
K E C EIVI S
DARBO ĮMONIŲ LAIKRAATM |j

Amerikoje ................................. 13.00 |
Pietų Amerikoje ..................... . 3.60
Kanadoje ................................... •Purei Metų:
Amerikoje ................................. 81A0
Pietų Amerikoje ...................... . 1.76
Kanadoje ................................... • 176
Apskelbimų kainu klauskite 
Kreipiantis su kokiais nore n

taiiku.
■kalaia

adresuokite:
KELEIVIS

838 Broadvay, So. Bostoa 27, Urna |

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLT

Bepreaeata ever 75,000 Lithuaniana ta 
Nev England, and about 1.000,000 

ia the United State*

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertisin? Rates 
oa Application 

K E L E I V I 8
838 Broadvay, Se. Boston 27, Maaa.

NO. 3? Keleivio Telefonu: 
SO 8-3071

THE TRAVELER_^_rr----- ---- -^ZHTLiTHUANlAN WEEKLY
SOUTH BOSTON, MASS, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 14, 1949 Atviro Numerio 44 METAI

“Entered u Second Clasa Matter” February 23. 1905, at the Poat Office at Boston, Mass., under the Act ot March 8, 187». Kaina 7 centai _________________

Amerika, Anglija ir Kanada 
- Susitarė Dėl Dolerių Bado

Priimta Dešimties Punktų Programa; Amerika Daugiau 
Pirks Anglijos Išdirbinių; Anglai Atpigina Sa* 

vo Prekes; Prieita prie Susitarimo 
Visų Interesuose

Svarbios deiybos tarp 
Amerikos, Anglijos ir Ka
nados dėl prekybos santy
kių pagerinimo ir dėl paša
linimo “dolerių bado” ang
lų valiutos kraštuose, davė 
gerus rezultatus. Pirmadie
nio vakare buvo paskelbti 
svarbus derybų rezultatai, 
kurie surašyti 10-tyje punk
tų. Sutarta, kad Amerika 
laisviau Įleis Anglijos išdir
binius, ypač palengvins 
muitynės formalumus. Ame
rika pasižadėjo pirkti dau
giau žaliavų, ypač strategi
nių žaliavų atsargai, kaip 
cinos, gumos ir kitų iš Ang
lijos kolonijų. Amerika pa
sižadėjo daugiau vartoti na
tūralinės gumos ir mažiau 
dirbtinės ar sintetinės gu
mos. Amerika taip pat su
tiko, kad Anglija gali išleis
ti dalį Marshallo plano do
lerių savo užpirkimams Ka
nadoje ir kituose kraštuose, 
o nebūtinai Amerikoje.

Besiderančios šalys susi
tarė, kad Amerika daugiau 
investuos savo kapitalų už
sieniuose, ypač Anglijos ko
lonijose, ir tuo budu pa
lengvins “svaro sterlingų” 
kraštų dolerių badą. Taip 
pat susitarta ankščiau ben
dradarbiauti išnaudojant 
aliejaus šaltinius pasaulyje 
ir skirstyti aliejų taip, kad 
Anglijos valiutos kraštai 
neišleistų daug dolerių.

Washingtono derybos ne
išsprendė visų klausimų, 
bet buvo susitarta, kad bus 
vedamos tolimesnės dery
bos ir bus ieškoma būdų, 
kad Anglija ir su jos valiu
ta surištieji kraštai galėtų 
daugiau Amerikos gaminių 
pirkti ir už juos mokėti sa
vo prekėmis.

Washingtono d e r y b o ą 
ėjo draugiškoj dvasioj ir 
davė patenkinamų rezulta
tų; Anglijos ūkio ministe
ris, Sir Stafford Cripps, 
mano, kad visos sutartos 
priemonės, kartu su Angli
jos pastangomis atpiginti 
savo gamybą, prisidės prie 
to. kad Anglija galės išsau
goti savo turimas dolerių ir 
aukso atsargas ir galės vesti 
normališką prekybą su 
Amerika. 1

Vengrija Kaltina 
Ameriką ir Tito

Vengrijos bolševikiška 
valdžia paskelbė viešą kal
tinimą, kad buk tai Jugo
slavijos diktatorius Tito 
kartu su Amerikos Office 
of Strategic Service ruošę 
perversmą Vengrijoje ir bu
vę suplanavę užmušti bolše
vikiškus Vengrijos vadus. 
Vengrų bolševikai giriasi, 
kad jie sąmokslą susekę, 
kaltininkus išgaudę ir su 
jais apsidirbę.

Dėl to kaltinimo Ameri
kos šaltiniai pastebi, jog 
Office of Strategic Service 
čia buvo panaikintas dar 
1945 metais, todėl kaip to 
“ofiso” tarnautojai galėjo 
1949 metais ruošti Vengri
joj perversmą?

GRIŽO ISGELBfiTIEJI 5UBMARIN0 JURININKAI

Amerikos su bm ari nas “Cochino" išsprogo ir nuskendo tolimos šiaurės jurose, prie Nor
vegijos pakraščių. Septyni jurininkai žuvo. o daugelis buvo sužeistu. Paveiksle ma
tyti, kaip išgelbėtus jurininkus New Lon don, Conn., laivyno bazėje pasitinka žmono 
s ir vaikai.

Prezidento Paskirtoji Plieno 
Komisija Išdavė Raportą

Pripažįsta Darbininkams Teisę į Senatvės PensijasSiūlo
Uždarbių Dar Nekelti; Komisijos Rarportą Priima 

ir Darbininkai ir Kompanijos; Raportas Pra
skins Kelią Kitoms Darbininkų Deryboms

Prezidento paskirtoji fak
tų tyrinėjimo komisija plie
no pramonėje išdavė savo 
raportą. Komisija, po pus
antro mėnesio tyrinėjimo, 
siūlo, kad plieno darbinin
kų unija atsisakytų šiuo 
metu nuo savo reikalavimo 
pakelti uždarbius, bet plie
no kompanijos turėtų su
tikti su darbininkų reikala
vimu įvesti senatvėje darbi-

Sieros Rūgštis
Sukėlė Paniką

Praeitą sekmadienį trijų 
miestų gyventojai, Med- 
ford, Somerville ir Everett,
Massachusetts valstijoj, bu
vo persigandę dėl pasklydu- 
sių nuodingų sieros rūgšties 
dujų, kurios pradėjo žmo
nes troškinti ir kelti kosulį.
Vėliau pasirodė, kad sieros; ninkams pensijas. Komisi- 
rugštis pasklydo apielinkėj ja mano, kad plieno kom

DETROITO LIETUVIAI 
RENGIA RINKLIAVĄ

šeštadienį, rugsėjo (Sep
tember) 24 d., Detroito lie
tuviai rengia viešą BALF’o 
rinkliavą gatvėse. Reikia 
daug rinkėjų. BALF’o 76 
skyrius kreipiasi į visus už
siregistruoti ir dalyvauti 
rinkliavoje.

Užsiregistruoti galima 
pas sekamus veikėjus: Mrs. 
E. Paurazas, 17403 Quincy 
St., telefonas UN 23298; 
Mrs. M. Kučinskienė, 2008 
Hubbard, tel. TA 5-0234; 
Mr. J. Pilka, 2252—24th 
St., tel. TA 5-8442.

Prieš rinkliavą kviečia
mas lietuvių susirinkimas, 
antradienį, rugsėjo 20 d., 
7:30 vai. vakare, buvusioj 
lietuvių svetainėj, Vemor 
Highway W. ir 25th Street 
kampe. Tame susirinkime 
bus išdalintos dėžutės ir 
duotos visos reikalingos in
formacijos. Bet ir po susi
rinkimo rinkėjai dar galės 
užsiregistruoti nurodytais 
adresais.

Rugpiučio Mėnesį 
Gamyba Pakilo

Prezidento ekonominių 
patarėjų komisija paskelbė 
skaičius apie gamybą Ame
rikoje įugpiučio mėnesį ir 
praneša, kad pirmą kartą 
po 1948 metų spalių mėne
sio gamyba vėl pradėjo kil
ti, o nedarbas žymiai suma
žėjo. Rugpiučio mėnesį 
400,000 darbininkų įsitrau
kė į gamybą, o jei imti tik
tai pramonę, tai dirbančių
jų skaičius padidėjo 1,500,- 
000, bet kadangi žemės 
ūkyje dirbančiųjų skaičius 
sumažėjo, tai dirbančiųjų 
skaičius
400,000.

Trofinio Lysenkos Amerikoj Mokosi 
Brolis Amerikoje 29,908,500 Vaikų

Povilas D. Lysenko, žy- Amerikos visokiose mo- 
mus sovietų mokslininkas kyklose šį rudenį pradėjo 
chemikas, sovietų biologo mokslą 29,908,500 bemiu- 
Trofimo Lysenkos brolis, kų ir mergaičių, arba 841,- 
atvažiavo Amerikon, kaipo 500 mokinių daugiau, negu 
DP. (pernai metais. Padaugėju-

Pf\,ysenko pagarsėjo an^siam mokinių skaičiui nėra 
užtenkamai nei mokyklųglių tyrinėjimo srityje, jis

surado budus, kaip pigiau nei mokytojų, todėl dauge- 
paprastas akmenines anglis lyje vietų mokyklos yra per- 
perdirbti į koksą ir jo iš- pildytos, o mokytojai per- 
rastas būdas dabar yra var- krauti darbu. Pradžios mo- 
tojamas visoje Rusijoje kyklose šį rudenį yra 23,- 
kokso išdirbystėje. 377,500 vaikų( peniai buvo

P. Lysenko sako, kad 22,797,000 vaikų), o aukš- 
mokslininko dalia Sovietų tesnėse mokyklose šį rudenį

padidėjo tiktai Rusijoj yra baisiai sunki, jo mokosi 6,533,000 mokinių 
viršininkas, Platon Zarov- (pernai 6,270,000).

------------------------------------------- ny, pateko trims metams į! ----------------------------------------

I AMERIKĄ ATVYKSTA į sovietišką vergų stovyklą RAKIETINĖ BOMBA
KIPRAS BIELINIS be jokios kaltės, o jam pa-l GREIT IŠSI DVĖSĖ

čiam irgi grėsė pavojus pa

MIRĖ AUKŠČIAUSIO 
TEISMO NARYS

W. B. RUTLEDGE

Amerikos aukščiausio teis
mo narys, teisėjas Wiley B. 
Rutledge, mirė sekmadienį, 
York, Me.. mieste po sun
kios ir užsitęsusios ligos.

Washingtone spėliojama, 
kad prezidentas Trumanas 
paskirs naują aukščiausio 
teismo narį iš pažangiųjų 
katalikų. Minima daug var
dų, bet prezidento sprendi
mas paaiškės kiek vėliau.

MOTINA IR SUNUS
KARTU TEISME

Dover, Del., teisme prasi
dėjo Mrs. Inez Brennan ir 
jos 16 metų sunaus Roberto 
byla dėl nužudymo vieno 
našlio, Wade N. Woolridge 
iš Virginijos. Tyrinėjimas 
parodė, kad motina įsakiusi 
savo sunui nušauti Wool- 
ridge, kuris susipažino su ja 
per “vienišų širdžių” skel
bimą.

800 Protestuoja

800 mūviu darbininkų, 
aktorių ir rašytojų, kreipėsi 
į aukščiausią teismą, kad 
butų nuimta bausmė dešim
čiai rašytojų už kongre
so paniekinimą, nes jie at
sisakė pasakyti, ar priklau
so prie kompartijos.

įs Monsanto kompanijos 
chemikalų dirbtuvės, kur 
vienas gazo tankas prakiu
ro. Šimtai žmonių pradėjo 
skambinti į policiją ir klau
sti, kas atsitiko. Policija 
užtikrino žmones, kad du
jos nėra nuodingos ir pra
kiuręs tankas greit buvo pa
taisytas.

SENATAS SVARSTO__
PREKYBOS SUTARTIS

tekti į prievartos darbų sto ' Karo laivynas daro ban- 
vyklą todėl, kad mažiau gaudymus su rakietinėmis bom- 
bųs pavydelninkai Sovie- į bomis. Viena bomba šį 
tuose visada gali apskųsti sekmadienį buvo iššauta 
politinei policijai ir paskui White Sands, N. M., ban- 

atvažiuos ateinančios savai- 'aiškinkis, kad esi nekaltas? domajame lauke, bet iškilo 
tės pradžioje. Laivas plau- p Lysenko yra ukrainie- v°s 33 ™-vlias i.viršų,iT “®. 
kia į New Yorką. tis, pasiturinčio ukininkos'.d.ves®- Rak'eta leke 1

vaikai. Politika jis nieka- ^ 1,775 mykąs per va
da nesiįdomavo ir tiktai land?( greiturnu, bet greit 
dirbo mokslišką darbą, bet.nuknto- Bandymas skaito- 
Sovietuose visi moksliniu- mas nepavykusiu.

Gavome pranešimą iš Eu
ropos, kad drg. Kipras Bie
linis rugsėjo 10 d. sėdo į 
laivą “General Hersey” ir 
atvyksta į Ameriką. Čia jis

Kipras Bielinis yra pla
čiai žinomas Lietuvos so
cialdemokratų partijos vei
kėjas visuomenininkas. Jis', . .
yra lankęsis ir Amerikoje,! kaj yra valdžios nevalnin- 
kur 1923 metais lankė lie-
tuvių kolonijas ir sakė pra
kalbas. Lietuvoje, demo-:

P. Lysenko 1942 metais 
pateko į vokiečių rankas ir

CLEVELANDE VEIKIA 
LIETUVIŠKAS RADIO

kratijos laikais, Kipras Bie-P°.^ar(> pasiliko Vokietijoj, Nuo rugsėjo 9 d. kiekvie 
linis buvo visuose seimuose'^a’P° DP. Jo brolis dabar ną penktadienj (levelando 
nariu, iki seimai buvo garsus Rusijoj tuo, kad tadio stotyje WSRS, 149 1
kami demokratišku budu.'J0 biologinėms teorijoms kilociklų, 7:30 vai. vakare 
Karo metais drg. Kipras Pritarė Pats SUlinas ir sian-girdisi hetuviskas radio 
Bielinis pergyveno bolševi- d.ien Lysenkos mokslas Ru- pusvalandis. Vedėjas yra 
kų, o paskui nacių okupaci- S9°J y1*3 privalomas visiems P. Nasvytis, 18030 Olympia 
ją, o kada rusai iš antro biologams, kaipo proleta- Rd. W.
karto grįžo į Lietuvą jis riškos išminties dogma. | Naujoj lietuviškoj radio 
pasitraukė į Vokietiją,’kur--------------------- — i programoj bendradarbiauja
ir vapęo nuo 1944 metų iki 
dabar. '

panijos gali, nepakeldamos 
plieno kainų, išleisti kiek
vieno darbininko apdraudi
mui senatvėje iki 200 dole
rių per metus.

Prezidentas, susipažinęs 
su komisijos raportu, pasiū
lė plieno darbininkams ati
dėti savo streiką bent iki šio 
mėnesio 25 d., o per tą lai
ką rimtai apsvarstyti komi
sijos pasiūlymą. Komisija 
savo raportą priėmė vien
balsiai. Darbininkų unija 

Šią savaitę senatas baigia raportą sutiko prielankiai ir
svarstyti bilių apie sudary
mą prekybos sutarčių. Se
natas keta posėdžiauti ir 
naktimis, kad spėtų tą bilių 
dar šią savaitę apsvarstyti.

šiuo tarpu plieno pramonė
je streiko nebus. Kompa
nijos irgi sutiko derėtis.

Šį pirmadienį plieno dar
bininkų unija paskelbė, kad

Daugiausiai ginčų senate ji savo streiką atideda ir
sukėlė klausimas dėl muitų. 
Visa eilė senatorių nori, 
kad į įstatymą butų įrašy
tas patvarkymas, jog mui
tai negali būti tiek numušti, 
kad tas kenktų nacionalinei 
gamybai. Bet kur yra tas 
“pavojaus rubežius,” sena
toriai negali susitarti.

AUTOMOBILIŲ
KIEK KAS NORI

Iš Detroito praneša, kad 
Amerikos automobilių dirb
tuvės jau prigamina tiek ma- blausių, 
šinų, kad visi pirkėjai be jo
kio laukimo gali gauti bet 
kokios išdirbystės mašiną.
Pas automobilių pardavėjus 
rugsėjo mėnesio pradžįoje 
jau lųivo pardavimui maši
nų 646,242, arba 150,000 
mašinų daugiau, negu bu
vo šių metų pradžioje.

Brocktono Jomarka*
Sutraukia Minias

tarsis pagal prezidento ko
misijos raportą. Plieno 
kompanijos irgi priėmė ko
misijos raportą, kaipo dery
bų bazę, ir šį antradienį 
Pittsburghe prasideda plie
no kompanijų derybos su 
unija dėl naujos darbo su
tarties.

Darbininkai sveikina pre
zidento komisijos raportą, 
nes jis pripažįsta darbinin
kų teisę į senatvės pensijas, 
o tas reikalavimas visoms 
unijoms yra vienas iš svar-

NAUJAS DIVORSAS 
ROOSEVELTŲ ŠEIMOJ

Elliot Roosevelt žmona, 
buvusi aktorka Faye Emer
son, atsiskyrė nuo vyro ir 
sako kad ji ieškos divorso. 
Elliot Roosevelt vedė tą ak- 
torką 1944 metais ir ji bu
vo trečia jo žmona, o jis bu
vo antras jos vyras. Nese
nai divorsavo ir kitas miru
sio prezidento sunus, Frank-

ATSĖDĖJO KALĖJIME
IR NUSIŽUDĖ

Ciurlionies ansamblio dai
nininkai, o eilė vietinių biz- 

Chicagos gamtos muzėj- nierių pasižadėjo programą

Atrado 5,000 Metų

aus tyrinėtojai, vadovauja
mi Dr. P. S. Martin, atrado 
Naujojoj Meksikoj senų lai
kų indijonų kaimelį. Tyri- 

Čechoslovakijos valdžia j neto jai sako, kad kaimelis
apstatė policija antrą kata- esąs 5,000 metų senumo, 
likų arkivyskupą, Josef Ma-! kada dabartinėj Naujojoj 
tochą. Policija daboja kiek-i Meksikoj gyveno cochise 
vieną arkivyskupo žingsnį, giminės indijonai.

Cechų Komunistai
“Saugo” Arkivyskupą

remti garsinimais.

Pirmas Šių Metų Sniegas

South Dakotos Black Hills 
srityje šį pirmadienį iškrito 
pirmas sniegas. Sniego iš
krito nuo 3 iki 4 colių sto
rumo.

šią savaitę Brocktone
vyksta metinė paroda-jo-
markas. Ją lanko dešimtys lin Delano. 
tūkstančių žmonių iš plačių 
apielinkių. Daug žmonių iš 
Bostono ir kitų vietų vyksta 
į Brocktono jomarką pasi
žiūrėti ir pasismaginti. Ne-I ... .
mažai lankytojų susilaukia'. Vyriausias vokiečių tetse- 
ir Lietuvių Bakūžė, kurioje Raitei Buch, kurs prie 
yra lietuvių liaudies meno H!t!eno ,vl8ada gesdavo 
dirbinių parodėlė ir veikia fokl.us tel.sm0 »prend'™*. 
lietuviška valgykla. kok,M .nacių partija norėjo.

____________ sį pirmadienį nusižudė
—Senato visuma pradėjo Miuchene. A t n a c i n i m o 

svarstyti Europos apginkla- teismas buvo tą teisėją nu- 
vimo bilių. Komisija siūlo teisęs kalėti kelis metus ir 
tam reikalui išleisti $1,314,- šias dienas W. Buch buvo
000,000. paleistas į laisvę.
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1 tirto Amerikos Lietuvių 

j Kongreso reikalas. Orga
nizacijos jau telkiasi rinkli 
delegatus i kongresą, jau 

; mobilizuojamos ir aukos, 
i kad parėmus Lietuvos lais
vinimo reikalą.

Trumano pa- Pažangioji visuomenė ir- 
sibaKjtBsu. Daroo Dienos pradeda lietuvių kongre- 
proga. vėl iškėlė prieš Ame- ■ tartis ir pla-

.... r - . . nuoja iame dalyvauti su
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Komtmisrisin streikų ir; meną k=ta a 
riaušių tiksią? VT2 suardyti menei

Komttmstų sukeltos riau- rdios visuomene “fair deal
'ttmokėti Rusijai daug daupšės ir ~',t------------- *- ------
riau reparacijų, negu kai- ei ja.
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.Amerikai ir Anglijai bei _ .
.jos domini jonams. Todėi , T^i^čtas Kinijos prezi- 
dervbose ieškoma susitari-,dentas ^vežė i Kinijos sau-
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Amerikos žemės ūkio sek
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Tiruos askirgtor.e. L-'. • Panašiai yra sriubų

636 Broadvray,
So. Boston 27, Maaa.

demokratinių valstybių tar- tau visiškai nepriklauso?
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NETEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON'

KAS SKAITO, RAŽO 

TAS DUONOS NEPRAŠOAmerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje
Tarpe daugelio Chicagos Tokia negalėjusi eiti dau-j 

lietuvių kolonijų Bridgepor- (giau prie sakramentų ir ne-1 
tas yra seniausia. Ji buvo galėjusi gauti bažnytinio 
ir dabar tebėra viena iš di- laidojimo. Todėl klebonijos 
džiausiu. Nors išjos labai. telefonas tik skambėjo ir 
daug lietuvių išsikėlė j nau- skambėjo. Audra didėjo, 
jesnes kolonijas ir nors at- Kunigams prisiėjo skaitytis 
eivybė to nuostolio pilnai su parapijonų balsu. At*
neatpildė, tai visgi ta kolo 
nija pasiliko savo aukštu
moje. šios kolonijos lietu

šaukė tas laidotuves. Su
mokėtus pinigus už laido
tuves motinai grąžino. Ku-

vių parapija vra šv. Jurgio nigai teisinosi nežinojimu, 
vardu. Bridgeportas su sa-| Taigi kunigai nežino savo 
vo šv. Jurgio parapija daug'parapijonų dvasinio stovio.
kuo pasižymėjo praeityje, 
pasižymi ir dabar. Juk šv. 
Jurgio parapijos klebonas 
kun. L M. Kruszas prieš 25 
metus tapo pakeltas j pralo
tus. Tai buvo pirmutinis 
pralotas Amerikos lietuvių 
tarpe. Nors šioj kolonijoj 
ir

Davatkos turi juos apie tai 
informuoti.

Tai va dabar atpuola du 
kunigams daromi priekaiš
tai. Jau pirmiau matėme, 
kad musų kunigai toleran
tiški, nes toleruoja tavernas 
arti bažnyčios ir parapiji-

sioj parapijoj lietuviai i nės mokyklos. Dabar ma- 
gyvena labai koncentruotai Į tome, kad jie demokratiš- 
ir nors prie tos lietuvių pa- ki. Jie skaitosi su žmonių 
lapijos priklausančių sve- balsu, nors tai nesveika jų 
timtaučių kaip ir nėra, bet kišeniui.
visgi šios parapijos bažny
čioj jau prieš 25 metus įves
ti angliški pamokslai ir ang
liškų evangelijų skaitymai.
Kanu buvo mažinami ir lie
tuviškų giesmių giedojimai.

PENKETTKftS VESTI VIŲ IŠKILMĖSE

Pagarsėjusios pcnketukės sesutės Dionne, kurios gyvena Calander, Ont_ Kanadoje, 
nutrauktos vestuvių iškilmėse, kai jų vyrėsaė sesuo. Rose Marie, išteka už Maurice Gi- 
rouard. I’enketukės jau yra 15 metų amžia is ir atrodo tikros panos.

Wor cesterio Naujienos
Musą Žinios Žinelės i Su advokataus paprastai

... a . ... yra taip, kad jie nusinešaW orcesterio mokyklų su- didel visukiu giežkojinlu
penntendentas Pewer ieško da|i Dažnai
hetuvių kalbąs mokytojo Įšaluose taikus kėlias vra 
vietos aukštajai prekybos; ,ni is 

i mokyklai. Pagal Massa-jr s 
j c h ūse tis valstijos išleistą 
i įstatymą, lietuvių kalba tu*
i ri būti dėstoma aukštosiose

Tos parapijos bažnyčioj lie
tuvių kalba aiškiai suskam
ba tik tada, kai raginama 
parapijonai prie aukų para
pijai, paremti parapij'inį 
pikniką, bazarą, parapijinį 
bet koki parengimą, arba 
kai raginama skaitlingai su
sirinkti į klebono ar kitų 
kunigu jubiliejus, sutiktu
ves ir tt.

Šv. Jurgio bažnyčia stovi 
ant kampo, kur susikryžiuo
ja 33- ii oatvė ir Lituanica

Teko girdėti, kad lietuvių 
ir airišių kunigai darą šio
kius tokius palengvinimus 
dipukams. Sako, kad pir
maisiais jų buvimo metais 
Amerikoj jie pigiau mokė
sią į parapijas ir jų vaikai 
pigiau mokėsią už mokslą 
parapijinėse ir kitokiose ka
talikiškose mokyklose.

Tai gerumas Romos kata
likų kunigų! Bet dipukai 
dabar savo akimis gali ma
tyti, kaip Amerikos lietuvių 
kunigai rūpinosi ir kaip da
bar rūpinasi kad dipukams

venamas, kad jį paliko pas prieš 
sove neribotam laikui. >ypač

Teko kalbėtis su vietos
veikėju A. Kriaučialiu. Jis

, , , . . __ , ,. sakė, kad Amerikon atvyks-mokykime, jei 2o mokyklas ,a Stasys kai|lO
lankančiu _ vaiku tėvai, Smetonos įgaliotas "ipėdi-

,to reikalauja. YVorcesterio -
(jau 29 lieto rių šeimos pra-
šė įvesti lietuvių kalbą JjTarybos “sutvarkyti Ameri- 
dėstomųjų dalykų skaičių.i koje lietuviškus reikalu~.” 

Šiuo tarpu YVorcesterio i
mokvtojų tarpe nėra kvali- Kiek aš žinau, Stasys Lo- 
fikuoto lietuviu kalbos mo-’ zoraitis neatstovauja jokios 
kytojo. Mokyklų superin- Lietuvos vyriausybės ekzi- 
tendentas tikisi betgi greit ^je, nes tokios iš viso dar 
rasti mokytoją tinkamą tai n^ra- y|a skaitomas

“Lietuvos diplomatinės tar
nybos pareigūnų viršila,” 

Musu lietuviškoj koloni- nes vra vyriausias savo 
joj lankėsi iš YVaterburio laipsniu, bet tai ir viskas, 
du daktarai: vienas su bar
zda, kaip Perkūno miežiai, 
o kitas su Adolfo stailos

nis.' Sako, jis čia esąs pa
kviestas Amerikos Lietuviu

vietai užimti.

S“VO akaki7n.ai •irtL. Sako jus vagys ir nį<%jU¥iukais. Jie atlikinėjo čia 
per paskutiniuosius sai, jus buvote priversti įs , , . t 

Kai kurie iš dipukų kriti- tris mėnesius įniršęs ant jų Lietuvos bėgti dėl papildy- x 1 > P - &,J s-
kuoja tuos amerikiečius, ku- todėl, kad jie apie ji per- tu prasižengimu ir tt.

tremtinių tik daug kalbėję.ne rūpinasi
Kai Po jų lankymosi vienas

Smetonos duotieji “įga
liojimai” S. Lozoraičiui yra 
popieriaus gabalas. Tas 
popierius yra vadinamas 
“Kybartų aktais,” nors 
Smetona tuos aktus parašė

pašalpa. Sako, kad pirmoj
kviedmą Amerikon? J3Un’ ! prasižengimus esąs papil
do, kadI atkviestieji dipukai *ad J18 buv° labal geras, dęs? Žinoma, melagiai me- 
mielu noru atsilvcins savo visada skaitydavęs ko neįrodė, nes ir negaligeradariams ir, bl to, liks Wbli*b su kuria jis nesisky- Įrodyti, bet iš to vbko be- 
ju amžinais draugais. Įr® nei karo fronte, nei na- veik nekilo muštynės.

•j Kaimynai ir pažįstami
tą vienas užgautųjų parei- iš naujųjų ateivių, Kazimie- Eitkūnuose, Russischer* Hof 

i kalavo įrodyti, kokius jis j ras Jakimaitis, pasiuntinė jo viešbutyje, pabėgęs iš Lie* 
atvirukus daugeliui lietu
vių, kviesdamas kurti Wor- 
cestcryją tautininkų parti

muose. Hovvard Unruh mė-

jos skyrių. Pakvietimus ga
vo net sandariečiai.

tuvos. Tų aktų vertė yra 
toki pat, kaip buvusio tau
tos vado barzda.

Labai abejoju, ar jis 
čia atvyksta Amerikos Lie-

Musų mieste smetonuo- tuvių Tarybos kviečiamas.
Girdėti, kad jis atvažiuoja 
pasitarti su Lietuvos pa
siuntiniu YVashingtone P. 
Žadeikių ir Lietuvos konsu
lais dėl “užsaldytųjų litų” 
ir kitais reikalais.

—o—
Viena ateivių šeima, 

Aleksas ir Aldona Petraus- 
kiai, šias dienas susilaukė 

t užeigas ir dažnai pasako sa- • mažiuko sunaus, Amerikos 
vo “nuomonę,” kad jam la- • piliečio. , Petrauskiai atskri 
bai nepatinkąs Bostono do orlaiviu prieš 4 savaites,

Tarpe Chicagos žymesnių Aš manau, kad naujai at

gai yra tolerantingi ir taver
nas toleruoja.

Nesenai vieną iš tų arti 
šv. Jurgio bažnyčios esan
čių tavernų savininko šei
myną aplankė mirtis. Mirė 
jo žmona. Dar nebuvo se
na. Dar tebegyvena jos mo
tina. Tai ta motina nuėjo 
į kleboniją užpirkti laidotu
ves. Užpirko kuopukiau- 
sias ceremonijas. Laidotu
vės turėjo būt su daug ku
nigų, daug mišių, daug švie
sų, daug žvakių, keletu pa
mokslų, kunigų pasitiki
mais, {lydėjimais į bažny
čią, išlydėjimais iš bažny
čios, nulydėjimais į kapines 
ir tt. Eina kalbos buk už 
tokias laidotuves nabašnin- 
kės motina užmokėjusi net 
$600. Bet kaip tik apie to
kias iškilmingas laidotuves 
sužinojo davatkos ir kiti pa
rapijonai, tai kilo tiesiog 
audra. Mat nabašninkė buk 
buvusi divorsuota ir tuomi 
taip nusižengusi Romos

ad jiemsikad esąs geras nrakalbinin- e sU ? atvykusiems padės■teko cfc- ». ge a. praKaiDinm atsiskaityti. Pirmiausiai jigir kas. kalbas taip ispudin- • J • • , • šmeižikų apsiginti ir st-.; VĮpykino artimiausias kai-

kas po dirbtuves, kad 
darbą suradus. Neteko _ 
dėti, kad koks nors kunigas; gaj tnip įtakingai, kaip 
ką nors panašaus butų pa-; velionis Dr. Jonas šliupas, 
daręs. Tik teko girdėti apie; 
vieną kunigą, kurs atitrau
kęs iš tremties savo brolius_•_i _ * • i ., i . : Bibliją Skaitantispirkęs. Apie kitą kunigą ‘ "
teko girdėti, kad iis savo 
brolvaikiui dipukui nupir
kęs pusėtinai didelį namą, 
vertės virš $20,000. Dabar 
tas dipukas nusipirko urmi
nę svaigalų parduotuvę.

—o—
Chicagos lietuvių tarpe 

daug girdėti pasigerėjimų 
dipukais. Vienas mano ge
ras draugas sako, kad ati
traukdamas dipukų šeimą 
manęs, kad padidinsiąs sa-

Laisvamanis

nuo
ipsiginti ir sudės

-**., «.***„ » . . , ; pinigu teismo išlaidoms pa-
Šliupas, i I"y.n“ krautuvmnkas, pas- dengtį

. i IziiT rk<ii*«rzioraL*iif io omvmoo ii*. „ 5

Jaunas žmogžudys
______ •

Visą Ameriką sujaudino 
žinia apie Camden, N. J., 
skerdynes, kurias padarė 27 
metų amžiaus karo vetera- 

1 nas, Hovvard Unruh.
Praeitą savaitę, antradie

nį, rugsėjo 6 d., Hovvard 
Unruh pavalgė pusryčius, 
kaip kasdien, pasiėmė savo 
revolverį, įsidėjo į kišenę

j kui barzdaskutis, siuvėjas ir 
kiti. Iš lėto jauno žmogaus
piktumas didėjo augo ikijsam smels vlsa,
pnejo pne skerdynių Juodins naujai atvykusius.

Po tokių žiaunų nereikitų leisti, kad vie-
nių policija pirmiausiai pa- (okie užsipuldinėjimai 
dėjo jauną žmogžudį i be- ,pasikartotų. Jei žmonės pa-
procių hgoninę ištirt, jo tys nemoka suval(ivti savo
protą ar jis nėra pakvaišęs b, liežuvių, juos reikia 
,r neatsakonungas uz_ savo, ' darvti, tada n,la,m;„

uū ?°n,neJ pa <bus atsargesni ir musų vie sirodytų, kad jis yra pa-iM -j «uėi;maį klube nebe-i, “ ’ E !
kvaišu, jis bus padėtas į|^ . ,ctkininku n ,, ri.rt
beprotnami ir ten bus sab i<eimuS - - •

Žinoma, blogi žmonės pa
kampiais vistiek plepės ne-

pirma gyveno Aubum, 
Mass., pas V. ir U. Ašmens- 
kus, o dabar persikėlė į 
Worcesten pas savo gimi
nes Jankauskus. A. Pet
rauskis turi pastovų darbą 
ir sakėsi patenkintas gyve
nimu Amerikoje.

—o—
Lietuvai Remti Draugijos 

į Worcesterio skyrius veikia

‘‘Keleivis.’’ Mano suprati
mu, “Keleiviui” didelė gar
bė, kad visokie fašistiniai 
pašlemėkai ir klerikalizmo 
juodnugariai jo nemėgsta, 
nes tai rodo, kad laikraštis 
yra demokratiškas, laisvas 
nuo prietarų ir nepataikau
ja visokiems “diplomuo
tiems” diktatūra mulams.

—o—
Žuvus nelaimėje Viktorui įsiūbuodamas. Seniau sky- 

ra u d o = rius buvo gyvas ir darbštus, 
kompanija ra dirbtuvės tai-j Dabar lyg apmiręs. Nau-

vo gyvenimo naštą. O, iš .kulipku ir išėjo į kruviną
tikrųjų, pasirodė, kad tuo
mi jis palengvinęs savo gy-

medžioklę. Pirmiausia jis 
įėjo į savo kaimyno Cohen

venimo naštą. Kitas geras krautuvę ir ten pradėjo 
draugas pasakoja, kad par-;šaudyti visus esančius krau

tuvėj. Paskui, neskubėda
mas. nuėjo į kitą krautuvę;

gomas iki mirties. Jei pa
sirodytų, kad jis yra atsa
komingas už savo veiksmus, 
jam gręsia mirties bausmė 
už 13 žmonių nušovimą ir 
4 žmonių sužeidimą.

Anelė Liutkus.

LYNN, MASS.

suraukdamas dipuką manęs 
nelaikyti jo pas save už 

bažnyčios parėdymams, kad burdingierių. Bet tas di- 
užsitraukusi ex-komuniką. pūkas pasirodęs taip sugy-

Skaitykite sias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

knygų, kurias reikia skaityti. Ne visas mes turime. , 
bet savo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduojame Į 
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 
fmusij ofisą ar rašykite: ‘

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Boaton 27, Maaa.

į trečią ir ketviitą ir visur 
šaudė visus jam pasipainio
jusius po ranka žmones, vy
rus. moteris ir vaikus. Per 
20 minučių jaunas žmogžu
dys nušovė vietoje 12 žmo
nių ir sužeidė penkis. Vie
nas iš sužeistųjų kitą dieną 
mirė ligoninėj.

Atlikęs kruvinas skerdy
nes žmogžudys nuėjo namo,

Lynn’o nedidelė bet tau
tiškai susipratusi lietuvių 

i kolonija kruta. Draugijos 
MASS. !5ej organizacijos ir vasaros

--------  įmetu nesustabdė savo veik-
Kaip visose Amerikos lie-: los, o artėjant rudeniui ža- 

tuvių kolonijose, taip ir da dar labiau ją pagyvinti

BRIDGEWATER,

Bridgewateryje jau yra ke- Neperseniausiai Sūnų ir
lios Keturių šeimos, atvy- Dukterų Draugija minėjo 
kusios iš Vokietijos. Bet.;30^ metų gyvavimo su 
musų mieste lietuvių tarpeikaV*uy^
netrūksta tokių žmonių, ku-! 
rie tų naujai atvykusių lie
tuvių nekenčia. Rodos, jei

Atvykus keliolikai trem
tinių Lynn’o lietuvių šeimy
na dar padidėjo. Praėjusią 
savaitę tremtniiai susiorga

užsidarė savo bute ir atsi-i jiems juos neapkęsti ar juos 
šaudydamas gynėsi nuo po- šmeižti? Žmonės atvyko iš 
licijos, kuri atskubėjo jo

jie nerėmė jų ntvaziavimo! j,, jgginnko valdybą
čionai, tai koks reikalas jg pirm. J. Petkevičiaus ir 

narių L. Kriaučiūno ir V. 
Kumauskaitės. Buvusieji

areštuoti. Kada jis buvo 
lengvai sužeistas ir ašarinės 
dujos jį apjakino, jis pasi
davė policijai ir ramiai pri
sipažino, kad iš keršto pa-

tremties, iškentėję daug| tremtiniai nutarė glaudžiai 
vargo ir rūpesčio, čia bando i bendradarbiauti su vieti- 
sukurti naują gyvenimą ir niais Amerikos lietuviais ir 
niekam, rodos, neturėtų už- kįek galint paremti tremty 

ra likusius tautiečius. T aip pat
Lietuvių nntart.a i^jnn.gti i vietines 

* organizacijas, kad padėjus
kliūti. Bet taip nėra 

Štai sueina i
daręs tas nepaprastas sker‘Klubą keletas >nl*>rikuo-Kli^ X
dynes. Jaunas žmogžudys' jančių šlamštų ir kai pama- mokratinės Lietuvos nau- 
aiškino, kad jis per du me jė kelis naujus ateivius, tai dai.
tu “krovęs neapykantą” j tuoj ir pradėjo užsipuldinė-J Lynnietis.

pininkavimu, buvo pasiža
dėjusi išmokėti $10,000 ma
žomis dalimis, kas mėnesi 
velionio žmonai ir šuneliui. 
Bet velionies brolis ir žmo
na susitarė su keliais advo
katais, kad pinigus reikia

jieji ateiviai prie jo nesi
deda. jie kuria kokią tai 
naują organizaciją, kuri 
vykinsianti tuos pačius tiks
lus. Senieji veikėjai tokiu 
ateivių nusistatymu yra ge
rokai nusivylę. L. R. Drau-

išieškoti iš karto. Apdrau-:^j°s vietos skyrius jungia 
dos kompanija su tuo rei Į® miesto organizaci-
kalavimu nesutiko ir reika-JU-
las eis į teismą. Paklausus,, Budraiti*,
kodėl buvo reikalingi keli;
advokatai teko girdėti at- “Keleivyje” naudinga yra 
-akymas, kad geriau gauti daryti visokiu, biznio »kel- 
dalį pinigų, bet is karto. biraus ir pajieškojimus.

LENGVAS EURAS ...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės: su žodžių linksniute. su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.



KELEIVIS, SO. BOSTONKetvirtu

Spinduliavimas

—Alou. Maik! Kur taip 
bėgi?

—Iš mokyklos, tėve.
—O jes, aš buvau užmir

šęs, kad škulės jau atsidarė. 
Tai jau dabar nesyki gausi 
lupt,' kai lekcijų neišmoksi.

—Dėl lekcijų nemokėjų j 
mo Amerikoje niekas moki 
nių nelupa, tėve.

—Tai prasta škulė, vai-: 
ke, jeigu nelupa.

—Klysti, tėve. Geruoju: 
vaikai daugiau išmoksta.

—Na, tai pasakyk, ką jau: 
tu išmokai.

—Aš išmokau iabai daug,' 
tėve. Aš žinau, kur kokios:
tautos gyvena, kaip jos 
tvarkosi ir kuo užsiima; ašį' j
žinau jų praeiti ir galiu nu-: 
manyt jų ateiti. Žinau kur 
kokios upės teka ir kur ko
kie kalnai. Galiu pasakyt, 
kaip toli mėnulis nuo že
mės, kaip didelė saulė, kaip : 
pasidaro audros, žaibai, lie
tus, sniegas ir taip toliau.

—Olrait, Maike, bet ar tu1 
gali pasakyt, kiek aš tunu 
vogos?

—Tėvas kalbi, turbut, 
apie svoiį?

—Ne, Maike, aš neturiu 
jokio svorio.

—Tėvas nesupratai. Svo
ris reiškia daikto sunkumą? 
Sakysim, kvorta vandens 
sveria du svaru, tai yra van
dens svoris.

—Jes, vaike, aš nesupra
tau tavęs, o tu nesupratai 
manęs. Na, tai dabar pa- 
kyk. kiek aš galiu turėt svo
rio?

—Aš galiu pasakyk dar 
daugiau, tėve.

-Ką?
—Aš galiu pasakyt kiek 

sveria tos medžiagos, iš ku
rių susideda tėvo kūnas.

—Nagi patrajyk!
—Visų pirma aš spren

džiu, kad tėvas sveri apie 
150 svarų.

—Ju rait! Ekzekli 150 
svarų.

—Jeigu taip, tai vanduo, 
kuris sudaro apie trečdalį 
žmogaus kūno, pas tėvą 
švėna apie 100 svarų.

—O kas daugiau?
—Anglis sudaro apie 24 

svarus, o kalkės 7 svarus.
—Ką tu čia pliauški: 

“anglis ir kalkės!’’ Pas ma
ne nėra jokių kalkių!

—O iš ko susideda tėvo 
kaulai?

—Kaiulai, Maike, susi
deda iš kaulų.

—Bet tai nieko neišaiški-
. - i

ir radiumas, ir švinas. Tuo 
budu, kai kurių medžiagų1 
irimo negalima pastebėti,!

Mes gyvename įvairių daluose. I medžiaga gali- i lki“i Pas^bime’ ° ir la‘ 
»e žiūrėti kaip į sutirštintų,,džiapJ kurių įrimo puslai. 
.. energiją, kun \ei- kjs yra dk 2-3 dienos ir yra

radiumo rūšis, vadinama 
RaC, kurios Įrimo puslaikis 
sudaro tik bilioninę dalį se
kundės, tai, galima sakyti/ 
nesanti medžiaga, gyvenan
ti tik akimirką, kol perei-| 
na iš RaB Į RaC.

Pasaulis tad nėra pasto
vus, viskas jame keičiasi, 
dargi negyvos medžiagos, 
kurios musų trumpame am
žiuje atrodo taip labai pa 
stovios. Besikeičiant nei 
medžiaga, nei energija ne
žūsta, bet tik pasikeičia vie
na i kitą, vyksta amžinas 
judėjimas. Visi pasaulio 
kūnai, saulė, visos žvaigž
dės, tai yra, milionai Visa
toje esančių saulių sklei
džia, spinduliuoja energiją, 
kurios tik dalelę suima, ab
sorbuoja pakeliui sutiktieji 
dangaus kūnai, o didžiausia 
dalis turi kur tai erdvėje 
dingti. Bet energija ne 
dingsta, ji negali dingti, bet* 
gali tik pasikeisti vėl Į me
džiagą. Pagal vykstantį pa
saulyje amžino judėjimo 
dėsni, prileistina, kad ener
gija nustojusi bangavimo 
greičio, kur tai erdvės pla-

spindulių juroje, nors ne vi
suomet jaučiame tų spindu
lių Įtaką ir ne visus juos 
matome. O tačiau spindu
liai veikia musų gyvenimą.
Mokslas aiškina, kad spin
duliuojamos jėgos kyla iš 
vienos pirmapradinės jėgos, 
kuri yra pasaulio Įvykių ir 
visų gamtos reiškinių pir
moji priežastis. Kokį var
dą spinduliai beturėtų—kū
nų traukos jėgą. šiluminiai, 
magnetiniai, radio bangos 
—aiški yra visų viena pir
mapradinė kilmė. Visi ma
tomi daiktai, visi dangaus 
kūnai, žvaigždės, planetos 
ir žemės augalai, gyvulių 
bei žmonių kūnai spindu
liuoja, skleidžia vienokios 
ar kitokios rūšies energiją.
Visi spinduliai kyla iš me
džiagos. iš jos sudėtinių da
lių—atomų—ir tą spindu- lės ant žemės sušaltume.

ziasi laukan, smarkiau ar 
lėčiau spinduliuoja. Jeigu 
kūnas išspinduliuoja švie
są. šilumą ar magnetinę 
energiją, tai jis turėtų su
mažėti, nustoti savo svorio, 
nes gi energija yra ta pati 
medžiaga, kuri energijos 
pavidale, išsispinduliuoja. 
Taip ir yra, saulė kas mi
nutę išspinduliuoja 4,000,- 
000 tonų savo masės. Per 
visą žemės amžių, maždaug 
per 2 bilionus metų, saulės 
prarastas svoris sudarytų 42 
žemės rutulius, bet saulės 
masė yra 322,000 kartų sun
kesnė už žemės, todėl tas 
išspinduliavimai nėra žy
mus ir nėra pavojaus, kad 
musų saulė greitai visa iš
spinduliuotų, o mes be sau
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parlėkė be vieno motoro

Milžiniško karo orlaivio. “Philippine Marš.” Įgula stovi 
po orlaivio sparnu Honolulu aerodrome po pavojingo lėki
mo. Belekiant virš Pacifiko vandenyno vienas orlaivio 
motoras sprogo ir išlėkė į vandenyną. Paveiksle matyti 
orlaivio priekyje išplėšta skylė, kur motoras buvo. Or
laivis betgi parlėkė Į Hawaju salas ir be vieno motoro.

na, tėve. Tai vistiek, kaip 
sakyti, kad plytos padary
tomis plytų.

—Bet aš kalkių neva! 
gau, tai kaip gali mano kau 
lai būt iš kalkių?

—Kalkių, tėve, žmogaus 
kūnas gauna iš daržovių, iš 
pieno ir kitokių maisto me
džiagų.

—Na, tegul bus tavo vir
šus. O ko aš turiu daugiau 
savo kūne?

—Tėvas turi dar apie du 
svaru fosforo ir apie 5 sva
rus tiįšų. Be to, yra dar 
truputis šierOs, iOuinO, gele
žies ir kitokių elementų.

—Maike, man nepatinka, 
kad tu kalbi apie trąšas. 
Pas mane tokio štofo nėra.

—O ką tėvas nešioji savo 
viduriuose?

—Tai ne tavo biznis.

liavimą priima arba, kaip 
sakoma, absorbuoja irgi 
medžiagos atomai. Tad 
spinduliavimas vyksta iš 
medžiagos i medžiagą arba 
tiksliau, iš atomų Į atomus. 
Spinduliavimą galima Įsi
vaizduoti kaip energijos 
skleidimą bangomis lyg 
vandens ar oro bangavimą 
Kaip jurų bangos gali būti 
didelės, ilgos ir gali būti 
trumpos, taip ir energijos 
bangavimas yra Įvairus, 
pradedant nuo kilometrinių 
bangų (radio), vėliau eina 
metrinės, centimetrinės, mi
limetrinės ir yra taip trum
pos, kad matuojamos šim
tatūkstantinėmis ir milioni- 
nėmis milimetro dalimis. 
Visi spinduliavimai, kaip 
jau sakyta, yra vienos kil
mės, tik skiriasi savo ban
gų ilgiu. Iš tos visos spin
dulių skalės mums matoma 
tik maža dalelytė, šviesos 
bangos, kurių bangų ilgisi

Yra medžiagų, kurios iš 
spinduliuoja ne vien ener
giją, bet ir savo sudėtines 
daleles, išspinduliuoja pa
čią medžiagą. Vadinamos 
radioaktyvios arba spindu
liuojančios medžiagos irsta, 
jų atskiri atomai dėl neiš 
aiškintų dar priežasčių, su 
skyla Į mažesnes daleles.
kurios dideliu greičiu isle-įtybėse virsta vėl medžiaga 
kia iš medžiagos spindulių labai mažų dalelių pavida- 
pavidale. Tų spindulių yra jie, traukos jėgos veikiamos 

tos dalelės renkasi Į “me
džiaginius debesis” arba 
vadinamus kosminius ukus, 
kuriems vis tirštėjant ir 
spaudžiantis vėl susidaro 
vairios medžiagos, iš jų iš
sivysto saulės, planetos— 
nauji pasauliai. Pasaulių 
išsivystymo ir išnykimo lai
ko tarpas žmogišku protu 
sunkiai besuvokiamas, tai 
bilionai, trilionai metų. Sa
kysime saulės amžių, kuris 

pra- vertinamas 20 bilionų me
tų, prilyginkime vienai die
nai. Jeigu O vai. saulė iš
kyla iš kosminių ūkų, 6 vai.

dvi rūšys: vadinami alfa 
spinduliai—atomo branduo
lio dalelės ir beta spinduliai 
—branduolį supusieji elek
tronai; kaipo palydovas tų 
medžiaginių spindulių yra 
dar gama spinduliai—tai 
atsipalaidavusi energija, jė
ga, kuri tas daleles atome 
laikė. Suirdamos medžia
gos pasikeičia Į kitokias 
medžiagas, virsta lengves
nėmis. Taip urano, išmes
tos alfa dalelės, iš

sudaro tik šimtatukstanti- <M,P, “ . ra,bumą. ku-
nes ir milionines milimetro 08 .spinduhuo,lamas
dalis. Nei ilgesniu už švie- >,av,rsta » svlną' Radiumas

— .ai ne tavo oiznis. • i • • - - . •-Biznio iš to ir tėvas ne- sos. nei trumpesnių bang,| SI„tlk J05. ats]sk>™
padarysi, bet žinoti, kas iš 
ko susideda, nieko neken
kia.

—O man išrodo, kad tu, 
Maike, nieko nežinai, tik 
meluoji, kaip Bimba apie 
Stalino rojų.

—Kodėl?

visas žemės įssivystymas, 
visas jos amžius iki šių die- 

,nų prilygtų tik 11 sekun-

MARGUMYNAI
Seniausias Laikraštis

Kas pirmas pradėjo spau-į 
sdinti laikraščius? Tikro; 
atsakymo, dėja, nėra. Sa-I 
ko, kad dar 691 metais 
prieš Kristaus gimimą Ro
moje kasdieną būdavo iš-j 
kabinamas viešas biuleteni

voje 1832 metais ir vadino
si “Nusidavimai.”

‘Tunelių Karas’

gyvojo pasaulio priežastis
z-t • • i j-i a. -- i Bet šilumą skleidžia, spin—Ogi štai kodėl: tu įsro-: u, . . . duliuoja visi kūnai, saitų

KHVH1, lziolz ctroi’iu munnl. * 7 zkiek sveria mano 
vanduo, kalkės ir kiti daik
tai, bet kiek sveria mano 
dūšia, tai visai nutylėjai. O 
juk dūšia turi daugiausia 
sverti, ba tai svarbiausia 
žmogaus dalis.

—Bet mokslas jos nesu
randa, tėve.

—Jeigu taip. tai aš neno
riu daugiau su tavim kalbė
ti. Gudbai.

NORI AMERIKON. NETURI 
PAŽYSTAMŲ

Paskutiniais laikais ‘'Kelei
vis" gauna iš Vokietijos daug 
laiškų, kuriais tremtiniai prašo, 
kad kas nors iš amerikiečiu 
duotų jiems darbo ir buto ga
rantijų. taip kad jie galėtų at
vykti Amerikon. Tokie asmenys 
paprastai sakosi neturį Ameri
koje nei giminių, nei pažysta
mų. todėl prašo, kad koks ne
pažystamas geraširdis padėtų 
jiems Amerikon atvykti.

Mes jau keletą tokit^ prašy
mų esame paskelbę ir turime 
dar nepaskelbtų.

Mes manome, kad šitokie pra
šymai iš Vokietijos turėtų bu! 
siunčiami į BALF-ą ir BALF-as 
turėtų juos tvarkyti. Nes jeigu 
tremtiniai prašys garantijų pa
tys iš geraširdžių amerikiečių, 
tai pasidarys betvarkė: vienas 
galės gauti kėlės garantijas, o 
kitas—nei vienos.

“Kel.” Administracija

mes nebematome, ios ban'-! Peremąmoji. tarpinė
gos musų regėjimo organu Švlnaf P'aktls-
nepaveikia. ‘ kai laikoma? jau pastovia.

nebespinduliuojančia me-Mžių. Palyginus gi žemės 
Mums geriausiai žinomi džiaga, bet yra mokslinin-Į amžių, 2 bilionus metų 1 

saulės šviesos ir šilumos'kų nuomonių, kad spindu-1 
spinduliai, kurie yra viso liuoja ir irsta visos medžia

gos, tik vienos greičiau, o 
kitos labai iš lėto, jog ne
galima pastebėti jokiai;

į kūnų nėra, o yra tik dau- matavimo prietaisais, 
giau ar mažiau šilti.Kuo šil-i Logiškai galvojant išeitų, 
tesnis kūnas, tuo jo sklei jog pradžioje buvo viena 

su------ i------ pirmpradinė labai kieta ma-džiamos šilumos bangos 
yra trumpesnės ir kai jos 
pasidaro taip trumpos, kad 
veikia musų regėjimo orga 
nūs, tuomet jau turime švie
są. Be šilumos ir šviesos 
spindulių, mus veikia dar 
magnetiniai, elektriniai, iš

sė, kuri spinduliavo, iro 
lengvesnes medžiagas, ko 
pasekmėj atsirado musų ši,; 
dienų Įvairios medžiagos, 
tačiau kurios savo keliu vėl 
irsta vis Į lengvesnes, pap
rastesnes medžiagų rusis i.

tolimos erdvės ateinantieji irs tol. kol suirs iki vande 
vadinami kosminiai ir dar; nvlio dujų, lengviausios me 
kitokie spinduliai, kurių džiagos, kurios atomas su
mes nepastebi m ir nema
tom. Visi kūnai ir gyviai 
spinduliuoja ir veikia vie-

dėtas tik iš vienos dalelės, 
vieno nedalomo protono. 
Sakysim auksas, prieš dali

nas kitą: žinomi periodi- gelį, daugeli metų buv, 
niai, kas 11 metų saulės iš
siverzimai, matomi saulės 
dėmių pavidale, žemėj suke
lia magnetines audras, vei
kia musų klimatą ir visą 
gamtą.

Spinduliavimas yra ne 
kas kitas, kaip nuolatinis 
materijos kitėjimas, jos Iri
mas. Pasauly vyksta koks 
tai nenustojantis, žmogui 
dar nesuprantamas proce
sas arba pasikeitimas, am
žinas judėjimas, būtent-

gyvsidabris, o siu dienu 
gyvsidabris, kada nors, per 
bilionus metų irgi virs auk
su. Dabar žinomos musų 
žemėj medžiagos arba pa
grindiniai elementai irsta 
ne vienodai ir niekas nega
li pasakyti, kodėl vienos 
irsta greičiau, kitos lėčiau. 
Medžiagų Irimas matuoja
mas Įrimo puslaikiu, tai yra 
laikas, per kurį suįra pusė 
paimtos medžiagos kiekio.

puslaikis

dienai, išeitų: O vai. žemė 
atsiskyrė nuo saulės, 4 vai. 
6 min. žemė iš labai žėrin
čios . medžiagos pasidaro 
geltona, apie pietus užside
da žemės pluta, 15 vai. 45 
min. susidaro vandenys, 19 
vai. 30 min. atsiranda pir 
moji gyvybė ir tik kelios se 
kundės prieš vidurnaktį 
gimsta žmogus. Tos kelios 
sekundės prilygsta 300,000 
metų!

Kaip matome žemės atsi
radimas pareina nuo sau
lės, saulė yra musų esimo 
priežastis, o saulė vėl turi 
aukštesnę priežastį ir tt. Ir 
mums gyvenant kiekvienu 
laiku, kiekvienu momentu 
vyksta to priežastingumo 
amžinas ratas. Kiekvienas 
pasaulio Įvykis turi savo 
priežastį, kiekvienas vyks
mas priklauso nuo anksčiau 
buvusio vyksmo, nieko nė
ra pripuolamo, bet vyksta 
kaip pagal keno tai suda
rytą planą. Visi gamtos 
Įvykiai, pasaulių atsiradi
mas ir išnykimas, musų sau
lė ir musų žemė, joms išsi- 
vystant, buvo veikiamos tų 
pačių dėsnių, kaip kad ato
mai veikia vienas kitą. Taip 
pat ir žmogus yra sutapęs 
su Visata ir yra jos belais
vis, nors jis to dar ir nepa
jėgia suvokti. Gamtos Įvy
kiai—dienos, naktys, mėne
siai, metų laikai ir visi įvy
kiai Visatoje—veikia žmo-

... . Radiumo Įrimo .
medžiagos virtimas energi- yra 2,500 metų, o kol visas 
ja ir energijos vėl pasikei -I uranas virs švinu, praeis bi- 
mas Į medžiagą. Kaip da- lionų bilionai metų. Su lai
ba1" jau išaiškinta, energija ku urano vis mažėja, o švi- 
ir medžiaga yra vienas ir no daugėja, dabartiniame 
tas pats tik dvejuose pavi-.urano gabale yra ir uranas,1 gaus mintis, veiksmus, jo

Šveicarai yra mažikė, tai
ki tauta, kuri jau daug me
tų su nieku nekariavo. Ka
dangi apie tikrą karą švei- 

apie Romos armijų judi?ji-i ?alai n«u,‘‘ reikalo kalbėti 
mą, tai tą biuletmi ir gali- ..tunįliy įar?< a,.ba a£i<? 

skaittti pirmuoju laik Į-gjn£ąf kur kasti naują tune- 
...mais laikais: jį p0 Alpių kalnais. Ginčas 

dėl laikraščio pirmenybės eina tarp Šveicarijos pran- 
ginčijasi \ enecija, kur, sa-i euzų. Vieni jų reikalauja, 
koma. pumas laikiastis, pa-ikad naujasis tunelis eitų po 
vadintas “Notizie Scritte,” Mont Blanc kalnu (aukš- 
pradėtas leisti 1566 metais,: čiausias visoje Ęuropoje), 
ir Niurembergas. kur. sako-(kuris yra Prancūzijos, Itali- 
ma. dar 1457 metais pasi-lJ05 ir Šveicarijos pasienyje, 
rodęs pirmas laikraštis, va-|° klti taiP Jau karštai siūlo
dinamas “Gazette.” P° St Bemard

. ., ... : kalnu. L z Mont Blanc tu-
Amenkoje pi:ma> laik- nejį pjestu stoja Ženeva, o 

rastis pasirodė Bostone] už "St Bemard tuneli irgi
1/04 metais, balandžio 24 į piestu stoja visas Vaud kan- 
d. Jis vadinosi “Boston j tonas.
NewsLetter.” Katrie laimės, mes neži-

Pirmas lietuviškas laik- nome. Bet laiminga Švei' 
carija. kad ji tik tokį “ka
rą” teturi ir nežiūrint kas 
laimės, Šveicarija turės 
naują tarptautini kelią po 
savo kalnais.

ma 
raščiu

rastis pasirodė Prūsų Lietu-

ADMIROLAS LIUDIJA

••or Adm. Themcn B. Ingli* 
Admirolas Thomas B. Inglis 
liudija karo laivyno teisme 
apie orlaiviu B-36 užpirkimą. 
Jis sako. kad karo laivynas 
neturi nieko bendra su pa
leistais gandais apie netiks
lumus tuos orlaivius užper 
kant.

būtį. Žmogus pavergtas 
tam dėsningumui, kaip 
žvaigždžių keliai, kaip že
mės tikslus sukimasis apie 
saulę arba elektronų bėgi
mas apie atomo branduolį. 
Mes esame to didelio vyks
mo dalelė, paslaptinga dar 
neatspėta mįslė, kaip ir pa
saulio esmė.

Jur&gis.

Pigus Bulviniai Miltai

Žemės ūkio departamen
to laboratorijos darė tyri
nėjimus. kaip pigiau gamin- 

i ti gardžius bulvinius miltus 
iš Amerikos bulvių pertek- 

i liaus. Laboratorijų vedėjas, 
Dr. Roderick N. Eskew, da
bar praneša, kad galima iš 
bulvių pagaminti maistin
gus miltus labai pigia kai
na. .Jis sako. kad miltų ga
myba kainuotų mažiau 2 
centų svarui, o miltus gyvu
lių pašarui galima gaminti 
maždaug po centą svarui. 
Prie to, žinoma, prisidėtų 
bulvių'kaina, transportas ir 
pardavimo išlaidos.

Bulviniai miltai, po ilgų 
tyrinėjimų, gaminami iš vir
tų, bet neluptų bulvių. Bul
vės verdamos karšto garo 
krosnyse, malamos ir pilsto- 

i mos Į maišus.
Tyrinėjimai buvo daro

mi todėl, kad Amerika turi 
didelius bulvių perteklius ir 
buvo ieškomas pigesnis «bu- 

bulves išgabenti į
: užsienius ar paruošti iš jų 
£er3 gyvulių pašarą.

Juo didesnė bus Ta 
Lietuvai gelbėti auka, j 
Tėvynė bus Tau labiau ? 
kjnga. Aukas priima Air 
rikos TJetuvių 'taryba ir j 
skyriai.
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MANCHESTER, Vt, P. 
J. Cummings sodyboj, at-l 
radom Praną Jarą, 29 m. 
Jo žmona, Klara, 27 m.,1 
yra vokiečių tautybės. Pra-i 
nas vargingai išaugintas 
Kauno prieglaudos namuo
se ir vistiek karštas Lietu
vos patriotas, myli savol 
gimtinį kraštą, atsisakė eit 
rusams bernauti ir tapti Lie
tuvos išdaviku. Mes di
džiai gerbiam tave, Pranai.

Čia brolis Jaras apsisto
jęs tik laikinai, kol bus įtai
syta tinkamam ir pastoviam 
apsigyvenimui Anousmith 
sodyba. Gauna mokėt $50 
į mėnesį ir pilną užlaikymą. 
Atrodė permažai algos, bet 
išsiaiškinus, kad tik laikinai 
ir neperdaug kas yra veikti 
—palikta kol pastoviai įsi
kurs.

SO. SHAFTSBURY, Vt., 
Miss Hardy sodyboj stap- 
telėjom pasimatyt su Jonu 
Bimša, apie kurį jau buvo 
rašyta “K.” nr. 29. Radom 
Jonuką su mamyte valgant 
pietus, už valandžiukės ir 
senasis Bimša su pora bė 
rių parvažiavo, užsisėdęs 
ant kokio tai gremėzdo— 
ne tai lietuviškos akėčios, 
ne tai plūgas ir visai ne 
drapokas—kriukiai kriuku
čiai, ratai ratukai, sukasi, 
sukinėjasi į visas puses, 
kas jo ten per instrumentas 
ir ką su juom daro, tai ne
turėjau progos paklausti. 
Bet vistiek keistas padaras.

Iš viso drg. Bimša čia pil
nas gaspadorius ir atrodo 
lyg dvarponis, kad nežino
tum tai tikrai pamanytum— 
bracia stambus ūkininkas. 
Jam ir tinka tokiu butu Vi
si sveiki ir visakuo paten
kinti:*

BENNINGTONE valgėm 
pietus. Miestas yra 9 my
lios nuo Albany, N. Y., o 
iš čia patraukėm skersai per 
kalnus linkui New Hamp- 
shire valstijos. Užvažiavus 
ant pat kalno viršūnės aiš
kiai matyt penkios valsti
jos: apart Vermonto, New 
York, Connecticut, Massa- 
chusetts ir New Hamphire. 
Kas myli gamtos vaizdus, 
patartina važiuot per kal
nus iš Benningtono į Brat- 
tleboro, Vt., pamatys girias 
neišbrendamas, tik nakčia 
nepatartina, nes stirnos pai
niojasi ant kelio prieš au
tomobilio šyiesas ir dėlto 
įvvksta nelaimiu.

DUMMERTON, Vt., Geo. 
Ranev sodyhon atvyko Juo
zas Zdancevičius, 45 m., jo 
žmona Stefanija. 45 m., vy
resnysis sūnūs. Jonas, 19 ir 
Algimantas 16 d. Puiki šei
ma, tėvai jauni ir sūnus jau 
vyrai. Be to, dar vienas sū
nūs, Alfonsas, jau su šeima 
apsigyveno netoli Burling- 
tono: duktė su žentu, And 
riu Diberka ir dviem kudi-

kiaiš, apsistojo už 10 mylių 
nuo Alfonso, šiomis dieno
mis laukiam atvyksta Al
fonso žmonos tėvai ir dar 
kiti Zdancevičių giminės. 
Kaip visi suvažiuos, tai bus 
iš viso apie 20 žmonių šei
ma.

Zdancevičius iš amato 
stalius, jokios nuosavybės 
Lietuvoj neturėjo, tikras 
proletaras, sunkiu triusu 
pelnė pragyvenimą, didelę 
ir labai puikią šeimą išau 
gino. Žmogus bėgo su vi
sa šeima nuo Stalino “dar
bininkiško” rojaus, kai 
nuo pavietrės. Jis greičiau 
žus kančiose negu pataps 
savo tėviškės, savo gimtinio 
krašto išdaviku.

Sutartas, apart pastogės 
ir kuro,’senis gaus $20, sū
nūs Jonas $20 ir jaunesny
sis Algimantas $15—viso 
$55 per savaitę. Bet Algi
mantas turi eiti mokslainėn, 
tai tegaus mokėt, kiek iš
dirbs laiko. Aptariant dar
bo ir užmokesnio sąlygas 
vyko toks jaudinantis pa

šnekesys::
—Ar mes turėsim teisę 

švęst savo tautinę šventę? 
—19 metų jaunuolis klau 
šia.

—Kokią ir kada ji »yra?
—Vasario šešioliktą, Lie- 

t u v o s nepriklausomybės 
švente.

—Ne! Kol kas ta pras
me negalėsit. Mes šven
čiam savo nepriklausomy
bės dieną, Liepos Ketvirtą.

Jaunuolis išgirdęs tai pa
sijuto skaudžiai ušgautas, 
net apsiašarojo, veidas iš
balo ir nė žodžio daugiau 
negalėjo ištarti.

Gi aš staiga pajutau, lyg 
karštu vandeniu apipiltas, 
neramus jausmas nusmelkė 
man širdį. Juk kalbu su tė
viškės jaunuoliu, kuris yra 
pasiruošęs ir tik laukia mo
mento būti pašauktu kovot 
ir mirt už Lietuvos nepri
klausomybę.

Kad švęst Lietuvos nepri
klausomybę, Vasario 16-tą, 
tai reikia gaut leidimas, kai 
gubernatorius paskelbs tam 
tikslui proklamaciją, o vals
tijos seimelis priims rezoliu
ciją (kaip Marylande), tuo
met jau bus galima ir rei
kės žymiausioj vietoj iška- 
bint Lietuvos Trispalvę ir 
Amerikos žvaigždėtąją, 
gretimais abi vėliavas. Ne
bus sunku gaut mus guber
natoriaus tam pritarimą.

—o—
KĄ KITI MANO IR SA

KO apie mus darbuotę. Per 
daugelį metų stambus vei
kėjas išeivijos eilėse, dau
giausia sandariečių tarpe, 
seniau Lawrence, Mass., 
dabar Hartford, Conn., Jo
nas Sekys mums rašo:

“Neatsistebiu tavo darbš
tumu: ne viską aš laikraš
čiuose perskaitau, bet tavo

KELEIVIS, SO. BOSTON

F1NANSŲ BOSAI KALBASI

Derybose su Anglija ir Kanada svarbiausias klausimas 
yra pinigai ir ypač doleriai. Paveiksle matytis Amerikos 
iždo sekretorius J. W. Snyder ir Kanados finansų minis- 
teris Douglas Abbot. Derybos eina Washingtone.

‘Keleivyje,’ tai nuo pat pra-įgalėtų nusipirkti naują, ga- 
džios iki galui. Išties, tai i na blogą siutą, tai jam turi- 
įdomųs ir pamokinantys'te pasiųsti ne mažiau, kaip 
faktai. Bet kaip ten bebūt, 270 dolerių, nes musų pi

nigais skaitant vyriškas siu
tas Rusijoj tiek kainuoja. 
Jei norite, kad pinigų gavė
jas nusipirktų šiušės, tai tu-

Kitas mano senas bičiulis rite siųsti ne mažiau, kaip

savo darbštumu apgyven
dinsite Vermone lietuvių, 
visgi ne visi išbėgios į did
miesčius.”

(pavardę apleidžiu), su ku- 
riuom daugel metų glau
džiai dirbo va, tik dabar 
kažkodėl susidemoraliza- 
vęs, rodos pakrypęs prie se
nos viel os, mane bara, kam 
aš prieš Staliną, gi jam at
rodo:

“Stalinas yra žmoniškes
nis už tą nusenusi Dievą, 
kuris degina numirėlius 
pragare, o gyvus čia šioje 
ašarų ir vargo pakalnėje.”

50 dolerių.

gauna į dvi savaites priedo 
2 sv. 16 šilingų.

Parašysiu apie save. Pir
miausia turiu pasakyti, kad 
Australija esu labai paten
kintas. Į Australiją atvy
kau 1948 metų spalių 30 d. 
Dirbu miško darbus su kir
viu ir piuklu. Darbas nėra 
lengvas, bet nėra nė per
daug sunkus. Uždirbu į dvi 
savaites 15 svarų. Maistui 
išleidžiu apie du švara į sa
vaitę, už butą moku 10 ši
lingų į savaitę. Maisto val
gau, ką širdis nori; čia 
sviestas yra normuotas, 
daugiau visko galima gauti 
be kortelių. Sviesto ant 
kortelių galima pirkti 1 sva
rą į 2 savaites. Kitų pre
kių kainos tokios: geras 
kostiumas kainuoja 7-8 sva 
rai; labai geri bateliai 
sv.; geri viršutiniai baltiniai 
nuo 16 šilingų iki 25 šilin 
gų arba 1 sv. 5 šil. tai yra 
geri. Darbo apranga: dar
bo kelnės 16-20 šil., darbo 
viršutiniai baltiniai 16-20 
šil., darbo geri batai 1 sv 
Vienu žodžiu, kas nori gy 
venti puikiai gali pragyven
ti ir dar susitaupyti. Pavyz
džiui, aš jau turiu 150 svarų 
banke. Ką darbo žmogus 
uždirba per dvi savaites jo
kiu budu per savaitę 
neįstengs joks pijokas pra
gerti.

Klimatas N. S. W. terito
rijoj yra gana geras, ir jei 
kas sakytų, kad Australijoj 
bloga gyventi, tikrai butų 
galima sakyti, brolau, tu ne
tinki gyvenimui!

Lietuviška spauda Aus
tralijoj yra gana silpna, bet 
reikia tikėtis, kad sustiprės.

A. Jantauskas.

Sovietų Rusija doleri 
skaito tik penkių rublių su 
biskučiu vertės. Tai yra aiš
kus pinigų vogimas, gerus 
dolerius Sovietų valdžia pa
siima sau, o pinigų gavėjas 
gauna mažaverčius rublius.
Todėl pinigų siuntimas į 
Rusiją yra penėjimas Mask
vos valdžios, be didelės 
naudos pinigų gavėjui Lie-,

,tuvoje. Virš to, gavimas pi- i ^*arooma, N. S. W 
Savo senam ir geram |ni g Amerikos atkrefpia augiu atsakiau sekamai: j j pinigų gavėJą bu(lri?

Katras ievas yia ge j>oĮjtjngS policijos aki ir gali 
ręsms, komunistų Stalinas, 1 r -
ar katalikų, apie kuri drau
gas kalbi, aš nežinau ir pa-

Tinca
prieš Staliną,” Mirtai, Clėveland, Ohio. 

nes šitas bestija yra aršus Tamstų mieste kilusio gin.-

i__ •______ «i:.»lyginu neganu, 
sakai, aš “

žmonijos priešas ir visi są
moningi žmonės prieš jį ko
voja.

A. Jenkins.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Angliškai - Uetuviikas Žodynas

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

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

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

Montrcalio Juozui, Mont- 
įeal, Canada.—Rašote, kad 
ir K. L. C. T. ir K. L. S. vei
kėjai esą niekam tikę žmo
nės, silpnadušiai menkys
tos. Norite vienybės. Bet 
nepaaiškinate, kokiu budu 
susidėję i krūvą silpnadu-. 
šiai iš kairės ir dešinės su
kurs puikią tautinę vieny
bę? Juk jei sueis Į krūvą 
netikę žmonės, tai ir ta 
naujoji krūva bus perdėm 
netikusi. Jūsų straipsnyje 
yra ir prasilenkimų su fak
tais, pavyzdžiui, sakote, 
kad p. J. Kardelis esąs so
cialdemokratas, o mes jį ži
nome, per eilę metų, kaipo 
Lietuvos valstiečių sąjungos 
ar liaudininkų veikėją. Ma
nome, kad straipsnis vargu 
padėtų išaiškinti Kanados 
lietuvių nesusipratimus ir jo 
šiuo tarpu nedėsime.

V. Makauskui, Millinock- 
et, Me.—Pinigus į Lietuvą 
ir i visą Sovietų Rusiją ga
lima siųsti, bet ne per paš
tą, o per bankus. Bankai 
paimtus pinigus persiunčia 
vienam New Yorko bankui, 
kurs atsiskaito su Rusijos 
valstybės banku ir siunčia
mam pinigai Įteikiami, skai
tant už vieną dolerį po 5 
rublius 30 kapeikų.

Prieš siunčiant pinigus į
KELEIVIS

636 Broadvray, Se. Boston 27, Mase.

visai nekaltam žmogui pa 
kenkti. Patartina pinigų 
nesiųsti.

čo dėl tautiškų rūbų ir si
jonų mes nesekėme ir ne
manome, kad paskelbdami 
tamstos laišką padėtume tą 
ginčą užbaigti. Mes sutin
kame su tamsta, kad kas
dieniniam nešiojimui “šim- 
takvaldžiai” sijonai netin
ka, bet jei kas su šimtakval- 
džiu pasirodo scenoje, tai 
kam iš to koks nuostolis? 
Tamstos korespondencijos 
šį kartą nedėsime.

Ig. Serapinui, Brooklyne, 
J. Balsiams Rochester ir ki
tiems atsiuntusiems “padė
kos laiškus.”—Jau skelbė
me laikraštyje, kad neturi
me jokios galimybės atsiųs
tus “padėkos laiškus”’ pa
skelbti ir reiškėme vilties, 
jog musų skaitytojai supras, 
kad padėką galima ir be 
laikraščio tarpininkavimo 
išreikšti.

Anelei Liutkus, Bridge-
watcr, Mass.—$5 gavome 
perduoti BALF’ui. Pinigai 
peųduodanii BALF’o Bosto
no skvriui.

Skaitytojų Balsai
Gerbiamieji: Prisiunčiu tris 

dolerius už “Keleivį” ir 2 do
lerius Tėvui ant tabake. Su 
geriausiais linkėjimais,

'* M.' Rangus.
Chicago, III.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieikomi čia asmenys malones kreiptis i Lietmros 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas iių psjžsi 

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

Ališauskaitė, Marta Marija, 
iš Šilalės.

Bazienė, Marijona.
Benekeraitis (Beneker). Jo-

Gerbiamieji tamstos: Gavau 
pranešimą, kad mano prenu
merata pasibaigė, tai prisiun
čiu 5 dolerius už laikraštį ir 
seniui ant šaknų užsipilti krup
niko. Su pagarba,

A. J. Kadžius, 
Detroit, Mich.

Gerbiamieji: Atleiskite, kad 
neapsižiurejau ir pavėlavau at
siteisti. Dabar siunčiu $3.50 
už laikraštį, o 50c skiriu seniui 
ant drūtų batų ir tegul jis lan
go mano namelius, kolei aš bu
siu gyvas. Su širdingiausiais 
linkėjimais,

St. Stankūnas.
Montreal. Canada.

GYVENIMAS
AUSTRALIJOJE

------ ——------------- -— •
Turiu pasakvti, kad- gal 

išskyrus Naująją Zelandiją, 
Australija prag y v e n i m o 
standartu darbo žmogui yra 
pirmoji pasaulyje, nes čia 
ypač gerai sutvarkytas 
darbininkų aprūpinimas bei 
uždarbiai. Čia darbininkas 
dirba 5 dienas i savaitę, tai 
yra 40 valandų, uždirba į 
savaitę nuo 6 svarų iki 10 

Pragyvenimas—mai

Gerbiama administracija: 
Gavau pranešimą, kad prenu
merata pasibaigė ir sakote, kad 
ne pirmą pranešimą siunčiate, 
nors aš gavau tik vieną ir man 
labai nemalonu girdėti, kad 
mano mylimas draugas “Kelei
vis” butų sulaikytas, nes aš ne
manau su juo skirtis iki aš bu
siu gyvas. Dabar prisiunčiu 
5 dolerius Maikio Tėvui ir pra
šau lankyti toliau mano pasto
gę. Su aukšta pagarba.

V. Stuszka. 
Fort Colbome, Ont.

nas, sūnūs Baltraus, ir jo šei
ma.

Biskiavičienė - Makstmavi- 
čiutė, Veronika, iš Smalėnų 
km., Suvalkų apskr.

Brejeris, Bronislovas.
Budrys, Kazimieras, iš Kun- 

taučių parapijos, Plungės vals., 
Telšių apskr., ir jo vaikai Jo
nas, Juozas ir Marija.

čiuprys, Aleksas, iš Mitkai
čių km., Nevarenų vals., Telšių 
apskr.

Deniulis, Juozas, iš Skirže- 
mės km., Vainuto vals., Taura
gės apskr.

Domeika, Antanas, iš Būdvie
čių km., Lukšių vals., šakių ap.

Ediukas, Jonas, iš Smilgių 
km., Klovainių par„ Pakruojo 
vals., Šiaulių apskr.

Ernstas, Jonas, ir sesuo Olga 
Delkuvienė, gyvenusi Bronx, 
N. Y.

Goštautas, Bronislovas. iš 
Roguvos, Panevėžio apskr.

Griciūtė, Petronėlė, iš Žeimių 
km., gyvenusi Tūzų km., Sa
lantų vals.. Kretingos apskr.

Iverza, Tamošius.
Jakštienė, ir jos sesuo, abi 

Radvinauskaitės, Marė ir Petrė, 
iš Miknaičių km., Barzdų vals., 
šakių apskr.

Jovaišas, broliai, iš Skaudvi-j 
lės vals., Tauragės apskr.

Koranskaitė, Vladislava, iš 
Akalčios km.. Alovės vals., Aly
taus apskr.

Krankalis, iš Krankalių km., 
Aknistos vals.

Lenktaitis, Juozas, iš Kaime
lio km., Kidulių vals.. šakių ap.

Levickas. Jonas ir Kazys, iš 
Ožkasvilių km., Marijampolės 
vals.

Lipeiko, Antoni, sūnūs Ma- 
teųšo, iš Ragovnios km.. Šešuo
lių vals., Ukmergės apskr.
‘ "Lipeiko, Jokūbas, ’ is Ragdv- 
nio km., Šešuolių vals., Ukmer
gės apskr.

Luščinskaitė. Paulina, iš Sa- 
vilionių km.. Merkinės vals.. 
Alytaus apskr.

lAiščinskienė, Valerija, iš 
Savilionių km.. Merkinės vals., 
Alytaus apskr.

Maksimavičius, Pranas, iš 
Smalenų. Suvalkų apskr.

Mares. Leonard B., gyvena 
Trinidad. Colorado.

Mejerytė-Vabalienė. Ona, iš 
Pakalniški ųkm., Veliuonos vi.

Mockvečius, iš Būdviečių 
km., Lukšių vals.. šakių apskr.

Petrauskas, Petras, iš Vaitiš- 
kės km.. Nemajūnų vals., Aly
taus apskr.

Petronis, sūnūs Jono Petro
nio, gyvenusio Scranton. Pa.

Petrošuis (buvęs Platakis), 
vaikai ir kiti giminaičiai An
tano Platakio. pakeitusio pa 
pavardę i Petrošius.

Preitakaitė-Moekienė. iš Pu- 
tokšnių km.. Sartininkų vals., 
Tauragės apskr.

Sakalauskas, Juozas, ir Sa
kalauskaitė 
ninku.

jų vaikai, gyvenę Jersey City, 
ar kitur New Jersey valstijoje.

Ščiuta ir jo žmona Paškevi
čiūtė, Petronėlė, kilusi iš Sma
lininkų km., Kalvarijos vals., 
Marijampolės apskr.

Se jonas, Gasparas ir Kazys, 
iš Vidičkių km., Žemaitkiemio 
vals., Ukmergės apskr.

Selenaitė, Liudvė. iš Dišlių 
km., Alsėdžių vals., Telšių ap.

Sideravičius, Pranas, iš Obe
lytės km., Metelių par., Alytaus 
apskr.

Smith, A n na, buvusi Stanke
vičiūtė, Bronė.

Stalgaitis, du broliai iš Piliu- 
nų km., Pilviškių vals., Vilka
viškio apskr.

Stankevičiūtė, Bronė, kitaip 
Smith, Anna.

Stasytaitė, Zosė, iš Žvingių 
bažnytkaimio, Vainuto vals., 
Tauragės apskr.

Stenioniutė. Rožė. iš Kales- 
nykų km., Simno vals., Alytaus 
apskr.

Tvirbutas, brolis Sintautie- 
nės.

Vadopalas, broliai ir sesrys, 
kurių viena Špokienė.

Valeika. Petras ir Povilas, 
nuo Pasvalio, Biržų apskr.

Valinevičiutė, Elzė, iš žilio- 
nių km.. Šeduvos vals., Panevė
žio apskr.

Valinskaitės, dvi seserys, ar
ba Valinskai, nuo Pilviškių, Vil
kaviškio apskr.

Vasiliauskaitė, iš šidagių 
km., Skaudvilės vals., Tauragės 
apskr.

Woodson, Martha. gyvenusi 
1048 South St., Porthsmouth 
(valstija?).

žemaitis, Jonas, iš Grinaičių 
km., Kidulių vals.. Šakių ap.

Žilys, Vladas, ir jo sesuo, gy
venę čikų km., Svėdasų vals.» 
Rokiškio apskr.

žolpis, Pranciškus. kilęs nw 
Girdiškės, Skaudvilės M;'**0-

leškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Consulate G*1 of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

IŠ JEFFERSONO MINČIŲ

Musų prabočiai, kurie at
sikėlė į šią šalį (Ameriką) 
buvo darbininkai, o ne ad
vokatai.

Turto aristokratija yra 
daugiau kenksminga ir pa
vojinga tautai, negu ji duo
da naudos.

Bailiems žmonėms geriau 
patinka despotizmo ramu
mas, kaip audringa laisvės 
jura.

Aš manau, kad istorija 
.Juzefą, iš Vingi- neturi pavyzdžių, kad kuni

gų apsėsta tauta turėtų 
Schmidt. Emma ir Eugen. ar laisvą civilinę vyriausybę.

T . . , • ~ , SVanj. r i <*¥*3 •••■»««---incu-
Lietuvą verta yra pagalvo- 8tas }r butas-kainuoja apie 
ti, ar užsimoka juos siųsti. >3 svaraį j savaitę, už tiek 

Jei, pavyzdžiui, tamsta no-,yj-a gpvas maistas ir geras 
n, k-id pinigų gavėjas už kambarys. O kas gyvena 
tamst/.* ninigne T.iptnvoįe barake ar nalapinėie Ha»

Gerbiamas redaktoriau: Siun
čiu tamstoms 4 dolerius ir pra
šau man pratęsti “Keleivį” me
tams. o likusius pinigus skiriu 
Makio Tėvui. Su pagarba.

P. V. Gnmbin, 
Chippaua. Ont., Canada.

Gerbiama admnistracija: Jū
sų teisybė, laikraštį reikia at
naujinti ir prisiunčiu pinigus, 
$5.25. kad laikraštis mane lan
kytų iki 1951 įdėtų pradžios. 
Noriu, kad prenumerata baigtų
si su naujais metais, tada leng
viau atsiminsiu, kada reik at
naujinti. Su aukšta pabarba

Vincas Mncijausfcas. 
Montreal Canada.

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 siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.



KELEIVIS, SO. BOSTON

Moterų Skyrius
S| SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENĖ

Dėl Mano Pastabos Manchesteriečiams
Manchesterio (Connecti- jeigu dabar, kuomet pagal- 

eut) Lietuvių Bendrovės] ba daugiausia reikalinga, jų 
valdyba labai užsigavo dėl skyrius aprimo ir laukia, 
tos pastabos, kuri buvo pa- kol kiti darbą padarys, 
daryta jų klubui šiame sky- Toliau jie sako, kad jų 
riuje Manchesterietės var- svetainės bendrovė yra au-j 
du. Aš čia nemanau nei kavusi pinigų labdarybės; 
teitintis nei atsiprašinėti tikslams. Jeigu kada au-l 
dėl tos pastabos; aš tik no-'kavo, tai gerai padarė; ta
riu pasakvti, kad aš nesu čiau kiek teko matyti jų, 
jokia Manchesterietė; aš: pranešimų apie pasisekimą 
gyvenu Hartforde ir po sa- kokios nors pramogos, as 
vo korespondencija, kurioj niekad nemačiau, kad pel- 
buvo paliestas Mancheste* nas iš tokių pramogų butų 
rio klubas, aš buvau pasi-'kam nors skiriamas; prane- 
rašiusi Hartfordietė. Aš ša tik tiek, kad klubui liko
manau, kad Manchesterie- gražaus pelno. Ar nebūtų
tės vardas į)o mano korės- gražiau, jeigu butų parašy-, 
pondencija pateko kaip ta, kad dalį tokio pelno klu- 
nors per klaidą redakcijoj.
Aš aiškinu šitą dėl to, kad 
nenoriu idant Manchesterio

bas skiria tremtiniams 
kitokiai labdarybei?

O kai dėl Kalėdų dova-
klubas šnairuotų i savo kai- uų dalinimo, tai aš nėra-, 
mynkas, Įtarinėdamas dėljšiau, kad tuo užsiima Lie
tos korespondencijos tai tuvių Klubas; mano buvo j
vieną,
riete.

tai kita mancheste- pasakyta aiškiai, kad taip; 
daro Manchesterio biznie--

3 puodukai miltų.
ii; kvortos uksuso.

Visu pirma sumaišyk sau
sus dalyk ils. 

lai maišant, 
puti visą n k susą. Užvirink. 
I verdanti uždara sudėk 
daržoves ir vėl užvirink. 
Verdanti pikeli supilk i ste
rilizuotus stiklus ir tuojau 
aklinai uždaryk.

Tuomet, nuo- 
*upitk po tm-

'Keleivio’ Knygos
Atsiminimai ir Minty*, MONOLOGAI IK 

DEKLAMACIJOS
šioje knygoje telpa daugybė nau-

Klubiečiai savo atsakymą1 nai, kartu su jais ir lietu- 
pavadino “atitaisymu.” Tik-į viai, kas dar nereiškia klu- 
rumoje gi jie nieko neatitai įbą arba bendrovę, kaip jus 
so, tik patvirtina tą, ka aš vadinate.
buvau rašiusi. Jie sako, Aš turiu pasakyt, kad pa
šalpos skyrius nesąs miręs, 
tik bėda, kad nesą kam 
veikti. Na, tai koks čia 
skirtumas, ar jis miręs, ar 
gyvas, jeigu jis visai neju
da ir negali nieko veikti?

Aš priklausau-prie šalpos 
skyriaus Hartforde, bet ši
tas veikia. Šįmet surengė

rašiau ką buvau girdėjusi iš 
pačių manchesteriečių. Tai
gi, vietoj rašyti “atitaisy-

Camdene. X. J., vienas karo veteranai*, Howard Uarnli, 
patrako ir pradėjo šaudyti savo kaimynus. Paveiksle 
viršuj matyti Mrs. Madeline Harrie, kurią jaunas žmog
žudys peršovė, o apačioje matosi ligoninėj prieš mirti 
jaunas. 9 metu berniuk^ John \Vilson. Jis buvo patra
kusio žmogžudžio peršautas ir mirė ligoninėj. Iš viso H. 
l'nruh nušovė 13 žmonių ir t sunkiai sužeidė. Gydytojai 
dabar tyrinėja Cnruh protą.

mus,” klubo valdvba daigi“ «Rožančium’1 vas” gyvena, p. Diskevičius 
o-ori-m nuHjn-vtii * ioi nsRi-iA’’ jis kalba, ar vaikščioja. nepasako. Vienas musų

jau keletu piani</gu 
gams kelti; vienas iš tokių 
parengimų buvo nesenai su
ruoštas piknikas, kad pada
lyti pinigų tremtiniams su-

nim- jzxxxx

kad pašaliniai jį žadintų 
Kitaip pasakius, valdyba 
turėtų atitaisyti savo apsi
leidimą.

Jeigu manchesteriečiai 
gali sutartinai rengti balius 
ir daryli pelną savo klubui.

šelpti. Ir sušelpė jau keletą tai jie galėtų taip jau 1
snUn«i„ Seimu ‘ tinai pasidarbuoti ir šalpos ?.elb>tl’. Betatvykusių šeimų.

Dabar musų skyrius sten
giasi gauti mokytoją, kad 
mokytų atvykusius tremti
nius anglų kalbos. Tai yra 
nemažas darbas.

Manchesteriečiai teisina
si, kad jų skyrius aprimo 
tik laikinai. Bet ir šalposj 
darbas yra laikinas. Vė
liau gal iis jau nebus rei
kalingas. Nors mancheste
riečiai pripažysta, kad šel
pimas tremtinių ir pagalba 
Lietuvai yra visų gerašir 
dių lietuvių darbas, tačiau 
išrodo, kad Manchesteryje 
tų geraširdžių kaip ir nėra, 

PENNOS GRAŽUOLĖS

pa
skyriuje, kurio darbas da
bartiniu laiku yra reikalin
giausias.

Hartfordietė.

Paskutinį Sykį
Dėl “Jehovos

parašė buvę* Lietuva* prizedenta*
Dr. Kazys Grinius. _______ - __

Ta: yia stora. 300 puslapių knyga,] jų~'ųSai gražių Ir juokingų in<<uuk>-
kuriojt buvęs Lietuvos prezidentas I jr deklamacijų. Visokios temos: 
ra>o apie lietuvių tautinį atbudimų, darbininkiškos revoliueionierisko*. 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa- tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
pasakoja <luug linksmų ir įdomių niškos. Visos skambios, visos geros, 
nuotykių i> savo patyrimų. Tą kny- Tinko visokiems apvaikšciojimams, 
gą visi lietuviai turėtų jierskaityti. baliams, koncertams ir t.t. Antį* 
Kaina ..................................................................... $2.00 pagerinta laika. Kaina ............

Puliko Mylimas
Kraštas

Palikau aš ten kraiteli. 
Skryneles prikrauta; 
Ritinėlius pknių drobių 
Taip gražiai išausta: 
langais. vingiais išrašyta. 
Kraštai riša votį.
Tai vis gabių lietuvaičių 
Buvo išgalvoti.

Liko tuščios ten staklelės. 
Nėr jau audėjėlės;
Kur mažytė aš bėgiojau. 
Auga laukų gėlės.
Ten nesėda prie ratelio 
Jauna verpėjėlė.
Ir rūdija ten padėta 
Plieno adatėlė.

Liko darželis aptvertas 
Mylimų brolelių.
Gražių gėlių prisodytas 
Jaunųjų seselių.
Ten paliko gražus sodas 
Tėvelio sodytas:
Ten paliko motinėlės 
Daržas išaugintas.

Ten bernelis numylėtas 
Iš jaunų dienelių.
Meilių žodžių prikalbėtų 
Kieme prie klevelių.
Ten paukšteliai tarp šakelių 
Taip gražiai čiulbėjo.
O tėveliai mane jauną 
Taip karštai mylėjo.

Gegužėlė ten kukavo 
Anksti rytmetėli.
Ten po žiemos medų rinko 
Pilkoji bitelė.
Lankoj beržas ten palinkęs 
Prie tako stovėjo.
O Lietuvos jaunuoieiiai 
Ten po juo kalbėjo.

Ten dainelės lietuvaičių 
Taip gražiai skambėjo.
O berneliai, artojėliai 
Tas dainas mylėjo.
Ten paliko tas upelis.
Kur basa braidžiojau. 
Krištolinis vandenėlis 
Žuvis kur žvejojau.

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Bambi* 
tpyčiai,’’ eilės, pasikalbėjimai, liu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 2oC

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 2i> ypatus. 2>c 

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Krezą 
drąsiai kritikuoja Romos Ratui., f 
bažnyčios autoritetą ir faktais j a- 
rodo, kad jis nėra joks Kristaus 
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $5.25 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.'O

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia y "a 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmi įs 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. 1 »į- 
delio formato, 223 puslapiu knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir «iii-
nų. Kaina ........................................ $1.01

SAPNININKAS
_ . Didysis Lietuviškas Sapnininkas

papultų į tokią kunigų globą. Para-1 sa Salemono galva. Išaiškinti viso ;e- 
i šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., i sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
: sulietuvino Ferdinand de Samogitia 300 puslapių knyga. Kaina .. $! .00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu-

Dar galima gauti ••Keleivio“
' Kalendorių 1919 metams

Tai yra ln; puslapių knyga su įvai- 
i riais straipsniais ir žiniomis, kurios 
į visiems ir visada yra naudingos, j Kaina ........................................ 50 centų

| TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
' šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 

• Rusija i.esusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileist. 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ai 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš ji. 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą. valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusija tai yra ties* 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
ja Lietuves ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą 
bS puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
i norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
! Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 

į maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
' mažiau ? Delko žmogui teikia cuk- 
į raus, druskos ir kitų panašių daly

kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 

1 knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ............................................ 15c

KUNIGŲ CELIBATAS 
ši knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori- 

, ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 

; perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne- j

..... 25cKaina

ŽEMAITĖS RASTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar
žinote, kad ji buvo paprasta kai- vusius draugus. Labai įdomi kny a.
mo moteris, mažai mokslo išėjusi. Kaina......................................................... 26c
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip ;
‘Hkstantiai ir milionaį kitų moterų.1 KODĖL AŠ NETIKIU
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.:* ijh?*,-
Jos apysakos yra tikras gyvenimas,'!
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet: Laisvamanis čia pasako, kodėl jis

; Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku-i negali tikėti. Pilna argu.1.n.tų, 1 u- 
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos j rių nesumuš joks jėzuitą-............20c

bažnyčią nešdami altorė- dar niekas tos tūkstantinės 
liūs, abrozdus. kryžius ir vi- nepaėmė, 
šokias stovylas. vis jų pa- Visą šitą polemiką dėl Je- 
čių padarytas, ir meldžiasi hovos musų skaitytojas J. 
prieš jas ant kelių suklau- Žavisi iš Los Angeles, Cal., 
pę. Bet ką žmonės nedaro,} vadina “Plikių Peštvnė- 
o stovylos tvli ir nieko ne-: mis.” Jis rašo:

Keleivio’ 32 ir 34 nu- 
žino apie savo Gyvą Dievą, meriuose pasirodė ginčai’ 
tai niekas negali jo pažeis- dėl Jehovos. Turiu prisi 
ti, nes Gyvas Dievas apsau-• pažinti, kad tuose Jehovos 
goja savo vaikus. Paimkit!šešėliuose ir aš pats klai- 
šventą raštą, atverskit Do- džiojau per 10 metų, skelb- 
vydo Psalmes, o tenai rasi-' damas ‘gyvojo Dievo’ evan- 
te pasakyta: 'Tie. kurie'geliją. 1*925 metais teisėja* 

„į meldžiasi prie negyvo Die- Rutherford buvo nusiuntę? 
vo, yra lygus tom sotvy- mane i Lietuvą ne tiktai pa
lom-’ ” mokslininkauti, bet ir tą jų

Ir p. Diskevičius sakosi ikiršinančią litera- 
žinas Jehovos adresa. Gir- j namus nešioti. Ste-
di; “Štai, aš turiu antrašą*bėtina’P.ar1must,?e' 
Gyvo Dievo. Garbė £)ie- pu už tokj žioplumą, 
vui. dėkui Dievui už susi- Vadinasi, išdirbęs Jeno- 
mylėjimą ant manęs. Visa '“' dabar Za\i>-

1 aprašė, žemaitė yra daug raštų pa- 
; rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- 
1 leivis” parduodu jos raštus parašy- 
: tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
, laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 
I se raštuose ji gražiai aprašo, gra- 
' žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- 
! su gyvenimo būdą ir musų papro- 
] čius. Knygoje yra paveikslas su gar- 
■ sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotas žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- 
-o. Tai didelė knyga, 128 puslapių,lr ?u? i? apsisaug 

1 su garsiais raštais ir retais paveiks- Pr’ r. .Matulams. Antra. . 
kis. Kaina .................................60c >r P»P‘Wta laida. Kama

PAPARČIO ŽIEDAS TAVO KELIAS I
Ir keturios kitos apysakos: (1, SOCIALIZMĄ. 

Keužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi- 
! ria; (3> Klaida; (4) Korekta. Jose 
' nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
] į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c 

1 ANGLIŠKAI-LIETUVI5KAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi.
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie -lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.90

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

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietaviar.M. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo :.mi 
tinkamai išmokti savo tėvų ka'! z, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kaitros zino i- 
n:ą. Šita gramatika yra tinka;.:a vi
siems, kas nori gerai lietuvi., 1- 
bą išmokti. Didelė knyga, iii pusi. 
Kaina tik ........................................

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsigaus: ti. Par^’ė

•rži urėta 
... 25c

Ant lentynos sudžiovinti
Sūriai ten stovėjo.
0 iškepta juoda duona
Taip gardžiai kvepėjo.
Aš tą viską pamylėjau
Iš pat kūdikystės.
Pirmas dienas ten praleidau
Aš savo jaunystės.

B. GIRSKIENĖ. ________________
$250,000 Lietuvai vaduo

ti nebus didelė suma. jei 
Tu, Tautieti, prisidėsi savo 
gera auka!

Kai mes dėjome pirmuti
ni p. Mačionio rasini apie 
“gyvąjį Dievą Jehovą,” mes 
nesitikėjom, kad jis galėtų 
sukelti kiek didesni skaity
tojų susidomėjimą. Pasiro
do, kad klydome. Joks 
klausimas nėra 
tiek daug atsiliepimų, keik 
ita/ Dabar mes turim ant 

rankų tiek daug raštų apie 
“Jehova,” kad Moterų Sky 

! riun jie jokiu budu nesutilp
tų. Kadangi šitokia pole
mika skaitytojus kiršina, tai 
nutarėm ją nutraukti. Pas
kutini syki čia paduodam 

įtiktai porą ištraukų, vieną 
už “Jehovą,” kitą prieš.

Musų skaitytojas p. Dom. 
Diskevičius, didelis “gyvojo 

; Dievo” garbintojas, kalba 
; šitaip;

i.

Dvi Penimy bania valstijom

iššaukęs £aHs Dieve, susimylėk ir ant tas įprato
tų, kurie skaito ir girdiizl0P^as darbas, 
šiuos žoddžius. . . .”

Vis dėlto kur “šyva? Die-

kad tai buvo

Rutrpiučio 10 d. Moterų 
'Skyriuje tilpo Miko Mačio*
■ nio paaiškinimas, ‘Kur buvo 
' Dievas, kad nenukreipė ma- 
i žos mergaitės pėdų nuo to 
šulinio, kuriame ji prigėrė?’ 
| Mačionis kalba tikrą tiesą, 
j jog Dievas neišklausė žmo- 
! nių maldų dėlto, kad jie 
meldėsi prie negyvo Dievo, 
prie Dievo žmonių ranko
mis padaryto. Reikėjo mels
tis prie gyvojo Dievo, prie 
Dievo Jehovos. Ir koks ga
li būti Dievas iš medžio iš
drožtas arba iš molio nu
lipdytas, arba toks, kaip ro-

ŠUNS NEBUČIUOK

Turime ir daugiau straip
snių šituo klausimu, bet 
daugiau jų netalpinsime, 
nes nenorime, kad musų 
skaitytojai be reikalo pyk
tųsi.

Moterų Skyriau* Vedėja.

V ALGIAl

gražoolės stoja į varžytynes jžančius, ant lenciūgo paka- 
dėl Miss America litnln. j bintas. Ir žmonės dar vadi-

šita moteris, Mrs. Jnyce 
Brainard, savo divorsą nūn 
savo vyro todėl, kad vyras, 
parėjęs vakare namo. pirma 
pabučiuodavo savo šunį, o 
paskui jau sveikindavosi su 
savo žmona. Teismas manė.

I kad pirma reikia žmoną bu
riuoti, o ne šunį.

Maišytų Daržovių Pikeli*

3 kaliafmrai.
svarai svogūnų, 
kvortos agurkėlių, 
ryšuliai _ salierų.

2 puodukai draskos.

Supiaustyk salierus ir ka- 
lifijoiiis. Agurkėlius nu
šluostyk, svogūnus nulupk. 
Sudėk viską j molinį ar 
enameliuotą puodą ir už
pilk sūdytu vandeniu (į ga- 

įlioną vandens jdėk 2 puo
duku druskos). Tegul taip 

i stovi per naktį. Iš ryto vis
ką užvirink, paskui nusunk 

i ii' perpilk daržoves saitu 
vandeniu.

Tuo pačiu laiku padaryk 
šitokio uždaro:
l puoduko sassos tnuitardoš.

16 šaokituj, geltonojo in»W«n» (tm-
oiericį.

9 šaukštu* indiški} milteb’t ’nnTy povrderj.

.MRS. SOUTH JERSEY

Park, N. Jo gražoe* 
K Mrs. Tercsa McCarren sto
ja į sražuolię varžytynes dėl 
•Mrs. America titulo.

parašė I.. Bumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas...........25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
Ieidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mo
kslas. arba kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ li»c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klau simu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vanderveldc, vertė Vardu-
nas. Kaina ........................................ liję

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
žmonės kuria per amžius? šį intri- daugelį iš gyvenimo patyrimų para-
guojantį politiškai-ekonomišką klau-' šė K. Stiklelis. Kaina ................. 2vc
sima aiškina garsusis Vokietijos so- I .1—»»I s
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ........................................ lOc

‘Keleivi*,’’ 636 BroaJway, 
So. Boston 27. Mass.

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\ 
ga užrašiau jai “Keleivį.” '
Ji labai dėkinga ir sako;

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

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip 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
136 E. Broedway, So. Boston 27, Mas*.



Nr. 37, Rugsėjo 14, 1949 KELEIVIS, SO. BOSTON Pu? hipis 3epttr.ua

I Iš Plataus Pasaulio Į
DP Klausima*

Amerikos atstovų rūmų 
teisių komisijos devyni na
riai išvyko j Europą, kur jie 
mano praleisti 13 dienų Vo
kietijoj, studijuodami išvie
tintųjų žmonių klausimą. 
Kongresmonai išvyko susi
pažinti vietoje, kaip eina 
DP Įstatymo vykdymas ir 
ar verta daryti pakeitimų 
tame istatvme.

Neraštingumas Meksikoje

Meksikos prezidentas Ale- 
man, savo raporte parla
mentui, praneša, jog per 
pastaruosius porą metų be
raščių skaičius Meksikoje 
sumažėjo, 363,000 suaugu
sių žmonių baigė skaitymo- 
rašymo kursus ir padidino 
raštingųjų piliečių skaičių. 
Kova prieš neraštingumą 
energingai tęsiama.

Mirė R. Strauss

Garsus vokiečių kompo
zitorius, Richard Strauss, 
mirė rugsėjo 8 d. sulaukęs 
85 metų amžiaus. Kompo
zitorius pagarsėjo savo ope
romis “Elektra,” “Salome,” 
operete “Rosenkavalier” ir 
garsinėmis poemomis 
Eulenspiegel,” “Don 
xote,” “Don Juan” ir kitais 
muzikos kuriniais.

“Till
Qui-

Jugoslavijo* Paskola

Iš Washingtono praneša, 
kad Amerikos Import-Ex- 
port Bankas nutaręs duoti 
Jugoslavijai 20,000,000 do
lerių paskolą. Pinigai bus 
panaudoti užpirkimui maši
nų Jr Įrankių Jugoslavijos 
boksito, švino, cinko, gyvo
jo sidabro ir anglių kasyk
loms.

Kinijos Karas

Kinijos nacionalistų vy
riausybė praneša iš Kanto
no, kad jos armijos ne tik 
sulaikė komunistų armijas, 
bet keliose vietose jas nu
varė toliau Į šiaurę. Bet 
didesnių armijų nacionalinė 
valdžia nebepajėgia sumo
bilizuoti ir visi stebėtojai 
mano, kad komunistų lai
mėjimas yra užtikrintas, jei 
nacionalistai negaus iš už
sienių pagalbos.

“UŽBURTAS VAKARAS” VICE-PREZIDENTVI

Daug kalbama, kai Amerikos vice-prezidentas Alben 
Barkley, 72 metą, crek susiras sau naują gyvenimo drau
gę ir. sako, ta draagė busiaati Mrs. (. arleten S. Hadle\. 
Ar piršlingi liežuviai Įkalbės, niekas nešino, bet paveiksle 
jau galima matyti, kaip atrodytu busima ponia v ice- 
prezidentienė.

dą. Po to turėjau daug pa- į valsčiaus, ra-;
klausimų dėl laikraščio, bet u pusbrolio Vlado Rogdzevičiaus. i 
laikraščio jau nebesulau- ^u±^..^fneli"k,ų va‘“iauį- 
laikrašėio jau nebelaikiau.
Tai buvo šaukštas po pietų.

—Tai ar ne taip yra, kaip 
pradžioje sakiau?—užbaigė 
savo pasakojimą bičiulis.

X D. Tarnus.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halsted 
st., Chicago, I1L, ar vietos 
ALT skynui.

NORIU DARBO

I.I1ETVVIŲ KALBOS 
VADOVAS

Argentina ir Bolivija

Bolivijos parlamento ko
misija po kelių dienų tyri
nėjimų skelbia, kad Argen
tinos vyriausybė kurstė da
bar jau baigiamą nuslopinti
nacionaiišuni sukilimą Bo 
livijoj ir padėjo maištinin
kams kovoti prieš teisėtą 
Bolivijos vyriausybę. Sako, 
“peronizmas” kursto maiš
tus kaimvnu kraštuose.

_ Tra
kų apskrities.

Visi jie gyvena Bostone, 
ir šių pažįstamų: Simono Kučio- 

niu kilusio iš Mižonių kaimo. Kai- 
šedorių valsčiaus, ir Antano Valiu
ko, kilusio iš Kaišedorių miestelio. 
Jie patys, arba kas apie juos žino, 
malonės atsiliepti šiuo adresu:

J. Mikalauskas,
Heleri Mine,

Wawa, Ont., Canada.

APSIVEDIMAI
Paieškau gyvenimui moteries, ne 

senesnes kaip 55 metų. Su pirmu 
laišku prašau prisiųsti ir savo pa
veikslų.

J. Rulotara,
4.'55 Lincoln Avė., Brooklyn, N. Y.

Paieškau apsivedimui draugo, nuo 
i 45 iki 55 nu-tų amžiaus, katras turi 
; nuosavybę ir Kalėtume gyventi nia- 
į žame miestely ar ant farmos, bau
giau žinių suteiksiu per laiškų.

Mrs. N. D.,
j 15 Norfolk St., Dorchester, Mass.

(38)

Graikijos Našlaičiai
Graikijos vyriausybė pra

neša, kad nuo karo pradžios 
1940 metais iki dabartinio 
laiko Graikijoj liko 31,185 
našlaičiai, kurie neteko 
abejų tėvų, 226,301 vaikas 
liko be tėvo ir 77,427 vai
kai neteko motinos. Ka
dangi karas tęsiasi, tai naš
laičių skaičius vis dar auga.

Kanados “Subvė”

Kanados teritorijoj To
ronto mieste pradėtas sta
tyti pirmas požeminis gelž- 
kelis, kurs eis po Yonge
gatvė. Požeminio gelžKe- 
lio statymas tęsis 4 metus, 
kainuos apie 50 milionų do
lerių ir galės gabenti iki 
40,000 keleivių kas valan 
dą-

KAS MUMS RAŠOMA

Negirdėta “Tautos šventė”
Rugsėjo 8 d., pagal kalendoj 

rių. yra “Marijos gimimo die-' 
na.” Bet tą dieną kai kurie 
lietuviai vadina musų “tautos 
švente.” Bet kas tai per tau
tos šventė, jei tauta, arba mes 
čia gyvenantieji lietuviai, apie- 
ją nieko nežinome?

Aš klausiau vieno žinovo, ko-! 
dėl musų tauta tą dieną šven-Į 
čia? Jis man paaiškino, kad! 
rugsėjo 8 d. švenčiama Vytau-Į 
to karunavojimosi diena. Bet ar- 
Vytautas buvo karunavotas?—; 
paklausiau aš. Gavau atsaky
mą, kad ne. Tai kas čia do 
paibelis? Karunavojimo diena, 
kurią niekas nesikarunavojo, 
“tautos šventė,” kurios beveik 
niekas nešvenčia ir tokie žino
vai. kurie nieko nežino. . . .

monki bizni su “tautos šventės 
vardu. Mes žinome ir turime 
vieną musų tautos šventę. Va
sario šešioliktą. O kas išgalvo
jo nekarunavoto Vytauto “ka
runavojimo” šventę, tas turėjo 
būti didelis juokdarys, jei tik 
ne pliuškis.

Aš. patarčiau visiems tos 
“nekarunavoj imasi” šventės 
šventikams būti trupučiuką 
rimtesniems ir palikti tą “šven
tę” SmetoBos šeimos nariams 
ir jo buvusiojo dvaro pakali
kams švęsti.

Aataaas Šilanskas, 
Philadelphia. Pa

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais-

Aš manau, kad kas tai daro vinti?

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausi* ir Turtiagiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRi $L500,000.0e.
Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtiniu apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00. * .
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose nuė
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui ui egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir primirk savo išimos na- 
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arta i Centrą adr*. 
■uodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 w. 301h St, Nw York 1, N. Y.

Iš Gyvenimo
Kartą i paštą atėjo airi-,ris ir, štai, morkas pirko pas 

sis, pusamžis, gal porą sa-! kitą farmerj, o tu gailėtis. 
Vaičių nesiskutęs ir gana Į *
purvinas. Airišis stojo i ei- i “Daugelis žmonių gyvena 
lę prie langelio ir pradėjo nesavo protu,” pasakė man 
šnekėtis su kitais žmonėmis. ” k:z:"Kč’
Pastebėjęs eilėje kunigą,

mafto vienas bičiulis.
—Kaip tamsta patyrei 

ainsis, matomai, norėjo į tą T—paklausiau jo. 
“gnybtelti” kunigui ir sa- i —Žinai,—sako jis,— tarp
ko: daug kitų dalykėlių aš turė-

—Yra žmonių, kurie daž
nai pameluoja, bet kunigas 
neturėtų meluoti, nes jis ži
no, kad tai yra griekas.

jau pardavimui nemažai at
virukų su pasveikinimais 
Tėvų Dienai. Iš kalno par
daviau tik viena kita atvi-

..Lietuvių Karnos Vadovas yra
spausdinamas skubos keliu Bie- 
lefeldo spaustuvėj, Vokietijoj.

ši knyga turės daugiau kaip 
70O puslapių, o kainuos tik 
$2.50. Užsiprenumeruoti ją ga
lima žemiau nurodytu adresu. 
Su užsakymu reikia prisiųsti ir 
pinigus. Adresas:

Juozas Audėnas.
14 Townsend Street, 

Boston Roxbury. Mass.
(52)

Aš esu senyvas žmogus, 
bet galiu padirbėti prie na
mų, prie groserštorio arba. Lietuviams Remti Draugija 
restorano. Prašau rašyti I siunčia Europon lietuviams 
greitai, nes už mėnesio aš-tremtiniams siuntinius dvejopo 
turiu iš dabartinės vietos iš-! didžio, po $7.50 ir po $io. Supa- 

kalimas ir kitas darbas atlieka-

SIUNTINIAI Į EUROPĄ

K. Kucincky, 
Box 261,

Coram, L. L, N. Y.
(38)

—O ką tau kunigas pa- rūką ir maniau jau, kad visi 
melavo?—atsiliepė vienas Į kiti liks kitiems metams, 
iš stovinčių. , Bet mano laimei birželio 19

—Nugi, kunigas sako, į d. netolimoj bažnyčioj ku- 
kad svetimoteriauti yraĮnigas, sakydamas pamoks- 
griekas. Na, ir kaip čia, ga- į lą, tarp kitko prisiminė. kad 
Ii būti griekas kuomet ge- parapi jonys neužmirštų pa
inioju susitariama? Daleis-! sveikinti savo tėvus su Fa- 
kime aš paprašysiu tave pa- ther’s Day, tegu, girdi, nors 
skolinti man savo pypkę’ atviruką parašo. Nugi, po 
(kurią tas žmogus lyg tyčia j visam žmonės eidami iš 
laikė rankoje atkišęs) ir tu! bažnyčios kad jau pradės 
man paskolinsi, o aš parų-'mano atvirukus pirkti, ir iš
kęs tau ją sugrąžinsiu. Ar!pirko visus!

NUO UZSISENRJUSIŲ. ATVIRŲ

Standžią Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nno SENŲ, AT 
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jx 
negali ramiai sėdėti ir naktim* 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimų seną 
atvirą, ir
LEGULO
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS, 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppiršėių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastanėios ir suskilusios 
•do*. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nno no-

aieHančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., *1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderį į: Z1G-O>

LEGULO, DepL S,
4847 W. 14th Street, 

CICERO M. ILL.

mas veltui.
Už $7.50:

2 sv. kavos, 1 sv. sviesto, 1 sv. pie
no milteliu, % sv. arbatos, 1 kvorta 
aliejaus, 4 sv. cukraus gabalėlių, 2 
sv. taukų, 1 kenukas kon<lensuoto 
pieno ir 2 gabalai muilo.

UŽ $10:
2 svarai kavos, 2 sv. sviesto, 1 sv. 

pieno miltelių, '/» sv. arbatos. 1 kvor
ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1 ’A sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čekį

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinęs šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, sėklos nu
bėgamo, gimdos 
nuslugimo, akių

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 iš
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-

tai čia bus koks griekas?
Visi žmonės eilėje turėjo 

puikaus juoko iš to airišio 
aiškinimo. Tik kunigas kaž
kodėl nesijuokė.

Netoli musų buveinės gy
vena keistas italų tautybės 
žmogus. Jis nepraleidžia 
nė vieno farmerio nesustab- 
dęs. Pamatęs farmerj pra
važiuojant su produktų pa
krautu vežimu, tas italas 
šaukia, vejasi jj per porą 
blokų iki susistabdo. Ap
žiūrėjęs daržoves ar vaisius 
ir patyręs jų kainą, jis daž
nai, ir labai dažnai, nieko 
neperka.

Farmeriai, kurie turėjo 
progos susidurti su tuo žmo
gumi, jau daugiau pra va
žiuodami nekreipia dėmesio 
j jo šauksmą. Italas pasi
juto tuo Įžeistas, nes žmo
nės pradėjo iš jo šaipytis. 
Jis nusprendė atkeršyki 
tiems farraeriaras, kurie jo 
neskaito geru kostumeriu ir

—Gal buvai kunigui 
Įspraudęs kokią penkinę?

—Ne, nesu net parapijo- 
nas. Matyti, visai pripuo
lamai kunigo žodis išėjo
mano naudai.

♦
—Y ra ir kitas darodymas, 

kad žmonės gyvena ne savo 
protu,—pasakoja mano bi
čiulis.—Prieš porą mėnesių: 
užėjo pas mane
“Dziennik dla Wszystkich” 
atstovas ir pasiūlė, kad pa
imčiau pardavinėti jų laik
raštį. Po trumpų derybų 
susitarėm. Pradžiai sutarė
me, kad siuntinės po 10 ko
pijų kasdien, o šeštadie
niais, kada dienraštyje yra 
daugiaus “comics” ir spal
vuotų paveikslų, maniau 
imti po 25 kopijas.

Po to agentas pasileido j 
miestą verbuoti skaitytojus. 
Po trijų dienų darbavimosi 
jis Įteikė man 50 adresų len
kų, kurie pasižadėję dien
rašti pas mane pirkti. Per

arba money orderį ir aiškiai nurody- gančias kūno dalis. Svaras 
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir , , . . „ , .
reikia pasakyt, kų daryti su siunti-J Auksinių šaknelių kainuoja
r? ■7isru galima nurody- $15<00. Perkant mažiau, unei-Skauuzių zaizaų, uždekit* tam asmeniui įteikti: pavesti jį s to-1 . . .

Ointment. Jų gydomo* j vykios vadovybei ar gražinti siuntė-Įja kainuoja $1.00.
jui atgal? Grąžinimų siuntėjas turės
apmokėti. » | pv AMni'p'C PA

Užsakymus ir pinigus prašome šių Į AAi-t.-’v/aivizK.iv o
sti mums šiuo adresu: 414 West B road w a .V

Lithaantaa Aid Assoeiation, lac^ ,, ..
99 Ward Woreester. Mass. South Boston 27, Mass.

Pagalba Tautiečiam
Tūkstančiai išvietintųjų lietuvių* kurie iau keturi metai 

gyvena Europos kempėse, gali atvykti Į Ameriką pagal 
naująjĮ DP Įstatymą. Internacionalinis Gelbėjimo ir Šal
pos Komitetas (International Rescue and Relief Commit
tee) pagelbsti tiems lietuviams sutvarkyti dokumentus. 
Bet tremtiniai negali atvykti, jei Gelbėjimo ir Šalpos Ko
mitetas negali jiems užtikrinti pirmąsias jų išlaidas ir ke
lionės lėšas čia Amerikoje.

Tarptautinis Gelbėjimo ir Šalpos Komitetas turi specia- 
lini lietuviams gelbėti fondą. Vidutiniai vienas naujas 
atvykęs imigrantas kainuoja tam komitetui apie šimtą 

Ieškau sesers Veronikos Liutkai- dolerių (kelionė, maistas, pirmoji globa, rūbai ir t. t.), 
tęs, kilusios iš Ruskeinių kaimo, Ma- Siųskit jusu auką Į I.R.R.C. Lietuvių Fondą, kad (lemo- 

- - ■ ...... kratisko nusistatymo žmones galėtų įs Vokietijos ir Aust-

PAIEŠKOJIMAI

rinkos ir Ievos Rinkevičiučių (po 
vyrų pavardžių nežinau>, gyvenusių 
Mariampolės apskrity, ir Kazio Žit
kaus, gyvenusio Ieščios kaime, ne
toli Kauno. Prašau atsiliepti šiuo 
adresu:

I* Liutkus,
1212 E. 87th St., Cleveland, Ohio.

. Henrikas Palenčius. kilęs iš Sutkų 
lonlfii ’ *ta*rno- Kidulių valsčiaus, šakių ap- 
ienKU ■ skrities, dabar gyvenantis Vokietijoj, 
’ ■ ------- *i_s_ _*—- sekan-tremtinių stovykloj, paieško 

čių savo pažįstamų, kilusių 
paties valsčiaus bet gyvenančių 
Amerikoje: Augusto Gavėno. Jurgio 
Svaraičio, Valo, Petro. Igno ir .Juo
zo Vasiliauskų. Jie patys ad juos 
žinantieji malonės atsiliepti šiuo ad
resu: »

John Mikalauskas,
Helen Mine,

Wawa, Ont., Canada.

įš to

Paieškau savo uošvio brolių. Gus
tavo ir Adolfo Buršteinų, kuri<> gy
vena Bostone, bet tikslių adresų ne
turiu. Jie patys, arba kas juos ži
no, malons atsiliepti šiuo adresu:

Martha Bumstein,
(13-b) Purkws»ng, Post Waldenberg, 

u. Rotlenberg-l-aber, NDB,
U. S. Zone, Germany.

rijos kempių pasiekti Ameriką. Siųskit šimtą dolerių ar 
vieną dolerį, kiekvienas doleris padės dirbti tą žmoniš
kumo darba.

International Rescue and Relief Committee 
103 Park Avė., New York 7, N. Y.

Gerbiamieji! Aš mielu noru prisidedu prie Internatio
nal Rescue and Relief Committee darbo ir prisiunčiu j 
Lietuvių Fondą -S.................................

Vardas, Pavardė .......................................................
Adresas .......................................................................

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

ant, juoko išstatė. Ir _ ve, Į dvj savaites laukiau,
kokiu budu jis tą padare: Į pasakoja jis,—net ir pats 

Jis nusipirko krautuvėj • garsinau, bet nė vienas kos- 
ar kur kitur puikų, ryšuliuką tumeris neatėio ir neklausė 
morkų ir pamatęs farmerj,
kurs šaukiamas nebesusto
jo, italas bėga farmeriui už 
akių. iškelia j viršų morkų 
ryšuliuką ir mosikuoja ran
komis, duodamas suprasti, 
kad jis yra geras kostume-

irtumeris neatėjo 
laikraščio.

Liepos 31 d. buvo mano 
apielinkėj “lenkų diena” 
Edgewood Parke—pasako
ja jis toliau,—ir ta pmga 
vienas kalbėtojas smarkiai 
agitavo skaityti lenkų spau-

Paieškau pusseserės iš tėvų Vė- 
geljles, kilusios iš Žavinčių kaimo, 
Vilniaus apskrities. Girdėjau, kad 
gyveno Connecticut valstijoj, kur ta
bakų augina. Aš iš tėvų esu Rožė 
Vėgėlytė, o pagal vyra—Milašienė. 
Kas apie P&Iiusę Vėgėlytę žino. ar
ba ji pati, malonės atsiliepti šiuo 
adresu:

Rožė Milašineė,
279 Portland Street. 

Cambridge, Mass.
(38)

Laima Žemaitytė, Natalijos Mię 
kaitės-Žemaitienės duktė, kilusi iš 
Kazlų Rudos, paieško savo giminių, 
gyvenančių Jungtinėse Valstijose. 
Atsiliepti šiuo adresu:

(.aima žemaitytė-Artikonis,
C>1 Fifth Avenue,

Timmins, Ont., Canada.
(38)

AR PASENAI PASIEKĘS 4»? NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebevvikia, jautiesi nuvargęs, vi
duriai užkietėję, pagelbėk sau gamtos vaistais, 
žolėmis, ką veikia greitai, bet švelniai, ka gra
žina energiją ir gyvenimas vėl pasidaro maio- 
nos. Ko laukti? Tuoį užsisakyk populiares 
Herb T ra, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TE A NO. 17 
Kainuoja $1.10 su prfsiuntimu; tas tonikas re
guliuoja sistemą ir buvo išrastas per daugeli 

metą patyrimo ir mokėjimą sumaišyti žoles. 
Taipgi paprašyk sau nemokamo cirkuliam.

SANJTAS nERBS
1125 MUvaukm Av«^ Chirago 22, IU (44)

Paieškau savo brolio Antano Žu
ko, kilusio iš I^ipalingio miestelio, 
Lttdijų apskrities, po pirmojo pa
saulinio karo išvykusio Brazilijon. ' 
Jis pats, arba kas apie jj žino, ma- j 
lonės atsiliepti šiuo adresu:

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

(37)
Romualdas Skorobogatas, gyve

nantis Vokietijoj, paieško sekančių 
savo giminių:

Dėdžių Jono ir Aleksandro Skoro- 
bogatų. kilusių iš Semeliškių vals
čiaus, Trakų anskr.

Pusseserių Marijos Muehnrvičiu- 
tės ir Pranės Urbonavičiūtės, abidvi

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. ivetų 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 jj nusineš?

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

KELEIVIS
636 Broaduray, South Boston 27, Mas*.

<
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BALF’o RINKLIAVA t VAGIŲ TEISMAS
DAVĖ TIKTAI $1,500 GREITAS, BET KREIVAS

Permaža Buvo Darbininkų Praeitą penktadieni poli-B • • Y T> 11* ZAir Nebuvo Tvarko*

Pereitą šeštadienį Bosto
no gatvėse lietuviai rinko 
pinigus BALF’o reikalams, 
iš vakaro rinkėjai buvo su
kviesti į Lietuvių Piliečių 
Salę. bet pasirodė, kad toj 
salėj mitinguoja Keistučio 
draugija. BALF’o darbi
ninkams reikėjo ieškoti vie
tos kitur. Sueita į Dariaus 
legionierių salę. Tenai bu
vo išdalintos dėžutės pini
gams rinkti ir pasakyta visa 
eilė kalbų. Vienas kalbėto
jų pasakė: “Rytoj bus dide
lis musų bandymas. Rink
liava gali atnešti mums lai
mėjimą, bet gali padaryt ir 
sarmatą. Jeigu išeisim 
darbą vieningi ir surinksi
me daug pinigų, bus laimė
jimas; jeigu pasirodysim 
menkai, bus sarmata.”

Ir išėjo sarmata. Rinkė
jų buvo nedaug ir surinkta 
vos apie $1,500. Tai men
kiausia rinkliava, kokią tik 
lietuviai Bostone yra turėję.

Kodėl taip išėjo? Todėl, 
kad nebuvo tvarkos, nebu
vo plano. Žmonės, kurie 
priešpaskutinėj rinkliavoj 
geriausia pasirodė, šį sykį 
buvo visai ignoruojami. No-

cija rado Brookline, prie 
vienos radio dirbtuvės, 884 
Commonvvealth Ave., nu
šautą žmogų.
kad
kalinys. William E. Gusson. 
kurs turėjo Uoką. Vagių 
gengė nakčia iš ketvirtadie-! 
nio i penktadienį Įsilaužė į 
tą dirbtuvę ir norėjo pa
vogti už kelis tūkstančius 
dolerių radio ir televizijos 
aparatų. Vagių trokas, ku-

nusautąsis yra
Pasirodė, 

buvęs

KELEIVIS. SO. BOSTON

l»O >.{ DIENŲ ATGAVO SĄMONĘ

„ U.....
Johnny Albus. 7 metų berniukas, Charles, I1L, ligoninėj 
(lovoj) kalbasi su 12 metų Bill Thoans apie savo bėdas. 
Johnny išgulėjo ligoninėj 43 dienas be sąmonės po to, kai 

automobilis ant kelio ji pritrenkė. Dabar vaikas sveiksta.
rio savininkas buvo Gusson. ___________
stovėjo netoli dirbtuvės. Į 
Nakčia policininkas John LAVVRENCE 
Griffin ėjo pro dirbtuvę, 
pastebėjo tuščią troką ir nė 
vieno žmogaus aplinkui.
Policininkas patikrino dirb
tuvės duris, bet jos buvo už
darytos, paskui policininkas 
išėmė iš tmko motoro raktą

lankėsi Inžinierius
A. L. TARYBOS , T. J. Vizgirda

SKYRIAUS MITINGAS ---------
-------  Šį pirmadienį musų įstai-

Amerikos Lietuvių Tary- goję lankėsi inžinierius ar- 
bos Lavvrence skyriaus na- chitektas T. J. Vizgirda, 
rių ir draugijų atstovų susi- prieš porą savaičių atvykęs 
rinkimas įvyksta šį sekma- į šią šalį iš Vokietijos. Inži-

ir nunešė jį-į policijos nuo- dienį, rugsėjo 18 d., 3 vai. nierius Vizgirda Vokietijoj, 
vadą. Vagys nebegalėjo P° pietų. Lietuvių Piliečių sunkiose tremties sąlygose, 

' Klubo patalpose. 41 Berke- suorganizavo lietuvių meno 
knygai leidimą ir buvo ne

pasinaudoti troku prekėm 
išvežti ir, pagal policijos 
spėjimą, jie įtarė Gusson, 
kad jis pranešęs policijai 
appie jų “žygį” ir todėl vie
toje padarė “teismą” ir pa
leido į Gussono galvą dvi 
kulipkas.

Policija sako, kad vagių 
spėjimas buvo neteisingas, į

ley St.
Susirinkime kviečiami da- tik leidėjas, bet kai kuri 

lyvauti visi darbuotojai. leidėjų ir redaktorius.
draugijų atstovai ir naujai pastangomis išleistas pui- 
atvykę lietuviai. Turėsime kus albumas, “Vilnius, The 
aptarti svarbius reikalus. Capital of Lithuania,”

M. Stakionis. Sekr. į “Lithuanian Art in Exile” 
ir kiti gražus leidiniai.

PALIKO PUSĘ I Rugsėjo 10 d. laivu “Gen-Į APSIDRAUSK NUO LI-
MILIONO LABDARYBEI! erai Tayior” į New Yorką| GOS IR NELAIMES.

atvyko 58 lietuvių šeimos. į Už $12 per metu* gausi li
goje $25 paialpo* savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

Tuituolis William Storer Atvyko:
Eaton, kurs mirė Bostone Jonas Aik»utis. Marija 
kovo mėnesį, paliko Oo0, Anukkevičius, Bronius Arami- 
000 dolerių Įvairioms lab- k v)adas
daiybės oiganizacijoms. Jo Blinstrubas, Jurgis Bubnys, 
testamentas buvo paskelb juo2as Budrevičius, Kazys Bud- 
tas šią savaitę Plymouth vytj8 jur?įs ciplys, Stanisla- 
teisme. Viso turto tas se wa Czarkowska, Kazys Dabke- 
nas, 94 metų biznierius, pa vičius, Jonas Dapkus. Jurpris 
liko virš pusantro miliono Gasiunas, Jonas Gradinskas,
dolerių. t |janjna Gumauskas, Jurgis In-

drašius, Mykolas Kalmantas,
NAUJI LIETUVIŲ I Adolfas Kalvaitis, Stasys Kiš-

TRANSPORTAI k*s* Gediminas Klausutis. Anu
pras Klimas, Jonas Labuckas.

Rugsėjo 6 d. laivu “Gen-1Jerimanas Leščinskas, Rai
mundas Liormanas, Vigilius

atvyko 19 lietuvių šeimų išl Martionis, Emilija Matekunie- 
nė, Justas Markelis, Alfonsas 
Matulaitis, Aleksandras Mi

elai Stulgis” į New Yorką 
atvyko 19 lietuvių še 
Vokietijos. Atvyko:

Kostancija Bruzgienė, Jonas i Ijauakag, Vladas Motiekaitis, 
Bukauskas. Ona Ežerskas, Juo- Antanas Palilionis, Julius Pen- 
zas Gasiunas, Leonas Jabk>ns-I kevičius, Eduardas Praniškas, 
kis, Jurgis Jakubonis, Gryta Vytautas Pačkauskas, Stasys 
Jonušaitis, V ytautas Milkintas, J Radjrišaukas, Stasys Raudonis, 
Kazys Pažemėnas, Pranciška Bernardas Redikis, Adolfas Ro- 
Petruškienė, Edgaras Rožnic- įjngi^, Benjaminas Skribarka, 
kas, Jonas Rutkauskas, Petras I Vladas šniolis. Vladas Šlepetys, 
Šlekys, Marijona Stasiulis, Vladas šumkis, Jonas švelnys, 
Magdalena Staras, Kęstutis j Petras Tamuliunas, Mykolas 
V ieraitis ir V alentinas Pliopys. Į Tonkūnas, Petras Titas, Jeroni

mas Triukas. Augustas Tumai-
Rugsėjo 8 d. laivu “Gen-|tis- Vaišnoraitė. Pra-

1 nas Vaitkus, Bonsas Vaisvne,erai Heintzelman” į New 
Yorką atvyko 25 lietuvių 
šeimos. Atvyko:

Juozas Vikarauskas, Liudas Vi
limas, Ema Walachovicz. Leo- 

Kažimieras Andriulis. Janinai nas Kaz-Vs žemeckas

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

sų krautuvėj visokių mašinų, iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių. plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA. Prop.

628 E. Broad way, So. Bostone
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
Oftoo Valandoo: aaa S (U 4 

Ir ut T iki S

546 BROADWAY
SO. BOSTON. IIA 88. 

Telefonai: SOUth Boaton 1SS0

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broad way
SO. BOSTON, MASS.

Čerkauskas, Antanas Gotceitas, Įir J°nas Žilinskas 
Alfonsas Kviecinskas, Juozas 
Markauskas. Anelė Matulevi
čius, Valentinas Mičiulis, Mari
ja Mikalajunaitė, Vytautas i Lietuvių Radio Korp. ra- 
Muraškauskas. Stasys Patlaba, I dio programas Šį ateinantį 
Juozas Petruškevičius, Eugeni- sekmadienį per stotį WBMS 
ja Račkauskas, Teklė Kadžius, 1090 kil. (netoli WBZ sto- 
Leonas Ramančionis, Petras ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry- 
Rasutis. Benediktas Sablinskas, te bus sekantis

RADIO PROGRAMOS

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 CoLumBiA nCAD 
arti Upham's Corner

DORCHESTER, MASS.

Pradeda Darbą
Lituanistikos Mokykla

Inž. Vizgirda į Ameriką 
atvyko pas Mrs. Mary Pali- 

Soutb Bostone lionis, Dorchestere, 6 De
-------- Wolfe gatvėj ir dabar ap-

Šį šeštadienį. įngsėjo 17 sigyveno South Bostone, 
d., parapijos mokyklos pa- 291 D Stl >• 1 T X K — —

klaidą." kad paliko moto-. talpoj P«ro baž-
ro raktą mašinoje, uz tai ir j nycios prade> darbą lietu , atsivežes. daU savo iš. 
žuvo nuo savo sėbrų rankų.įviy kalbos n liteiatuios, . - I - .

______________ " ! Lietuvos istorijos ir geogra- ^eis^ knygų ir apie kai ku
lias iš jų bus painformuoti 
ir “Keleivio” skaitytojau

reta gauti rinkliavai dau- Gusson nebuvo policijos, 
šnipas, bet vagys to nežino
jo ir patys nužudė savo sėb
rą. kuris jiems atrodė neiš-i

giausia cia augusio jauni
mo. Tuo tikslu net ir per 
lietuvių radiją rinkliava bu
vo skelbiama anglų kalba. 
Tuo tarpu gi iš čia augusių 
jaunuolių, kurie kalba ang
liškai. beveik niekas neda
lyvavo. Daugiau kaip pusę 
rinkėjų sudarė “dipukai,” 
kurie angliškai nemoka. Jei
gu ne jie, rinkliava butų bu
vusi dar mizemesnė.

Taigi ši klaida bus pamo
ka ateičiai.

SUBADĖ PEILIAIS
TRIS PIKIETIN1NKUS

UKlIIIttč. » VJg /“V Ti r\*a z J7CSN

JUROJE NUSKENDO
DEVYNI ŽMONĖS

Praeitą penktadienį prie 
Nantucket Island, Mass., 
vienas pasamdytas laivas, 
“Constance,” su keleiviai 
audros metu užvažaivo AntiĮęjgję vėliau, 
uolų prie Martha’s Vine-|

fijos mokykla. Visi tėvai, 
j kurie nori vaikus į tą mo 
, kyklą leisti, prašomi atsiųs- 
i ti tuos vaikus šį šeštadienį, 
rugsėjo 17 d.. 9 vai. ryto. 
Veiks klasės ir vyresnio am
žiaus moksleiviams. Vaiku

Stasys Slovikauskas. Marija j 
Šulaitis. Vladislovas Vasikaus- 
kas, Česlovas Vitkauskas, Ra
polas Ugintas, Antanas Urbai- 
tis, Bronė Urbutytė, Petras Že-j 
mantis ir Antanas Žukas.

O-

Radio Or------- - - —
kestra.

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

parašyti laiškelį ar atvirutę

1—Lietuvių

Gegužinė Po Stogu

Gegužinę (pikniką) po 
.... togu rengia Dorchesterio 

j darželio klausimas paaiškės Amerjkos' Lietuvių Klubas

Bostono dešrų dirbtuvėje 
šį pirmadienį sustreikavo 
1,200 darbininkų. Apie 
dirbtuvę darbininkai išsta-

šį šeštadienį ir sekmadienį, 
yard salos ir nuskendo. Iš Lietuvių Tremtinių Ratelio : rugsėjo 17 ir 18 dienomis,~ . į « <7,1 j i -zovamfl IXI II 1 IOF-11 keleivių 9 nuskendo ju-J 
roję ir tik du, laivelio ka-! 
pitonas ir vienas keleivis, 
išsigelbėjo. Nuskendusiųjų

Rugsėjo 10 d. laivu “Gen- LLithuanian 
e ralBaliou , New Yorką pranešdami ko.
atvyko o2 lietuvių semtos, orkestras, dainininkus 
Atvyko: . ir dainininkes norit išgirst,

Jonas Adamonis. Juozas Biel- o biznio reikalais rašykit 
skis, Jonas Brazdžionis, Ona ofiso adresu: 502 E. Broad- 
Brazlauskaitė, Feliksas Brei-|way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE « INSURANC1

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Ras. 17 ORIOLE STRBMT 

W«st Rosbary, Maaa.
TeL PArkwey 7-1233 W

tė pikietus, bet dalis darbi- keleivių lavonai buvo atras-
ninku į streiką nesidėjo ir 
tarp streiklaužių ir pikieti- 
ninkų įvyko susirėmimas. 
Trys darbininkai pikieto 
lainėje buvo subadyti pei
liais. Sužeistieji, O’Don- 
nel, Alfred Turowski ir 
George Baker nugabenti į 
ligoninę, o vienas streiklau- 
žis, Louis Cezario, suimtas 
už švaistymąsi peiliu.

ti šeštadienį.

SLA 359 Kuopos Mitingas

Mitingas įvyks šį penkta
dienį, 16 rugsėjo, 8 vai., 
Dorchesterio Lietuvių Klu
bo patalpose, 1810 Dorches
ter Ave. Visi nariai prašo
mi dalyvauti.

Valdyba.

$25,000 Už Žmonos Meilę

Dorchesterietis Angelo 
Cunio apskundė Suffolk 
aukštajam teismui savo pus
brolį Angelo Hanlon ir rei
kalauja iš jo 25,000 dolerių 
už žmonos meilės pavogi
mą. A. Cunio sako, kad jis

KALBA APIE B-36

Generolas Frederick Smith 
liudija atstovų rūmų vienoje

savame name, 1810 Dor
chester Ave.

šeštadienį gegužinė pra 
.ridės 6 vai. vakare, o sek 
madienį 2 vai. po pietų. Bus 

Pereitą savaitę rašėme. ?ėrimų, valgių ir kitokių 
apie Nausios Anglijos šach- inksmumų visiems.

I matininkų rungtynes Attle narius ir pritarėjus kviecia- 
boro, Mass. Papildomai me atsilankyti. Įėjimas ne-

Bostone Valdyba.

Dar Apie Šachmatininkų 
Rungtynes

meris. Jonas Bylaitis. Aleksan
dras Dapšys. Adolfas Dimavi- 
čius, Voldis Džiuvė, Romualdas 
Edelis. Elena Eimantytė, Emi 
lija Girdžiunienė, Ona Girulie

Barberys Nori Darbo

.... ’ komisijoje apie didžiuosiusgyvenęs laimingai su savo, B.36. Jis saUė. tie
žmona nuo 1941 metų iki, orlaiviai yra visai tinkami ir 1 
1947 metų, kada žmona' pa^kė, kad dvi sunkiųjų or- i

pranešame, kad tose rung- mokamas, 
tynėse dalyvavo ne tik 
meisteris P. Tautvaišas, bet - 
ir kitas lietuvis žaidikas,
Kazys Merkevičius, irgi ne
senai atvykęs iš Europos 
stiprus lošikas. K. Merke- 
vičius-Merkis At 11 e h o r o 
rungtynėse laimėjo pačią 
vidurinę vietą, pralenkda 
mas 13 stiprių Naujosios!
Anglijos žaidikų. Vokieti
joj K. Merkevičius buvo lie
tuvių šachmatininkų sąjun
gos pirmininkas.

Spalių mėnesio šachmatų! 
rungtynėse, kurios ruošia
mos Bostono mieste, daly•* 1
vaus abu musų tautiečiai.!
P. Tautvaišas ir K. Merke
vičius.

Pagal iškovotas vietas 
Attleboro rungtynėse iš ei
lės atrodo šitaip: Adams,
Martin, Suesman, Tautvai
šas, Bolton, Gustafson, L.
Mitchell, Lester, Rhemas.
R. Mitchell, Kaman, Meri,

Komitetas.

ST. LOUIS GRAŽUOLĖ

Nesenai atvykęs iš Euro- 
nė. Jonas Gobia, Julija Grin-jpos, pusėtinai kalba angliš- 
kaitė. Vincas Guobaitis, Juozas kai, ieško darbo kaip bar- 
Jakštas. Paulina Jankevičius. | berys. Kreiptis:
Regina Januškevičius, Jonas
Juozaitis. Povilas Jurevičius.
Petras Kasiulaitis, Jonas Kava
liūnas. Olga Klemekytė, Ona 
Kajauskaitė, lan Kurschus, Bo
leslovas Kučinskas, Petras Lau
žikas. Algirdas Markevičius,
Adolfas Masilionis,
Mikelionis. Kostas

Navonis,
188 Clark Ave., 
Chelsea, Mass.

PARSIDUODA BALDAI

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 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

_____ ___________ Merkevičius, Daly, Sharp, Me«tU <!■ Jw »tsto-
pradėjo jo šalintis, o paskui iaįvių grupės yra laikomos vi- ! Cord, Grazyb, Fine, Wysoc- vauja St. Lems 

nokofrn iltim Voo  i.   ' Vi T .PtypltPim SarlrsMrcVi ...... «• s visai pabėgo. Kaltininkas sada paruoštos po to. kai ru- Iki, Letzeltem, Sadowski. žuoliu kontesU New Ywke, 
esąs A. Hanlon ir už tai jis sai pradėjo baikotis su Ber- IM eters, O\vens, Manei, kur bus išrinkta Amer
turi mokėti. , lyno blokada. Gert ir Thomas. ica

Glenwood pečius, miega
mojo kambario ir studio 

Jokūbas I baldai parsiduoda už pusę 
Miliūnas, I kainos. Yra lempų ir kito- 

Velentin Muschinskis. Albertas J kių dalykų. Kreipkitės tarp 
Paulikaitis. Jurgis Peteris, Pet-fg ir 7 vai. vakare pas
ras Petrušaitis, Bronius Poli- E. Čeikienė,
kaitis. Anelė Poškaitienė, Balys 506 Broadvvay, So. Boston.
Poškus, Petronėlė Prašauskienė, 
Antanas Ramančiukas. Matas 
Serepka. Vanda Sruogienė. Ze- 
firas Slivinskas. Genovaitė Tu
sia. Algimantas Ubutis, Pranas 
Ūselis, Jonas Vaicekonis, An
tanas Valaitis. Vladas Venckus. 
Aleksas Židonis ir Vladas Ži
linskas.

ŽODYNAS
Angliukai « LietnvaMias ir 

Lietuvttkai - AngMkm 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS S1ASS. 

Pinigus siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway
South Boston 27,

Tel. SO 8-7896.

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

Reikalingas Bartenderis

Bostono apylinkėj reika 
lingas bartenderis. Turi būt 
nevedęs. Gaus maistą ir 
kambarį. Algą pagal su
tartį. Turi mokėt lietuviš
kai ir lenkiškai. Sužinokit 
“Keleivio” ofise. (39)

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

AMELIA TATARONIS 
vėl atidaro

MUZIKOS STUDIJAS

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

Stodio 480 Boylston Street, 
Boston

Tel. KE 6-3571 arba AS 7-3303

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 1 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Inaurad 
Morcn)

Perkraustom 
čia pat ir j to-

Saugi priežiūra,
326 BROADVVAY,

SO. BOSTON. MASS.
TaL SOatk Boston S-4S1S




