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Devyniolika Valstybių Numušė 
* Savo Pinigų Vertų
Anglija Numušė Svaro Vertę 30 Nuošimčių; Paskui Pa

sekė Kitos “Svaro Sterlingų” Salys; Cripps Ai" kiną 
Pinigų Nuvertinimų, Kaipo Vienų Priemonę 

Pakelti Anglijos Eksportų

Praeitą sekmadienį Ang
lijos vyriausybė paskelbė, 
kad ji nuvertina Anglijos 
svarą sterlingų 30 nuošim
čių ir dabar už vieną anglų 
svarą bus skaitoma ne 
$4.03, bet $2.80. Panašiai 
padarė ir kitos “svaro ster
lingų” šalys. Jos irgi nu-' 
mušė savo pinigų vertę. Ai
rija, Pietų Afrika ir Izrae
lis nuvertino savo pinigus 
lygiai tiek pat, kiek Angli
ja. Egyptas numušė savo 
svaro vertę nuo $4.18 iki 
$2.87; Australija ir Naujo
ji Zelandija nuo $3.22 iki 
$2.24; Indija nuvertino ru
piją nuo 30 centų iki 21 c.; 
Danijos krona nuvertinta 
nuo 20c iki 14 su puse cen
tų: Norvegijos krona nuver
tinta nuo 20 iki 14 centų.

Anglijos ūkio ministeris, 
Sir Stafford Cripps, sekma
dienį per radio aiškino An
glijos žmonėms, kodėl vy
riausybė turėjo numušti pi
nigų vertę. Jis sakė, jog 
svarbiausioji priežastis bu
vo noras greit atpiginti An
glijos išdirbinių kainas, kad 
daugiau prekių galima butų 
parduoti dolerio kraštuose. 
Anglijos išdirbinių kainos, 
pagal Cripps, neturėtų pa
sikeisti dėl pinigų nuverti
nimo. Tik iš Amerikos ir 
Kanados atvežamieji mais
to produktai turės pabrang
ti. bet visi kiti maisto pro
duktai, atvežami iš tų kraš
tų, kurie nuvertino savo pi
nigus ir pagaminami krašto 
viduje, pasiliks be permai
nos. Taip pat nepasikeis 
pramonės išdirbinių kainos.

Anglijos pinigų nuverti
nimas yra pasekmė “dolerių 
bado” ir mažėjančių aukso 
atsargų svaro sterlingų kra
štuose. Washingtone buvo 
sutarta, kokiu budu Ameri
ka gali leisti Anglijai už
dirbti daugiau dolerių ir, 
matomai, anglų pinigų nu
vertinimas buvo viena iš tų 
priemonių, kurios atpigins 
anglų išdirbinius Amerikoj 
ir jų čia daugiau bus išper
šama.

Anglijos žmonėms svaro 
nuvertinimas reikš šiek tiek 
paglobėjusį gyvenimą, 
brangesnį maistą, tabaką ir 
kitas dolerio kraštuose per
kamas prekes. Anglijos 
spauda aiškina, kad Wall 
streeto bankieriai skaitę 
svaro nuvertinimą lengviau- 

. siu budu “dolerių badui” 
pašalinti. .

Pinigų nuvertinimą pase
kė ir tos šalys, kurios nėra 
susirišusios su svaro sterlin
gų valiuta. Kanada numu
šė savo dolerį 10 nuošimčių 
ir dabar kanadiškas doleris 
bus veltas 90 amerikoniškų 
centų. Prancūzija savo 
franką irgi nuvertina, bet 
kiek jis bus nuvertintas,

Laivo Gaisre
Žuvo 207 Žmonės

šeštadienio rytą Toronto, 
Kanadoj, uoste užsidegė 
Didžiųjų Ežerų keleivinis 
laivas “Noronic.” Gaisras 
iškilo nakčia, kada laivo ke
leiviai ir įgula miegojo. Ka
da keleiviai ir įgula pajuto 
gaisrą, laive kilo baisi pa
nika, žmonės pradėjo šokti 
į vandenį, gelbėdamies nuo 
liepsnų. Laive buvo 519 
keleivių. Iš jų 112 žuvo 
liepsnose ir nuskendo van
denyje, o 95 žmonės dingo 
be žinios, greičiausiai nu
skendo ar sudegė laivo vi
duryje. Iš išsigelbėjusiųjų 
110 keleiviai buvo paguldy
ta į Toronto ligonines ir 
gydomi nuo apdegimų ir ki
tokių žaizdų.

Laivas “Noronic” turėjo 
išvykti iš Toronto uosto šeš
tadienio vakare. Gaisras 
kilo prie laivo baro, spėja
ma, iš išmestos cigaretės 
nuodėgulio. Laivo nelaimė 
yra viena iš didžiųjų nelai
mių pastaraisiais metais.

Minton Aukščiausio 
Teismo Narys

Prezidentas Trumanas 
praeitą savaitę paskyrė į 
nesenai mirusio aukščiausio 
teismo nario, Willey Rut
ledge, vietą naują aukščiau
sio teismo narį, Chicagos 
apeliacijos teismo narį, 
Sherman Minton, buvusį 
demokratų senatorių.

Senate S. Minton buvo 
Rooseveltos “naujosios da
lybos” programos šalinin
kas ir dabar skaitomas pa
žangiu liberalu demokratų 
partijos eilėse. Neabejoja
ma, kad senatas tą paskyri
mą patvirtins.

WashingtoneV yksta
Atominės Derybos

Šį antradienį Washingto- 
ne prasidėjo anglų, ameri
kiečių ir kanadiečių dery
bos dėl pasidalijimo atomi
nėmis paslaptimis ir dėl at
statymo karo metu buvusio 
bendradarbiavimo. Anglija 
ir Kanada tikisi gauti iš 
Amerikos informacijas apie 
naujuosius atradimus ato
minės energijos gamyboje, 
o Amerika derybose nori 
užtikrinti sau urano rudų 
atsargas iš Belgijos Kongo 
ir iš Kanados.

DIPIA)MATAI APTARIA ŠALTOJO KARO STRATEGIJĄ

Sias dienas Washingtonas yra pilnas svetimų diplomatų. Ten eina finansiniai, diploma
tiniai ir kariški pasitarimai. Paveiksle matyti Amerikos diplomatai ir biznio vadai su 
Prancūzijos atstovais. Matosi iš kairės į dešinę: Henri Bonnet, Prancūzijos ambasado
rius; Paul Hoffman, Marshallo plano bosas; John Snyder, iždo sekretorius; R. Schu- 
man, Prancūzijos užsienių reikalų ministeris; Maurice Patsche, Prancūzijos finansų mi
nisteris. ir W. A. Harriman, Marshallo plano ambasadorius. Prancūzų diplomatai turėjo 
pasitarimus ir su Amerikos ir su Anglijos atstovais. Tarp kitko buvo aptartas ir šalta
sis karas, kuris Balkanuose jau pradeda šilti.

Mainieriai Streikuoja, Plieno 
Darb. Ruošiasi Streikuoti

480,000 Manierių liejo į Streiką dėl Pensijų; Plieno 
Darbininkai ir Fordo Kompanijos Darbininkai Pa

siruošę Streikuoti; Darbininkai Reikalauja Už
tikrinti Senatvės Pensijas

Čekų Vyskupas
Su Bolševikais

Nauji Lietuvių Transportai
Rugsėjo 19 d. laivu Į ta Pilčienė, Stasys Santvaras. 

General Hčrsey” į NewiAkHzas Sirutis, Ona Stiklius, 
Yorką atvyko 104 lietuvių Vytautas Senauskas. Vincas 
Šeimos. Atvyko: ! Stasiūnas, Jonas Steponaitis.

Petras Abromaitis, Povilas! Zigmantas Strazdas. Bronius
Abelskis, Valerija Augustina- 
vr.čius, Anastazija Agalinas,

5 Milionus Kareivių

Senate užsienių reikalų 
komisija, kuri svarstė Eu
ropos apginklavimo reikalą, 
išdavė raportą senato visu
mai ir sako, kad yra būti
nas reikalas paskubomis

Sutkus, Pranas Stanionis. Ignas 
Stankevičius, Juozas Šutas. Jo- 

Richardas Ambrozaitis, Vytau- nas Svaras, Vincas Tamošiūnas, apginkluoti Europos vaisty
tas Banelis, Gediminas Baluke- Rapolas Ugintas. Juozas Vašiu- bes, kad rusai jų neužpul- 
vičius, Kipras Bielinis, Valeri- kevičius, Petronėlė Vaicekaus- tų ir neužkariautų. Ta ko
ja Buinevičius, Valerijonas kas, Juozas Varnaitis, Adomas misija sako, kad jos surink- 
Balčiunas. Bronius Bartašius, Varnas. Petras Vęscinas, Bole- tomis Žiniomis, Rusija da- 
Antanas Bartkus, Juozas Ber-j stovas Žakevičius ir Marija Že- bar laiko 5 milionus karei- 
notas, Marija Bundorfienė. Pet-imaitis. 1 vių, visada paruoštų ir vie
ras Ceikys, Borisas Cerepavi-, Rugsėjo 21 d. laivu naip vien didina savo armi 
čius, Vytautas Česnavičius,; “General Holbrook” Į Bos- ją ir gerina jos apginklavi-
Bronė Daubaras. Kazys Dalin-įtoną atplaukia 38 lietuvių mą. Akivaizdoje Rusijos 
kevičius. Jonas Daugirdas, Ka- šeimos. Atvyksta: kariškos jėgos, Amerika ne-

Vladas Adomavičius. Algi- gali ilgiau vilkinti reikalo 
mantas Antanėlis. Edmundas ginkluoti savo sąjunginin

zys Eidukevičius, Adelė Elvi- 
kis, Vytautas Gavėnas, Jonas 
Greičiūnas. Vincas Gulbinas. 
Julius Gravrokas, Algimantas 
Gureckas, Vladas Ilginis, Ro
mualdas Izdunis, Albertas Jan
sonas, Bronė Jameikėenė, An
tanas Jaskulis. Elena Kamaitie- 
nė, Vytautas Karaliūnas. Ve
ronika Katilius. Juozas Kasra- 
gis. Jonas Kilikevičius, Algir

priklausys nuo jų vertės lai
svoj rinkoj. Italija, Austri
ja, Vokietija ir kitos Euro
pos šalys irgi mano “neat
silikti” ir bandys prisitai
kinti prie pinigų vertybės 
pertvarkymo.

Praeitos savaitės gale an
gliakasių unijos pirminin
kas, John L. Lewis, paskel
bė, kad mainierių pensijų 
kasa yra tuščia ir jis liepė 
sulaikyti visus pensijų ir vi
sokių pašalpų išmokėjimus 
iš tos kasos. Kasa yra tuš
čia todėl, kad dalis kasyklų 
savininkų atsisako mokėti į 
tą kasą nuo iškasamų ang
lių tonos po 20 centų, nes 
tarp mainierių unijos ir 
darbdavių nėra darbo su- 
sutarties, kuri pasibaigė bir
želio 30 d.

Sekmadienį mai nierių 
tarpe prasidėjo bruszdėji- 
mas dėl sulaikymo išmokė
jimų iš pensijų kasos ir šį 
pirmadienį 480,000 anglia
kasių stojo į nepaskelbtą 
streiką. Ginčas taq> mai
nierių ir jų darbdavių virto 
viso krašto reikalas. Tuoj 
po sustojimo darbo kasyklo
se 26 tūkstančiai gelžkelie- 
čių buvo atleisti iš darbo, 
nes nėra ko vežti. Greit ir 
daugiau darbininkų neteks 
darbo dėl kasyklų sustoji
mo.

Plieno pramonės darbi
ninkai skelbia, kad jie išeis 
į streiką rugsėjo 25 d., jei 
darbdaviai nesutiks su dar
bininkų reikalavimu užtik
rinti seniems darbininkams 
pensijas. Darbininkai savo 
reikalavimą remia prezi
dento paskirtosios faktų ty
rinėjimo komisijos raportu, 
bet stambiosios plieno kom
panijos nenori to raporto 
priimti už derybų pagrindą. 
Plieno pramonėj streikuos 
milionas darbininkų.

Automobilių darbininkų 
unija jau ilgas laikas veda 
derybas su Fordo kompani
ja dėl užtikrinimo darbinin
kų pensijų ir dėl uždarbių 
pakėlimo. Unija yra priė
musi nutarimą išeiti į strei
ką dėl to reikalavimo, bet 
streiko laikas paliktas sprę
sti unijai. Dabar unija sa
ko, kad ji stos į streiką, jei 
Fordas nepatenkins darbi
ninkų reikalavimų.

Vienas čechoslovakijos 
vyskupas, Ciešino vyskupi
jos valdytojas, Dr. Franti- 
sek Onderik, paskelbė, kad 
jis pritaria čechoslovakijos 
vyriausybės ketamam išleis
ti įstatymui apie bažnyčios 
reikalų tvarkymą. Pagal tą 
įstatymą valstybė žada mo
kėti kunigams algas, bet 
bolševikų policija turės tei
sę tikrinti kunigų ir vysku
pų ištikimybę režimui ir 
kuriuos ras “netinkamus,” 
neleis jiems eiti pareigų ir 
nemokės algų.

Vyskupo Onderik pasisa
kymas už bolševikišką įsta
tymą sukėlė didelę sensaci
ją, nes bendras katalikų 
dvasiškijos frontas esąs 
pralaužtas ir dabar bolševi
kai verbuoja kunigų tarpe 
yygĮtiinn O n deri k n šalįnįn- 
kus.

Vėl Susirinko 
Jungt. Tautų Seimas

Šį antradienį New Yorke, 
Flushing Meadow, pradėjo 
posėdžiauti Jungtinių Tau
tų seimas, kuriame dalyvau
ja 59 valstybių atstovai. 
Seimas turi labai ilgą darbų 
tvarką, kurioj yra įrašyta 
57 klausimai. Čia įeina 
Palestinos klausimas ir Ita
lijos kolonijų likimas ir ei
bė kitų klausimų.

Jungtinių Tautų seimo 
proga bus ir keturių didžių
jų ministerių pasitarimai 
dėl Austrijos taikos ir, gal 
būt, dėl surašymo taikos su
tarties Vokietijai. Bet di
delės vilties “didiesiems” 
susitarti niekas neturi.

Atlanto Pakto
Valstybės Sutarė

Dvylika valstybių, kurios 
yra prisidėjusios prie At
lanto Gynimosi Sąjungos, 
praeitą šeštadienį turėjo sa
vo atstovų posėdžius Wash- 
ingtone ir sutarė sukurti 
“Šiaurės Atlanto Tarybą,” 
kuri planuos bendra gyni
mąsi. Kartu buvo Įkurtas 
“gynimosi komitetas,” į ku
rį įeina visų Atlanto Pakto 
valstybių karo vadai, kurie 
bendrai sutars kariškus pla
nus. Amerikos atstovai At
lanto Pakto pasitarimuose 
pasižadėjo, kad Amerika ne 
tiktai pristatys ginklų savo 
sąjungininkams, bet aktin
gai dalyvaus ir kariškų pla
nų aptarime.

Rusų atstovas Jungtinių 
Tautų seime, A. Višinskis, 
sako, kad Vakarai ir Rytai 
gali susitarti, iei Amerika 
nori “kooperuoti ”

Baliunas, Zigmas Baranauskas, kus Europoje.
Marija Bastys. Juozas čekavi-----------------------------------
čius, Aleksandra Dobkevičiutė, i __ .
Mikas Daugalis. Kazys Daunys,' F enffTU BolseVlkttl
Aleksandras Dobkevičius. Mi-j DaTO IŠpOŽintį
kas Druskis. Romualdas Dym- 
ša, Antanas Gausas. Vaclovas'
Gedvilas, Adelė Grybauskienė, į Vengrijos bolševikų val

džia teisia 8 žymius komu
nistus, kurie užsikrėtė titiz 
mu ir norėjo atsikratyti ru
su ponavimo. Visi kaltina 
mieji teisme daro viešas iš-

Benediktas Jankauskas. Eduar-
das Kvasys. Domicėlė Kisčeliu- das Jovaiša. Juozas Jucevičius, 

Petras Jurgutavičius. Albinastė. Adolfas Kurpinskas, Bro
nius Keturakis. Antanas Kon- 
tautas. Mykolas Kregždė. Ona 
Kryžius, Bronius Kubilinskas.
Antanas Kuras, Ignas Laba
nauskas. Stasys Laurinavičius,
Alfonsas Lietuvninkas. Sergie-
jus Liubinskas. Jonas Mankė-1 Eduardas Petkevičius. Vladas

Juškus. Aleksandra Kalinaus
kas. Mykolas Kirkilas. Petras

vičius, Juozas Matukas, Euge
nija Mažonas, Marcelė Mockai- 
tis, Jurgis Montvila. Aleksas 
Matusevf.čius. .Jadvyga Mazi
liauskas. Balys Medžiūnas. Jo
nas Merkelis, Petras Mickevi
čius, Jonas Madeikis, Klemen
sas Matusevičius. Jadvyga Mor- 
kienė, Martynas Nagys, Petro
nėlė Nevulis. Anė Paulikaitis, 
Izabelė Pemkis, Feliksas Pem
pė, Stasys Penčyla, Jonas Pet
ruškevičius. Domicėlė Petraitis, 
Vytautas Požėla, Antanas Pu- 
kelevičius, Vera Radauskai? 
Kristina Raulinaitienė. Vytau-

Lickus. Jonas Liudžius. Matas pažintis ir prisipažįsta prie 
Mickus, Ona Mikalajūnienė, didžiausių prasikaltimų. Bu- 
Emilis Milkoraitis. Valerijonas vęs vidaus, o vėliau UŽsie- 
Miniuskas. Albinas Parulis, nių reikalų ministeris Rajk 

sakosi per 17 metų buvęs 
visokių imperialistų šnipas 
jis sakosi daręs sąmokslu 

! su Amerikos šnipais nugala-

Rascianskas, Aleksandras Bič
kus. Vladas Šatei kis. Janina
Starcenkačtė. Ona Szeraj. Bro- _
nius Vasilionis. Jonas Venckus byti Maskvai ištikimus bol-

Pinigai Europos
Ginklavimui Skiriami

ir Pranas Zelba 
Rugsėjo 20 d. laivu

sevikus. Generolas Palffy 
prisipažįsta, kad daręs są

General Black” į New Or- mokslą su Tito nuversti bol-
leans, La., atvvko 25 lietu
vių šeimos. Atvyko:

Arturas Amonas. Povilas 
Banionis, Marta Beitneris. Jur
gis Briedis. Antanina Damijo- 
naitčenė. Donatas Gabaliauskas, 
Romualdas Ganiprauskas, Ro
mas Gintautas. Alfonsas Ilgu- 
tis, Izabelė Kriščiunienė. Alber

tas Raulinaiits. Marcelė Razevi- tas Rupeikas. Anatolijus Kru- 
čienė. Anatolijus Reška, Petras penas, Janina Landsbergienė, 
Ribokas, Motiejus Kukta, Ago-’Janina Lasaitė. Anna Milašaus-

ševikų valdžią. Prisipažįs 
ta ir kiti kaltinamieji, kaip 
iš kantičkų.

kas. Jonas Narukvnas. Fridri 
chas Paliekąs. Bronė Perkūnas 
Kostas Preigauskas. Juozas Ra 
kauskas. Julija Sinkevičius 
Pranas Sukonis. Vladas Šimo
nis. Stasys Tareila ir Algirdas 
Visockis.

Senato visuma baigia 
svarstyti ir jau šį ketvirta
dienį balsuos apie pinigu 
paskyrimą Europai apgink
luoti. Pagal /enato spren
dimą bus paskirta $1,160,- 
990,000 Atlanto pakto ša
lims apginkluoti. $261,370.- 
000 bus paskirta Turkijai ir 
Graikijai, o $27,640,000 
bus skiriama Iranui, Korė
jai ir Filipinams. Virš to 
Kinijai bus paskirta 75 mi
lionai dolerių, bet jų davi
mas ar ne, priklausys nuo 
padėties Kinijoj ir nuo pre
zidento sprendimo.
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“NULIS IR BEGALYBĖ” lėtą mėnesių Fritsche “pri- 
VENGRIJOJE brendo” prie bet kokio pri

--------  sipažmimo. Kitus žmones Vim4
Vengrijos komunistu va-, bolševikų tardytojai “pai-!?avo.

da- nr. 2. Laszlo Rajk, tei- nu" kitokiomis priemonė 
šamas kanu su kitais 7 “ti-'nus. Mat. žmogus yra la- 
tininkais” Budapešte. Teis- bai painus mechanizmu- ir 
me Laszlo Rajk per 4 va- jei tardytojai duosi piiniau- 
landas darė viešą išpažinti šią laisvę su tuo mechaniz- 
ir pasakojo, kaip jis per 17 mu daryti, ką tik jis nori.

... neužtenką- bininkų skaičiui. Jei didžio- ant garantijos blankų ir jau į 
;/...mas neapi. tios unijos if iškovos savo. nuėjo per krivulę. Doku-Į 
tirpančiųjų, o nariams ar tam tikrų in-įmentai pasirašyti pavyzdin- 
statymas ap- dustrijų šakų darhininkams gai šeimai, kuri turi daug 

.pvtuaikrina senatvės pensijas. dešimtys nesmagumų dėl piktos va- 
s** milionų žmonių visvien pa- iios komfašistų pas konsu-
ke* liks be jokios globos senat-latą. Mes griežtai pasiryžę jį Jaho«?

;: ;;_yvenimo 
lo'.r. unijos

. lia -er.atvė.- pensijų reiklia ivėje. 
ir >teru‘a>i kiekvienai* 
mi-ian - užtikrinti le

kią prh.-iją. iš ku- 
alima butų p:ugyven-

Rezultatas bus tas.

natv e j c 
rio-

Jei valstybė pagerintų da
bar veikianti senatvės. ap
draudos Įstatymą, unijoms Į nimo. 
nebebūtu reisu, dėl senat-metų buvęs visokių reakci- tai žmogaus mašina oaiužta -. , • n ,• i • • - ..... ~ o votį-ninku ar svetimų unpenaiLS- ir is jos gali išgauti kokius e;

tuos nekaltus žmones išgel- 
kad darbininkų eilėse atsi- bėti ir gal pasiseks numau
tas tam tikra grupė pri vile- kuoti ir tinkamoj vietoj pla
gijuotų žmonių, kurių se- dėti piktadarius, 
natvė bus užtikrinta ir šalia Kazys Kaminskas, East 
jų bus milionai. kurių se Į Buj-ke, laukia savo sunaus 
natvė nei valstybei nei uni-,alvvkstam.
joms nekels jokio suatrupi-. juozas Zdancevičius, 

i Dummirston'e, laukia savo

Visi čia išvardytieji as
menys buvo komunistų dik
tatūros viršūnėse, vienas 
užsienių ministeriu, kitas 
armijds generaliniu inspek-

apie Jaltos deryha.*T Kaip !«''!“• K“
visi jaltinininku atsimini-!™; un,« N™- » r p diktatūros pareigūnai. Nūn,ai, taip ir E. R. Stetinius o « mautis ir.

Eduard R. Stetinius Jr., 
buvęs valstybės sekretorius, 
prie prezidento Roosevelto, j 
paskelbė savo atsiminimus’

yra mauro mazgojimas, 
bandymas padaryti iš klai-

jie paskelbti trockiniais ir, 
“kaip pasiutę šunes, ’ bus

Io; t — — -------—-------oanavmas pauarvu i» mui- *.,.*•nJvL alstyt^ "PT U- * ; brolio su šeima ir kitų gen-'ding<; ir j^iošiško reikalo sunaikinti,
natves pensijų klausimą. į diu atvykstant. Jau buvo-p’adonj dalyką. prasižengimas yra,

jaltininkų 
Steti-

lygiai toks pat, kaip Tito— 
jie nori būti nepriklausonas 
nuo Maskvos satrapų ir 
aziatiškų deržimordų. Iš 
tiesų, titligė yra užkrečiama

:kima Vengrijos policija pyk- znu)gų nuvemna> 
,iė perversmą, dėka kuriami nui10’ *> P3?.“®05- 
komunistai Vengrijoje ive-į.. . , . ...
dė savo diktatūrą. Lašalo | ?» J**“?
Rajk buvo Vengrijos bolše-

: sto. diskusuoja. bet niausi-, kurie pažiūrėtų i reikalą 
■o priete- rr‘a' nejuda iš vietos. Klau-*k plačiau, o ne tiktai vienos 

‘ y simą judina unijos, kiekvie- ar kitos unijos rėmuose. To-
Rajk bovo oats bolševi-ina -a\? ^tne- .

1 L nuims senatvės :»ensijų
tun tą nepato- 
kiekviena unija

išimą tik- 
.žam dar-

lo
viky Trockis, svarbiausias, .Padėjo P™

- - — mo to šlvkstaus režimo. ku-rp,clbolševikiškame

ipažiramai” ke
res vaistvbes visai klausimą, bu-

Bet Laszlo Rajk užsikrė-i ar civilizuotais
tė “titizmu.” Jis nenorėjo, !^IKaL: ^h, PakencVT 
kad rusų atsiųstieji satrapai:ma^ ‘į°^s Oudel^-^ rezi- 
butų Vengrijos viešpačiai-1ma5’ ^ur? r°kias sh kscias

kios politinės darbininkiš 
kos jėgos kongrese dar nė
ra, o todėl unijoms tenka 
klausimą spręsti unijinėmis, 
o ne politinėmis priemonė
mis.

Vermonto Farmose

____  t pavergtų j ^a-
kibs i ūki ir dirbs patys sau.;žmonių balsu Rvtų Europo-; 
Vermonte tam progų yra j*. ji‘“kalba” Kinijos pa- 
labai daug. 1 vergimu, Korėjos padaliji*

Jonas Dimša, So. Shafts'mu; jį -kalba” naujomis 
būry. gavęs mėnesinę algą ginklavimosi lenktynėmis, 
perka ant syk už $40 gėry-“šaltuoju karu.” karo są- 
bių ir siunčia pundeliais pa- jungomis ir naujai gresian- 
galbą likusiems anapus Į karu.
vandenyno. Tai pavvzdin- Buvo žmonių, kurie ir 
gas elgesvs. Drg. Bimša ge- ld3S „^tų judošišką Miun-

Plien&s ir Pensijoj

Stambiausia Amerikos 
plieno kompanija. United 
States Steel Corporation, 
praeitą savaitę pa.-įsake 
prieš deryba/’ dėl užtikrini- 

Į mo darbininkams senatvėje 
pensijų. Stambieji kapita
listai Amerikoje pripažįsta

rai sutolba angliškai. gerai chen, bandė teisinti ir da. 4 pensijas tiktai sa-įikimn komo noc \ii2c Hor-i__  _i _ _ •_  t-» ______• r * .

XII <duktė Juozo Zdaneeviėiaus.
ii Vonpri ruošia? Ar ga- HINESBURG. Vi.. PietteįaP** P*7?*12™ Į kęs farmerių piknike, kai
munistai pali tvarkeli- t kisti, kad pusė Euro Ome sodybos atvy ko Anta*} • . '\Jinai.ir teira'?‘ bejosi, gavo gerą ispudi ir mun«a. galt narkyUs be^ Sev^n£i. 3,, m€tų am-.» dagiausia aptė savo £ įbiauJiai išg^ė/jo-

ūkininkauja pas Miss Har-;hjar d*ar Bet istori- vo
dyr ir ne tik ji, bet ir kiti; ja Miuncheno taikos dary- 
Joną giria. Farm Bureaut^j^ pasmerkė. Na, o Jal- 
prezidentas, p. Arthur-visais atžvilgiais yra 
Paekarri, buvo Joną susiti- daug šlykštesnė už Miun-

Maskvos botago, o vpač jis t . ... 
pasipriešino Maskvos plėši- šeimir.inkavi- žiaus. Lazdijų apskrities, 

imui? Ar galingųjų demo-'gimęs ir užaugęs ant patkaviniams ir vengrų turto
grobstymui. i. - , . ;. . , , i

Kada Jugoslavijoj Tito!1!?1 AtIant? Cartėr,,. sian-įsus j.dzukeh. bet nrai 19-

* , . , ,, . nai. pakalbėk su kaimynais,Andrius silpna, kalba, w gpildy^ ga.
: kra: i jų vadai, skelbę pašau- kranto Dusios ežero. Pana-,712^31. angliškai, į rantijos blankas bent dėl
’ - - - ................................................ -. bet visus ūkio darbus žino,U...... . ’ poros seimvnu.supranta ir dirba it sems. * *au tautejęs. azuKisKai

Unkijos, Bulgarijos ir kitų
pavergtų kraštų komunistai ’ ^?.nd\erR ,*1 • 
tižiau-. ; t;-z. i-o;«}dzia Maskvai
į jų minčių reiškėją. Titiz-p0^ dalyje.

16 ZO-lvjS.tTėroijom kai keru ant lau- 
knįįko kornus, krauna brikon,

rašto isu P°ra veia namo’ 0
čia pats vienas pasileido

aukštiesiems direkto
riams, kurie uždirba per 
metus kelias dešimtis Uiks- 
tančių dolerių. Jei esi ei
linis darbininkas, tai tu tu
ri pats susitaupyti pinigų 
senatvei. Taip sakant, kiek- 

0 gerasis

cheną!
Apie Jaltą galima pasa

kyti Talleyrando žodžiais, vjenas save, 
jog tai buvo “daugiau negu i)jevas visus! 
knminaias. tai buvo KLAI* į prezidento plieno pramo- 

nės tyrimo komisija siūlė,
. kad plieno kompanijos su-ĮGOP “Grįžta” 11įtiktų su darbininku reikala
vimu dėl senatvės pensijų, 
bet kad darbininkai atsisa
kytų nuo uždarbiu pakėli
mo Šiuo metu. Komisija ma
ne, kad kompanijos gali uZ= 

John Saylor, kuris buvo iš-i tikrinti darbininku senatvės 
. į rinktas Į vietą demokrato! pensijas nekeldamos plieno 

.Iano gyvenimą.' dabar feongpesmono, Robert L. kainų.
Paskui U. S. Steel žada 

pasisakyti toj pačioj dvasioj 
it kitos plieno kompanijos. 
Jos geriau norėtu išprovo
kuoti darbininku streiką, 
negu patenkinti teisingus 
darbininkų reikalavimus. 
Jei to nori, tą ir turės.

0 visgi socialinio draudi
mo klausimas Amerikoje 
“dega.” šaipymasis iš Ang
lijos dūšią patiesi ja. bet 
nieko neišsprendžia.

♦
Tito ir Vakarai

Amerika duoda Jugosla
vijos diktatoriui 
gerų dolerių. Amerika lei
do jam čia užpirkti ištisą 
plieno dirbtuvę. Amerika 
ir Anglija daro bizni su Ju
goslavijos diktatorių. Vaka
rų valstybės tą daro ne iš

Kostas Jonikas, pavyz-

pavergtų kraštų komunistai,“f. L,u -‘.pat5 ir. ?e"‘0.^2 ,Zu*.....a*; šiečkąrnią ir kai bematant
; r,f. Lo^Sdzia Maskvai įvesti aidzio- vistiek jis yra drapanas. įL__•

- įimtom magais gaoanuxais
—K<i. pasKUtir.k- .-UMs .« - w». . .

• 1 i- atsidūrė muzmiskam kubi-
mas butų greit persimetęs Taip žiūrint gal ir Laszlo ,e- Bus žiemai

* - • |Rajk “prisipažinimai"
dės pažadinti prisnudusiąi^į1^ J’*1'3* aiškiams maistingo ir ska-Jauj«ras.!r £** lab3‘. P3’
demokratiju sąžine. Taip P*15?0J0 'r r naus pieno ' tenkintas šitokiu gyvenimu.
žiūrint, ir JugZlarijos dik ivlrslus .P-^nuvo. aodel ne- P

j leviskę.'—pa-’ - - - - — - 1

į rusų pavergtus kraštus, jei 
ten nebūtų sovietu armijos, 
kuri bet koki opozicini ju
dėjimą padėjo užsmaugti. o__  __
Titininkai buvo “išvalyti,”j tatoriaus kova prieš Mask jFP201. 1 ?ena 
sugaudyti, o dabar pirmieji; vos budelišką imperializmą klau^*fu J°- 
“titizmo’’ egzemplioriai tei-j Įgauna kitoki pobūdi ir da-| • 
siami Budapešto teisme ir; rosi verta paremti. nej isdaviKu
daro viešas išpažintis. 1 .-įjaudinęs atsakė. 

—Kaip tai. kodė
Kodėl Laszlo Rajk ir kiti ‘ SENATVĖS PENSU Ų ku ?

teisiamieji prisipažįsta prie KLAUSIMAS GYVEJA —Prastas
visokių prasižengimų? At-I --------- j kuris liuosnoriai
sakymas yra tas pats. kaip1 Kelios didžiosios unijos priešo

vH.-

nevanon

dingas darbininkas, apsčiai; Praeitą savaitę Pennsyl- 
užsitamavo komplimentų, vanijos 26 distrikte buvo 
nuo savo šeimininkų, tik1 papildomi rinkimai i atsto- 
bėda, jis mažai susikalba ir’vų rtrmus. Rinkimus laimė- 
peraaug lėto budo. Jis| jo republikonų kandidatas
mums rašo:

Coffey, žuvusio orlaivio ne
laimėje.

Republikonų laimėjimas

negu’ Puirių šeima, Bradforde, 
-su- kukliai kuria sau gyvenimo 

guštą ir kartu rūpinasi savo 
šflavi- draugais likusiais anapus 

vandenyno. Jų pastango- 
kareiviš m‘s ^P0 išrūpinta pas kai-

pariduodaįm-vnui garantijos dokumen- 
tokis k susilauks savo. - i- ir ____ . ■-ir Bucharino, Radeko, Ry Amerikoje iškėlė reikalavi-1 skaitomas išdaviku. Prie toj ar*Jnius, luinuos atsisvei- 

kovo ir kitų komunistinių'mus dėl užtikrinimo darbi- kol rusas bus Lietuvoj, ♦oijkindami pasižadėjo gelbėti, 
vadų prisipažinime. Mask- ninkams senatvės pensijų.1 lietuvių kraujas upeliais ne- Drg. Krolis, South Bur- 
vos budeliai “prisipazini- Tokius reikalavimus iškėlė* perstu tekėję.' ir tol Lietu- padarė tą patį.
mus” gamina fabrikiniu bu
riu. Jei žmogus pakliuvo 
į jų rankas, jie moka iš jo 
išgauti “prisipažinimą ir 
širdingą atgailą.” Kaip tai 
daroma, šiandien nebėra

plieno, automobiliu, gumos) vos žemelė nebu> p 
ir kitu pramonės saku dar- vusi.u pramonės šakų
bininkų unijos. Angliaka-: Tikrai, 
siu unija šitą reikalavimą jaunuolis taip aiškiai neat-|

. Dėkoju tamstai, kad perkė
la -lėt mane pas šitą ūkininką; penn?vivanijOje sukėlė kai- 

.r dar dekoru taftai usjųf;5„ GOp (Grand O)d
mu?^’ ^ad į^kojektavote: parlv^ arta republikonai. 
manolikuąaalgąis p. Mi!-,v4, -^3 į vadovavimą 
lerio, pas kuri pirmiau dir-' kongresui. Daugiausiai apie 
bau. Tiek apie save. Da ita^ žinoma, kalba patys re- 
bar apie draugus: ,publikonai, kurie 1946 me-

“Mano labai geras drau-itais buvo kongresui
gas prašo, kad norėtų pa-Į vadovauti, bet po dvejų me* 
tekti i šita krašta ... jis no-J1! buvo vėl is to vadovavi-jis no- i
ri atvažiuoti kur nors, kad m0 išmesti.

radžiu- Prikalbino savo gaspadorių 
seni Abbofą. Seimininkas 
garantijos blankas pasirašė 
ir jau nuėjo per krivulę.

ne vienas

sireKomenaavo zerėjančiat^reit susilauks savo drau- 
meile savo tėviškei ir lieps-’^us- 

paslaptis. Gyvi liudininkai; panijoj dėl to reikalavimo nojančiu kerštu tiems, kurie Pranas Jančauskas, 
jau senai atidengė bolševi- išėjo į streiką. Streikas dėi; per amžius mėsinėjo Lietu- Br°wnsviUėj, irgi prikalbi- 

vos kūną: kumščiomis dau- no ?aro Paairašj*
tų garantijos blankas dėl

jau ir pravedė, o gumos 
darbininkai Goodrich kom-

Republikonų partija yra 
stipri politinė jėga, bet su- 
skydusi, kaip Grigo bitės, ir 
be jokios programos. R. 
Tafto, T. E. Dewey ir da
bar gen. Eisenhovverio frak
cijos toje partijoje kiekvie
na turi savo programą, o 
bendros republikonų pro
gramos visai nesimato.

tardymų paslaptis.kiškų
V ienas vokietis, buvęs Į plieno bei automobilių in- 
Goebbelso bendradarbis, dustrijose. 
f h*. Hans Fritsche, parašė! Reikalavimas senatvės dabar kulkomis skina gyvy-l^ blankų dar negavom, 
knygą, kaip^ jis Maskvos Į pensijų yra SAUGUMO; bes ir šaltu plienu varsto tikimės greit gauti, nes 

Didžiausias! lietuvių kunus.

to reikalavimo srali iškilti ir
žė žandus, nagaikomis rai
žė mus brolių nugaras, o Pran® draugų- Kol kiau:

pasitaikytų arti manęs . . . 
aš jam nežinau kaip atsa
kyti, nes aš vienas negaliu 
jam padėti, ui gal tamsta 
padėtumėet jam čia atvyk
ti? Jis yra labai geras vy
rukas, 28 metų, sąžiniškas 
ir bus geras darbininkas, 
tai ir man butų labai ma
lonu, kad būt galima jį čio
nai patalpint Vermonte. Jo
antrašas ...” ir tt. Atsa- demokratų nevieningumu ir

garsiajame Liubiankos ka- reikalavimas.
Įėjime sėdėjo ir ten “prisi-j darbininkų priešas “laisva- 
pažino ’ prie visokiausių i me” kapitalistiniame ūkyje 
prasižengimų, kokius tik Į yTa netikrumas dėl darbo ir 
bolševikų tardytojai norėjo; netikrumas sulaukus senat- 
jam primesti. Jis “prisipa- vės, kada darbingumas su
žino,’’ pasirašė išpažintį, o mažėja. Kova prieš gwe- 
kada jis buvo atvežtas į,nimo netikrumą, prieš ne-k.Y^i-

nbere-o tarptautinį darbą ar skurdą senatvėjeP i' au>

i jei jie grįžtų į vadovavimą, 
Labai norėčiau padėti tai tik dėka savo kritikai, 

jus draugui J. B. atvyktojo ne dėka programai, 
kiti dėl mums bet apart jus ir dar vieno,. ♦• • • _ ♦ • * *1 * • * • J

Aišku, kaip diena, kad 
šis jaunuolis čia tik laiki
nai, tik laukia išmušant va
landos, lyg rytmety saulės 
patekant, eit kovon su Lie-

nežinomų, tik apytikriai 
spėjamų priež»ečių apleido 
darbavietę; tai aišku, kad 
vienas Pranta nepajėgs vi
sus darbus atlikti ir gal bus

, , , . dar perai šeimų čia vietos,tuvos budeliais uz savo tė- KanS pasitaiko ir taip, 
....... som?bę- i kad savo begaline ištverme

teismą, kaipo karo kruni-'vra nepaliaujama darbinin-j i.!!UOsl,<.Ziai. Jam galima tikslą atsiekt,
nalistas, jo “prisipažink* ku judėjimo kova. Kova už ™ geriausio pasiseki-

Niurembergo

mai”
jo “pnsipažini-; kų judėjimo kova. Kova už 

buvo teismo atmesti, senatvės pensijas yra dalis
kaipo išgauti neleistinomis 
priemonėmis.

Hans Fritsche prisipaži
no bado iškankintas ir lai-

darbininkų judėjimo sieki
mų ir ji bus Vedama, kol 
darbininkas senatvėje turės 
užtikrintą žmonišką pragy-

komas mažutėje kalėjimo venimą. 
celėje, kurioje jis negalėjo Unijų kova dėl senatvės 
nei stačias stovėti, nei gulė-Į pensijų yra vedama todėl,
damas išsitiesti, o šalia to 
kankinimo jam buvo siūlo
ma puikus gyvenimas gera-

kad valstybė Amerikoje ta 
me klausime pasirodė apsi
leidusi. 1935 metais priim-

me viešbutyje. . . . Per ke- tas senatvės pensijų įstaty

Andrius Uorencas, South 
Hero, savo ištvermingumu, 
gabumu ir dientelmonišku 
elgesiu sužavėjo kaimynus, 
kurie patys atėjo pas mus, 
išpildė blankas ir už kele- 
tos

mo, kol bus su mumis Dė
dės Šamo laisvėje, sėkmin
gai ruoštis ir kuo greičiau
sia atsiekti savo ir mus ben
drus troškimu*. Gi mes vi
suomet jam padėsime.

'tos savaičių A. Liorancas
CAMBRIDGE, Vt., Nor- susilauto draugo^ 

man Porter sodybon atvyko AdolftB Enos-
Andrius Ditkus, 31 metų, burg FaSa. f®*® darbštumu 
Ona 27 m., ir jųdvejų dūk- ir pavvadten elgesiu Da
rytės Jurėną 4 ir Alvyra 2Į gelbėjo iffir1* prikalbint bo- 
metų amžiaus. Ona yra Įsą, n. NfcMK parašyti

visi viengungiai išbėgiojo į j 
miestus, čia nebūna. Par
tneriai atsisako ir nenori 
rašytis ant garantijų blankų 
pavieniams; mes irgi netu
rim jokio palinkimo to
kiems padėti, nes dėl tokių 
tik tenka nusivilti ir turėti 
bereikalingų nesmagumų. 
Dėka, pabėgėliams 8 blan
kos tapo atšauktos.”

A.

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

meilės prie Tito režimo, ku- 
Republikonai yra stiprus ris yra ir kruvinas ir dikta 

toriškas, ir visai neartimas
Vakarų demokratijų pažiū
roms, bet tas daroma todėl, 
kad Tito pasidarė kylis j so- 

J vietų imperializmo viešpa-

Tito maištas prieš Mask
vos dėdes yra baisiai užkre
čiama liga. Praeitą savaitę 
Vengrijos bolševikų valdžia 
nustebino pasaulį pranešda
ma, jog ten pagauti “Tito 
agentai,” kurie bendrai su 
Amerikos šnipais ruošę są
mokslą išskersti Vengrijos 
diktatūros “galvikę*.”

Suimtųjų ir teisiamųjų 
tarpe yra Vengrijos komu
nizmo pažibos: buvęs užsie
nių reikalų ministeris Lasz
lo Rajk, generolas Gyorgy 
Palffy - Oesterreicher, Zol 
tan Horvath, Paul Justus, 
Lazar Brankod, Dr. Tibor 
Szocnyi, Adras Szalai, Mi
las Ognininovic ir Belą Ko- 
rondy.

tavimą Rytų Europoje. Tai 
daroma išperkant Jaltą 

Jugoslavijos socialistų va
das, Živko Topalovic, “New 
Leader” skiltyse pasisako 
už tai, kad Vakarų valsty
bės remtų Tito. Jugoslavi
jos socialistų vadas tą siūlo 
daryti irgi ne iš meilės prie 
kruvino ir žiauraus Tito re
žimo, bet todėl, kad Tito 
šiandien yra Maskvos im
perializmo skaudžioji vieta, 
į kurią taikant galima Mas
kvos banditams pakenkti ir 
sudrumsti jų karo ir plėti
mosi planus. Tiktai todėl. 
Bet ir to užtenka, kad pasi- 
šiaušėlj Tito parėmus jo 
žūtbūtinėj kovoj prieš Mas
kvos budelius.

-J. D.

«



KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA

KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠOAmerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

U Socialdemokratų Veiklos kė, kad mėgsta iš tremties 
_ _. A * t • I atvykusius ir jais susitikda-
Rugsejo J d. jvyko Lie- ma į^oko taip gražiai lie- 

tuvių Atletų Klubo patalpų- ituvKkai Ulbėti. Jaunieji 
je LSS 1J kuopos narių £ tremties norėtų

ir jg dažniau matyti savo
LSS 19

skaitlingas susirinkimas.
Susirinkimas buvo tuomi 
įdomus, kad jame dalyvavo 
gražus skaičius atvykusių iš 
tremties
Dabar į kuopą 
peViki buvę tremtiniai. Susi
rinkusiems gražias kalbas 
pasakė iš tremties atvykę 
svečiai: Lietuvių Socialde
mokratinio Jaunimo Centro 
Komiteto sekretorė drg. L.
Garliauskaitė vaizdžiais žo
džiais papasakojo kaip jau- 
n i e j i socialdemokratai 
tremtyje palaikydami ryšius 
su kitų kraštų socialdemo
kratais kėlė aikštėn šiandie
ninę žiaurią Lietuvos oku
paciją ir kaip bolševikai 
naikino ir naikina lietuvių 
tautą, pavergdama darbi
ninkiją, padarydami iš jos 
darbo vergus, kurie turi 
dirbti Maskvos despotams.

Drg. A. Škėma gražiais 
žodžiais pasveikino visus 
kuopos narius, padėkojo 
drg. V. Kabeliui už išdavi
mą garantijų atvykti į šią 
šalį ir drg. A. Kupčinskie- 

. nei už suteikimą laikinos 
pastogės, kurie drg. A. Škė
ma rūpinos nuo pirmos at
vykimo dienos. Drg. A. 
skėma savo kalboje pabrė
žė, kad menas priklauso 
darbininkijai, todėl jis savo 
darbą menui ir pašvęs kiek 
via Sąjy$;oS įeis. olS porzic 
žė, kad pasirinko kairę, o 
kairė vra socialdemokrati
ja, o ne komunistai, kurie 
jau milionus darbo žmonių 
išžudė, o po šio karo pasi
glemžė 120 milionų žmonių, 
kurių tarpe yra ir musų se
noji tėvynė Lietuva.- Tie 
120 milionų žmonių patys 
pergyvena ant savo pečių 
kaip komunistai juos prie
spaudoje laiko ir fiziniai 
naikina.

Susirinkimas nutarė atei
nančią žiemą suruošti meti
ni bankietą, kuris butų ge
riausias iki šiol surengtii.

Po susirinkimo įvyko sve
čiams pagerbimo pobūvis.
Pobūvyje buvo pasakyta 
taip pat daug gražių kalbų, 
kurias pasakė draugai: L.
Garliauskaitė, A. Škėma, L.
Gabė, J. Suveizdis, J. Gla- 
veskas, J. Buivydas, V. Kal
velis, adv. Briedis, Pi Tiške
vičius, F. Levinskas ir visa 
eilė neišvardintų. Labai pa
tiko iš tremties atvykusiem* 
kalba viešnios Lilijos Stil- 
sonaitės, kuri nors čia gimu
si, bet gražiai lietuviškai vi 
sus sužavėjo savo nuošir
džiais žodžiais. Ji pareis-' su labai įdomia programa ir

tarpe.
Pobūvis baigėsi vėlokai ir 

.visi geroje nuotaikoje skirs- 
socialdemokratų. „orėdami stipriau Įsi- 
rimna vėl įstojo traukti į organizacinę veik

lą.
J. Klevas.

Lietuvių Darbininkų
Draugijos 7 Kuopos 

Susirinkimo

Rugsėjo 11 d. Lietuvių 
Atletų Klube buvo Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 7-tos 
kuopos susirinkimas. Per 
vasaros karščius susirinki
mų nelaikyta. Užtad šis 
susirinkimas pasirodė gana 
apstus nariais. Į kuopą 
įstojo 4 nauji nariai: A. Ra
manauskas, Izabelė Rama
nauskas, A. Setika ir Mal
vina Šiopis. Tai vis dipu
kai, kurie nesenai atvyko į 
šią šalį ir suprato reikalą 
įsijungti į pažangių darbi
ninkų judėjimą.

LDD 7 kuopa ruošia pui
kų metinį bankietą, kuris 
bus lapkričio (November) 
12 d. Lietuvių Piliečių Klu
bo name, 280 Union Avė. 
Bilieto kaina $3. LDD 7 
kuopos bankietai visada bu
vo šaunus. Rengimo komi
sija susirinkime užakcenta
vo, kad ir šis bus puikiai 
parunžtas, NUO šio SUSlrin' 
kimo pas visus kuopos na
rius galima bus gauti ban- 
kieto bilietų, nes risi pasi
ėmė jų platinti. Brooklyno 
lietuvišką visuomenę prašo
me kuogreičiausiai bankie- 
to bilietus įsigyti.

Susirinkime buvo pareik
šta narių nuomonė, kad at
eityje švietimo komisija im
tųsi darbo. Nariai mano, 
kad po kiekvieno paprasto 
susirinkimo galima valandą 
kitą pašvęsti apšvietos rei
kalams. Komisija pažadė
jo tuo pasirūpinti. Iauksi- 

įme.
Musų LDD 7 kuopa gavu

si 4 dipuku? į savo eiles iš-

Ii

DIRBTUVĖS PLANAS PADEDA AKLAM

AklaK darbininkas, Frank Svritzer. vienoje dirbtuvėje 
Anaheim. Calif.. aiškina vienai tarnautojai, kaip dirbtuvės 
phuias jam padėjo susipažinti su dirbtuvės pastatais, du
rimis ir mašinomis, taip kad jis gali pasiekti savo darbo 
vieta be vadovo.

persikelti į SLA 44 kuopą. 
Kažin, kodėl taip. štai, 
mano ypatai, kadaise su

tvėriau SLA 212 kuopą Ke- 
noša, Wis., iš 12 narių. Bu- 
vau joje protokolų raštinin
ku, finansų raštininku ir 
pirmininku. Jau praėjo apie 
40 metų, kai tos įkurtuvės 
buvo. Bet kada pasiunčiau 
persikėlimo prašymą, tai 
gavau paliuosavimą, kariu 
-u apgailestavimu, kad ke
liuos iš tos kuopos. O čia 
lai narei neišduoda paliuo- 
savimo ir jau!

Musų susirinkime ir pasi
kalbant prie vaišių po susi
rinkimo, vienas narys pakė
lė klausimą, ar negalima 
Miami, Fla, įkurti lietuviš
ką bažnyčią. Vieni tam pri
tarė, kiti ne. Čia yra 8 ka-

Kas Girdėt Chicagoje
Chicagoj, o, žinoma, ir|koms grupėms reikalingas 

kitose Amerikos lietuvių ko-į bendras frontas. Toki ben- 
lonijose, piknikinis sezoną*; drą frontą turi sudaryti 
prasideda su Kapinių Puo-įnaujieniečiai, sandariečiai 
Šimo Diena (Decoration ir margutiečiai. šie i tą 
Day) ir baigiasi su Darboj frontą įtrauktų kitas orga- 
Diena (Labor Day). Tiesa, nizacijas, kaip va žiburėli,
būna piknikų ir prieš Kapi
nių Puošimo Dieną ir po 
Darbo Dienos. Bet tai bū
na mažesnieji piknikai Di
dieji piknikai įvyksta minė
tame laikotarpyje. Jau nuo 
senai Chicagoje Įėjo tradi- 
cijon tas, kad didžiuosius 
piknikus pradetla Kapinių 
Puošimo Dienoj labdarin
goji Sąjunga, o baigia 
‘'Draugas” Darbo Dienoje

tulikSkos bažnyčios, tai ar, metu
reikalinga dar viena su lie-M L__  j-
uiviškii Dievu? Geriau bu- 

• ■■ tų, jei galėtume įsigyti lie-
šokiais, įvyks spalių 1 d.,’centų, bet tikrumoje jis reiš- tuvišką svetainę, ui būt 
šeštadienį, 8 vai. vakare, Į kia gyvą ir jautrų kiekvie- sveikiau visiems, o bažny- 
Assumption Parish Audito- no pirkėjo prisidėjimą prie čiose jau ir taip vietos yra 
rium, Cranberry St., tarp tokių Lietuvos laisvinimo norintiems melstis.
Hemy ir Hicks Sts., Brook-1 darbų, kurių niekados ne-: Masu kuopoj įėjo į madą, 
lyne. Artimiausia subway!ga)i atlikti tik vienas žmo kad po susirinkimo nariai 
stotis High St, Brooklyn gus ar viena srovė. pasivaišina. Tą madą įve-
Bridge arba Clark St. j Didžioji lietuvių dailės dė gerb. Kaulakiai, tai jos 

BALF’o pirmininkas kun., paroda yra didelis ir rimtas h' laikomės‘paeiliui. Musų 
Dr. J. B. Končius sutiko bu- į bandymas atsišaukti Lietu- negausingai kuopai tokie 
ti vakaro garbės pirminin- vai ir jos išsklaidytiems vai-į pobūviai po mitingų yra 
ku. f kams į Amerikos lietuvių' proga nariams arčiau susi-

Programoje dalyvaus žy- vienybę, į jų jautrią užuo- pažinti ir pasitarti visokiais 
mus dainininkas, Kauno jautą lietuvių kultūrai, ku- musų lietuviškos kolonijos 
Valstybinės Operos solistas rią raudonasis teroras išvijo reikalais. Tikiu, kad musų 
Vladas Ivanauskas, apreiš- iš gimtojo musų ar musų tė- ■ kuopa ir ateityje bas gyva 
kimo parapijos choras pa-įvu krašto. Kaip daug kil-'ir neužmirš musų bendrųjų
dainuos kelias dainas, va- nių bandymų išlaikė Ameri- 
dovaujant muzikui Povilui kos lietuviai, taip jie išlai- 
Sakui. Scenoje pasirodys ' kys ir šį, kurs savo didumu 
Valstybinio^ Teatro dramos (ir savo ypątinge reikšme pa- 
aktoriai; Antanas Škėma, • liks gilų pėdsaką ateičiai. 
Gasparas Velička, Kazys'
Vasiliauskas ir Vitalis Žu
kauskas.

Nepraleiskite retos pro-
gos susitikti su lietuviais. 
Tūkstantis lietuvių sueis į 
vieną vakarą. Dalyvaus 
daug tremtinių iš įvairių 
buvusių stovyklų. Grieš ge
riausis New Yorko lietuviš
kas orkestras, muziko Jeza- 
vito vadovaujamas. Veiks 
prašmatniausias bufetas su 
užkandžiais ir atsigaivini
mais.

Vakaro visas pelnas ski
riamas tremtinių šalpai. Bi
lietai iš anksto gaunami

MLAM1, FLA.

SLA 44 kuopa laikė savo 
susirinkųną rugsėjo 4 d. 
gerb. Verbilų namuose. Da
lyvavo 10 narių. Nutarta 
suruošti du piknikus, vieną 
sausio mėnesį, o kitą vasa
rio mėnesį, Lietuvos nepri
klausomybės dienos minėji
mui.

A. D. Kaulakis įnešė, kad

BALFo centre, 105 Grand
kėlė jiems priimtuves. Pri- St., Brooklyne. Bilieto kai-
imtuvės įvyko Atletų Klu
bo žemutinėje svetainėje 
pas Billą. Pažmonio metu 
buvo sudainuota keletas 
liaudies dainelių, pajuokau
ta, pasikalbėta ir išsiskirs
tyta.

Visi į Lietuviiką Vakarą

BALFo 100 skyriaus ren
giamas lietuviškas vakaras,

sias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

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

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

Norintieji įsigyt šias knygas, kreipkitės asmeniškai 
į masų ofisą ar rašykite: 1

KELEIVIS
9b. Boą»eu27,

lietuviškų reikalų.
C. K. Braze.

DETRCMT, MICH.

Ii Socialdemokratų 
Parengimo

Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos 116 kuopa rugpiu
čio 14 d. turėjo draugiškas 
pietus Liberty Park farmo- 
je pas Binkevičius. Diena 
pasitaikė labai graži ir tu
rėjome gražų buri malonių 
svečių. Retus buvo paga
minti labai gardus ir musų 
draugiškos vaišės praėjo 
malonioje ir labai jaukioje 

i nuotaikoje. Svečiai pagei

na tik $1.
Vakaro Rengėjai. 

Lietuvių Dailės Paroda

Dr. šliupo paminklo staty
mo komisiją, siuvėjų uniją, 
džianitorių uniją, Chicagos 
Lietuvių Draugiją, SLA ap
skriti, Tremtinių Draugiją 
ir daugeli kitų organizaci
jų. Taigi galima sudaryti 
pajėgingą frontą, kurs 
įstengtų įsikurti ne menkes
nį piknikinį parką už dabar 
turimą katalikų V y tauto 
Parką. Piknikai galėtų būt

Abu piknikai būna labai į rengiami šeštadieniais, sek
madieniais ir civilėmis 
šventėmis. Prie šio bendro 
fronto kūrimo reikia eiti ne 
vien sroviniais išskaičiavi
mais, o ir tautos reikalais. 
Juk vasaros metu dabar 
veik nieko tautos reikalams 
nesurengiama. Bendrą fron
tą turint, būt galima didin
gas piknikus surengti 
BALFui, Amerikos Lietu
vių Tarybai, Žiburėliui, 
Chicagos Lietuvių Draugi
jai ir tt.

Chicagos lietuvių libera
liškos visuomenės bendro 

‘fronto kūrimą reikia pradė
ti be atidėliojimo. Chica
gos lietuvių artistai žiemos 
sezonui rengėsi j>er vasarą. 
Tai vasaros sezonui reikia 
rengtis nuo rudens. Bend
ram parkui įsigyti galima 
nužiūrėti privatiškus par
kus, kuriuose iki šiol Įvyk-
J  1*1- - 112L1 - ----- -   aavo noerausftų organiza-

go piknikas ypač buvo di
delis, taip didelis, kad visų 
piknikierių darbininkai ne
galėjo aptarnauti. Vienas 
žymus biznierius sakė, kad 
ir norėdamas, niekur nepri- 
tilpęs '‘Draugui” biznio pa
daryti. Kitas biznierius pa
sakoja, kad su savo j*en- 
kiais draugais prisigrūdęs 
prie baro ir po ilgo laukimo 
gavo progos užsisakyti pen
kis stiklas alaus, bet gavo 
tik keturis. Patarnautojas 
buvo taip “busy,” kad pa
miršo paimti pinigus. Tas 
biznierius galėjo nueiti ne
mokėjęs, bet padėjęs pus- 
dolerį ant baro su draugais 
nuėjo sau. Kas atsitiko su 
tuo pusdoleriu nežinia. La
bai didelis piknikas priduo
da rengėjams prestižo, bet 
su bizniu visaip gali būti.

Per piknikinį sezoną Chi
cagoj labiausia šienaujasi 
parapijos. Jos turi po du 
pikniku. Parapijinių pikni

kuopa paaukotų $25 Visu©
į"3“ Lietuvių Kongresui d^o/kad socialdemokratai
Neit Yorke. Kadangi savo 
delegato pasiųsti negalė
sim, tai nors tuo budu pa- 
remsime tą. bendrą lietuvių _ . .
reikalą. • Nutarta iš ‘iždo pa-L Geri PietVs Priklauso nuo

dažniau darytų įvairius pa
rengimus ir sakė, kad mie
lu noru lankvsis.

cijų piknikai.
Gali pasirodyti, kad per

vieną žiemą neįstengsime 
, ... .... sudaryti bendro fronto ir
kų pasisekimas užtikrintas Į j^įgyti parką. Tai prie to 
per tai, kad parapijos turi į eikime dalimis. Pradžioj 
bendrą gerai įrengtą ir ge- teestie srovių susitarimas

Artėjant didžiosios lietu
vių dailės parodos atidary
mo dienai, lietuvių visuome
nės susidomėjimai tuo įvy
kiu darosi ryškiai pastebi
mas. Visose didesnėse ko
lonijose steigiasi parodai 
remti ir globoti komitetai.

Paroda įvyksta kaip tik 
tuo metu, kada suvažiuos 
Amerikos lietuvių atstovai 
į Visuotinį Kongresą. Kar
tu su tokiu vieningu balsu 
už Lietuvos laisvę kalbės 
tuo pačiu metu ir lietuvių 
dailės paroda už lietuvių 
kultūrą, o per ją ir už Lie
tuvos teisę į nepriklaasomy- 
bę. Reikia džiaugtis, kad 
taip sutelktai bus pirmą 
kartą pareikštos lietuvių jė
gos ir pasiryžimas dirbti, 
budėti ir reikalauti Lietu
vai jai priklausančių teisių.

Jau dabar parodos bilie
tai keliauja į visas koloni; 
jas. Keliauja, kaip liudy-

»
tojai lietuvių susipratimo ir 
vienybės. Atskirai paėmus, 
parodos bilietas sudaro 50

aukoti $25.
Buvo pasitarta musų lie- 

tuviško klubo reikalais. 
Klubo' pirmininkas dabar 
yrą, geras žmogus, bet jis 
“bijo” komunistų ir todėl 
visokie klubo reikalai neju
da iš vietos. Buvo many
ta, kad rankant klubo val
dybą reikėtų išrinkti žmo
nes, kurie susirūpintų lietu
viškos svetainė* kurimu, o 
nekreiptų dėmesio i taip va- 
rinamus “komunistus.”

Sekantis narių susirinki
mas nutarta laikyti spalių 2 
d. pas gerb. S. J. Swolkiną, 
Hollyvvoode, Fla., 3 vai. po 
pietų. A. D. Kaulakis sakė 
turėsiąs 4 naujas narius pri
statyti. Susirinkimui tai 
buvo labai malonu girdėti. 
O gal ir kiti nariai nors po 
vieną naują narį atsives?

Aptarus visus reikalus 
pirm. C. Žemaitis mitingą 
uždarė, o Verbilos visus 
susirinkimo dalyvius šau
niai pavaišino. Ačiū jiems 
už tai.

Skirstantis namo Mrs. A. 
B. Kamiu skundėsi, kad jai 
jos kuopa neišduoda “pasi- 
liuosavimo,” kad galėtų

šeimininkių, kurias turėjo-1 
me labai geras. Šia proga 
tariame musų širdingą ačiū 
masų kuopos organizatorei 
draugei Philomenai Wamer 
us aukotus pyragaičius ir už 
gerą pasidarbavimą; ačiū 
draugėms U. Kasparkienei 
už iškeptus ir paaukota* py
ragus; M. Strazdienei už 
dovanas, L. Balčiūnienei už 
gardžiai iškeptą kugeli ir 
gerą namie keptą ir paau
kotą duoną. Draugams J. 
Pilkams ir drg. A. Strazdui 
už jų pasidarbavimą pietus 
ruošiant ir laike pietų. Li
kusi* iš parengimo pelnas 
skiriamas Lietuvos vadavi
mo ir išvietintųjų lietuvių 
šelpimo reikalams.

roj vietoj esantį piknikinį 
parką vardu Vytauto Par
kas. Vieta gera dėlto, kad 
randasi šalia lietuviškų šv. 
Kazimiero kapinių. Vieta 
ne vien visiems gerai žino
ma, o taipgi gerai pasiekia
ma.

Kadangi šių metų oras 
buvo giedra*, tai visi reng
tieji piknikai praėjo su di
deliu pasisekimu.

Parapijinių piknikų pasi
sekimas Chicagoj dar ir 
nuo to priklauso, kad jų 
tvarka iš anksto nustatoma, 
dienos paskirtos ir išgarsin
tos taipgi iš anksto.

Piknikų rengimo reikale 
Chicagos Romos katalikai 
žymiai viršija liberališkąją 
visuomenę. Tas faktas li
berališkoje lietuvių visuo
menėje turi sukelti ne pa
vydą, o pastangas katalikus

Tariame taipgi ačiū “Ke
leiviui7’ ir “Naujienoms” už 
musų parengimo išgarsini
mą. Reiškiam širdingos pa 
dėkos prisidėjusiems prie 
pietų surengimo ir malo
niems svečiams už atsilan
kymą. Komisijos vardu:

M. L Balčiūnas,
F.

Kreipkitės pas tuos, kurie 
•keikiasi “Keleivyje.”

užmegsti bendrus rysiąs. 
Jei prie parko įsigijimo ne
bus susitaila, tai tegu bus 
tariamasi su dabartiniais 
lietuvių parkų savininkais 
apie srovinius ir bendrus 
tautos reikalams piknikus.

Visi žinome, kad katali
kų, socialistų, sandariecių 
ir tautininkų suėjimas ben
drą tautos darbą dirbti 
BALFe ir Amerikos Lietu
vių Taryboje tūkstančius 
Amerikos lietuvių paskati
no prie tautos darbo. Tai 
Chicagos liberališkų grupių 
bendras frontas išjudintų 
nauja* tūkstančius abejin
gų lietuvių. Todėl libera
lai visokių pažiūrų vienyki- 
naės. Per vienybę mes nie
ko savo srovei negalime 
pralaimėti, o laimėti galime 
labai daug. Be to i>er tai 
galime nuveikti daug nau-

parivyti, susilyginti ir pa-į dingų darbų savo tautai, 
galiau pralenkti. O tai ga
limas daiktas. Kad to at
siekus, tai visoms liberališ-

kurią šių laikų barbarai yra 
pasišovę sunaikinti.

Liberalas.

LENGVAS BUDAS . ..
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGIAJ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžiu linksmute, au gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau- 
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.



neturi?

Sliekas-r armeriu Draugas
z:?t.-r.e šneką, ii- jau sbekų ilgumas siekia

- ’'•"*'* z *-ai 3 ar nuo 2 iki 7 coliu.
4 colių ilgamr r>et ne visi Nelabai senai New Yor- 
žinome. Ka". ?.:e.-.as yra ge- ko (Bronx’oi zoologijos no
riausias farme ::ų draugas. das parsigabeno iš Austra- 
Žvejai sliekas gando ir nau- lijos tris ančiasnapius. to- 
doja žuvims gaudyti, o far- kius keistus gyvuliukus, ku- 
menai apie sliekus visai ne- rie ir kiaušinius deda ir sa- 
arupina. Bei s.iekas paty- vo vaikus peni pienu. Tie 
lomi? dirba t armėnams nedideli gyvuliukai maiti- 
naudingą daną ir jokio at- naši tiktai sliekais ir kitokio 
lyginimo už ta: r e re i kala u- maisto nepripažįsta. Jie rie
ja. . • _ ėda net ir šaldytų sliekų.

Sliekas m.aitir.asi žemėje jiems reikia gyvų, šviežių 
esančiomis medžiagomis. sliekų. Ir ėda iie baisiui 
Jis gyvena žemėje, rausiasi daug, kiekvienas ančiasna- 
po žeme iki * colių gilumo, pis per dieną sudoroja 
niekada neužkabina jokių svaro sliekų. Ėad pater.ki- 
augalų šakr.ų. bet visada nūs ančiasnapių apetitą zo- 
rausiasi po ša.<r.:mis ir pu- ologijos sodas turėjo isteig- 
rer.a šaknims žemę. kad jos ti sliekinyčią ir augina slie- 
irgi galėtų laisčiau Į žemės kus. kuriais peni tuos keis- 
gilumą raustis. Sliekas, tus ir išlepintus Australijos 
slankiodamas žemėje, pa- gyvuliukus.
daro mažu? t^.-ie.ius. ku- Žuvininkai sliekus arba 
riuose susirenka po lietaus patys kasa. arba eina Į 
vanduo ir žemė ne taip krautuvę ir perka tuzinais, 
greit išdžiūsta. Įrydamas Žiūrint sliekų rūšies, jie kai- 
žemę sliekas ją išpurena ir nuoja nuo 25 centų iki 50 
kur žemė yra kieta, jei slie- centų už tuziną ir brangiau, 
kai joje ilgesni laiką pasi- Pigiausi yra mažieji daržų 
darbuoja. žemė pasidaro• sliekeliai, brangesni yra ju- 
purėta ir tinkama augalams rų sliekai, kuriuos vartoja 

—Tegul bus pagarbintas, —Kaip tėvas žinai, kad augti. žuvim? gaudyti. Ka.

( N EGTICIT ATSTOVAS

Kongresmonas John D. Lodge 
iš Connecticut lankosi Itali
joj. Paveiksle jis nutrauktas 
Palermo mieste, kada ten po- 
li.ija darė didelę medžioklę 
prieš pagarsėjusi Sicilijos 
banditą, Salvatore Giuliano.

J b OKAI

MARGU MYNAI
Pavyzdžiui, mašina gali pa
dauginti skaičių 9,999, 999,- 
999,999,999 iš sk a i č i a u s 

Washingtono Universite- 999 9,99 9,999,999.999 ir
to pritaikomosios fizikos la- du<xja atsakymą daug grei- 
boratorijos, Seattie, Wash., įjau> negu žmogus spėja to-

Tyrinėt Kosminiu* 
Spinduliu*

kalnus

“Me* Neatsakome"
Du draugai Įėjo Į resto-

pasiuntė 1 Rocky 
ekspediciją, kuri tyrinės lašina gali spręsti uždari-, 
kosminius spindulius 11,000 njyg^ kurių sprendimas rei- 
pėdų aukštumoje. Ekspedi- kaia’uja atlikti 4,000 visokių 
cija savo tyrinėjimus darys operacijų. Atsakymus ma- 
Colorado valstijoj prie -jna surašo rašoma mašinė- 
Leadville miestelio kalnuo- k ir atir|uoda gatavus.

Mašinos veikimą pirmą 
Kosminiai spinduliai da- dieną stebėj0 virš 600 Har- 

bar Įdomina viso pasaulio vardn mok5lininkų ir pra- 
fizikos mokslininkus. Apie moninįnku. Visi stebėjosi 
tuos spindulius daroma ga- kokius painius uždavinius
lybės spėliojimų, sako juos mašina gali atlikti.
kada nors galima bus pa- _
gauti iš dausų ir Įkinkyti Į Naudos Suodis?
koki nors naudingą darbą. paprastO5 5Uodv5 į kros.

Kitais metais to paties nįec ar kamino yra juodos, 
universiteto fizikai mano smulkios anglių dalelės. Iš 
Įtaisyti kosminių spindulių jų nėra jokios naudos, bent 
tyrinėjimo prietaisus i sun- ikj šiolei nebuvo. Dabar 
kūjį bomberi ir darni tyri- daromi bandymai su suodė- 
nėjimus 40,000 pėdų auks- mis ir manoma, kad jos ga- 
tumoje. Ii būti naudingos dirvai šil-

--------  dyti! Taip, šildyti.
Nauji Šarvai Kareiviam* Sako, jei suodžių imaišy-

i Amerikos generolas W. « i dirvožemi, jis pasidaro 
H. Middleswan praneša. )«<*<*"•? ir daugiau saules 

daro bandymus s,lufos ’traukla > "e-

kius skaičius net užrašyti.

Maike!
—Ir vėl ••pagarbintas”? —Dūšią gali turėti tiktai
—Jes. vaike, garbint rei- žmogus, Maike. kuris yra Juo

kia. sutverta?
—Už ką? *’ abrozdą.
—Už tai. kad aš žmogus. —O 

Garbė buk ponui Dievui ir Dievą? 
dvasiai šventai.
sutvėrė padabną 

—Tėvas ir
kitaip sutvertas. negali

—Šiur, kad galėjau. Ga- aš. • kams. kūme miestuose
Įėjau būt vėžys ar šiaip —Jeigu taip. tai kokiu kur sliekų pagauti.

Uu Uiduga. ĮCJU i ivjiv , , srrniia Ha™ hunHvrniin Įuaun.o f 11c-
Dėi sliekų naudingumo lemi Į krautuvę sliekų pirk- rar.ą. užsisakė pietus ir vai- .J x- - - . gu be suodžių. Jei bandy

mai kurie farmeriai tyčia ti. tai pardavėjas visada pa- go. Ęneš jų akis iškabin- nan,m mai parodytų, kad suodys 
veisia savo žemėje, klaus: “O kur eisi žuvau- -as didelis parašas: “Mes , čarvai P-a tikrai pagerina dirvą ir lei-

uz pavogtus , ;_V’.X ‘ , džia jai daugiau saulės\ ienas valgyto- daromi i» plastiko ir nailo- 
enaip vien atsisukda- no ir gali sulaikyti 45 mili- Tp d ų .p. g j-13.3 ga 

Juri i savo plosčių, lvg metrų kulipką. jei ji vra iš- ^aijmeijlai Pradės 1 sa'o
si bijodamas, kad kas jo šauta iš 15 pėdų ar didesnio dl,70Z?7?* maišyti suodžių.

• • • Suodžių paslaptis yra ta,
juoda 

daugiau šilu- 
kaip balta ar

sako:ne* tu ir žemės paviršiuje išme- . i. _ Milžiniška Skaičiuojamoji spalva. Pavež
ta lauk dirvos gilumoje iry- j--*--0-*'- nervuotis ir žiu- Mašina dziui. kur keliai yra išgrįsti

koks mizerna? sutvėrimas, budu tėvas žinai, kaip išro- ąi;pkaj žpmėie tą žemę ir vėl lenda i žeme. !et , pertraukos į musų juoda smala, jie pavasari
—O kodėl tėvas nenore- do Dievo ‘abrozaas”? k,?'Sliekas' i žeme įsikasa ne er\Praeit? savaitę Harvardo anksčiau pasiliuosuoja nuo 

tum būt vėžiu’ -Aitą žinau iš katekiz- tiktai rausdamasis su gal- keutiZaSIiiZS'dTauglč- Vniversi'ett PradO°. veik« sniego negu kitokios spal.
žemės pavirau. Atsiriie- va- >r rydamas žemę i daboju tik mvo. o?uva- - JaiC'UOJ!;!2OJ1IrV0S kellaL ,.Panaslai. ^kot 

kai aš buvau'mažas far-:saTe-. . . sis jau šenai išnyko. . . . "a; vad nan,a Mark III. esą ir su dirvonais. “Šuo-
Sliekai vra germafr°di-_______________________ Tai yra trecia didžiule skai dinos dirvos anksčiau pa

tai, arba patelė ir patinėli? “Keleivyje” naudinga yra šluojamoji mašina, kuri at-. vasari bus pradžiūvusios ir
yra tame pačiame slieke daryti visokiu* biznio *kel- dėka visokiausias operaci-ijas anksčiau galima bus
kartu. Todėl jie patys sa- birou* ir paiiežkoiimu*. jas su skaičiais labai greit, pradėti dirbti.
ve apvaisina ir deda savo ------------- ---- - ■
kiaušinėlius Į žemę. •

Farmerio Vaikas.

—Todėl. Maike. kad tai mų. 
vra Dievo paniekintas vaba- —O tie. ką rašo katekiz- r„
iae. muį ar yra kada nors ma-;moje. tfva! xdiada drau.

Bet kodėl tėvas manai, tę Dievą T _ sdavo ,ietaui į iau.
Kad vėžys yra Dievo pame- —To tai as nežinau. Mai- • žąsiukus kad iie “neori-kinlas? Ar jis ne paties ke. . . ės^ą slieku" ir neišdvS£
Dievo sutvertas? —Kaip išrodo, tai tėvas yat sjieka- ne

—Tai kas. kad Dievo su- nieko nežinai.

Į

7ga.: :igai gy~
, . , . t t - 1 i • x-i venti vandenyje ir todėl po

tvertas, ale ziureą, kur jam ~,ka.'P “ didelio lietaus, kada žemė

Skaitytojų Balsai Dideli Momentai
žiotys, ten pat smegenys ir —\Je, tėvas ir to nežinai
ten pat pajautimo antenos. nes įj tikrųjų ji? nėra taip daug sutvėrimų, kurie mėg- kėfiavhno išlaidas čr kvied-. 
Ten jo ir rankos arba^nvp- jau paniekintas. Aš jau. sta sliekus suvalgyti, 
lės. kuriomis jis savo maistą faktais išparodžiau. kad vė- žąsiukai, bet antvs. 
suima. _ žio gyvenimas tūlais žvilgs- ir visokie paukščiai

—Maike. aš su tavim ne niais yra geriau aprūpintas,i sliekus rija. 
soglasnas. Juk gaiva nega- ne?u žmogaus. Jis laimin- Prieš šalčiu

Na. o žemės paviršiuje yra Gerbiamas Tėve: Ap-:'C<
ta-

Ne tik v® kas savaitę aplanky.: r . 
vištos o veliju visa gera i’

— ielai patariu paliauti pypkiau t i ir g- 
riau apsivesti su patčia sryva 

• - . .ašie. Aš jau esu senoka, i ■
Man ir po m >-ie- 

nes Į serą dangų 
i naujovišką pe\ 

kunigu išgah’o- 
manęs irgi jie neisi- 

Žemė- 'eis. Aš gerbiu musų seną/tėvas tenRa ?avo rankos ar kojos, kas pasitaiko negiliai že: 
mijos. kita jos vieton jau ne-; je, tai jis sušąla ir įtikai

—Aš matau, kad 
nepažįsti vėžio anatomijos 
todėl neverta mums dėl to išauga, 
ir ginčytis. Bet nežiūrint ko- —Maike.
kia jo sudėtis bebūtų, aš

ta. Dievą Perkūną kaipo ve>:C 
Šaltis ir vanduo yra didieji seniausią iš visų kitu žmoni; 
liekų priešai, o virš to. juo?aš iau nebeži-

s nau ką tau sakyti. Eisiu 1 naikina žemės paviršiuje vi- 
vistiek nematau, kodė'l jis kiba zakristijoną, ba jis sokie paukščiai, o žemės gi- ?erkun<
yra daugiau Dievo panie- v*kar gavo pėdę. ui šian- lumoje kurmiai. Kada ar-
kinus. negu. sakysime, dien turės pantę šnapso. Iš-' 
žmogus. Aš manau’ kad sigėrus gal geriau razumas 
vėžio gyvenimas yra daug oirbs. 0 dabar pasilik svei- 
geriau aprūpintas, negu ma- kas.

—Iki pasimatymo, tėve!

i galvotų dievu. K vie u ir ta 
e sugrįžti prie musų tikrojo 
>ievo Perkūno.

geros sveikatos “Ke
• , 1 , . .. .e:vx>“ leidėjams ir vu emtojas ana jauką, paskui jį

Jurgis Klimas.
Rochester. N. Y

no ar tėvo.
—Na. o kaip tu galėjai 

tą išfigeriuoti?
—Visų pirma. tėve. vėžiui 

nereikia rūpintis apie pasto
gę ‘ '
U V

visada vaikšto daug paukš
čių. kėkštų, varnėnų ir ki
tokių. Tie paukščiai ne be 
reikalo vaikšto paskui arto- Gerbiama administraci ja: Ta- 

širdingą ačiū. kad nešalai

tus vikarus, sliekus ir kito- 
KAIP TAPT! PILIEČIU? jkius dirvos vabaliukus. Ar- 

t0!35 paukščiams pasiur-
:ę. Maistas jam visada ga- uRai* Ta tj Suvienvtjvak na,uja tuo’ kad tuos dirv<* 
avas. \ ežiai neturi jokios sti.-ų ‘Piliečiu?’’, kur’yra aiš- gyvius iškelia Į vir-

\ aidžios., neturi vagių poli- kjaj išguldyti pilietybės is- •arba apnuogina vagoje, 
tikierių ir niekam nemoka tatymai su reikalingais kiai | Sliekai yra užtinkami vi- 
mokesčių. Pas juos nėra simais ir atsakvmais. Kairn šame pasaulvje išskyrus dv-

ją, jie sulesa vagoje užtik- ’1U .. j -6 J .;ėte laikraščio, o dabar atsiun
čiu $6:50. bus už du metus ir 
už 1950 kalendorių. Su pagar- •> 

Frank Shimkvs. 
Federal. Pa

degtinės, nėra saliunų, jie 25 centai. Kreiptis į 
niekad nepasigeria ir nie
kad jiems neskauda galvų, 
bažnyčių jie taipgi neturi ir 
-reikia maitinti kunigų.
Vienu žodžiu, vėžys gyvena . didesnė hus Tav,Jviet3 >Ta Bass upės ?lėni>
reii0KSk^iU'- ° ‘‘Č1 Lietuvai gelbėti toki«

ateina laikas, jis užmiega ir Tėvvmė Tau Ubiau Jdė. sliekų pasitaiko, o “norma- 
tuo uskas baigiasi. kinga. Aukas priima Ame- ’" " ' ’

V€2.VS netun du- nkos Lietuvių Taryba ir jo?
rios. Maike. skyriai

“KELEIVIS" 
Broadway, 

S^o. Rorton 27. Mass

kūmas ir labai šaltas sritis, 
j Bet ne visur sliekai yra vie- 
j nodi. Australijoj yra vie- 
jna vieta, kur sliekai yra iki 
dešimties pėdų ilgurno! Ta

Gerbianreji: Prisiunčiu še
ši js doleriu* ož “Keleivį. A s 

isai ir nežinojau, kad aš esu 
au atsilikęs su mokesniu. Su, 

radone,
John Scholtmer.

Cleveiand. Ohio.

liškas" sliekų ilgis tame slė
nyje yra nuo 4 iki 8 pėdų 
(ne colių) ilgumo. §iajp

Gerbiamieji Prisiunčiu jums 
ekį $6 ir malonėkite man siun- j 
mėti “Keleiri” čr ateityje, nes. 
anau. prenumerata jau paru
gė. Ačiū. kad laikraščio ne

laikėte. Veliju visa gera.
R. Bartaah-Bartašius.

Worcester. Mass.

Dideli momentai būna dvigubai 
didesni kai daliniesi jais su kitais* 

Gi laikas dalintis yra tučtuojau.
Nors jus skiria daugelis myliu, jus 

galit pasidalinti džiaugsmais, 

linksmybėm su savo draugais ar 

šeimyna tuojau—Long 

Distance telefonu.

Do yourealize howlitde 
loi^ distance costs?

tahce kates erom 
^.OWKTOWK BOSTOR

Sprmefield. Mass. 
Attleboro. Mass 
PortUnd. Me 
Aneueta. Me. 
"ompelier. Vt 
Bratrleboro. Vt 
Coocoed. N H. 
Keene. N. H. 
Providence. R. I 
Hartford. Conn. 
New York. N Y

Weetedsvs
1.55 S 30

.30 .25
.55 .35
.70 .45
.70 45
.50 .35
40 .35

.45 • 35
.25

50 .35
.75 45

NIW INOIAND TILIPHONE * TILtOftAFH COMPANY
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TREMTINIAI AR POLITINIAI EMIGRANTAI?

Į Ameriką jau atvyko 
virš 11 tūkstančių lietuvių 
iš išvietintųjų žmonių sto
vyklų Vokietijoj. Tie nau
jieji ateiviai čia save vadi
na tremtiniais. Tas vardas 
keta prigyti. Bet ar jis yra 
teisingas?

Tremtinys yra žmogus, 
kurį kas nors kur nors ii-

tančių, bet turi ir TREMTI
NIŲ, dar net daugiau, negu 
politinių emigrantų. Vien 
1941 metais birželio mėne 
šio siaubingomis dienomis 
rusai okupantai ištrėmė iš 
Lietuvos apie 40 tūkstančių 
žmonių į Sovietų Sąjungos 
tolybes, į {vairias prievar
tos darbų stovyklas. Dau

musų tikruosius TREMTI-' 
NIUS!

Jaunas musų poetą?, Juo
zas K«.k2tar, pats buvęs bol
ševikų kartorgoj ir išsivada
vęs per lenkų armiją, apie 
musų tremtinių šiurpius per
gyvenimus šitaip sako:
Vežė vagonais jaunystę ir la’-

mę,

trėmė, prievarta išgabeno, gumas tų tremtinių šiandien 
Na, o dabartinius tremti jau yra išmirę nuo skurdo, 
nius Amerikon tikrai niekas bado ir sunkaus darbo var 
netrėmė, niekas prievarta gingose gyvenimo sąlygose, 
jų čia neatvežė ir net nie- Grįžę į Lietuvą rusai vė' 
kas negrasino juos čia ga- tęsė žmonių trėmimus į Si- 
benti. Visi išvietintieji lie- birą ir mes tikrai žinome 
tuviai, kurie dėl karo ir dėl kad naujai parsibastę į Lie- 
pokarinių sąlygų Lietuvoje tuvą bolševikai jau daug 
turėjo apleisti savo gimtąjį daugiau žmonių ištrėmė iš 
kraštą ir negalėjo grįžti tė- Lietuvos, negu jie tą spėjo 
vynėn, patys prašėsi, kad padarytj^per pirmąjį bolše- 
Amerika juos įsileistų. To- vikmetį. '‘Tie musų broliai,J _  . • * J •• 1 • V *1 J~WJT.Tr.JHT JTdėl tremtinių vardas jiems 
tikrai netinka.

kuriuos bolševikai išgabena 
į prievartos darbų stovyk-

Musų vadinamieji tremti- tiė. yra TREMTINIAI.
niai tikrumoje yra politiniai 
emigrantai, žmonės, kurie 
dėl politinių sąlygų turėjo 
savo gimtąjį kraštą apleisti 
ir negali j jį grįžti dėl gre
siančių persekiojimų.

Politiniai emigrantai nė
ra naujiena. Jų visada bu
vo. Po pirmo pasaulinio 
karo politinių emigrantų 
buvo daugiau, negu po ant
rojo pasaulinio karo. Ypač 
daug politinių emigrantų 
pasipylė po platų pasaulį iš 
Rusijos po bolševikiško

Jiems ir palikime tą vardą, 
nenaudodami; jo ten, kui4 jis 
netinka. v

Trėmimai musų tautai, 
deja, nėra naujiena. Po 
1863 metų apie 10,000 žmo
nių buvo ištremti iš Lietu
vos į Sibirą ir j įvairias Ru
sijos vietas priverstinam 
apsigyvenimui (į poseleni- 
jas). Tada apie tuos musų 
tautos tremtinius poetas Ba
ranauskas rašė'
Ne taip skamba akmenėliai

perversmo ir po pilietinio 
karo. Arti dvejų milionų 
žmonių 1919-21 metais pa
bėgo iš Rusijos nuo bolševi
kų ir apsigyveno įvairiau
siuose kraštuose. Plačiai ži
nomi buvo po pirmo karo 
ir armėnų pabėgėliai, kurie 
d£l turidr persekiojSnų. tu
rėjo'"apleisti savo gimtąjį 
kraštą apie Ararato kalną 
ir bėgo į kitas šalis gelbėda
mi savo gyvybes. Politinių 
emigrantų buvo atsiradę ir 
iš Vengrijos, kur po bolše
vikiško šeimininkavimo, po 
pirmo karo, buvo įsivyravu
si griežta reakcinė valdžia. , 
Politinė emigracija, deja, 
buvo žinoma ir Lietuvoje, iš 
kur, po Smetonos pervers
mo, virš 500 žmonių turėjo 
bėgti į užsienius gelbėda- 
mies nuo diktatoriško reži
mo. Daug politinių emi
grantų atsirado ir po Ispa
nijos pilietinio karo, kada 
tūkstančiai republikonu tu
rėjo apleisti savo gimtinę ir 
ieškoti prieglaudos Meksi
koj, Prancūzijoj ir kitur.

Po antro pasaulinio karo 
bolševizmas užliejo Rytų 
Europos kraštus ir iš tų 
kraštų tūkstančiai žmonių 
gelbėjosi, kaip galėjo. Tai 
yra naujoji politinių emi
grantų vilnis.

Dejas, musų neilaiminga

Kaip vaitoja, musų broliai, 
Siaurėn nuvaryti.

Ne taip staugia platus plen
tas,

Gniaužtas ditižonais,
Kaip vaitoja musų žemė
Po svetimais ponais.

Ne taip puola drėgnas rūkas. 
Kai dienelė švinta,
Kaip gausingai mūsų braižą^. 
Ašarėlės krinta.... - J v

Bolševizmas savo žiauru
mais toli, toli pralenkė Ru
sijos carus ir visus Murav
jovus “korikus.” Palyginus j 
su Stalino baisenybėmis, 
Muravjovo baisumai buvo 
švelnus, buvo žmoniški, bu
vo visai humaniški. Tai nė
ra prasimanymas, bet fak
tas. Palyginkime:

Lietuviai 1863 metais 
griebėsi ginklo prieš - rusų 
valdžią ir už tai Muravjo
vas Korikas per tris metus 
ištrėmė iš Lietuvos dešimtį 
tūkstančių žmonių. Prieš 
Staliną lietuviai nekariavo, 
jokių sukilimų nedarė, bet 
1941 metais birželio mėnesį 
per savaitę laiko Stalino bu
deliai ištrėmė iš Lietuvos 
40,000 žmonių, arba ketu- 
rius kartus daugiau, negu 
Muravjovas per tris metus! 
Iš tiesų, Muravjovas buvo 
žmoniškas, o koriko vardas 
reikia prikergit Stalinui. 
Tuo tarpu žmonių gabeni
mai iš Lietuvos tęsiasi ir

ėjo žmonės per sniego lygumas, 
pėdas jų žymėjo šiurpas ir bai-i 

mė, durtuvais sekė j šiaurę 
lydimus.

Kiekvienas ant rankų nešė 
atimtą laimę ir šaltį aiškų. 
Keleiviai stingstančiom ran

kom rašė laišką 
į tuos, kurių nematys jau. 
šąlančios lupos kartojo: negrį

šim ...
balsai alpo, akyratin tyso— 
o aidas . . . grįšim.

Bet keleiviai aido negirdėjo: 
vėjai, kurie ėjo su jais, iš

bėgo pirmyn 
ir mirė ant lauko tuščio. 
Keleiviai klupo keistai taip. 

Ar matėt, kaip kunai mirdami 
virpa?

Daug keleivių ant kelio liko. 
Niekas kūnų jų neskaitė. 
Snaigės prie alpstančšųjų lupų 

lipo, netirpo.
;; Vargsta politiniai emi
grantai. Juos visur lydi 
vargas ir netikrumas, iki jie 
galės įsikurti ir susisukti 
sau naują gyvenimo lizdą.

Bet nelyginkime Jų vargo 
prie musų tremtinig kanky
nės, prie tukstanči£ žūstan
čių neišpasakytai sunkiose 
sovietiškos vergijos sąlygd- 
se. Politiniai emigrantai 
nežus, nors ir pavargs, bet 
musų nelaimingi tremtiniai 
yra pasmerkti tikrai mirčiai 
aziatiško tirono sauvalėj.

J. T. Vaišvila.

Amerikos »<aro vaaai lankėsi Alaskoje, kuri kartais yra 
vadinama “Amerikos užpakalinėmis durimis,” ir tikrino 
ar Alaska yra užtenkamai stipriai saugoma nuo rusų. 
Paveiksle matytis gen. O. N. Bradley, gen. Hoyt Vanden- 

berg, gen. J. kakton Coilins, gen. D. Hutchinson ir ad
mirolas Arthur Struble.

PAVASARIS IR MERGOS

Brooklyn, N. Y. ..

Tas pavasaris tikrai ne džentelmenas.
Dar daugiau—pavasaris piemuo:
Išlaikyt per naktį mėnesienoj 
Ir neleist namo...
Tas pavasaris ir žalias pievų vėjas
Taip nugirdė mus keistom mintim,
Kad mes šaukdamos berniokus ėjom,

. Svaigdamos naktim...
O už upės juokėsi rasas išbraidę

.Degančiom akim keli bernai...
: Tas'pavasaris jau pasileidęs:

Berną kiekvienai...'
Tas pavasaris tikrai ne džentelmenas.
Dar daugiau — pavasaris piemuo:
Juokės jis, kai grįžom raes ne vienos
Per laukus namo... B. Ungis s.-

2 ADVLlUlAriA iricimi__________
viouvriDnDD va__irw i

V Šiandien mes pašvenčiam visuomenės reikalų 
aptarnavimui didžiausį elektrai gaminti vienetą 
koks tik buvo kada nors Naujojoj Anglijoj pasta
tytas. Pasiremiant pradedamais bandymais, mes ma
nom. kad tai yra maziausis ir ekonomiškiausis elek
tros gaminimas garu visame pasauly, atsižvelgiant 
kiek reikia suvartoti kuro pagaminti kilowattvalan
dą elektros. Pradėjus veikti Edgar'ui No. 4. Boston 
Edison dabar gali pagaminti 639,160 kilowattų, 
prieš 389.J60 kilowattų dežimts metų atgal.

Šitaip yra numatomi Didžiojo Bostono, jo indus
trijų, komercinių Įstaigų ir jo namų elektros parei
kalavimai. l'žbaigimas Edgar’o No. 4 yra pirmas 
didelis žingsnis toj statybos programoj, kuri per 
keletą sekančių metų reikalaus didelių kapitalo su
mų. Reikalingus pinigus sudeda pavieniai asmenys, 
apdraudos kompanijos ir finansinės įstaigos, kurios 
pirkdamos Bostono Edisono vertybės popierius, pa
rodo. kad jos irgi pasitiki Naujosios Anglijos atei
timi ir jos augimu.

tauta turi ne tik politinių kas besuskaitys visas rusų 
emigrantų dešimtimis tuks- okupantų nekaltas aukas,

Angliškai - Lietuviškas

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

parankaus 4” x 5’/t formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Boston 27, Mato.

Australija Skubina
| tolimą Australiją dabar i pigus darbininkai ir kinai 

važiuoja daug lietuvių iš buvo ten įsileidžiami dirbti
DP stovyklų Vokietijoj. Va- 

į žiuoja ir kitų tautybių žmo- 
' nės. Australija su mielu 
• noru įsileistų ir daugiau at
eivių, jei kur nore rastų 
“tinkamų žmonių” atsargas. 
Australija turi tą daryti, 
“kol dar ne vėlu.” Kodėl?

Reikalas yra tas, kad
Australija yra tuščias kraš
tas. Joje galėtų gyventi vi
sai pakenčiamai 200 milio
nų žmonių, o gyvena tik 7 
milionai nemažo kontinento 
pakraščiuose. Tuo tarpu 
Azijoje iškilo 300 milionų 
valstybė, Indija, perpildyta 
su -kaupu žmonėmis, kurie 
nepajėgia savo žemėje išsi 
maitinti. Azijoje yra žmo
nėmis turtinga Kinija, kuri 
Australiją galėtų “pripildy
ti” per visai trumpą laiką. 
Kaipo pavyzdys, ką Kinija 
gali padaryti kolonizacijos 
srityje, galima paimti Man- 
džuriją. Prieš 50 metų Man- 

jdžurija buvo tuščias kraš
tas, apgyventas retai man- 
džu kilmės sukinėjusiais 
žmonėmis. Kada Rusija 
pradėjo kivirčytis su Japo
nija dėl Mandžurijos, kinai 
masiniai pradėjo keltis į 
Mandžuriją gyventi. Šian
dien Mandžurijoj gyvena 
40 milionų kinų ir tik vie
nur kitur ten galima užtikti 
kokį “man'džu,” o japonų 
į-usų ir kitokių tautybių 
žmonių ten yra labai ma 
žai. Kitas kinų koloniza
cijos pavyzdys yra Malajai, 
kur kadaise buvo reikalingi

plantacijose. Pasekmėje 
Singapore didmiestis yra 
šiandien beveik grynai ki
niškas miestas, o Malajų 
“valstybėse” kiniečiai suda
ro labai žymią gyventojų 
dalį, nors daugumos dar, 
regis, neturi.

Šalia Australijos yra In
donezijos perpildytos salos, 
kur gyvena 70 milionų žmo
nių. Į Australiją žiuri ir 80 
milionų japonų, kurie karą 
pralaimėjo, bet savo sieki
mų tikrai nėra pamiršę. 
Azijoje yra 90 milionų vals
tybė Pakistanas, kuri taip 
jau galėtų Australijos pla
tybes papildyti savais žmo
nėmis.

Turėdama pašonėj tokias 
žmonių mases, kurios tik 
laukia progos kur nors išsi
lieti, Australija negali gy
venti užsidariusi ir savo gy
ventojų skaičium būti su
stingusi apie 7 milionus 
žmonių. Arba ji turi didin
ti paskubomis savo gyven
tojų skaičių, arba Azijos 
masės anksčiau ar vėliau 
prasiverš pro visus imigra
cijos suvaržymus ir pada
rys Australiją “spalvuotu” 
kraštu. ,

Iki šiolei Australija leido 
pas save atvykti tiktai ang
lų kalbos ir kultūros žmo
nėms—anglams, škotams, 
velšiams ir airiams. Vi
siems kitiems buvo daromos 
visokios kliūtys. Bet tokių 
ateivių Australija gaudavo 
abai mažai, ir antras pasau- 
inis kąrąs" Australijai paro

dė, kad ji arba turi padi
dinti savo. gyventojų skai
čių, arba turi laukti apsau-

Amorilrna

Valstybių. O jei toki ap
sauga laiku nepribus, * tai 
Australija paskęs Azijos 
žmonių masėse.

Australija dabar pradeda 
savo gyventojų skaičių dau
ginti. Priima jau ir slavų 
tautų žmones, įsileidžia lie
tuvius, latvius, estus, įsileis 
vokiečius, gal ir italus. Bet 
ar Australija suspės padau
ginti savo gyventojų skai
čių iki tokio dydžio, kad ji 
galėtų jaustis saugi savo 
kontinente, tą klausimą at
sakys tik ateitis. “Kol dar 
nėra vėlu”—kol Japonijoj 
šeimininkauja generolas 
MacArthur, kol Kinija su
griuvusi, kol Indija neiš
brenda iš visokių sunkumų 
ir Indonezija dar nėra su
situpėjusi—Australija gali 
dauginti savo gyventojų 
skaičių. Jei suspės—gerai. 
Jei ne—Australija kada 
nors bus spalvotas konti
nentas.

—A. L.

tt

PKESIDENT

BOSTON EDISON COMPANY

KELEIVIO”
KALENDORIUS

1950 METAMS

Musų Kalendorius 1950 
Metams jau spaudoj ir da
bar jau galima jį užsisakyti. 
Užsakymus geriausia siųsti 
kartu su laikraščio prenu
merata.

Kalendoriaus kaina bus 
tokia pat, kaip kitais me
tais—50 centų. Užmokestį 
atskirai siunčiant galima 
prisiųsti ir pašto ženkleliais 
po 3 arba po 5 centus. Tik 
prašom nesiųsti oro pašto 
ženklelių, ir nesiųsti pašto 
ženklelių iš Kanados, nes 
mes negalim jų suvartoti.

KELEIVIS”
636 East Broadvray

South B«»»t«»n 27, Msss

K
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Moterų Skyrius
S| SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENE

Kas Tie Vitaminai?
Per penkiolika paskutinių! dažnai ten atsitinka ypatin- 

’ * * ga liga, vadinama beriberi
(indų žodis beri. lietuviškai 
avis) —toks su s t y r imas 

apie bet kurio maisto mais-i (avies eisena) ir silpnumas, 
tingumą būdavo sprendžia- j šios ligos priežastis yra ta. 
ma iš to, kiek jame turima;kad ryžių kruopas gami- 
nitrogeno, kiek jis gali duo-i nant patobulintomis girno- 
ti šilumos vienetų (kalori
jų). Nustatant maistą li
goniams ar sveikiesiems 
(kareiviams, darbininkams,

metų padanta labai svar
bių atradimų mitybos mok
slo srityje. Dar nesenai

mis kartu su ryžių žieve 
nusimala esamasis tuojau! 
po žieve vitaminas, kurio 
stoka reiškiasi ypatingu ir į 

mokiniams), būdavo žiuri- sunkiu susirgimu.
ma, kiek jame esama, balty-1 Jurų keliautojai, kuriems; 
mo, riebalų, angliahidiatų, i mėnesius tenka mai-i
druskų ir vandens—pasiro- tintis konseivais, dažnai su

si liga at- 
kariuome-

do. kad buvo klystama, 
šitą paklaidą padarė ty-

serga skorbutu. 
sitinka taip pat

KELEIVIS, SO. BOSTON
Kl RI BUS “MISS EUROPA”?

Dvi gražuolės, vienas "Miss England,” kita. “Miss Domin- 
ions” dalyvauja gražuolių konteste dėl ".Miss Europa” ti
tulo. Teisėjams bus galvosūkio parinkti gražiausią iš gra
žiųjų.

į sveikatai ir jos atsparumas 
ligoms sekti mokslo atradi
mus. Tatai ypačiai svarbu 
kūdikių ir vaikų maitinimo 
klausimuose.

Dr. P. Avižonis.

IŠ NAMŲ IŠVARĖ
Užplūdo kraštą naujos bėdos. 
I*ravirko Lietuva visa.
V’ėl iš namų mumis išvarė.
Vėl skaudžiai gelia aimana.

Darželiuos rožės nebežydi.
O liepos laužosi šakas.
Matulė suimtus palydi.
Dangun užlauždama rankas.

lr žvanga pančiai sunkų kelią— 
šiaurėn išeina tremtiniai.
O, pakelės šventi smutkeliai. 
Ar mes ištversime ilgai?

B. Gaidžiunas.

V A L G 1 A l
Obuolini* Pudingas

'Keleivio’ Knygos
MONOLOGAI IR 

I DEKLAMACIJOS
Ataiminimai ir Mintys,

parašė bavęs Lietuva* prizedeitfaal 
Dr. Kazys Orinius. Šioje knygoje telpa daugybė nau-

Tai yra stora. :i00 puslapių knyga, Į jų, |*b*j gražių ir juokingų monulo- 
kurioje buvęs Lietuvos prezidentas I -ų įr .uu-imnrijų- Visokios temos: 
rašo apie lietuvių tautinį atbudima.. revoliucionieriško*.
apie senesnių laikų veikėjus ir pa-: tautiškos, huinoristiškos ir lais\ama- 
pasaltoja daug linksimi ir jdoHiiu niškos. Visos skambins, visos geros.

rimai su gyvuliais. Maiti-įnėje, ypačiai karo metu, 
nant juos minėtosiomis me- kai pasunkėja kariuomenės 
džiagomis gryno pavidalo, maitinimas kovos lauke, 
jie nunyksta. Nunyksta ir J Panaši skorbutui liga atsi-
tuomet, kai gauna visai pa- tinka mažiems kūdikiams,. 1-ril-u linini^; u - •kankama tų medžiagų kie-'girdomiems šutintu karvės;no'Hinokiato laikų lm nkai bet nesąmoningai 
kt Hopkins. pienu: mat. nuo virinimo ' V'0Ja.™a P“1 .haudls- Japonijos »-
1912 m. šitok us bandymus itaminas išnyksta. Skor- i vežios jakuos, kanose taip dytojų rasta, kad deamtt

vidutiniai obuoliai, 
puodukai duonos trupinių, 
šaukštai sviesto.
puodukas cukraus, 
puodukas vandens.

šaukštukas muskatinio 
• nutmet'l.

riešuto ,

-. 1 - • j . i • i.i-iii'}-. -ri- t-.ii. not vi-»'i,rtl esama antiskorbutinio dalis aklųjų japonu vra apsu žiurkėmis, rado, kad pn- buto pnezdstu, taip pat >ia . , . \.J 1 - - .
dėjus prie tokio gn-no mais-'stoka maiste tam tikro vi- '“V vitamino ™ tZL U
to truputėli pieno žiurkės!lamino (C). Patina, kad ?.,a dal \len“ '"<‘'"‘"0 gos, kunat 

tiupuicn pienu, z.tuirtc»i A . ’ _ i ivitummtu Al. kuri augalinis
priežastis yra

rusis (vitaminas Ai. kun augalinis maistas, miltų
yra svarbi kaulams augti ir maistas be riebalų. Lygiai
kietėti. Jo esama gyvulių tas pat yra pastebėta Dani-
riebaluose: ypač daug yra joje, kur taip pat žymų ak-
jo pieno grietinėje, svieste, lųjų nuošimti sudaro apaku-
jautienos taukuose, kiauši- šieji nuo" keratomalacijos.

trynyje ir žuvies tau- Įstabus dalykas! Danija pa-
Jo esama ir piene. kuose- Augalų aliejuose jo:sižymi labai išplėtotu že-

‘Ibeveik nėra. Be to. šios ru-mės ukiu; tenai gaunama
daug ža- labai daug pieno ir gamina-

lapuose ir ma labai daug sviesto, o da-
Į žalioje žolėje, iš kurios ir nų vaikai apanka nuo vita-
gyvuliai tur būt imasi savo mino stokos jų maiste, ir
vitaminą, nes pastebėta. į apanka kaip tik dėl to, kad

v dina !^a^’ pavyzdžiui. pieno tur-’daug sviesto gaminama.
,--i - - v j • •-♦įi-i-i tingumas šituo vitaminu pa ;Vaiku nelaimei gaminamasaiškėjo, kad vitamino esa-:masis vistalakis, kuris kar-i . . L. »i , • -• / * rv • • • i i • -• eina nuo pašaro: vasara is- Danijoj sviestas išvežamasma keleriopos rusies (A, B,: tais atsitinka kariuomeneje, . f .- - r *7* . —, . T ,i ' ’ ont -zzvioc ? svetimus kraštus, į Londo-

žiurkės!tamino (C). Patina, kad 
išlieka gyvos. To pieno bu-!šitos rūšies vitamino nėra 
vo duodama tiek maža, kad javų grūduose; už tai jo 
nei jo baltymas, nei jo ka-'esama šviežiuose augaluose 
lorijos negalėjo nieko nu-i (kopūstuose, sietiniuose,
lemti. Hopkins suprato.1 kiaulpienėse i ir Įvairiuose 
kad tame mažame pieno vaisiuose (avietėse, apeisi- 
kiekyje vra kažin kurios• nuošė, citrinose, tomeitėse ni°

nežinomos medžiagos, ir tt.).

o»«7Afin Uiti įu,
džiaga
dais praminta. Geriausiai vitaminu: 
prigijo vitamino vardas.. vaisių. 
Nors grynas vitaminas gau
ti dar nepavyko, tačiau pa-

Nuo
stokos

sios rusies vitamino; 
pareina ir

C) ir kiekvienos vitamino! kalėjimuose. Rusijoje vis- 
rušies stoka maiste savotiš-Į talakis apninka ir kaimie- 
kai veikia i gyvulio arba čius gavėnios metu. Višta- 
žmogaus sveikatą. Yra ras- lakiu sergą saulei nusileidus 
ta taip pat, kokiame maiste lauke nieko nebemato: iš-
kurio vitamino esama.

Jau senai buvo pastebėta,
kad kai kurie žmonių susir
gimai pareina nuo maisto

ėję i kiemą neberanda pir-j 
kios durų. o jei sutemsta i 
jiems esant lauke, mi 
tai tik vedami gali namo 

kokybės, tačiau tik dabar pareiti. Pirmojo karo me- 
tepaaiškėjo, ko būtent tam tu vištalakio liga. kurios 
maistui trūksta, tai reiškia, i butą vokiečių ir austrų ka- 
kad jam trūksta vienos ar, riuomenėse. nemaža rupes- 
kitos rūšies vitamino. Pa- čio padarė tų šalių karo va- 
minėsime keletą pavyzdžių, dovybėms. nes svarbieji ka
likuose kraštuose, kur vie- ro žygiai būdavo atliekami 
nas svarbiųjų maisto daly- naktimis. Pagerinus maistą pusė bėdos. Daugiau bėdos 
kų vra rvžiai (Brazilijoje, pavojus greitai išnyko. Vis- padaro ragenos susirgimas, 
Indijoje, Japonijoje), labai talakiui gydyti jau nuo se- vadinamas keratomalacija.

Ragena pasidaro sausa, jo

nuotykių i.š savo patylimų. Tų kny
gų visi lietuviai turėtų perskaitytu 
Kaina ................................................. *2.00

Dar galima gauti “Keleivio” 
Kalendorių 1949 metams

Tai yra 90 puslapių knyga su įvai
riais straipsniais ir žiniomis, kurine 
visiems ir visada yra naudingos. 
Kaina ........................................ 50 centų

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra' faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- 
įų. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis Lr kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos atejtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk- 

; raus, druskos ir kitų panašių daly- 
. . . - , . . . . kų? Kodėl jam reikia riebalų? altini l’ieSUta (sutrinta) įrituos klausimus suprasi tiktai iš šios 

viską užpilk ant obuoliu.!S 
Kepk uždengtą karstame, CELIBATAS •

Romos

Ištepk puodą riebalais ir 
dėk eilėmis: duonos trupi
nių ir vėl obuolių, iki sudė
si viską. Užvirink vande
nį su cukrum, sudėk muška-

pečiuje 35 minutes, 
kutinės 15 minučių 
atidengtą, kad viršus 
keptų.

Pončas

Pončas yra gėrimas iš 
maišytų vaisių sunkų. Jau
nuoliams jis duodamas be 
svaigalų, o suaugusiems, ■ 
kurie mėgsta stipresni gėri
mą, galima pridėti romo ar 
degtinės. Ji geria puodu
kais. Kad padaryti 34 puo-

; gi knygelė parodo, kodėl kenk popiežiaus kunigai nesipaciuoja. Cin 
1 išaiškinta visa jų bepatystes istori- 

ap- ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš-
‘ Rijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokia kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Tovvnsend Fox, D. D. 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina ................................................... 25c

ginus galvijus ant žolės, 
piene esti daugiau vitami- ną, gi namie liaudžiai pa- 
no. negu žiemą, šitos ru- lieka nugriebtas pienas ir 
sies vitamino stoka yra išsukos, o sviesto vietoje 
žmonėms, ypač vaikams, la- vartojamas erzacas marga- 
bai svarbi. Nuo jos parei- rinas. Keratomalacija ser-

dukus, arba 8 kvortas, ima
ma šitokią porciją:

1 kvorta vynuogių sunkos.
. 2 kvortos arbatos.

2 kvrotos šalto vandens.
1 kvorta orančių sunkos.
2 puodukai lemonų sunkos. -
1 puodukas cukraus.
2 kvortos ginger ale.

na vaikų rachitas arba. va- ga Danuose ne tik nugrieb-
' dinamoji "anglų liga." Vai-; tu karvės pienu girdomieji 

' ’įkai vėlai pradeda raikščio- kūdikiai, bet ir motinu žin- 
iti, jų kojos iškrypę, galva domieji, kai motinos maiti- 
didelė. nugara kreiva, dannaši nugriebtu pienu ir
tys vėlybi ir sukirmiję ir tt? margarinu;

damos pakankamai vitami 
no, jos neturi jo nei savo 

! piene. 1918-1919 metais, 
priti-ukus žaliosios medžia
gos, Danuose buvo nustota 
gaminti margarinas ir liau
džiai buvo dalinamas svies
tas porcijomis. Tais metais 
ir varguomenė gaudavo val-

Be to, šito vitamino stoka 
maiste yra labai pavojinga 
akims. Visų pirma atsiran
da vištalakis. Bet tai dar

GRAŽI ORENČIŲ KARALAITĖ

Meili Palty Glyan iė Pontoną, Clif^ buvo išrinkta “orenčiu 
karalaite” vaisiu parodoje. Kalifornijos orenčiai varžosi 
sa Floridos orenčiais dėl pirmenybės.

Tinka visokiems apvaikšciojimams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ............ 26e

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI 
lr kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje kny
goje telpa net 72 "Džian Bambos 
spyčiai, ” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai jr juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA

Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bu- « 
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų g a romi- 
mĄg keitėsi. Kodėl? Kokius dievis 
garbino musų bočiai? Kokia- žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kode! ai : •ne 
priėjo krikščionybės gadynę'.’ Visus 
tuos klausimus galėsi atsaky;i iš
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $!."> 
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dairi »s 
apie musų tautą, apie šeimy na ir 
apie darbą. Toji knvga pūlini smi is 
jūsų laisvas nuo dari x> va landas. 11|- 
delio formato, 223 puslapiu kny t a. 
kartoje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ....................................... *1.00
SAPNININKAS

Didv rsls Lietuviškas Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais 'atsitikimais. \ irs 
300 puslapių knyga. Kaina .. Sl .'k*

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas

diktatorium. Kaip 
pašalino -avo bu

vusius draugus. 1-abai įdomi kr y .-a.

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- i pasidarė Rusijos 

a žymiausių lietuvių rašytojų? «Ar j jįg įgįjo valdžią irlzz4 *» rvoniKioto Irtta— . Į11S -1—*
Kaina.
KODĖL AS NETIKIU

ji buvo paprasta 'kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
’’ poeitoi JI CUIV V

Jos'apysakos yra tikras gyvenimas, į I DIEV^T 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet į Laisvamanis čia pasako

aite pastebėjo daug dalykų, ku-1 negali tikėti. Pilna argumentų, 
kiti nepastebėjo, ir gražiai juos rių nesumuš joks jėzuite............

! Žemaitė 
į rių
1 apraše. Žemaitė yra daug raštų 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. ‘ 
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo-
se raštuose ji gražiai aprašo, gra-; žiai pajuokia ir gražiai pagiria nau- • t,n*c*rnai lsrn •

kodei jis 
lū
žite

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
7 Daug kas iš lietuviško jaunimo n-ui

savo tėvų ka'i a.
senimas irgi dažnai nori pagili• t 

žinoji*

Ištirpink cukrų arbatoj 
kol ji karšta ir duok atvėsti. 
Supilk visus kitus skysčius. 
Pridėk ledo ir pamaišyk. 
Kaip atšals, ledą pašalink, 
kad nepasidalytų perdaug 
vandens. Prieš duodant 

pačios negau-igert, supilk ginger ale.
Norint “sustiprinti,” gali

ma Įdėti kvortą romo.

b
riet rSvŠs Sita batika yra tinkamu vi
sai vaiku Dri^hiudu kuria, ž«- Fiems- *** nori ^r:u ' !’± bą išmokti. Didele knyga. I i I p

sų gyvenimo būdą ir musų papro-, Hetuvių ka|bo

je atsiranda skauduliukas, . f tik metais 
urna! v,sa ragena padrumz- tenaiFvisai iSnykę ke.
^lų^e^paEa'al- at8i«Wmai'

la. Dažnai suserga tuo bu- Pasakytų pavyzdžių, ma
dų ne viena, bet abi akys nau, bus gana paaiškinimui 
kartu arba viena po kitos, vitaminų reikšmės ir svar- 
Tokie vaikai dažniausiai bumo žmonių sveikatai. Im- 
miršta. Pačioje susirgimo ta pavyzdžiai maždaug vi- 

■ pradžioje jie galima išgydy- siškos vitaminų stokos mal
ti, pradėjus duoti šviežio!ste. Dar daugiau reikšmės 
pieno arba žuvies taukų. .turi vitamino trukumas, pa- 

Maitinant žiurkes pra-'mažintas vitamino kiekis 
džioje šio rašinio minėtomisl maiste, vartojamame metų 
grynomis maisto medžiago-, metais. Nuo to pareina vai* 
mis, jos po kokių šešių sa- i kų augimo sutrikimai, ra- 
vaičių gauna visai panašų, i chitas, mažakraujis, 
kaip tik ką sakiau, akių su-
sirgimą ir veikiai nunyksta. 
Bet jei pačioje akių susirgi
mo pradžioje prie duoda
mojo joms maisto prideda
ma trupučiukas pieno, pusė 
arbatinio šaukštelio dienai, 
jos išgyja. Tokiais tyrimais 
Įrodyta esamojo piene vita
mino svarbumas jauniklių 
gyvulių sveikam augimui. 
Panašių tyrinėjimų daroma 
ir su žmonių vaikais. Tik ši

dantų
kirmi j imas, dispepsija ir tt. 
Gal būt ir žmogaus atspa
rumas kai kurioms limpa
moms ligoms, pavyzdžiui 
tuberkuliozui, pareina ■ iš 
dalies nuo vitaminų stokos 
maiste. Bent kai kurie mok
slininkų tyrimai su gyvu
liais duoda pagrindo to
kiam manymui. D31* daug 
dalykų vitaminų klausime 
nėra žinomų, bet tai, kas 
jau yra žinoma, parodo,

GRAŽI LIETUVAITĖ

maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ........................................ 50c

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (lj 

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

ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug anglišku 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipjp kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

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

žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiškai'

Kaina tik ...................................*l~iw
LYTIŠKOS LIGOS

Ir kaip nuo jų apsisaugoti, rara-ė

ai-ekonomišk? klau

1į Dr. F. Matulaitis. Antra. į i-ržiun :a 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c 
TAVO KELIAS Į
SOCIALIZMĄ.

parašė L- Biumas. Trumpa- ir aiš
kus socializmo aiškinimas............ 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Dagai 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado kalbos." 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ loc
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir sociali ias. Pa
rašė E. Vandervelde, vert.: Vardu-
nas. Kaina ........................................ loc
TABAKAS |

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rakę! Pagal A. Apolovą ir 

i- daugelį iš gyvenimo patyrimų para- 
i- šė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c

simą aiškina garsusis Vokietijas »>-1 “Keleivis.” 636 Rrnadu/av cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- ** n tSroadvvay,
sky. Kaina .................................... 10c 2>O. Boston 27. Mas*.

....... ............................................... -------------------------- -*•

Mamyte Labai Dėkinga

pmtadienio pro-\ 
, ioi “Voloiari ” >

tuos tyrimus daro ne moks- kaip svarbu butų žmonių

Grožio koatetato teisėjai neil* 
gai galvojo, kol Įsitikino, jog 
Šita graži mergaitė. Chirags 
Hetavaitė. IX metu Marianne 
Demereckytė. yra gražiausia 
ia gražuoliu ir priteisė jai 
Misa Railroad Fair of 1949” 
titulą. Su tuo titulu ji ”ka- 
raliattja” Lakeshore Parodo
je, Chicagoje.

Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivj.’
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

Keleicit
<36 E. Breadtray, Se. Boston 27, Mara.
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!|Iš Plataus Pasaulio
A. Višinskį Svečiavosi

Sovietų “pasiutusių šunų” 
specialistas ir užsienių rei
kalų ministeris Andriej Vi
šinskį praeitą savaitę atsi
lankė Amerikos ambasado
je “draugiškose ir grynai 
socialinio pobūdžio” vaišė
se. Višinskis svečiavosi 
prieš išvykdamas j Jungti
nių Tautų seimą New Yor
ke.

Nebus Devaluacijo*

WINN1PEG, CANADA , PAIEŠKOJIMAI

Suomijos Streikai•v
Bolševikų sukelti streikai 

Suomijoj išsidvėsė ir bai
giasi. Praeitos savaitės ga 
le visame krašte dar strei
kavo 1,200 darbininkų ke 
liose dirbtuvėse, bet ir tie 
streikuojantieji darbininkai 
yra pasiryžę grįžti į dirbtu
ves. Komunistų bandymas 
paklupdyti Suomiją strei
kais šiuo tarpu nepasisekė.

Korėjos Kaliniai

Korėjoj, Mokpo mieste išt * I

Amerikos iždo sekreto
rius, John Snyder, pareiškė, 
kad Amerika nesirengia su
mažinti dolerio vertę ir auk
so kaina koki yra, toki ir 
pasiliks. Iždo sekretorius 
sakė, kad toks yra vyriau
sybės sprendimas ir toks jis 
paliks, doleris nebus nuver
tintas. 1

Pabėgo nuo Rusų

Vienas amerikietis ir trys 
anglai kareiviai pabėgo iš 
rusų kalėjimo Berlyne ir su
vargę, peralkę ir ligoti pa
siekė vakarinę Berlyno zoną. 
Sienkiewicz iš Baltimorės 
išbuvo sovietų kalėjime be 
jokio kaltinimo 10 mėnesių, 
o anglai buvo kalinami po 
18 mėnesių.

Švedijos Politika

Švedija turi paruošusi 
planus mobilizuoti bėgyje 
savaitės 700,000 vyrų, jei 
kiltų toks reikalas. Švedi
ja smarkiai ginkluojasi, kad

rtUJUViS. SO. BOSTOii

ORLAIVIO NELAI MBS LIUDININKAI

ir garsi lakūnė. Ruth 
keleivinio orlaivio 

orlaiviui skrendant per 
daromas tyrinėjimas, 

priežastis ir nuo jų

Lietuvių Socialistų 
Parengimas

Kanados CCF, Manito- S'
bos lietuvių grupe, nutarė 
prisidėti prie socialistų kan
didatų išstatymo Winnipe 

; go miesto valdybos

Aviatorius
Mediją New Yerfce

Airijai
Atlaatą. Pe
kad betų galim eestatyti 

ti ateityje.

tęs. Tai L. Dovydėnas nori 
pavaizduoti jų kančias ir
laimes. ,

J. V. SUnislovaitis.• • ' » '■ " fc’

BROCKTON, MASS.

kalėjimo pabėgo 430 kali- kariuomenė butų stipriai 
nių. Policija, kariuomenė ir apginkluota. Bet Švedijos
karo laivyno daliniai darė 
didelę kalinių ablavą. Ka
linių tarpe esą daug areš
tuotų komunistų ir sako, 
kad 68 jų begaudant buvę 
nušauti ar sužeisti.

vyriausybė sako, kad jos 
politika nesikeis ir, jei Šve
dija galės, ji busimame ka
re liks neutrali.

Jonas ir Marija Jankauskai, kilę 
i.š Tauragės valsčiaus, paieško dėdės 
Kaziu Jankausko, ir pažįstamų An
tano ir Augusto Ivanauskų, ir Vincu, 
Jonu ir Izabelės Zcmcckių. Atsilicp- 

šiuo adresu:
Jonas Jankauskas,

IJP Cainp Chruchill, 
Lehrte-llanover, Germany.

l
LIIETUVIŲ KALBOS 

VADOVAS

Jugoslavijos Prekyba

Šiais metais per pirmus
3 mėnesius Jugoslavija pir
ko Amerikoje visokių pre
kių už $9,538,000, arba už 
pusantro miliono dolerių 
daugiau, negu per visus 
1948 metus. Amerikos vy
riausybė dabar mažiau be- 
trukdo prekybą su Tito re
žimu ir net pradeda ją ska
tini’. ,

Lenkijos Bėgliai

šešis lenkai lėkdami iš 
Gdynės į Katowice keleivi
niame orlaivyje privertė or
laivio pilotą pasukti maši
ną į Švedijos pusę ir atlėkė 
į švedų aerodromą netoli 
Stockholmo. Lenkai prašėj 
kad Švedija duotų jiems 
prieglaudos teisę, kaipo po
litiniams pabėgėliams. Or
Rtivyjc imi uuvu < ncTimviai,
kurie sakėsi nenorėję bėgti 
iš Lenkijos.

Brocktono 
Statyba

Sandaros 24 kuopos val
dyba Brocktone, jos pirmi
ninkui K. Jurgeliunui vado
vaujant, naujiems tremti
niams atvykus pasiryžo at
gaivinti ir išvystyti lietuviš
ką kultūrinę veiklą. Lietu
viškam darbui Brocktone 
yra tinkamų patalpų stoka. 
Todėl š. m. birželio 10 d. 
valdyba nutarė savo žinioje 
esamą pastatą, Lithuanian 
National Club, 30 Intervale 
St., Montello-Brockton, pra
plėsti ir pritaikinti ne vien 
biznio, bet ir kultūriniams 
reikalams.

Sudalytas Statybos ko
mitetas iš J. Mickevičiaus.

KorespondencijoS
VVILKES-BARRE, PA. įse, o moterys be šeimų siu- 

--------  [vykiose gavo darbus. Prof.
Rugsėjo 5 d. Sans SouciiV. Biliauskas gavo mokyti 

Parke buvo penkių parapi-, kolegijoj. Pasikalbėjus su 
jinių chorų piknikas. Kaip naujai pribuvusiais pasiro-
paprastai choru parengimai 
būna su dainomis. Pradėta 
programa su Lietuvos him
nu, po vadovyste vargoni
ninko J. J. šaučiuno. Dai
navimas išėjo sklandžiai, 
sudainavo aštuonias dainas. 
Kalbėjo kun. A, Ežerskis ir 
rašytojas Liudas Dovydė
nas. Publikos buvo daug. 
Įžanga nemokama į salę 
pasiklausyti programos. A. 
Ambrazaitis rinko aukas 
dėl lietuvių pabėgėlių.

Čia atvažiavo apie 20 šei-

nebaido. O Lietuvoj dirbę 
apšvietos Įstaigose ar tarna
vo kariuomenėj. Tai yra 
šmeižimas sakyti, kad jie 
nenori darbo. Čia visi at
važiavę dori lietuviai.

Liudas Dovydėnas gyve-' 
na'ūkyje. Dabar nutarė su 
šeima pastoviai apsigyventi 
Scranton, Pa. Rašo knygą 
“Lietuvis po Pennsylvanijos 
Kalnais” ir sakė, kad nori 
užbaigti pirm pabaigos šių 

mų lietuvių iš Vokietijos, Į Mat, lietuviai daug
visi jau susirado darbus. į sunkių naštų yra nešę po 
Vyrai dirba anglių kasyklo- kasyklas ir plieno išdirbys-

..Lietuvių Kainos Vadovas yra 
spausdinamas skubos keliu Bie- 
U-feldo spaustuvėj, Vokietijoj.

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

Juozas Audėnas.
11 Tovvnsend Street,

Boston Rovburv. Mass.
(52)

Paieškau pusseserės iš tėvų Vė
linki- gėlytės, kilusios iš Žuvinčių kaimo, 

e ... Vilniaus apskrities. Girdėjau, kadmUOSe kurie bus netolimoj gyveno ConiH-clicut valstijoj, kur ta- 
- - ■ bakų augina. Aš iš tėvų esu Rožė

Vėgėlytė, o pagal vyrų .Milašienė, 
apie Paliusę Vėgėlytę žino, ar- 

ji pati, malonės atsiliepti šiuo

ateity. Nutarta paremti kan 
didatų išstatymą sutelkiau 
šiek tiek pinigų tam reika -1 adre-Mi: 
lui. Tuo tikslu lietuviai so
cialistai rengia didelį ban
kietą su šokiais. Grieš vie
tos lietuvių jaunimo orkes
tras.

Bankietas bus vietos lie
tuvių klubo svetainėje, 240 
Manitoba Avė., Winnipege, 
spalių (Oct.) 1 d. Pradžia

I .
Rožė Milašineė, 

27d Portland Street, 
Cambridge, .M &SS.

<3S)

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

lytima Žemaitytė-Artikonis,
GI Eifth Avenue,

Timmins, Ont., Canada.
(38)

8 vai. vakare ir tęsis iki pu SIUNTINIAI f EUROPĄ

malonias patalpas. Statybai 
paskirtoji pinigų suma yra 
labai ribota, tačiau naujoji 
Sandaros salė bus viena iš 
patogiausių ir gražiausių 
Brockton-Montello miesto 
dalyje.

Ateities lietuviškam dar 
bui ši statyba turės didelės 
reikšmės. Dėlto reikia svei
kinti Sandaros ir Lithuan
ian National Club vadovy
bes ir visus narius, kad jie 
ėmėsi tokio rimto darbo.

Naujieji tremtiniai yra 
maloniai kviečiami šį darbą 
paremti įstojimu Sandaron. 
Naujieji tremtinaii yra at
leidžiami nuo 5 dol. įstoji
mo mokesčio.

Kiekvienam Brocktono 
tremtiniui ir sandariečiams 
yra žinoma, kad tam tikri 
vadovaujantieji partiniai 
asmenys šmeižia Sandaros 
organizaeiją, primesdami 
jai bolševizmą ir simpatiją 
bolševikams. Kad visa tai
Vru ie nii-efn ieluii7tuef-*"** stvv uv-
švarus melas gali įsitikinti

siaunakčio. Įžanga $1 ypa- 
tai. ■

Garbės svečiais

Lietuviams Remti Draugija 
i siunčia Europon lietuviams 

pa- tremtiniams siuntinius dvejopo 
miesto CCF; didžio, po $7.50 ir po $10. Supa- 

pareigunai . kavimas ir kitas darbas atlieka-

yra
kviesti musų 
organizacijos 
miesto valdžioje ir parla- mas veltui, 
mente. Jau kai kurie jų pa
sižadėjo būti su mumis. Tu
rėsime geros progos susipa
žinti su žymiaisiais Kana
dos socialistų veikėjais.

Parengimo atsakomingie- 
ji asmenys yra senas CCF 
veikėjas Kazys Beniušis, 
nesenai iš Vokietijos atvy
kęs ekonomistas mokytojas 
Jurgis Jonuška ir žurnalis
tas Juozas Pronckus.

Visi Winnipego ir apie- 
linkių lietuviai, pritarian
tieji musų demokratiškai 
organizacijai, kv i e č i a m i 
gausiai atsilankyti su savo 
šeimomis. Malonėkite ir 
savo draugus bei pažįsta
mus pakviesti. Visi širdin
gai kviečiami.

Rengėjai.

Už $7.30:
2 sv. kavos, 1 sv. sviesto, 1 sv. pie

no miltelių, sv. arbatos, 1 kvorta 
aliejaus, 4 sv. cukraus gabalėlių, 2 
sv. taukų, 1 kenukas kondensuoto 
pieno ir 2 gabalai muilo.

Už $10:
3 svarai kavos, 2 sv. sviesto, 1 sv. 

pieno miltelių, % sv. arbatos. 1 kvor
ta Mazoia aliejaus, 4 sv. cukraus jra
balėlių, 2 sv. taukų, 1 '/į sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čekį 
arba money orderį ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir 
reikia pasakyt, ka daryti su siunti
niu jeigu jįį nebūtų galima nurody
tam asmeniui įteikti: pavesti jį sto
vyklos vadovybei ar gražinti siuntė
jui atgal? Grąžinimų siuntėjas turės 
apmokėti.

Užsakymus ir pinigus prašome šių 
sti mums šiuo adresu:

Lithuanian Aid Asaoeiation, Ine.,
M Ward st„ Wwcee*ter. Masu.

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, sėklos nu- 
bėgimo, 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 dali, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne musų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South liesto* 27, Mass.

J. Biekšos, J. Šidlevičiaus,
J. Ražanausko ir L. Šakio. I kiekvienas tremtinys paben- 
Esamų namų perstatymo ir dravęs su sandariečiais. 
pailginimo projektavimo
darbai pradėti prieš tris mė
nesius, ir šiandien jau baig
ti. Rugsėjo 6 d. rangovams 
(kontraktoriams) išdalinti 
braižiniai. Kainų pasiūly
mai darbų vykdymui turės 
būti atiduoti iki rugsėjo 20 
d.

. . ..................... . , . Projektą, darbų braiži-
do, kad jie visi pasitenkinę. j,, technikines sąlygas 
Ir sunkus darbas visai JU (specifications) paruošė iš

SUSIVIENIJIMAS LIETU VIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoi* pašalpų ir j/imirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00. ___
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$*,000.00.
Ligoje oašalpa sąvaitėje $9X» ir $12.00
Dabar vedamas Susivienijimo $0 metų Jubilienms Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui ui egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Ta>k Susivienijimo nariu ir F^yk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kvapą aria | Centrą adre- 
siodamaa:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30A SL IW Verk I, N. Y.

J

tremties prieš kelius metus 
atvykęs statybos inžinierius 
E. Manys.

Tikimasi, kad dar šiais 
metais statyba bus pradėta 
ir prieš Kalėdas bus atlikti 
pagrindiniai darbai, kaip 
pamatai, sienos, perdengi
mai ir stogas.

Esamas pastatas bus pa
ilgintas 35 pėdom ir paauk
štintas 6 pėdęm. Bus pa
statytas naujo įėjimo prie
statas su laiptais į salę.

Lithuanian National Club 
patalpose pirmame aukšte 
bus praplėsta virtuvė ir pa
didinta klubo salė, kur prie 
staliukų galės susėsti 250 
svečių. Bus nauja estrada 
orkestrui ir šokiams aikš
telė.

Antrame aukšte bus salė 
su 350 sėdimų vietų, scena 
ir artistų kambariai. Salės 
sienos ir lubos bus dekoruo
tos lietuvių liaudies meno 
ornamentais ir sudarys 
akiai ir širdžiai jaukias ir

Sandaros organizacija ti
kėjimą skaito kiekvieno 
žmogaus asmeniniu reikalu 
ir gerbdama žmogaus asme
ninę laisvę nevaro jokios 
agitacijos ar šmeižto bažny
čios adresu.

Sandara eina Dr. Vinco 
Kudirkos nurodytais ke
liais. Meilė savam krašui, 
meilė savo broliams lietu
viams ir lietuviškai kultūrai. 
Sandariečiai pasiryžę skam-j 
binti Kudirkos Varpu tol 
kol bus lietuviškam darbui 
abejingų bei apsnūdusių 
tautiečių.

Dėlto ir šiandieną sanda
riečiai imasi didelio darbo 
pastatyti lietuviškos kultu-

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

APSIVEOIMAI

Pagalba Tautiečiam
Tūkstančiai išvietintuju lietuvių, kurie jau 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- 
linį lietuviams gelbėti fondą. Vidutiniai vienas naujas 
atvykęs imigrantas kainuoja tam komitetui apie šimtą 
aolerių (kelionė, maistas, pirmoji globa, rūbai ir t. t.). 
Siųskit jūsų auką Į I.R.R.C. Lietuvių Fondą, kad demo
kratiško nusistatymo žmonės galėtų iš Vokietijos ir Aust

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

45 iki 55 metų amžiaus, katras turi 
nuosavybę ir galėtume gyventi ma
žame miestely ar ant farmos. Dau
giau žinių suteiksiu per laišką.

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

(38)

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

NORIU DARBO
Aš esu senyvas žmogus, 

bet galiu padirbėti prie na
mų, prie groserštorio arba
restorano. Prašau rašyti 

ros namus, kuriuose jaunat- greitai, nes už mėnesio as
vės pilni naujieji tremtiniai 
sukurtų lietuviškos šviesos 
ir šilumos židinį.

Stebėtojas.

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS $14.00. 

Pinigus siųskit su užsakymu:
DR. D. PII KA 

546 E. Broadvvay 
South Boston 27, Maso.

AR PASENAI PASIEKĘS <•? NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jautiesi nuvargęs, vi- 
duriai užlkiotoDAsrclbčk sau iramtos vaistsis, 
žolėmis.HkTveikia greita., bet švelniai. ką gra
žina energiją ir gyvenimas vėl pasidaro malo
nus. Ko mukti? Tuoi užsisakyk populiares 
Herb Te*, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TEA NO. ’7 . _
Kainuoja 41.10 su prisiuntimu; tas tonikas 
guliuoja sistemų ir buvo išrastas per 

meto patyrimo ir mokėjimą sumaišyti 
Taipgi paprašyk sau nemokamo cirkuliaro.

daugelį
žoles.

SANITAS KERBS 
11X5 lOlvaabM Ava, Chicago 22, III.

(44)

turiu iš dabartinės vietos iš
eiti.

K. Kucinckv,
Box 261,

Coram, L. I., N. Y.
<3S>

NUO UŽSISE N ĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
» ODOS UGŲ

Tie, karie kenti* noo SENŲ, AT 
V1RŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jw 
negah ramiai sėdėti ir naktimi* 
miegoti, nes jų užsisenėjusios iaiz 
dos niežti ir skauda. Kad padalint, 
tų niežėjimų ir spaudėjimą senų. 
atvira ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydom* 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak 
tj. Vartokite jas taipgi noo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimą 
tarppiriėių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastaaėios ir seskilusiee 
edea. Jot yra geros gy
duolės noo visų išvirsi- į,... j 
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbų nuo nu
vargusių, peritamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 76c., <1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse
arba atsiųskite money,____
orderj j: f 14-0) '

LEGULO, Dept. 1,
4*47 W. 14th Street, 

CICERO M. IU.

Gerbiamieji! Aš mielu noru prisidedu prie Internatio
nal Rescue and Relief Committee darbo ir prisiunčiu į 
Lietuvių Fondą $............................

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

* .... ............

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

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininka* Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą vra 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 jį nusineš?

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

KELEIVIS
636 Broadsray, South Boston 27, Mas*.

e
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Vietinės Žinios
LIETUVIŲ PILIEČIŲ

DRAUGIJAI 50 METŲ

Šiais metais South Bosto
no Lietuvių Piliečių Drau
gija mini savo 50 metų su
kaktuves. Savo puikiam am
želiui paminėti L. P. Drau
gija rengia didelį pikniką ir 
“šurum-burum” šj sekma
dienį, rugsėjo 25 d., Brock
tone. Apie tą pikniką skai
tytojai ras daugiau infor
macijų I. P. Draugijos skel
bime šiame laikraščio pus
lapyje.

Lietuvių Piliečių Draugi
jos jubiliejaus metams 
draugija įsigijo naują na
mą, buvusį South Bostono 
Savings Banko namą prie 
Broadway ir E St. Namo 
užpirkimo komiteto narių 
paveikslai matytis šiame 
laikraščio puslapyje.

Lietuvių Piliečių Draugi
ja, išgyvenusi penkiasde
šimts metų, ruošiasi antram 
pusšimčiui metų naujose 
gražiose patalpose ir plečia 
ne tik savo biznio be: ir 
kultūrinę veiklą.

L. P. Draugijos direkto
rius Juozas Arlauskas mus 
informuoja, kad iš pirmųjų 
draugijos kūrėjų vadovų 
šiandien bėra gyvas tiktai 
vienas, Juozas Adams, o vi
si kiti jau išmirę. Bet jų 
pradėtas darbas gyvuoja, L. 
P. Draugija jau turi 1.200 
narių ir vis dar auga. 
įtraukdama į savo eiles 
daug jaunųjų lietuvių.

Brocktone rengiamas pik
nikas turės tikslo ne tik pa
minėti draugijos 50 metų 
sukaktuves, bet ir^ pagerbti 
draugijos organizatorius ir 
veteranus, kurių pastango
mis ir darbu draugija tvir
tai atsistojo ant savo kojų.

Linkime Lietuvių Piliečių

Draugijai sėkmingai veikti 
ir buti musų visuomeninio 
gyvenimo centru.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS SKYRIAUS

SUSIRINKIMAS

Lygiai 8 valandą šio ket
virtadienio vakarą, 22 rug
sėjo, So. Bostono Lietuvių 
Salėj įvyks ALT Bostono 
Skyriaus susirinkimas.

Visi nariai prašomi pri
būti laiku.

_________________
Kubiliai Apleidžia Bostoną

Musų reporteris susitiko 
ant Broadwės p. B. F. Ku
bilių. buvusi vietos lietuvių 
metodistų bažnyčios minis- 
terį, ir užkalbino:

—Heilo, kaip einasi?
—Gerai.—sako p. Kubi

lius.—Pardavėm savo biznį 
ir apleidžiam Bostoną.

Paskutiniais laikais p. 
Kubilius su žmona turėjo 
restoraną ant Charles Stree- 
to. Dabar, abudu važiuoja 
į Bend. Ind.

Viešnia iš Connecticut

Pereitą šeštadienį “Kelei
vio” įstaigą aplandė drg. 
Ieva Kavinskienė iš Con
necticut valstijos.

Viešnia nusipirko Kalen
dorių ir paliko "Maikio Tė
vui” ant tabako.

Juroje Dingo Šeši Žvejai

Vienas žvejų laivas su ii 
žmonių nakčia iš pirmadie
nio į antradieni atsidaužė i 
norvegų laivą. 5 žvejai bu
vo išgelbėti, o 6 dingo nak
ties tamsumoj. Jie dar ieš
komi ties Halifax uostu. 
Kanados vandenyse.

Piknikas Po Stogu
—IR—

ŠURUM-BURUM
—įvyks—

Nedelioj, Octoberio 2-rą
BROCKTON FAIR GROUNDS -:- BROCKTONE

Naujos launėjimo ir įžangos dovanos 
programa—nauja orkestrą

-nauja

LIETUVIŲ PILIE f IV DRAUGUOS NAMO UŽPIRKftJAI

South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos narių paskirtas komitetas nupirko South Boston Savings Banko namą. Paveiksle 
matyti namo užpirkėjai. Sėdi iš kairės | dešinę: adv. John J. Grigalius, draugijos pirmininkas; Robert M. Bowen, savings ban
ko prezidentas, ir adv. Joseph Cninys. Stovi iš kairės į dešinę : Peter A. Durnas. Joseph W. Caspar, A. J. Namaksy, Joseph 
Lekys. Joseph Arlauskas, Bronis Kontrim. Adam W. Bruzdis ir Anthony Pastolis Jr. Komitete dar veikė paveiksle neparodyti 
nariai: Felix A. Zaleckas, Vincent Paulauskas, Paul Yonkers, D r. Anthony L. Kapochy ir Peter Yankus.

GABIJOS CHORAS 
ATNAUJINA PAMOKAS

Ii Lawrenc« Kalėjimo
Pabėgo Penki Banditai

PLIENO LIEJYKLA
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

penktadieni, rugsėjo į Praeitą šeštadienį iš Law- 
23 dieną. Gabijos Choras rence Essex kalėjimo pabė- 

' atnaujina rudens sezono; go 5 ginkluoti banditai. Jie 
dainavimo pamokas, kurios! primušė sargus ir išdūmė į 

laisvę. Pabėgo Roger No- 
lin, 18 metų, Lester W. 
Holt, 19 metų, Vaiden B. 
Sweeney, 18 metų, John 
Brazil, 24 metų, ir William 
Ferriter, 28 metų.

ši

j vvks Sandaros svetainėje,
! 1*24 F St.

Choras kviečia Bostono ir 
! apielinkių lietuvius dėtis 
• pne choro, kviečia ypač 
'jaunuosius ir senesnius, vy
rus ir moteris. Choras lau
kia talkos ir iš naujai atvy- 

Į Rusių lietuvių, kurie mėgsta 
dainą ir kviečia juos dėtis 

■ i Miko Petrausko prieš 35 
metus suorganizuotą meno',*: 

■židinį, Gabiją. Tad iki pa
simatymo ši penktadienį va- 

. kare Sandaros svetainėj.
Valdyba.

Adv. Jonas J. Grigalius
Išvyko Detroitan

Šį pirmadienį Ferriter ir 
Brazil buvo pagauti Peters- 
borough, N. H., kada jie 
pavogta mašina važiavo į 
Keene, N. H. Jų automobi
lis pateko j bėdą ir jie turė
jo ieškoti kitos susisiekimo 
priemonės, o tuo tarpu po
licija juos ir užklupo. Abu
du buvo ginkluoti. Kiti trys 
jauni banditai dar ieškomi.

Rimtos plieno kompani
jos planuoja įkurti didelę 
plieno liejyklą Naujojoj 
Anglijoj. Keli inžinieriai 
tyrinėja vietą, kur patogiau 
butų tokią liejyklą kurti. 
Plieno liejyklos statymas 
čia darosi galimas todėl, 
kad geležies rudos bus par
traukiamos iš rytinės Kana
dos ir todėl jų pristatymas 
bus nesunkus.

RADIO PROGRAMOS

Programa: Dalyvaus Worces- 
terio Lietuvių Bubnų Druni 
Corps papuošti gražiom uni- '* 
formom, vadovaujant Drum - 
Majorette Juka Sinkevičių- ( 
tei. kuri buvo išrinkta “Miss 
Lithuania of N. E.”; Mėgėjų 
BOKSININKŲ RUNGTY
NĖS (3 bout amateur boxing 
exhibition); šokių kontestai 
prie populiarios MICKEY 
HABEREK orkestros, kuri 
gros visokios muzikos, kiek 
tiktai norėsit. Šokių kontes- 
tų laimėtojai bus apdovanoti 
gražiom dovanom, ir trauki
mas 8 laimėjimo ir 8 įžangos 
dovanų.

TIGER RAY MART1NEZ
vadovaus mėgėjų boksininkų 

rungtynėse.
Kvr.ečiam visus dalyvauti paskutiniam šios vasaros dideliam 
“good time” suvažiavime. Lietuvių Radio Korp. “Piknike 
po Stogu” ir šurum-Burum; turėsim progą gražiai praleisti 
dieną, atsisveikinant su gamta ir draugais iki kitai vasarai. 
Pareisit namo patenkinti, ją: busit laimingi gausit dovanų, 
ir tamstų dalyvavimu paremsit radio programas finansiškai, 
pagelbėdami mum toliau vesti radio programas, kurios 
linksmina visus jau virš 15 metų.

Pasimatysim “Piknike po stogu”—

STEPONAS ir VALENTINA MINKAI.

Šį pirmadienį}. 19 rugsė- 
|(jo, adv. Jonas J. Grigalius 

išlėkė orlaiviu į Detroitą.
Į Kaip Metropolitan Distrik- 

to Commissioneriio narys, 
jis dalyvaus tenai Amerikos 
parkų viršininkų konvenci- 

|joj.
Is Detroito adv. Grigalius 

važiuos Chicagon pasitarti 
Įsu Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomuoju Komitetu 

|j apie šaukiamą Visuotinį 
Amerikos Lietuvių Kongre
są. kuris įvyks New Yorke 
lapkričio 4. 5 ir 6 dienomis 
(adv. Grigalius yra Ameri
kos Lietuvių Tarybos Bos- 

Įtono skyriaus pirmininkas).

Ką Matysime ir Girdėsime 
Piknike Po Stogu

Lietuvių radio korporaci- 
j jos piknike po stogu, kuris 
įvyks spalių 2 d. Brockton 
Fair Grounds, Brocktone, 
matysime ir girdėsime to
kius dalykus: Dalyvauja 
VVorcesterio lietuvių bubni- 
ninkų ir trimitininkų orkes
tras, vadovaujant Julijai 
Sinkevičiūtei, kuri Maynar- 
do piknike buvo išrinkta 
“Miss Lithuania of N. E.“ 

Dalyvaus mėgėjai boksi- 
| ninkai ir pademonstruos 
1 kumštynių imtynes trijose 
! “rundose.” Grieš Mickey 
Į Haberek orkestrą, bus šo- 
į kių kontestas ir geriausieji 
šokikai bus apdovanoti 
brangiomis dovanomis. Bus 
dalijamos 8 įžangos dova
nos ir 8 brangios dovanos 
bus duotos laimingiesiems.

Vieta piknikui po stogu 
yra patogi, erdvi ir visiems 
bus vietos pašokti ir šiaip 
pasilinksminti.

Nesimaudė 25 Metus

Salem gyventojas Wil- i 
liam Skinner, 64 metų, pra
šė teismą, kad jam duotų 
divorsą. Jo žmona jau 25 
metai nėra nė kartą ėmusi

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

1. Modernistics orkestrą.
2. Dainininkė Dr. Amelia 

Rodd iš South Bostono.
3. Pasaka apie Magdutę.
Po programui prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 

• Program, 35 Court st. Bos-

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES 

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

NAMAS PARDAVIMUI
Dėl blogos savininko sveika

tos, South Bostone parsiduoda 
3 šeimynų namas, naujai apąin- 
geliuotas, baltos sinkos, tarp 
C ir D gatvių, ant Bolton St. 
Paitesnių žinių galima gauti 
šiuo adresu: (39)
787 E. Broadway 2-as aukštas)

Tel. SO 8-5114.

Reikalinga* Darbininkas
žemės ūkio darbui reikalin

gas vyras, gali būt ir nemokan
tis tokį darbą drrbti. arba DP. 
Darbą mokančiam atlyginimas 
$25 per savaitę ir pragyveni
mas. Darbas gali būt ant visa
dos.

John Sadauskas.
RD 4. Cortland. N. Y.

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)

merai nera ne Magg pranešdami ko-
maudynę ir todėl kvepia.,kJas orkestras, dainininkus* 
Be to, ji nuo liepos menesio dainininkes norit išgirst, 1 
jam valgyti neišverda ir at- 0 biznio reikalais rašykit ‘
sisakė trinti jam nugarą, 
kada daktaras jam sakė, 
jog tą reikia daryti.

ofiso adresu: 502 E. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponą* Minku*

AMELIA TATARONIS
vėl atidaro

MUZIKOS STUDIJAS

Balso ir Piano Pamokos. 
Pamokos duodamos ir chorams.

(40)
Studio 480 Boylston Street, 

Boston
Tel. KE 6-3571 arba AS 7-3303

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS

50 METŲ JUBILIEJAUS PROGA

PIKNIKAS!
Ir Šurum-Burum

—SEKMADIENI—

Rugsėjo-September 25,1949
ROMUVOS PARKE BROCKTON, MASS.

GROS PAGARSĖJUSI WALLY JASON’S ORCHESTRA '
(Visi muzikantai yra South Bostono Piliečių Klubo Nariai)

BUS BRANGIŲ DOVANŲ: Televizija, Skalbiamoji Mažina ir kt.

Bu«ai išeis nuo E ir Silver Streets, South Boston, Mass. įžanga 25c

lei Ivtą piknikas įvyks Sp®W’ (Octoher) 2 <L klubo salėje. 309 E SU So. Boeton, Mass. 
P’ ' Tarp 3 ir 8 vai popiet

Kviečia visus dalyvauti— . RENGĖJAI

Ar Žinot Kur Ką Gauti! I
Mes pranešam, kad turime ma-, 

sų krautuvėj visokių mašinų 14- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių. plunibinp, elektros reikme-Į 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

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

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: aaa I dd d 

Ir am 7 Ild t
546 BROADVVAY 

■O. BOSTON. MASS.
Tslafsaas: SOUtb

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašokantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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 ROAD

DORCHESTER, MAS*.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Ben. 87 ORIOLE STREBT 

Weat Roibnry, M—e
TeL PArkvrey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St., KimbaI Building

Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų Santuokai

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boeton 
Pristato toniką, vyną ir viso* 

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI
(Ineurod

0
«a p«t Ir i to* 
Hmae

ūži

0 V
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» « J

326 BROADWAT,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOuth Boeton S-4618




