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Korėjos Karas Eina Prie Galo 
Bolševikų Frontas Aižėja

Sostinė Seoul Paimta; Pietinis Bolševikų Frontas Sulau
žytas; Amerikiečiai iš Seoulo Susitinka su Ameri

kiečiais iš Pietų; Kų Daryti su 38-tąja Parale
le? Juda Stalinas Išduoda Korėjos Bolše

vikus; Siūlo Amerikai “Derėtis Dviese”

81-mas Kongresas Išsiskirstė 
Rinkimų Kampanijai

įvedė Naujų Mokesnių $4,700,000,000; Paskyrė 30 Bi- 
lionų Krašto Gynimo Reikalams; Priėmė Prieš 

Prezidento Veto Antikomunistinį Bilių; 
Kongresas Nepriėmė Daugelio Prezi

dento Siūlomų įstatymų

Šį antradienį amerikie
čiai marinai' ir pėstininkai 
užėmė Korėjos sostinę Se- 
oulą, kurį bolševikai žadėjo 
padaryti Korėjos “Stalin
gradu,” bet neišlaikė nė tri
jų dienų. Seoulo mieste 
bolševikai vietomis dar gi
nasi, bet jų svarbiausias 
siekimas dabar yra turėti 
laisvą kelią pabėgti iš mies
to. Į Korėjos sostinę jau 
atsikėlė miesto rinktas ma
joras ir vietos vyriausybė, o 
Korėjos respublikos vyriau
sybė greitu laiku keta ten 
keltis. Miestas žymiai nu
kentėjo laike mūšių ir pus
antro miliono Seoulo gy
ventojų yra reikalingi grei
tos maisto pagalbos, nes 
bolševikiški okupantai mie
stą išvalė.

Vėliausiomis žiniomis, 
bolševikai iš Seoulo ųiu bė- 
g<rdinft'”38sioš paralelės, o 
amerikiečiai juos veja. Pa
čiame mieste belieka tik iš
valyti “snaiperius’’ ir užge
sinti gaisrus, kurie kilo be- 
daužant ^stiprintus namus.

Korėjos pietiniame fron
te amerikiečiai ir pietiniai 
korėjiečiai prasilaužė pro 
bolševikų linijas ir dabar 
veržiasi skubiai į šiaurę. 
Amerikiečių pirmoji kava
lerijos divizija jau nužygia
vo per penkias dienas virš 
75 mylių į šiaurę ir užėmė 
Chonju miestą. Amerikie
čiai iš Seoulo “nusileido” 
virš 30 mylių į pietus ir už
ėmė Osan miestą. Susiti
kimas tarp amerikiečių iš 
pietų ir šiaurės gali įvykt 
greitu laiku ir tada visa Ko
rėja bus perkirsta į dvi da
lis ir apie 100 tūkstančių 
bolševikų kareivių atsidurs 
aklame maiše ir turės pasi
duoti arba bus sunaikinti. 
Bolševikų moralė jau gavo 
mirtiną smūgį ir tūkstančiai 
bolševikų pasiduoda į ne
laisvę ir nebenori mirti už 
Rusijos imperializmą.

Amerikos vyriausybė ta
riasi su kitomis Jungtinė
mis tautomis dėl klausimo, 
ką daryti su 38-tąja parale
le, ar ją peržengti, ar ne. 
Pietiniai korėjiečiai keta 
žygiuoti per tą liniją ir su
jungti visą Korėją.

Sovietų Rusija jau “nu
rašė” šiaurinės Korėjos bol
ševikus į nuostolius ir nebe
mano jų gelbėti, o Rusijos 
diplomatas J. Malikas siūlo 
Amerikai “pasikalbėti” 
dviese apie “pasaulio tai
ką.” Bet kartu su tuo bol
ševikai ieško naujų aukų ir 
smarkiau pradeda pulti In
dokinijoj, o Jugoslavija 
skundžiasi, kad prie jos sie
nų bolševikai kasdien ruo
šia “pasenio incidentus.”

Attlee Kviečia
Anglus Ginkluotis

Anglijos socialistinės vy
riausybės galva, Clement 
Attlee, praeitą šeštadienį 
kalbėjo Darbo Partijos 50 
metų sukaktuvių iškilmėse 
ir sakė, jog dabar “britai 
turi dirbti laikydami vieno
je rankoje darbo įrankius, 
o kitoje rankoje kardą,” 
nes “pasaulyje švaistosi la
bai pavojingos jėgos.”

Šią savaitę posėdžiauja 
Darbo Partijos ekzekutyvi
nis komitetas, o ateinantį 

i mėnesį posėdžiaus Margate 
mieste Darbo Partijos kon
ferencija. Parlamentas ke
lių balsų dauguma pritarė 
vyriausybės nusistatymui 
perimti į visuomenės ran
kas plieno pramonę, bet 
partija dar turi išspręsti, ar 
siekti daugiau pramonės 
šakų nacionalizacijos, ar 
šiuo tarpu susilaikyti. Par
tijoj gyvai svarstoma ir 
naujų rinkimų klausimas.

Sutarė Kurti
“Atlanto Armiją”

“Trijų didžiųjų” karo mi- 
nisterių pasitarimai New 
Yorke priėjo susitarimo dėl 
įkūrimo po viena vadovybe 
“Atlanto Pakto šalių armi
jos.” Į tą armiją bus įtrau
kiamos ir vokiečių bei ita
lų kariuomenės dalys, o 
Amerika pasižadėjusi duoti 
tai armijai ginklų ir įtrauk
ti į ją sustiprintą savo ka
riuomenę Europoje.

Trijų didžiųjų susitarimą 
šią savaitę dar svarsto At
lanto Pakto šalių karo mi- 
nisteriai ir, jei bus galuti
nai išsiaiškinta dėl vienin
gos armijos kūrimo, Ame
rika tuoj pradės siųsti Eu
ropon savo kariuomenę ir 
ginklus.

Rusai Periima
Albanijos Uostą

480 rusų armijos kari
ninkų ir politinių “eksper
tų” perėmė į savo rankas 
svarbiausią Albanijos uos
tą Durazzo. Taip praneša 
Jugoslavijos komunistų or
ganas “Borba.”

Jau kuris laikas, kaip ru
sai siunčia į Albaniją savo 
kariškus ekspertus ir poli
tinius patarėjus ir visa Al
banijos kariuomenė ir ūkiš
kos organizacijos yra rusų 
vadovaujamos. Jugoslavi
ja mano, kad rusai iš Al
banijos nori padaryti bazę 
pulti Jugoslavijai ir dėlto 
stipriai baukštosi.

■...... į-- ■ ■ ■ =====
GENEROLAS MacARTHUR FRONTE

Vyriausias Jungtiniu Tautę pajėgu vadas Korėjoj, gen. MacArthur su savo štabo 
nariais, stebi amerikiečių kariuomenės išsikėlimą prie Inchon uosto, netoli nuo Korė
jos sostinės Seoul.

Gubernaorius 
Deuey 'Metė Bombą

New Yorko miesto su
ruoštame bankete Jungti
nių Tautų delegatams pa
gerbti, New Yorko guber
natorius Thomas E. Dewey 
pasakė kalbą, kurioje, tarp 
kitko, sakė:

“Butų kvailybė užsimerk
ti prieš faktą, kad kol So
vietų Sąjunga laiko nuo 10 
iki 15 milionų žmonių ver
gų stovyklose, kuriose dar
bo sąlygos yra kankynė iki 
mirties, tol negali būti pa
saulyje nė vieno žmogaus, 
kurs jaustųsi šiek tiek sau
gus.”

Kaip tik gubernatorius 
pasakė tuo žodžius apie Ru
sijos vergų stovyklas, A. 
Višinskį ir J. Malik, Rusi
jos atstovai, atsistojo ir iš
ėjo iš banketo lauk.

Tarpe diplomatų ir “auk
štųjų” delegatų gubernato
riaus Dewey teisingi ir at
viri žodžiai sukėlė didelę 
sensaciją, o banketo daly
vių milžiniška dauguma su
kėlė gubernatoriui ovacijas 
už jo drąsius žodžius.

JV Lėktuvai Daužė
Anglus Korėjoj

Praeitą šeštadienį Korė
jos fronte, prie Waegwan 
miesto, Amerikos lėktuvai 
per klaidą bombardavo ir 
apšaudė anglų kariuomenės 
pozicijas. Ne mažiau, kaip 
50 anglų kareivių buvo už
mušta ar sužeista. Korėjoj 
tai jau antras atsitikimas, 
kad Jungtinių Tautų lėktu
vai per klaidą daužė saviš
kius. Karo pradžioje ame
rikiečių kareiviai per klai
dą buvo bombarduojami 
Jungtinių Tautų orlaivių.

Amerikos vyriausybė, dėl 
tos tragiškos klaidos, pa
siuntė Anglijos vyriausybei 
apgailestavimą ir pareiškė 
užuojautą dėl žuvusių ang
lų kareivių.

George C. Marshall 
Pasisakė už Jaunimo 
Karišką Apmokymą

Naujas krašto gynimo 
sekretorius, gen. George C. 
Marshall, sako, kad dabar 
negrėstų pasaulinio karo 
pavojus, jei kongresas butų 
jau seniau priėmęs įstatymą 
apie visuotiną jaunuomenės 
karišką apmokymą ir jei pi
liečių armija butų paruošta 
mobilizacijai.

Vyriausybė ir kai kurie 
kongresmonai tuoj po karo 
siūlė įvesti priverstiną ka
rišką jaunuomenės apmo
kymą, bet kongresas tokio 
įstatymo neišleido ir todėl 
Amerikos ginkluotos pajė
gos neturi išmokytų rezer
vų.

Antikomunistinis
Kilius Jau Veikia

Generalinis prokuroras, 
J. Howard McGrath, sako, 
kad šią savaitę Justicijos 
departamentas pradės tai
kinti kongreso priimtą anti
komunistinį bilių, kuris rei
kalauja, kad visi komunis
tai ir komunistų “fronto” 
organizacijų nariai susire- 
gistruotų justicijos depar
tamente įkuriama speciali- 
nis skyrius, kurio tarnauto
jai pradės tą įstatymą vy
kinti.

Britų Konservatoriai
Žada “Atnacionalizuoti”

Ateinančią savaitę Ang
lijos vyriausybė pradeda 
perimti į visuomenės ran
kas plieno ir geležies pra
monę. Plieno pramonės 
nacionalizacija bus baigta 
iki Naujų Metų. Anglijos 
konservatoriai sako, kad 
jie, jei laimės sekančius 
rinkimus, vėl perleis plieno 
pramonę į privačias ran
kas. Konservatoriai mano, 
kad nauji rinkimai bus bė
gyje artimiausių šešių mė
nesių.

Reikia Daugiau
Liberalų Kongrese

Liberalinė “Americans 
for Democratic Action” 
(ADA) organizacija. pasi
sakė už energingą rinkimų 
kampaniją ir sako, kad dar 
mažiausiai 40 ar 50 aiškiai 
liberališko nusistatymo pa
pildomų kongresomnų ir se
natorių turėtų būti išrinkti 
į naująjį kongresą šį rude
nį, kad prezidento Truma- 
no pažangi politika turėtų 
rimtą paramą kongrese.

ADA organizacijos na
cionalinė komisija savo pa
reiškime sako, kad kongres
monai ir senatoriai, kurie 
seka R. A. Taftą, K. W. 
Wherry, P. McCarran ir H. 
Byrd sąmoningai ar nesą
moningai, bet pasitarnauja 
komunistams krašto viduje 
ir užsieniuose.

ADA organizacija pa
smerkė naujai išleistą įsta
tymą bolševikams pažabo
ti, kapo nepraktišką ir kai
po “užuovėją baimingiems 
kandidatams.”

Reikalauja Grąžinti
Rytų Prūsiją

Vakarinės Vokietijos mi- 
nisteris Jakob Kaiser, kal
bėdamas vokiečių krikščio
nių demokratų susirinkime 
Berlyne, sakė, kad Vokieti
ja reikalauja jai grąžinti ne 
tik rusų okupuotąją Vokie
tijos dalį, bet taip jau rei
kalauja ūdros ir Nysos sri
čių ir Rytų Prūsų provinci
jos. Ministeris sakė, kad 
Koenigsbergas, Stettin ir 
Breslau esą vokiečių sieki
mų “simboliai” ir vokie
čiai nenurims, kol vėl tas 
sritis įjungs į Vokietiją.

Anglijoj 90 Angliakasių
Liko Uždaryti Kasykloj

Anglijoj, Worksop kasyk
loje kilo gaisras ir 90 mai- 
nierių liko uždaryti kasyk
loj. Gelbėtojai baimijasi 
dėl jų likimo. ,

Atskiro Numerio
Kaina 7 Centai

Mussolinio Turtai 
Teko Jo Našlei

Italijos diktatorius Mus- 
solini,- bevaldydamas kraš
tą, buvo prisivogęs dide
lius turtus ir kada jis buvo 
nušautas, jis paliko daug 
milionų vertės turtų. Pra
eitą savaitę Forli teismas 
Italijoj nusprendė pripa
žinti dalį tų turtų jo našlei, 
Rachelei. Jai buvo pripa
žinta nuosavybė septynių 
dvarų, dvejų vilų ir vienos 
pilies. Visos tos nuosavy
bės buvo Mussolinio “įgy-, 
tos” iki 1938 metų liepos 
21 d., bet kodėl buvo pa
rinkta' šita data nuosavybės 
pripažinime našlei, niekas 
nežino. Mussolini grobė 
turtus ir prieš tą datą ir po 
jos, bet teismas nutarė kon
fiskuoti Mussolinio turtus 
įgytus tik po 1938 metų va
saros.

Lengvieji Lėktuvai
Perskrido Atlantą

Du varykliniais motorais 
(jet propelled) lengvieji 
lėktuvai praeitą penktadie
nį perskrido Atlanto van
denyną, jie iš Manson, An
glijoj, atlėkė į Ameriką, vie
nas jų turėjo nusileisti Laz- 
radore, lakūnas iš lėktuvo 
turėjo iššokti parašiutu, o 
kitas atlėkė į Maine valstiją 
ir nusileido Limsetone aero
drome. Į Maine atlėkęs 
lėktuvas nulėkė 3,300 mylių 
be nutūpimo į 10 valandų 
ir 1 minutę. Lengvieji va- 
rykliniai lėktuvai pakelėje 
gavo kuro iš kito lėktuvo, 
nes jie patys negali pasi
imti kuro tokiai ilgai kelio
nei. Į Maine atlėkusį lėk
tuvą vairavo amerikietis 
pulk. David S. Schilling.

PAUL HOFFMAN 
PASITRAUKĖ IŠ VIETOS

Marshallo plano vykdy
tojas, Ekonominės Koope
racijos Administracijos vir
šininkas Paul Hoffman, pa
sitraukia iš savo vietos ir 
pereina dirbti į Fordo au
tomobilių kompaniją. Į jo 
vietą, sako, bus paskirtas 
William C. Foster, buvęs 
Hoffmano pagelbininkas.

New Yorko Darbo
Partija “Ignoruos Bilių”

New Yorko Darbo Parti
jos pirminnikas V. Mar- 
cantonio sako, kad partija 
“ignoruos” antikomunistinį 
bilių ir į jį žiūrės, kaip ka
daise Linkolno vedami re- 
publikonai žiurėjo į vergų 
išdavimo bilių.

45 METAI

Rugsėjo 23 d. aštuonias- 
dešimts pirmasis kongresas 
išsiskirstė iki lapkričio 27 
d., kada po rinkimų jau bus 
paaiškėjęs naujo kongreso 
sąstatas. Kongreso nariai 
išvyko į namus dalyvauti 
šių metų rudens rinkiminėj 
kampanijoj.

Prieš išsiskirstydamas 
kongresas priėmė naujų 
mokesnių 4 bilionus 700 
milionų dolerių. Tuos mo
kesnius mokės pavieniai 
mokesnių mokėtojai nuo sa
vo pajamų ir korporacijos. 
Kongresas nespėjo įvesti 
specialinių mokesnių nuo 
pelnų perviršių, bet toks 
mokesnis bus įvestas vėliau. 
Mokesniai pakeliami nuo 
spalių 1 d.

Kongresas paskyrė admi
nistracijos prašomus pini
gus krašto gynimo reika
lams ir tam reikalui šiems 
fiskaliniams metams skyrė 
30 bilionų dolerių. Kon
gresas taip pat paskyrė ad
ministracijos prašomas lė
šas užsieniams ekonominiai 
remti ir ginkluoti.

Išsiskirstymo dienoj kon
gresas atmetė prezidento 
veto dėl kongreso priimto 
antikomunistinio biliaus ir 
bilius įsigaliojo. Apie tą 
bilių rašoma plačiai šiame 
“Keleivio” numery.

Kongresas neišleido pre
zidento siūlomų įstatymų 
dėl priverstino draudimo li
goje (ligonių kasų), nesky
rė federalinės pašalpos mo
kykloms, nepriėmė Bran- 
nan plano žemės ūkio pro
duktų kainoms remti ir ne
atšaukė Taft-Hartley bilių. 
Iš vidaus įstatymdavystės 
kongresas priėmė tik socia
linio draudimo (senatvės 
pensijų) pagerinimą ir tas 
įstatymas jau veikia. Kon
gresas taip pat pratęsė nuo
mų kontrolės įstatymą iki 
šių metų galo ir ateinančių 
metų pirmam pusmečiui pa
liko tą įstatymą savivaldy
bių ir valstijų nuospren
džiui. Kongresas taip pat 
priėmė ūkio kontrolės įsta
tymą, pagal kurį preziden
tas gali įvesti kainų ir algų 
kontrolę, žaliavų skirstymą 
ir kredito priežiūrą.

VENGRIJOJ “HELLO” 
YRA IMPERIALISTIŠKAS

Vengrijos bolševikų vy
riausybė įsakė, kad valdžios 
įstaigose, kai pradeda 
skambėti telefonas, tarnau
tojai atsilieptų ne “helio,” 
kaip iki šiolei, bet sakytų 
“rankas šalin nuo Korėjos” 
ir jau paskui paklaustų, kas 
skambina ir ko nori. Mat, 
“helio” esąs amerikoniškas 
žodelis ir kvepia “imperia-



Puslapis Antra? ' mETVTS, SO. BOSTON Nr. 39, Rugsėjo 27, 1950

APŽVALGA 8
“DARBININKO” MELAI

“Darbininke” (Nr. 70), 
straipsnyje “Pabaltijo So
cialistai ir Pabaltijo Vieny
bė,’’ tūlas P. Ž. pats krai
po ii- tempia ant savo kur
palio Pabaltijo sociaide- 
mekratų partijų Kopenha
gos nutarimus ir iš to d a t 
piktas išvadas apie “socia
listinę dialektiką.” Minė
tos konferencijos nutarime 
trys Pabaltijo socialdemo
kratų partijos deklaruoja 
tradicinį tų partijų vienin
gumą, ryžtumą bendromis 
jėgomis kovoti už Baltijos 
kraštų iš bolševikų jungo 
išlaisvinimą, už demokrati
nį jų susitvarkymą, už so
cializmą. Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos socialdemo
kratai griežtai atmeta tų 
kraštų grįžimą į autoritari
nius režimus ir kovoja su 
reakciniais tų tautų sluoks
niais emigracijoje. Tos par
tijos savo nutarime pareiš
kė, kad jos skaito galimu 
bendradarbiauti:
“tiktai su demokratnėmis 
partijomis ir jų sukurtais 
laisvinimo organais. Balti
jos socialistai: pripažįsta de
mokratiniais centrais trem
tyje tik Estijos Tautinę Ta
rybą, Latvijos Centrinę Ta
rybą ir Vyriausiąjį Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą. Kon
ferencija griežtai atmeta pa
baltiečių reakcingųjų sluoks
nių bandymus sudaryti para
lelius destruktyvius centrus” 
(iš konferencijos tarimų).

kas neaišku, kuriais sume
timais “Darbininkas” pa
našius melo dalykus skel
bia?

218)

Štai: 
advokatė pa- 
kad jos kli-

KORĖJOS REPLĖS BOLŠEVIKAMS

Nuo Taegu iki Seoul yra 150 mylių, bet amerikiečių karo 
pajėgos veržiasi smarkiai pirmyn ir nori visą tą tarpą 
užimti, kad uždarius Maskvos sukurstytus šiaurinės Ko
rėjos bolševikus i didelį maišą.

Kame gi čia klastojimas? 
Ogi tame, kad krikščioniš
kos moralės ir katalikiškos 
dialektikos straipsnio auto
rius prie žodžių “Estijos 
Tautinė Taryba” ir “Latvi
jos Centrinė Taryba” pri
dėjo žodį “Stockholme,” 
ko nėra musų čia patiekta
me tos konferencijos nuta
rime.

Su Latvijos Centrine Ta
ryba VLIK’as be pertrau
kos bendradarbiauja nuo 
vokiečių okupacijos laikų. 
Ši taryba sudaryta iš demo
kratinių partijų atstovų, jai 
dabar pirmininkauja vys
kupas Rancens — antras 
Latvijos seimo vice-pirmi- 
ninkas, taigi tik šią tarybą 
pripažįsta Kopenhagos so
cialdemokratų konferneci- 
jos nutarimas. Tas pats ir 
su Estijos Tautine Taryba.

Bet latviai turi “ypatingų 
įgaliojimų laikytoją,” Lat
vijos diplomatinį atstovą 
Londone p. K. Zarinšą, be 
to, tremtyje egzisuojančios 
reakcininkų grupės ir gru
pelės sudarė Latvių Tauti
nę Tarybą, taigi šitie para
leliai sudaryti organai su
daro paralelius laisvinimo 
centrus, prieš kuriuos tad ir 
pasisakė pabaltiečių social
demokratų konferencija, 
atsieit, pasisakė prieš des
truktyvius reakcininkus. To 
paties P. Ž. pasakymas, kad 
“VLIK’as kaip tik lig šiol 

bendradarbiauja su socialistų 
nepripažintais latvių bei estų 
organais Vokietijoje,”

yra antras iš eilės melas. 
P. Ž. nepatinka aiškus so
cialdemokratų konferenci
jos pasisakymas už demo
kratiją ir prieš “reakcingų
jų pabaltiečių sluoksnių 
tremtyje bandymus suda
ryti paralelius išlaisvinimo 
centrus.” Reakcininkams, 
tai yra skaudus smūgis 
prieš savuosius ir platesnio 
pasaulio akyse. Mums kol į

V. ANDRULIS 
TEISMO AKYSE

“Naujienos” (Nr. 
duoda duomenų apie einan
čią Chicagos teisme V. An
drulio bylą. Kai kurie tos 
bylos momentai yra dėme
sio verti ir žinotini musų 
skaitytojams.

“V. Andrulio 
reiškė teismui,
entas yra paprastas ‘Vilnies’ 
bendrovės tarnautojas, kad 
jis nėra komunistų partijos 
narys.”

Bet teisme liudija V. An
drulio draugas, buvęs ko
munistų partijos narys, 
Morris Malkin. Jis sako:

“1925 metais Andrulis kar
tu su A. Bimba kalbėjo Chi
cagos auditorijoj Ashland 
Avenue . . . panašiuose mi
tinguose kalba tiktai komu
nistų partijos nariai.”

Teisme yra daugoka ko
munistinių lietuvių kalba 
leidinų. Andrulio advoka
tė klausinėja M. Malkiną, 
ar jis minėtas knygas pa
žįsta ir jas yra skiatęs. Mal- 
kinas atsako, kad
“visas labai gerai žinąs, 
savo laiku jis pats jas 
tinęs.”

Tie leidiniai teismo 
imti į bylą. Po liudininkų 
apklausinėjimo ir dėl esa
mos teisme rodomosios me
džiagos V. Andriuliui kelia
mi du nauji kaltinimai:

(1) Kad jis atvykęs į Ame
riką ir nebūdamas pilietis pri
sidėjo prie organizacijos, kuri 
stato sau tikslu jėga nuversti 
esamąją santvarką;

(2) kad jis susirišo su orga
nizacija, kuri spausdino ir pla
tino raštus, raginančius virš- 
minėtą tikslą siekti.

Be leidinių byloje yra do
kumentų ,kurie aiškiai nu
sako kokios krepties yra 
“Vilnis” ir kokią rolę ko
munistiniame judėjime vai
dino pats V. Andrulis.

Vagys, Prašom Registruotis
oj...

duoda vyriausybei sauva- 
lišką teisę briautis j piliečių 
konstitucija garantuotas 
teises, bet nepadeda šalies 
apsaugoti nuo komunistinio 
pavojaus, nuo šnipinėjimo 
ir sabotažo. Todėl prezi
dentas įstatymą grąžina 
kongresui. ,

Praeitą šeštadienį ir se
natas, prieš išsiskirstyda- 
mas rinkiminei kampanijai, 
patvirtino antikomunistinį 
įstatymą 57 balsais prieš 10 
ir tokiu budu kongresas 
prezidento veto atmetė ir 
įstatymas įsigalioja.

Amerikos komunistų par
tija, kaip tik įstatymas bu
vo priimtas, pareiškė, kad 
ji nei jos nariai NESIRE- 
GISTRUOS, nors įstatymas 
ir numato už nesiregistravi- 
mą iki 10,000 dolerių pa
baudos ir 5 metus kalėjimo.

Įstatymo vykdymas, kaip 
prezidentas sako, susidurs 
su didelėmis kliūtimis ir, 
atrodo, jog teismuose kils 
bylos dėl kai kurių įstaty
mo patvarkymų konstitu- 
cingumo.

Bravo, Dewey!

nes
plą-

pri-

ČIA TAI BOLŠEVIKAI 
TIKRAI NUSIKALTO

“Vilny” (Nr. 213) skai
tome apie karalius, karaliu
kus ir jų palikuonis. Tame 
rašiny visko yra, bet tarp 
kitko ir šitokia vietelė:

“Kuomet buvęs Rumunijos 
karaliukas Mykolas turėjo 
nešdintis iš šalies 1947 metų 
pabaigoje, jis' su savimi išsi
vežė net ištisą traukinį viso
kio lobio, kurį jis vilko su sa
vim į tremtį Šveicarijoj.”

Tuo laiku, kai karaliukas 
Mykolas vežėsi iš Rumuni
jos tuos lobius, tą kraštą 
valdė rusai bolševikai ir 
leido tam karaliukui, kurį 
dabar peizoja “Vilnis,” 
tuos lobius išsivežti. Bet 
tas laikraštis neturi drąsos 
tą faktą minėti.

MUSy SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

Pranešam, kad musų skai
tytojai Anglijoj gali atnau
jinti prenumeratą per “Ke
leivio” atstovą šiuo adresu:

Mr. A. žamžickas, 
R.N.O.H. Stanmore, 
M:ddlesex, England.

Pas jį galima ir naujiems 
užsisakyti “Keleivį.” Angli
joj “Keleivis” kainuoja me
tams tris ir pusę dolerio.
“Keleivio” Administracija.

Prezidentas Trumanas ve
tavo kongreso priimtą įsta
tymą “komunistams kon
troliuoti.” Įstatymas “H. 
P. 9490” yra ilgokas doku
mentas. Jis reikalauja:

Visi komunistai ir komu
nistinių organizacijų nariai 
turi registruotis, pačios or
ganizacijos turi duoti karts 
nuo karto apie save rapor
tus, atidengdamos savo vir
šininkų vardus ir savo veik
lą.

Vyriausybė turėtų išleisti 
sąrašą įstaigų ir įmonių, 
kuriose joks komunistas ar 
komunistuojančių organiza
cijų narys negali dirbti.

Karo, invazijos ar sukili
mo atsitikime komunistai ir 
komunistuojančių organiza
cijų nariai galėtų būti in
ternuojami.

Įstatymas suvaržo įsilei- 
: dimą į šią šalį svetimtaučių 

ir pakartoja jau veikiančių 
įstatymų nuostatus apie 
įpilietinimą svetimtaučių; 

. pagal tą įstatymą negalima 
butų įsileisti į šalį žmonių 
iš “totalitarinių” šalių, 
kaip, pavyzdžiui, iš Ispani- 

' jos, Jugoslavijos, Rusijos ir 
' tt.

Įstatymas reikalauja, kad 
komunistų ir komunistuo
jančių organizacijų leidi
niai butų pažymėti, kad jie 
yra “komunistu propagan
da.”

Įstatymas draudžia bet 
. kokį veiksmą, kurs “esmi- 
. niai prisidėtų” prie įvedimo 
, Amerikoje iš svetur kontro

liuojamos diktatūros.
Toks įstatymas praėjo 

kongrese didele balsų dau
guma. Senate už įstatymą 
balsavo 51 prieš 7, atstovų 
rūmuose 312 prieš 20.

Nežiūrint į tokią kongre
so daugumą prezidentas bi
lių vetavo ir grąžino jį kon- 

’ gresui. Atstovų rūmai tuoj 
pat bilių perbalsavo ir pri- 

■ ėmė jį daugiau negu dviem 
trečdaliais balsų—286 bal
sais prieš 48.

Prezidentas įstatymą ve
tavo todėl, kad jis jį skai
to nepraktišku, isterišku ir 
daugelyje atžvilgių naudin
gu tik komunistams, o ne 
krašto saugumui. Ypač pre
zidentas griežtai atmeta 
įstatymo reikalavimą, kad 
komunistų ir komunistuo
jančių organizacijų nariai 
ir pačios organizacijos re- 
gistruotųsi ir atidengtų savo 
veiklą. Reikalauti to iš ko
munistų Organizacijų, sako 
prezidentas, yra tas, kaip 
reikalauti, kad visi vagys 
registruotųsi policijoj. Jie 
nesiregistruos ir tada vy-Į

riausybė turės juos priversti 
tą daryti, o tam reikės įro
dyti, kad tos organizacijos 
yra komunistinės. Įrodymas 
reikalaus liudininkų ap- 

i klausinėjimo ir ilgo laiko. 
[O kai vyriausybė įrodys, 
kad ta ar kita organizacija 
yra komunistinė, organiza
cija užsidarys ir vėliau at
siras nauja organizacija, 
kuri dirbs tą patį darbą, bet 
dėl kurios bolševikiškumo 
vėl teks surankioti įrody
mus, kad ji yra toki. . . . 
Tai darbas be galo ir be jo
kios prasmės, nes komunis
tinės organizacijos jau yra 
ŽINOMOS IR SEKAMOS.

Prezidentas panašiai 
tikuoja ir reikalavimą, 
komunistų laikraščiai 
raštai butų pažymimi, 
jie yra “ 
ganda.” 
žymėjimo nedės ir reikės 
įrodyti, kad. jie komunistų 
propaganda, o kada įrody
mas bus patiektas, jie pa
keis pavadinimą ir vėl 
dėk įrodymus iš naujo, 
na be galo. . . .

Prezidentas griežtai 
tikuoja įstatymo reikalavi
mą paskelbti visas įmones 
ir valdžios įstaigas, kuriose 
negalėtų dirbti komunistai. 
Įmonių paskelbimas butų 
naudingas nedraugingiems 
užsieniams, o ne kam ki
tam, sako prezidentas.

Įstatymas yra isteriškas, 
sako prezidentas. Jis sie
kia net kontroliuoti mintį ir 
suvaržyti žodžio laisvę, jis

kri- 
kad 

ir 
kad 

komunistų propa- 
Leidiniai tokio pa

pra- 
Dai- 

j

kri-

KOMUNISTAS CYPĖJ

Pirmas komunistas, areštuo
tas Los Angeles mieste už 
nesiregistravimą, kaipo ko
munistas, pagal to miesto pa
tvarkymą, yra Henry Stein- 
berg, žinomas ir Harry Grab 
vardu. Jis sakosi “darąs is
toriją” ir dedasi didelis kan
kinys.

New Yorko gubernato
rius, Thomas E. Dėwey, 
praeitą ketvirtadienį Wal- 
dorf-Astoria viešbutyje su
rengtame didžiuliame Jung
tinių Tautų delegatų ir dar
buotojų bankete, iškėlė fak
tą, kad Rusijoj yra nuo 10 
iki 15 milionų žmonių ver
gų stovyklose. Gubernato
rius iškėlė liūdną pasaulio 
gėdą, kad milionai žmonių 
yra laikomi nežmoniškose 
sąlygose ir verčiami dirbti 
savo budeliams, iki jų jė
gos pakelia.

Sovietų delegatai, Višins
kis su Jokubu Maliku, kaip 
tik išgirdo gubernatoriaus 
žodžius, atsikėlė ir išėjo. 
Gubernatorius Sovietų Ru
sijos atstovus palydėjo šiais 
žodžiais:

“Aš esu labai patenkin
tas, kad iš čia pasišalino 
tie, kurie planuoja pasaulio 
sunaikinimą.”

Gubernatorių Dewey rei
kia sveikinti už atvirus jo 
įžodžius, kad jis nepasielgė 
taip, kaip tie diplomatai, 
kurie susitikę budelius rodo 
jiems savo šventadieniškas 
šypsenas ir “užmiršta,” kad 
turi reikalą su žmogžudžais 
ir niekingiausiais vergų lai
kytojais.

Prof. Goodman Siūlo

Profesorius Clarke Good
man, Massachusetts Tech
nologijos Instituto moksli
ninkas, pasiūlė, kad prasi
dėjus atominiam karui 
Amerika nusistatytų pir- 
mon galvon gelbėti nuo 
atominių bombų “Amerikai 
svarbiausius žmones,” o 
mažiau reikalingus paliktų 
susvilti atombombų karšty
je.

Kas yra svarbesnis žmo
gus? Pats profesorius, be 
abejonės, mano, kad jis yra 
“svarbus” žmogus, o gal 
toks ir yra. Bet ir papras
tas, “eilinis” žmogus irgi 
gali manyti, kad jis yra už
tenkamai svarbus ir gali vi
sai nepanorėti susvilti karš
tyje, kad svarbusis profe- 

tytės iš Seredžiaus vals., Kau- Šorius galėtų palikti gyvas. 
I Įdomu, kas turėtų nusta
tyti žmogaus “svarbumą 
Amerikai”? Ar tam svar
bumui įrodyti reikia mokė
ti atomines 
ti, ar šiaip 
pasižymėti, 
Goodmanai 
skaityti užtenkamai 
biu”? 
simą atsakyti?

“Blogai ir Neteisingai”

Ispanijos diktatorius, 
nerolas Franko, gailiai 
juoja, kad Amerika pasiel
gusi su Ispanija “blogai ir 
neteisingai . . . nežiūrint iš
kilmingų prezidento Roose- 
velto pažadų Amerikos tau
tos vardu.”

Ispanijos fašistinis dikta
torius per karą rėmė Hitle
rį ir Mussolinį. Jis davė 
vokiečiams ir italams žalia
vas ir davė nacių submari- 
nams bazes, iš kurių buvo 
skandinami Amerikos lai
vai ir jurininkai. Pats Fran
ko viešai džiūgavo, kad jis 
turėsiąs didelio džiaugsmo, 
kai nacių lėktuvai pradės 
bombarduoti New Yorko 
dangoraižius!

Dabar tas Hitlerio-Mus- 
solinio išpera skundžiasi, 
kad Amerika jam pinigų 
neduoda. O už ką jam I

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS

Domicėlė Karolina Abloževi- 
čiutė iš Kaimiškio km., Pane
vėžio apskr.

Juozas Adomaitis iš Gnievų 
km., šakių apskr., sūnūs Stasio 
ir Palionės.

Antanas Barzdaitis iš Talkiš- 
kių km,, Paežerių vals., Vilka
viškio apskr.

Dubickas iš Darsūniškio par., 
Kruonio vals.

Stasys Firavičius (Piravi- 
čius) š Peštvėnų km., Sere
džiaus vals., Kauno apskr.

Juozas Genselis iš Mardosų 
km., Mariampolės apskr.

Jurgis Grigaitis iš Gutkai- 
mio km., Kybartų vals.

Kastutė Jąsiunienė-Mučins- 
kaitė.

Anė, Ema, Fricas, Liudvikas 
ir Morta Fricas iš Pentiškių 
km., šakių apskr.

Mašteika iš Juodaičių km., 17 
Ariogalos vals.

Sofija ir Veronika Michelke- 
vičiutės, gimusios Amerikoje, 
kurį laiką gyvenusios Kaune- 
šančiuose.

Ona Mockevičiūtė 
apskr., duktė Simano 
nės Bagdoniutės.

Povilas Mučinskas
čių km., Deltuvos vals., Ukmer
gės apskr.

Rozalija ir jos sesuo Pranai-

duoti pinigus? Ar už žu
dymus? Ar už dievobai
mingo budelio “antibolŠe- 
vizmą,” kurį jis. remia 
plepalinga ambicija, 
negali paremti bent 
rimtesne jėga?

►<
1,500,000 Lavonų

Amerika paruošė skundą 
Jungtinių Tautų seimui dėl 
Rusijoj dingusių vokiečių 
karo belaisvių. Skunde iš
keliama, kad rusai numari
no badu, įvairiomis ligomis 
ir per nežmonišką darbą 
pusantro miliono vokiečių 
karo belaisvių ir reikalau
jama, kad Jungtinių Tautų 
organizacija imtųsi išaiš
kinti, kaip rusai belaisvius 
marino. Pagal tą skundą 
maždaug 40% belaisvių 
Rusijoj mirė dėl nežmoniš
ko elgesio.

Kad Rusijoj žmogaus gy
vybė yra pigi, žino visas 
pasaulis. Ypač pigi yra pa
vergtųjų ir rusams išduotų 
tautų žmonių gyvybė. Vien 
maža lietuvių tauta jau su
dėjo 800,000 gyvybių auką 
dėl rusiškos okupacijos siu
timo.
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Seinų 
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An- 
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bombas gamin- 
reikia kuo nors 
kad profesoriai 
teiktųsi žmogų 

“svar-
Kas galėtų tą klau-

no apskr.
Rupeikaitė-V'inalis, Eleonora, 

ir vyras Vincas Vinalis bei jų 
vaikai.

Domicėlė ir Ona šakurskaitės 
iš Draudenių km., žigaičių v., 
Tauragės apskr.

Kazys Salys.
Elena Savickaitė, duktė 

tano, gimus<’ Amerikoje, 
laiką gyveno Lietuvoje.

Salomėja Smailytė iš Kairio- 
nių km., Širvintų vals., Ukmer
gės apskr.

Užupytės, dukterys mirusio 
Jono Užupio, kilusio iš Menki- 
nių km., Sintautų vals., šakių 
apskr.

Jonas Valuckas, sesuo Mar
celė ir motina Antanina Kalvai- 
tytė-Valuckienė, vaikai ir našlė 
Juozo Valucko.
. Veronika Višteliunaitė iš Bir
žų, gyvena Buenos Aires, Ar
gentinoje.
Motiejus Vėzgaitis.

Marija Vizgaitytė.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate General of Lithuania

41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

ge- 
de-

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, 
aukos ir 
vykdomo 
vinti?

lietuvi, pagailėsi 
neparemsi ALT 

Vajaus jai išlais-

►<
38-toji Paralelė

Amerikos kariuomenė 
Korėjoj kaujasi prie Seou- 
lo, 30 mylių nuo nelemto
sios 38-tosios paralelės, ku
ri skiria pietinę Korėją nuo 
šiaurinės. Korėjos karo po
sūkis kela klausimą, ar 
amerikiečiai eis per 38-tąją 
paralelę, ar sustos ties ta 
diplomatų išperėta siena 
tarp Washingtono ir Mask
vos “įtakos sferų”? Jei eis 
—Korėja bus sujungta. Jei 
neis—viskas paliks, kaip ir 
seniau buvo, ir sudėtos au
kos bus tik “rankpinigiai” 
vėlesniam karui toje pačio
je Korėjoje.

Amerikos vadai į “38-to
sios paralelės” klausimą at
sako, kad tą reikalą “spręs” 
Jungtinės Tautos, kurių 
vardu amerikiečiai Korėjoj 
kaujasi. Bet tikrumoje 
klausmo sprendimas pareis 
ne nuo plepalingų Jungti
nių Tautų, bet nuo to, ar 
rusai, o gal ir kinų komu
nistai, pasirodys anapus 
38-tosios paralelės ar nė. 
Pagal tą, Washingtonas ne
abejojamai turi jau ir at
sakymą į “38-tosios parale
lės klausimą.”

McCarran Bilius

Kongresas priėmė “Mc
Carran bilių” komunistams 
pažaboti. Prezidento veto 
nepagelbėjo, bilius ig antro 
karto praėjo kongrese di
dele dauguma balsų.

Prezidentas ir justicijos 
departamentas, kurs tą bi
lių turės įgyvendinti, sako, 
jog bilius yra nepraktiškas. 
Bet gyventojų ūpas dabar 
yra tiek aiškiai antikomu- 
nistiškas, kad kongresmo- 
nai ir senatoriai nenorėjo 
užsitraukti ant savęs net še
šėlinio įtarimo dėl “simpa
tijų komunizmui.” Todėl 
jie balsavo ir už tokį ne
praktišką bilių, kurio įgy
vendinimas susidurs su ne
mažomis kliūtimis ir kurs 
vargu palauš komunistų 
įtaką krašte.

Reikia manyti, kad po 
kelių mėnesių, kai susirinks 
naujas kongresas, neprak
tiškieji šito biliaus patvar
kymai bus pakeisti.

• —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŽO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Žengiame Atgal .vos atlaidai. Buvo garsus

T . . . m . T „ misionierius, kurs sakė apie
Lietuvių Tag Day, BALE “cucjaįs” pagarbintą Šiluvą, 

veikėjų suruoštoji įugsejo a -0 pasauiį0 sugedimą, 
1?. (kuvo vienas^ iš į-i gimdymo kontrolę. Aišku, 
džiausiu šių metų uzsimoji- ikad ~a itiko užsiminti 
mą Chicagos Mūviu tarpe, i ie ruošiamą Tag Day. 
lai is.eilės treciu kartu su-AiškU) Rad smerkiant gim. 
įuostoji metinė aukų kolek-,dymo kontrolę, kartu reike- 
ta gatvėse. Rezultatais pa-|j0 paai§kjnti reikalą pribūti

Tai iš eilės trečiu kartu su-

ta gatvėse. J 
sidžiaugti negalima. Už
pernai ta diena davė $15,- 
000 su viršum, pernai— 
$10,000 su viršum, o šiemet 
nesudaryta nei $9,000. Tie
sa, į tą sumą neįeina tūks
tantinė, surinkta masmitin- 
ge, kurį buvo suruošę Tag 
Day rengėjai rugsėjo 9 d.

Taigi matome, kad taip 
svarbiame darbe mes chi- 
cagiečiai žengiame atgal.

Kodėl šitaip darosi? Be 
priežasčių taip nesidaro. 
Kokios čia priežastys galė
tų būti?

Viena tokių priežasčių 
tai sauvaliavimai BALF’o 
centre. Kai atėjo pats įsi- 
smaginimas į Tag Day pri
sirengimą, tai “Naujienos” 
(rugsėjo 1 d.) buvo priver
stos rimtos kritikos žodį 
tarti dėl kunigo J. Kon
čiaus nevykusio patvarky
mo BALF’o reikaluose.

Visų pripažinta kaipo ne
reikalinga BALF’o prezi
dento kelionė į Europą irgi 
negalėjo būti Tag Day dar
bui akstinu.

Viena dipuke, kviečiama 
i Tag Day kolektores, dro
žė: “Ką? Tremtyje būda
ma iš BALF’o negavau nei 
duonos kąsnio, nei siūlo 
galo, nei kito daiktelio.”

Bet šios ir panašios prie
žastys nėra svarbiausios. 
Pagrindinė nesisekimo prie
žastis tai šaltas kunigų nu
sistatymas šalpos darbams. 
Va tokio nusistatymo Įro
dymas :

Chicagos lietuvių jėzuitai 
turi radio religinę valandė
lę kas ketvirtadienis “Mar
gučio” programoje. Prieš 
Tag Day jėzuitams pritiko 
karštą žodį tarpti už Tag 
Day ir paraginti visus kuo 
labiausia tą dieną išnaudo
ti, išstatant kuo didžiausią 
aukų rinkėjų skaičių Chica
gos gatvėse. Bet, matyt, į 
jėzuitų veikimo programą 
neįeina tas krikščioniškiau
sias darbas. Jėzuitai per 
savo religinę valandėlę nė 
žodžio apie Tag Day. Be 
to, kaip tyčia, Tag Day iš
vakarėse jėzuitai per radio 
priminė, kad jie esą misio
nieriai, kad misionierių gy
venimas pilnas vargų, o 
tuos vargus žmonės galėtų 
savo aukomis palengvinti. 
Fui jėzuitams!

Kitas faktas. Prieš pat
Tag Day Marąuette Parko tik tas, kad Lietuvoj prisi- 
lietuvių parapijoj ėjo Šilu- ėjo kovoti su svetimtaučiais

MARINAI PRIEŠ ATAKĄ I

Marinai laive prieš įsakymą išsikelti į Inchon uostą Korėjoj tikrina ginklus ir laukia 
“zero valandos.”

II I »■ ■ I ■■■—.......... If ...I,

Kas Nauja Brooklyne

o čia su saviš-i SHAMOKIN, PA

pranešime apie Tag Day 
pasakyta:

“šis BALF’o reikalas tu
rėtų labiausia rūpėti iš trem
ties žmonėms arba dipu
kams, nes pilnai supranta 
reikalą pagelbėti nelaimin- 
gems žmonėms. Jei ta rink
liava nepasiseks, tai labiau
siai bus kalti dipukai. Vie
tiniai žmonės jau pavargo be
sidarbuodami pagalbos rei
kaluose, kuomet dar niekas 
nebuvo atvažiavę į musų ša
lį.”

Tai ne paraginimas prie 
to krikščioniško darbo, o 
tiesiog patarimas prie jo 
nesidėti ir to nesidėjimo pa
teisinimas. Pusėtinai kvai- boną, tai tas ne tik nesi- 
la sakyti, kad vietiniai žmo-' priešino, o pritarė. Bet jis 
nes jau pavargo besidarytos programos negalįs vy- 
buodami pagalbos reikaluo-, kinti ir pasiuntė pas mo- 
se. Ar daug buvo tokių,' kyklos viršininkę. Komite- 
kurie tiek dirbo, kad pavar-'tas nuėjo pas viršininkę. Ta 
go ir pagal parapijos lapelį pasakė, kad ji turi viršinin- 
užsipelno vakacijų? Be to, 
ar reikia daug laiko atsilsė
ti, kad vieną dieną pasidar
bavus?

Klebonai 
pi jonams 
nuo darbų 
dai.

Tai va kai kurios iš prie
žasčių, trukdančių varyti 
krikščioniškiausią ir lietu
vių tautai išganingiausią 
darbą.
Kova Už Lietuvių 
Kalbos Tei sės

kova už lietu- 
teises lietuvių 
naują posūki

su pagalba daugiavaikėms 
šeimoms, patekusioms var
gam O tremtyje kaip sy
kis tokių šeimų yra nema
žas skaičius ir jos negali 
pagalbos prisišaukti. Mi
sionierius apie tai nei gu
gu.

Pamokslininkauti prieš 
gimdymo kontrolę ir kartu 
nepamokslininkauti už pa
šalpą daugvaikėms šei
moms yra pasityčiojimas iš 
skurstančių šeimų ir Kris
taus mokslo mindžiojimas.

Dar faktas. . Marąuette 
Parko lietuvių parapijos la-^—
pelyje “Nativity Parish kunigais, 
News” rugsėjo 10 d. laidoje kiais.

Chicagoj 
vių kalbos 
bažnyčiose
įgavo prieš porą-trejetą me
tų, kai čia atsirado patrioti
nių naujakurių. Ta kova 
tebeina. Va, kas dėjosi vie
noj iš didžiųjų Chicagos 
parapijų, kur ypač daug ap
sigyveno naujakurių:

Mokslo metų pradžiai ar
tinantis, tėvų komitetas su
tarė reikalauti, kad poteriai 
butų lietuviškai mokinami. 
Toliau, kad butų lietuvių 
kalbos, Lietuvos istorijoj if 
Lietuvos geografijos pamo
kos. Kai komitetas atsi- 

j lankė su tuo planu pas kle-
i

nepataria para- 
imti vakacijas 
parapijos nau-

Visi atsimename kovą už 
lietuvių kalbą Lietuvoje su
lenkėjusiose parapijose. Ly
giai visi nuo senai žinome, 
kad Amerikos lietuvių pa
rapijose prisieina kovoti už 
lietuvių kalbos teises lietu
vių bažnyčiose. Skirtumas

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 siuvėjų, pas daktarų, restoranan ir tt.

kę. Tėvų komitetas eina 
pas viršininkių viršininkę. 
Taigi komitetas ėjo nuo 
Ainošiaus pas Kaipošių.

Viršininkių viršininkė pri
žadėjo tėvų komiteto planą 
vykinti, bet priminė, kad 
parapijinės mokyklos ruo
šiančios piliečius ne Lietu
vai, o Amerikai. Komite
tas viršininkių viršininkei 
priminė, kad Lietuva nie
kada nebuvo Amerikos 
priešų pusėje, nėra nei da
bar ir niekad nebus. Dar 
tėvų komitetas priminė, kad 
lietuviai čia nieko nenori, 
kas butų nelegališka, arba 
nelojalu Amerikai. Toliau 
tėvų komitetas priminė, 
kad jei nebus laikomasi to 
plano, tai vaikai bus atimti 
iš parapijinių mokyklų ir 
pasiųsti į viešas mokyklas, 
o lituanistikos dalykams 
pamokyti samdys tam tik
rus mokytojus. Priminė, 
kad tas tėvams nesudarys 
daugiau lėšų, nes viešose 
mokyklose mokslas ir mok
slo priemonės 
rapijinėse už 
mokėti. Tad 
mas j viešas
samdymas lituanistikos mo
kytojų tėvams nesudarytų 
extra išlaidų.

Abejotina, betgi, ar tėvai 
savo kovą už lietuvių kalbą 
su kunigais ir seselėmis lai
mės. 1

Laisvamanis.

dykai, o pa- 
viską reikia 
vaikų siunti- 
mokyklas ir

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

Apie Lietuvius

Gal niekur kitur nėra 
tiek daug sulenkėjusių lie
tuvių, kiek jų yra čia Sha- 
mokine. Čia tokių atsime- 

jtėlių rasi iš visų Lietuvos 
i kampų. Jų yra nuo Šiau
lių, nuo Suvalkų ir iš Vil
niaus apielinkės dzūkelių.

Priežastys lietuvių sulen- 
kėjimo galima daleisti buvo 
maždaug tokios: (1) Lenkų 
čia dauguma, veik tris kar
tus daugiau negu lietuvių; 
(2) lenkai pirmi čia įsikūrė 
bažnyčią į kurią visi lietu
viai eidavo iki suorganiza
vo savo; (3) kūrimąsi miš
rių šeimų. Tokios arba pa
našios aplinkybės lietuvius 
bloškė prie lenkų.

Nesenai man teko girdėti 
tokis kurijozas: Vienas su
lenkėjęs lietuvis, kuris lai
ko nedidelę valgomų daik
tų krautuvėlę, savo bičiu
liams lenkams nurietęs se
kantį anekdotą: “Pšiakrev 
litvin na šventa kleba mūvi 
duna.”

Iš to buvo galima supras
ti, kad lietuvis atėjęs į 
krautuvę pas “lietuvį” ir 
paprašė duonos lietuviškai, 
o tas “perkrikštas’’ tyčio
jasi iš savo tautiečio.

Ką už tai turėtumėm kal
tinti? Be abejonės dvasiš
kius, nes jie čia per ilgą 
laiką buvo vadovaujančiais. 
Kaip ‘patyriau iš senesnių, 
per ilgą laiką čia šv. My
kolo parapijoje klebonavo 
kun. J. Duobinis. Dabar 
kun. Duobinis yra pralotas 
ir klebonauja šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje Mt. 
Carmel, Pa.

Pasak parapijonų, kun. 
Duobinis, kaipo čia augęs, 
lietuvystės reikale buvęs in- 
deferentas, gi naujai atkel
tas, Lietuvoje auklėtas kun. 
Jonas Klimas, automatiškai 
patapo šv. Mykolo bažny
čios klebonu ir esąs daug 
daugiau palankus lietu
viams. Jis, girdi, stengia
si visais budais palaikyti 
lietuvius prie lietuvių. Jis 
iš lietuvių jaunuolių suor
ganizavęs basketball 
mandą ir juos remiąs. 
džioje rugpiučio buvęs su
rengęs didelį lietuviams 
pikniką ir jį užvardinęs 
“Lietuvių Diena.” Trumpo
je ateityje žadąs surengti

nuo tokių parengimų pelnas 
eina Į kleboniją, bet jie esą 
patenkinti, kad jis rūpinasi 
juos palaikyti krūvoje.

J. D. Taunis.

HARTFORD, CONN.

Aukų Rinkliava

Šioje padangėje lietuvių 
kultūrinis ir visuomeninis 
veikimas vėl atgijo, nes va
sara jau baigiasi.

Vietos ALT ir BALF 
skyriai, be kitokių savo 
darbų, pasiryžo pagelbėti 
negalintiems iš Vakarų Eu
ropos išemigruoti DP lietu
viams — ligoniams, sene
liams ir našlėms su vaikais. 
Tam tikslui rugsėjo 30 d. 
Hartfordo mieste rengia 
viešą piniginę rinkliavą ir 
prašo hartfordiečius ir šiuo 
kartu gausiomis aukomis 
paremti. Gi kiekvienas ge
ros valios lietuvis ir lietuvė 
yra kviečiami rinkliavos 
vykdymą paremti darbu 
(kaip aukų rinkėjas) 'ir 
duosnia ranka.

—B. B.

Socialdemokratų 
Vakarienė

Kaip kasmet, tai pir šie
met Brooklyno socialdemo
kratų 19 kuopa rengia savo 
metinę vakarienę (banke
tą). Banketas įvyks gruo
džio (December) 2 d. (t. 
y., šeštadienį prieš adven
tą), 8 vai. vakaro, Lietuvių! 
Piliečių Klubo patalpose, 
280 Union Avė.

Vakarienės metu 
duodama linksmos nuotai
kos programa, bus svečių 
kalbos, bendrosios dainos 
ir tt. Prityrusios šeiminin
kės kaip kasmet paruoš pa
čius geriausius ir skaniau
sius valgius. Užsakytas be 
to orkestras, kuris klubo 
salėje gros šokiams. Dėlto 
visi kviečiami vakarienėje 
dalyvauti. Tikietai, kurių 
kaina už viską $3, galima 
įsigyti pas 19 kuopos narius 
asmeniškai, arba Lietuvių 
Atletų Klube, 168 Marcy 
Avė. pas managerį Billį, ar
ba užsisakyti telefonu AP 
7-5485 (J. Glaveskas), HE 
3-2976 (Vildagys, ar Ma- 
čionis), EV 7-8137 (šulai
tis), GL 5-6262 (Valaitis).

Gerb. tautiečiai-tau.tietės, 
nepraleiskite progos pralei
sti puikų vakarą. Social
demokratų banketai kasmet 
įvyksta, visada būna gau
siai lankomi, praeina kuo 
linksmiausioje nuotaikoje. 
Vietų skaičius ribotas, to
dėl patariame tikėtus kaip 

įgalima greičiau užsitikrin
ti.

Rengėjų Komisija.

bus

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

ko-
Pra-

WATERBURY, CONN.

Connecticut Valstijos 
Lietuvių Konferencija

ALT Vykdomajam Ko
mitetui patariant, Water- 
burio Lietuvių Taryba pra
šo lietuvių kolonijų (An- 
sonia, Bridgeport, Hart- 
ford, New Britam, New 
Haven, Torrington, Water- 
bury ir kitų) draugijų iš
rinkti po du delegatu (taip 
pat draugijų atstovus po 
vieną nuo kiekvienų 25 na
rių skaičiaus) į Connecti
cut lietuvių konferenciją, 
kuri įvyks spalių (October) 
29 d., 2 vai. po pietų, L. N. 
P. Klubo svetainėje, 48 
Green St., Waterbury.

Informacijų dėlei prašome 
kreiptis pas vietinės ALT 
pirmininką: A. J. Aleksis, 
76 Center St., Waterbury, 
Conn. Tel. 5-0025.

Į šią labai svarbią kon
ferenciją nuoširdžiai kvie
čia ir laukia patriotiniai 
nusiteikusių atstovų skait
lingo atsilankymo.

Waterburio ALT 
Rengimo Komisija.

Iš LDD 7 Kuopos 
Susirinkimo

Rugsėjo 10 d. LDD 7 
kuopa turėjo Atletų Klube 
eilinį narių susirinkimą. Į 
kuopą priimtas naujas na
rys, clrg. A. šulaitis, o kiti 
naujai rekomenduoti palik
ta sekančiam kuopos susi
rinkimui patvirtinti.

Iš kuopos pirmininkės 
drg. B. Spudienės praneši
mo paaiškėjo, kad ji savo 
atostogas praleido neveltui. 
Atostogaudama Kanadoje, 
Montrealo mieste, kur pir
muosius savo visuomeninius 
žingsnius pradėjusi, nepa
miršo ir organizacijos rei
kalų. Ten su senais savo 
draugais aptarė LDD 35 
kuopos reikalus ir sutvirti
no ryšius su Centro 
tetų South Bostone, 
tikisi pasimatyti nors 
legatais visuotiname 
kuopų suvažiavime 
Bostone.

Iš pranešimų draugų, vei-' 
kiančių kitose organizaci
jose, buvo įdomesnis iš N. draugus 
Y. ALT skyriaus atstovo J. vį.

t

Pakalbinkime kaimynus ir 
bazarą ir ką kita. Nors J draugus užsisakyti “Kelei- 
sako, lietuviai žino, kad vį”. Kaina metams $3.

Buivydo. Jis savo praneši
me išryškino Tarybos veik
los negalavimus, kurie at
siliepia į visą visuomeninę 
veiklą, tačiau,pranešėjas 
pastebėjo, Lietuvos išlaisvi
nimo kova prieš bolševikus, 

I bendras visų lietuvių intere- 
(sas, buvo pastatytas aukš- 
jčiau asmeniškų ambicijų, ir 
nežiūrint pažiūrų skirtumų, 

.buvo susitarta dėl bendro 
(darbo. Atstovo drg. Bui
vydo pranešimas buvo vien
balsiai priimtas, o tolimes
nei veiklai išdiskusuota ir 
nusagstyta gairės. Nevisai 
gerą įspūdį padarė iš BALE 
ir prieškomunistinės veiklos 
komiteto atstovų praneši
mai, todėl buvo palikta iš
tirti padėtį ir raportuoti se
kančiame kuopos susirinki
me.

Kaip kiekvienais metais, 
kuopa ir šiemet rengia savo 
tradicinę vakarienę, o kartu 
ir savo artimų draugų pasi- 
žmonėjimą. Šiais metais 
vakarienė bus lapkričio 11 
d., Piliečių Klube, 280 Un
ion Avė. Po komisijos pra
nešimo vakarienės progra
mos sudarymui, kilo gyvos 
diskusijos. Drg. šulaitis 
pasiūlė duoti ką nors, dar
bininkams artimo ir malo
naus širdžiai, nesitenkinti 
trafaretiniu įpročiu. Kai 
kurie buvo pasiūlę parsi
kviesti iš South Bostono CK 
žymiuosius draugus su K. 
Bieliniu priešaky. Prieš ši 
pasiūlymą nebuvo priešin
gų, bet daugumas pasisakė 
prieš ilgas kalbas, kurios 
tokiais atvejais daugeliui 
neįdomios.

—Patyrimas mums rodo, 
—sako drg. P. Spūdis,— 
kad žmonės ateina pasi
linksminti, pasikalbėti su 
savo draugais, pažįstamais, 
o čia juos pradeda “bade- 
iiuoti” prakalbomis. Rei
kia ką nors įdomesnio duo
ti.

Tą mintį palaikė ir ren
gimo komisija ir davė su
prasti, kad ii kažką tai tu
rinti naujo ir ypatingo, tik 
nenori iš anksto pasakyti. 
Mes turėsime kantrybės pa
laukti ir pamatysim lapkri
čio 11 d. Piliečių Klube.

Tikietų jau nemažai iš
parduota ir tikimasi išpar
duoti tiek, kiek yra numa
tyta, nes 7 kuopos vakarie
nės visuomet atsižymi vai
šingumu, jaukia kultūringa 
nuotaika ir linksma muzi
ka. Todėl netrūksta ir sve
čių.

Susirinkimas baigėsi visų

Komi-
Dabar 
su de-

LDD
South geya nuotaika.

Narys J. Ž.

Pakalbinkite kaimynus ir 
užsisakyti “Kelei- 

Kaina metams $3.

LAIKAS UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje bus daug skai
tymų, informacijų, patarimų, eilių. Bus plati ka
lendorinė dalis su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
Užsakymus su pinigais prašome siųsti;

“KELEIVIS”
636 East Broadway South Boston 27, Mass.
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11 v j w • i Antonovič Piligrimas,’Is Pavergtos Lietuvos^
drej Okunjov.

I Kretingos apskritis—pir
masis sekretorius Vaclovas 
Ivanovič Supronas, LTSR 
aukščiausios tarybos narys, 
antrasis sekr.—Ivan Kuli-

—Alou, Maik! jmecies, kolūkis turi buc
—Sveikas, tėve! Kaip ėi- striukas kuolas, prie kurio 

naši?
—Čia čiudnas klausimas, 

Maike.
—Kodėl? .
—Nu, juk tu žinai, kaip 

man einasi. Aš einu ant 
dvejų kojų, ba kitaip nega
lima.

—Tėvas nesupranti lietu
vių kalbos. Kai aš klausiu, 
kaip tėvui einasi, tai nereiš
kia, kad aš noriu žinoti, 
kaip tėvas vaikščioji. Klau
simas “kaip einasi’’ reiškia, 
kaip sekasi gyvenime.

—Maike, tu mane lietu
vių kalbos nemokyk, ba li
tu pats ne viską žinai. Vot, 
išvyrozyk man, kas yra 
“kolūkis?”

—/Tai yra naujas žodis, 
tėve.

—Bet ką jis ženklina?
—Ar tėvas žinai, kas yra 

“kolchozas?”
—Kolchozas, Maike, tai 

bolševikų načalstvos dva
ras. Tą visi žino.

—Tą patį reiškia ir 
ūkis”, tėve. Tai yra 
chozas” išverstas į lietuvių 
kalbą.

—Dalibuk, Maike, kas 
tokį atsiprašant vertimą pa
darė, turėtų būti uždarytas 
į džėlą. Klausk ko nori, nie
kas nežino ką tas “kolūkis” 
reiškia. Musų Sčeslyvos 
Smerties Susaidėj yra ne
durnų žmonių, o betgi nei 
vienas nežino, kas yra “kol
ūkis.” Pereitą nedėldienį 
mes turėjome kvartalną mi
tingą ir kai priėjo prie nau
jų sumanymų dėl tautos la
bo, tai sekretorius tuoj ir 
pastatė ant stalo tą žodį, 
Sako, kai žmogus ko neži
no. tai jis rokuojasi durnas. 
Taigi, vot, sako, jeigu mes 
neišfigeriuosim, kas yra tas 
“kolūkis,” tai ir mes busim 
glušai. Ir jis padarė įneši
ma. kad, žūt būt, reikia tą 
žodį išklumočyti ant lietu
viškos šnektos, kad lietuvių 
tauta žinotų, ką jis reiškia. 
Ale klumočių atsirado ne
daug. Visi sėdi ir tyli. Kai 
niekas nepakėlė rankos, tai 
musu čermonas dūrė pirštu 
i maršalką ir sako: na,sako, 
i” esi buvalnas žmogus, šiu
ži jai pas ruskį vaiske, pat- 
peibelio ciną gavai, moki 
ruskai ir dzūkiškai, tai tu 
turėtum žinoti, ką tas žodis 
znaimina. Maršalka atsisto- Kreipkitės pas tuos, kurie 
jo ir sako: valuk mano po- skelbiasi “Keleivyje.”

“kol-
“kol-

dzūkai riša savo ožkas. Sa
ko, ilgas baslys, tai kuolas, 
o striukas, tai kuolukas. Ta
da atsistojo musų susaidės 
vais-prezidentas ir padarė 
pataisymą. Sako, pagal ma
no rokundą, tai kolūkis tu
ri būti iškraipytas kulokas. 
Ir atsisėdo. Daugiau disku
sijų nebuvo, ba niekas ne
žinojo ką sakyti. Čermonas 
paleido šitą klausimą per 
balsus, ale niekas nebalsa
vo, ba nežinojo už ką ir 
kaip balsuoti. Tada čermo
nas davė kuju į stalą ir sa
ko: vyrai, išrodo, kad visi 
mes turėsime pasilikti dur
niais, ba negalime išklumo
čyti, kas yra kolūkis. Tai 
matai, Maike, kodėl aš sa
kau, kad kas tokį žodį išra
do, turėtų būt patupdytas į 
lakupą.

—Aš sutinku, tėve, 
tai labai netikęs žodis.

—Bet kas jį išrado?
—Aš manau, tėve, kad jį 

bus nukalę Lietuvos bolše
vikai, kurie viską tempia 
ant rusiško kurpalio. Rusai 
kolektivinį ūkį vadina su
trumpintai “kolchoz,” todėl 
ir mūsiškiai rusofylai sulip
dė tuodu žodžiu į krūvą.

—Maike, gal aš nesu toks 
mokytas, kaip tu, ale lietu
viškai aš moku nešlėkčiau- 
siai ir, kiek aš žinau, musų 
kalba nemyli tokių vardų, 
kurie butų supeckoti iš dve
jų žodžių. Juk mes nesako
me, kad medinis namas yra 
mednamis.

—Yre, tėve, ir lietuvių 
kalboj jungtinių žodžių. Pa
vyzdžiui, vasarnamis, ilga
liežuvis, šundaktaris ir tt. 
Bet ne visi žodžiai duodasi 
iungiami. “Kolūkis” tikrai 
neturėtų būt musų spaudoj 
vartojamas, juo labiau, kad 

i tai yra bolševikų suveltas 
jovalas. Jo vietoj turėtų būt 
vartojamas kolchozas, nes, 
viena, šis pavadinimas yra 
jau įsigyvenęs ir visiems su
prantamas, o antra, jis rei
škia ypatingą Sovietų Rusi
jos tvarką ir tik ją teatsto- 
vauja. Taigi, kaip negalima 
versti į kitas kalbas ameri
kiečių “hot dog,” taip nega
lima versti ir rusų kolchoz.

—Denkju, Maike, kad 
taip davadlyvai man šitą 
bizni išfigeriavai.

kad

Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas

Jį dabar sudaro: pirma
sis sekretorius — “mažasis 
Stalinas”—Antanas Osipo
vič Sniečkus. Tai senas ko
munistų veikėjas, politinis 
kalinys, savo laiku Lietuvos 
vyriausybės iškeistas su So
vietų Sąjunga į kalėjime 
sėdėjusius lietuvius dvasi
ninkus Rusijoje, vyriausis 
Lietuvos enkavedistas. Jis 
taip pat yra narys LTSR 
aukščiausiosios tarybos ir 
TSRS “parlamento.”

Ant rasis sekretorius— 
Aleksandr Stepanovič Tro- 
fimov, 47 metų amžiaus, 
“paskolintas iš broliškų res- 
publkų” 1944 metais, LTSR 
aukščiausios tarybos narys, 
taip pat atstovaująs lietu
viam aukščiausioje sovietų 
taryboje Maskvoje. Js yra 
pasižymėjęs kaip akylus 
Lietuvos “buržuaziškai-na- 
cionalinio elemento, sovie
tinės liaudies žudikų,” 
tramdytojas, ypač vykdant 
prievartinę sovietinę kolek- 
tivizaciją.

Trečiasis sekretorius— 
Eduard Osipovič Ozarsky, 
42 metų amžiaus, “skolin
tas” iš LTSR aukščiausios 
tarybos ir atstovaująs lie
tuviam TSRS tautybių auk
ščiausioje taryboje Maskvo
je.

Ketvirtas sekretorius, va
dinamas “mažuoju Višins
kiu’’ — Vladas Osipovič 
Niunka, 43 metų amžiaus, 
gimęs Vilniuje, buvęs stu
dentas teisininkas, po ve
dybų su viena žydaite, fa
natiška bolševike, tapo pir
muoju sovietų prokuroru 

^Lietuvoje 1940 metais. Kai 
Juozas Žiugžda nepasirodė 
ryžtingu “heretiškų” lietu
vių mokytojų likvidatoriu
mi, drg. Niunka buvo jo 
vetoje paskirtas švietimo 
ministeriu. Kai valymas 
buvo baigtas, 1949 metais 
Niunka vėl grįžo į LKP 
centro komitetą.

Sekretoriaus pavaduoto
jai—drg. Moskvin ir Petrov 
—abu “paskolinti” iš bolše
vikų MVD.

Sekretorius kadrų reika
lams—Daniil Yefimovič Šu- 
pikov, LTSR aukščiausios 
tarybos narys, drauge atsto
vaująs lietuviam ir TSRS 
tautybių taryboje. Kaip 
aukščiausias viršininkas 
“darbo jėgų rezervų,” jis 
gali savo nuožiūra ištremti 
į Rusiją kiekvieną lietuvį.

Sekretorius agitacijos rei
kalams—Kazys Kazimiro
vič Preikšas, 47 metų am
žiaus, lietuvis, LTSR aukš
čiausios tarybos narys ir 
TSRS aukščiausios tarybos 
narys tautybių rūmuose. 
Bukaprotiškas diletantas, 
aklai vykdąs partijos direk
tyvas iš Maskvos.

Sekretoriaus padėjėjas 
pramonės reikalams—Tir- 
kunov, spaudžias lietuvius 
šioje srityje tiek, kiek ga
lima. Jo pastangom Rusi
ja buvo praturtinta keletu 
milionų rublių, kurie buvo 
išplėšti jo dėka iš Lietuvos.

Sekretoriaus padėjėjas 
statybos ir statybinių me
džiagų reikalams—draugas 
Sichkarchuk. Jo uždavi
nys paskirstyti statybines 
medžiagas kariškom ir ci
vilinėm statybom ir išplėš
ti iš Lietuvos kaip galima 
daugiau miško.

Sekretoriaus pavaduoto
jas degalų energijos reika
lams—Ivan Salov.

Žemės ūkio reikalam di
rektorius — Bobryšev. Jis

i

privačius ukius organizuoja 
į kolchozus.

Švietimo direktorė rusė 
Zaluckaja. Tai fanatiškasis 
Lietuvos švietimo ministeris 
ir viso mokymo darbo kon- 
trolierius.

Skyrių vedėjai—Čistia- 
kovas, Varaševič, Ivanovą, 
Žukovsky, Polosenenko, Ly
sių, Kozlovsky.—Vis tai 
faktiškieji Lietuvos minis
terijų valdytojai.

Leontiev — “partorgas” 
partijos organizatorius, į šį 
postą paskirtas nesenai.

Komjaunimo (komsomo- 
lo) reikalai tvarkomi spe
cialaus komsomolo centro 
komiteto, kuris subordinuo
tas LKP centro komitetui. 
Šios organizacijos vadovų 
elėse yra draugai Kulakov, 
Kaplan, Bobov, Malyšev, 
Šumlova ir tt.
Komunistų Partijos 
Sekretoriatai Apskrityse

Okupantų taip sutvarky- kateriničev.
ta, kad apskrityse komunis- Šiaulių apskritis—pirma- 
tų partijai vadovauja bent sis sekretorius Petras Kar- 
jau lietuvišką pavardę turįs lovio Kutka, LTSR aukš- 
komunistas. Tačiau prie čiausios tarybos narys; ant- 
kiekvieno jų dar priskirtas rasis sekr.—Pavel Guljajev. 
“antrasis sekretorius." Ke-į Vilkaviškio apskritis- 
e as pavyzczių. pirmasis sekretorius Vacio-

Alytaus apskritis pirma- vas Osipovič Jarmuševičius.

| Panevėžio apskritis—pir
masis sekretorius Vladas 
Kazimirovič Petraitis, 
LTSR aukščiausio tarybos1 
narys, antrasis sekr.—Mi- 
kayl Filipovič Sorokin, taip 
pat LTSR aukščiausios ta
rybos narys.

Raseinių apskritis—pir
masis sekretorius Antanas 
Paradauskas, antrasis—Fy- 
odor Pivunov.

Šakių apskritis—pirma
sis sekretorius Tatjana Iva- 
novna Jančaitytė, antrasis 
—Viktor Kremeznoj.

Šiaulių miestas—pirma
sis sekretorius Petras Iva- 
novič Fedaravičius, LTSR 
aukščiausios tarybos narys; 
antrasis sekr.—Fyodor Je-

DIDŽIOJI “BAZUKA”
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Prieštankinė šaudykė, 3 su puse coliu rankinė kanuolė, 
kurios šoviniai pramuša 12 colių plieno šarvą tankuose, 
vadinama “bazuka.”

mu sekretorių yra Aleksėj 
Kabanov, Trakų 
pirmu sekretorių 
Isupov, Vilniaus 
Aleksėj Čistiakov,
apskrity—pirmu sekretorių 
Tihon Vasilenko.

apskrity 
Genadii 

mieste— 
Vilnaius

~--------------------
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sis sekretonus Petras Pur-.LTSR aukščiausios tarybos 
lys, antrasis—Mironov. narys; antrasis sekr.—Ilja

Kauno miestas—pirmasis Vesjolov. 
sekretorius Kostas Antono- 
vič Gabdankas, vokiškos kaip 
kilmės; antrasis sekretorius Šiauliai, 
—Mikail Plaskin.

Kėdainių apskritis—pir-Įnėra reikalo dengtis “tauti- 
masis sekretorius Juozas ne forma.” *«’•.

LTSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumas

Aukščiausiajai LTSR 
rybai, t. y., okupuotosios 
Lietuvos “parlamentui,” va
dovauja jos prezidiumas. 
Justas Ignatievič Paleckis 
yra jos pirmininkas (prezi
dentas). Stasys Ignatievič 
Pupeikis yra tarybos sekre- 

Ilja torius. Jis 1941 metais as
meniškai dalyvavo lietuvių 

miestuose, deportacijose. Jų abiejų 
Klaipėda, parašai visada dedami po 

“partijos ir vyriausybės”

Didesniuose 
Vilnius, 
, ir pirmieji sekre

toriai yra rusai, nes ten jau nutarimais.

ta-

EJ
(Bus daugiau)

HAVERHIL.L, MASS.

“Keleivis’’
636 East Broadvvay

• So. Eoston, Mass. J

Juozas ne forma.” Švenčonyse pir-

Kartais Sapnas Išsipildo, 
Bet . . .

Iš Ispanijos praneša, kad 
ten vienam žmogui sapnas 
tikrai išsipildė, bet pasek
mės buvo gana liūdnos. 72 
metų vyras, Juan Morai, 
sapnavo, kad nacionalinės 
loterijos numeris 28,221 
bus labai geras ir kad pagal 
tą numerį galima laimėti 
milionus pezetų. Vienas 
loterijos bilietas kainuoja 
450 pezetų, o tiel< pinigų J. 
Morai neturėjo. Todėl jis 
pasiėmė į kompaniją dali
ninkus ir jiems pardavė iš 
anksto po dešimtą dalį to 
“gerojo” bilieto.

Kada Juan Morai surin
ko 450 pezetų, jis jau nebe
gavo to gerojo loterijos nu
merio, nes jis buvo parduo
tas. Po traukimo pasirodė, 
kad bilietas 28,221 tikrai 
laimėjo 3,000,000 pezetų, 
bet- Juan Morai tų pinigų 
negavo, nes nebuvo nupir
kęs to bilieto. Tuo tarpu 
jo kompanijonai, kurie jam 
sudėjo pinigus bilietui pirk
ti, pradėjo iš jo reikalauti 
savo “dalies” iš to laimėji
mo. Juan Morai negalėjo 
sumokėti, pateko į kalėjimą 
už sukčiavimą ir ten dabar 
turi laiko apmąstyti, kaip 
kartais išsipildęs sapnas nu
veda žmogų tiesiai į belan
gę.

Juozas Matonis Užmuštas 
Korėjoj

Pirmas šio miesto gyven
tojas šiomis dienomis žuvo 
Korėjos kare, ir tai buvo 
leitenantas Juozas Matonis, 
37 metų amžiaus lietuvis, 
draugės Marcelės ir velio- 
nies Mykolo Matonių sū
nūs. Jis krito kovose rug
sėjo 3 dieną.

Juozas tarnavo ir antra
me pasauliniame kare. Po 
karo buvo paleistas iš armi
jos, bet įsirašė iš naujo. Jis 
buvo baigęs Northeastern 
Universitete inžinierijos 
mokslą ir tarnavo armijos 
inžinierių batalione. Per 
antrąjį pasaulinį karą Juo
zas buvo, Anglijoj, Belgijoj, 
Francuzijoj ir Vokietijoj. 
Dabar buvo jau vedęs.

Draugęi Matonienei, ne
tekusiai mylimojo sunaus, 
reiškiame gilios užuojautos.

S, Šimkaus Dainos
Ką tik išėjo iš spaudos 33 
liaudies dainos. Surinko ir 
spaudai parengė kompozi
toriaus sūnūs Algis Šimkus. 
Su gaidomis ir tekstais, 64 
puslapiai. Kaina $2. Ra-
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MYKOLAS BIRŽIŠKA:

Pranas Eidukevičius
Bolševikinamoje Lietuvos Istorijoje ir Tikrovėje

tinę lietuvių kovą dėl savo 
spaudos ir iš viso dėl savo 
teisių.

Vieną betgi veiksnį, ku
ris LSDP kūrėjams ypačiai 
svėrė kaip socialdemokra
tams, kurie nelinkę remtis 

Domaševi- istorinės praeities reminis- 
“varpinin- cencijomis 
norėdamas jausmais ir sumetimais nu- 

sma- statant ateičiai nuo Masko- 
kuriems! lijos nepriklausomą Lietu-

(Tęsinys)
Federuotos ar nefede- 

ruotos Lietuvos nepriklau
somybės įrašymą LSDP 
programon negalima, žino
ma, aiškinti viena iš kelių 
D)1. Griniaus prielaidų—ta
riamuoju Dr. 
čiaus noru įtikti 
kams” (“gal 
mums varpininkams 
gumą padaryt”), 1 
garbingas jų vėliavininkas!vos kelią, veiksnį, kuris se- 
ir šiaip bene perdidelj vaid-'nai yra nustatytas LSDP is- 
menį priskiria LSDP nusi-itorijoje, Dr. Grinius yra iš
statant ir veikiant; reikėtų,leidęs iš akių. Tai Masko- 
čia atsižvelgti dar į elesdie- ilijos darbininkų atsilikimas 
čių ir iš viso socializmo bei į nuo Lietuvos, Latvijos, 
marksizmo labiau ar ma- Lenkijos darbininkų—mas- 

varpinin-Įkolių tamsumas, nekultū
ringumas, nesusipratimas, 
kuris heroingą ilgametę ru
sų šviesuomenės kovą dėl 
savo šalies išlaisvinimo iš 
carizmo priespaudos ir už 
geresnių gyvenimo sąlygų 
suteikimą sodžiaus ir mies
to darbo žmonėms vertė 
kilniomis, bet bereikšmė
mis, bevaisėmis aukomis, o 
Maskolijos pavergtoms tau
toms ir tų tautų socialis
tams davė pagrindo tikėtis, 
kad tik tautoms ir jųjų dar- 

išsivadavus iš

H.

“Varpo” 
ir net de- 

steigiant.

ar tautiniais

žiau veikiamų 
kų” vaidmenį, 
kryptį nustatant 
mokratų partiją 
Reikšmingesnė yra kita Dr.
Griniaus prielaida (“gal”), 
jog LSDP programai ir po
litiniam siekimui formuo
jantis, ideologiniu ir kon
kurenciniu atžvilgiu turėju
si Įtakos PPS. Tatai butų 
gal persiaura, bet jei jau 
kalbėti apie Vilniaus visuo
menę, čia ir LSDP kūrėjus 
siekiančius veiksnius, reikė
tų svaresnes pripažinti, ne- bininkams 
gu šią pepeesinę, tikriau tik maskolių valdžios, bus ga- 
pepeesišką, šias įtakas: vil
niečių išgyvenimus Murav- 
jovo-Koriko ir Orževskio- 
Smogiko gadynėje; Vil
niaus amatininkų, darbi
ninkų ir moksleivių vis aš
trėjančią neapykantą ne tik 
carizmui, bet ir visam, kas 
maskoliška; ne tik Vil- 

Jmauš, bėČ ir visos Lietuvos 
visuomenės kulturinį (dva
sinį ir materialinį) pranašu
mą prieš maskoliškąjį pa
saulį, nuolatinį šio prana
šumo jutimą ir vis aiškesnį 
įsisąmoninimą, kaip sveti
mos yra mums—vakarietiš
kos praeities ir Vakarų kul
tūros krašto žmonėms— 
šios maskoliškos Eurazijos 
minios, jų instinktai, budai 
ir siekimai. •

Visa tai taip ir iš laiko 
tolumos atrodo mums aiš
ku, bet tiek PPS, tiek LSDP 
kūrėjų sąmonėje ne ką čia 
bebūtume galėję nustatyti, 
nebent beradę ten viena, 
ten kita pasąmonėje labiau 
ar mažiau svėrus.

Šiaip tenka priminti dar 
vieną Dr. Griniaus prielai
dų—jog nustatydama Lie
tuvos nepriklausomybės rei
kalavimą, LSDP bus suge
bėjusi įvertinti lietuvių tau-' 
tini sąjūdį, kaip istorinį ninku atstovų taryboje, 
procesą, tad ir šiuo plačiau Maskvos darbininkų sukili- 
rėmusi savo reikalavimo me ir kt. Mums betgi jie 
Įkūnijimą. Čia jau tikrai čia terūpi tiek, kiek jie svė- 
bus prisidėjo “varpininkai” rė L. S. D. Partijai, ne kiek 
savo pranešimais apie tau- LSDP svėrė Lietuvos revo-

Įima sukurti geresnį ir tau
tos ir darbo žmonių gyve
nimą.

Tačiau teisingas rusų vi
suomenės kovos nevaisin- 
gumuo nustatymas veikiai 
buvo papildytas naujais pa
tyrimais ir iššaukė reikalą 
patikrinti ir išlyginti socia
listinių ir nesocialistinių 
partijų ir grupių pažiūras į 
artimesnes ir tolimesnes so
cialinės ir politinės kovos 
perspektyvas, tos kovos 
taktiką padaryti lankstesnę 
ir tikslesnę, neatsiliekančią 
nuo gyvenimo. Pradedant 
devynioliktojo amžiaus de
vyniasdešimtųjų metų ant
rąja puse, ne tik Rusijos 
valstybės Vakaruose, bet ir 
gilioje Maskolijoje, tiek 
pramonės centruose, tiek ir 
sodžiuje ėmė kilti ir stiprė
ti toks darbo žmonių prie
šinimasis jų išnaudojimui ir 
skriaudoms, virtęs kova 
dėl duonos ir teisių, jog re
voliucinėms partijoms pasi
darė sunku jį vairuoti. Ypa
čiai 1905 m. sausio 9 (22) 
d. šis sąjūdis įėjo į savo 
revoliucinę fazę, pasiekusią 
didžiausio savo įtempimo 
visuotiniame streike spalių 
mėnesį, Petrapilio darbi- 

atstovų

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

.Tei tamstoms reikia—
o BIZNIO KORČIUKIŲ
o SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
o PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

PUSAN UOSTE DIDELIS JUDĖJIMAS

Pusan uostas pietinėj Korėjoj yra pagrindinė Amerikos karo pajėgu bazė, į kurią 
gabenama karo medžiaga, maistas ir visi kiti karo reikmenys. Marinu būrys tikrina 
uoste iškrautą karo medžiagą ir skirsto j . į įvairias fronto dalis.

KELEIVIS, SO. BOSTON

KAS MUMS RAŠOMA

liucijos raidai ir vėlesniam 
darbui.

LSDP gavo dabar išgy
venti ideologinę ir organi
zacinę krizę. Rusų revoliu
cijos laimėjimai ir efektin
gi žygiai, kiti dar spaudo
je išpučiami, maskoliškųjų 
darbo masių staigus išstoji
mai viešumon, 
iš tolo ne kartą darę nepa-j 
prasto jų susipratimo ir su- 
siorganizavimo įspūdį, re
voliucinių nuotaikų keliami 
draugiškumo jausmai stip
riai veikė įvairiatautę Lie
tuvos miestų visuomenę, 
ypačiai amatininkus ir dar
bininkus, versdami juos ti
kėti didesne Maskolijos 
darbo minių ir revoliucinės 
šviesuomenės galia, negu 
jos buvo tikrovėje, ir lauk
ti greitesnio laisvės išgavi
mo, negu Maskolijoje vė
liau (1917 m. vasario mė
nesį) ji kad buvo išgauta. 
Visa tai silpnino “vietos 

, žmonių” budrumą pro lais- 
, vinius Šukius sunkiai beį- 

žv e 1 g i a m o maskoliškojo 
■ veržlumo atžvilgiu. Ne vien 

Lietuvos sodžiuje, bet ir 
miestuose revoliucijos metu 

, darbo miniose išpopuliarė- 
. jusi LSDP savo “vietinin- 

kiškumu” (“nasza partja,” 
. “litewska partja”), “sodie- 

tiškumu” (sodietiškos dau
gelio veikėjų kilmės ir or- 

. ganizacinių partijos ryšių 
su sodžium atžvilgiu), pri
einamumu, paprastumu, 
efektingesniais už kitas or
ganizacijas žygiais ir pan., 
lengvai į save traukė ne tik 

, kitų organizacijų nepavei
kiamus žmones, bet ir šiųjų 

' narius, kurie jon dėjosi 
, perdaug nesigilindami į po

litinę partijos programą ir 
linkę buvo į dar platesnį 

! jungimąsi.
Tuo metu į LSDP stojusi 

• lietuviškoji moksleivija taip 
pat buvo veikiama ir rusų 
revoliucijos, revoliucinės ir 
socialistinės rusų literatū
ros, kiti ne kartą ir'santy
kiavo su įvairiomis rusų ir 
nerusų socialistinėmis or
ganizacijomis; Lietuvos ne
priklausomybės nuo Mas
kolijos reikalas daugeliui 
nebuvo dar aiškus. Paga
liau, pati LSDP gavo sutik
ti, kaip ir vėliau už ją ne
priklausomybės siekimą įra
šiusi savo programon LDP, 
kad didžiojo Vilniaus sei
mo < nutarimuose Lietuvai 
butų reikalaujama autono
mija, Lietuvos valsčių vi
suomenei ir konservatyvia
jai kunigų ir pasauliečių 
šviesuomenei dar 
brendus reikalauti 
klausomybės. Per 
metų tautinio, čia ir politi
nio, visuomenės brendimo1

Farmerių Medalio Antroji Pusė
rugsėjo 13 d. tamsos, bet svarbiausia, kad 

“Herald” n®ra galimybės apsišvarinti ir 
kaip

“Keleivis” 
Nr. 37 įdėjo iš ,
aprašymą liečiantį dipukus. ^Msto trukumas. Nežinau 
Šis rašinėlis “Farmeriai Ne- (issiversiu- • ■ • 
patenkinti Dipukais” yra j Iš Vermonto rašo: 
perdėm šališkas. Manau,1 (( 

stebintiems reikia parodyti ir antrą me-
dalio pusę. ' _ , . .. , ,1 V. , ne bosui siusę. bauai ouniinn.-. Man yra žinomais tų pa-ištgj0 elgesys ir gavau pridėti 
cių farmerių gerų ir pado- Jau gaunu $20 į savaitę, 
l'ių lietuvių patriotų, kurie Bet nežinau kas bus toliau, nes 
ne po vieną DP šeimą atsi- jums sunku dr įsivaizduoti 
traukė į Šį kraštą nesitikę-‘koks čia gyvenimas. Darbo 
darni jokios naudos sau, bet landą be skaičiaus. Rytą 
panašiai, kaip Antanas atsikeli nuo 4:30, tai iki 
Tamkus iš Hardwick, Mass.J{įaro o dar kartais ir 
nedaro piktų priekaištų, o 
priešingai, pasididžiuoja, 
kad žmonėms padarė gera 
ir kraštui progresą. To
kiems žmonėms turime sį__  __ ____
reikšti pagarbą ir turėti dė-[blausia, kad tame kambarėly- 
kingumo jausmą. Tačiau 
nepaslaptis, kad žmonių 
nelaimėje atsiranda norin
čių ir pasipelnyti. Taip yra 
ir farmerių tarpe. Jie par- 
sikvietę tremtinį, dedasi tu
rį teisę išnaudoti kiek jiems 
patinka.

Todėl noriu parodyti ir 
antrą medalio pusę. Besi
rūpinant Amatininkų ir 
Darbininkų Profesinės Są
jungos narių emigracijos 
reikalais, teko susirašinėti 
su daugiau per šimtą žmo
nių, atvykusių į farmas, 
pavieniais ir šeimomis, 
tų visų susirašinėjimų 
vosi liūdnas vaizdas.

Iš tų tremtinių buvo ir 
rimtų, patikimų ir nebijan
čių . nei neįprastų gyvenimo 
sąlygų, nei ilgų ir sunkių 
darbo valandų. Tremtiniai, 
vykdami į šį kraštą, gerai 
žinojo, kad reikės pripras
ti prie neįprastų Lietuvos 
ūkininkavimo darbų: kar
ves melžti ir traktorių val
dyti. Tad pravartu pažiū
rėti ką patys atvykėliai ra
šo:

“. . . Labai esu dėkingas 
Jenkinsui, kad atv,ykęs primy- 

Dabar sumink-

drg.

Jau gaunu $20 į savaitę.

va- 
kai 
va- 
vė- 

liau. Parėjus iš darbo neturi 
kur padoriau nei nusiprausti, 
nei mėšlinų drabužių pasidėti. 

(Viską kartu suverti mažame, 
nuo karvių mėšlo prašvinku- 
siame kambarėlyje. Ir svar-

nepri- 
nepri- 
10-12

■J. ■
tai tik vaikam ir nežirieliam 
pasakėčios (fairy tales). De- 
jdasi geri lietuviai tėvynainiai, 
.mylį Lietuvą kaip motiną, taip 
sakosi. O daro kaip tik prie
šingai : į Lietuvą ne tik įlei
džiamos, o ir parvelkamos viso
kios svetimybės ir žaidimai, ma
dos ir pobūviai, viskas arba 
daugiausia prancūzų pavyzdžiu, 
su priedu iš Anglijos. į '»

Tokiu budu tie Lietuvos auk
lėtiniai, pamilę, panudę visas 
svetimybes į Lietuvą veisti ir 
seną lietuvišką kalbą stvėrėsi 
“modernizuoti.’ Radosi kalbi
ninkai, jie rūpinosi kalba tiek, 
kiek brolis sesers darželiu—ap
tveria gražia tvora 1r lysias su
kasa, o kas tam daržely bus 
sėjama, gėlės ar usnys, “pikt
žolės,” ne jo rūpestis. Lygiai 
tas pat su lietuviais kalbinin
kais: jie kuria net kalbos drau
gijas, o kokie žodžiai tori kal- 
bon brukami, jie nemato. Ve, 
išgirto Jurgio Savickio tame 
pat drauge tilpęs trumpas ra
šinėlis užvardintas, “Raudoni 
Batukai.” Kiek ten nelietuviš- 
kumo! Svetimybių aukštinimo, 
noro prilygt kitų šalių didi
kams! Trumpam trijų špaltų 
rašinėly virš 80 svetimų ‘taukš
tų” žodžių! Paminėsiu kelius: 
“biuras,” “bronlruotas,” “gra
žios staturos,” “mentaliai,” 
“puikiu tayloru,” “bliuzkelės,” 
“žanro,” “maltretuoja,” “senti- 

” “kokieteri- 
ja„” “emocijų komandiruoja
mas,” “turnyras,” “majestotin
gas,” “konfrerus,” ■ “adminis-1 
truoti,” “inauguracijos,” “kulu
aruose dominavo;” ‘‘pilgrimus,” 
“ronduojanti,”! “užfiksuoti,” 
“fataiiąkųs;’.’ “rautas,” “moder- 
niąjhrm”: “bčKėmąs,H “fejerver
kų ‘‘bokalą;*’ “restauruojama,” 
“riteriškai nusijenkiu,” “banda
žais č-kompresuoją,”; “ekskursi- 
još?’•’. “kontrastiški,” “elegan
tiški,”- “pižamas;” '“ibis jus,”
“isteriškai.” “likeriu,” '“galio
nas,” ‘inspiruojamas,”' “galė
jau konversuoti,” “dama,” 
“mistiški.” .“Tayloro kostiu
mas,” “ricidivistas,” “repre
zentacinės,” “galantiškas,” “su
sikompromitavau” ir tt.

Tokie ir panašus svetimybių 
mėgėjai savo rašiniuose bando 
girtis mokslumu, o nei kiek ne- 
sisarmatija lietuviškos kalbos 
dergimu. Nūdien koktu skai
tyt lietuvių raštiją kad ir 
suprantančiam svetimus žo
džius, o kaip apie tūkstančius 
menkai raštingų žmonių, kurie 
svetimybių nesupranta?

Ar pagaliau tiem pramušt
galviam, svetimybių mėgėjam, 
ateina galvon, kas iš lietuviš
kos kalbos beliks, kai tos jų 
brukamos svetimybės prigyę 
lietuviškoje kalboje? Kad nū
nai besmegeniškai „darkoma ir 
žalojama lietuviška kalba jie 
nemato; jiem apeina tik sveti
mos naujenybės. Musų rašyti
nė kalba žalojama be atodairos.

Anis Rūkas.
Chicago, III.

Tremtiniai prie Svetimybių į
Seniau iš Lietuvos Amerikon 

atvykę aukų rinkėjai grįžę Lie-' 
tuvon pašiepdavo Amerikos lie-' 
tuvių kasdieninę kalbą, kurion 
maišoma angliški žodžiai. Pa
šaipa buvo vietoje, nes taip bu
vo ir tebėra.

Pažvelkime į atvykusius trem
tinius lietuviškos kalbos grynu
mo žvilgiu.
Iki tremtinių Amerikoje nebu

vo kasdieninė lietuvių kalba 
buvo angliškais žodžiais darko
ma, bet lietuvių spauda buvo 
daug valesnė, lietuviškesnė, ne
gu dabar, kai jie ėmė skverbtis 
su savo rašiniais į lietuvišką 
spaudą ir leist savo laikraščius, 
šiandien lietuviška raštija la
biau svetimžodžiais—luksusais, 
eventualais, likvidalais ir kito
kiais pelais—išmarginta, negu 
seniau. šiandien lietuviškąją 
raštiją baisesnis amaras apny
ko; lotyniškos kilmės žodžiai 
be atodairos ir reikalo bruka
mi, o gražus lietuviški stuogia- 
mi, niekinami, užmirštin guja
mi ir tai—kasdien daugiau!

‘“Drauge” tilpo B. Babraus- 
ko (tremtinio) Jurgio Savickio 
išgyrimas, kaipo “musų prozos 
pažibos.” J. Savickis, kaip ir 
kiti smetoninės Lietuvos išpės- 
tyti ponijos gerbėjai, mėgsta 
pamėgdžioti didikus, kokių Lie
tuvoje nėra. Ima “siužetus” 
iš didikų piniguočių gyvenimo, 
lyg jie butų Anglijos lordų ar mentalus motyvas,

Ije, kur telpa viena lova, kėdė 
ir trandžių suėsta kamodė, 
tenka gyventi ir vienoj lovoj 
gulėti su girtuokliu airišiu. Jds 
pareina 1-2 valandą nakties 
girtas ir griūva lovon su mėš
linais batais, kad rytą nerei
kėtų jų mautis. O visų kitų 
įžeidžiančių, žmogų pažeminan
čių smulkmenų negali ir apra
šyti. Aš netikėjau, kad tokių 
tamsių ir neišauklėtų žmonių 
esama Amerikoje. . . .”

Iš Massachusetts lietuvio 
farmerio rašo buvęs Lietu
vos ūkininkas, rimtas, kul
tūringas ir patikimas žmo
gus:
“. . . labai malonu, kad tamsta 
ir čia atvykęs rūpinies musų 
profesinės sąjungos reikalais. 
Ačiū, susitvarkėm ir manėm, 
kad galėsim ilgiau čia pagy
venti, nes visi esam suaugę ir 
sveiki, žinai, tamsta, kad mes 
darbo nebijom, tačiau nepa
kenčiamos darbo sąlygos ver
čia susimąstyti ir plačiau ap
sidairyti. Svarbausia, kad ne
turim atskiro lizdelio. Gyve
nam dviejuose kambarėliuose 
bendrai su šeimininkais, tai 
viskas kartu maišosi, verčiasi 
ir dėl to dažnai gaunam berei
kalingai net barti. ... Jie be 
galo įkyrus savo pamokinimais 
ir, pagaliau, kaip su ‘videl- 
čiais’ ir peiliu valgyti, kaip rei
kia sėdėti ant sukrypusio fote
lio ir išsišovusiais springsais 
sofos. Nieko įtikti negalim. 

Mes su močia 
Bet mano bosas ‘nepa- Tylim, bet duktė.ir sūnūs (duk- 

o sūnūs jaunas 
dėti. Dabar į savaitę gaunu'agronomas—G.) neiškentė pa- 
$15, bet' žada pridėti. Darbo prieštarauja, tuomet jau daro- 
valandos, tai nuo tamsos iki si nepakenčiama. . . .”

Šių laiškų autorių pavar- 
autonomijos reikalavimas iš džių nededu jų pirma neat- 
viso ėjo laisvės supratimu siklausęs, tačiau, jei bus 
ligi, pagaliau, šio brendi- reikalas, aš tikiu, jie patys 
mo, didžiojo karo ir 1917 ar kiti, galės duoti dar ryš
iu. revoliucijų išdavoje, vir- kesnių faktų, kurie nušvies 
to 1918 m. vasario 16 Lie- farmerių šališką netiesą, 
tuvos nepriklausomybės pa- Tiesa, aš žinau ir iš DP 
skelbimo aktu.

(Bus daugiau)

SU
Iš

ga-

“. . . Dėkoju už tamstos nuo
širdų rūpestį. Laikausi dantis 
sukandęs ir pasiryžęs pusmetį 
sa”o gyvenimo įarti į New Bri
tam, Conn., kalnuotus laukus.
Per savaitę išmokau visas ame-l 
rikoniškas ‘gudrybes’: karves 
valyti, melžti ir traktorių vai- Dievai su jais, 
dyti. L... |
sitki,’ kad nereikėtų algos pri- tė mokytoja,

Dabar į savaitę gaunu'agronomas-

Tiesa,
tarpo tokių savanaudiškų 
atvejų, kad nekreipdami

kunigaikščiu kilmės, o Lietuvos 
ukiriinfcų vaikams, kad ir šalies 
ministbrjąis tapus, pramokus 
prancužiškąį? ir diplomatinio el
gesio, s^ėtui“.važinėjimas, pini
gų leidimas-'.yra siaurai' ribotas. 
Jie ne tik kitų šalių didikams 
negali prilygti“,'ri><w.;^j^oinai:am 
didelių šalių—tik;' ■ yViį)či)ikai 
prieš vištą. Knygas betgi rašo iš 
aukštų didikų piniguočių- gyve
nimo, kur tolimos kelionės lėk
tuvais atliekamos, ištaigingi 
viešbučiai, brangus pietus, na 
ir valtis (jachtas) savas turi!

Tos jų apysakos, “romanai/”
I 

dėmesio į pasilikusių Vo
kietijoje padėtį, labai leng
vai numojo ranka ir be rim
tesnės priežasties pasišali
no, tuom užkirsdami kelią 
kitiems. Bet šie pikti ame
rikoniškoj spaudoj pasirodę 
prieš DP kaltinimai nėra 
pripuolami, nes farmerių 
viltis gauti pigių darbinin
kų neišsipildė, tai dabar 
naujai atvykstantiems rei
kalingas naujas įstatymas, 
kuris jau įpareigos vienus 
metus išdirbti, kad ir nepa
kenčiamose sąlygose. Ta
čiau šitas įstatymas žemės 
ūkio darbininkų klausimo 
neišspręs, kaip panašiu įsta
tymu neišsprendė Kanada. 
Po metų farmeriai vėl dar
bininkų neturės.

Negalim būti šališkais ir 
imti uš gryną pinigą tokius 
pasakymus, kaip Mr. A. 
Gerulaičio, kad “per 5 mė
nesius užsiaugino 40 svarų 
kūno ir pabėgo.” Čia jau 
kvepia asmenine pagieža.

V. Gervickas.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio’’ kalendorių 1951 me- 

■ tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų.

ŠLIUPTARNIAI
Pirmutinė tokia teisinga, atvira, įdomi ir stambi KNYGA 

(ISTORINIS ROMANAS) apie 
Amerikos lietuvių tautinį ir 
kultūrinį atgimimą, apie jų 
sunkumus, vargus, kančias ir 
kovas dėl geresnio būvio ir 
šviesesnio rytojaus ...

652 didelio formato pusla
piai; Dr. šliupo, “dėdės” šerno 
ir Kun. Dembskio atvaizdai; 
audeklo viršeliai.

Kaina tik $5,00: mažiau kaip 
t centas už puslapį!

Reikalaukite šiuo adresu:

DR. AL. MARGERIS 
3325 So. Halsted Street 

CHICAGO 8, ILL
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 

Į_____________ M. MICHELSON1ENE ,

Dar Apie Kojų Bedas
kia vartoti masažą. Masa- 

Jžas paskatins kraujo cirku
liaciją ir kojos sušils.

Šaltos kojos, kaip sakėm, 
yra prastos sveikatos pasek
mė; bet jos gali būti prie
žastis ir kitiems nenorma
lumams. Šaltos kojos yra 
visuomet nemigos priežas
tis. Kas negali gerai mie
goti, kojas sušildęs užmigs. 
Kojas visuomet galima su
šildyti dirbtiniu budu: ma
sažu, pasivaikščiojimu arba 
kojom šildyti prietaisu. Bet 
šitos priemonės neprašalins 
jų šaltumo priežasties. Prie
žastį gali prašalinti tiktai 
tinkamas maistas ir mank
šta. Be to, reikia žiūrėti, 
kad kojų nevaržytų perma- 
ži čeverykai, užveržtos ko
jinių raištys ir kiti dalykai. 
Einant gult, jei kojoms šal
ta, tai patartina dėvėti 
trumpas kojines (socks). 
Tas daug sveikiau negu gu
minė karšto vandens bon
ka arba elektra šildomos 
lentelės.

Bet užvis geriausia, tai 
nueiti pas gydytoją, kad jis 
patikrintų sveikatą ir duo
tų patarimą, ką reikia da
ryti, kad kojos nebūtų šal
tos.

—M. M.

Viena musų skaitytoja 
rašo, kad jai be galo pati-1 
kęs straipsnis “Kojų Bė
dos,” tilpęs šiame skyriuje 
“Keleivio” 35 nr. Ji nusi
skundžia, kad ir ji turi ne
malonumo su savo kojomis. 
Tarp kitko ji rašo: ,

“Kojų man šiaip neskau
da ir aš jokių užtrinų netu
riu, bet man didžiausias 
vargas yra tas, kad mano 
kojoms visuomet šalta. Net 
ir vasaros metu kartais man 
reikia naudotis karšto van
dens gumine bonka prie ko
jų, kad galėčiau užmigti, i 
nors tuo pačiu laiku visas 
kūnas apsipylęs prakaitu 
nuo karščio. Gal gerbiama 
Moterų Skyriaus vedėja ga
lėtumėt ir man duoti koki 
patarimų, už ką aš busiu 
labai dėkinga.”
Nuo Moterų Skyriaus Red.:

Šaltos kojos reiškia blogą 
kraujo cirkuliaciją. Krau
jas nepasiekia, kiek jo rei
kia, tolimiausių kūno dalių 
ir negali jų sušildyti.

Silpną kraujo cirkuliaci
ją paprastai turi tokie žmo
nės, kurie valgo netinkamą 
maistą, arba kurie nedirba 
fizinio darbo ir neišmankš
tina savo raumenų.

Šaltam ore žmogaus kū
nas netenka daug šilimos; 
ji išsieikvoja j aplinkos orą. 
Šitokiu laiku kūnas ypatin
gai reikalauja tokio mais
to, kuris gamina šilimą, tai 
yra riebalai, cukrus ir krak
molas. Iš tų trijų, svar
biausią rolę lošia riebalai, 
nes jie pagamina daugiau
sia šilimos.

Todėl, kas turi šaltas ko
jas, arba bendrai bijosi šal
čio, tas turi valgyti daugiau 
riebalų, cukraus ir krakmo
linių dalykų. Riebalai ne
būtinai reiškia taukus. Rie
bi mėsa, riebi žuvis, svies
tas, smetona, daržovių alie
jus—tai vis riebalai. Gi 
krakmolas yra gaunamas su 
bulvėmis, duona, pupelė
mis, ryžiais ir bendrai visi 
valgiai iš miltų turi labai 
daug krakmolo.

Be to, kam sveikata lei
džia, reikia gerai išsimank- 
štyti. Mankšta paliuosuoja 
musų raumenis ir palengvi
na kraujo cirkuliaciją. '

Jeigu ir šitos priemonės 
kam negelbėtų, tai tada rei

“Keleivio“ Nr. 36 p. Ur
šulė Krupienė prašo pata
rimo nuo kojų “degimo.” 
Man kojos irgi degdavo, 
prie to buvau gavęs “ath- 
lete’s foot.”

Išgydžiau kojų degimą. 
Patariu pasidaryt tokį mi
šinį : nusipirk vaistinėj 4 
uncijas “pure olive oil” ir 
4 plytukes kamparo (cam- 
phor), bet ne “campho- 
rized.” Į olive oil sumerk 
kamparą, butelis turi būti 
gerai užkimštas, nes kam
paras išgaruoja.

Nuplovus kojas, nešluos
tyk su rankšluosčiu, bet 
masažuok kojas rankom, 
kol jos išdžius.

Ištrink tuo mišiniu, ge
riausia einant gult. Kadan
gi olive oil yra riebus, pa
tartina uždėti baltą kojinę. 
Neplauk kojų taip dažnai, 
tankus kojų plovimas iš
džiovina odą, užtai trūks
ta tarpupirščiuose.

Kitas būdąs, “ice mint,”

GRAŽI RUDENS DRESĖ

Pilka suknelė su juodos spalvos priemaišų, yra daili ir 
išsiskiria iš kitu savo prašmatnumu.

mems, įso, boston Nr. 39, Rugsėjo 27, 1950

MOTINA PRIE SUŽEISTO SŪNAUS

f

Gunther
fronte buvo pargabentas į Chicagą, kur ligoninėj 
go motina, Mrs. A. Zeigner iš Cleveland, Ohio.

Šantelman, 22 metą karys, sužeistas

šaldo degančias kojas, kaina i 
60c. Rašot: “Kojos taip į 
skauda, kad. nors imk ir i 
verk.” Ar tik nebus kojų 
“arch” nupuolimas? Suži
not labai lengva. Sušlapink 
kojas ir į paklotą ant grin
dų rudą popierį (popieris 
neturi būti šlipuotas) atsi
stok ir jei visas kojų padas 
atsispaus ant popierio, reiš
kia kojų “arch’’ nupuolė.

Sveikų kojų “arch” vi
daus kraštai padų nepada
rys atspaudimą ąnt popie
rio. , .

Nupuolimas kojų “arch” 
pačiam sunku pataisyti.
. “Keleivio” Skaitytojas.

KOJŲ PRIEŽIŪRA Senatvės Pensi j a Liečia ir Moteris
Penkiolika metų atgal 

Amerikoje buvo įvesta dar
bininkams senatvės pensija, 
angliškai paprastai vadina
ma “sočiai security.” Bet 
ne visiems darbininkams ji 
buvo taikoma. Namų tar
nautojos, tarnautojos lab
daringose įstagose, farmų 
darbininkai ir angliakasiai 
senatvės pensijos įstatymu 
nebuvo padengti.

Bet šiemet kongresas so
čiai security įstatymą pra
plėtė, įtraukdamas į senat
vės pensiją dar apie 10,- 
000,000 žmonių. (Pirma 
tas įstatymas lietė apie 35,- 
000,000 darbininkų.)

Be to, senatvės pensija 
dabar bus padidinta beveik 
dvigubai. Padidinta ji bus 
ne tiktai tiems, kuriems ji 
bus mokama ateity, bet ir 
tiems, kurie jau dabar ją 
gauna. Kai už šį mėnesį 
valdžia išsiuntinės tokiems 
pensininkams čekius, jie 
bus jau daug didesni, negu 
iki šiol būdavo.

Senatvės pensija moka
ma nuo 65 metų amžiaus, 
jeigu susilaukęs tų metų 
žmogus jau pameta darbą. 
Bet jeigu jis dirba ir po 65 
metų, tai pensijos negauna; 
gaus, kai sustos dirbęs.

Senatvės pensiją gauna 
lygiai piliečiai, kaip ir nepi- 
liečiai, kurie tik dirbo so
čiai security įstatymu pa
dengtuose darbuose. Šito
kiuose darbuose darbinin
kai ir darbdaviai moka į se
natvės pensijos fondą tam 
tikras duokles. Iki šių me
tų buvo mokama po 2 centu 
nuo kiekvieno algos dole- 
rio: centą mokėjo darbi
ninkas ir centą pridėdavo 
darbdavis. Šiemet jau po 
pusantro cento nuo dolerio 
moka darbininkas ir tiek 
pat darbdavis. Ir taip ši
tas mokesnis bus po truputį 
vis keliamas iki 1957 metų,

* v šg■i '.y 
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■ į 
Korėjos 

i jį slau-

Lietuvoje Nėra Saulės

Mūsiškiai komunistai ple
pa, kad Lietuvoje dabar 
Šviesu, žmonės laisvi ir lai
mingi. Bet ve kaip apie tą 
“laimę” rašo “tarybinė poe
tė” Vanda Valsiunienė:

“Kažkam saulė teka, 
Kažkam, tik ne mums; 
Piktas vargas šneka 
Pavergtiems sunums! . . .”

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

kuomet darbininkas ir 
darbdavis turės mokėti jau 
po tris ir vieną ketvirtadalį 
cento nuo kiekvieno algos 
dolerio, arba iš viso šešis su 
puse cento.

Musų skaitytojoms bus 
įdomu žinoti, kaip šitas so
čiai security įstatymas lie
čia moteris. Ar vyrui nu
mirus, moteris gaus ką nors 
iš valdžios, ar ne? 1

Gaus.
Jeigu vyras prigulėjo prie 

sočiai security fondo ir jei
gu mirdamas paliks vaikų 
:dąr nesukakusių 18 metų 
amžiaus, tai ir vaikai gaus 
pašalpą ir jų motina. Kai 
vaikai pasiekia 18 metų, 
pašalpa jiems nutraukiama. 
Ji nutraukiama ir jų mo
tinai, jeigu ji dar neturi 65 
metų amžiaus. Bet kai ji 
sulauks 65 metų, tada jai 
bus mokama senatvės pen
sija.

Dabar klausimas, kiek jai 
bus mokama?

Tai priklausys nuo to, 
kaip ilgai jos velionis vyras 
dirbo ir kiek uždirbdavo; 
tariant kitais žodžiais—pri
klausys nuo to, kiek jo ir 
jo darbdavio buvo jo kre
ditan įmokėta į sočiai secu
rity. fondą pinigų. Kuo 
daugiau buvo įmokėta, tuo 
didesnė bus senatvės pensi
ja, ir atbulai.

Bet nežiūrint kiek keno 
buvo įmokėta, dabar senat
vės pensija bus beveik dvi
gubai didesnė, negu buvo 
iki šiol.

30,500 NELAIMINGŲ
MIRČIŲ NAMUOSE

Pereitais metais iš viso
kių nelaimių namuose Ame
rikoje buvo 30,500 mirčių. 
Daugiausia žmonių užsimu
šė krisdami. Ir tokių atsiti
kimų daugiausia buvo vir
tuvėse.
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Kad tokių nelaimių butų i p ,• •• ir . • . • V • • TV I
galima išvengti, patartina, Gražioji Katriute, Kunigas ir biplomatas 
įsigyti keturių ar penkių i ' ______ ** 1
pėdų kopėtaites, kulias ga-> Vienas lietuvis, Jurgis S., marijonai visą reikalą už- 
lima laikyti kur nors kampe Į(jar Lietuvoje, Klaipėdos I mozos, o gal jie i sugrieši- 
ar uz duru. Kabinant antį ■ , v. , . I. . , • ....ar už durų. Kabinant ant 
langų uždangas, ant sienų 
paveikslus, įsukant elektri
nę lemputę palubėj, arba 
valant sienas, siekiant ant 
aukštų lentynų, visada reikia 
ant ko nors palipėt. Labai 
pavojinga lipti ant silpno 
stalo, o ypač padėjus ant 
jo krūvą knygų. Tokiam 
tikslui visada turi būt nedi
delės kopėčios namuose.

Daug nelaimių atsitinka 
ir ant laiptų, kurie būna ne
gana apšviesti, arba ant 
kurių būna pridėta kokių 
daiktų. Laiptai visada tu
ri būt gerai apšviesti, o 
skiepe pirmutinis ir pasku
tinis laiptai turėtų būti nu
dažyti baltai. Ir niekad ne
reikia ant laiptų dėti jokių 
daiktų, už kurių gali užsi
kabinti koja.

Ugnis yra labai naudin
gas žmogui daiktas, bet 
kartu ir labai pavojingas. 
Niekad nelaikykit 
tokioj vietoj, kur 
siekti maži vaikai, 
nemeskit degtukų 
les. Ir niekad neikit 
su degančiu cigaretu.

Visada atsiminkit, 
visos nelaimės kyla iš 
sargumo.

degtukų 
gali pa- 

Niekad 
į šiukš- 

gulti

kad 
neat-

VALGIAI

Pudingas iš Ryžių
Obuolių

vidutiniai obuoliai 
kiaušniai.

ir

8
2
3 šaukštai sviesto.
4 šaukštai cukraus. 
Cinamono.

Nuluptus obuolius plonai 
supiaustyti, sudėti puodan, 
užpilti 3 šaukštus vandens siška kurija buvo pastačiu- 
ir patroškinti maišant, kol!si savo advokatą, bet vyras 
obuoliai suminkštės. Bai-’su savo advokatu bylą tei
giant troškinti, sudėt cukrų mė j o ir gavo pilnas perski- 
ir gerai išmaišyti. Iras, o žmona, kaipo kaltoji

Dabar paimti išvirtus, at- pusė, paliko be alimonijų. 
šaldytus ryžius, įdėti į juos Į Po perskirų kunigas Sta- 
kiaušinio trynius ir išplak- sys paėmė gražiąją moterį 
tus baltymus, truputį cuk-j savo globą ir ją apgyven- 
raus ir šaukštuką einamo- [dino pirma vienoje, paskui 
no; viską gerai išmaišyti.’■ kitoje šeimoje. Pats kuni- 
Stiklinį indą reikia gerai ’gas, pagal kurijos parėdy- 
ištepti sviestu ir sudėti 
sluoksniais paruoštus obuo
lius ir ryžius, kiekvieną 
sluoksnį aplaistant tirpytu 
sviestu. Viršutinis sluoks
nis turi būt ryžių. Kepinti 
vidutinio karščio pečiuje 30 
minučių.

VANDENS PAČIŪŽOS

Floridos pajūryje dažnai ma
tosi tokios panelės su van
dens pačiūžomis besivaliu- 
kaujančios byčiuose. Tai pra
šmatnus sportas, bet ir iškaš- 
tingas, nes motorinis laivu- 
kas turi vilkti pačiūžas su 
sportininke juroje.

(mieste, vedė gražią moterį, jusio diplomato 
[Katriutę ž. Iš Lietuvos mu
sų Jurgis išvažiavo į Pietų 
Ameriką ir apsigyveno Sao 
Paulo mieste. Gyventi jam 
sekėsi, meilė ir pasisekimas 
lydėjo jo žingsnius, jo šei
mos gyvenimas buvo pavyz
dingas, o ir žemiškų turtų 
atsirado. Laimingai ir pa-

Jurgis 
per eilę metų ... iki iš kur 

atsirado” Dievo Pauk
štelis, kunigas Stasys G., ir 
sustojo tame pačiame mies
te. Apsigyvenęs ir apsidai
ręs kunigas pradėjo lanky
tis Jurgio namuose ir laikui 
bėgant įsimylėjo į gražiąją 
Katriutę. Pradžioje meilė 
buvo nekalta, kunigiška, 
bet paskui “biesas sugun
dė” ir meilė pasidarė pap
rasta, vyriška. . . .

Kadangi gyventi Brazili
joj trijulei nepatogu buvo, 
tai kunigas prikalbino Jur
gį ir jo žmoną važiuoti į 
Urugvajų. Ten kunigas 
Stasys visiems pradėjo pa
sakoti, kad Katriutė esanti 
jo pusseserė ir, kaipo “gi
minaitis,” apsigyveno kartu 
su Jurgio šeima. Montevi- 
deo kurija tą žinojo, bet 
kodėl kunigui negyventi su 
savo artimais giminėmis 
kartu? Gyvenimas buvo 
pasidaręs visai “normališ- 
kas,” bet atsitiko toki nelai
mė, kad Jurgis pagaliau pa
stebėjo perdaug artimą ku
nigo giminystę su jo žmona 
vienoje lovoje. Vyrui tas 
nepatiko ir jis patraukė sa
vo žmoną į teisme reikalau
damas persiskyrimo. Teis
me su liudininkais buvo 
įrodyta, kad žmona yra ne
ištikima vyrui ir, nors dva-

siturinčiai gyveno

tai

f

mą, turėjo apsigyventi Ka- 
tedralėje, kunigų vienuoly
ne, kur už pakutą jis ir gy
veno kurį laiką. Atlikęs 
bausmę kunigas Stasys ga
vo iš vyskupijos kleboniją 
ir jau buvo beketinąs pasi
imti Katriutę sau už gaspa- 
dinę, bet įvyko ir vėl ne
laimė. 1

Paskutiniu laiku gražioji 
Katriutė gyveno vieno dip
lomato šeimoje. Tas dip
lomatas buk tai buvęs dide
lis kunigo Stasio prietelis ir 
priėmė Katriutę į savo bu
tą, kol kunigo reikalai susi
tvarkys. Čia tai ir įvyko 
naujas, jau diplomatiškas 
skandalas. Diplomato žmo
na kartą pastebėjo, kad 
tarp jos vyro ir gražiosios 
Katriutės užsimezgė “nelei
stini” ryšiai ir pradėjo vie
šai kalbėti, kad taip gyven
ti negalima ir kad ji pame
sianti savo “griešną” vyrą.

Tas skandalas buvo dide
lis smūgis ne tik diplomatų 
“sferose,” bet ir visiems 
marijoniškiems ir kito
kiems kunigams Pietų Ame
rikoje. Argentinos marijo
nai ėmėsi “padėtį gelbėti,” 
bet kaip ją išgelbėti, jei 
žmona ant vyro įpykusi, o 
kunigas Stasys ir pats ne
bežino, ką čia bedaryti.

Toki padėtis yra dabar. 
Kas bus toliau, mes nesi
imame spręsti. Gal kunigai 

vietą pa
skirs kitą diplomatą, tūlą 
generolą Teodorą. Mat, 
kur kunigų ir diplomatų 
skandalas susijungia į vie
ną didelį skandalą, ten rei
kia juk ieškoti kokios nors 
išeities. . . .

Nuo savęs tik pridėsiu 
tiek: Tas skandalas, su var
dais pavardėmis, su teismų 
sprendimais ir dabar su di
plomatų viešu skandalu, ne
daro niekam .garbės. Man 
atrodo, kad šitas kuniginiai 
diplomatiškas skandalas 
yra geriausias įrodymas, 
kaip jauni kunigai, celibato 
pažaboti, ardo šeimas ir 
svietą piktina.

—J. K.

Bolševikai Skuta
Kareiviams Galvas

Sovietų Rusija senai jau 
skuta savo kareiviams gal
vas, kad lengviau butų gin
tis nuo utėlių.

Dabar nutarė šitą madą 
įvesti ir Čechoslovakijos 
bolševikai, kurie stengiasi 
vytis Stalino “laimėjimus.”

Prahoj spausdinamas ar
mijos organas “Obrana Di
du” (“Tautos Apsauga”) 
sako, kad galvų skutimo 
taisyklė Čechoslovakijos ar
mijoj pradėsianti veikti 
nuo šių metų spalių 1 d.

Kartu pradėsiąs veikti ir 
kitas patvarkymas, pagal 
kurį savaitės pabaigoj ka
reiviai nebus paleidžiami iš 
kazarmių namo, bet turės 
mokytis' politinių dalykų.”

Galvų skutimui, matyt, 
yra kareiviuose pasiprieši
nimo, nes komunistų parti
jos organas “Ravnost” 
(“Lygybė”) sako, kad 
“liaudies priešai” pradėjo 
kurstyt kareivius nepasi
duot šitam “sveikatos rei
kalavimui.” Vienas tos 
propagandos “suklaidintas” 
karys jau pareiškęs: “Aš 
verčiau eisiu kalėjimam bet 
galvos skusti neduosiu.”

Kalėdų šventėms Čecho
slovakijos kariai irgi nebu
sią iš kazarmių paleisti, 
nes reikią sukurti “tikrą de
mokratinę liaudies armiją.”

Matyt, bolševikai bijosi 
paleisti nuskustom galvom 
kareivius namo, kad žmo
nės nepradėtų iš jų juoktis.

NAUJA UNIFORMA

Miss Peggy Pote iš Nash- 
ville, Tenn., demonstruoja 
naują oro pajėgose tarnau
jančią mergaičių uniformą.
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i|lš Plataus Pasaulio
Indonezija Stos į UN

Indonezijos respublika 
nutarė įstoti į Jungtinių 
Tautų organizaciją. Taip 
pranešė parlamentui Indo
nezijos premjeras Moham- 
med Natsir vienoj kalboj. 
Kartu jis pažymėjo, kad 
Indonezija stengsis “ 
gingai” i 
salos klausimą, dėl kurios 
eina ginčai su Olandija.

to siūlo, kad Korėjos bolše
vikus reikia nuvaryti tik iki 
38-tosios paralelės. . . .

Indijos Vadas

Indijos kongreso partija, 
kuri turi daugumą parla
mente, savo suvažiavime 

ener-ĮBombay mieste, vėl išrinko 
išspręsti Gvinėjos Jawaharlal Nehru savo pir- 

1=1 1 - mininku ir tuo budu J. Neh
ru lieka ir toliau ministerių 
pirmininku. Kongreso par
tija, po karštų ginčų, pat
virtino Nehru vedamą Indi
jos politiką.

Vokietijos Plienas

Vakarinės Vokietijos plie
no liejyklos jau gamina 
daugiau, kaip 11,000,000 
tonų plieno, per metus. Tiek 
plieno aliantai buvo leidę 
vokiečiams gaminti per me
tus, bet dabar su aliantų 
sutikimu Vokietija didina 
savo plieno gamybų ir dalis 
to plieno bus naudojama 
ginklavimosi reikalui.

Pakistano Potviniai

Iš Pakistano praneša, kad 
ten Punjab provincijoj dėl 
ilgo lietaus išsiliejo upės ir 
šimtai tūkstančių žmonių 
turėjo dėl potvinių apleisti 
savo namus. Potviniai pa
darė didelių nuostolių, nes 
paupiais platus laukai bu
vo užlieti ir derlius sunai
kintas.

Indokinijos Karas

Prancūzų šaltiniai prane
ša, kad prancūzų svetimša
lių legiono ir Šiaurės Afri
kos arabų kariai atėmė iš 
Indokinijos bolševikų Don- 
gkhe miestą prie Kinijos 
sienos. Indokinijoj laukia
ma smarkesnių mušiu, nes 
20,000 anamitų iš Indokini
jos treniravosi pietinėj Ki
nijoj visą praeitą vasarą ir 
rengiasi pasirodyti Indoki
nijoj. ,

Maikio ir Tėvo

Nobelio Premija

Šių metų Nobelio taikos 
premija buvo paskirta Ame
rikos diplomatui, Ralph 
Bunch, už jo vykusį tarpi
ninkavimą Palestinos kare 
tarp^žydu ir arabų. Ralph 
Bunch, rfėgras diplomatas, 
ėmėsi tarpininkauti tarp 
žydų ir arabų po to, kai žy
dai teroristai nušovė švedų 
tarpininką Bernadotte.

Berlyne Vėl Neramu

Rusai vėl pradeda Berly
ne “bandyti jėgas.’’ Pra
eitą savaitę jie atėmė vaka
rinei miesto daliai elektros 
energiją, kuri yra gamina
ma rytiniame Berlyne. Lai
kinai vakarinė miesto dalis 
gauna elektrą iš atsarginių 
elektros stočių, bet ilges
niam laikui miesto pramo
nė turėtų didelių nuostolių 
dėl elektros srovės truku
mo.

RADIO TOLIMOJ ŠIAURĖJ

KELEIVIS, SO. BOSTON

Newfoundlande, amerikiečiu bazėje Pepperrell, veikia ra
dio stotis, kuri siunčia savo programas 15 valandų per 
dieną Amerikos ginkluotoms pajėgoms šiaurėje. Čia ma
tyti “spykerka” prie radio siųstuvo.

Kraičiui

Musų skaitytoai, 
darni prenumeratų, 
Tėvo ir vaiko tuščių iždų ir pri
siuntė jų kelionėms paremti 
aukų. Atsiuntė:

Po $2—Mrs. J. Caunza iš 
Short Beach, Conn., S. Milavas 
iš Newark, N. J., T. Milickis iš 
Waterbury, Conn., ir A. 
denis iš Chicago, III.

Po $1.50—A. Gilbert iš 
cagos ir J. Steponaitis iš 
roit, Mich.

Po $1 — A. Wčzborg iš 
Hartshorne, Okla., M. šimulis 
iš Schenectady, N. Y., ir C. 
White iš Dedham, Mass.

50c—E. Bytautas iš Brook
lyn, N. Y.

Visiems aukotojams tariame 
širdingų ačiū.

užsimokė- 
nepamiršo

Chi- 
Det-

BROCKTON, MASS.

Mirė Pranas Alusevičius
Liepos 30 d. čia mirė Pra

nas Alusevičius, ilgametis 
“Keleivio” skaitytojas, vie
nas iš pirmųjų, sulaukęs 75 
metų amžiaus. Velionis iš
gyveno Brocktone 51 me
tus. Visą laiką vertėsi ba
tų išdirbystėje. Paliko nu
liūdime žmoną Teresę (Ka- 
čanauskytę), 2 sunu—Pra
ną ir Joną ir 6 anukus. Sū
nūs Pranas yra mokytojas 
Nebraskos valstijoje, o Jo
nas gyvena Brocktone.

Velionis priklausė prie 
įvairių lietuviškų organiza
cijų ir aktingai dalyvavo 
lietuviškame veikime. Te-

Tito Ant Tvoros

Jugoslavijos diktatorius 
Tito pareiškė, kad jis prita
ria Jungtinių Tautų “poli
cijos akcijai”' Korėjoj. To 
paties Tito atstovas Jungti
nėse Tautose balsavo porą bunie jam lengva Amerikos 
kartų prieš Korėjos akciją, žemelė.
O kitus kartus susilaikė. Ti- Korespondentas.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000100.
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 lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Sta New York 1, N. Y.

*

KorespondencijoS

Tuo tarpu musų klubo (kuojančių 
narių tarpe yra žmonių, ku
rie labai reikalingi yra pa
šalpos. Pavyzdžiui, Ona 
Petkevičienė, kuriai prieš 
du metu buvo koja nuplau
ta, būtinai reikėtų sušelpti, 
jos 
per 
rys, 
20 
serga daug metų. Ve, to
kiems nariams reikėtų duo
ti pagalbą, bet musų klu
bas rengia banketus visai 
kitokiems reikalams ir ren
gia šeštadienį, kada, pagal 
nutarimą, klubo salės nie
kam negalima duoti.

Aš manau, kad dėl klubo 
tokio ar kitokio šeimininka
vimo mes patys nariai esa
me kalti. Mes seniai sukro- 
vėm turtą ir atidavėm į 
jaunas rankas, bet tas ne
reiškia, kad mes neturime 
žiūrėti, kad klubo reikalai 
butų gerai vedami. Mes 
branginom kiekvieną centą 
ir turime reikalauti, kad 
klubas butų vedamas tvar
kingai. Reikia lankyti mi
tingus ir reikia nebijoti 
reikšti savo teisingą nuomo
nę, o klubo vadovai turės 
su mumis skaitytis rimtai ir 
nieks negalės mums pasa
kyti “šarap,” nes mes esa
me klubo savininkai.

Teisingas Juozas.

vyras darbavosi klubui 
daug metų. Kitas na- 
F. Boraiša, serga virš 

metų, M. Klimas irgi
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GERAM VYRUI GERA VIETA
Paieškau gero ir teisingo žmo

gaus, kuris norėtų gyventi ant far- 
mos. Gali būti našlys ar vaikinas. 
Aš platesnių žinių apie save prane
šiu per laišką.

Be to, turiu 80 akrų farmą, kurią 
noriu parduoti. Yra gero miško, 
medžiai tinka kasyklų ramščiams. 
Labai gera vieta vištų ukiui. Par
duodu- pigiai, nes našlei moteriai 
sunku dvi farmas apžiūrėti, 7 my
lios viena nuo kitos. Taigi kas no- 

1 retų įsigyti gerą ūkį netoli nuo 
Lake Winola, Pa., kreipkitės šiuo 
adresu:

Mrs. E. Wiltrakis, 
R. D. 2, 

Dalton, Pa.

11YUVJJC411VJ.U nariij pastan-j 
goms uždaryti burnas nau- 
Ijai atvykusiems lietuviams.! 
Į Kodėl? Nugi todėl, kad 
lyra politiniai neapsitašęs ir 
Į pats nežino, kas jis yra.' 
Musų ponas (ar tavorščius) 
pirmininkas ir pats prisi
pažino, kad jis nežinąs 
klubo konstitucijos. Iš tie
sų, kam jam žinoti klubo 
konstituciją? Daug geriau 
nežinant, nes tada gali 
“pirmininkauti,” kaip ant 
seilės užeina ir nieko nebi
jai, nes nieko nežinai. ...

Kada vietiniai lietuviai (Nuošimčiai ir premijos, 
pikietavo bolševikų rodo
mus paveikslus, musų klu
bo pirmininkas atėjo ciga
rais nešinas ir dalijo pikie- 
tininkams, lyg ir džiaugda
masis, kad bolševikai pikie- 
tuojami. Kada tas pats 
pirmininkas atsiduria klu
be, jis pataikauja bolševi- 
kuojantiems nariams ir de
dasi niekuo dėtas.

Well, vienaip ar kitaip, 
bet ir musų klubo pirminin
kui patartina kartą apsi
spręsti, kad niekas jo nebe
galėtų įtarti neširdingumu.

Senas Eastonietis.

lios viena nuo kitos, 
ratą įsigyti gerą 
Lake Winola, Pa., 
adresu:

1

Reikalingas
KALENDORIŲ 

Pardavinėtojas
Perima visas senas sąskaitas. 

. Turėti 
rekomendacijas. Automobilis 
būtinas. Atvykti asmeniškai.

LITHO CALENDAR & 
PRINTING COMPANY 

(Lithuanian Press)
199 New York Avenue, 

Nevvark 5, N. J. (39)

. PAIEŠKOJIMAI
Ieškomas Petras Mačiulis, kilęs 

iš Paželsvių kaimo, Liudvinavo vals
čiaus. Amerikon atvyko 1914 me
tais, tarnavo kariuomenėj ir buvo 
Meksikoj. Jis pats ar kas jo liki
mą žino, prašomi pranešti jo sesu
tei šiuo adresu:

Sra. Maria Mačiulyte de Žitkus, 
c-o “Lietuvių Balsas,” 
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

I

PHILADELPHIA, PA.

Tautos Šventes ir Partijų 
Karabelningai

Rugsėjo 10 d. tautininkų 
sąjunga suruošė Philadel- 
phijos muzikalinio klubo 
patalpose “tautos šventės” 
minėjimą, kuris buvo labai 
nevykęs. Kaip jau žinoma, 
tautos švente laikoma Va
sario Šešioliktąją, Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo dieną. O rugsėjo 8 d. 
minėjimas buvo įvestas po 
1926 m. gruodžio 17 d. per
versmo, tautininkų diktatū
rinės partijos, kuri A. Sme
toną laikė ‘lygiu’’ Vytautui 
Didžiajam. Iki atvykimo 
tremtiniams ta šventė Ame
rikos lietuviams 
žai težinoma.

Demokratinio 
mo lietuviams
jant, tautininkų partijos 
triukas neturėjo pasiseki
mo.

Gaila, kad ir Vasario Še
šioliktoji, tautos šventė, 
Philadelphijoj panaudoja
ma tautininkų iv krikščio
nių demokratų partijų pro
pagandai. Praėjusiais me
tais toje pačioje muzikali
nio klubo salėje į Vasario 
Šešioliktosios iškilmingą 
minėjimą buvo įvestos tik 
vienos tikybos bažnytinės 
apeigos, o svarbiausias pa
skaitininkas, dipl. inž. Da- 
mušis, Lietuvos nepriklau
somybės atgavimą pavaiz
davo kaip kunigų, zakristi
jonų ir ateitininkų nuopel
ną.

buvo ma-

nusistaty- 
nedalyvau-

K. Tautkus.

PEABODY, MASS.

Už Ką Pas Mus Banketai 
Rengiami?

Mes čia turime Amerikos 
Lietuvių Pašalpinį Klubą, 
kuris yra gana turtingas ir 
seniau buvo gerai tvarko
mas, kol seniai darbavosi. 
Bet senieji dabar aptingo, 
pavargo ir perleido reika
lus vesti jauniesiems. Nau
jose rankose klubo reikalai 
pradėjo eiti kita mada. 
Klubas turi leidimą parda
vinėti visokius gėrimus, o 
klubo gaspadoriu renkame

kas mėnuo, bet jeigu gas- 
padorius gerai tvarko rei
kalus, tai gali išbūti savo 
vietoje ir kelis metus. Pa
vyzdžiui, A. Bogush išbuvo 
tris metus ir visada išduo
davo aiškias atskaitas, o 
klubui visada likdavo gra
žaus pelno. Po to gaspado- 
riumi išrinkom V. Baraus
ką, jauną žmogų.

Naujojo gaspadoriaus ra
portai buvo neaiškus ir sun
ku buvo suprasti, kaip klu
bo reikalai stovi. Klubp 
pirmininkas pareikalavo, 
kad atskaitos butų aiškios 
ir tada gaspadorius supra
to, kad pirmininkas juokų 
nekrečia ir atsistatydino iš 
vietos. Bet paliko nesuves- 
tas sąskaitas ir apie $250 
paliko neišlyginti. Board- 
direktoriai nieko nariams 
nesakė, kol po trijų mėne
sių, patikrinus knygas, pa
aiškėjo, kad yra neišlygin
tas atsiskaitymas su buvu
siu gaspadoriu. Buvęs gas
padorius sutiko, kad jis pa
liko neatsiskaitęs ir sutiko 
atsilyginti, mokėdamas kas 
mėnesį po $25. Klubas 
sutiko su tokiu pasiulymu 
ir viskas, rodėsi, bus gerai. 
Bet buvęs gaspadorius, po 
įmokėjimo $50, sustojo mo
kėjęs. Per 7 mėnesius visi 
tylėjo, o po to laiko, kai 
senasis pirmininkas paklau
sė, kaip yra su buvusio gas
padoriaus skola, tada pasi
rodė, kad jis įmokėjo $50 
ir daugiau nieko nemokėjo. 
Kai buvęs pirmininkas no
rėjo žinoti, kodėl board- 
direktoriai tyli ir nereika
lauja skolos, tai naujasis 
pirmininkas trenkė su plak
tuku į stalą ir sako: Ty
lėk, ba nubausiu $3 už kal
bėjimą ne vietoje.

Na, o kaip su ta skola 
bus? Taigi, buvusio gaspa
doriaus skolai padengti ge
ri jo f rentai rengia banke
tą, o pelną paskirs skolai iš
lyginti. Tai ve, už ką ir 
kam musų klubo žmonės 
rengia banketus. Kitur ban
ketai rengiami pasižymėju
siems žmonėms pagerbti, 
arba daromi parengimai 
šalpos reikalams, o pas mus 
banketai daromi skoloms 
apmokėti.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
' DĖMESIUI

3

dide- 
tarp 
vais

Musų tėvų krašto Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremki 
tautieti, tad jos darbus!

KAMBARYS BROOKLYNE
Turiu nejaunam vyrui ar moteriai 

kambarį. Gali būt ir dabar iš trem
ties atvažiavęs asmuo, bet turi būt 
ne girtuoklis ir teisingas, dos ■ ■ -
siu

Spalių 1 d. (sekmadienį), 
vai. po pietų, lenkų salė

je, 644 Barton St., įvyks pa
skaita, kurią perduoti vie
tos lietuviams sutiko žino
mas visuomininkas ir žur
nalistas Dr. Pranas Ancevi- 
čius.

Paskaito tema: “Lietuvių 
Emigracija Pasaulinių Po
litinių Įvykių Eigoje.”

Šiandien, jausdami 
lį politinį įtempimą, 
Vakarų demokratinių
tybių iš vienos ir bolševis- 
tinės SSRS iš kitos pusės, 
mes lietuviai turime domė
tis tais klausimais, nes nuo 
to pareis viso pasaulio ir, 
musų tėvynės Lietuvos toli
mesnis likimas. Todėl, visi 
lietuviai yra kviečiami da-Į 
lyvauti taip.įdomioj paskai
toj, o išklausius ją—statyti 
mums rupimus klausimus į 
kuriuos gerb. prelegentas 
žadėjo atsakyti.

Iniciatorių Būrelis.

EASTON, PA.

Savo "korespondencijoj 
Eastono šią vasarą aš bu
vau rašęs, kad lietuvių klu
bo pirmininkas suprato, 
kas yra komunizmas ir pra
deda nuo jo šalintis. Ta
čiau, pasirodo, aš esu apsi
rikęs, nes minėta mano ko
respondencija klubo pirmi
ninkui labai nepatiko. Tad 
šio mano straipsnelio tiks
las ir yra atsiprašyti Easto
no lietuvių klubo pirminin
ką, kad aš per apsirikimą 
jį palaikiau sąmoningu an- 
tikomunistu. Tačiau, vis 
dėlto norėčiau ponui pirmi
ninkui priminti, kad apsi
žvalgytų apie save ir drįstu 
patarti jam, kad jis neban
dytų sėdėti ant dvejų kė
džių—Dėdės Šamo ir Dė
dės Juozo. Toks sėdėjimas 
garbės nedaro nei klubo 
pirmininkui, nei pačiam 
klubui.

Aš žinau, kad vietinio 
lietuvįško klubo klubo pir
mininkas politiškai yra nei 
šis nei tas ir pats nežino, 
kur jis stovi. Pavyzdžiui, 
klubo narių susirinkime jis 
linksmai pritaria bolševi-

• v
1S

• Dėl 
susitaikysime. Per laišką 
daugiau žinių.

M. Gilder,
991 Madison St., 

Brooklyn 21, N. Y.

ren- 
duo- 
t-lO)

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai j: (42)
Rosse Products Co., Dept. x-9 
2708 Farwell Avė., Chicago 45, III.

Patikrinkit savo akis namuose 
su musų Namų Akių Tikrintoju. 
Matykit iš tolo ir iš arti. Pa
sitenkinimas garantuotas. Tau- 
pykit pinigus. Prisiųskit adre
są ir amžių 30-čiai dienų nemo
kamam išbandymui.

GLASSES ori 30 DAYTRIAL!
'^T?>SAVE 
y . up to

__ y $15.00.
Tęst your eyes at Romo with our Home Eye Teaterj 
See f ar and near. l'erfect satlsfaction guaranteed. 
Save money. Send namo, address. ago for 30 Day 
—Iriai Oflfer. Free Kyo
LUtLl Tester. Latest Style Cat- I
9 HL.L1 -iog and fui! informa-l ti0IU v/rito todayl

Clark*Optical Co., Dept. ĖL97 
1148 Wwt Chicago Avenue Chicago 22, III.

Agents
Wonted

IL

APSIVEOIMAI
Paieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų nuo 40 iki 50 
metų amžiaus. Aš esu dar vaiki
nas, 57 metų amžiaus, laisvų pa
žiūrų, 5 pėdų ir 5 colių aukščio, 
sveriu 153 svarus, Amerikos pilie
tis. Aš dirbu dirbtuvėj, turiu nuo
savą namuką, 16 akrų žemės ir au
tomobilį — esu gerai pasiturintis. 
Prašau man rašyti žemiau paduotu 
adresu ir norėčiau, kad su laišku 
prisiųstumet savo fotografiją. (39) 

A. Bruzauskas,
Nelis Rock Rd„ R. F. D. 1, 

Shelton, Conn.

BEGALINĖ ŠAKNIS
Begaline , Šaknis 
(Mušk Root) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoje 
ją vadina “begalinė,” 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 200 me
tų atgal Lietuvoje gy
dydavosi Begaline 
Šaknim nuo aziatiškos 
eholeA>s, nuo visokių 
karščiavimų, drugių, 

uždegimo ir atliuosavi-

1

vidurių i___ =
surakintų ir neveiklių sąnarių.

nuo
mui ___ . ...
Begaline gera nuo visokių nervų li
gų, nbo geltligės, nuo isterijų. Kiti 
vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam j jūsų 
namus. Begalines svaras $7.00. Už 
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27. Mass.
NUO UŽSISENĖJUSIŲ, ATVIRŲ 

Skaudžių Žaizdų 
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niežti 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 perplysimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustar.čios ir 
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 moneyž 
orderj į: (Ii-ii

LEGULO, Dept. 2, 
4847 W. I4th Street, 

CICERO 50. ILL.
- ------------------ ............................................. ........................ ■

suskilusioa

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, South Bo»ton 27, Mui.
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Vietines Žinios
■

JONAS BIMŠA
APSIGYVENO BOSTONE

BOSTONE įsikūrė
RAŠYTOJŲ KLUBAS

SPALIŲ 29 DIENĄ
LDD SUVAŽIAVIMAS

Po literatūros vakaro, 
įvykusio rugsėjo 24 d. So. 
Bostone, susirinkę rašytojai 
ir kiti kultūrininkai įsteigė 
Rašytojų Klubą. Klubas 
gavo patalpas International 
Institute Bostono centre, 
190 Beacon St. Rašytojų 
Klubo nariais gali būti ne 
tik grožinės literatūros at
stovai, bet ir mokslininkai, 
žurnalistai, lituanistai, ži
nomesni visuomenininkai, o 
taip pat ir visi menininkai, 
kurie kūrybiniame darbe 
reiškiasi ir kitokiomis prie
monėmis (nebūtinai raštu), 
muzikai, dailininkai, daini
ninkai, aktoriai, šokio at
stovai.

Klubo tikslas—jungti kul
tūrininkus į būrį, turėti są
lygas jiems susitikus disku- 
suoti įvairiomis temomis 
bei gyvybiniais lietuviškai
siais reikalais, šviestis savo 
tarpe paskaitomis, diskusi
jomis, meno vakarais; ra
šytojams, menininkams per 
klubą jungtis su visuome
ne; sueiti į kontaktą su lie
tuvių kilmės kultūrininkais 
Amerikoje; patraukti lie
tuviškąjį jaunimą lietuviš
kajam darbui. Klubas sa
vo programoje taip pat yra 
numatęs išnaudoti visas ga
limybes Lietuvos laisvini
mo, lietuviškosios kultūros 
ir kiekvieno kito klausimo, 
liečiančio lietuvius, iškėli
me Amerikos intelektualų 
sluoksniuose, einant per pa
žintis ir per straipsnius 
spaudoje.

Klubo smulkiai progra
mai bei nuostatams nusta
tyti išrinktas penkių žmo
nių komitetas, į kurį įeina: 
Faustas Kirša, Marija Gim
butienė, Stasys Lūšys, Sta
sys Santvaras ir Jurgis 
Okunis.

Klubo susirinkimai įvyks 
kiekvieno mėnesio pirmąjį 
šeštadienį. Sekantis susi
rinkimas įvyks spalių 7 d. 
Kviečiami nariai, norintieji 
būti nariais ir svečai.

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos centro komitetas 
posėdžiavo praeitą šešta
dienį ir nutarė šaukti L. D. 
Draugijos skyrių suvažiavi
mą South Bostone, spalių 
29 d., sekmadienį. Suva
žiavimo pradžia 10 vai. iš 
ryto.

Suvažiavimas vyks Lietu
vių Piliečių Draugijos nau
jame name, auditorijoj. Tą 
pat dieną, 6 vai. vakare, L. 
P. Draugijos name bus su
važiavimo delegatams pa
gerbti vakarienė.

Apie suvažiavimo darbų 
tvarką bus pranešta vėliau. 
Visi LDD skyriai kviečiami 
ruoštis suvažiavimui.

Rep.

Bostone, Hyde Parke, ap
sigyveno drg. Jonas Bimša, 
klaipėdietis lietuvis, kuris 
prieš veik porą metų atvyko 
j “Veimonto Farmas” ir 
dirbo ūkyje. Atidirbęs su 
kaupu savo laiką farmoje, 
J. Bimša persikėlė j Bosto
ną ieškoti darbo pagal sa
vo specialybę, kaip stalius. 
Lietuvoje drg. Bimša buvo 
amatų mokyklos instrukto
rius ir eilę metų mokytoja
vo Šiaulių miesto savival
dybės įkurtoje amatų mo
kykloje.

“Darbininkas” Pereina j 
Pranciškonų Rankas

Literatūros Vakaras
Sutraukė 300 Žmonių

Kultūros Rėmėjų sureng
tas literatūros popietis pra
eitą sekmadienį sutraukė 
virš 300 žmonių į Munici-1 
pal svetainę. Klausytojų j 
tarpe ypač maža matėsi se
nųjų ateiyių, kurie, mato
mai, tos rūšies parengimais 
mažai tesidomi.

Popiečio programa buvo 
labai įvairi. Publika dau
giausia plojo dainininkui S. 
Liepai, rašytojui A. Gustai
čiui ir artistui H. Kačins
kui.

Rengėjai sako, kad iš li
teratūros vakaro liko 166 
doleriai pinigų, kurie ski
riami lietuviškai šeštadie
nio mokyklai So. Bostone 
paremti. Rep.

J. Buckley.
Tokie kandidatai į valsti

jos vadovaujamas vietas 
bus balsuojami lapkričio 7 
d. rinkimuose.

RADIO PROGRAMa

LIETUVIŲ KULTŪROS 
RĖMĖJAMS BOSTONE

L. Piliečių Dr-jos Namo 
Iškilmingas Atidarymas

Pranešimas Visuomenei
Pranešame gerb. visuo

menės žiniai, kad klasikinio 
baleto studija, vadovauja
ma T. Babuškinaitės ir A. 
Liepino, ligšiol veikusi pa
rapijos mokyklos salėje, 
persikėlė į naujas patalpas, 
309 E St., So. Bostone (se
nojo piliečių klubo namuo
se). Pamokos vyksta pir
madieniais ir šeštadieniais 
3 vai. po pietų.

Taip pat pranešame, kad 
nuo rugsėjo 1 d. pradeda
me naujo sezono atidarymą 
ir priimame naujus moki
nius įvairaus amžiaus.

Kas norėtų leisti savo vai
kus mokytis klasikinio ba
leto prašome kreiptis aukš
čiau nurodytu laiku į musų 
studiją arba telefonu: TA 
5-3175.

Musų tikslas, kaip galima 
greičiau vaikus išmokyti ir 
jų pačių jėgomis suruošti 
vaikams spektaklį.

Klasikinio baleto studijos 
vedėjai:

T. Babuškinaitė ir 
A. Liepinas.

Nuo šio mėnesio 8 d. ba
leto artistė T. Babuškinaitė 
pakviesta j didžiausįą Bos
tono baleto studiją Stanley 
Brown dėstyti klasikinio 
baleto pamokas.

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos naujo 
namo oficialus atidarymas 
įvyks spalių 8 d., 2 vai. po 
pietų. Atidarymas įvyks su 
visomis ceremonijomis, da
lyvaujant valstijos guber
natoriui Paul Dever, Bosto
no majorui John Hynes, 
Suffolk County prokurorui 
William Foley ir visai eilei 
žymių žmonių.

Tikimės turėti apie 700 
svečių, nes tik tiek turime 
vietos. Kol kas tikietų ga
lima gauti, prašome kreip
tis į klubą arba valdybos 
narius. Kaip jau žinoma, 
tikietai kainuoja $5 asme
niui. Jau padaryta sutar
tis su viena iš geriausių 
caterers kompanijų, kuri 
visus skaniai pasotins. Da
bar belieka visiems įsigyti 
tikietus ir dalyvauti gra
žiam klubo atidaryme. 
Kviečiame ne tik Bostono ir 
apielinkės lietuvius, bet ir 
iš tolimesnių kolonijų atva
žiuoti pas mus ir drauge 
linksmai praleisti laiką. 
Kad išvengus nemalonumų 
prašome įsigyti tikietus iš 
anksto. Banketo komitetas 
turi priduoti iš anksto da
lyvaujančių skaičių, kad ca
terers galėtų užtektinai pri
kepti kalakutų ir kitų ska
numynų. Beje, girdėjau, 
kad duos ir lietuviškų kil- 
basų.

Iki pasimatymo spalių 8 
d. naujame gražiame Lietu
vių Piliečių Draugijos na
me, kampas E ir Broadway, 
South Bostone.

A. P. Neviera,
Draugijos Sekretorius.

Dar praeitą vasarą, bir
želio 5 d., Švento Juozapo 
Darbininkų Draugija, kuri 
leidžia So. Bostone “Darbi
ninką,” nutarė atiduoti tą 
laikraštį su visu turtu pran
ciškonams, kad jie toliau 
leistų laikraštį.

Prieš tą nutarimą kilo 
protestų katalikų svietiškių 
tarpe, kurie nepanorėjo, 
kad jų laikraštis virstų vie
nuolyno organu. Perleidi
mo opozicijai vadovavo 
Antanas Kneižys, buvęs 
“Darbininko” redaktorius 
ir dabar dar dirbąs to laik
raščio redakcijoj. Į ginčus 
dėl laikraščio atidavimo 
vienuoliams įsikišo ir arki
vyskupija, kuri tą visą rei
kalą buk tai turėjusi patvir
tinti.

Klausimui galutinai iš
spręsti buvo sušauktas nau- 
jąs Šv. Juozapo Draugijos 
(LDS) suvažiavimas praei
tą šeštadienį. Po karštų 
ginčų buvo ir vėl nutarta 
laikraštį atiduoti vienuo
liams pranciškonams. Pran
ciškonų viršininkas, kun. 
Justinas Vaškys, pareiškė, 
kad pranciškonai, perimda- 
mi “Darbininko” leidimą, 
“užsideda didelę naštą, bet 
jie aukojasi ir sutinka pa
imti” ir laikraštį ir visą jo 
turtą, namus, spaustuvę ir 
tt.

Balsuojant 40 balsų pasi
sakė už atidavimą laikraš
čio vienuoliams, o 11 bal
savo prieš. Prieš vienuolius 
pasisakė ir So. Bostono pa
rapijos klebonas, P. Ver- 
mauskas, bet vienuoliai nu
galėjo ir A. Kneižį ir kle
boną. Laikraštis bus ati
duotas pranciškonams, jei 
vyskupija visą tarimą pa
tvirtins.

Antanas Žukas Žuvo
Korėjos Fronte

Giminės .gavo žinių, kad 
Korėjos kovose žuvo sar- 
žentas Antanas Žukas, 35 
metų amžiaus letuvis iš 
Cambridge’o. Pereitą žie
mą jisai vedė čia Valeriją 
Kalinauskaitę, kuri dabar 
lieka našlė. Armijoj Žukas 
buvo ištarnavęs jau 12 me
tų.

Pranešame, kad tamstų 
patogumui yra suorgani
zuota nuolatinė agentūra, 
kur priimami nario mokes
čiai (po $1 mėnesiui)—p. 
A. Ivaška, Lithuanan Fur- 
niture Co., 326 Broadvvay, 
So. Bostone.

Didžioji dalis Lietuvių 
Kultūros Rėmėjų yra laiku 
užsimokėję ar net priekin 
už visus metus, tuo budu 
padėdami dirbti šeštadieni
nei lituanistikos mokyklai. 
Tačiau dalis gerb. Kultū
ros rėmėjų neturėjo progos 
savo įnašų sumokėti ir pra
šomi dabar tatai atlikti, 
kad galėtume savo darbą 
tęsti ir plėsti, palaikydami 
kulturinį darbą lietuvių tar
pe ir mokydami lietuviškai 
musų jaunimą.

L. K. Rėmėjų Valdyba.

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— Mickey Habarėk or
kestrą.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus

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

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

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

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

Dr. Wm. Frankman
Skilvio ir žarnų Specialistas

736 Hancock Street 
Wollaston, Mass.

Lankyti tik susitarus
Telefonas: GR 2-3881

Kandidatai Jau Išstatyti

PEABODY MIRĖ
ROŽĖ KAČINSKIENĖ

Rugsėjo 14 d. Peabody 
mirė ilgametė “Keleivio” 
skaitytoja Mrs. Rožė Ka
činskienė, kuri gyveno 12 
Martinack Avė. Dideliame 
liūdesyje liko jos šeima, gy
venanti Peabody, Mass.

Kanados Dūmai Trukdą
Stebėti Mėnulio Užtemimą

■ Pirmadienį vakare tūks
tančiai žmonių Bostone ste
bėjo visišką mėnulio užte
mimą. Nors nebuvo debe- 
sėta, bet mėnulio užtemi
mas nebuvo gerai matomas. 
Iš Albertos, Kanadoje, gi
rių gaisrų vėjas atnešė net 
iki Bostono dūmų rukus, 
kurie dengė mėnulį lyg 
migla.

Paleistas iš Kalėjimo
Po 12 Metų—Nekaltas

Praeitą trečiadienį iš Au
gusta, Me., kalėjimo buvo 
paleistas Francis N. Carrol, 
kuris išsėdėjo kalėjime 12 
metų už tariamai papildytą 
žmogžudystę. Dabar pa
aiškėjo, kad kaltinimai 
prieš Carrol buvo nepagrįs
ti ir net melagingi. Dabar 
įrodyta, kad Carrol neuž
mušė daktarą Littlef ield, 
kaip jis buvo kaltinamas ir 
už ką jis buvo nuteistas.

Lietuvių, Latvių ir Estų 
Meno Festivalis Bostone

DAINAVIMO IR
MUZIKOS PAMOKOS

P-lė Amelia Tataronis, bai
gusi aukštąsias muzikos studi
jas su A.B. ir M.A. mokslo 
laipsniais, duoda dainavimo, 
balso ir muzikos pamokas pa
vieniams ir chorams. Lietu
viams kaina nupiginta. Stu
dijos adresas toks: (42)

THREE ARTS STUDIO
480 Boylsotn Street, Boston 

Tel.: KE 6-3571 ir AS 7-3303

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nao 3 iki 4

ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY
BO. BOSTON, MASS.

Telefonas: SOUth Boston 1J3O

Praeitą savaitę antradie
nį Massachusetts valstijoj 
buvo nominaciniai kandi
datų balsavimai. Ypač daug 
kandidatų varžėsi republi
konų partijoj. Balsuotojai 
pasisakė už sekamus repub
likonų kandidatus:

Į gubernatoriaus vietą— 
Arthur W. Coolidge, buvęs 
1948-49 metais gubernato
riaus vietininkas; į guber
natoriaus vietininko vietą 
—Laurence Curtis; valsti
jos sekretoriaus vietai— 
Russel A. Wood; valstijos 
iždininko vietai—Fred J. 
Burril; valstijos audito
riaus vietai—William C. 
Andrew ir valstijos genera
linio prokuroro vietai— 
Frederick Ayer Jr.

Demokratų eilėse mažiau 
buvo varžytynių dėl kandi
datų. Į gubernatoriaus vie
tą demokratai be opozicijos 
išstatė dabartinį guberna
torių Paul A. Dever; į kitas 
vietas išstatyti dabartiniai 
pareigūnai: į gubernato
riaus pavaduotojo vietą— 
Charles F. (Jeffj Sullivan; 
valstijos iždininko vietai— 
John E. Hurley; valstijos 
sekretoriaus vietai — Ed 
ward J. Cronin; valstijos 
gen. prokuroro vietai— 
Francis E. Kelly; valstijos
auditoriaus vietai—Thomas"

Lapkričio 11 d. Ameri- 
can Baltic Society ruošia 
didelį koncertą John Han- 
cock rūmuose Bostone. Da
lyvaus lietuvių parapijos 
choras, diriguojamas komp. 
Jeronimo Kačinsko; lietu
vių tautinių šokių ansam
blis, vadovaujamas p. O. 
Ivaškienės; operos solistas 
S. Liepas, A. Tataroniutės 
dainos ansamblis. Latviai 
pasirodys dainų oktetu, tau
tinių šokių grupe ir piano 
solo. Estai: solistė R. Kes- 
kula, tautinis baletas ir so
lo vargonai.

Lietuvių organizacijos 
prašomos tą vakarą neruoš
ti kitų parengimų, kad 
kiekvienas galėtų atvykti į 
puošniąją John Hancock 
salę pasiklausyti reto kon
certo.

PARDUODAMAS NAMAS
South Bostone, 112 F St., 

parduodamas su visais įrengi
mais ir su patalpomis krautu
vei dviejų šeimų namas. Kreip
tis: J. Aukštikalnis, 55 Summer 
St., Middleboro, Mass. (39)

KAM REIKIA KAMBARIO?

Išnuomuojami atskiri meb
liuoti kambariai gražioje vieto
je, Dorchesteryje. Skambinti 
telefonu TA 5-7048 vakarais 
nuo 6 iki 10 vai. (39)

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

PARDUODAMI NAMAI
So. Bostone 4 šeimų nąmai po 

5-5-5 kambarius su 2 krautuvėmis, 
trim garažiais ir dvejų aukštų dirb
tuve už $7,800. Nuomos gaunama 
$151 per mėnesį. Pirmas aukštas pa- 
liuosuojamas.

Dorchestere 3 šeimų namai po 
5-5-5 kam., su voniomis, baltom sin- 
komis ir atskira kiekvienam butui 
gera šilima, už $8,500. Pirmas auk
štas paliuosuojamas.

Dorchestere 3 šeimų namai po 
5-5-5 kamb., su voniomis ir baltomis 
sinkomis, labai gerai įtaisyti, už 
$7,900. Pirmas aukštas paliuosuojo- 
mas.

Dorchestere 3 šeimų namai po 
5-5-5 kamb. su prieškambariais, vo
niomis baltomis sinkomis už $10,500.

So. Bostone 2 šeimų namai,3-3-3 
kambarių už $3,800. Priedas 11 žie
minių langų ir kitkas.

Taip pat turime ir daugiau gerų 
pirkinių visose Bostono apylenkėse. 

I Kreiptis į Praną Lembertą dienomis 
ir vakarais šiuo adresu:

LITHUANIAN AGENCY
545 E. Broadway, So. Boston 

Tel. SO 8-0605

FOURTH ST. JUNK SHOP 
Dabar Atdara Bizniui

Perkame Visokį Džionką ir 
Vartotus Daiktus 

Mokam Aukštas Kainas
Skudurų sv. 4c—

Popieros 50 sv.—50c 
Didelis vatos matracas 75c 

iki $1.00
Mohair matracas $2.00
KLAUSKIT: MYER

171 W. 4th St., kampas B St. 
Tel.: SO 8-9117

(41)

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner 
DORCHESTER, MA88.

'r-

A. J. NAMAKSY
RE A L ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Res. 87 ORIOLE STREET 

West Roxbury. Mass.
Tel. PArkway 7-0402-M.

MOTERYS RENGIA
ŠAUNIĄ WHIST PARĘ

Dorchesterio Moterų Klu
bas rengia šaunią whist 
party šį šeštadienį, rugsėjo 
30 d., Dorchesterio klubo 
patalpose, 1810 Dorchester 
Avė. Pradžia 7 vai. vaka
ro. Bus puikių dovanų ir 
gardžių užkandžių. Visus 
kviečia

Komitetas.

SOUTH BDSTDN SAVINGS BANK
460 Broadvvay, South Boston

*

VIENINTELIS SUTAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE

Turtas per $35,000,000 Sutaupos per $31,000,000
*

APSAUGOKIT SAVO DOKUMENTUS, BONDSUS IR 

KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

Paimkit Nuomon Safe Deposit Boxą, Tik $6 ir Taksai
*

Mes niekada nemokėjome mažiau, 
kaip 2%% už indėlius

*

Apdraudžiam Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite šį A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.

Neįrištas $12, įrištas $14. 
Gaunamas pas:

DR. D. PILKA
546 East BroadWay 
So. Boston 27, Mass.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS. >

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Laikas užsisakyti “Kelei
vio’’ kalendorių 1951 me
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St., Rimbai 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.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141 

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8- 
2414.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS-

TYTOJAI 
(Insurad 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į t< 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama

326 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOuth Boston 8-4618
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