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Rusija Atvirai Pripažino Kinų 
Komunistų Diktatūrų

Amerika Skubina Nustatyti Savo Politiką Kinijoj; Prie
šingumai Tarp Rytų ir Vakarų Eina Didyn; Laukia* 

ma Atominio Ginklavimosi Lenktynių; Balka
nuose Renkasi Karo Debesys

Sovietų Rusija atvirai pri
pažino Kinijos komunistų 
diktatūrą, kaipo “teisėtą 
Kinijos vyriausybę,” ir nu
traukė diplomatinius santy
kius su Kinijos nacionaline 
valdžia. Maskva baigė dvi
veidišką politiką, kada ji 
faktiškai rėmė komunistus, 
bet oficialiai “pripažino” 
nacionalinę Kinijos vyriau
sybę. Matomai, Maskva 
mano, kad Kinijos komu
nistų laimėjimas yra užtik
rintas ir todėl nebesivaržo 
su pripažinimu ir nebemato 
reikalo veidmainiauti.

Tuo tarpu Amerikos poli
tika Kinijoje vis dar tebėra 
vystyklose ir ekspertai pa
skubomis studijuoja, kokią 
politiką ten vesti. Amerika 
oficialiai tebepripažjsta Ki 
nijos nacionalinę vyriausy
bę, kuri Jungtinių Tautų 
sauinimn tarvboie turi “ve--- —Q----  -- ---- — -----
to teisę,” bet ' faktiškai 
Amerika nacionalinės Kini
jos neberemia ir leidžia jai 
griūti. Amerikos tolimesnė 
politika Kinijoj paaiškės 
greitu laiku, nes dabar Mas
kva reikalaus, kad Kinijos 
komunistų diktatūrai butų 
leidžiama atstovauti Kiniją 
Jungtinėse Tautose su “ve
to teise.” ,

Šalia Jungtinių Tautų 
seimo šešios valstybės
Amerika, Anglija, Kanada, 
Kinija, Prancūzija ir Rusi- 
sija—tariasi dėl atominės 
energijos tarptautinės kon
trolės. Bet viltis susitarti 
yra labai maža ir Amerikos 
atominės energijos komisi
ja jau gavo iš kongreso 
įspėjimą sustiprinti šalies 
atominę pramonę ir skubos 
keliu bandyti pritaikinti 
atominę energiją orlaivių, 
povandeninių ir karo laivų 
motorams varyti.

Balkanuose šiuo tarpu 
yra Rytų ir Vakarų santy
kių skaudžiausia vieta. Ten 
didėja pavojus, kad Rusija 
puls Jugoslaviją, ar bent 
pradės Jugoslavijoj “parti
zaninį” karą. Rusai sutrau
kė naujas divizijas Vengri
joje ir Rumunijoje prie Ju
goslavijos sienų, o visi Mas
kvos satelitai ir pati Mas
kva nutraukė savo “drau
giškumo ir savitarpinės pa
galbos” sutartis su Jugosla
vija. Maskva pasielgė, kaip 
Hitleris, ir tai jau ne pirmą 
kaitą. Prie 30 sulaužytų 
sutarčių Maskvos diktatūra 
pridėjo dar vieną.

Jugoslavijos diktatorius 
Tito skelbia, kad jis ir visa 
Jugoslavija “ginsis iki mir
ties” prieš Rusiją, jei Mas
kva pradės karą.

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metama $3.

S/4 SAVAITĘ 
BALF’o SEIMAS

Šį penktadienį ir šešta
dienį, spalių 7 ir 8 dieno
mis, Philadelphijoj posė
džiauja Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo (BALF’o) 
seimas. BALF’as turi virš 
šimto skyrių visoje Ameri
koje ir seime laukiama ne
mažai delegatų iš visų Ame
rikos lietuvių kolonijų.

BALF’o seimo posėdžiai 
vyks viešbuty Benjamin 
Franklin, Chestnut ir 9th 
Sts. kampe. Seimo darbų 
tvarka bus tokia: spalių 7 
d., 9 vai. iš ryto, BALF’o 
direktorių posėdis, 2 valan
dą seimo atidarymas; spa
lių 8 d. seimo posėdžiai pra
sidės 9 vai. iš ryto, o vaka
re, 7 vai., bus didžiulis ban
kietas tame pat viešbutyje.

Oklahoma Nutarė 
Likti “Sausa9f

Praeitą antradienį Okla
homa valstija iš penkto kar
to balsavo prohibicijos pa
šalinimą. Nuo 1907 metų, 
kada Oklahoma gavo vals
tijos teises, jos konstitucijoj 
yra įrašytas draudimas ga
minti ir pardavinėti svaiga 
lūs. Iš penkių kartų “sla
pieji” siūlė tą konstitucijos 
patvarkymą pašalinti, bet 

I paskutiniame ba 1 s a v i m e 
dauguma piliečių pasisakė 
už prohibiciją. Už “šlapią 
tvarką” balsavo 264,061, 
prieš balsavo 313,071. Ok
lahoma lieka sausa. Prieš 
kelis mėnesius Kansas vals- 
tjioj piliečiai 50,000 balsų 
dauguma pakeitė konstitu
ciją ir leido pardavinėti 
svaigalus.

PAŠTAS GAUDO
KANADOS ŽULIKUS

Po visą Ameriką sukti 
Kanados biznieriai parda
vinėja aukso, anglies ir alie
jaus kasyklų ir kitokių kom
panijų šėrus, kurie dažniau
siai yra visai beverčiai. Tie 
žulikai naudojasi paštu sa
vo apgavystėms. Amerikos 
paštas dabar pradėjo platų 
tyrinėjimą Kanados žulikų 
veikimo ir mano susekti, 
kokie stambus sukčiai va
dovauja tam žmonių išnau
dojimui.

Gen. Marsfiall Raudonojo 
Kryžiaus Pirmininkas

Šį pirmadienį generolas 
George C. Marshall, buvęs 
vyriausias štabo viršininkas 
ir buvęs valstybės sekreto
rius, perėmė vadovauti 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui, kaipo jo pirmininkas.

VETERANAS TURĖJO SAVO ARSENALĄ

Chicagos veteranas Julius Wohlkuen, 35 metų, turėjo savo namuose visą arsenalą gink
lų. Policija jo arsenalą iškraustė ir labai stebėjosi, kad visi to veterano revolveriai ir 
šautuvai buvo užtaisyti, lyg paruošti mušiui.

Lenkai Minėjo
Pulaskio Dieną

Praeitą sekmadienį Ame
rikos lenkai visame krašte 
ir ypatingai New Yorke mi
nėjo “Pulaskio Dieną,” ku
ri yra minima jau 13 metų 
pagal prezidento proklama
ciją.

Grafas Kazimierai Pulas- 
ki gimė Podolijoj, istoriškoj 
Lietuvos teritorijoj, 1748 
metais. Į Ameriką jis atvy
ko 1777 metais ir dalyvavo 
Amerikos išsilaisvinimo ka
re su generolo laipsniu. Jis 
pasižymėjo Brandywine, 
Charleston ir Savannah 
mūšiuose. Pastarajame mū
šyje jis buvo sužeistas ir 
mirė nuo žaizdų 1779 me
tais.

Australija Didina 
Gyventojų Skaičių

Australijos ministeris A. 
A. Calvvell šias dienas pa
sveikino šimtatūkstantinį 
pokarinį imigrantą. Tiek 
imigrantų jau atvyko į Aus
traliją apsigyventi po ant
rojo pasaulinio karo. Aus
tralija sako, kad jos gyven
tojų skaičius dabar jau 
siekia 8 milionų, o iki 1949 
metų gyventojų skaičius ten 
pasieksiąs 10 milionų.

Pačioj Australijoj gyven
tojų prieauglius yra labai 
mažas ir jei į Australiją ne
atvyktų naujų ateivių iš ki
tų kraštų, jos gyventojų 
skaičius veik visiškai neaug
tų.

ALGER HISS NORI
PERKELTI BYLĄ

Lietuvių Kongreso 
Posėdžių Eiga

Visuotinas Amerikos Lie
tuvių Kongresas posėdžiaus 
Hotel Nevv Yorker didžio
joje salėje, Grand Ball- 
room. Hotelis stovi 8-tos 
Avenue ir 34-tos gatvės 
kampe—veik skersai gatvės 
nuo didžiosios rennsylva- 
nia gelžkelio stoties. Vieš
butį pasiekti galima 8th 
Avenue požeminiu gelžke- 
liu, 7th Avė. IRT, arba 6th 
Independent ir BMT trauki
niais.

Viešbutis rezervavo kon
greso reikalams 700 kam
barių. Rezervacijai korte
lės jau atspausdintos ir 
siuntinėjamos Į kolonijas. 
Delegatų registravimas pra
sidės lapkričio 3 d. vakare, 
kongreso išvakarėse. Kon
greso darbų metu registra
cija vyks salės prieangy, 
“foyer.” Rengimo komite
to nariai budės “Parlor A” 
kambary.

Pagrindiniai kongreso 
darbai vyks penktadienį ir 
šeštadienį, lapkričio 4 ir 5. 
dienomis. Jei reikės, posė
džiai bus tęsiami sekmadie
nį, lapkričio 6 d.

Šiuo metu ALT Vykdo
masis Komitetas baigia 
tvarkyti darbotvarkę. Ji bus. 
paskelbta kaiD tik galuti
nai paaiškės referentų pa
vardės. Jau dabar yra ži
noma, kad kongrese kalbės 
eilė žymių valstybininkų ir 
veikėjų, ir kad bent keturi 
musų visuomenininkai skai
tys referatus pagrindiniais 
tautai rupimais klausimais.

RUSIJA GRJŽINS
AMERIKAI 30 LAIVŲ

Sovietų Rusija sutiko grą
žinti Amerikai 30 "nuomos- 
paskolos laivų. Tų laivų 
skaičiuje yra 3 ledlaužiai ir 
27 prekybos laivai. Laivai 
bus grąžinti vakarinės Vo
kietijos uostuose gruodžio 1 
d. Derybos dėl laivų grąži
nimo ėjo du metus ir nišai 
vis nenorėjo jų grąžinti. 
Derybos dėl “nuomos-pas- 
kolos” 11 bilionu dolerių

Alger Hiss, buvęs aukš
tas valstybės departamento 
pareigūnas, kaltinamas dėl 
davimo Maskvos šnipams 
slaptų dokumentų, prašo, 
kad jo byla butų persvars- 
toma ne Nevv Yorke, bet 
Rutland, Vt. Jis sako, kad 
New Yorke spauda sudarė 
jam nepalankią atmosferą. 
A. Hiss pasisamdė ir kitą 
gynėją naujam bylos svars
tymui, būtent, Bostono ad
vokatą Claude B. Cross.

'“išlyginimo" yra vedamos,'liaus "atstovų rūmuose jau 
bet vėžio greitumu. Įeina.

Didžiosios Unijos
Vieningos Politikoj
Amerikos didžiųjų unijų 

centrai, Amerikos Darbo 
Federacija ir CIO unijos, 
turi politinės veiklos komi
tetus. Praeitą šeštadienį 
A. D. Federacijos politinio 
švietimo vadovas, Joseph D. 
Keenan, pareiškė, kad poli
tiniuose klausimuose abejų 
unijų centrai bendradar
biauja ir pataria unijų sky
riams irgi bendradarbiauti.

Didžiosios unijų organi
zacijos jungia apie 13 mi
lionų narių ir daug daugiau 
balsuotojų. Todėl unijų 
bendradarbiavimas politi
kos lauke gali turėti dide
lės reikšmės rinkimuose.

Mokslininkas
Buvęs Rusų Šnipas
Kongreso neamerikoniš- 

kos veiklos tyrinėjimo ko
misija skelbia, kad Minne
sotos Universiteto profeso
rius, Dr. Joseph W. Wein- 
berg, atominės energijos 
žinovas, buvęs Sovietų Ru 
sijos šnipas ir 1943 metais 
davęs rusams informacijų 
apie atominių bombų garny 
bą Amerikoje. Kongreso 
komisija iš dvejų kartų ap- 
klausinėjo tą mokslininką 
ir dabar reikalauja, kad 
justicijos departmentas pa
trauktų jį atsakomybėn už 
šnipinėjimą ir už melagin 
gą priesaiką.

KONGRESAS SVARSTO
SOCIALINI DRAUDIMĄ

Didieji streikai pramonė
je dėl senatvės pensijų ir 
dėl draudimo ligoje pri ver 
tė kongresą svarstyti prezi
dento jau senai įneštą pa 
siulyr^ią pagerinti veikiant- 
tį socialinio draudimo įsta
tymą. Atstovų rūmų ko
misija šį pirmadienį page
rintą socialinio draudimo 
bilių perdavė atstovų rūmų 
visumai balsuoti. Debatai 
dėl socialinio draudimo bi-

Nilionas Darbininkų Streikuoja 
Dėl Pensijų ir Sutarties

514,000 Plieno Darbininkų ir 400,000 Mainierių Strei
kuoja; 102,000 Angliakasių Grįžo į Darbą; Laukiama 

Prezidento Intervencijos į Streiką; 500,000 Plie
no Darbininkų Dar Rengiasi Streikuoti; 

Streikai Paraližuoja Visą Ūkį

Balkanuose Brestą 
Kruvini Įvykiai

Sovietų vyriausybė žūt 
būt yra pasiryžusi paklup- 
dyti Jugoslavijos diktatorių 
Tito ir praeitą savaitę Mas
kva atšaukė savo “draugiš
kumo” sutartį su Jugoslavi
ja, aiškindama, jog Jugosla
vija vedė nedraugingą poli
tiką link Maskvos ir persi
metė į imperialistų pusę. 
Pagal Maskvos įsakymą tą 
pat padarė Vengrija, Len
kija, Rumunija ir Bulgarija.

Jugoslavijos vyriausybė 
savo atsakyme sako, jog 
Rusija šmeižia, meluoja, 
baugina ir boikotuoja Jugo
slaviją norėdama ją paverg
ti ir išnaudoti, kaip ji iš
naudoja kitas pavergtas ša
lis.

Balkanuose padėtis vis 
labiau įsitempia ir daugelis 
stebėtojų mano, jog Rusija 
puls jugoslavus greitu lai
ku. Rusai sutraukė dau
giau kariuomenės Rumuni
joj ir Vengrijoj prie Jugo
slavijos sienų.

Kinija Prašo
Greitos Pagalbos

Kinijos prezidentas Li 
Tsung-jen turėjo paiskalbė- 
jimą Kantono mieste su 
Amerikos spaudos atstovais 
ir sakė jiems, kad Kiniojs 
padėtis yra labai kritiška ir 
yra reikalinga greita Ame
rikos pagalba, kad galima 
butų sulaikyti komunistų 
armijas. Prezidentas sakė, 
kad Kinija kariaus, kiek ir 
kaip galės, bet jis pabrėžė, 
kad be greitos pagalbos ma
ža tėra vilties sulaikyti ko
munistų veržimąsi pirmyn. 
Kinijai reikia ginklų, amu
nicijos ir pinigų savo armi
joms išlaikyti.

Argentina ir Uurugvajus 
Numušė Pinigus

Valiutų skerdynės eina ir 
toliau. Praneša, kad Ar
gentina nuvertino savo pe
so 46'", o Urugvajus prane
ša, kad ir jis nuvertins sa
vo pinigus, bet dar nėra pa
skelbta, kiek pinigai bus 
numušti.

M. Tobin Šaukia Vienytis

Darbo sekretorius, Mau- 
rice Tobin, kalbėdamas 
Amerikos Darbo Federaci
jos konvencijoj St. Paul, 
Minn., kvietė darbininkus 
prie vienybės, kad 1948 
metų pergalė butų pagilinta 
ir užtikrinta. Jis sakė. kad 
CIO ir Darbo Federacijos 
unijos turi ieškoti vienybės 
ir su farmeriais.

Derybos dėl pensijų plie
no pramonėje praeitą savai
tę nutruko ir virš 500,000 
darbininkų išėjo šeštadienį 
į streiką. Plieno darbinin
kų unija sako, kad ji dar 
išves į streiką 500 tūkstan
čių darbininkų kitose plieno 
įmonėse, jei nebus susitarta 
dėl senatvės pensijų darbi
ninkams. Streiką plieno 
pramonėje pagreitino ang
lių kasyklų uždarymas, nes 
be anglių plieno pramonė 
visvien butų sustojusi, o to
dėl kompanijoms nebuvo 
reikalo priimti darbininkų 
reikalavimus.

Šią savaitę derybos plie
no pramonėje bus atnaujin
tos valdžios atstovams tar
pininkaujant. Jei nepasi
sektų susitarti, tai laukiama 
prezidento intervencijos į 
plieno pramonės ginčą. 
Plieno kompanijos sutiko 
su darbininkų reikalavimu 
dėl senatvės pensijų, bet 
nori, kad dalį įmokėjimų į 
senatvės pensijų kasą dary
tų patys darbininkai. įkli
ja reikalauja, kad visi įmo- 
kėjimai butų daromi tiktai 
kompanijų.

Anglių kasyklose darbda
viai sutiko tęsti įmokėjimus 
į senatvės pensijų ir labda
ros kasą nežiūrint, kad dar
bo sutartis nėra atnaujinta. 
Darbdaviai sutiko ir užvil
kintus įmokėjimus padary
ti. Dėlto angliakasių unija 
sutiko, kad 102,000 anglia
kasių grįžtų į darbą, bet 
400,000 angliakasių tęsia 
streiką minkštųjų anglių 
kasyklose.

Derybos dėl darbo sutar
ties anglių pramonėje eina 
su pertraukomis ir anglia
kasių unijos pirmininkas 
Lewis dar nėra aiškiai pa
reiškęs, kokios darbo sutar
ties unija nori.

Dėl streikų anglių ir plie
no pramonėj jau nedirba 
dešimtys tūkstančių darbi
ninkų ir kitose pramonės 
šakose.

Tito Nesupranta 
“Prisipažinimų” Paslapties

Jugoslavijos diktatorius 
Tito šį pirmadienį, baigiant 
karo manevrus, pasakė kal
bą, kurioje jis pabrėžė, kad 
Jugoslavija “yra pasiruošu
si gintis iki paskutinio at
sikvėpimo, nežiūrint iš kur 
atietų puolimas.” Kartu 
Tito ?Akė, kad jis nesupran
ta, kaip komunistai išgau
na iš teisiamųjų žmonių 
aiškiai melagingus prisipa
žinimus, kaip buvo Vengri
joj. Tito sako. kad ir iis, 
kaip ir kiti Vakarų žmonės, 
tokių prisipažinimų paslap
ties nežinąs.



Pastabia Antra

I APŽVALGA i

FRANKO IR VAKARAI • ramos. Atsakymą duoda 
--------  i geografija, o ne Tito ar

Amerikoje yra generolo Franko gerumas ar blogu- 
Franko “patriotų,” kurie mas. Tito yra gyva rakštis i 
įkalbinėja žmonėms, jog Maskvos imperializmo pa- 
Ispanija butų didelė jėga šonėj, o Franko yra tolima 
evantualiniame kare prieš “bazė”; Tito yra kylis i so-' 
Rusiją. Sako, Ispanija tu- vietiškos imperijos skau-l 
ri didelę armiją ir visi is- džią vietą, o Franko yra' 
panai, kaip liūtai, kariautų bailių užuovėja ateities'
‘už demokratiją,” prieš so
vietų barbariškumą.

Tokių frankinių patriotų 
yra ir lietuvių tarpe. Jie 
vienaip vien pasiskelbia lie-

“Europos išvadavimui.” Be i 
to, Tito neša i bolševizmo! 
pašauti labai užkrečiamą 
ereziją, kurios Maskva bi-; 
jo, kaip choleros, o genero-;

tuvių katalikų ir fašistui las Franko jau vien savo
spaudoj ir vis pasakoja 
žmonėms, kad Ispanija yra 
“jėga.”

Užmirškime valandėlei, 
kad Ispanijos fašizmas yra 
Hitlerio ir Mussolinio išpe
rėtas ir tiek pat šlykštus, 
kaip buvo italų ir vokiečių 
fašistiniai režimai. “Už
mirškime,” kad generolas 
Franko yra ispanų liaudies 
budelis ir pažiūrėkime, ko
ki butų kariška nauda iš 
Ispanijos, jei karas tikrai

buvimu duoda medžiagos ‘ 
bolševikų propagandai, ne
padidindamas nė trupučiu
ko demokratijų jėgos.

Lietuviškuose laikraščiuo
se gen. Franko prieteliai 
kartais sako, kad Amerika 
“nepalaiko su Ispanija dip
lomatinių santykių.” Toks 
sakymas yra nesąmonė, nes 
su Ispanija yra palaikomi 
diplomatiniai santykiai, 
Madride yra Amerikos at-

-ttEBVB. SO. BOSTON
KONGRESAS APKLAUSINĖJ A ATOMINĘ KOMISIJĄ

Atominės energijos komisijos nariai (sėdi iš kairės į dešinę) David Lilienthal. komisi
jos pirmininkas. Sumner Pike ir Lewig L. Strauss, (stovi iš kairės j dešinę) komisi
jos narys Gordon Dean ir senatorius Brien .McMahon. Paskelbus, kad Rusija turi 
atominiu ginklu, kongresas norėjo išgirsti, kokių priemonių atominės komisijos viršinin
kai imsis, kad vadovavimas atominės energijos tyrime neišslystu iš Amerikos rankų.

Xr. 40, gaplių 5, 1949

Fordo Taika

Fordo kompanijos 115,- 
000 darbininkų išsiderėjo

kad Stalinas tik kalnus ar
do ir žmonėms gera daro su 
atomine energija. Dėl ši
tokio “įrodymo” mes gali-

sau senatvės pensijas, po:"”"jik Jjek"pasakyti: “Šap- ; 
$100 menesiui. Sudarytoji| nuok bra is Rojau> pats 
sutartis numato ir draudi- - - - • -

mą darbininkų ligoje, iki 
280 dolerių sįimos. Ir į pen
sijų kasą ir į ligos draudi
mo kasą moka kompanija, 
į senatvės pensijų kasą po 
8:t4 cento nuo kiekvieno 
darbininko darbo valandos, 
o į ligos draudimo kasą po 
po 1*4 cento darbo valan
dai.

Fordo “pensijų planas”

?!—tu buvai ir busi nuts.a ”

Andrulis ir Atomai

Chicagos Andrulis netri- 
voja džiaugsmu, kad Rusija 
turi atominę bombą. Mask
vos propagandos žmogus 
sako:

“Kada abi pusės lygiai ga
li viena kitą naikinti, abi pu
sės lygiai bijo viena kitos.

numato, kad darbininkas' Hitlerio žmogžudžiai tik dėl- 
; sulaukęs 65 metų gali, O SU-! to nuodingu gazų nenaudojo,

kiltų ir Ispanijos diktatūra ~tovas/.° W ashingtone yra
norėtų tame kire dalyvauti 
demokratijų pusėje.

“Christian Science Moni- 
tor” dienraščio korespon
dentas, Joseph G. Harrison, 
nesenai lankėsi Ispanijoj ir 
ten iš amerikiečių kariškų 
ekspertų jis patyrė, kokios 
kariškos vertės turi Ispani
jos armija ir jos oro bei ka
ro laivynas. Štai ką jis sa
ko:

“Ispanijai reikia artileri
jos. Ispanija turi šiek tiek 
artilerijos, bet ji yra arkliais 
traukiama ir tokio mažo ka
libro, kad ji negalėtų priešin
tis armijai, kurios artilerija 
yra daug stipresnė.

“Imkim bomberius. Ispa
nijos bomberiai yra tiek se
ni. kad jeigu Madridas Įsaky
tų jiems pakilti Į orą, jis ri
zikuotų jų visų netekti per 
vieną dieną.

“Imkėm laivus. Ispanijos 
laivai yra tokie seni, tokie 
lėti ir taip mažai aprūpinti 
modemiškais sekimo Įran
kiais, kad jūe. iš tikrųjų, ka
re butų, kaip tos pasakiškos 
sėdinčios antys.

“Imkime tankus. Ispani
jos tan£ų jėga, tur but. yra 
tokio pat stiprumo, kaip pa
sirodė a?abų armijų tankai, 
su kuriais arabač kariavo 
prieš Izraeli.“

Norint iš Ispanijos pada
rytų modernišką karo jėgą, 
į ją reikėtų supilti už šim
tus milionų dolerių moder
niškų ginklų, duoti instruk
torių, kurie išmokytų ispa
nus tuos ginklus vartoti ir 
reikėtų padėti Ispanijai pa
taisyti jos gelžkelius ir vieš
kelius, kurie yra visai suirę.

Ispanija turi “gerą geo
grafinę poziciją.” Tas ge
rumas yra tame, kad ji yra 
toli nuo Rusijos armijų ir 
todėl gynimas Europos prie 
Pirenėjų kalnų reikštų ati
duoti rusams visą Europą.

Jei rusai, nežiūrint į Eu
ropos ginklavimą, visvien

Ispanijos atstovas. Santy
kių tariamas “nepalaiky
mas” yra tik tame, kad tie 
diplomatiniai atstovai netu
ri ambasadorių titulo. . . . 
Tiktai tiek. Santykiai yra, 
bet Ispanija nori dolerių, o 
to gero kol kas Ispanija ir 
negauna. Dėlto Ispanijos 
patriotai čia ir verkia.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI
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Lietuviu Kongresas
Pastabos D

Į laukęs 68 metų turi pasi
traukti ant pensijos. Iš so
čiai security gaunama pen- 

.. .. . ,f .S1. . sija į 100 dolerių yra įskai- 
. politikai. - ūsų ais i p toma įr Fordas primokės tik 
sakytas žodis butų indeli i sRi .R. d

(Amerikos žmonių galvose- pi]na n’nsiia Fnrrtas mo|f* 
nos praskaidrinimą. Pilną pensiją Fordas mokės 

darbininkams išdirbusiems 
30 metų, o išdirbusieji ma-■ Kitas reikalas, kuris ri- 

Artinasi Visuotinas Ame-; uždangos”? Amerikos už- sari su lietuvių kongresu, gaus mažesnę pensiją, 
rikos Lietuvių Kongresas, sienių politikos vairuoto-i yra .fr-vnai. ‘hetuviskas. lNetekęg sveikatos darbinin- 
kuri šaukia musų organi- jams “Lietuvos klausimo”į Amerikos Lietuvių Taryba kag m gauna 50
zuotosios visuomenės vado-: iš viso nėra, Lietuva, jų savo atsišaukimuose pasisa- dol mėneginėg pensijos, 
vybė, Amerikos Lietuvių akyse, yra tik maža dalelė ko uz atstatymą nepnklau-
Taryba. Lietuvių kongresas Rytų Europos, kurią Ame- somos ir demokratiškos Lie- ° uu geia nau
posėdžiaus Nevv Yorke lap- rikos politikos vadai sąmo- tuvos.” Lietuvos nepriklau

somybės atstatymas pareina 
nuo didžiųjų valstybių san-

posectziaus Nevv i orite lap- rikos politikos vadai sąmo 
kričio (November) 4. 5 ir ningai “perleido” į Rusijos 
6 dienomis. įtakos sferą, tikėdamiesi,

kad Maskva savo “įtakos tykių, nuo galingųjų demo-
Dabar jau laixas visoms elgsig žmoniškai ir kratijų supratimo, kad ne-

sterdam, N. Y. — Rašote, 
kad nupirkote už 18 tūks
tančių Amerikos iždo bond-1 
sų. Tai pavyzdingas sutau- 
pų padėjimas ir patriotiškas 
darbas. Pilnai pritariame 
tamstos pasiūlymui, kad ir 
visi lietuviai savo sutaupąs 
dėtų į Amerikos iždo bond- budu apsaugoti 
sus. Manome, kad plates
nio aiškinimo dėlto nėra 
reikalo dėti i laikrašti.

J. Klevui, Brooklyne.— 
Panašaus turinio korespon
denciją dedame. Gal su
naudosime kitą savaitę. 
Ačiū.

Antanui Kurelaičiui, Bal
timore, Md.—Uošvis ir svo
tas yra du skirtingi dalykai. 
Vyrui jo moters tėvai yra 
uošviai, o jis jiems žentas; 
moteriai vyro tėvai yra uoš
viai, o ji jiems marti. Svo
tas (iš slavų “svat”) lietu
viškai vadinasi piršlys, bet 
kartais vestuvėse turi ir 
platesnės prasmės, negu 
piršlys. Svotas ar svočia 
nėra giminės. Jaunųjų ve
dybos nepadaro jų tėvų gi
minėmis, nes giminytsės ry
šiai eina tik per jaunąją 
kartą “žemyn.”

J. Dičiui, Providence, R. 
I-—“Pasikalbėjimą” gavo
me, žiūrėsime. Ačiū..

K. Jakimaičiui, Worcee-
užkariautų Europą, tokiame tere. — Tamstos atsakymą
atsitikime Ispanija galėtų Budraičiui gavome. Sako-
buti bazė Europai išvaduo- te, kad atsakymas per laik 
ti. Bet tiktai bazė, o išva-'raštį yra “kultūringa prie- 
davimo darbą tokiame at-monė reaguoti” į Budraičio 
sitikime turėtų atlikti Ame-i korespondenciją. Tas tie- 
rika. Todėl ar neverčiau1 sa, bet reagavimas turi būti 
stiprinti Europą, kad rusai kultūringas, be užgaulioji- 
jos neužkariautų, negu stpi- mų ir išsišokimų. Pavyz- 
rinti tolimą Europos “atka- džiui, tamsta norite įrodyti
riavimo” bazę savo laiške, kas “keno už-

Žinoma, galima sakyti, kulnio yra vertas.’’ Kas tai 
kodėl Amerika ir Anglija per polemika, jei nuvažiuo- 
turėtų remti Jugoslavijos jama iki užkulnių. Polemi- 
kruviną Tito ir palikti tokį ką dėtume, jei ji butų kul- 
pat kruviną Franko be pa- turingai parašyta.

jiena visiems darbininkams. 
Automobilių darbininkų 
unija teisingai sako, kad 
Fordo sutartis yra “svarbus 
žingsnis kelyje į gerbūvį ir 
socialinio draudimo užtik
rinimą pramonėje”

nes bijojo patys, kad nebū
tų nunuodyt.”

Besidžiaugdamas Andru
lis ėmė ir prilygino Ameri
ką prie “Hitlerio žmogžu
džių.” Bet Dzūkijos ruske- 
’.iui Ui jau nėra jokia nau
jiena. Įdomfau, kad An
drulis pasakoja, jog kai ku
rie žmonės pradedą net 
sirgti iš baimės dėl rusiškos 
atombombos. Jis sako

“Kai kurie žmonės ima sir
guliuoti. Kiek laiko atgal 
Britanijoj net keturi minis
trai buvo susirgę. Sakoma, 
britai anksčiau žinojo apie 
Sovietu atomines bombas.”

lv^avima^^mu m H^kon2rese" Paša1' Jaltos veidmainiškus galima turėti pastovios ir
lyt avimą b.u^ų ko g t „asĮįa<jjymus Šiandiena teisingos taikos, kol šimtas
laikas numauti delegatus: psaiaauejinius. suiiuieiią ... e _
laikas kelti lėšas Lietuvos Amenkos vadai jau jsitiki-
vadavimo darbui paremti ir no, kad Rusija jo ių savo 
laikas pasitarti dėl to kon- pasizadejimii nesilaike ir ,s 
greso uždaviniu ir dėl j„ Rytų Europos padare slyks- 
rvosaicoV™,, ' tu kalėjimą šimtui milionų

žmonių. Tiek Amenkos va-
Kiek žinome iš ALT pra- fjai jau žino, bet iš savo ži-1 faktai iš Lietuvos žmonių 

nešimų, lietuvių kongresas nojjmo jje išvadų nepadarė, Į kančių ir rusiško okupanto 
Amerikos užsienių politika ; siautėjimo yra musų indė- 
ir šiandien nekelia klausi- lis i Lietuvos nepriklauso
mo, kad pavergtoms Euro-jmybės atstatymą, 
pos tautoms tun būti gia- q ko|<5 yra Amerikos lie
sinta jų laisvė, jų demokra- indėlis i “demokratis-tiška savivalda. O jei ne- kog Lietuvos” atstatymą? 
reikalaujama laisvės Balka- yajgk Kaip tik kas užsime
namu, Vengrijai, Čechoslo- na apje reikalą, tuoj at-

------ .... vakijai, Lenkijai, taii ir Lie-.gįranda “žinančių” žmonių, .. . . ,
riausybių pasmerkt: nekaltų tuva bei kitos Pabaltijo ze ku| je aiškina, jog Lietuvos' 123131 neieikia. Vienas proto.“ 
žmonių žudymą Lietuvoje: i mės lieka rusų “įtakos sfe- vidaug tvarka Lietuvos1™8? rašytojas, Jevgenij Arba_ 

- je.” arvventoiu reikalas: iie. srir- Dobnatovski, parašė vai-
Atrodo, kad lietuvių kon-

rės. o mums nėra ko dėlto

milionų žmonių Europoje 
yra pavergti ir įkinkyti į 
Maskvos imperializmo veži
mą.

Musų protestai, musų pa
sisakymai, musų iškeliami

turės:
Pareikšti nepalaužiamą or- 

garii zuotosios Amerikos lie
tuvių išeivijos nusistatymą 

išlaisvinti savo senąją Tėvynę 
iš priešo okupacijos ir tuo 

lietuvių tau
tą nuo pražūties:

Pareikalauti Amerikos ir 
kitu kraštu demokratiniu vv-

Pareikalauti, kad Ameri- l'Oje. 
kos valdžia verstų Sovietų 1 
Sąjungą nedelsiant atitrauk
ti savo kariuomenę ir polici- ■ 
ją iš Lietuvos ir kitų Pabalti
jo kraštų;

Šauktis Į pasaulio sąžinę ir 
kviesti demokratinių kraštu 
visuomenę prisidėti savo pas
tangomis prie šių reikalavi
mu įvykdymo.

gresas turėtų reikalavimą

Matote koks iš to Andru
lio “strategas”: kaip tik ru-

Fordo taika palengvins irisai įsigijo atombombą, 
kitų pramonės šakų darbi-' amerikiečiams ir anglams 
ninkams iškovoti sau senat-Ituoj paleido vidurius. . . . 
vės pensijas ir socialinį!
draudimą. Derybos ar ko-'Stalinas ir “Literatūra” 
va dė! senatvės pensijų da 
bar eina plačiu frontu. Maskvoje leidžiamas laik

raštis, “Literaturnaja Ga- 
zieta,” rašo, kad Jugoslavi- 

ijos diktatorius Tito, dėl jo 
Vienas lietuviškas bolše-; susiožiavimo prieš Staliną, 

vikas, Rojus Mizara, paša-, beturi tik tokį pasirinkimą: 
koja “Laisvės ’ skaityto-' “Arba žiurkių nuodus, kaip 
jams, kad Rusijoj atominė Hitleris, arba muiliną vir- 
energija yra naudojama‘Vę, kaip Mussolinis.” Tas' 
tiktai liaudies labui, tiktai į pats laikraštis dar priduria, 
žmonių gerbūviui, tiktai ku- kad “Belgrado nykštukas 
rybiniam darbui. Įrodymų turi rimto pagrindo išeiti iš

Mizara ir Kaina*

gyventojų reikalas; jie, gir . . . .
d i. susitvarkys, kaip jie no- ^arn' pasakaitę ir joje sa-

dėl grąžinimo Lietuvai lais- sielotis
ves suformuluoti aiškiau ir 
turėtų reikalauti, kad Ame
rika keistų savo užsienių 
politiką, kad ji nebebūtų tik 
"gynimosi” ir rusiško impe
rializmo “sulaikymo’’ poli- 

m . ... tika, bet turėtų aiškią pro- sinti Lietuvoje buvusį ne-
aip suiaiĄ. i įetuuų gj.amą GRĄŽINTI LAISTĘ demokratišką diktatūros re- 

kongreso tikslai neabejoja-, pAVERGT0JIS EURO- žinią, o jei nepateisinti, tai 
mai ras pi itanmo kiekvieno Pos TAUTOMS. Visoms bent užtylėti jo negeroves, 
hetuvio ir net kieky,eno de- taut kurias Maskva pa- '
mokratiskai nusistačiusio ver g j
žmogaus širdvje. Mes lie-! T. ? . . . •
tuviai reikalausime laisves ; mjni ne 'tik
musų senąja, Ievyne, Lietu-(L > visada

Laisve Lietuva, yra )ed“ J^jos bei Es-
- ' Tai

Taip daugelis žmonių at
siperka nuo musų antrojo 
uždavinio kovoti už “demo
kratišką Lietuvą.” Atsiper
ka dažniausiai veidmainin
gai, turėdami tikslo patei-

arba, sako Stalino
— ' literaturos laikraštis. Bet

koriog" Taigoje stovėjo £ Įjikr^tis užmiršo pndė- 
mens kalnai, tą kalną ap- “ Stalinas nepaklus- 
lankė mokslininkai ir nuta- boisevikams tun ,r
rė j, išnešti į padanges. Jie hitok,ų « J6 t,k
pakasė po kalnu ne TNT,1 v,rvę ar nuodus'

vai.

Tuo tarpu kova už “de
mokratiškos Lietuvos” at
statymą yra tiek pat svar
bi, tiek pat būtina, kaip ko
va ir už “nepriklausomos 
Lietuvos” atstatymą. De-.neįmanoma, kol Lietuvoje^.. . . .šeimininkauja Rusijos ką-L^J^^&ojinHi 

nuomene ir rusiško budelis- ™ų ^ai kodėl 
ko režimo politine policija. '«* reikajo 
Ta- yra savaime supranta-Rytų teu.

ri i • x i toms, kurių išsilaisvinimasBet užtenka paminėti tą ,. 7 t lot,,
reikalą, kain iškyla eibė Jla ».?i giami valdžios bei iždo pi-
klausimų. Kas šiandien ga-' l'05 Jsl,a,^TXri kn«
I. priverst, Rusiją ištraukti man . Lykijai esant
savo armijas ir politinę po- . T. / o „oi;
liciją iš Lietuvos ir kitų “ne- lu'’^ p.aye.r®'ta»1 ▼ ♦
teisėtai okupuotu Pabalti io algautl lawv«? Jei toks lie- :ei . 9 V, ri raoanijo . . .. reikėtų pa_
žemių ? Atsakymas yra! j-,. 7 ’ Tv iLicfo
aiškus, tą gali padaryti tik-! e 1 !/nuzeW» P° 
tai Amerika, susitarusi su H
Anglija ir kitomis Europos Amerikos užsienio politi- 
valstybėmis. Bet ar Ameri- ka vra persilaužimo stadi- 
ka tą darys? Ar Amerikos joj. Galvojantieji žmonės
užsienių politika šiuo tarpu čia supranta, kad dabartinis sų ar “bendros kalbos.” 
nėra “sulaikyti bolševiz- “nei taika nei karas” stovis Turint tą galvoje Ameri 
mą,” kad jis nesiplėstų to- yra tik laikinas, pasiruošia- kos Lietuvių Kongresas tu- 
liau į šią pusę “geležinės masis laikas kokiai tai kitai retų nebijoti pažiūrėti į tą

mokratinė Lietuva reiškia 
tokią musų senąją tėvynę, 
kurioje musų broliai patys 
bus savo šalies šeiminin
kai, o nebus jodomi karo 
komendantų ir nebus en
giami valdžios bei iždo pi
nigų išalkusių gengsterių. 
Nepriklausomybė ir demo
kratija lygiai yra reikalin
gos Lietuvos žmonėms, o 
ne geografiniam vardui Lie
tuva. Kas kalba apie ne
priklausomybę ir “nutyli” 
demokratiją, tas yra Lietu
vos žmonių priešas ir jį rei
kia vertinti, kaipo tokį, o 
ne ieškoti su juo kompromi-

bet “stipresnę medžiagą” ir 
kalnas išnyko, atidengda
mas savo gelmėse visokias 
gerybes. . . .

Savo pasakaitės kiekvie
ną posmą Dolmatovskis bai
gia šitaip: “Miegok, dukre
le brangioji, jėga kalną iš
nešiojo.”

Mizara šitą pasakaitę pa
tiekia savo skaitytojams 
“vaikams,” kaipo įrodymą,

reikalą blaiviomis akimis ir, 
mano supratimu, turėtų:

Pasmerkti Lietuvoje buvusį 
nedemokratišką 192&-1940 me
tų režimą, kaipo žalingą Lietu
vos žmonių gerbūviui ir Lietu
vos laisvės reikalui;

Pareikšti griežtą Amerikos 
lietuvių pageidavimą, kad atsi- 
stačius nepriklausomai Lietuvai 
jos tvarkymosi pagrindan, iki 
susirenkant naujam steigiama-

džiui, Stalinas turi garsią 
kirką, kuri suskaldė Troc
kio galvą; Stalinas turi “na
gano specialistų,” kurie ne
paklusniem paleidžia kulip- 
ką į galvos užpakalį; Sta
linas turi teismus, kuriuose 
nepaklusnieji komunistai 
daro “širdingus prisipažini
mus”; Stalinas turi ir bai
siuosius konclagerius, kur 
žmonės dar gyvi virsta nu
mirėliais. Stalino priemo
nės nesibaigia su “arba— 

! arba.” Stalino “literatūra” 
tik dalį tiesos teparodo.

Plieno Streikas
Praeitą šeštadienį plie

no pramonė sustojo. 514,- 
000 darbininkų šeštadienio 
lytą metė darbą ir. šalies 
pagrindinė pramonės šaka 
užmirė.

Streikas plieno pramo-
jam seimui, butų dedama 1922 nėję kilo dėl pensijų. Kom-
metų demokratiška'”konstituci 
ja;

Paraginti visą Amerikos lie
tuvių spaudą čr visus veikėjus, 
kad jie atsimintų, jog Lietuvos 
žmonėms demokratinės laisvės 
yra TAIP PAT BŪTINOS IR 
REIKALINGOS, kaip ir visam 
Lietuvos kraštui svarbu yra tu
rėti nepriklausomybę.

Tarybininkaa.

panijos sutiko su pensijų 
reikalavimu, bet nori, kad 
darbininkai irgi prisidėtų 
savo gnokėjimais į pensijų 
kasą. Unija reikalavo, kad 
įmokėjimai į pensijų kasą 
butų daromi tiktai kompa
nijų. Dėlto ir neprieita prie 
susitarimo. ,

—J. D.
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KAS NIEKO MCVfelKU 

TO MOKAS NEREIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

19*to* Socialdemokratų 
Ktfopo* Susirinkimą* ir 
Pobūvi*

Rugsėjo 23 d. Atletų Klu- 
l>e, Brooklyne, vėl susirinko 
19-ji kuopa. Dažnai su
kviečiamieji kuopos susirin
kimai yra socialistinės drau
gystės šventės—naujai at
vykstančiųjų iš Europos 
jaunesnio ir senesnio am
žiaus draugų įvesdinimas į 
Amerikos daug nusipelniusi 
lietuvių socialistų sąjūdį.

Ši kaitą 19-ji kuopa susi
tinku, kad pabendrauti su 
jau ir prieš karą lankiusiu 
Amerikos draugus Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
garbingu atstovu Kipru Bie
liniu, daug patyrusiu ir iki 
smulkiųjų smulkmenų išgy
venusiu visas pastangas, žy
gius ir veiksmus, kurie erš
kėčiais ir krauju p-a įrašyti 
Į garbingą ir gražią Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos istoriją ir kurie anuomet 
yra lėmę ir visos Lietuvos 
didįjį žyg| | nepriklausomy
bę.

Pirmininkui atidarius su
sirinkimą, | kur| buvo atvy
kę kuopos nariai su savo 
draugais, viso 45 dalyviai, 
draugas K. Bielinis, pasvei
kinęs susirinkusius, nupasa
kojo Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos delegaturos 
pastangas Lietuvai laisvinti 
Vakarų Europoje; pabrėžė 
kliūtis sudarant Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą (VLlK’ą) ir atsto
vaujant tame komitete Lie
tuvos Socialdemokratų Par 
tiją. Paminėjo ir organiza
cini darbą, kuris buvo at
liktas besikuriant tremtyje 
senųjų ir jaunųjų socialde
mokratų kuopoms ir cen
trams, kurie sunkiausiose 
tremties sąlygose leido laik
raščius “Ateities Keliu” ir 
“Jaunąjį Socialdemokra
tą”; be to buvo išleista ir 
keletas socialdemokratinio 
turinio lietuviškų knygelių 
ir atskirų leidinių bei raštų 
ne lietuvių kalbomis. Nors 
Vokietijoje draugų jau ne
daug tėra palikusių, bet 
tremties sąlygose pradėtieji 
darbai ir žygiai yra tęsiami 
ir bus tęsiami užjūriuose; 
Australijoje, Anglijoje, Ka
nadoje, Pietų Amerikdš 
valstybėse. Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse naujai at- 
vukusiems draugams tenka 
tiktai įsijungti į vietos orga
nizacijas ir darbą. Vakarų 
Europoje yra pasilikusi par 
tijos delegaturos atstovybė, 
kuri budės ir dės visas pa
stangas Lietuvos ir visos 
darbo žmonijos kelyje j 
laisvę.

Pabaigęs pranešimą drg. 
K. Bielinis atsakinėjo | kai 
kurių susirinkimo dalyvių 
paklausimus dėl bendrosios 
padėties Europoje, dėl Tito 
ir titizmo, dėl Smetonos 
1926 metų perversmo Lie
tuvoje ir k.

Pirmininkui uždarius su
sirinkimą, dalyviai buvo pa
kviesti pobuvin, prie pa
ruoštų stalų užkandžiauti. 
Čia kiekvienas turėjo progą 
jau pobūvio aplinkoje reikš
ti savo mintis, pastabas ir 
pageidavimus. Be kitų, čia 
buvo išryškėjusios ir tokios 
mintys: jei senosios kartos 
draugai amerikiečiai, atvy
kę | šią šal|, galima sakyti, 
be rašto ir be “druko,” pa
jėgė sukurti stiprias socia
listines organizacijas, suku
rė galingą lietuvišką spau
dą, ugdė lietuvišką kultūrą, 
tai dabar atvykusieji nau
jieji ateiviai, jau šarvuoti 
nepriklausomos Lietuvos 
mokyklų mokslu ir universi
tetų diplomais, čia pradėtą
jį senųjų darbą turėtų ke
leriopai padidinti ir paspar
tinti. Vertinant dabarties 
pokarinę padėti aišku yra, 
kad tiktai socialistinė de
mokratija bus pajėgi įgy
vendinti tikrąją taiką, žmo
niškumą ir gerbūvi žmoni
joje, nes tik socialistinė de
mokratija turi ir aiškias mu
sų gyvenimo reikalavimams 
atitinkamas idėjas ir už tų 
idėjų jungia visas gerybes 
kuriančius darbo žmones. 
Sąmoningoji pasaulio dar
bininkija jau yra įžengusi | 
išsilaisvinimo iš kapitaliz
mo vieškeli ir atgal nesi
trauks. —V.

Maršrutas Po Brooklynie
čius su LDD Reikalais

Musų LDD 7 kuopa ren
gia bankietą, kuris bus lap
kričio 12 di, A. L. P. Klubo 
name. Bilietų platinimas 
jau prasidėjo. Tad ir mu
du su žmona nusprendėme 
pasileisti po svietą LDD rei
kalais. Rugsėjo 26 vakaras 
gražus, oras nei šaltas nei 
šiltas, kaip tik geras aplan
kyti saviškius.

Pasirinkom pirmutiniu 
kostumerių Pijų Šalinską, 
kurio Funeral Home randa
si 84-02 Jamaica Avenue, 
Woodhavene. Radome sa
vininką namuose. Jis, kaip 
visuomet, buvo malonūs, 
kalbus ir palankus. Persta- 
tėme reikalą. Jis nė žodžio 
neprataręs išėmė šešius do
lerius ir paėmė du bankieto 
bilietus.

Laiko negaišinome, atsi
sveikinome su p. Šalinsku ir 
pasukome | 87th Road pas

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

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

Demokratinio Socializmo Pradai ........ 50c.
Tavo Kelias i 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 
| musų ofisą ar rašykite:

KELEIVIS
So. Boston 27, Mas*.

KAS SKAITO, RAIO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

BOSAS IR LIOKAJAI

Sovietą Andriej Višinskį tariasi su savo pavaldiniais iš 
rusų pavergtų kraštų. Iš kairės į dešinų matosi Višinskis. 
A. Arutiunian, Stefan Wierbfowski ir Julius Suchy-Katz, 
Višinskio žodis nustato ir lenkų ir kitų satelitų politiką.

lietuvius pasirašyti darbo ir 
buto garantijų blankas. Tu
rintiems butą tai, iš tikrų- 
jų, neturėtų būti taip sun
ku padaryti. Šioje šalyje 
duonos pakanka visiems, o 
naujai atvykusieji jokio 
darbo nebijo, todėl jokio 
vargo niekam nepadaro. 
Juk ne lietuvių kaltė, kad 
baisus karas dalį musų tau
tos išbloškė iš tėvynės. O 
kada mes čia atvažiavome, 
tai iuk irgi ieškojome buto 
ir pirmos prieglaudos pas 
saviškius ir kaip buvome 
dėkingi, kada rasdavom 
malonų priėmimą ir užuo
jautą.

J..V. Stanislovaitis.

LAWRENCE, MASS.

Kas Girdėt Chicagoje
Musų naujieji Amerikos' 

lietuviai Chicagoj, o, žino-Į 
ma, ir kitose kolonijose/ 
įdomaujasi ir žiuri, ką čia' 
mes senesnieji esame suku-j 
rę, ką esame įsigiję, kokias | 
turime organizacijas, įstai
gas ir tt. To visko chica- 
giečiai, turbut, turi daugiau, 
negu bet kuri kita lietuvių 
kolonija. Tie jaunieji mu
sų tautiečiai pastebi pas 
mus daug ko gero, bet pa-į 
stebi ir tokių dalykų, kurių’ 
visai nesitikėjo rasti.

Sakysime, Romos katali-J 
kai aplanko Tautiškas Ka
pines. Ten jie pamato pa-į 
minklų su maskvinėmis em-į 
blemomis. Lengva jsivaiz- į 
duoti, kokias išvadas jie išj 
to daro ir ką jie pasakoja 
apie liberališkąją Amerikos 
lietuvių visuomenę. Jie sa
ko, kad lietuviai liberalai, 
nutraukę ryšius su bažny
čia, užmezgė ryšius su Mas
kva. Na, o juk nieko pa
našaus nėra. Maskvinės em
blemos Tautiškose Kapinė
se nepakenčiamos liberališ
kiems lietuviams. Tai kaip 
ir kodėl jos ten pasirodė? 
Svarstykime.

Naciu garbintojų Ameri
kos lietuvių tarpe neatsira
do, bent viešai jie nepasiro
dė. Bet prileiskime, kad 
toks butų atsiradęs ir butų 
panorėjęs saviškių kapus 
Tautiškose Kapinėse parė
dyti naciškomis emblemo
mis. Kas butų buvę? Ka
pinių direkcija butų griež
tai naši nrieši n ns;. Jt>j tn 
nebūtų užtekę, direkcija bu
tų pasišaukusi valdžios pa
ramos, ir tokia parama tik
rai nebūtų buvus atsakyta.

Kas kita su pasipriešini-. 
mu Maskvos garbintojams, j 
Washingtono ponai buvo 
užmezgę draugiškus ryšius 
su Maskvos ponais. Pasi
priešinimas maskviečiams 
butų buvęs aiškinamas, kai
po kolaboravimas su Berly
nu. Dabar Amerikai atsi
darė akys ir visi pamatė, 
kad ?4askvos ponai kai ku
riais atvejais yra baisesni ir 
už Berlyno ponus. Jau ne
betoli tas laikas, kada su 
maskvinėmis emblemomis 
bus taip nepatogu viešai ro
dytis, kaip ir su naciškomis 

,emblemomis. Kai ta valan
da išmuš, tada ir Chicagos 
lietuvių Tautiškų Kapinių 
paminklai su maskvinėmis 
emblemomis eis ten, kur 
joms tinkama vieta.

Bet minėti katalikiški kri
tikai turėtų pasižiūrėti ir | 
savo įstaigas, kurių Chica
goj esama apsčiai. Kokiais 
vardais tos lietuviškos įstai
gos pavadintos ir kokiomis 
emblemomis jos papuoštos? 
Tą darydami, jie ras, kad 
Chicagoj, kur Romos katali
kai turi arti tuzino parapi

jų, du vienuolynu, dvi ligo
nines, vieną seminariją, tik 
viena įstaiga tenešioja lie
tuvišką vardą. O ta įstaiga 
nėra katalikiška. Ta įstai
ga yra minėtos Tautiškos 
Kapinės. Jos angliškai pa
vadintos šitaip: Lithuanian 
National Cemetery. Nėra 
Chicagoj kitos įstaigos, ku
rios pavadinime figūruotų 
žodis “Lithuanian.” O ką 
dėl lietuviškų emblemų lie
tuviškose bažnyčiose, kle
bonijoj, ligoninėse, vienuo
lynuose? Jų tiek, kiek pipi
ru bai-ščiuose.

—o—
Marquette Parko lietuvių 

parapijos lapelis “Nativity 
Parish News’’ rugsėjo 25 d. 
laidoje buvo tokia žinia:

“šeštadieni prasidės rožančavos 
menuo. Rožančius bus kalbamas kas 
diena 7:30 vakare. Rožančius yra 
Marijai brangi malda. Per ši mė
nesi visi tinkamai garbinkime Ma
rija ir prašykime jos užtarti Lietu
va.”

Nekalbu prieš maldas. 
Bet kartu privalome žinoti, 
kad, kaip bažnyčios negali
ma pastatyti maldomis, taip 
negalima maldomis išlais
vinti Lietuvos. Kaip baž
nyčios pastatymui reikia 
aukų, taip pat reikia ir Lie
tuvos išlaisvinimui. O apie 
aukas Lietuvos išlaisvini
mui kunigai vis užmiršta. 
Kodėl? Kita žinia tame pat 
lapely dalyką pusėtinai iš
aiškina. Štai ta žinia:

“šiandien 6 vai. vakare muši, sve
tainėj atsibus bankietas Kun. St. 
Valucko nriimtuvės. Visi kas ga
lite ateikite.”

Šitoje žinutėje ne viskas 
pasakyta, kas reikia. Ne
pasakyta, kad bankieto ti- 
kieto kaina $2.50. Toliau 
nesakoma, kad vyčių kuopa 
sukolektavo iš narių $40, 
kuriuos įteikė kun. Zaka
rauskui, kaipo buvusiam 
dvasios vadui. Tai ne vis
kas. Kur pasidėjo bankieto 
pelnas?

Na, vienu žodžių darosi 
aišku, kodėl kunigai Lietu
vą laisvina tik maldomis, 
nieko nesakydami, kad tam 
reikalui reikia ‘aukų. '<•

—o—
Chicagoj visos srovės— 

katalikai, naujieniečiai, 
sandariečiai ir margutiečiai 
—turėjo bendrą susirinki
mą ir nutarė remti lietuvių 
meno parodą, kuri bus ati
daryta Nevv Yorke. Visos 
srovės pasižadėjo platinti 
parodos tikietus, kainuo
jančius po 50c, nors ir ne
manoma | parodą vykti. 
Srovės nustatė Chicagai 
kvotą $5,000. “Keleivio” 
skaitytojai Chicagoj nepri
valo atsilikti tame bendra
me darbe, perkant tikietus 
su laimėjimais: television 
seto, vertės $300, radio se
to $200 vertės ir karo bono 
vertės $100. Liberalą*.

Mirė Jonas Rudinskas

Kad ir suvėlintai noriu 
pranešti apie mirt| Jono 
Rudinsko, seno Lavvrence 

' gyventojo ir pažangaus 
žmogaus.

Jonas Rudinskas mirė lie
pos 24 d. staiga, širdies li- 

1 ga. Jis išvyko tą dieną ma
šina | Canabe Lake Parką,

Mikasę Baliunienę. Ją ra
dome namuose. Taip pat 
žentą ir dukteij parvyku- Ii SLA Apskrities 
sius pasisvečiuoti. Žentas Suvažiavimo
baigė aukštąjį mokslą, bet. _ __ . OT a - ik ♦ • it
dar tęsia psichologijos stu-1 RugseJ° 25 d- SLA ,-tas bet tik įvažiavus į parką Jo- 
dijas. Baliuniutė parodė apskritis turėjo suvažiavi- nas pradėjo skųstis, kad 
porą gražių žieminių kotų m3- Dalyvavo delegatai jam silpna ir oro trūksta, 
nusipirkusi, kad užėjus šal- nuo visŲ šios apielinkės Vos spėjus atidalyti langą 
čiams nesušaltų. Pasišnekė- ^UOPŲ- Apskrities valdyba Jonas mirė nuo širdies smu- 
ję pasiūlėme porą bilietų ir'išdavė raportą iš savo veik- gio.
Mikasė nė žodžio netarusi'los* .Geriausias raportas! Velionis Jonas Rudinskas 
juos su šypsena priėmė. įbuvo iš įvykusių praeitą va- paėjo iš Lietuvos iš Lauk- 
“Reik ir man kai kada pa- piknikų. Pelno likę miniškių kaimo, Pandėlio

apie 300 dolerių. Visas tur- parapijos. I Ameriką atvy
tas dabar siekia vienuoli- ko 1909 metais ir visą lai
kos^ šimtų. 1 ką gyveno Lawrence; čia

Naujų narių gavime, pa-į vedė, išaugino šeimą. Pa- 
..sirodo. nieko nenadarvta. liko liudesvie žmona Anna.-  . .  ---- -— .  _ _ ____ JI I > • • • * I----  ------------------- --------

Williamsburgą pas kitą mu- Račių jaunuolių komisija duterį Anną, žentą Malvin 
sų prietelių, M. Ballas-Bie- neatspausdino lapelių. Bet ir vieną anūką. Velionis 
liauskas, kuris turi Funeral šau*a keletas naujų narių paliko dvi seseris Lietuvoje.

| SLA porą kuopų. Nauji .... .... . . on
nariai gauti iš naujai atvy- Vėlioms dirbo virs 30 nie
kusiųjų lietuviu iš Vokieti- V- V/oolen Co. Woodmill-ė- 
j0<. ‘ je. Buvo araugisko budo

Apskrities valdyba pasi- ir ?u ;>ais puikiai sugyve- 
rodė darbšti kas liečia šukė- no' pnklausė pne Lie
jimą lėšų. Bet apšvietos tuY08 T .SunV ,lr
darbo mažai dirbo, šiame £ne Lietuvių Piliečių Klu- 
suvažiavime paskirta rašy-, ' . . .. T.tojui Liudui Dovydėnui . Nuo P®‘®U'yilil!no*įVe.- 

$50, su prašymu, kad jo tU.™' ve!10n,s skaltė K1ele>-
nėti busimo bankieto bilie- ruošiamoj knygoj “Lietuvis!''! 'ra^“ taikr'TSin aki?
tos. Po Penn^-lvanijos Kalnais"."uo,at.,n,a' ialkrascio skai-

Reikia priminti, kad mes aprašytų ir SLA 7-to apskri- - °Jai
ne tik bankieto bilietus pla-i ties veiklą. _____
tiname, bet verbuojame na-l Sekretorius Maceina na
rius | Lietuvių Darbininkų išsiuntinėti kuopoms

sižmonėti. Pas komunistus 
tai neinu, nes jie surusėjo, 
o lietuvius visuomet remiu.” 
Puiku!

AJ5 TTVVUIiaVUII IMIVVUir

Home ant Grand St. Tie
sa, jo neradome namie, bet 
jo pavaduotojas užtikrino, 
kad Motiejus Ballas musų 
bankiete bus.

Vienu vakaru pardavę še
šius bilietus, nusprendėme 
daugiau ši vakarą neparda
vinėti. Tai pirmoji diena, 
kurią išvykome aplankyti 
savo prietelius ir pardavi-

Draugiją. Taip pat užraši
nėjame ir žurnalą “Darbą.” 
Mes manome, kad per mė
nesi laiko išplatinsime ne
mažą skaičių bankieto bilie
tų, parinksime Į LDD 7 kuo
pą naujų narių ir ružrašinė- 
sime žurnalą “Darbą.’’ Tam 
maršrute ne vien mudu su 
žmona dirbame, bet visi 
LDD 7 kuopos nariai pasi
ryžę dirbti.

Musų LDD organizacija 
yra pažangi darbininkų ap
švietos organizacija. Ji lei
džia periodinę žurnalą “Dar
bą,” kuriame bendradar
biauja tokie stambus asme
nys, kaip J. Kaminskas, K 
Bielinis, Biržiškai ir visa ei
lė žymių mokslo vyrų. Kas 
dar neskaito “Darbo” j| tu
rėtų užsisakyti per musų 
draugus, kurie vaikščios po 
stubas.

Musų maršruto pasiseki
mus pasistengsime aprašyti 
“Keleivyje.” Ta pačia pro
ga musų draugai, besilanky
dami pas lietuvius, užraši
nės ir “Keleiv|.”

J. Buivydą*.

Pakalbinkite kaimynu* ir 
draugu* užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina mėtom* $3.

PITTSTON, PA.

M. Stakionis.

tikietus | spalių 12 d. Wil- 
kes-Barre rengiamą koncer
tą. Dainuos dainininkas 
Baranauskas, nesenai atvy
kęs iš Vokietijos. Apskri
ties perrinkta valdyba ta 
pati. Ji susideda iš veiklių 
musų organizacijos narių.

Užbaigus suvažiavimą bu
vo duota vakarienė. Buvo 
smagu matyti daug naujai 
atvykusių lietuvių, kuriuos 
apskrities valdyba pakvietė 
| vaišes. Laike vakarienės 
keturi svečiai buvo pakvies
ti pakalbėti. Visi nuosek
lus kalbėtojai, o vienas man 
ypač patiko.

Iš naujai atvykusiųjų lie
tuvių teko girdėti nusiskun
dimų, kad sunku priprašyti

ŽODYNAS
• Lietuviškas it 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO Žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS $14.0®

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27. Mas*.

TOKIO ROŽĖ

Mrs. Iva Toguri D’Aųuino, 
japonų kilmės amerikietė, 
kuri per karą iš Tokio radio 
stoties agitavo amerikiečius 
kareivius nekariauti ir grįžti 
pas žmonas ir meilužes, buvo 
teisiama San Franeisco mies
te ir buvo atrasta kalta. Teis
mo sprendimas už šalies iš
davystę bus išneštas šį ket
virtadienį.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadsvay So. Boston 27, Mas*.



Ketvirtas rtl Eivu SO. BOSTON

'asikalbčji 
Maikio su Tęva

Vermonto Farmose
XIV žodžio. Kaip matyt, čia bus 

nesmagumų.
Šeimininkas būt sukalba

mas, bet naujakuris nepajė

Naujieji Lietuviu 
Transportai

Rugsėjo 30 d. laivu “General
gia suprast padėti ir vargiai Stungis į New Yorką atvyko 
galės čia prisitaikyti prje 40 lietuvių šeimų. Atvyko: 
aplinkybių. Užklausus, kaip' Pranas Čepėnas, Stasys če-
. . , , 'kauskas. Joana Dečkvtė. Artu-viskas sekas, ar c.a paunka, Galinaitfa. Juo2as Grabaus. 
r tf-j atsakė neigiamai. į.;is Jonas Greveris. Stasys 
’armerys, lyg to laukęs, lie-, Grigoravičius, Stasys Griškevi

—Tegul bus pagarbintas, kurios dės kiaušinius. 
Maike! —Aš matau, kad tu, vai-

—Sveikas, tėve. ke. gerai šitą bizni supran-
—Ačiū, Maike, už pasvei- ti. Bet pasakyk, kaip aš 

kinimą, ba sveikata yra ge- galiu nusipirkti 2,000 viš-

SO. RANDOLPH, Vt, 
E. Gifford sodybon atvyko 
Viktaris Rubickas, 44 m., 
žmona Paulina, 48 m., ir 
sūnūs Viktaris, 19 metų, 6 
pėdu ir 3 colių jaunuolis. 
Paeina nuo Telšių. Buvau 
bemanąs, kad Žemaitijoj 
dideli žmonės neauga, ap
sirikau. Rubickų Viktaris 
sumušė rekordą visų ligi 
šiol atvykusių ne vien di
dumu. o taip jau ir savo in
teligentiškumu.

Viktaris baigęs gimnazi
ją. puikus atletas, lengvai

j vartoja anglų kalbą ir apie 
į šitą /iunuoli kalbant jau 
negali sakyt, kad jis tik ap- 

i tašytas, pilniausiai nušli 
' puotas. Kalbant su juo gau- 
įni Įspūdi, kad jis neturi nė 
j taškelio išdidumo, nors la
bai daug kuom galėtų pa
sirodyti. bet tiesiog slepia 
skaisčias savybes.

Apklausinėjant sunku jam 
buvo pasislėpt, ypač pra
dėjus kalbėti apie painius 
politinio pobūdžio klausi
mus. Betgi stebino visus 
savo nuoseklumu. Kalbant 
apie Lietuvos priešus kom 
fašistus, kiekvienam klausi
mui turėjo sklandžius atsa 
kvmus. Vietomis jo moti-

i na norėtų nesutikti bei my-
ras daiktas, ypač kai mar- čiukų. kad aš teturiu kise-,j-t^ duoti platesnius paaiš 
matizmas suka žmogui kau- niuje uk du nikeliu. akinimus ir retkarčiais pra-
lus. Ale as ne liekarstvų —Tokiam atvejy tėvas! byla, kad bent lašelį nulie

)ė tuojau išsikraustyt. Su 
s i d a r ė nepageidaujama 
nuotaika, nors pasisekė šei
mininką perkalbėt, kad pa
suktų bent keletą dienų, 
sol surasim kitą vietą. De
ja, šiuo laiku nelengva gaut 
vietas, darbymetė baigta, 
darbininkų neįeik.

Nargila patvręs, kad jis 
cia nepageidaujamas, pa
statė dar savo ešerį, užsi
spyrė išeit tuojau. Bet kur? 
Sakė vyksiąs Chicagon. ten 
turįs draugų, tik kaip pa
siekt Chicagą to nepagalvo
jo ir nesupranta, nes nupa
sakojo nei šį, nei tą. eisiąs 
pėsčias ir panašiai. Nedaug 
ką galėjom daryt, tik palikt 
ir pažadėt sugrįžt po 10 
dienų. Negeistina padėtis 
ūkininkui. nemalonumas 
mums, bet ką daryt, reik ir 
tokius dalvkus sutikt.

UNDERHILL. Vt.. Leon 
Pecor sodybon atvyko Albi
nas Zovė. 30 metų, pavie
nis, paeina nuo Kupiškio.

į-
čius, Zigmas Jakinčius. Kostas 
Janušauskas, Juozas Kondro- 
tas. Adolfas Kriaučeliunas, Jo
nas Kuė'rka. Andrius Mačiulai
tis. Vincas Mačiūnas. Antanas 
Miliauskas, Mamertas Macie- 
žinskas, Feliksas Meižvs, Jonas 
Mikeliunas. Stasys Medziliaus- 
kas. Julijona Paškauskas, Vac
love Paškevičiūtė. Alfontas Pet
rulis. Vladas Pilius, Juozas 
Freidis, Aldona Puzinas, Oska
ras Petronis. Edmuntas Rudai
tis. Jonas Rudzinskas. Jonas 
Sadauskas. Zigmas Šimelis, 
Kęstutis Stepskis. Irena Schil- 
Iis. Florijonas Soliunas. CeYna 
Sceponavičienė. Juozas Tama- 
ševičius. Ričardas Trumpaus- 
kas. Kazys Valiukonis ir Her
mane Žilys.

Add nauji transportai atektip
Rugsėjo 30 d. laivu “General 

Heintzelman” i Bostoną atvyko 
11 lietuvių šeima. Atvyko:

Jonas Adomaitis. Vladas 
Aleksoms, Ieva Asmytė. Aloi- 
zas Bagdonavičius, Albinas 
Benkis. Joana Cukurrenė, Da
nutė Daniunaitė. Juozas Dėdi-

ts ™ 'nas. Ona Dzetaveckaite. Alek-ls amato masinu technikas, , ~ ..... ~ ,sandras Gurinąs. Viktoras Ge-

pas tave šiandien ateinu. <aVO bizni turėtum inkorpo- 
As ateinu pasakyt tau savo moti. Galėtum nupirkti vie- 
sapną. Visą pereitą naktį na viščiuką, išleisti 5,000 
mano akyse vaidinosi viš-igėj-ų jr jšparduoti juos para- 
tos. Rodos, didžiausias lau- pijonams po SI. Padary
tas vistų prieš mane. Nu, -urn penkis tūkstančius do- 
tai vot. kaip tu skaitai mok- ierių. už kuriuos galima 
sliškas knygas, tai gai ga- pradėti jau neblogą vištų 
lėtum išvirozyt. ką toks ukį_
sapnas reiškia. į —Gali būt. Maike, kad

—Tas gali reikšti, kad tė- taį geras skymas, ale vienas 
vas buvai alkanas ir galvo- ( aįktas čia man nelabai ais

ti persipildžuisią tulžį po 
tiek daug kančių pergyven 
tų. Bet sūnūs:

—Mamyte, palauk, aš pa
aiškinsiu,—pertaria Vikta 
ris.

Tyčia dėl žingeidumo pa 
dariau priekaištą:

—Nevadinkit manęs po
nu, nesmiu juomi ir juomi
būti nenoriu. Be juk
galėjot tam reikalui nukalti 

kus. tinkamesnį žodį Lietuvos
žinai, Maike, kad —Kas? (laisvės metu, prikalėt įvai-

zaknstijonas kitaip man ri- —nežinau, Maike. ar Iriausia žodžių, bet šį len-
tą įeikalą isklumočijo. Jis parapijonys norės mano šė-;kišką žargoną pasilikot ir

jai apie vištieną.
—Ar

rokuoja. kad dvasia šventa 
davė man tokį įkvėpimą už
sidėt vištų biznį. Sako, gud
rus amerikonai padaro pi
nigų iš muilo burbulo. Vai
kai perka dešimtštoriuose 
tokį muilą ir leidžia burbu
lus ant vėjo, o biznieriai da
ro iš to pinigus. Na. o viš
ta. sako, vis jau vertinges
nis daiktas už burbulą, tai
gi iš vištos daug geresnį 
biznį galima padalyt. Sa
ko. vištai nereikia mokėt 
jokios pėdės ir ji niekad 
nestreikuoja, taigi, sako. tu 
tik rink kiaušinius ir parda
vinėk. O kai ji pasens ir
sustos dėjus, tada parduok myn ir turės tris akis. 
ją kokiam bučeriui ant mė
sos. ir vėl gausi pinigų. Nu, 
tai ką tu. Maike. mislini 
apie tokį biznį?

—Aš manau, tėve. kad 
tai geras dalykas. Jug ge-

rus pirkti, žinodami, kad aš 
tik vieną viščiuką turiu?

—Čia tai jau tavo. tėve, 
dalykas išaiškinti jiems sa-

riau vištas ganyti, negu ge
nerolu būti.

—Gali būt. Maike, kad 
aš ir patrajvsiu tokį biznį 
užsidėt, bet tu. vaike, turi 
man išfigeriuot. kaip pada
lyt pradžią. Juk su viena 
višta žmogus neprabagotė- 
si.

—Ne. tėve. reikėtų 
žiausia poros tūkstančių viš
čiukų.

—Ar tai ne perdaug?

po šiai dienai nelemtai var
toj at.

Jaunuolis Viktaris išrau
do, lyg tai butų jo kaltė.

vo planus taip, kad jie tuos Bet senis: 
šėrus pirktų ir norėtų jų vis —Tai kaip gi mes tamstą
daugiau. (vadinsime, kol tinkamo žo-

—Olrait, Maike, bet kaip,džio tam neturime? Labai 
aš galiu jiems tokį daiktą norėtum tamstą vadinti 
išaiškinti? ‘draugu,’’ bet žodis “drau-

—Išaiškinti galima viską, ^ag” pas mus reiškia “ko-
tėve. Ar tėvas negirdėjai 
apie Tukerio automobilį?

—Ne. O kas jis toks?
—Tukeris yra apsukrus 

biznierius. Jisai pasiskelbė

munistas.” Kai išgirstam
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POLICIJA GAUDO PIKIETININKUS

Bell orlaivių kompanijos prie Buffalo. N. Y., darbininkai 
išėjo j streiką. Kadangi kompanija bando streiką sulau
žyti, tai akmenimis ginkluoti pikietininkai pradėjo daužyti 
streiklaužius. Policija pradėjo pikietuojančius darbinin
kus gaudyti ir paveiksle matyti, kaip du policininkai ve
dasi vieną areštuotą darbininkę.

MARGUMYNAI
Mskvos Astronomija tuves nuo jo mirties. Edgar 

Allan Poe eime Bostone 
Maskvos radio praeitą sa-, lg09 metais ir mirė 1849 

vaitę paskelbė, kad sovietų metais Baltimorėj. Jis mi-. , —i . nu.
farmeriauja it senis. Jis gy-Į.
re ūkininką, pastai aris nau- jakovickas, Feliksas Juodka,, . , . , . , .
jakurp Susikalba sunkokai. Kazys Ratilius, Vladas Kop-■ dę dvigubai daugiau zvaig- 
bet, matyt, gabus, pagalba rauska*
nereikalinga. Prašė lietu-

cas, Bronius Jančiauskas. Lidia

mokslininkams pavyko nu- rė gpalių 7 d, todėl to mė. 
j fotografuoti paukščių kelio negio pirmomįs dienomis 
i “branduolį ir jie ten atra- Baltimorės miestas surengė 

“Poe Savaitę.”

viškų laikraščių ir kas nuo
stabiausia, tai jau teirauja
si, ar vra progų išnuomot
ūkį?

—Ne tik išnuomot, bet ir 
nuosavą įsigyt nesunku. Bet 
kokis tu čia busi farmerys 
be pačios, be vaikų? Pirma 
turi patielę susirast, o tik varas Siemaška. Joseph Stre- 

žegovskis. Eugenijus Sinkevi
čius. Paulius šalčius. Juozas 
Untulis. Marcelė Užkaraitytė, 
Alfonsas Urbonas ir Vytautas 
žmuidzinas.

—o—
Orlaiviais atvyko 13 lietuvių 

šeimų. Atvyko:
Juozas Budzčnskas. Dovas 

Balsys. Alfonsas Cipkus. Vy-

Aleksandr® Korze-į ždžių. negu anksčiau buvę 
niauskas. Kasparas Kriščiūnas., pastebėta. Maskva skelbia, 
Stasys Kruvelis, Ignas Lukša.1 kad sovietų
Stasė Martinaitytė. Bronė Mei- 
žys. Marija Mozeris. Alfonsas 
Mikolėnas. Janina Olšauskas.
T----- ________ •-- - DaIJoana raunenimc, viaua^ 
ravf-čius. Jonas Plioplvs. Cesė 
Povilaitė, Julė Rjmavičius. Emi
lija Ramanauskas, Vytautas 
Ruikis. Kazys Senikas, Liute-

tada jau kibsi i nuosavybę. 
—Taigi, apie tą viską ir

galvoju,—atsakė Albinas. 
Buvo gana smagus susiti

kimas ir malonus pasikalbė
jimas su šiuo naujakuriu. 
Matyt, kad jis visai rimtai 
planuoja čia įsikurti, ir ne 
taip kaip kiti, nė kojų nesu
šilę, tik visokių sopulių su
spausti dejuoja, viskas ne
gerai ir taikosi, kur čia iš 
bėgt. Tokiems visur bus! 
bėda. Teima pavyzdį iš į 
Albino Zovės.

MORRISTOVVN. Ari.. Al- 
atvv-tą žodį. mums darosi baisu, bert Denton sdtlybon 

rodosi biauius šnipas yra ko Ignas Kriaučiūnas. 33 
arti mus. Mes tamsta per- metų, vedęs, šeima nežinioj, 

tokiu nespėjo pasprukt iš komfa-daug gerbiam. kad

Rašytojas E. A. Poe pa
mokslininkai garsėjo ir kaipo poetas ir 

panaudoję paukščių kelio dar labiau, kaipo tiumpų 
fotografavimui “specialini apysakaičių rašytojas. Jo 
aparatą su elektroniškai op- gyvenimas buvo labai mar- 
tišku transformatorių.” bastėsi po pasauli.

Dėl šito Maskvos prane- išbandė visokius amatus, iki 
Šimo Harvardo astronomas, gcmblerio imtinai, mokėsi į 
Dr. Howard Shapley, sako, karininkus, bet buvo išmes- 
kad tai skamba, kaip nesą- tas karo akademijos, bu- 
monė. nes iki šiolei niekas vo redaktorius, kritikas ir 
dar nebuvo suskaitęs, kiek pagaliau padarė sau vardą, 
paukščių kelio branduolyje kaipo rašytojas. Jis mirė 
yra žvaigždžių, todėl ir so- jaunas, vos sulaukęs 40 me- 
vietų mokslininkai negalėjo ^3 amžiaus. Minis jo buyo 
suskaityti “dvigubai dau- liūdna, jis buvo rastas vie- 
giau” nesuskaitytų žvaigž- noJe Baltimorės karčiamoje 
džių. Dėl to “specialinio sąmonės ir pasirgęs ke- 
aparato,” kurį sovietų mok- das diena
slininkai panaudoję žvaigž- 

Vaclovas dėms gaudyti, tas pats as
tronomas sako, kad “elek
troniškai optiška” kombina
cija yra tikra paslaptis..

mirė.

Kaimelis Everglades’etautas Grajauskas 
Kilikevičius, Alfonsas Macule
vičius. Antanas Novickis. Kat- 
ryna Sirokovaitė, Aleksandras 
Šatas. Lydija Turovaitė. Hen
rikas Turo vas. .Jonas Tribys ir 
Juozas žemaitaitis.

—o—
Spalių 5 d. laivu “General 

Howtze” Į New Yorką atvyksta 
66 lietuvių šeimos. Atvykstą:

Vincas Acas. Pranas Alek- 
Anupras Bar- 

dauskas. Vaclovas Budrikas, 
Otilija Choniauka. Kazys Dau- 
lys. Antanas Dovydaitis. And
rius Eteris. Vladas Garsys, 
Petras Galinauskas. Vincas 
Gedgaudas. Jonas Jablonskis, 
Ksaveras .Januševičius. Marija 

monopolio: Janušauskienė. Zigmas Jakulis. 
Strumski?. ■ ^ar°l*s Jaudžemis. Jonas Kar-

išradęs naują automobilį, vadint. Atleiskit mums, betjšistinių riezninku ir jau galį Lincas Ac 
.turis užpakaliu važiuos pir- jau “draugu" tamstos neva- nėr gyvų. Labai silpnai su-j !and,ravičiu®; 

dinsim. tas žodis yra mums
nesvietiškai baisus.—senis 
paaiškino.

Matvt,

AP praneša, kad 30 my
lių nuo Fort Lauderdale, 
Floridoj, garsiose Ever- 
glades balose, atrastas pa
slaptingas kaimelis, kuriame 
pastatai jau baigia puti. o 
pūvančiuose pastatuose už- 

name Egypto kape kviečio ^ta žmonių kaulų. Kai- 
grudą, kurių amžius buvo meds turi 12 trobesių ir ko-

7,030 Metu Kvietys Gyvas

Prieš porą metų moksli
ninkai užtiko viename se-

pir 
Vie

na jų nuolatos žvalgysis į 
šonus, ar neina skersai ke-

nėr gyvų. Garai silpna 
sikalba, bus reikalinga ret-i 
karčiais kalbos pagalba. 
Geras darbininkas, ukinin-

spejamas apie 7,000 metų, 
nes kapas buvo vienas iš se-

kią tai apleistą cukraus 
dirbtuvėlę. Apleistuose tro-

ią kokia karvė ar šiaip kas.! Matyt, dvidešimto am- kas gyrė 
Mašina busianti labai greita žiaus pilgrimus nepripra-! LANKĖSI pas mus iš 

visi tinsim mumis vadint drau-i Brooklyno stambus biznie- 
gais. bolševikai, atrodo, ii rius, lietuviško 
gražų lietuvišką žodį “drau- savininkas, p.

:r labai pigi. taip kad 
ą pirksią ir biznis kilsiąs

xaip ant mielių. Ir pradėjo
Tukeris pardavinėti serus, 
ris sukėlė $60,000,000, ne- 
urėdamas dar nei vieno au- 

:omobiliaus. Ir dabar jis tų 
automobilių visai negami- 
na.nes, sako. pinigų pritru
ko. Tai matai, tėve, kaip 
Amerikos biznieriai milio-

ma‘ nūs padaro. Kodėl tėvas dingumas nėra dingę, 
negalėtum tokio biznio pa- ~ "
bandyti.

—Maike. tu čia pasakei

dokas. Pranas Kavaliauskas. 
Juozas Kamaitis. Pranas Kau-

x „„.z. __  b™8- Jonas Kavaliauskas. Jonas
mus ir~ ■ P Karelis. Sęrgčjus Kamaitis.
montiecius nauja'imu. ..Juozas Kasperavičius, Irmina 

UVO smagus pazmonts. Kozlovskį. Bronius Kovaliaus- 
JONAS BUDRYS. Lie-, kas. Karolis Kybartas, Helena 

di augystė,-\ienminčių drau- tuvos generalinis konsulas Kriss. Antanas Kiškis. Petras 
gavimas ir lietuviškas šir. \’ew Yorke, mums rašo:

gas supaskudijo. Todėl ir Mums plačiai papasakojo 
mes turėsime arba nusikal- apie brooklyniečius tremti- 
ti naują žodį “draugui” pa
vaduoti, arba turėsime nau
jiesiems ateiviams įrodyti, 
kad tikras draugiškumas.

—Ne, tėve, ne perdaug.'man gerą skymą. Bet aš 
Reikia žinoti, kad iš 2.000 noriu daugiau apie tai pa- 
viščiukų apie 1.000 bus gai-i mislyti. Taigi dabar tu ga- 
i Žiūkų, kuriuos reikės par-! Ii eit sau. o aš užsirukysiu 
duoti mėsai. Taigi liks tik t ypkę ir pagalvosiu vienas.
UOCO vištų. Bet iki jos už- ----------------------------------

'■s. nemaža ių pastips. Laikas užsisakyti “Kelei- 
ynu žodžiu, jeigu nusi- vio” Kalendorių 1950 me- 

'ū ksi 2,000 viščiukų, tai tams. Daug skaitymų ir in-
!i tikėtis apie 800 vištų, formacijų. Kaina 50 centų.'siais

1

Sutarta, kad gaus $30 pei
są vaitę. Jaunuolis turi tęst 
aukštesnį mokslą, šeiminin
kas pasižadėjo remt visomis 
išgalėmis ir. matyt, jis tam 
turi apsčiai išteklių.

BARRE. noriai 
v t., vVilfred Langevin so
dybon atvyko Antanas Nar-( 
gila, 45 metų, pavienis, pa
eina nuo Panevėžio. 2mo-

“Gerbiamas Tamsta: Esa
te pastabus ir turite gabu
mų aprašyme jūsų labai 
naudingų kelionių į farmas. 
aplankant DP tremtinius. 
Skaitome ?u pasigerėjimu

I.apė. Viktoras Lukoševičius. 
Juozas Lušaitis, Romualdas 
Malinauskas. Antonija Markys. 
Algimantas Markauskas. Aldo
na Merkytė. Kazys Mickevičius. 
Agnietė Morkūnienė. Antanas 
Meškauskas. Kęstutis Miklaše- 
vičius. Ona Martinonis. Pranas

niausiu Egypte. Tą grūdą bėsiuose rasta visokių indų, 
mokslininkai “pasėjo” Pran- indijonų vartojamų puodų, 
euzijoj ir pernai metais, vi- var>nįu daiktų ir šiaip viso- 
sų nustebimui, gludas išau-Į kiausių atmatų, 
go ir davė puikų, kelių var- Spėjama; kad tame kai- 
pų, derlių. Šiais metais to melyje prieš 50 metu ar 
kviečio priaugliaus grudai daugiau buvo amerikiečių 
buvo išdalinti keliems far- kareivių postas, kuri Semi- 
meriams po 50 grudų ir da- riiole indi jonai užpuolė ir iš- 
bar jau antras derlius iš to pjovė. Bet ar tai tikrai taip 
septynių tūkstančių metų yra. parodys tik tvrinėji- 
kviečio yra suimtas. Pra- mas. Kaimelį per' didelį 
nešimas sako. kad senovės [ vargą pasiekė trvs tvrinėto- 
Egypto kviečiai turi ant jai, Hullv Stirling, William 
stiebų po kelias varpas ir Hill ir L. P. Harvey. Jie tu-
neša didelį derlių.

Pagerbia Edgar Poe

rėjo kelią sau prasiskinti 
su kirviais per Everglades 
tankius krūmokšnius.

gus viduramžis, sukryku- Bizaieri*10* f«riau»ia rie- 
nervais. angliškai nė ta pasiskelbti “Keleivyje.“

Po jusų apsilankymo ll gn- Mažeika. Liudas Meškauskas, 
noriai’ jausis smagiau ne-, Feliksas Navickas. Lydija Nei- 
palikti sau.” mentė. Adelė Pavilionytė, DTo-

Dėkui už komplimentus.
A. Jenkins. Puodžiukaitis. Jaunutis Puo

džiūnas. Magda PauBukonis, nas Urbonavičius. 
Kostas Padolskis. Antanas Ra- nauskas. Romanas

Baltimore. Md.. rengiasi Kai kurie žmonės sako, 
pagerbti rašytojo Edgar kad kaimelis buvęs “mun- 
Poe atmintį ir iškilmingai šainierių” lizdas, 
atžymi šimto metų sukak-__________

kas, Kasparas Smetonius, Ste- krašta® Lictn’
nyzas Pranckevičius. Gediminas pas gurkus. Juozas Simanavi- vos išlaisvinimo siekia Ame-

čius. Gabrys Tomkevičius. Jo- rikos Lietuviu Tarvba ir jot 
Nina Var-
Vilčinskas vykdomas Va’vs.

'i1

” manauskas, Julius Radvinaus- ir Emilis W.:dra.
Parenki, 

, tautieti, tad jos darbus!

&
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Kodėl Aš Australijoj?
Čia aš nerašysiu, kad skai- kvietimą atvykti j Kauną, j 
tytų lietuviai, gyvenę DP į buvusį Lietuvos Banką, su- 
lageriuose Vokietijoje, nes tvarkyti mano piniginius 
jie labai gerai žino, delko {reikalus. Nuvykau nurody

tą dieną. Sargui parodžiau 
kvietimą, nurodė kur turiu 
eiti. Nuėjau prie indėlių 
langelio ir parodžiau kvie
timą. Ten į mane pažiurė
jo, kaip į kokią pabaisą ir 
liepė palaukti. Laukiau apie 
porą valandų ir, netekęs 
kantrybės, vėl priėjau prie 
langelio. Tarnautojas, Pa
lestinos žemės sūnūs, man

jie atsirado Vokietijoje bei 
Amerikoje. Noriu pasisaky
ti tiems, kurie to nepergy
veno ir nesupranta musų 
buvusių vargų. Yra dar 
daug Amerikoje lietuvių, 
kurie mumis laiko “naciais” 
ir kurie prijaučia komunis
tams. Aš čia turiu pasaky
ti ir prisipažinti, kad netu
rėjau aiškaus supratimo, 
fcas tie naciai ar komunis- gana rūsčiai liepė atsisėsti 

ir laukti. Dar kartą atsisė
dau ir vėl laukiu. Praslin
kus gal kokia m pusvalan
džiui mane pakvietė. Na,

tai.
Po visų pergyvenimų su

prantu, kad naciai ir komu
nistai tai yra žmonijos ne
laimė, nes jie nori gyventi i ir prasidėjo tardymas!
be darbo iš kitų prakaito ir 
kitus valdyti jėga. Tai toks 
mano supratimas apie na
cius bei komunistus, ir kad 
viską supratus, aš noriu pa
rašyti trumpai savo pergy
venimus.

Esu gimęs beturčių tėvų 
šeimoje, Rygos mieste. Į 
Lietuvą atvykau su motina 
pirmo karo metu, tėvelis 
mirė Rygoje 1915 metais.
Augau Lietuvos kaime, ga
niau bandą, tarnavau už 
berną pas ūkininkus. Esu 
lietuvis ir tarnavau Lietu
vos kariuomenėje. Kariuo
menėj atitarnavęs nuvykau
į Klaipėdą, apsigyvenau Iš karto aš nesupratau, 
mieste, ten ir vedžiau. ką tai reiškia “Mickevičiaus

Aš pats dirbau prie laivų gatvėj.” Bet pagalvojęs 
iškrovimo bei pakrovimo, o dasiprotėjau, kad tardyto- 
mano žmona dirbo Maisto; jas turi galvoje kalėjimą,

Klausinėjo kur, kada, 
kaip, iiž.Jką, kodėl ir ii ko ir 
kiek pinigų gavau ir tt Aš 
netekęs kantrybės pareiš
kiau, kad jie juk turi visus 
dokumentus, kaip aš tuos 
pinigus gavau, ir iš ko juos 
gavau, ir sakiau, kad jiems 
nėra jokio reikalo mane ka
mantinėti, nes čia viskas 
aišku ir kad aš pinigus ga
vau iš p. Kun (ne kunigo) 
už mano namą. Į tai man 
tardytojas pasakė “M« ži
nome už kokį namą tamsta 
gauni, tokie visi gavėjai tu 
retų būti Mickevičiaus gat
vėj.”

skerdykloje Klaipėdoj. Tu
riu prisipažinti, kad dirbo
me abu gana sunkiai, o tau
pėme abu, kiek įmanydami, 
kad net karštame laike bu
vo gaila pinigų net ant ie-* kalėjimą

kurs Kaune buvo Mickevi
čiaus gatvėje. Atrodė, kad 
tardytojas mane laikė ko
kiu tai šnipu ir kad man 
gresia pavojus patekti į

monado 10 centų.
■ IfcJa.-per 8 metus tokio 

taupymo sudarėme apie 12, 
000 litų ir 1938 metais Klai
pėdoje pirkau namuką. 
Džiaugėmės, kad jau nebe
reikės iš buto į butą keliau
ti. Bet štai 1939 metais ko
vo mėn. Klaipėdon įsibro
vė “išvaduotojai” iš Vaka-
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sė, ką aš manau su savo pi
nigais daryti? Pasakiau, 
kad juos noriu paimti iš 
banko su savim. Į tai man 
buvo pareikšta, kad galiu 
gauti tiktai 1,000 rublių, o 
visi kiti pinigai yra “nacio
nalizuoti valstybės naudai.” 
Išgirdęs tą ir apstulbau: 
dirbau, taupiau per aštuo-

rų. Na, ką gi man, kaipo lie-Į nius metus kartu su žmona,
tuviui, nepatiko “išvaduoto
jai,” tada aš pardaviau sa
vo namuką už tą pačią su
mą, už kurią pirkau, ir tuos 
pinigus įnešiau į Klaipėdos 
banką, kad man persiųstų 
į Lietuvą atsiskaitymo ke
liu. Klaipėdą apleidau, o 
gavęs tuos pinigus Lietuvo
je maniau ką nors vėl nu
sipirkti. Bet, deja, buvo 
lemta kitai Kada dar “vieš
patavo” Smetona, aš tų pi
nigų negavau. Kaip tyčia 
mano pinigai parėjo i Lie
tuvą, kada jau i Lietuvą bu
vo įsibriovę raudonieji “iš
vaduotojai nuo išnaudoji
mo, buržujų ir nelygybės” 
(na ir tiesa, išvadavo nuo 
visko: pinigų, maisto, dra
bužių, valynės, butų ir tt.).

KELEIVIS, SO. BOSTON
JOHN L LEVIS IR JO PAVADUOTOJAS

Streikuojančiu mainierių vadas, John L. Lewis. ir mainie
rių unijos vice pirmininkas Thomas Kennedy tariasi prieš 
derybas su kasyklų savininkais White Sulphur Springs, 
W. Va. Derybos eina su pertraukomis ir labai iš lėto. o 
tuo tarpu mainieriai tęsia streiką.

Kauno i Šiaulius supratau, 
kad už mano 8 metų kruvi
ną darbą, už mudviejų pa-

o dabar “nacionalizuoja 
valstybės maudai.” Ban
džiau aiškinti, kad tai mano 
ilgų metų taupymo vaisius, 
kad ir aš ir mano žmona 
daug sveikatos netekome 
tuos pinigus betaųpydami. 
Bet mano aiškinimas nieko 
negelbėjo. Banko valdinin
kas trumpai pasakė: “Tary
bų valdžia žino, ką daro.” 

Dar klausė manęs, ką aš

Vokietija Grįžo ventojus jie žudė ar badu 
marino. Apie Hitlerio bea- 
tiališkumus krikščioniškasis

_ i • - r i •• m • . • • [kancleris nerado reikalo vi-Rugpiueio 14 d. vakarine Lenkijos. Taip buvo ir Wei-Isai ka)bėtk jis tik dejav0>

vietose ir kitose pareigose 
prie bolševikų buvo pasta
tyti žmonės, kurie savo par-

stangas susikurti sau žmo-'eigų negalėjo tinkamai eiti, 
niekesni gyvenimą, tarybų kurie kartais vargu galėjo 
valdžia mane nubaudė ir iš- pasirašyti. Svarbiausia bet- 
mokėjo man 1,000 rublių, gi, kad visi pareigūnai bu- 
Magaryeioms dar gavau' vo parenkami iš nepataiso-
šnipo vardą ir tikrai supra
tau, kad tarybų valdžia me
ne “išvadavo” nuo visko. 
Ta tarybų valdžia, kuri 
gaišiai skelbėsi, kad ji yra 
darbo žmonių valdžia!

Parvažiavęs namo pasa
kiau žmonai, kaip mus ta
rybų valdžia “išvadavo.”

mų padaužų ir girtuoklių, 
iš žmonių, kurie sutiko ne
galvodami šokti pagal Mas
kvos įsakymus.

Bolševikams kiek pabu 
vus pamatėme, kad iš po 
nakties žmonės pradėjo 
dingti. Štai, vakar buvo 
žmogus, gyveno, o po nak-

Namuose buvo daug verks- į tiesjo nebėra ir niekas ne
mo, bet nebuvo kas klauso 
tų dejavimų, išskyrus mane. 
Buvo rudens laikas, tai už 
gautą tūkstanti rublių nusi
pirkau apmuštus kailiniu
kus, gana prastus, ir sumo
kėjau už juos 765 rublius, 
ir nusipirkau dar batelius 
už 180 rublių, ir tai iš juo
dosios rinkos, nes krautuvė
se jau nieko nebebuvo, “iš
vaduotojai” jau buvo viską 
išpirkę. Tai taip tarybų 
valdžia už mano 8 metų 
sunkų darbą davė man 
prastus kailiniukus ir vie
nus batukus.

Tada dar aiškiau supra
tau, kad visos nuklijuotos 
sienos gražiais Šukiais ir pa
žadais yra apgaulė ir netu
ri nieko bendro su darbinin
kų gyvenimu. Supratau, 
kad po nekalto ėriuko kai
liu slepiasi baisiai alkanas

manau daryti su tuo tuks- vi.lkas' ku',? ?'okJta, da, hi
tančiu rublių, kuriuos man 
žadėjo duoti už mano 12 
tūkstančių litų. Paprašiau, 
kad man juos išmokėtų. Iš
mokėjo, išdavė man banko 
knygutę su visais įrašymais 
ir išrašymais, ir paleido ma
ne. Išėjęs į gatvę jaučiau
si lyg apkvaišęs ir tik va

Po 3 ar 4 mėnesių gavau žiuodamas traukiniu iš

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

ninko prakaito ir kraujo 
Tada supratau, kad už gra
žių bolševikiškų pažadų sle
piasi šlykštus melas, apgau
lė ir smurtas.

Aš nesistebiu, kad rusai 
bolševikai tą darė. Kada 
jie atėjo i Lietuvą, tai jų ir 
karininkai ir kareiviai buvo 
nudriskę, suvargę ir atrodė 
taip nususę, kaip Lietuvoje 
kareivių niekada nematy- 
davom. Bet po mėnesio ki
to rasų karininkai ir jų 
žmonos pasirėdė žmoniškai 
iš Lietuvoje atrastų medžia
gų. karininkų uniformos pa
sidarė gražios, jų veidai at-

žino, kur jis yra ir kas su 
juo atsitiko. Dingo tarnau
tojai, dingo darbininkai, 
dingo kartais buvusieji val
dininkai. Tada pamatėme, 
koks buvo skirtumas prie 
“buržujų išnaudotojų” ir 
prie “laisvės” skelbėjų. Prie 
“buržujų” kaliniams kalėji
me davė kareivio davinį 
valgyti ir langų kalėjime 
neužkalinėjo aklai, o prie 
“laisvės skelbėjų” kali
niams davė biaurios duonos 
gabalėlį ir vandens, vadina
mo “sriuba,” o langus veik 
visai užkalė, kad žmogus 
net negalėtų i laisvę pažiū
rėti. Krautuvės ištuštėjo, o 
Lietuvos gerybės, musų 
maistas ir visokios prekės, 
traukiniais keliavo Į Rusi
ją, į rusišką badaujantį “ro
jų.”

Mano gyvenimas Klaipė
doje man kažkodėl buvo 
įskaitytas į kažkokį tai pra
sižengimą, o gal mano pi 
nigų gavimas iš Klaipėdos 
už parduotą namuką buvo 
mano nusidėjimas. Neži
nau kodėl, bet kartą gavau 
įspėjimą iš vieno pažįstamo 
saugumiečio (politinės poli
cijos tarnautojo) pasisaugo
ti, nes galiu išvažiuoti į Ru
siją. Pradėjau slapstytis ir 
1941 metų vasarą ištisą mė
nesį slapsčiausi, kur galėda
mas, iki iškilo karas ir į Lie
tuvą atėjo nauji “išvaduoto
jai,” naciai, prie kurių vėl 
vargome per keturius me
tus.

i Vokietija išsirinko pirmą 
savo parlamentą (Bundes- 

; tagą). Laisvose rinkiminė
se varžytynėse dešiniosios 
partijos gavo daugumą. So- 

i cialdemokratai su 139 at
stovais ir komunistai su 15 
atstovų, iš 402 atstovų, su
daro opoziciją.

Naujasis parlamentas, 
įkartu su 400 “Bundesrat’o” 
narių, rugsėjo 12 d. išrinko 
Vokietijos prezidentu Dr. 
1 heodor Heus, “laisvųjų 

emokratų” partijos vadą. 
Krikščionių demokratų par
tijos vadas, Dr. Konrad 
Adenauer, buvo paskirtas 
Vokietijos “kancleriu,” ar
ba ministerių pirmininku.

Dr; K. Adenauer sudary
toji vyriausybė turi 13 mi
nisterių ir visi jie yra iš de
šiniųjų partijų. Krikščio
nys demokratai vyriausybė 
j e turi 8 ministerius, tris 
vietas turi laisvieji demo
kratai ir dvi ministerijas tu
ri “vokiečių partija.”

Naujoji Vokietijos vy
riausybė prisistatė parla
mentui ir gavo pasitikėjimą. 
Dr. K. Adenauer išaiškino 
parlamentui savo vyriausy
bės programą ir tarp kitko 
sakė:

“Vokietija niekada neat
sisakys nuo reikalavimo 
grąžinti jai rytines, dabar 
lenkų okupuotas teritori
jas.”

“Vokietija niekada neat
sisakys” — skamba kaip 
Stresemano, Braenningo, 
von Pappeno ir Hitlerio žo
džių atgarsis. Žinoma, Vo
kietija siekia sujungti visas 
savo teritorijas, bet ji virš

maro laikais, kada vokie-1
čiai verkė ir stenėjo be pa
liovos dėl prarasto “korido
riaus” ir dėl dalies Aukšto
sios Silezijos. Vokiečių 
“Drang nach Osten” atgi
mimui pasitarnauja ir Ame
rikos buvusio valstybės sek
retoriaus J. Byraes politika, 
kuri, išparceliavusi Lenki
jos nepriklausomybę, žada 
vokiečiams teritorijas iš ru
sų pavergtos Lenkijos že
mių. Vokiečiai jaučia, kad 
čia yra silpnoji vieta jų 
naujose sienose ir i tą vietą 
taiko.

Šiandien laisvojo pasau
lio priešas nr. 1 yra totali
tarinė Rusija. Yra trumpa
žiūriu žmonių, kurie gatavi 

1 butų atstatyti Vokietiją, 
kaipo jėgą prieš Rusijos im
perializmą, arba, kitaip sa
kant, kurie norėtų išvaryti 
“velnią su belzebubu.” To
kių balsų jau girdisi Ameri
kos politikų tarpe. Tokie 
žmonės, padėję pagrindą 
trečiam pasauliniam karui 
Jaltoje, žūt būt nori pagim
dyti naują vokišką imperia
lizmą. Adenaueris žino, 
kur yra silpnoji Aliantų vie
ta ir todėl jis prieš Ameriką 
linkčiojo, kaip siūlais tam
poma marionetė, ir jai dė
kojo už visokias gautas ir 
gausimas gerybes.. Apie 
Angliją Adenaueris neužsi
minė nė žodžio.

vaitojo ir grasino, kad “ne
atsisakysime.” Savo dūšioj 
Adenauerio tipo “krikščio
nys” dūsauja, kad Adolfo 
žygiai nepavyko ir kad vo
kiečiai negali naikinti “ma
žaverčių rasių.”

Vokietija “grįžo” į tarp
tautinę politiką. Grįžo su 
labai lanksčia nugara ir tais 
pačiais grobimo “idealais,” 
kurių gyviausias įkūnijimas 
musų laikais buvo Hitleris, 
bet kurių pradžia siekia 
kryžuočių ir net senesnių 
laikų. Prūsijos nebėra, bet 
Prūsijos plėšikiška dvasia 

'randa naują išraišką viso
kio plauko krikščioniškuose 
ir nekrikščioniškuose prašo
kuose.

Šiuo tarpu Vokietijos 
priežiūra tebėra Aliantų 
rankose. Vakarinė Vokieti
ja bus tvarkoma prisilai
kant okupacinio statuto, o 
rytinėj Vokietijoj šeiminin
kauja rusai. Bet Vokieti
jos ateities politika jau da
bar vra aiški.

V. Ž-».

JUOKAI

Pirk Polisą

Į ofisą atėjo apdraudos 
agentas ir įkalbinėja žmo
gų išsiimti apdraudą nuo 
nelaimingo atsitikimo.

Adenauerio tylėjimas taip! _Tai kad man nereikia, 
pat yra iškalbingas, kaip ir j „saųo žmogus,—koki čia 
jo padėkos. Jis nė žodžiu; nelaimė mane (rali ištikti. . .jo padėkos. Jis nė žodžiuį nelaimė mane gali ištikti. . . 
neužsiminė - apie Hitlerio 
pradėto karo aukas, apie 6

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

parankaus 4” x 5’/i formato, kaina $3.00.

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

kiūto, skruostai paraudona- Žlungant rudajam plėši-
vo ir .pe visai atsiganė mu
sų duona ir musų gerybė
mis, o mes nususome, suval
gome ir pasidarėme pana
šus į rusiškus driskius. Ta
da supratome, koki “išvada

KELEIVIS
630 Broadvray. So. Boston 27, Mas*.

Mao

vimą" atnešė mums bolše
vikai ir kokią “laisvę’’ jie 
mums davė.

Pamačiau ir kitą dalyką.

kui į Lietuvą vėl pradėjo 
artintis raudonasis plėšikas, 
kurį pirmiau buvome paži
nę. Ryžausi gelbėtis iš Lie
tuvos, kad nebetektų susi
durti su rusiškais plėšikais, 
su ių “teisingumu.” su jų 
“darbo žmonių tėvu” ir pa
našiais baisumais. Bėgau į 
Vakarus ir dabar gyvenu

kui-s irgi parodė tikrąjį bol- Australijoj. A. Jantauskas. 
ševizmo veidą. Policijoj, Narooma. 
m:?cti) valdybose, teisėjų N S. W Australija

to, reiRaiauja VISŲ terito
rijų, kokias ji turėjo prieš 
karą. Vokiečiai dar nerei
kalauja Austrijos ir Zudetų, 
bet ir tas reikalavimas su 
laiku ateis. Kol kas vokie
čiai dantis prikandę reika
lauja tik Saaro krašto, rei
kalauja atvirai lenkų oku
puotų sričių ir reikalauja 
vos pradėjusio veikti oku
pacinio statuto revizijos. 
Vėliau ateis kitų kaimynų 
eilė, pradedant cechais, 
austrais, prancūzais, lietu
viais, belgais, olandais, ita
lais ... ir rusais.

Europos žmonės žino, ką 
reiškia vokiečių “niekada 
neatsisakysime.” Tie žo
džiai skambėjo Weimaro 
laikais ir iš jų gimė hitle- 
rizmas, kurs tankais ir na
ciškų budelių gaujomis per
sirito per visą Europą ir iš- 
sidvėsė tik atsirėmęs į Rusi
jos stepes ir amerikiečių 
tankus.

Šiandien Adenaueris pra
deda Stresemano giesmę iš 
naujo ir tęs ją toliau iki 
naujos progos pulti kaimy
nus ir parodyti jiems “vo
kišką kultūrą” visoje jos 
brutalioje ir plėšrioje nuo
gybėje. Kol vokiečiai dar 
silpni, jie dedasi krikščio
niški ir Adenaueris yra 
krikščioniškai nusidažęs ka
pitalistų atstovas. Vėliau jo 
plaukas pasikeis, o jo vieti
ninkai kalbės vis garsiau, 
iki vokiška “kantrybė iš
seks” ir koks nors naujas 
“vadas” mes vokiečius į ka
ro žygį. Taip bus, jei Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzi
jos vadai pasirodys tokie 
pat trumparegiai, kokie jie 
buvo 1933-1938 metų laiko
tarpyje.

Vokiečių atviras reikala
vimas “grąžinti” lenkų da
bar laikomas teritorijas 
reiškia, kad vokiečiai savo 
“atsistatymą” pradės nuo

—Žiūrėk,—atsiliepė agen-
... . r ... tas,—prieš mėnesį laiko ta-milionus išskerstų Lenkijos m ka?mynė išsiėį,ė polisą> 

gyventojų, apie 1,700,00 0 vakar jį nusilaužė spran-
jugoslavų, apie milionus įr mes jai išmokėjome 
žmonių Rusijoj ir visuose penkis tūkstančius dolerių, 
kraštuose, kuriuos vokiečiai Kas žino, gal ir tu rytoj be
buvo pajungę ir kurių gy- si toks laimingas!

ACHESONAS KALBA JUNGTINIŲ TAUTŲ SEIME

Jungtinių Tautų seime valstybės sekretorius Dean Ache- 
son “tiesė ranką” Rusijos atstovams ir sakė. kad Amerika 
siekia laikaus visų ginčijamų klausimų sprendimo.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTU VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiai, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.

b
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C želė iš Laukinių Vynuogių

Amerikos miškuose ir pa
tvoriais galima rasti daug 
laukinių vynuogių, iš kurių 
galima padaryti labai gerą 
dželę. Imama štiokia pro
porcija :
Pekas vynuogių.
Kvorta uksuso.
Šaukštas čielų gvazdikėlių, 
šaukštas sulaužyto cinamono.
3 kvortos rudojo cukraus, arba

'Keleivio’ Knygos
Atsiminimai ir Mintys,

paraiė buvęs Lietuvos priiedentasl
b*z>s (*r*n**fc‘- ... Šioje knygoje telpa daugybė nau-

Tai yra stora, .100 puslapių knyga, labai gražių Ir juokiiiKU inonolo- 
kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 1 jr deklamacijų. Visokios temos: 
laso apie lietuvių tautinį[ atbudimų, 1 darbininkiškos revoliucionieriškoa,

I MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

,-ąj -džio prtesašyje
J LTV? veHUM»

Amerika* Moterį: ii jsar P°r^’ 
B. Antbor.y. Eiizabeth Ca- 
dy Starton ir Lccretia B.
Mota Kač :artž:rt: jų var
dą. Adelairia Joknsmaeaė. 
kuriai dabar jau sukako 
1 00 Hifet -unaanė sukurt:
jorr. didirąą parfir.-zią ūš 
marut uro. toki paminklą, 
kurk ^žtemdir.tų visas did
vyrių -tovylas Wa-hingto- 
ne. Tuo tikku ji nuvyko 
Romon mokytis skulptūros. 
Ji r. sir.->i 25 metus. Pas
kui per 20 metu ji kalė iš

: £insįa_.
tr:- 

;gfc :>:’T':
suruoštos iokšas 
kokių jvtu-i .-tu 
nai nėra arėjas- 

JobnsesMė^ė icrėj 
sis ingt: ne sooea-vą 
kuri ji buvo ąever: 
ziejumi. Čia buvo 
tas čidžiatfc^is 
archyvas ūš m< 
čia buvo rūpesti 
puoti žymiausių snfcsgtsė 
atvaizdai, jų t :e«Taft/> 
statulos tr tt. Čia o-~ 
ikurta 1SS0 metais ūrteru

uuT.-fa.'r.a.

' 1a 1—-ti-21 i
SLC T tL

* 1-
rsa. • X*”’ -* *

_ —' t’_

X X -.

kasti pa- jos nušąla. Ypač jauni, dar 
. »bę ir nesumedėję ūgiai, dažnai 

žemę. nukenčia nuo šalčio. Pava- 
i rožių sarį jie pajuosta ir nebeat- 

coliu sidaro. Todėl patartina ro
žes žiemai pridengti ir ap- 
kaupti žemėm, arba apipilti 
lapais, arba apraišioti mai
šais, arba galima apdangs
tyti ėglių bei pušų šakomis, 
kurios apsaugos rožes nuo 
sausų ir šaltų vėjų.

apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daux linksmų ir (domių 
nuotykių iš savo patyrimų. Tų kny- 

visi lietuviai turėtų perskaityti, 
aina ................................................ $2.00Ku

Dar galima gauti “Keleivio” 
Kalendorių 1949 metanu

pusė cukraus ir pusė tam- ^•^*s
sads kornų sirupo.

Uogos nuplaunamos, ko
kliai pašalinami, supila
mas uksusas, sudedami 
gvazdikėliai ir cinamonas. 
Virinama ant lėtos ugnelės 
iki vynuogės pasidaro 
minkštos. Tada uogos iš
spaudžiamos ir sunka viri
nama 20 minučių. Tuomet 
sudedamas cukrus ir virina
ma iki sunka pradės stingti 
šaltame šaukšte. Tada su
pilama i švarius stiklus ir 
užleidžiamą su parafinu.

Nauji Išradimai Namams

Tai yra 00 puslapiu knyga su įvai
riais straipsniais ir žiniomis, kurios 

ir visada yra naudingos. 
................................... 50 centų

manruro t 
statulą. Sa
jo sujungti . poras jaučių,.
kad atvežtų jai bloką mar- savo namą išiaūkyti lr 
muro šitai storiai iškalti, sfcingtono vaidila parda

vė už nesumokėtus taksus.
buvo Išm.sstc. 

gyvena iš 
pašaipų, paprastame i-^m-

omą, jog 
7 poras

Mokiiroainosi

moterų ......
reikė- tlona- Cotmeil o: *< msr.

Bet Jahnsocienė negalė;.
Wa-

. ^-uipiurue John3onienė meno ir paskui jau rliroda- n-k-
ma šitą darbą ji maitmda- s 
vosi daugiausia sausa duo-

nes buvo

_ - - r .

X..^. —

na -u svogūnais, 
r.eturtir.ga.

Bet didžiausi jos rūpės

barely. Jos namelis ?.
3ais daiktais dar tebesto .-:. 7 
bet naujas savininkas 
ruošiasi ji nugriauti.

. r-r-.a
Z »v*TX

Z.*:...‘z*
.<=■- ...

ciai prasidėjo jau stovyla. - .. J j, / .. . 2, vieton pastatvt: narnaužbaigus. Mat. ji troško1.. . .1
pastatyti šitą stovylą Wash- 0mnuE

o
sa

Johnsonienė prašo prezi-

2 ę reikia 
r du špatu 
.eikia pri- 
-ių durpių, 

giriose, 
ūkti kur

iže rnedu- 
pės^pri- 

mo ir pa
artu i že- 
iaišyti ir 
zurio taip 
kti sauso 
uarsiduo- 

Kad ro- 
• gausiau

' ’>V-

tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos gerus. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ............ 25c

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 

gu_ Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje. telpa net 72 “Džian Bambos 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, liu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 2» ypatos. 25c 

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokios žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Ko<kT znom-i 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. ąi.tiO
SIEIzOS BALSAI

Gražios eilės jr dainos, čia yra 
sudėtos įvairios ' lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyna ir 
apie darbą. Toji knyga pa'm;:. mias 
jūsų laisvas nuo dari,o valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eiiių ir dai
ną. Kaina ....................................... $1.00

SAPNININKAS
Didv sis Lietuviškas Sapr.inlnl as 

su Salemono galva. Išaiškinti v i. <• o- 
sapnai visokiais atsitikimais. Vai 
300 puslapių knyga. Kaina .. Jljr)

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbainin! as 

pasidarė Rusijos diktatūra m. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi kuy ;a. 
^vama. ■«,». >15c

TIKRA TEISYBfi APIE 
SOVIETŲ RL’SU.y

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar ^ali 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
šia Lietuvos atejtis gali buti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą 

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? I>elko žmogui teikia cuk
raus, druskos ir kitą panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ai
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-raus. Jos 
kaina tik ........................................... 16c

Moterims gali būt Įdomu 
žinoti, kad nesenai buvo iš
rastas naujas dažas arba 
maliava cementinėms grin
dims. Nudažytas tuo dažu 
cementas išrodo kaip guma 
—nedulka ir nedrėgsta.

Yra taipgi išrastas dažas 
sienoms, durims ir kito
kiems medžio darbams, ku
ris išdžiuvęs išrodo kaip 
enamelis ant šaldytuvų 
pečių.

Sakoma, kad skruzdėms, 
kandims ir visokiems vaba
lams naikinti geriausis pre- 

yra chlordanas 
(angliškai — chlordane). 
Jeigu ji sumaišyti su žeme,

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokia kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Pox, D. D.,

ll* sulietuvino Perdinand de Samogitia 
Kaina .................................................. 25c i

ŽEMAITES RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar

Jeigu kas jau turi rožių 
pasisodinęs, bet jos nelabai 
auga ir mažai žydi, tai da
bar laikas jas iškasti ir per
sodinti taip, kaip aukščiau 
nurodyta. Reikia tačiau ne
užmiršti, kad rožes reikia 
ir laistyt. Be vandens ne- __ 
gali augti nei tarpti joks paratas

- . ■'amilčiuiaufemu0’ >’Pač Jis reikaKn- 
r rVali. Jų'§as rožėms, jeigu nėra lie- 

remažiau kaipįtaus'
bu-: pagaliau reikia dar pri

durti, kad pavasari ir vasa
ros metu, kuomet rožės lei- 

. džia jaunus, minkštus ugius 
ir krauna žiedus, juos ap- 
ninksta žali vabaliukai ir 
čiulpia jų syvus. Kiti ken
kėjai čiulpia lapus iš apa
čios ir lapai pradeda gelsti.
Šitą brudą reikia naikinti 
tabako ekstraktu, kuris par- 

Ko-

r.e: tikrai!

rlKia Z1U- 
- nebutuį

ingtone, pne kongreso ru- , . T * v •f k J f * • 1 - dentą Trumaną. Kad paim- «ca . x.a: . v:rnų. bet kongresas atsisakė . .7 - _- tų tą jos muziejų valstybes sės. .-:a: vtonają grumti. ruoivvbėr ir nadarru ūš -
Išėjo 20 metų iki kongre-;. " - - • - •1 , - .. . % .: io moterų šventovę. Be: 00- ar. , -^..-.r : c. : . \ -.a.ga bale ją pner™. T« r.e;afca; . Ž_Į.: .

buvo 1921 metų pradžioje,.nloU]ves
pakeliamas ausstj

Šis aprašymas paimtas iš 
Rochesterio “D e m o c r a t- 
Chronicle,” kuri man pri
siuntė drg. Jurgis Kiimas.

M.

, . . Kirui uaisa inuicnc;praslinkus pusei metų nuo j. . . .1 -. - • 1 dienos jau baigias:,priėmimo 19-tojo konstatu-į J
cijos amendmento, kuriuo
buvo pripažinta šios šalies 
moterims balsavimo teisė.

KIDNEPERIS AUKA*

Fred U. Horton (apačioje) 
kaltinamas kidnapinęs 14-kos 
meto mergaitę Svlvia Benape 
iš Ashland. Ohio. Bostono

Ja.' rei-'
as pu-! 
esiek- 

upilama 
ūži :>a-

žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tlikstančiai ir miiiOnžI kitų moterų.
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas,
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet! Laisvamanis čia pasako, kodėl jis tai per du metu tenai nebus i žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku-; negali tikėti. Pilna argam, mų, l u-

... , , .... rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos rių nesumuš joks jėzuitai............ 20c
JOKIO Vabalo nei kirmino.' aprašė. 2emaitė yra daug raštų pa- » tE»riTviiT vu
RpdM tik- ta lotrl viršum 7P įrašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- taU<iVVIV hALndh oetia LIK la, Kati VII. uni ze . leivis” parduoda jos raštus parašy- GRAMATIKA 

kur visokie kenkėjai I Ju.s Amerikoje, kada ji čia lankėsi!
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo-

unruzi a a vtzr'i'iu ii • Hvnzm. nzs imiinii
[{ DIEVĄ'

mes,
gadina daržoves ir gėles, 
chlordanas neveikia.

SŪRIŲ KARALIENĖ

Pritaikyta Amerikos Bet’iviaoiy.
se raštuose ji gražiai aprašo, gro- P?!* kas Aš lietuviško ja i n ,., i .r. 
žiai pajuokia ir gražiai pabiria mu- t,nlcan?ai įsniok.i ?<-,') ' * '•“ ‘ 
sų gyvenimo būdą ir musų papiro- 0 s€n,r,1*s irgi <;aznai nori paci.iot
čius. Knygoje yra paveikslas su gar-! “vo Jį*stlsk» 1,.etluv,Ų 
sios rašvtoios rxraėn laineri navoilr- gramatika vra ti..-.an.u ta

kas nori gerai iH'iuvrj kjd- 
hą išmokti. Didelė knyga, 14 1 
Kaina tik .......................................5l-«»d

sios rašytojos parašu, taipgi paveik 
šiai vaikų prieglaudų, kurias 2e- ti?”??! 
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 ....................................... 60c

Wisconsin valstija yra garsi 
savo sūriais, o kad sūriams 
padarius geresnę reklamą, 
farmerių jomarkas išrinko 
šitą nešpetną mergaitę “sū
rią karaliene.” Ji yra Miss 
Marvene Fischer.

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugo 

Dr. F. Matulaitis. Antra, 
ir papildyta laida, kaina

TAVO KELIAS i 
SOCIALIZMĄ,

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

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATY DA VO ž EM ę ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Dagai 
daugelį autorių paraše Iksas Antra 
knygutės dalis yra: "išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado ka!!,os.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ Ine

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir sociaiisias. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė \ ar fo
nas. Kaina ....................................... l

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų p.-.ra- 

............. Kaina ................ 25c

i. Parašė
,t r.::ur»Ja
....

i. ” siduoda krautuvėse.
mereiniu vardu jis yra žino
mas kaip “Black Leaf 40/’ 
Ji reikia atskiesti ir purkš-i 
tuvu apipurkšti rožes

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, burtus ir tt. 15c

ANGLIŠKAI-LIETU VISKAS 
ŽODYNAS

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

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

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojanti politiškai-ekonomiška kiau- šė K. Stiklelis 
simą aiškina garsusis Vokietijos so-1 “Keleivia M 636 Rrnar’u/av cialdemokretų teoretikas Kari Kaut- „ ™ l>roat.way,
sky. Kaina ....................................... 10c So. Boston 27, Mas*.

idAcikn. :aipX
jo šaknys nulinktų že

myn, tačiau reikia gerai 
žiūrėti, kad neiškeki skie
po viršun žemės. Skiepas 
turi bu: apie porą colių po 
žeme. nes kitaip pradės iš 
po jo ūdrini,
kurie nežydi, tik nustelbia 

rože.

V ALGI Al

Daryli, kad 
Rožes iydėtų\^T>y ^

--------- Rožės
Jeigu jus turite prie savo! karščių: 

namų rožių ir norite, kad doj ios nelabai auga 
; kitą vasarą jos gerai tarptų
ir žydėtų, tai dabar pats 
geriausias laikas apie tai 
pasirūpinti. »

0 jeigu kas neturi, bet 
Isvajoja kada nors Įsigyti,) 
tai dabar kaip tik laikas jų 
gauti ir pasisodinti. Nors 
Amerikos medelynai dau
giausia rožes garsina pava
sarį, iš patyrimo tačiau ži
nom, kad rudens laiku pa
sodintos jos geriau prigija 
ir geriau auga. Reikia ži
noti, kad pavasario rinkai 
rožės yra jau kasamos ir 
ruošiamos dabar; taipgi per 
žiemą sandėliuose jos ap- 
džiusta, netenka daug savo 
gaivumo, ir pavasarį paso
dintos nevisada prigyja.

Dabar žodis kitas dar 
apie tai, kaip reikia rožes

Kaip Kepti Antį

Jeigu jums dar neteko 
Ji ieiių kepti antį, tai pabandykit.nemėgsta

pavyzdžiui. Flori- Nemanykit, kad tai sunkus
bet darbas. Visų pirma, zino- 

jos bijosi ir did .iių šalčių, ma. reikia antį išvalyti, taip 
Jeigu žiema būna labai šai- kaip ir vištą arba kitokį 
ta. o rožės neapsaugoto.', tai paukšti. Išvalius, tuojau iš-
----------------------------------------plauti vidurį saitu vande-

KETYIRTUKŲ MOTINA

sodinti, nes nuo to labai 
policija Hortoną dabar suga- daug priklauso. Geriausia 
vo ir išduos jj Ohio teismai rožėms vieta ten, kur jos 
nuteisti u% mergaitės “pavo- ‘gali gauti pakankamai sau- 
fimą.” fO, lės. Bet vienos saulės ne-

niu ir iššluostyt švaria ske
peta arba šluostomąja po
piera (paper towel). Nu- 

, šluostyt ir iš viršaus. Tada 
ištrinkit anties vidurį drus
ka su pipirais ir prikimškit. 
Kemšalas paprastai daro
mas iš obuolių, svogūnų ir 
salierų. Obuolius reikia 
supiaustyt išilgai į keturias 
dalis ir išpjauti sėklas. Svo
gūnus suraikyt, o salierus 

Į smulkiai supiaustyt. Tada 
i antį užsiut, kojas surišt ir 
kepti plokščioj blėtoj, vidu
tiniame \
styjt. duodant po 30 minu
čių kiekvienam svarui. An- 

; tį patartina dėti blėton nu
gara aukštyn, taip kad jos 

ketonus vaikučius ir pora va- taukai iš nugaros sunktųsi 
landų po gimdymo mirė ligo- žemyn ir vilgytų kepsnį, 
ninėj. Du jos mužučiai vai- Jeigu sugnybus storiausią 
kai irgi mirė tuoj po gimimo, kulšies vietą mėsa l'”a

Mrs. Bernice Ecker, 33 metą 
motina iš Chicagos. pagimdė

KAIP TAPTI PILIEČIU?
Dar turime knygučių, 

(325 laipsnių) kar- “Kaip Tapti Suvienytų Val- 
— an minu- stijų Piliečiu?”, kur yra aiš

kiai išguldyti pilietybės įs
tatymai su reikalingais kiau 
simais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreiptis į

“KELEIVIS”
636 Broadway, 

bus So. Boston 27, Mass.

Mamyte Labai Dėkinga

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

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

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

Keleivis
636 E. Broadway, Se. Boston 27, Msm.

f■
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Įlš Plataus Pasaulio
AnglųČechų Prekyba Filipinai “Nervuoti”

Anglija ir Čechoslovakija! Filipinų sostinėje, Mani- 
pasirašė penkių metų pre-'l°js» policija, ginkluota 
kybos sutarti, pagal kurią inkais ir kulkosvaidžiais,
jos apsikeis prekėmis 28 
milionų dolerių vertėje. Pa
našią sutartį, tik didesnei

praeitą sekmadienį darė di
delę medžioklę sostinės vie
noje dalyje, ieškodama

prekių apyvartai, Anglija Į “įtariamų” žmonių. Jau iš
pasirašė ir su Jugoslavija 
Prekybos sutartis su čekais 
pasirašyta Londone.

“Oro Tilto” Galas
Rugsėjo 30 d. nakčia 

‘oro tiltas” į Berlyną, ar

antro karto policija daro 
tokią medžioklę sostinėje, 
nes, sako, bolševikai rengia 
sukilimą.

Argentinos Partijos
Valdančioji “peronistų’

JUGOSLAVIJOS ATSTOVAI PAIEŠKOJIMAI
Paieškau M. Semeno jr krikšto su- 

, naus Seinerio. Pirmiau gyveno Mont
reale, Kanadoj, o dabar nežinau kur. 

j Pia.-au atsiliepti, arba, kas jj žino, 
malones pranešti man jo adresą, ui 
ką busiu .abai dėkingas.

J. Braknis,
42 W. K)5th Street,

Chicago, 11L

APSIVEDIMAI
Paieškau gyvenimui draugo nuoi 

50 iki 55 metų amžiaus, tokio, kuris ■ 
mėgsta ant farmos gyventi ir moka 
automobilium važiuot. Daugiau ži-. 
nių suteiksiu per laiškų. Prašau su ! 
pirmu laišku prisiųsti ir savo atvaiz- spausdinamas skubos keliu Rie
dą.

LIIETUVIŲ KALBOS 
VADOVAS

M. U. G., 
R. 1,

Racine, Wis.
Paieškau Igno ir Povilo Liūgą, ki-

, lūšių iš Šilėnų kaimo, Šiaulių ap-
Iskrnies. Amerikon atvyko prieš pir- Paieškau gyvenimui moteries, ne 

mąjį didįjį Aš esu jų sesuo senesnės kaip 55 melų. Su pirmu
Soiija Liugaitė. Prašau atsiliepti Į laišku prašau prisiųsti ir savo pa-

1 žemiau paduotu adresu, arba, kas veiklą. (40 (
juos žino, prašau pamesti man jų 
adresus, už ką busiu labai dėkinga. 

Sofija Liugaitė-Šidlauskienė,
655 W. Lombard Street,

Baltimore 1, Md. (41>

Paieškau Anelėa Asipauskaitės- 
• Kanapkienės ir jes vyro Kanapkos, 
' kilusių iš Mariampolės miestelio ir 
I išvykusių Amerikon 1537 metais. Aš 
I esu kilusi iš Vidgirių kaimo, Ketur
valakių valsčiaus, Vilkaviškio apskri-

J. Bulotara,
435 Lincoln Avė., Brooklyn, X. Y.

IŠMINTINGAS ŽMOGUS Iš ANKS
TO APKEPINA SAVE IK ŠEIMĄ'

Nereikia laukti kol apsirgsi ir at-i 
sigulsi lovon arba busi nuvežtas Ii- Į 
gor.inėn Tas brangiai kainuos. Li
gai pasirodžius, nereikia duot jai 
psigalet. Tai geriausis ginklas prieš 
daugelį ligų. Labai geras vaistas | 
yra Mirade Ointment arba mostis. I 
Jos ‘ yra 6 rūšys nuo įvairių ligų.

oro transportas, kuris su-PartiJa Argentinoj įnešė į 
laužė nišų blokadą Berly- parlamentą įstatymo pro-
ne, buvo galutinai paleistas. 
Oro tiltas buvo paleistas 
mėnesį anksčiau, negu buvo 
numatyta, nes į Berlyną esą 
privežta užtenkamai prekių.

jektą, pagal kurį bus la
bai suvaržytas naujų parti
jų kūrimas. Fašistiniai pe- 
ronistai tikisi su laiku visas 
partijas išnaikinti ir palikti 

i vieni politikos lauke be jo
kių konkurentų.

Jugoslavijos atstovai Jungtinių Tautų seime, užsienių rei
kalų ministeris Edvardas Kardelis (viduryje) ir diplomą 
tas Joza Vilfan, kalbasi su Jungtinių Tautų generaliniu 
sekretorių Trygvie Lie (kairėj). Jugoslavijos ginčas su 
Maskva dabar sudomino Jungtinių Tautų seimo delegatus, 
nes Jugoslavija žada ir Jungtinių Tautų organizacijoj vesti 
nuo Maskvos nepriklausomų, politiką.

.Lietuvių Raibos Vadovas yra
^ausdinamas skubos keliu 

lefeklo spaustuvėj, Vokietijoj.

“Kinijos Respublika” I
Kinijos komunistai sek-,' 

madieni paskelbė “Kinijos! 
respubliką” ir paskyrė! Italijos vyriausybės atsto

Italijos Kolonijos

Chou En-lai pirmuoju tos 
respublikos prezidentu. Pro
klamaciją apie respublikos

vas Jungtinių Tautų seime, 
užsienių reikalų ministeris 
Sforza, iškėlė reikalavimą,

ikurimą paskelbė komunis-i kad Italijai butų pavesta 
tų vadas Mao Tze-tung, Pe- priežiūra buvusių Italijos 
kine. Po proklamacijos pa- kolonijų Afrikoje, būtent 
skelbimo komunistai darė Libijoje ir Eritrėjoje. UN 
karišką paradą Pekino gat- seimas jau iš antro karto 

tų kolonijų likimą spren
džia, bet vis negali susitarti.

vese.

Vokiška Markė
.Vokietijoj Dr. K. Ade

nauerio vyriausybė sutiko 
nuvertinti vokišką markę 
nuo nuo 30 centų iki 24 
centų užmarkę. Vokiškus 
pirtigus nuvertinti pasiūlė 
aliantų priežiūros komisija, 
bet vokiečių vyriausybė

foi TN.VZ'kF ZNO f O V7ZN IV*J7I 1^70 j/ivvLcvavu XX
po derybų sutiko markės 
vertę numušti.

Irako Politika
Arabiška Irako valstybė 

iškėlė reikalavimą panai 
kinti jos karo sąjungos su 
tartį su Anglija ir nori dėtis 
į sąjungą ar federaciją su 
Sirijos respublika. Prieš 
tokią Irako politiką griežtai 

fllr naskakn Ktrvntas. kurs šie-v xxv yw«-»K7w...~ -------y-------

žmonių. Atrodo, kad čia nie
kas nesirūpina pakankamai se
nų žmonių reikalais ir tas klau
simas taip ir vilkinasi. Visi pi
liečiai, vyrai ir moterys, čia tu
ro teises ir gali kongresmonus 
raginti, kad jie žiūrėtų visų gy
ventojų reikalų, kad jie pra
vestų naudingus įstatymus. 
Ypač moterys, kurių čia yra 
daugiau, kaip vyrų. turėtų su
sirūpinti senų žmonių aprūpi
nimu ir kelti tą klausimą prieš 
politikierius. Moterys kalba 
apie “daugiau teisių” ar apie 
pasaulio valdymą. To joms nie
kas nepavydi, tegu tik gerai 
valdo. Bet kodėl jos neišnau
doja tų teisių, kurias turi?

Senatvės pensijų klausimas 
yra labai svarbus. Bet jcs svar
bus visiems darbo žmonėms ir 
jį reikėtų spręsti taip, kad visi 
seni žmonės butų aprūpinti.

Frank Inczauskas.
Bruce, Wis.

nesakė, kad aš jam esu skolin
gas. Taigi prisiunčiu $5, 3 rub
liai bus už “Keleivį,” už 50c 
prisiųskite kalendorių, o liku
sieji pinigai bus Maikiui ant 
knygų. Su tikra pagarba nau
jas tamstų draugas,

—A. S, 
Florence, Mass.

' ties.
Paieškau taipgi pusbrolio Drauge 

lio iš Taborų kaimo, Kalvarijos vais 
icious, ir lutų giminių. Prašau atsi- lemykit. 
liepti šiuo mano adresu: , Nr- L Nuo dantV Rebmo ir sme-

Kostė Žilionytė-Bendorienė, į Kenų nesveikumo. kartais žmogus
(24-a) Lubeck, DPACCS, neturi dantų, bet smegenys išpurtę,
British Zone, Germany. 'skauda. Vartok M J S. Miracle

_____ . Ointment for Tootache, busi užganė-
Paieškau geraširdžių tautiečių, ku- ! dintas. Kaina $1 

rie padėtų man atvykti Amerikon. ■ >r- 2- M. J. S. Salve for External
Esu 38 metų amžiaus našlė, su Pams. Mostis, kun maloniai šildo 
dviem mažais vaikais. Moku ūkio lr pasalina jvamus skausmus: kojų,

' ir namų ruošos darbus. Kas atsiųs rankų, strėnų, sprando, mėšlungio 
man darbo ir buto garantiją, busiu traukimą, tirpimą, sąnarių ir rau- 
lahai dėkimra ir išlaidas atlyginsiu. nesveikumą nuo persalimo ir

nuo aštraus kosulio, kaina $1.25.
Nr. X Al. J. S. Miracle Salve for 

Skin Irritation, Rash, Sinus, Ath- 
lete’s Feet, Boils, Pimples, Burns, 
Sores. ši mostis visada pagelbsti

labai dėkinga ir išlaidas atlyginsiu. 
Anelė Lazauskienė,

Hanau a/M D? Camp,
Lit. Lager, 3a BĮ. Zimmer 62,

U. S. Zone, Germany.

kia vadovaujamos pozicijos 
arabų pasaulyje. Skaitytoją Balsai

KAS MUMS RAŠOMA
Dėl Senatvės Pensijų

Pasirodė “Keleivyje” žinia, 
kad darbininkai visur pradeda 
kovoti dėl senatvės pensijų. 
Kovai vadovauja unijos. Tai 
išeina taip, kad katrie iškovos, 
tai tik savo unijų nariams, ar
ba vienos ar ketos pramonės 
šakos darbininkams.

O, kiek Amerikoje yra sene
lių, vyru ir moterų, kurie ne
dirba ir jokių pensijų negauna, 
o katrie ir gauna, tai tik labai 
mažas pensijas. Kiek paliks 
žmonių, kurie dirba tokiose pra
monės šakose, kur senatvės 
pensijos nebus iškovotos? Kas 
tais rūpinsis? Kas rūpinsis ser
gančiais, kurie dabar negali 
gauti nemokamos gydytojo ar 
ligoninės pagalbos?

Musų kongresmonai, kurie 
gauna tūkstantines algas ir tu
ri užtikrinę sau senatvės pen
sijas, apie tai nesirūpina, jiems 
tas ne galvoje.

Senatvės pensija po 100 do
lerių per mėnesį nebūtų per 
daug, bet mažai yra žmonių, 
kurie tokias pensijas gauna. 
Tokios pensijos, jei butų už
tikrintos visiems seniems žmo
nėms, apgintų juos nuo bado 
ir šalčio. Taip pat Amerika 
galėtų užtikrinti žmonėms ne
mokamą gydymą, ar bent se
niems žmonėms. Bet kas apie 
tai rūpinasi?

Paimsiu pavyzdį George Gū
dis. Jis yra 73 metų žmogus 
ir mokėjo į “sočiai security” 
per 11 “kvoterių.” Jis dabar 
nuo naujų metų gauna senat
vės pensijos po $10.28 per mė
nesį ir tai kiek vargo turėjo, 
kol išgavo tiek pensijos. O kačp 
jam iš tokių pinigų išgyventi? 
O jei dar liga užpultų, tai kaip 
nuo jos gintris?

Amerika yra geriausias kraš
tas pasaulyje. Mes turime ge
rą valdžią, bet ir musų krašte 
daug kas priklauso nuo pačių

Gerbiamieji draugai: Labai 
nuoširdžiai dėkoju tamstoms 
už siuntinėjimą man “Keleivio” 
per tris mėnesius. Dabar no-

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

Juozas Audėnas,
14 Townsend Street, 

Boston Roxbury, Mass.
(52)

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

Esu 50 metų našlė, turiu 10 metų , aukščiau minėtų ligų. Gelbsti, nesveiką kūno dali, kuri serga,
sūnų, moku siūti ir namų ruošos kojos kaista, nuo nosies ir bur-1 Kitaip sakant, jos gydo viso-
darbus. Norty važiuot Amerikon. ■ nos nesveikumo ir nuo daugybes ki- , . f. _______________ Amerikon, •nos nesveikumo ir nuo daugybės
bet neturiu nei giminių, nei pažįsta-, tl4 odo^ Kaina $1.25.
mų. Gal atsiras mielaširdingų lie- ' j. M- s- Discoveiy
tuvių, kurie padėtų man pasiekti Salve /or ^ing Skin and Poison 

in.Mac otivo-insin Ivy. si naujai išrasta mostis pasa
lina odos niežėjimą, Poison Ivy, iš-

Gentlemen: Enclosed ės $4 
in payment of my account. 
Thank you for continuing to 
send the paper in spite of my 
being behind. Yours very truly.

A. Jankauskas.
Athens, III.

JAU ATVYKO 12,000
LIETUVIŲ TREMTINIU
Spalių 19 d. laivu “Gen- 

ęral Hersey” į New Yorko 
uostą atvyko 236 lietuviai, 
tuo budu pagal DP aktą iš 
1948 metų viso atvyko 12,- 
186 lietuviai tremtiniai.

Dar yra. neturinčių ga- 
garantijų lietuvių, kurie 
maldauja geros širdies tau
tiečių juos atsikviesti. Šian
dieną dar galima jiems pa
gelbėti išrašant tuojau dar
bo ir buto garantiją,

riu užsimokėti ir prašau, kad Garantijų blankas ir in- 
ir toliau siuntinėtumėt per vi- formacijas tuojau išsiunčia

įr busiu labai dėkinga.
Teofilė Siivinskienė,

(16) Hanau a/M, DP Camp,
U. S. Zone, Germany.

Paieškau pusseserės Emilijos Sar- 
kauskaitės, jos vyro ir dukters bei 
sūnų. Ji kilusi iš Sprandės kaimo, 
Rietayo valsčiaus. Gyveno, rodos,

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-

bėrimus, nušašimus. Kaina $1.25.
Nr. 5. M. J. S. New Discovery—

Salve for Pilės. Relieves the burn
inę pains and soreness, fights in- 
fection, promotes healing. Ši mostis
pašalina Pilės be skirtumo ar jie gančias kuno dalis. Svaras 
nauji ar uzsiseneję, pagelbės be

Auksinių Šaknelių kainuojapiaustymo, jei dar nėra išsivystę i
SS“k& Perkant mažiau, unci-

f:.. (43) Su «»akymais prašom prisiųsti ir ja kainuoja $1.00.siu labai dėkinga.
Mrs. Al. Slager,

R. D. 1,
Phillipsburgh, N. J.

STATEMENT OF THE
Ovrnership, Management, Etc.

Reųaired By Tt* Act of CongreM 
•( Aagast 24, 1912,

OF KELEIVIS 
(Lltnuintan W«efcly) 

Publlthed W teki y at Boaton. Mau.. 
Suffolk County, for October 5, 1949.

užsakymais prašom prisiųsti 
money ordedrį ar čekį. Siunčiam ir 
C.O.D., bet turit prisiųsti štampų už 
30c. Adresuokit: (40)

M. J. Švilpa. P. O. Box 73, Sta. A, 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit gauti Hartfordo 
vaistinėse. Reikalaukit.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27, Mass.

sus metus. “Keleivis" man pa 
tinka skaityti, šiame laiške ra
site $7, iš tų pinigų 3 bus už 
laikrašti, o kiti už čia išvardy
tas knygas. Su pagarba,

Kostas Jonikas,
Stowe, Vt.

Gerbiamieji: Aš iš Pennsyl
vanijos durbankio prisiunčiu 
jums 5 dolerius, už laikrašti 
“Keleivį” 3 doleriai, vienas dol. 
už du kalendorių ir vienas dol. 
Maikio Tėvui. Su pagarba.

Stanis Grigaitis,
Avoca, Pa.

pagal pareikalavimą:
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Ine.,
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

SUSIVIENIJIMAS LIETIjVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Tortbifiansia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.

Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00. __
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas Ikftuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubilienma Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas,
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pss vietinę kropę arba į Centrą adre- 
sv.odamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th SU Nbw York 1, N. Y.

Gerbiamas redaktoriau: Nuo
širdžiai esu dėkingas už anks
čiau prisiųstus “Keleivio” nu
merius. Esu labai patenkintas 
tamstos leidžiamu laikraščiu, 
svarbiausiai, kad nebijote pa
sakyti tiesos ten, kur to reikia, 
ar tai butų dabartiniams Mask
vos “dievams,” pralotams ir jų 
klapčiukams. Linkiu tamstų 
laikraščiui ilgiausių metų ir 
skelbkit tiesos žodį. Prisiun
čiu $3.50 ir linkiu viso geriau
sio. ,

A. Peškys. 
Chicago, III.

Reikalingas Darbininkas
žemės ūkio darbui reikalin

gas vyras, gali buti ir nemo
kantis tokį darbą dirbti, arba 
DP. Darbą mokančiam atlygi
nimas $25 per savaitę ir pra
gyvenimas. Darbas gali būt ant 
visados. (42)

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

PAIEŠKOJIMŲ KAINOS
Nemokamai paieškojimų ne- 

talpinam. Iki 25 žodžių paieš
kojimas kainuoja 50 centų, o 
virš 25 žodžių—po 2 centu nuo 
žodžio.

Bet tokia kaina yra tiktai gi
minių bei draugų paieškoji
mams.

Paieškojimas asmenų vedybų 
tikslais kainuoja 75 centus iki 
25 žodžių, o virš 25 žodžių—po 
3 centus nuo žodžio.

Užmokestį galima prisiųsti 
pašto ženkleliais po 3 ar 5 cen
tus.

SIUNTINIAI I EUROPĄ
Lietuviams Remti Draugija 

siunčia Europon lietuviams 
tremtiniams siuntinius dvejopo 
didžio, po $7.50 ir po $10. Supa- 
KavimaS if kitas darbas atlieka
mas veltui.

Už $7.50:
2 sv. kavos, 1 sv. sviesto, 1 sv. pie

no miltelių, >4 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 Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1 *4 sv. sausos

I dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čekį 
61 Thomas Park. So. Boston. Mass. i arba money orderį ir aiškiai nurody- 

XTan.'ig4ng Editor—Jonas Jannskis, I ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir
61 Thomas Park. So. Boston. Mass. reikia pasakyt, ką daryti su siunti- 

Bnsiness Manajrer—Stanley Miehelson.
11 Souantum st.. E. Milton, .Mass.

2. That the owner ls: flf oKnol by a
Corporation. Its name and addiess mušt 
be atated and also Immedialely tliere- 
under the narnės an.l eddresses oi 
stockholders ovvning or hokling one pei 
cent or tnore of totai atooiint of stock 
If not owned hy a Corporation, the 
namoa and addrMses of the indivldual 
osmers muat be given. If otvned by s 
flrm. company, or other tinincorporaied 
concern. its name and address. I1
aa those of each Indlvidual incmber 
mušt he Klven.)
Keleivis Pnbilshing Co.

Truateaa:
John Andrevvs. 114 Hertien Rd..

Arlington. Mass
Wllliam V. Anesta. S Mayhew St..

Dorehester. Mass.
Paul A. Brazaitis. 34 Kcnlerma Rd..

Dorehester. Mass.
Paul J. Krurhas, 72 Tremont St..

?6«ivood. Mass.
Jonas Jannskis. 61 Tlsrmas Park.

So. Boston. Mass.
Napr.leon Jonuška. 15 C*otton St..

Roslindale, Mass.
Jonas A. Yankatiskas, 346 Broadvray.

So. Boston. Mass.
Frank X. Raman. 1I1S Washingt«n st..

Noorood. Mass.
Stephen Ptrozdan, 430 K. 7th St..

So. Boston. Mass.
Anthony VValeiko, 2 tVInslorv St.,

Catnbriilge. Mass.
The ahove tntstees act for the IJihna- 

ntan Soclakdemocratic Federation of 
America, a Corporation dulv organlzed 
and existlng accordlne to the hms of 
the State of Xew Jersev.

3. That tha known l>ondhoi<ier«. morf- 
^•irees, and other aeetirity holders own- 
ing or Isildlng 1 per c»nt or mote of the 
totai arnount nf honds. mortgagės, or 
utber aeciirities are: Xone.

4. That the tau paragraphs nexl Vlirnn flurbaahove. Ktving the naniM nf tb<* nwnera, UUI
■tnckhnl«$eTR. nec«»rity holder*. ii

NUO UŽSlSENfiJUSlŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS UGŲ

Tie, kurie kenčia noo SENŲ, AT- 
ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie

Gerbiami draugai: Dėlioju, 
kad nesulaikėt laikraščio “Ke
leivio,” kuris jau 33 metus lan- ženklelių iš Kanados, 
ko mano landynę ,:r ne mano Visi paieškojimai apmokami
kaltė, kad Maikio Tėvas nieko kalno, kitaip jie negali tilpti.

I

Before me. a Notary Public ln and for
• a y-aaaaV y afAv»o»giS» Iri P**r*Qn-
ally appeared Stanjey Mlchclson. »ho 
havlog been dulv swom accordmg to law. 
deposes and savu I ha t he ls the Bus .Mgr. 
of tbe Keleivis and ttaat the fol- 
lotrini; ls, to the best of his knotrledirt 
and bellef, a true statement of thę 
otvrtershlp, manageinent fttnd If a datlv 
paper. the circnkition). etc.. <.f ihe 
aforesald pnblicatlon for the dote shoau 
In the above eaptlon, re<juired by the 
Act or Auitust 24. 1912. eml«>»lle<l in sw- 
tion 411. Postai Laws and Regulations. 
printed on the reverse of thts form. to 
wlt:

1. That the narnės and addresses oi 
the publisher, editor. managuiK e<ll:or 
and buslness managers are:
Publisher—Keleivis PuNIshinč Co.

C2S Broodtray. So. Boston. Mass.
Editor—Jonas Januskis.

no<iu<ti nm anv> contHln ru>t onlv the lįst <>f stock- Met prašom neslUMl oru holders and security t«.lrters thcy ap.

AR PASENAI PASIEKĘS <0? NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jautiesi nuvargęs, vi
duriai užkietėję, pagelbėk sau gamtos vaistais, 

•eikis - ... -

niu jeigu jiį nebūtų galima nurody 
tam asmeniui įteikti: pavesti jį sto
vyklos vadovybei ar grąžinti siuntė
jui atgal? Grąžinimą siuntėjas turės 
apmokėti.

Užsakymus ir pinigus prašome šių 
sti mums šiuo adresu:

Lithoanian Aid Aseeeiatien, Ine,
99 Ward st, Worcester. Masu.

rainiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džinstančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c, $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money^ 
orderį į: {16-0)

LEGULO, I>ept. 2.
4847 W. 14th Street. 

CICERO 50. II.I,

Pagalba Tautiečiam
Tūkstančiai išvietintųjų 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 
dolerių (kelionė, maistas, pirmoji globa, rūbai ir t. t.). 
Siųskit jūsų auką į I.R.R.C. Lietuvių Fondą, kad demo-
Izr'jfičlcrr nitcicf *>f Y.-mr, ^roooAp oro, lA4,< JS 47^1.J,.* J J A ...4

International Retcue and Relief Coramittee 
103 Park Avė., New York 7, N. Y.

pašto ženklelių ir nesiųsti pašto
-ecurlty h«lder anpeart opr.n the liook. 
of the nimp«nv »s tru-tee «»r in ;>n\ 
other fIductary relatlon, tlie name „f the 
person or Corporation for tvhom such 
truetee ls actlng. ls itlven; also that the 
sald two pn ra gra plis rontaln statetnenn 
•mbracltuf afflant's fnll knotvlodae and 
bellef as to circutn-tances atnl d,toli 
tlons under wlilch stocklvlders and se- 
curtty Imlders wh» d" not jppear npon 
the books of the company as trostees 
hold stock and securlttes ln a capactty 
other than that ot a hona fid- <>wner 
«nd thls afftant ha., nn reason to lellev. 
that anv other person. as--latl'-n. o» 
Corporation Ims anv lntere«t <tlre<t ot 
Indlrect ln the sald stock. torai,, ot 
other aecurltles than aa so stated h> hlm.4. That the averaye numher of co. 
PlfM of eecly Issue nf thls ptihllratn 
•old or dlstrlhuted. throu«b the mai! or 
othertsriae, to pald nubėcrlbers dariny 
the tsrelve mnnts nrecedin* the <lat» 
sho-wn as aJtove is 7.140.
(Slgned) Stanley Mlrhelaon, Bus. Mųr.

Swnrn to and sohscrlt^d t>ef. >re me 
thhs ;!rd day of Octoher. 1949.

James SI. Keyes. Notarv Public.

žolėmis, k*. veikia greitai, bet švelniai, ką gra
žina energiją ir gyvenimas vėl pasidaro malo
nus. Ko lankti? Tuoj užsisakyk populiarės 
Herb Tea, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TEA NO. 17 
Kainuoja $1.10 su prisiuntimu; tas tonikas re
guliuoja sistemą ir buvo išrastas por daugeli 

metų patyrimo ir mokėjimą sumaišyti žoles. 
Taipgi paprašyk sau nemokamo cirkuliaro.

113
8ANITAS HERBS

Ave^ Chicago 22. HI-
(44)

' My Couiml,»lcn K’plres M.ty 15, 1154.

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.)



IŠ SOCIALDEMOKRATŲ IŠ BALF’o SUSIRINKIMO 
SUSIRINKIMO

Praeitą penktadieni vieti-
Praeitą šeštadienį LSS 60 nis BALF’o skyrius laikė 

kuopa laikė savo narių su- savo narių susirinkimą Lie- 
sirinkimą, kuriame dalyva- tuvių Piliečių Draugijos
vo ką tik iš Vokietijos at
vykęs drg. Kipras Bielinis

svetainėje. Buvo aptarta ei
lė klausimų ii- išrinkti dele

ir iš Pittsburgho persikėlęs gatai į BALF’o seimą Phi-
drg. J. V. Stilsonas. Susi
rinkimas buvo labai įdo-

ladelphijoj. BALF seimas 
įvyks šią savaitę, spalių 7-8

mus. Buvo aptarta dalyva-• dienomis. Delegatais įs- 
vimas Visuotiname Ameri- i rinkti: M. Michelsonienė. J.

SO. BOSTON Nr. 40, Saplių 5, 1949
ii KETVIRTADIENI 

MENULIO UŽTEMIMAS

Ketvirtadienį, spalių 6 d., 
bus visiškas mėnuloi užte
mimas. Jis prasidės 6 vai. 
60 minučių ir užsibaigs 1 
vai. 2 minutės nakčia. Vi
siškas užtemimas tęsis nuo 
9:20 iki 10:33.

Bostone Common darže 
bus “astronomų mylėto
jų” šventė, ten norintieji 
gaus " progos į užtemstantį 
ar užtemusį mėnulį pažiū
rėti per teleskopą.

PAVOGĖ NEMAŽAI
MARINŲ DINAMITO

Anita West-Adalian
Išvažiavo Floridon

PADĖKA

kos Lietuvių Kongrese Nevv 
Yorke, delegatu į kongresą 
išrinktas drg. J. Jankaus
kas ir alternatu drg. M. Mi
chelsonienė. Kongreso pro
ga paskirta auka Lietuvos 
vadavmio reikalams ir bu
vo aptarta kongreso darbų 
tvarka. Vieningai buvo ke
liama mintis, kad Amerikos 
lietuviai savo suvažiavime 
ypatingai pabrėžtų musų 
visų pastangas atstatyti de
mokratišką Lietuvą be sve
timų okupantų ir be “savų
jų” diktatorių.

Drg. K. Bielinis padarė 
susirinkime įdomų praneši
mą apie pažangiosios Lie
tuvos visuomenės kovą 
prieš maskvinius ir hilleri- 
nius okupantus ir apie da
bar daromas pastangas Eu
ropoje kelti Lietuvos bylą 
ir kovoti už Lietuvos laisvės 
atgavimą.

Rep.

BOSTONE VEIKIA
D. P. STOVYKLA

Romanas, K. Namaksienė ir 
J. Kasmauskas. Visi dele
gatai sutiko važiuoti Į sei
mą savo lėšomis.

Viešosios rinkliavos ko
miteto pirmininkė, Mrs. K. 
Namaksv, pranešė. kad

Jugoskni jos užsieniu reikalų 
ministeris. Edvardas Karde
lis. Jungtiniu Tautu seime 
griežtai pasmerkė Rusijos 
plėšikišką politiką ir sako.

rinkliava gatvėse davė pa- kad Maskva nori masinimais, 
jamų $1,771.44. Išlaidų bu-! šmeižtais ir kariškomis de-

menesj «Bostonan liepos 
atvyko laivukas su pabėgė
liais iš Baltijos šalių. Lai- 
vuke atplaukė 65 latviai, 17 
estų, du lenkai ir vienas lie
tuvis iš Švedijos. Kadan-

vo $317.23. Tuo budu gry
nų pajamų iš rinkliavos 
gauta $1,454.21.

Išlaidų butų buvę dau
giau, bet lietuviškos radio I 
stotys prieš šį susirinkimą 
sutikusios pasekti lietuviš
kus laikraščius ir už viešo
sios rinkliavos garsinimą 
sutikusios neimti atlygini
mo. Daugiausiai išlaidų pa
darė ženkliukų pagamini
mas, skyriui tai kainavo 
apie 250 dol.

Rinkėjų į gatves buvo iš
ėję 120. Didelė rinkėjų 
dauguma buvo naujai atvy
kę lietuviai. Pagal Mrs. 
Namaksy pranešimą, net 90 
nuošimčių rinkėjų 
naujai atvykusieji.

Rinkliavos
daugiausiai į 

darbo padėjo kapitonas 
Shimkus, M. Venis, ponios 
Shimkienė, Cuinienė ir 
Stravinskienė, prof. I. Kon-

monst racijomis paklupdyti 
Jugoslaviją, bet Jugoslavija 
yra pasiryžusi gintis.

LDD KP. WHIST P ARE

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 21 kuopa rengia 
uhist parę spalių 15 d., 
7:30 vai. vakare. Lietuvių 
Piliečių Draugijos svetainėj 
South Bostone. Musų or
ganizacijos draugai ir prie
teliai yra pasižadėję duoti 
dovanų, todėl primename, 
kad jau laikas dovanas pri
duoti kuopos sekretoriui N. 
Jonuškai. 15 Cotton Street, 
Roslindale. Kiekviena do- 

buvo,vana bus sužymėta ir au- 
' kotojų vardai bus pagarsin- 

organizavime i ti LDD nariams.
Rengėjai.

Praeitą savaitę, ketvirta
dienį, marinai darė “įsiver
žimą” į South Bostono pa
jūrį, Carson Ęeach. Manev
rų invazijoj, sprogstant vie
nai “granatai,” buvo už
muštas Bostono “Post” fo
tografas, o keturi marinai 
buvo sužeisti. Vėliau pasi- 
sirod<ė, kad South Bostono 
vaikėzai pavogė nemažai 
TNT (sprogstamos medžia
gos) iš marinų laikino san
dėlio pajūry. South Bosto
no policija surankiojo 12 
svarų TNT išmatų dėžėse ir 
pas vaikus. Dėl nelaimės 
laike manevrų ir dėl nesau
gojimo sprogstamos medžia
gos dabar eina tardymas, 
norima nustatyti, kas dėlto 
kaltas.

Visniauškų-Westų duktė, 
Anita Adalian, kuri šią va
sarą viešėjo Bostone pas sa
vo tėvelius, šiomis dienomis 
išvyko atgal į St. Peters- 
burg, Fla., kur ji pastoviai 
gyvena. Daugelis senesnių 
Bostono inteligentų atsime
na Anitą dar iš jaunų jos 
dienų, kuomet ji čia buvo 
žinoma kaip Onutė Viš- 
niauskaitė.

Šią vasarą ji buvo čia at
vykusi surasti butą savo 
dukteriai ir žentui, kurie 
įstojo Harvardo Universite
tan mokslo laipsniui įsigyti.

Šeši Tūkstančiai Plieno
Darbininkų Streikuoja

Naujosios Anglijos plie
no dirbtuvėse kol kas strei
kuoja tik 6,000 darbininkų. 
Streikuoja Worcesterio 
American Steel and Wire 
Co. 3,500 darbininkų; New 
Haven Steel and Wire Co. 
900 darbininkų; Palmer, 
Mass., streikuoja 700 darbi
ninkų, Clinton, Mass.—500 
darbininkų, Worcester 
Wickwire and Spencer 
Steel—300 darbininkų ir 
Hartforde—200 darbinin
kų.

KELEIVIO” 
KALENDORIUS

19SO METAMS

Sandariečiu Vakarienė

A. L. T. Sandaros 7-ta

Kelių Nelaimėse Žuvo 13 Musų Kalendorius 1950 
Metams jau spaudoj ir da-

Širdingai dėkoju Mrs. 
Izabele Martin už padary
tas garantijas atvykimui iš 
tremties.

Taipgi nuoširdžiai dėko
ju už parodytą tikrą lietu
višką nuoširdumą Mrs. J. 
M. Tumavičienei ir Mr. J. 
Tuinylai.

K. Zaganevičius.

RADIO PROGRAMOS

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES 

Už $12 per metu* gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

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— Jono Shurilos orkes 
tra.

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

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

Steponas Minkus

AMELIA TATARONIS
vėl atidaro

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

Studio 480 Boylston Street, 
Boston

Naujosios Anglijos ke- !’.ar galima « ^‘‘ytk Tel. KE 6^571 arba AS 7-3303

liuose praėjus i s savaitgalis 
buvo labai kruvinas, 13 
žmonių žuvo automobilių 
nelaimėse, o keli 
buvo sužeisti.

7.mnnAs

Užsakymus geriausia siųsti 
kartu su laikraščio prenu
merata.

Kalendoriaus kaina bus 
tokia pat, kaip kitais me
tais—50 centų. Užmokestį 
atskirai siunčiant galima

GERA PROGA BIZNIUI 
SOUTH BOSTONE

Dėl savininko senatvės South
TLncfz-__J^vevvirv ngrei/lim/laLrai owa wrveo drannnn

Dešrų Streikas Pasibaigė

Tris savaites užtrukęs' nesiųsti .°™. paS°

krautuvė. Galima nupirkti su 
visu inventorium pagal urmi-

. c’*v***^,<*“v j nę rinkos kainą, arba galima
prisiusi, ir pašto ženkleliais ,šnuonloti tik vieną štorą vie. 
Pe 3 arba po o centus. Tlkita tinka: barbemei, geležiniams 

daiktams. Army and Navy 
daiktams, 5c-to-$l krautuvei, 
radijams ir televizijai, elektri-

cius, adv. A. Juchnevičius kuopa rengia bankietą spa-Į 
gi jie atvyko be vizų ir ne it k. Pirmininkavo Mrs. K. lių 9 d., sekmadieni. Pilie- *«»
iš Vokietijos DP stovyklos,! Namaksy. čių Draugijos svetainėje, į dešrų darbininkų streikas ell5’ nesiųsti pašto
tai tie žmonės buvo uždą- (Palyginimui paduosime So. Bostone. Pradžia 5 vai. Bostone pasibaigė. 800 dar- zenklellų IS Kanados, nes
ryti į imigrantų stovyklą! skaičius iš 1947 m. birželio vakare. bininkų grįžo į darbą išsi- mes negahm « suvartoti, niams daiktams laikrodžiams
East Bostone ir ten yra lai--28 d. rinkliavos. Tada i —--------------------------- — kovoję sa upagerintas dar-’ “KELEIVIS” • a s a> ams.
komi iki šiai dienai. Tų ne- gatves išėjo 153 aukų rinkė- Kreipkitės pas tuos. kurie bo sąlygas ir pašalpas li- 636 East Broadsvay
legališkų ateivių likimą jai (dėžučių buvo išdalinta skelbiasi “Keleivyje.” goję. ' South Boston 27, Mas*.
sprendžia Washingtono im 
igracijos Įstaigos. Atrodo, 
kad latviai ir kiti ateiviai

160). Aukų surinkta $3,-; 
243.21.)

Rep.

riausioj South Bostono vietoj 
ir gerojoj Broadvcės pusėj. Su- 
žinokit “Keleivio” ofise. (41)

iš Švedijos bus išleisti !pikniko Po St Dovanos
laisvę, kai uz kiekvieną! _____
šeimą bus užstatyta 500 do-! Praeitą sekmadieni “pik- 
lerių kaucija. nike po stogu” Brocktone

I
I
I

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

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

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

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

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nas SUS 

Ir mllUI
546 BROADWAY

BO. BOSTON, MA88. 
Telefonas: SOUth Boston ISIS

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Scredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-r4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

405 COLUMBĮA ROAD 

arti Upham's Corner
DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE * INSUBANCB

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Ben. S7 ORIOLE STREET 

Weet Rosbury, Mase.
Tel. PArkwey 7-1233 W

Toje pačioje imigracijos 
stovykloje yra laikomi ir 
keli lietuviai, vienas jų, Pet
ras Ausėjus, su šeima ten 
jau laikomas nuo liepos mė
nesio. Jie atvažiavo su ki
tais ųsvietintais lietuviais į 
Bostoną, bet jį “atsivijo” 
pranešimas iš Vokietijos, 
kad jį sulaikytų Bostone, 
kol ateis jo “byla.” Ta by
la ir dabar dar neatėjo ir 
niekas nežino, už ką tas lie
tuvis yra laikomas “nei nu
leistas nei pakartas.” Spė
jama, kad jį koks nors ilga
liežuvis tautietis įskundė ir 
primelavo ką nors prieš jį, 

imigracijos įstaigos tą
skundą tikrina. Tuo tarpu 
apkaltintasis žmogus sėdi

o

buvo išdalinta nemažai do
vanų. Jas gavo 1— D 646, 
Mary Berry iš Dorcheste-! 
rio; 2—E 555, Hyman Co- 
hen iš Bostono; 3—F 1247, 
Ruth K. Sheridan iš Brigh- 
tono; 4—C 1168, Vincas 
Zinkevičius iš Montello; 5 
—J 138, Dr. J. C. Seymour 
iš So. Bostono; 6—C 1073, 
Fred J. Marsh iš Brockto
no; 7—L 361, Antanas Ker- 
šulis ių Brocktono ir 8— 
J 1745, Matilda Gasunas iš 
W. Hanover.

Jžangos dovanas gavo: 1 
—020511; 2—021313; 3— 
021546 ; 4—020295 ; 5—
020265, Adolf Vilkelis iš 
Nonvood; 6—021191: 7— 
021072, Albert Siauris iš

NĖR GERESNIO DAIKTO RŪBAM SKALBT!

nusipirk
DABAR

LENGVAI
SUTAUPYSIkempėje. . . Yra ir dar pofa Dorchesterio ir 8—021015. 

šeimų, kurios laukia, kada' Dovanas už šokius gavo: 
jų likimas bus išspręstas. Monika Aucila ir William 

Yanuss iš S. Bostono; Ami- 
lija Sinkus iš S. Bostono ir 
Al Airošius iš Roslindale: 
Aldona Bulkitis iš Brockto
no ir Edmund Rudis iš S. 
Bostono; Meilutė Indeikai- 
tė ir Jonas Adamonis iš 
Bridge water.

Pikniko po stogu rengė-

JAUNI PLĖŠIKAI 
PAKLIUVO KALĖJIMAN

Nakčia iš sekmadienio Į 
piimadienį du jauni plėši
kai, prekybos laivų jurinin
kai, įsiveržė į mokslininko 
D. Parson namus Osterville,
Mass., surišo šeimininkus ir jai dėkoja visiems atsilan- 
išvalė jų visus brangesnius kiusiems. darbininkams,' 
daiktus, viso už $20,000. biznieriams ir šiaip prisidė- 
Bebėgant plėšikams policija jusiems prie to parengimo 
juos pagavo. pasisekimo.
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taupo pinigus
Naujas Easy Wringer Washer 
yra pat* pirmutini* tikroj 
skalbtuvų vertėj.

taupo laiką
Švelniai besisukdamas Spira- 
latorhss pagreitina skalbimo 
darbų, todėl galima išskalbti 
daugiau drapanų.

taupo drapaną
Didelė) žluktoj (nuo $ iki 9 
svarų) kožną drapana gauna 
lygių, švelnių skalbimo akci
ją

taupo ir jus
Naujas, sklandu* ir saugus 
gręžtuvas veikia vo* tik pri-

Tel. SO 8-27U arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

i Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St, Kimba! Building 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą Santuokai
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BOR1S BEVERAGE CO.

DAUG ATSKAITOMA Už SENĄ ELEKTRA-SKALBĮ 

Pa* Edison Skops ir Elektros Dyleriu*

220 E Street, South Boston 
Pristato tonikų, vynų ir viso* 

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141_____ e___________

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.,

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inrared 
Moven)

Perkrauetoa 
čia pat ir f to- 

▼tetas.

BOSTON EDISON COMPANY

8au*i priežiūra,
326 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS. 
Tel. SOuth Boston S-461S




