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Prikėlė Kominterno Baidyklę 
Kovai Prieš Ameriką

Kovos Prie* “Ameriko* Imperializmą” — Stiprins Pro
pagandos Frontą — Rusija Aiškiai Ruošiasi ne tik Pro
pagandai, bet ir Karui — Vokiečių Submarinų Jardai 
Perkelti į Rusiją.

Iš Maskvos praneša, kad 
devynios komunistų parti
jos. vadovaujant Rusijos 
komunistų partijos politbiu- 
ro atstovams Malenkovui ir 
ždanovui, atgaivino Komu
nistų Internacionalą, kurio 
centras bus Belgrade, Jugo
slavijoj. Naujai prikelto 
Kominterno uždavinys bus 
“kovoti prieš Amerikos im
perializmą visame pasauly
je”.

Į Komintemą kol kas įė
jo devynios partijos — Ru
sijos, Jugoslavijos. Lenki
jos. čechoslovakijos. Veng
rijos, Rumunijos, Bulgari
jos, Francijos ir Italijos. 
Pagal Maskvos pranešimą. 
Kominternas buvo atgai
vintas komunistinių partijų

Sėti. Taft Apie Bal
tijos Kraštus

Kandidatas į prezidentus 
senatorius Robert A. Taft 
rugsėjo 25 d. Tacoma. Wa- 
shington. pasakė labai reik
šmingą užsienių politikos 
klausimais kalbą. Kritikuo
damas USA nuolaidų Sov. 
Rusijai politiką jis pabrėžė 
ir Baltijos kraštams pada
lytą neteisybę. Štai jo žo
džiai :

“Beginning, however. at 
Teheran, we gradually 
abandoned most of the 
ideals stated in the Atlantic 
Charter until today the at- 
tainment of many of them

KONGRESO VADAI PAS PREZIDENTĄ

Prezidentas Trumanas buvo sukvietęs kongreso vadus į Baltąjį Namą pasitarti 
dėl pagalbos teikimo Europai. Kongresrr.onai ir senatoriai nusifotog r a f a v o 
prie Baltojo Namo. Iš kairės į dešinę matyti: Leslie Arends. Styles Bridges, 
Wallace White. Charles Halleck, Sam Rayburn, Charles Eaton ir Sol Bloom. 
Tai yra svarbiųjų kongreso komisijų vadai, kurie sukviečia dabar kongreso 
komisijas apsvarstyti Marshallo planą ir pagalbos davimą Europai.

___„ t is impossible. We have won
posėdyje kokiame tai Len- the war, but we have lošt
kijos mieste dar praeitą the< peace...
menes}

Karo laike Komunistų 
Internacionalas buvo numa
rintas. Tai buvo 1943 me
tais, gegužės 15 d. Tada 
Maskvai reikėjo gauti pa
galbą iš Amerikos ir Angli
jos. todėl Kominternas bu
vo “padėtas ant lentynos”, 
bet vadovavimas komunis
tų partijoms visvien ėjo iš 
Maskvos ir nebuvo jokio 
skirtumo, ar Kominternas 
gyvavo ar ne.

Kominterno prikėlimas

The Administration ap- 
parently did not even sug- 
gest that Lithuania, Latvia 
and Egtonia, under the At
lantic Charter. were entitl- 
ed to have their sovereign 
rights ant self-govemment 
restored.” v i

Mirė A. Jacevičienė

Gavome žinią, kad Fran
cijoj mirė Jacevičienė žmo
na buvusio Pienocentro di
rektoriaus Kazimiero Jace- 

dabar aiškiai rodo. kad Ru-|vičiaus Velionė buvo bai- 
sija nori stiprinti propagan- gusi Ukmergės gimnaziją ir
dos frontą prieš Ameriką. 
Vėliau sako, kad Amerikos 
kraštų ir kolonijų komunis
tinės partijos apsivienys į 
vieną propagandos organi
zaciją ir ves kovą prieš 
Jungtines Amerikos Valsty
bes.

Kominterno atgaivinimas 
nelabai kapitalistus baido. 
Daug daugiau dėmesio su
kėlė žinia, kad rusai išga
beno iš Pennemuende mies
to vokiečių submarinų dirb
tuves su visais technikais ir 
įrengimais. Sako. 4 tūkstan
čiai vokiečių specialistų bu
vo išgabenti į Rusiją kartu 
su submarinų dirbtuvėmis. 
Tai rodo, kad rusai rimtai 
ruošiasi karui.

kurį laiką buvo mokytoja. 
Paliko Francijoj vyrą. sūnų 
ir dvi dukteris. Velionė bu
vo labai draugiško budo ir 
daug kas iš dabartinių trem 
tinių ją gerai pažįsta. Te
būna jai lengva Francijos 
žemė.

SIŪLO RUOŠTIS KON
GRESO RINKIMAMS

PLĖŠIKAS PAVOGĖ 
$600,000 BRANGENYBIŲ

New Yorko policija pra
neša. kad sekmadienį vie
nas plėšikas užpuolė Mrs. S. 
Hilton ir atėmė iš jos viso
kių brangenybių už 600 
tūkstančių dolerių. Brange
nybės buvo laikomos na
muose ant E. 83rd st.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Wm. 
Green, atidarydamas A. D. 
Federacijos 66-tą kongresą 
San Francisco mieste, kvie
tė visus unijistus dėti pa
stangas, kad ateinančiais 
metais nebūtų išrinktas nė 
vienas kongresmonas ir se
natorius, kurie balsavo už 
Tatf-Hartley darbo bilių. 
Jis sakė. visi unijistai turi 
ruoštis balsavimams ir turi 
telkti jėgas pašalinti iš kon
greso darbininkų unijų 
priešus.

PASIBAIGĖ GARSI 
ŽMOGŽUDYSTĖS BYLA

SUĖMĖ MILIONIERIŲ
UŽ NEPADORUMĄ

Summit. N. J. policija 
areštavo šveicarų tautybės 
milionierių J. J. Brodbeck 
už tai. kad jis vakare prilin
dęs prie kaimynų namo žiu
rėjo pro langą, kaip viena 
moteris ir jos duktė rengėsi 
maudytis. Milionierius pa
leistas po 1000 dolerių bė-

Santa Anna mieste, Kali
fornijoj pasibaigė dvejų
turtingų jauniklių byla,_____ ________ ______ ____
George Gollum ir Louise la. Jis sakosi esąs nekaltas, 
Overell. Jie buvo kaltinami bet “nukentėjusios” mote- 
nužudę senuosius Overell-i rys sako, kad jis tikrai žiu- 
bet teismas juodu rado ne-,rėjo pro langą ir dar šaipė- 
kaltus ir išteisino. Byla tę- si žiūrėdamas. Teismas tu- 
se». 19 savaičių ir buvo su- rėš išspręsti, kaip ten buvo 
Kėlusi didelę sensaciją. ‘su tuo žiurėjimu pro langą.
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Prezidentas Trnman Siūlo 
Maisto Taupymo Programą

Antradieniais Susilaikyti Nuo Mėsos — Ketvirtadieniai* 
Nuo Kiaušinių ir Paukštienos—Žada Pažaboti Javų Spe
kuliantus — Siūlo Mažiau Javų Naudoti Alkoholiui Ga
minti.

Sovietams Nesiseka 
Tremtinius Žvejoti

Kankino Lietuvius,
Kaipo 'Šnipus9

Lietuvis Jurgis Linkus 
31 metų amžiaus Amerikos

Lietuvojęir kadarotai^S flaihe,r atvy‘M> lietuviai. tingą Paiyžiuje ku.n« -?rPe ’ JAV piliečiai, Y «?,,ra^?,1^'.

Atvyko 27 Lietuviai De Gaulle Įtaka
Tremtiniai iš Eu

ropos
Francjoj Auga

Sekmadienį, spalių 5 d. 
laivu Marine «e,nef0'? de Gaulie partija

jo į Lietuvą jis buvo įmes
tas į kalėjimą ir baisiai 
kankinamas. Jis buvo kalti
namas g-gąs “Amerikos šni- 
pas”. nors jis gyveno ūkyje 
ir jokio šnipinėjimo darbo Zk • 
nedirbo ir negalėjo dirbti.
J. Linkus kalėjime išbuvo 
kelis mėnesius, o kada atė
jo vokiečiai, tai jis buvo iš
vežtas į Vokietiją prie dar-

Spalio 2 d. ... ________- pirmą masinj mi-
po atviru 

dangų. Mitinge dalyvavo 
doję Lietuvos ir kitų šalių ?°° ,tukata"č>>i. žmonių, 
kvotomis. Atvvkusieji išsi- Gerb de Gau Ie. lsd®?te sav0 
skirstė pas gimines bei pa- PP^mą ateinantiems sa-

o kiti imigrantai, pasinau
doję Lieti 
kvotomis.

sukvietė

Maskva vis nesiliauja ver
bavusi tremtinius grįžimui į 
okupuotus kraštus. Negalė
dama prievarta juos sugau
dyti, bando visokiais paža
dais įkalbėti. Štai. rugpiu
čio 15 d. tūlas Sovietų pulk. 
Burašnikov susišaukė pa- 
baltiečius Nuernberge ir 
kvietė grįžti į Sov. Sąjungą. 
Esą, kiekvienas galėsiąs 
laisvai įsikurti savo tėviš
kėse ir grįžusiems nė plau
kas nuo galvos nenukrisiąs.

Į Burašnikovo išvedžioji
mus susirinkusieji atsakė 
garsiu juoku. Sibiro ir kalė
jimų jie nelaiką savo tėviš
kėmis. Jų gimines jau 1940 
m. sovietai išvežė į Sibiro 
tyrlaukius. Ten badui ir 
mirčiai jie pasmerkti.

Kai pulk. Burašnikov pa
dėkojo už atvykimą susirin-

vivaldybių rinkimams 
rie įvyks šį mėnesį, spalių 

Edmundas ir Elena Arba- Į 9 d. Jis sakė, kad Franci- 
čiauskai su dukrele Vijole; jos didžiausia nelaimė yra 
Kęstutis ir Rima čerkėliu- komunistų partija, kuri gau- 
nai; Paulina Dambrauskie- na nurodymus iš užsienių ir 

- Vladas Daugnora; Ed- deda visas pastangas, kad
bų. Amerikiečiai jį išvada-vardas ir Elena Druskiai su Francija negalėtų atsistaty- 
vo ir jis atvyko į Paterson, i dukra Laimute; Petras Dru- 'ti ir sustiprėti. Degaullistai 
xr t t ’~‘skjs. jonas ir Antanina Ku- mano, kad ateinančiuose

tros; Jaunutis ir Aldona rinkimuose jų partija labai 
Našvyčiai su dukra Aldona; sustiprės.
Jonas Powelis; Albertas ---------------
Vengris; Robertas Misevi- 

1 čius; Jonas Žarinskas; An-
-------------- 'tanas Šarka; Jurgis Alens-

AMBASADORIUS SMITH kis; Jurgis ir Janina Užu- 
ATVYKO į WASHING- j baliai. Atvykusiųjų tarpe 

, TONĄ yra lietuviai našlaičiai: Ele-
--------  , na Imbrasaitė, 15 metų ir

Amerikos ambasadorius Eimundas Imbrasas 17 me 
Maskvoje, gen. Bedel Smith tų. L. G. K.

N. J. Linkus sako, kad jo 
brolis Amerikos pilietis, 
Antanas, dar ir dabar tebė
ra kur tai Lietuvoj ar Len
kijoj, bet jis jokių žinių 
apie savo brolį neturi.

atvyko į Washingtoną tartis 
su vyriausybe dėl busimos 
“keturių didžiųjų” konfe
rencijos Londone. Toji kon
ferencija turės surašyti tai
kos sutartis su Vokietija ir 
Austrija. Kiek matyti iš da
bartinių “didžiųjų” santy
kių. iš tos konferencijos 
greičiausiai nieko neišeis ir 
taikos nebus.

SIŪLO NEITRALIZUOTI 
TURKIJĄ IR GRAIKIJĄ

kiman buVO .riaal/vF_ J ve*.______ jam
kad jie nebūtų atvykę, jei 
Nuembergo policijos vado
vybė nebūtų pagrąsinusi ne
atvykusius pristatyti jėga.

Prezidentas Trumanas 
sekmadienį kreipėsi per ra
dio į visą tautą siūlydamas 
tuoj pradėti vykdyti maisto 
taupymo programą, kad bu
tų galima be prievartos ir 
be racionavimo sutaupyti 
duonos pasiųsti badaujan
tiems kraštams Europoje. 
Prezidentas siūlo visiems 
gyventojams: sušilai kyti
antradieniais nuo mėsos, o 
ketvirtadieniais susilaikyti 
nuo kiaušinių ir nuo paukš
tienos ir kasdien valgyti po 
vieną riekutę duonos ma
žiau.

Prezidentas reikalauja, 
kad javų biržos sulaikytų 
javų spekuliaciją, kuri ke
lia javų kainas. Jei biržos 
valdžios reikalavimo nepa
klausys, prezidentas žada 
imtis priemonių, kad jas 
privertus tą padaryti. Prezi
dentas taip pat reikalauja, 
kad spirito varyklos sulai
kytų porai mėnesių alkoho-Įiz-i rramv L. o UV Į^ailljircį ic -10X711 ll* tunJC*V XI

JUNGTINĖS TAUTOS 
NĖ IŠ VIETOS

Bolševikinis Melas

Užsienių politikos drau
gija Washingtone siūlo A- 
merikai ir Rusijai sutitarti 
ir paskelbti Turkiją ir Grai
kiją “neitralizuotomis” val
stybėmis. Tų valstybių sau
gumą garantuotų ir Ameri- nai, Punskas- Seinai, Gibai. 
ka ir Rusija ir į jų vidaus Kalėtai, Rudauskas, Sapac- 
reikalus niekas neturėtų kine ir kitos lietuviškos vie- 
kištis. , tovės.

Jungtinių Tautų seimas 
svarsto svarbius klausimus, 
bet kol kas nič nieko nenu
tarė ir laikas eina begali
nėse kalbose. Amerika buvo 
pasiūliusi, kad nutarimas 
dėl Balkanų nekaltintų Bul
garijos. Jugoslavijos ir Al
banijos, jei tos valstybės su

ninka, kad Jungtinių Tautų
Berlin (LAIC). Berlyne komisija prižiūrėtų taiką 

leidžiamas Raudonosios Ar- Balkanuose. Bet Rusijos 
mijos laikraštis. “Taegliche Višinskis griežtai atsisakė 
Rundschau’ Nr. 172-673 tokiam nutarimui pritarti.
įdėjo Lietuvos SSR žemė- Višinskis sako. kad Ame- 
lapj. kuriam siena su Lenki-, rika “pavergė» Graikiją ir 
ja nuvesta tolokai } pietus nori kišti n j BaJ. 
nuo Suvalkų ir Seinų. kanus. Višinskis kaltino

Gi tuo tarnu tikrumoje kapitalizmą , kad jis kelia 
Sovietinės Lenkijos siena pasaulyje visokius neramu-
su okupuotąja Lietuva da- mu®- . ...
bar eina nuo Trakiškiu be- Kominterno atgaivinimas 
veik ligi pat Gardino pagal Jungtinėse Tautose sukėlė 
prieškarinę administracijos spėliojimų, kad dabar Rusi- 
liniją. Lenku pusėje liko Ja atvirai atsisako nuo vi- 
Perašlis. Cypliškės, Smalė- sokJ° “kooperavimo” su bu

vusiais sąjungininkais.

INDIJOJ ŽUS MILIONAS ™irkK1AC DDirč
ŽMONIŲ MILIONAS KOVAI PRIEŠ

r ______ ! VĖŽ J
Siks tautos vadas- Tara

Sing, sako, Indijoj riaušės, Kalifornijos universitetas
badas ir ligos nuvalys į ka- pradėjo vajų už 
pus ne mažiau, kaip vieną vieno miliono dolerių kovai 
milioną žmonių. Jis sako, prieš vėžio ligą. Universite- 
kova tarp magometonų ir tas sako-• S • T • • « 1 • e •

E XT RA
AMERIKOS LIETUVIŲ 

TARYBOS SUVAŽIA
VIMAS

Vagys Pavogė Namą
Dabar didelėj madoie 

yra “prefabrikuoti namai”, 
arba tokie namai, kurie pa
dirbami dirbtuvėse, o pas
kui atvežami į paskirtą vie
tą ir “sustatomi.”

“Dirbtiniai” namai yra 
geras daiktas. Bet su jais 
kartais visaip pasitaiko. 
Štai iš tolimos Argentinos 
praneša, kad ten viena jau-i 
na pora išvyko atostogų ir 
21 dieną “ilsėjosi” kalnuo
se. Kada ta porelė grįžo na
mo. ji rado tuščią vietą. 
Kaimynai jiems pasakė, 
kad jų namą kokie tai dar
bininkai sukrovė į trokus ir 
kur tai išgabeno. Mat, jei 
namą galima dalimis atvež
ti ir “sustatyti”, tai jį gali
ma taip pat lengvai ir išar
dyti. Ir ieškok paskui, kur 
namai dingo...

ČILI RESPUBLIKA “LIK
VIDUOJA” KOMUNIS-

TUS

Čili respublika Pietų A- 
merikoje buvo pirmoji val
stybė Amerikos kontinente- 
kur komunistai buvo įėję į 
valdžią. Dabar praneša iš 
tos respublikos, kad ten ei
na komunistų “likvidacija”. 
Komunistai išmesti iš val
džios ir jų organizacijos už
daromos. Čili kairieji demo
kratai, kurie bendradar
biavo su komunistais, sa
ko. kad su bolševikais joks 
bendras darbas yra neįma
nomas.

budu sutaupytų daug duo
nos badaujantiems kraš
tams. Taip pat alaus bravo
rai turės sumažinti javų 
vartojimą alaus dirbimui.

Prezidentas sako, valdžia 
padarys daugiau visokių 
patvarkymų, kad Amerika 
galėtų daugiau maisto su
taupyti badaujančiai Euro
pai paremti. Tarp kitų prie
monių prezidentas siūlo 
mažiau javų šerti gyvu
liams, ir siūlo kepykloms 
kepti maistingesnę duoną 
suvartojant mažiau javų.

Prezidentas mano. kad 
Amerika gali be racionavi
mo sutaupyti užtenkamai 
maisto, kad galima butų ir 
čia gerai maitintis ir pasiųs
ti į Europą daugiau maisto 
tiems kraštams, kuriems šią 
žiemą gręsia didelis bado 
pavojus.

SAKO, HITLERIS PABĖ
GO IŠ BERLYNO

Vokiečių lakūnas, tūlas 
Baumgart, dabar atvežtas į 
Lenkiją, kur jis bus teisia
mas už karo prasikaltimus. 
•Jis sakosi 1945 metais ba
landžio 26 d. išgabenęs Hit
lerį su jo meiluže iš Berly
no į Daniją.

L. BUDENZ PRANAŠAU
JA KARĄ

Buvęs komunistų “Daily 
Worker” redaktorius, Izmis 
Budenz, sako. kad Komin
terno atgaivinimas yra aiš
kus įrodymas, jog Rusija 
rengiasi karui prieš Ameri
ką.

ARABAI SAKO, SIONIS
TAI YRA, KAIP NACIAI

Šią savaitę, kai skaitysite 
sukėlimą, šį “Keleivio” numerį. Wash- 

ingtone bus suvažiavę Ame
rikos Lietuvių Tarybos at- 

kova prieš vėžio stovai. į Tarybą įeina visos

PAKEITIMAI ANGLŲ 
VALDŽIOJE

eina ir gal ligą gali būti sėkminga, jei didžiosios Amerikos lietu- neša, kad šią savaitę jos są- 
nesius tvar- visų gydymo įstaigų ir labo- vių organizacijos, visos po- statė bus padarytas svarbus 

litinės srovės ir laikraščiai pakeitimai, apie kuriuos bus 
išskyrus tik komunistus. pranešta trečiadieni.

indusų vis dar
dar per tris mėnesius tvar- visų gydymo įstaigų 
ka ir ramumas nebus atsta- ratorijų darbas butų sude- 
tyti. .rintas.

Arabų kalbėtojai Jungti
nėse Tautose skundėsi, kad 
žydai sionistai Palestinoje 

Anglijos vyriausybė pra- yra “kaip naciai”. Jie ban
do įsiskverbti į Palestiną, 
paskui sieks TransJordani
jos ir svajoja įsistiprinti 
arabų kraštuose.



ruaiapis Antras Kr. -Ii. — SpaEo S o.. IMT m.

ž APŽVALGA
ŠALTAS KARAS Panašus likimas ištiko A-

--------  merikos lietuvaites Migaus-
Tarp Rusijos ir Amerikos kaitę-Kairiukštienę ir Ayie- 

eina “šaltas karas”, kuria- tinaitę - Gustainienę, abidvi 
me naudojamos visos kovos iš Worcesterio.
priemonės, išskyrus šauna- Senaisiais laikais Ameri- 
mas. Publicistas W. H. ka labai griežtai užsistoda- 
Chamberlain dėl to šalto J vo už savo piliečius, kurie 
karo “Nev Leader” skilty--patekdavo i bėdą kurioj 
se sako: nors svetimoj šalyj. Dabar.'

“Šalto karo faktas dabar Jaltos dvasia. l\g ii pakeitė 
yra pripažįstamas ir tų, kurie Amerikos ryžtumą gelbėti 
praeityje užsispyrusiai neno- savo piliečius.
rėjo pripažinti net jo galimy
bės ir darė viską, ką tik galė
jo. kad suklaidinus Amerikos 
viešąją nuomonę su raminan
čiais užtikrinimais apie tai, 
kad Stalinas yra patikimas 
partneris taikos ir atstatymo 
darbe. Dabar vyriausias Ame
rikos klausimas užsienių poli-

PABUČIAVO I RANKĄ— 
“BAŽNYČIĄ PAGERBĖ”

Ke.LEiVT5, 50. BOSTOn

GRAIKAI GINA SAVO SALI si. kad visi gyventojai prisi
laikys laisvo racionavimo ir 
taupydami maistą padės 
nugalėti badą Europoje.

Lietuvos Socialdemo
kratai Sveikina 

* Keleivį'
Didžiai Gerbiami Draugai. 

Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos Užsienio Orga
nizacijos Suvažiavimas vien 
balsiai nutarė pasveikinti 
savaitraščio “Keleivis” ben
dradarbius, priimdamas se
kanti nutarimą:

Kas Savaite
, koj komunistai rado tik as
tuonias “paklydusias avu
tes’

Spekuliacija pilvais
Amerikoje prasidėjo nau- 

jos rūšies spekuliacija. Vai- • “darbininkiš-
-• ;“;kas susivienijimas" komu-

iaikrastininka. spekuliuoja L nebloga mel-
svetunars pilvais. J.e sako Ten jje

Kad Euiopa nebadautų “smuĮkių” ir “stambių" 
—vyrai, mažiau valgykite,,J,1U *--
daugiau taupykite.. paja ų. Kas bus. kada ji

O~ tuo tarpu, kaip prane-iuztruks? _ 
ša Bostono dienraštis “Tra- Kraujo sėja Balkanuose

Kunigas Dr, J. Prunskis 
aprašo savo kelionę i Domi
nikonų respubliką, kur gas- 
padoriauja garsusis Trujil- 
lo. Ten jis lankėsi naciona- 

tikoje yra, kaip geriau vesti liniame muzėjuje ir štai kas

Graikijos valdžios atstovas Tsaldaris (pirmas deši
nėj) su savo patarėjais Jungtinių Tautų seime iškėlė 
kaltinimus prieš Bulgariją, Albaniją ir Jugoslaviją, 
kad jos puldinėja Graikijos teritoriją. Graikai pra
šė Jungtinių Tautų seimą padaryti Balkanuose tvar
ką ir sulaikyti kaimynų agresijas.

tą šaltą karą, kad lengviau jį 
butų laimėti”.

Amerikos užsienių politi
koje buvo daug “ekspertų”, 
kurie tvirtino, kad tarp Ru
sijos ir Amerikos nėra nė 
vieno ginčijamo klausimo. 
Kada Rusija užgriebė virš 
100 milionų žmonių Euro
poje. buvo amerikiečių, ku
rie tame nematė nieko blo
ga, nes. girdi, tas “neken
kia” Amerikos saugumui. 
Dabar kada Rusija tiesia 
ranką ir i Vakarų Europą, 
tie “ekspertai” pradeda su
prasti. kad ne viskas yra 
gerai su musų “geriausiu 
sąjungininku”. Teisingai 
W. H. Chamberlin sako:

jam atsitiko. Jis sako:
“Vos peržengiau slenkstį, 

nuo stalo atsikėlęs pagyvenęs 
vyras mandagiai pasveikino. 
Pasisakiau esąs laikraštinin
kas iš USA. Angliškai jisai 
nemokėjo, taigi pasikalbėji
mas ėjo ispanų kalba.

—Ar jus kunigas? — pa
klausė jis. pamatęs mano kal- 
nierių.

—Taip.
—Ar Romos Katalikų?
—Taip.
“Ir nespėjau rankos ati

traukti, kaip jis staiga pagrie
bęs ranką pabučiavo. Manęs 
jis nepažįsta. Ką jis nori pa
gerbti, tai Katalikų Bažnyčią, 
ir galite suprasti, kaip aš bu
vau nustebintas, kai sužino
jau. kad tai prof. Felix M. Pe- 
rez Sanchez. nacionalinio mu
ziejaus direktorius ir archeo-} 
logijos profesorius valstybi

Maisto Taupymas

“Daug atsakomybės už da
bartinius Amerikos užsienių 
politikos sunkumus krenta ant 
tų, kurie pritarė Lenkijos po
litinei išdavystei bei jos teri-, niame universitete! 
torijų apkarpymui ir atidavi
mui Jugoslavijos ant sidabri
nės lėkštės į Maskvos agento 
Tito rankas.”

Rytų Europos išdavimas 
Rusijos imperializmo “ma
lonei” dabar atsirūgsta Va
karų Europoje ir tie, kurie 
pritarė Lenkijos. Lietuvos,

Diktatūros už jodytos ša
lies profesorius, pamatęs 
žmogų su atvirkščių kalnie- 
riu ir dar katalikų bažny
čios žmogų, siekia bučiuoti 
i ranką, o jaunas kunigėlis 
mano. kad iš to “takšterė-, 
jimo” bažnyčiai teko koki 
tai “garbė”. Ką galima sa-

Jugoslavijos ir kitų Rytų’kyti apie tą bažnyčia. kuri 
Europos tautų atidavimui Įtraukia “garbę” iš “ rankų 
dabar nesupranta, ko dėdėilaižymo?
Juozas dar nori. Bet su lai
ku ir jie supras. Višinskiai 
pasirūpins, kad ir tų “eks
pertų” akis atidarius...

BAISUS TERORO 
SKAIČIAI

“The Intermarium Bulle- 
NEGALI PADĖTI PILIE-j tin” nr. 6, leidžiamas Ro- 

tmoje. paduoda baisius skai
čius apie rusų padarytus 
žiaurumus Lenkijoj. Skai
čiai apima tiktai 1939-1941

ČIAMS
ž U • T '

Valstybės departamentas 
Washingtone praneša, kad

Europai gresia badas. Europos gelbėjime. Ameri 
Derlius Europos kraštuose ka turi maiste perteklių, bet 
buvo menkas. Truko trąšų tie pertekliai nėra tiek di- 
laukams, oras pasitaikė deli. kad galėtų užtekti ir 
sausas, laukų Įdirbimas dėl’ Europai ir pačiai Amerikai, 
trukumo mašinų irgi buvo
ne koks. Dėl visų tų priežas
čių Europos žmonės šią žie
mą kęs visokius trukumus, nos pačioj Amerikoj. Žino
ti jeigu negaus maisto iš ki
tų kraštų, tai turės badauti.

Badas jau beldžiasi Į Eu
ropos žmonių duris. 30 mi- 
lionų Europos vaikų jau gy
vena pusbadžiu. Per pasku
tinius kelius mėnesius rusų 
okupuotoj Rumunijoj, kuri 
visada buvo garsi, kaipo 
duonos aruodas, išmirė ba
du 20 tūkstančių žmonių.
Badas ten ypatingai siau
čia Moldavijos provincijoj.

Apginti Europos žmones kongresas 
nuo bado gali tik tie kraš
tai. kurie paliko karo nesu
ardyti. Tų kraštų skaičiuje 
pirmoje vietoje yra Jungti
nės Amerikos Valstybės.

Gelbėti kaimynus nuo 
bado reikalauja žmonišku
mas. To reikalauja ir pačios 
Ameri kos išskaičiavimas.
Jei kaimynai anoj pusėj ju
rų skurs ir badaus. Ameri
kos gerbūvis irgi nebus tik
ras. Jei Vakarų Europos 
kraštai, kaip Francija ir 
Italija, dėl bado ir truku
mų susmuktų ir mestųsi i 
bolševizmą, tai butų didelė 
nelaimė ir Amerikos atei- 
ciai.

Rusijos diktatūra tikisi, 
kad badas ir ūkiška netvar
ka pastūmės Europos žmo
nes Į bolševizmą. Jei tas

Juo daugiau maisto Ameri
ka išveža i užsienius, juo 
aukščiau kyla maisto kai-

nės skundžia?: dėl aukštų 
kainų ir neturiingesnieji gy
ventojai turi pagrindo skųs
tis.

Tokiu laiku teisinga butų

tų
nizacijos Suvažiavimas, į- 
vykęs 1947 m. rugsėjo mėn. 
14 d. Pietų Vokietijoje, 
siunčia širdingiausius svei
kinimus “Keleivio” savait
raščiui. kuris dėka drg. Mi- 
chelsonų paramos tapo A- 
merikos Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungos spaudos 
organu ir tiki. kad “Kelei
vis” savo veiklos naujame 
etape visų lietuvių socialde
mokratų pastangomis taps 
lietuviškuoju demokratinio 
socializmo kovos organu už 
kilnius laisvės, demokrati
jos ir socializmo idealus. 
Todėl L. S. D. Partija linki 
“Keleiviui” greičiausiai nu
galėti visus piniginius ir 
techniškus sunkumus ir visų 
draugų pagelba pasidaryti 
modernišku lietuvių social
demokratų savaitraščiu, ne
atskiriamu draugu ir paly
dovu kiekvieno lietuvio de
mokrato ir socialisto, kovo
jančio už šviesesni rytojų

nas! 16 asmenų. Pranešimai sa-
Naikinta ir, tur būt. nai- ko, kad pasmerktieji prisi- 

kinama kitų maisto produk- pažinę. Girdi, jie ruošę šu
tų perviršis. kilimą ir gavę pinigų iš A-

Republikonų senatorius merikos ir Anglijos.
Taft yra šitos spekuliacijos yaj genas komunistų blo-

Jls ,pir™a~s I)ale* . fas Maskvos bylose iš- 
sūkį eat lesa . Tuo sukiu bal;dytas. 
norima užremti tą didžiulę Albanijoje komu-
betvarkę kurią iššaukė nuo njstaj žudo savo oponentus, 
saito (kontroles) paleisti rpag t -r kitose Balkanų
spekuliantai. ’valstybėse.

Dede Šamas (Amerikos
žmonės) turės imti didelę Kada tam bus galas. Ar 
šluotą ir tuos spekuliantus demokratinis pasaulis bus 
siųsti “kur pipirai auga”. tik ramus stebėtojas tų ar- 

šių ir istorijoj negirdėtų 
“Paskutinis caras , ar... skerdvniu?

Komunistų “Laisvė” skel- “ .
bia “džiuginančią žinią”,!Komunistinis Petras 
būtent: Krikščionių biblija sako,

“Neužilgo mes pradėsime jog kartą šventasis Petras 
spausdint suapysakintą ca- užsigynė savo mokytojo 
ro Nikalojaus II-rojo gyve
nimą — “Paskutinis Caras’’
—parašytą Justo Paleckio”.

Taigi, “draugas” Paleckis

Kristaus.
Turime naują užsigynėli.

Amerikos vyriausybė nori 
išdeportuoti vokieti komu-

vėl Įvesti maisto racionavi-jkaip visos lietuvių tautos, 
mą. kaip tai buvo per karą. taip ir P°. V1S^ pasauli įs-

jau rašvtojas, jis moka “su-įnistą Hansą Eislerj. Atvyk- 
apysakinti istoriją”. damas i šią šąli Eisler me-

daug Amerikos piliečių metus, kada rusai buvo oku- 
Lenkijoj, Lietuvoje ir kito- Pav§ Rytų Lenkiją. Pagal
se rusų užimtuose kraštuose visai tjkrus skaičius, rusai .\ P,ieiin<5 rtiktatnranori ir negali grižti i Ame- tada išgabeno iš Rylų Len- ? ?kt^' Rusijos diktatūra
rika Tokiu Amerikoj pili®- kiios 1-692.000 žmonių. P.llna.'. Pliektų Hitlerio uz-
ijną. iumu nei mus pm. * simojimų ir suiungtų po sa-
cių rusų pavergtuose kras-! Tame skaičiuje buvo
tuose yra apie 50 tūkstan
čių. Valstybės departamen
tas sako:

230,000 karo belaisvių, 
210,000 žmonių paimtų prie 
kariškų darbų, 250,000 are- 

“Buvo daug Amerikos pilie- ŠtUOtų ir išvežtų Į Rusijos 
čių įvairiuose Baltijos ir Bal kalėjimus, 990-000 žmonių 

išdeportuotų Į koncentraci- 
jungti į Rusiją. Bet po įjungi-j Jos stovyklas be jokio teis
mo tų kraštų į Rusiją tie pilie-Į1}}0. 12,000 Lenkijos pilie
čiai negalėjo susisiekti su mu-lčių buvo paimta Baltijos ša- 

konsulatais, o konsulatai lyse, kai tos šalys atiteko

kanų kraštuose, kurie liko į-

sų
negali jų pasiekti. Tiems pilie- 1 rtisų rankas 
čiams gręstų pavojus, jei juos 
kas pamatytų turint reikalą 
su Amerikos įstaigomis ar 
žmonėmis”.

Mes žinome Amerikos 
lietuvių, kurie nori atitrauk
ti iš Lietuvos savo artimus 
giminaičius Amerikos pilie
čius ir niekaip negali to pa
daryti. Jie rašo prašymus Į 
Valstybės departamentą, jų 
giminių pilietybė yra Įrody
ta be jokios abejonės ir vis
vien Amerikos valdžia ne
gali tiems piliečiams nič 
nieko padėti.

Išvežtųjų skaičiuje buvo 
381,000 moterų ir 379,000 
vaikų iki 15 metų amžiaus. 
Kiti visi vyrai.

Kada rusai leido iš Rusi
jos išvykti Į Iraną (Persiją) 
114-000 lenkų- tai Rusijoj 
paliko 415,000 mirusių len
kų. kurių mirtis buvo pa
tikrinta; 434.000 žmonių 
buvo dingę be žinios Ru
sijoj ir 681,000 lenkų nega
vo leidimo iš rusų valdžios 
išvykti iš Rusijos.

Tokie yra nuogi teroro 
skaičiai 1939-1941 metų lai

vo valdžia visą Europą ir 
didžiąją Azijos dalį. Bet jei 
ir nebūtų bolševizmo pavo
jaus, visvien atstatymas Eu
ropos ūkio ir sustiprinimas 
demokratiškų Europos tau
tų turėtų labai didelės reik
šmės Amerikai.

Amerikos vyriausybė tą 
pilnai supranta. Musų pre
zidentas sako. kad Fianci- 
jai ir Italijai reikia tuoj pat 
duoti pagalbą, kad jos galė-

apysaKinti istoriją
O kažin, ar jis moka “su- lav0’ kad Jis ne komunistas, 

apysakinti” dar vieną isto
riją — “silkių bačkos isto
riją”?

Tą istoriją jis pradėjo ra-

Dabar tas Hansas teisme 
prisipažino melavęs. Girdi, 
prašydamas vizos jis buvo 
padavęs aplikaciją stojimui

e-alima ivesti maisto racio-:ma ' iš savo nusės sveikina šyt “nauj°sios eros” Vokietijos komunistų par-ganma nesti maisto racio^mą, jsjavo P^ses .sveiKina Dabar> bolševikams valdant tija- bet—
navima. rair reiKeiu Kaa; savaitraščio įveieivio ru-T • . i t u1 - - - - - Lietuvą. draugas ralec-Į Jis, Hansas, nespėjęs su

Kartu reikėtų nustatyti tvir
tas kainas maisto produk-

blaškytų lietuvių.
L. S. D. P. Užsienio Or

tams. Bet Amerikos vyriau-' ganizacijos Centro Komite- 
sybė nemano, kad dabar j tas persiųsdamas ši nutari-

chotų vyriausy
bei Įgaliojimus ir kad vėl 
butų prikelta iš numirusių

dakcijos. administraci j o s 
bei techniškąjį kolektyvą ir 
linki jam darnaus ir sek-

OPA, arba kainų 'adminis- mingo darbo, 
tracija. Kongresas vargu su' 
tuo sutiktų ir tai pareika
lautų daug laiko. O tuo tar
pu Europai reikia tuoj pat 
teikti pagalbą.

Todėl Amerikos vyriau
sybė kreipiasi Į visus gy- . . . sikaitu^nventojus. kad jie taupytų j šiai. Antrame numeryje yra »>kaitu.i< 
maistą. Taupyti nereiškia !ldetl straipsniai : Lietuvių "uoaavo

Kipras Bielinis

Atsiųsta Paminėti
“Darbas”, nr. 2, LDD žur

nalas- išeina kas trys mėne-

blogiau maitintis. Taupyti 
reiškia neeikvoti maisto.
Kadaise dabar miręs New 
Yorko miesto majoras La- 
Guardia sakė. kad New 
Yorko gyventojai kasdien _ , _ _
išmetą į šiukšles tiek mais- Į Broadvvay, So. Boston 2 o 
to, kiek reikia trims šim-!Mass- Atskiro numerio kal
tams tūkstančių žmonių iš
maitinti! Jei surankioti vi

kis turi naujų davinių ir ga-mokėt narinių duoklių ir. 
lėtų, jei butų ne bailys,; ergo: jis ne komunistas! 
daug pasakai apie pirmo i,- Hans Eisler bro,fe
SSino ‘^dalbiust Ubarto Eisierio. kurj Mas- 

.. .. • kva buvo paskyrus savo 
Kramola Vokietijoje Į “gauleiteriu” Amerikai. Jis 
Amerikos kaio teismas (jjrba Hollywoode, kaip 

pasmerkė kalėti nu vokie- “komunistinės muzikos Ka
čių pohcistus. Paaiškėjo- rojjs Marksas”. Ir Hansui 
kad jie areštavo meku nenu-: j,. Gerhartui gresia depor-
sikaltusius žmones ir ati- taminas.

. . ... Išrodo, kad Eisleriam teks
teatras Amerikoje, Rusų ne-Į Amerikos ir Anglijos zo- bristi “per balą”, atgal i 
laisvėje. Dangaus platybė- nose ^tuo budu dingo visa Vokietiją. Išrodo, kad lai- 
se, Dievai ir žmonės ir eilė "
kitų straipsnių, apžvalga ir 
informacijų.

Darbo” adresas 636 E.

rusams.

na 25 centai.
“Jaunasis Socialdemokra- 

pirmassą maistą, kuri Amerikos 
gyventojai išmeta Į šiukš
les. tai gautųsi didžiausios Jaunimas, 
maisto atsargos. J Tai yra musų jaunųjų

Taupymas nėra badavi- draugų Europos Vakaraose

ta*.,’ nr. pirmas. Leidžia 
Lietuvių Socialdemokratinis

mas, bet tai reiškia sunau
doti visą maistą ir nieko 
nemesti lauk. Taupymas yra 
laisvanoris racionavimas: 
pirkti tiktai tą, kas būtinai 
reikalinga; vartoti daugiau 
bulvių ir mažiau duonos; 
daugiau žuvies ir mažiau 
mėsos; valgyti daugiau dar
žovių ; pasirinkti pigesni 
maistą pirkti.

Amerikos vyriausybė ti-
tų nors pusbadžiu išsimai- kaf! gyventojai pri
tinti. Prezidentas siūlo kad ™a*to taupymui ir vi- 
kongresas toms šalims su- kad Europoje
šelpti paskirtu 5X0 milionų milioną. žmonių kenčia ba- 
doleriu. * * Taupydami maistą čia.

Bet pinigai nėra viskas ?a^sime pagelbėti badau-
_____  ______________  jantiems. galėsime išlaikyti
laisvinimo” ir baisaus tero- zemesnes maisto kainas, 
ro laikotarpis, su Amerikos Kaip pasiseks maisto tau- 
ir Anglijos laiminimu, ir pymas, pareis nuo visų gy- 
dabar dar tęsiasi Lenkijoj i ventojų ir ypač nuo musų 
ii lenkų tauta vis dar ken-, krašto šeimininkių. Ar jos 
čia rusų priespaudą. i supras. kad taupydamos

Prie to reikia pridėti, kad maistą jos padeda maitinti 
ir vokiečiai Lenkijoj siautė!badaujančius? Maisto tau- 
baisiau, negu kurioj kitoj pymas priklausys ir nuo 
šalyje. Vien mirusiais žmo- vyriausybės bei miestų gas-

leidžiamas 32 puslapių gy
vas žurnalas. Pirmame nr. 
Įdėti yra atsišaukimai L. So
cialdemokratų Partijos ir 
Jaunimo organizacijos ir 
visa eilė rimtų straipsnių so
cializmo klausimais. Tarp 
kitko verta paminėti straip
snius: Kas yra ir ko siekia 
socializmas. Demokratijos 
esmė, Socializmas ir tautiš
kumas. Socialistinis plana
vimas ir k. Šiame nr. yra 
atmušta ir L. S. D. Partijos 
programinės gairės ir sudė
ta daug informacijų iš so
cialistinio judėjimo Euro
poje.

“Ateitie* Keliu” nr. 9. 
Leidžia Lietuvos Socialde
mokratų Partijos atstovybė 
užsieniuose. Šiame nr. Įdėti 
straipsniai: “Socializmas ir 
asmuo. Joną Biliūną minint, 
Anglijos darbiečių kelias

eilė žmonių. kui bėgant Hans vardas bus
Dabar buvo įsaisk.nti tie ;ra^tas f komunist biblij 

mistęnski dingimai. Sta- kai švent0 p t Gžsigybl
lino bernai, patys negale- jj0 
darni atvykti i anglų ir ame- ' 
rikonų zonas, pasisamdė K°nservatai “susiprato” 
vokiškus Judošius. kad jie . Brighton mieste. Anglijo- 
naikintų “kramolą”. je. buvo sušauktas konser-

Gražus darbas, ką besą- vatorių partijos seimas, 
kyti. Konservatorių seimas už-
Dabar laikas dirbti anglies kasyklų ir An-

Jau kuris laikas lietuviai ^H-Os Banko nacionalizavi- 
socialistai nesurengia pra-
kalbų maršruto. O buvo laikas, kada tie

Teko girdėti, kad Lietu-1 P^Y8. konservatoriai kėlė 
vių Socialdemokratų Są-d’delĮ triukšmą. Jie sakė, 
jungos centralinis komite-jkad Darbo Partijos vyriau-
tas ruošiasi maršrutui. Jsybė pražudys Angliją.

Bus gerai,, jei musų cent-' To nebuvo. Gudrus lapė
ralmė vadovybė tuojaus, ii- Churchill’as ir jo kolegos 
gai nedelsus, pradės darbą, matomai suprato naujų lai- 
Galima ir reikia suruošti kų dvasią ir jai nusilenkė 
gerą maršrutą. Musų prie-!.<
šai. ypač komunistai, visur a- uz.Staliną 
zuja demoralizuodami pub- •’ x ,et°Je Jau buvo
liką. Mes, socialistai, nepri-i - koTn^r,egacioi?a-
valome tylėti. P’ycerys Lauback siu-

Turim kalbėtojų rytuose.;«v y yman.U1,. sllist i Rusiją 
turim ir vakaruose. Reikia’,.- L1 ,aus. kelių ambasado- 
juos Įkinkyti darban — ži- i.?,.’- kuris, ^rėtų atverst Į 
noma, iš anksto su jais su-į J,ks<uonybę Staliną.
Sitams.
Tai, brace, vajus.

Komunistinio susivieniji
mo organas “Tiesa” prane
ša tokią naujieną:

Reikia pasakyti, kad vi
sas rugsėjo mėnuo naujais

gerbūviui pakelti. Bolševi- nariais buvo prastas. Mažai
i _____ • _i,-   kac tpcirlnrhavn tai ir na.

)kotarpyje. Kai atėjo “išlais- 
P° visą Amerikos spaudą J vinimo” laikas, nuo 1944

išgarsėjo Čarneckių šeimos metų. kada rusų armijos riėmis Lenkijos nuostoliai'padorių patvarkymų, kad Pakalbinkimelikil?'00 rm-nn/iblA: L..__ ______ l = ;_ ..-r_ 2.1 t ._,.rr_ x_i____si___ r_____ ,____ ■ I__ i__ i _ __• r,sintas. Čarneckiai buvo
išvežti j Sibirą ir ten laiko- __ _______
mi koncentracijos stovykloj, labiau padidėjo. Tas “iš- 028.000).

pradėjo užimti Lenkiją, tai praėjusiame kare siekia valgyklose butų prisilaiko- 
lenkų aukų skaičius dar virš 6 milionų žmonių, (6- ma taupumo
lokio,, ooJIJAlo Too AOQ AAA\ A___ ___

kų socializmas ir eilė ap
žvalgų bei informacijų.

kas tesidarbavo, tai ir pa 
sėkmės buvo mažos. Per

Tas pat pryčeris Bostone 
suruošė masines pamaldas, 
v irs tūkstančio žmonių mel
dėsi. kad Stalinas ir Molo
tovas atvirstų i krikščiony
bę. i

O pasėkoje — plikas nu
lis. Stalinas ir Molotovas 
buvo ir lieka rusiški “stara- 
vierai” — diktatūros gar

visą mėnesį Įrašyta ir Cent- .bintojai. 
ran prisiųsta tik 8 naujų Yra naivių žmonių, kurie

Amerikos vyriausybė tiki- Ieivį”. Metams $3.00.

draugus ir - - _
...___ _ ..K. n3™! aplikacijos"... nesupranta, kad jie šave iš-
kaimynus užsisakyti Ke- Tai, brace, vajus — per juokia.

visą mėnesį ir visoj Ameri- St. Strazdas

<
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Maine valstijoj apsilankius

Maine valstija yra toliau- rios ginklą — “baksuvką”. 
šiai i šiaurę ir j rytus šie- arba piuklą, kuriuo medkir- 
kianti J. A. Valstijų dalis, čiai supiausto nukirstus me- 
Jos klimatas labai primena džius i keturių pėdų ilgumo 
Lietuvą. Man teko lankytis klucius. Supiaustyti me-. 
Maine valstijoj vasaros už- džiai giriose kraunami i 
baigtuvėms, kada ankstybas “kortus” ir paskui, upėms 
ruduo jau skelbėsi ore auk- patvinus, gabenami i popie- 
so spalvomis ir tyliu liudė- ros dirbtuves. Dar ir dabar 
siu. Dažnai čia ’pasijusda- kai kurie lietuviai Maine 
vau, lyg bučiau Lietuvoje, valstijoj uždarbiauja sau

Kai kas kalba, kad kada’duoną su “baksuvka”. Teko 
nors Maine valstijoj Įsikurs,užtikti Bangor mieste bu- 
“Naujoji Lietuva.”

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

relį lietuvių medkirčių, ku- 
Tiesa, vietos čia vra dar Me’dirba giriose, o į Bangor 

daug. Maine valstija yra į paryyksta tiktai poilsiui ir 
veik pusantro karto didesnė'pasismaginimui, 
už Lietuvą, o gyventojų ji Millinocket miesteliuose, 
turi tiktai trečią dali tiek.

Millinocket 
kaip jau
venimas sukasi anie popie- 

dirbtuves. Lietuviai čia 
pramonės darbininkams, i Jau. atrodo Įsikūrę, veik visi 
Maine valstijos seimelis ir’tun savo namukus, jau įs- 
gubernatorius nesenai nu-Įauginę šeimynas, turi pasto- 
tarė Įkurdinti savo valsti-Ku _darbV'.g_ahJ?asll5aug- 
joj nemažą skaičių Baltijos

minėjau, visas gy-

kiek turi 
vietos

Lietuva. Ten yra.
ir žemdirbiams ir !’os

DIDELIS GAISRAS NEW YORKO UOSTE

New Yorko uoste buvo ki 
rių nuostolių. Paveiksle 
dangoraižių vaizdas.

lęs baisus gaisras, kurs pridarė virš 5 milionų dole- 
matyti degantys uosto sandėliai ir toliau Ne\v Yorko

Kas Nauja Brooklyne
Iš Kriaučių Lokalo Sus-rin- sams i Lietuvą ir pradėjus

kimo. Atsisuka lz. M.'.ti- 
jošaitis

Rugsėjo 24 d. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo na
me buvo kriaučių 54 sky
riaus susirinkimas. Dalyva
vo vidutiniai narių. Iš uni-

areštuoti ir vežti i Sibirą, 
jie vežė ne buržujus ir ka
pitalistus, bet Lietuvos arto
jus. fabrikų darbininkus, 
proletarus. Šimtus ir tuks
iančius Lietuvos artojų iš
vežė i Sibiro taigas po va-

. - -- , liai numirti. Kada jau rusaijos ištaigu pranešimų nebu- y kartu į. Lie.
nes žydų šventes. Plato- ■> . b R *tik gale-
pranešimą pateikė musų & &

vo.
ka

kraštų ūkininkų. JEI jie 
gaus leidimą i Ameriką at
vykti. Tuščių žemių Maine 
valstijoj yra daug. tik rei
kia norinčių ją dirbti. Bal
tijos darbštus valstiečiai 
čia greit Įsikurtų ir pagra
žintų tą kraštą derlingais 
laukais. Tik kain jie pa
sieks Ameriką?—to niekas 
nežino.

Lietuviai Maine Valstijoj
Dabartiniu laiku lietuvių 

Maine valstijoj nėra daug. 
Jei sudėti i krūvą visas lie
tuviškas kolonijas toje val
stijoj, gal ir galima butų

jo Į vakarus, kad nuo to 
siaubo ištrukus. Vot taip ir 
aš, sako Matijošaitis. atsidū
riau Wuerzburge, Bavari
joje. Komunistinėms davat
koms to ir pakako. Jų net 
kvapas sustojo, kaip išgirdo- 
ką Matijošaitis apie jų 
“proletarišką” valdžią sako. 
kuri siekia pasaulį užvaldy
ti. Tas jiems negardžiai at
sidavė ir pradėio jie visaip 
Matijošaiti niekinti. Bet su-

i-i i j-j-- i •- įsipratę lokalo nariai ju nedidele didžiuma balsų n pa- pajgė, didele didžiuma bal- 
skyuaus pildomojai su nubaĮsavo Matijošaiti at- 

rupintis Iz. Matijo- - ti j Ameriką.

skyriaus buvę delegatai i 
('h. Kundrotą ir G. Nalivai
ka iš New Yorko valstijos 
CIO konvencijos. Raportas 
būvi priimtas su aplodis
mentais. nes musų delegatai 
ji puikiai prirengė ir gra
žiai išdavė.

Perskaitytas nuo Izido
riaus Matijošaičio laiškas- 
kuriame jis. prašo musų lo
kalo, kad jj atimtų Į Ameri
ką. Laiškas priimtas gana

ti savo' ilgų metų sunkaus 
darbo vaisiais. Viena lietu
vė E. Millinockete man aiš
kino. kad ten “nori nenori” 
turi kaip nors “Įsikurti”.
Sako, pas mus nėra jokių 
piknikų, jokių * bankietų. 
neturime kliubų nei kitokių 
pramogų, tai, turėdamas 
darbą, per laiką vis gali ši 
tą susitaupyti ir Įsikurti sa
vo namuose.

E. Millinockete teko su- 
Įsitikti draugą K. Jankaus
ką, žemaiti iš Tryškių. Jis'manoma kurti lietuvišką 
sakėsi jau ilgus metus dir-[mokyklą, tai buvo daromas 
bąs popieros dirbtuvėj ir'visų lietuvių lyg ir surašinė
ja kėši panašų darbą dirbęs i jimas. Dabar daugelis iš tų 
;ir Lietuvoje, inžinieriaus Į lietuvių jau yra išmirę, atsi

rado jaunas prieauglius, o 
daugelis lietuvių jau ištirpo 
amerikoniškoj aplinkoj.

mą. Tokie žmonės, kaip tas 
biznierius žemaitis, neginči
jamai rodo. kad Amerikoje 
ir be rašto gali būti kelias
dešimts tūkstančių dolerių 
“vertas”.

Drg. Kaulaičia man sakė. 
kad Rumforde ir 10 mylių 
apylinkėj prieš 10 metų jis 
buvo priskaitęs apie 700 
lietuvių galvų. Tada buvo 
manoma kurti

rai, sunkaus daroo žmonės, kad “tai yra tik “Keleivio” 
Daugelis per taupumą ar tu- melas”, o vienas bolševikas, 
rėdami geresnį darbą turi kurs skaitosi daugiau apsi- 
Įsigiję namų, sako veik visi švietęs, man aiškino, kad 

“koncentracijos stovyklosgražiai išauklėjo savo šei
mas, bet veiklesniu inteli- socializmo

vestas 
tarybai 
šaičiu.

Kas yra tas Iz. Matijošai
tis. apie kurį lokalo susirin
kimas taip rimtai susidomė
jo ir ipareigavo savo Tary-i 
bą rūpintis juo? Iz. Mati
jošaitis yra kriaučių 54 sky
riaus narys. Jis prie 54 sky
riaus prisirašė, kaip jis sa
ko, 1900 metais. Tai tas 

kuris 
Į Sovie

tų Rusiją “socializmo” bu-

Vyt. Katilius.

priskaitvti iki dvejų tuks-1 gimtavičiaus poDieros fab- 
tancių lietuvių. Didžiausios J rike Kairiškiuose. Ta proga 
lietuviškos kolonijos tojejjjg prisiminė inžinierių Ši- 

rutavičių, žinomą Lietuvosvalstijoj yra Lewistone su 
jo priemiesčiu Auburn ir 
Rumford. su priemiesčiu 
Mexico. Tose dvejose kolo
nijose lietuvių yra po kele
tą šimtų, o visose kitose vie-jba~, 
tose lietuvių yra vos po ke-bi-ėi 
lioliką šeimų.

Toliausiai i šiaurę didės 
nis lietuvių susibūrimas 
Millinocket dvejuose mies-jka 
tel iuose. Millinoiket mieste- ' - 
lis turi 6 tūkstančius gy
ventojų ir ten yra apie porą 
desėtkų lietuvių šeimynų, o 
East Millinocket miestelyje, 
kurs iš viso turi tik porą 
tūkstančių gyventojų, lietu
vių yra tiktai šešios šeimy
nos.

Millinocket Lietuviai
Maine valstija yra garsi 

savo giriomis ir savo bulvė
mis. Giliose giriose randasi 
ir Millinocket miesteliai. Tų 
miestelių gyventojai minta 
iš popieros dirbtuvių. Milli- 
nockete popieros dirbtuvė

Socialdemokratu Partijos Lewistono Kolonija
Didelė lietuvių kolonijaveikėją ir sakė, kad toki ,ge-įMaine valstijoj X,, Lewis. 

ią n su dingą žmogų jamjtono mjeste, kur yra kelios 
! didelės audinyčios. Tose 
audinyčiose daugumas lie-

ą ir širdingą žmogų 
retai yra tekę matyti. Da- 

V. Si rūta vičius vargsta 
trėmime Vakarų Europoje.

Vienas nepatogumas Mil-. 
linocket gyventojams yra I 

yraĮtas, kad jei kuris ten neten-' 
darbo popieros dirbtu

vėj'. tai kitur darbo nebe-j tojų jr pOras šimtų lietuvių 
gali gauti. Sako. dirbtuvės }tame roie?te tai. kaip lašas 
gaspadoriai be reikalo ne-,juroje.
ieško priekabių prie darbi-! Lewistono lietuviai turi 
ninku, bet visgi, jei tenka bene 13 visokiu 
susipykti su kokiu nors uz-
veizda, tada kelkis kur ki-

tuvių ir dirba. Dirba vyrai 
ir moterys. Darbai dabar ei
na gerai, dirbtuvės dirba 

į dviem pamainom. Levvisto- 
nas turi apie 40.000 gyven-

j organizaci
jų, turi ir savo kliubą, bet 

a.. . ... . kliubas neturi įsigijęs savo
tur gyventi. Teko susitikti,patalpų ir visokie draugijų 
vieną lietuvi, kurs sakėsi j jr paties kliubo susirinkimai 
noris parduoti savo namus,
nes netekęs darbo popieri-
nej ir nesą jokios galimybės 
pasilikti E. Millinockete 
gyventi.

Uždarbiai popierinėj 
bar nėra blogi. Mažiau 
lerio i valandą darbo

priešams yra la-
gentų lietuvių čia nėra, o bai geras dalykas.” Tas 
čia augusieji lietuviškais j žmogus tiki Į katorginį “so- 
reikalais mažai tesiidomau- cializmą,” o kiti du net ne- 
ja turi supratimo, kad Rusijoj pats Iz. Matijošaitis

visi tekstilės fabrikuose yra apie dešimts milionų 1921 metais išvvko 
dirbantieji lietuviai yra or-i vergų koncentracijos sto- 
ganizuoti Į uniją. Kalbėjau- vykiose!
si su drg. Eismontu. Jis sa- ’ Didžiausias bolševiku 
kė, unijos daug pagelbėjo priešas yra faktai iš Rusijos 
darbininkams ir darbinm- i,- Lietuvos. Teko sueiti vie
kui yra grynas išskaičiayi-’ną bolševiką (teisingiau sa

kyti. buvusi bolševiką), ku- 
VIC QT £117/1 Lmlnfo loialrn ia T in« ICUOIVU IO JL-IHZ“
tuvos. Laiškuose buvo at
sargiai papasakota, koks 
dabar yra Lietuvos gyveni-

Socialistų Susirinkimas
Ši penktadieni, spalių 10 

d. Įvyks LSS 19 kp. mėnesi
nis susirinkimas ALP Kliu
bo patalpose. Susirinkimo 
pradžia 8 vai. vakare. I ši 
susirinkimą privalo kiekvie
nas kuopos narys atsilan
kyti. nes yra gana svarbiu
reikalų aptarti. Taip pat 

davoti. Išvargęs ten Iz. Ma- maloniai kviečiu ir naujų 
tijošaitis apie metus pabėgo narių ateiti i kuopą ir dėtis

mas priklausyti i uniją.
Tekstilės fabrikuose dauee- - - - - -----------— - — -------
lis darbininkų, dirba akor- 
dinį darbą (piecevvork). 
Unijos susitaria dėl uždar
bių nustatymo, o virš to jos 
prižiūri- kad darbininkams 
butų atlyginta, jei mašinos 
dėl kokios nors priežasties 
sustoja ir darbininkas su
gaišta laika ne iš savo kal-

iš “socialistinės tėvynės” i 
buržuazišką Lietuvą ir čia 
gyveno iki antrajam pasau
liniam karui. Antram pa- 
šaubniui karui uZiiepšnO.lUs 
Europoje, kaip ir daugeliui 
musų lietuviu prisiėjo palik- 

įti savo gimtąjį kraštą ir

1 musų veikimą.
J. Glaveskas. sekr. 

DETROIT, MICH.

Gerai Pažinkim Juos...
Visuomet gyvenime gal 

taip yra. kad tarp geros
mas. Sugretinęs tas žinias)neštis ten kur’ akys mato. peklos, turi būti Įsimaišę il
su “Laisvės” pasakomis, tas Vot taip ir Matijošaitis atsi-:nu°dingų kūkalių. Detroito 

dūrė Wuerzburge. Bavari-1 apylinkė iš seniau vra žino- 
joje. ima tais kūkaliais, kurie bet

Kd Iz. Matijošaitis vertas!gi visoj pilnumoj išsiryški- 
per lokalą rupesties, tai nė,no pereitą sekmadieni per 
vienas padorus žmogus ne- savo paskutini W. Y. B. K. 
ginčys. Jis buvo 'veiklus radio pranešimą.
musų skyriaus narys. Jis To pusvalandžio vedėjas 
buvo veiklus ir abelnai dar- bolševikas Masys. nesitver- 
bininkiskame judėjime. Už
tad musų senesni lokalo na
riai rekomendavo nariams, 
kad ii reikia gelbėti. Bet ki
taip Į tą reikalą 
komunistai ir iu

žmogus suprato, kad bolše
vizmo propaganda yra vė
jų pamušta.

, Jei lietuviai bolševikai 
tės. Už toki sugaištą laiką Amerikoje gautu sužinoti, 
unija išreikalauja iš darb- koks tikrenybėj yra Lietu

vos žmonių gyvenimas po 
tarp lietuvių bolševikų okupacija, jų bol- 

batsiuvių yra būrelis bolše- ševizmas bematant išgaruo- 
vikų. Yra jų šiek tiek ir pa- tų. Liktų tik keli fanatikai, 
čiame Levvistone ir Rumfor- kurie mielu noru butų kon- 
de-Mexicoje. Teko sueiti dagelių prižiūrėtojais ar 
keletą bolševikuoj ančių kalėjimų sargais, o š* '

davių atlyginimą. 
Aubume

jau

damas išsigimusiu pykčiu ir 
neapykanta lietuviams trem
tiniams, viešai per radio ra
gino ardyti ateinančią Det- 

paziųre.iOjroito Lietuviu Tag Day.šiaip

žmones su pasibaisėjimu 
pasitrauktų nuo tų “socia
lizmo” farizėjų. Todėl bol
ševikams ir yra taip svarbu 
nepraleisti žinių iš Lietuvos. 
Dėlto rusų valdžia nepra
leidžia laiškų ir neleidžia 
Lietuvos žmonėms laiškuose 

'parašyti, koks yra jų gyve
nimas. Tiktai nežinojimas

zmonių.
Bolševizmas ir Faktai * •*
Bolševizmas lietuviams 

Amerikoje yra tikėjimo da
lykas. Bolševikai tiki Į “iš
ganymą”, kur? ateis iš Ru
sijos “socializmo”, bet apie 
tą rusišką socializmą jie ne
turi nė mažiausio suprati
mo.

viai. Jie pasmerkė Iz. Mati-! Toks to žmogaus pasiel- 
jošaitį kaipo niekam never- gimas parodo. galvojan- 
tą asmenį, kuris pabėgo iš tiems lietuviams, tikrąjį 
Sovietų Rusijos 1921 me- bolševikų veidą. Jog ne kas 
tais. Ir už tai. sako jie. juo stas, o tik panašus Masiai 
nereikia rūpintis, tegul Lietuvoje išdavinėjo rusų 
stimpa ten ! policijai nekaltus lietuvius.

Žiūrint į tuos žmones bu-'Jog ne kas kitas, o tik tokie 
vusius Matijošaičio drau- Masiai sudarinėjo vardinius 
gus, net koktu darosi, kaip sąrašus ištrėmimui i Sibirą, 
savo vakarykščio draugo iš- kūkalių veiksmai ir
sižada- palieka mirčiai tik' elgesiai aiškiai rodo- kad jie 
todėl, kad jis nors turėda- sukandę dantis laukia ko
mas geriausius norus nuvy- munistiško perversmo Ame- 
ko į Sovietų Rusija ir nega- rikoje. Jie- nors ir būdami 
Įėjo ten pakęsti skurdo, rnaži kaibščiai iš bolševiki- 
vargo ir pabėgo i Lietuvą, oio kromo, varo komunistiš- 
Tik užtai, jo “draugai” pa- kos penktos kolonos išdavi- 
smerkia jį. Sėdi žmogus ir'k5šką darbą, praskinti kelią 
mąstai kokių esama žmo

daromi vieno franeuzo už
eigoj/

Šalia Levvistono. “per ri- 
vę” randasi Auburn mies
tas, su 20 tūkstančių gyven- 

Čia irgi yra būrys lie
tuvių. Auburn lietuviai 
daugumoje dirba avalinės

tojų. 
do-

įs vi-
jau veikia 50 metų. o East so nebėra. Kadangi pasitai- dirbtuvėse. Levviston - Au-
Millinockete dirbtuvė buvo 
Įkurta prieš 40 metų. Abejų 
miestelių dirbtuvės priklau
so Great Northern Paper 
kompanijai. Per dieną abe
juose miesteliuose yra pa
gaminama apie tūkstanti 
tonų popieros.

Dabartiniu laiku veik visi 
Millinocket lietuviai dirba 
popieros dirbtuvėse, o ka
daise daugelis lietuvių dirb
davo giriose. Draugas šeš- 
kauskas E. Millinockete 
man parodė savo seną gi-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILT?

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai 

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivie 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREE 

WORCESTER, MASS.

ko dar ir viršvalandžių dirb 
ti, tai uždarbiai neatrodo 
blogi ir galima verstis.

Rumfordo Lietuviai
Panašiai, kaip Millino

ckete lietuviai gyvena ir 
Rumforde. Čia irgi visas 
gyvenimas sukasi apie dide
les popieros dirbtuves. Bet i 
čia lietuvių tarpe yra ir Į 
biznierių, keli turi krautu
ves. o jaunieji pradeda ver
stis ir kitokiais verslais. Sa
koma- kad “kas skaito rašo, 
tas duonos neprašo”. Bet 
tas vargu yra teisingas pa
sakymas. Rumforde teko 
matyti turtingą lietuvį biz
nierių, kurs nič nieko ne
skaito ir nieko (išskyrus če
kių) nerašo, bet daro pui
kų biznį, dirba nuo aušros 
iki sutemos, krauna dolerius 
ir, sako, su dideliu pamėgi
mu žiuri į Washingtono, 
Linkolno, Hamiltono ir ki-' 
tų Amerikos didžiųjų vyrų 
paveiksliukus popieriniuose 
piniguose. Jis skundžiasi, 
tad neturi laiko skaityti 

nes sunkus dar- 
visą jo gyveni-

laikraščius, 
bai užima

Man teko klausti kelių ir nuolatiniai melai gali pa- 
bclševikų. kaip jie suderi-, laikyti bolševikų tikėjimą į 
na socializmą su koncentra-' jiems nežinomą “socializ- 
cijos stovyklomis Rusijoj.'™'’’

burn yra didelis pramonės 
mazgas, tekstilės ir avalinės 
gamybos centras- ir lietu
viai čia yra fabrikų proleta- Du man trumpai atsakė-i (Nukelta į 7 pusi.)

SUSIVIENIJIMAS LIETL'VIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtiniu 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 savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už gzamina- 
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Certrą adre
suodamas:

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

ma

LAWRENCE, MASS.

Amerikos Lietuvių Tary
bos Lawrence skyriaus ir 
Fondo susirinkimai įvyks, 
nedėlio j Oct. 12 d. tuoj' po 
draugijų susirinkimų, apie 
4 vai. Lietuvių svetainėje.

Gerbiami delegatai ir na
riai ir katrie atjaučiate tą 
darbą esate kviečiami ateiti 
į šį susirinkimą ir prisidėti 
prie darbo pagelbai dėl iš
vietintųjų lietuvių. Ir katrie 
dar nesate užsimokėję me
tines duokles, prašome atei
ti užsimokėti. Metinė duok
lė tik vienas doleris į metus, 
bet su juo daug pagelbėsite 
tiems broliams lietuviams, 
katrie dabar yra ištrėmime. 
Taipgi kas turite atliekamų 
drabužių atneškite į Lietu
vių svetainę dėl pasiuntimo 
išvirintiesiems, 

i Neužmirškite susirinkimo 
dienos, ateikite.

M. Stakionis

nių, kurie kad galėtų pa
siekti Matijošaiti, tai jam 
gerklę parpiautų tik todėl- 
kad jis apleido Rusiją. Ar

Stalino diktatūrai į šį kraš
tą. Nesidėkime prie jų. jie 
yra musų tautos duobkasiai, 
tegul jie vieni tą duobę ka
sa, nes lietuviškas priežodis

gali būt didesnių fanatikų.'sako• ‘‘Nekask duobės ki- 
beširdžių suniekšėjusių žmo Iam- rasi pats įkrisi, 
nių, kaip komunistai? šilą*.

Kas dar komunistus į pa-
siutimą įvarė, tai tas, kur “Keleivyje” naudinga yra 
Matijošaitis savo laiške sa- daryti visokius biznio skel- 
ko; “1940 metais atėjus 111- bimus ir pajieškojimus.

PARSIDUODA GEROJE VIETOJE SALIUNO 
BIZNIS. Gera proga tiems kas nori tokį biznį 
pirkti. Parduosiu arba galėčiau priimti partnerį 
prie to bizniaus. Dėl platesnių žinių klauskit ar
ba rašvkit: Albert Mathews. Schuvler Lake, 

N. Y. Tel. Richesfeld Spring N. Y. 23F4
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

r| Lietuvos Partizanai Kada smarkus vėjas ver
žiasi į patuštėjusį audros 
centrą, viduryje gaunasi vė
jo sūkuriai ar verpetai, oro 

jokie banditai, bet masės susiduria, maišosi, 
Lietuvos kariai, sukasi. Kai šiltas oras pa-

(Tęsinys) t ji nėra
Čia reikia pastebėti, kad garbingi 

partizanų gretas sudaro jau ir iš to matyti, kad juos kyla i viršų, jis ten atšąla, 
kaip neturtingieji ir viduti- teisia, koks ten bebūtų, vis ore esantieji garai virsta 

i niai valstiečiai, fabrikų dar- dėlto kariuomenės tribūno- vandens lašeliais ir krenta 
Ibininkai ir inteligentai, las. Taigi esmėje ir pats ko- žemyn lietaus pavidale, 
i Buožės tikrąia to žodžio munistinis teismas pripa-į Bet kodėl audra keliau- 
i prasme jau išsklaidyti ar žįsta juos kariais. Išvadoje, j ja? Kodėl joje vėjas pučia 
‘likviduoti, jeigu Lietuvoje ne teisiamieji vra banditai- ne tiesiai, bet eina lyg ir ra- 
ir buvo šiek tiek. kuriems bet toks karinis tribunolas
tas vardas butų tikęs...

14. Partizanų ir apskritai 
lietuvių pasipriešinimo 
klausimas LKP (b) CK

plenumo posėdyje.
1946 m. lapkričio 22-24 

dienomis įvykusiame komu
nistų partijos plenumo po
sėdyje svarbiausią progra
mos vietą užėmė svarstymas 
Lietuvos partizanų veiklos 
ir būdų, kaip butų galima tą 
judėjimą sutriuškinti. Pra
nešėjas pradžioje pasigyrė, 
kad yra likviduota “dvari
ninkų klasė, žymiai pakirsti 
ekonominiai buožijos ir ka
talikų dvasininkų pagrin
dai. kad iš dvarininkų buo
žių, bažnyčių ir vienuolynų 
paimta daugiau 1 miliono 
hektarų žemės.” Tačiau 
krašto vidaus politinė padė- 

I tis esanti kritiškoje padėty- 
| je: griežtas priešinimasis 
S aktyvi ginkluota kova prieš

banditų teisminis organas 
— okupantų - uzurpatorių 
budeliška ranka, žudanti 
Lietuvą.

1946 m. liepos 26 d. tasai 
tribunolas nuteisė Skard
upio kleboną kun. Ilių. 10 
metų kalėti. Jį apkaltino 
buvus partizanų vadu, nors 
’okių tam įrodymų neturė
jo. Tuo pa: metu teismo 
laukė pulkininkas Butkevi
čius, kapitonas Taunvs. Pu- 
pelis, Gavėnas, Pileckas- 
Miškinis. Grybauskas ir ki
ti. Apie šių visų tolimesnį 
likimą nieko nebuvo girdi
ma. greičiausia juos be jo
kio teismo sušaudė.

Šiaulių apskr. Gruzdžių 
vai. 1946 m. lapkričio 16 d.

tu? Atsakymas yra tas, kad 
į vėją daro įtaką žemės su
kimasis. Žemė sukasi iš va
karų į rytus. Su žeme ke
liauja ir žemę supantis oras. 
Bet keliauja kiek atsilikda
mas. Žemė “nubėga” grei
čiau pirmyn, negu oras su
spėja su ja kartu bėgti. To
dėl jei žemės paviršiuje ku
rioj nors vietoj siaučia aud
ra, ta audra keičia savo 
vietą. Ji “keliauja” į vaka
rus. Audra daro tokią kelio
nę po 12 mylių j valandą.

Vėjo sukimąsi išaiškina ir 
kitas dalykas. Žemė yra ap
vali ir sukasi aplink savo 
ašį. kuri eina iš šiaurės į 
pietus per žemės centrą. 
Šiaurėje ir pietuose, ant že-

HANSAS DIDELĖJ BĖDOJ

Austrų komunistas Hans Eisler. Komintemo agento 
brolis, liudijo kongreso komisijoj, kad nuo 1926 me
tų jis nebeturi nieko bendra su komunistų partija. 
Bet čia paveiksle (dešinėj) matyti, kaip jis 1935 me-\ 
tais dalyvauja Maskvoje muzikos ir dainų šventėj ir 
šauniai diriguoja bolševikų chorą ir armoniką.

MARGUMYNAI
nės nepanorėjo gyventi vie-

—Labas rytas, tėve! prisidėti, bet nežinau kokiu tarybų valdžią. Kalbėtojas 
—Ant amžių amžinųjų, spasabu. j ypač pabrėžė: “...politinei

Maike!... —Ar tėvas nežinai, ką padėčiai musų respublikoje
—Kaip matau, tėvas pir- reiškia mažiau valgyti? .budinga aštri klasių kova. 

ty buvai. i —Ne, Maike, nežinau. I Valstybiniams organams
—Kaip tu, Maike, gali —O kiek tėvas suvalgai? sukurti ir sustiprinti, žemės 

tokį daiktą matyt- katro vi- —Maike. dabar aš mėsos įstatymui vykdyti įniršusiai 
sai nėra? visai nevalgau. Perbrangi. priešinasi buožės- katalikų

—Velnio irgi nėra. bet Zakristijonas sako. kad ir dvasininkai, išsilikę fašiz- 
tėvas dažnai apie jį kalbi. į jis jau užmiršo, kaip kilba- mo samdiniai, kurte stoja 4 

—Nejieškok. Maike, pri- sa išrodo. Taigi pasakyk, prieš tarybų valdžią su bausmėmis 
čynių. Aš tau sakau, kad Maike. jei tu toks gudrus, žuazinio nacionalizmo vė- 
pirty nebuvau, ir dac oi. Aš kokiu spasabu mes_ galėtu- liava. Banditiniu teroru 
niekad tenai neinu.

. xi- - x • mės ašigalių, žemė visai ne- tas pats kariuomenes teismo ,sisuka. ' „ įernfe kamuolio 
karo tribunolo pirm. kap. paviršius sukasi neIvgiu 
Rugienius, išvadinęs partį-^eitumu: ju„ arčiau •«.ie 
zanus negrįžtamos praei- - r
ties liekanomis, visuomenės
atmatomis, nebesitikinčiais 
sulaukti kada nors palankių 
jiems laikų stojusiems į 
tamsų, kruvino keršto ke
lią, susimetant į ginkluotas 
gaujas” — paskelbė spren
dimą:

žemės pusiaujo ar ekvato
riaus (juosta aplink žemę 
storiausioj kamuolio vietoj), 
juo greičiau žemė sukasi. 
Kartu su žemės paviršiu ten 
ir oras sukasi greičiau, ne
gu i šiaurę ar į pietus nuo

TABAKO ŠNIAUKĖJAI Inoje valstybėje, bet susi-
--------- skaldė į dvi valstybes, pa-

Kada Kolumbas antru gal tikybas. Tamsumas, 
kartu važiavo į Ameriką skurdas ir prietarai išaiški- 
1494 metais, su juo kartu na. kodėl Indijos gyvento- 
važiavo vienas pranciško-! jai pradėjo tarpusavėj ma
nas vienuolis, Ramon Pane. žą tikybinį karą ir Punjan 
Tas vienuolis paliko savo provincijoj tūkstančiai žmo- 
kelionės užrašus ir jis sako. nių žuvo nuo brolžudiškos 
kad Amerikos indijonai uos- rankos.
to smulkiai sumaltą tabaką.! Naujos valstybės. Indu-

Iš Amerikos mada uostytij'stanas ir Pakistanas, turi
prieš akis milžinišką švieti-

kėlė i Europą ir paplito po m° uždavinį. Jei tų naujų
pusiaujo. Iš to’ nelygaus visą 'pasaulf Senais laikas ™k yM vada. nores^ pa

T z., , greitumo gaunasi vėjo susi- visi “padorus tabakininkai ,.. s? °- • -0 g .hpartizaną J. Glazauską Siis tiktai nnstA. Rot vė-'.ie vlsas mestlJ

ar “šniaukti” tabaką persi-

—Tai kodėl tėvas esi sla
pias?

—Tai nuo prakaito- Mai
ke. Žluktą skalbiau. Matai, 
neturėjau kuo gaspadinei 
už burdą užmokėti, tai ji

ir K. Šnarą — sušaudyti. 
Glazauską Aleksį, jo seserį 
ir kitus įvairiomis

konfiskuojant
jų turtą.”

Nežiūrint to, kaip žiau-

sukimas, jis pradeda pusti į tabaką tiktai uostė. Bet vė- jįau<jjes

me paremti pono Trumano prieš tarvbini ir partinį ak- -__-__ - - - .
reikalavimą, jeigu mes ne- tyvą. priešakinę inteligen- Prie,ronemls teron-

zuuja Rornuriisūū 
nus. vistiek

švietimą. Indija
jo seserį gaunasj “audros akis”, arba i pradėjo tabaką kramtyti ir ^l ėti bent 2 milionus
kalėjimo nfliVOrimis rami vi^ta. Vnr rukvti. Dabar tik maža da-[ vo, L a i-^

lis tabakiniu žmonių taba-;aka,c"J mokyklų, kad gale-
ką uosto. Bet uostymo'mada ^^Y°.v?Jka™sr duotl P3’ 

neišnvksta Po visa grmdinj išmokslinimą. In-

‘ratu”, o viduryje audros'liau žmonės “ištvirko” ir,

painia- 
nepajėgia isi-

palyginus rami vieta, kur 
oro judėjimas yra labai ma
žas.

Audra keliaudama palen
gva į vakarus susiduria su 
visokiomis kliūtimis. Vėjaiturim ką valgyt? Pasakyk, tiją...”

ar policija nepasodins mus’; Tų klausimų svarstyme' “-“T “^ovnhidT iš vakarų stengiasi ją varyti
į džėlą. kad nepildom pre- pasisakyta, kad komunistų f. J^£hrkrti * U J i D^tus. Pergalėdama tas 
zidento prisakymų? Į organizacijos, spręsdamos nmo sustabfIvtl- - J - 6 ..........- -

-Nenusigąsk, tėve; pre.'Po^^fio veikimo ir parti 
atsisakė mano bielizną zidento reikalavimas nelikvidavimo 
skalbti. Reikės kibą landrę jums yra taikomas. Jis tai-' padaliusios si
užsidėti, ar ką. komas tiems, kurie ištikrųjų klaid^. Reike^ Pries mine’:

—Tai neprastas biznis- perdaug valgo.
tėve. i —O ar tokių yra?

—Maike, aš žinau gėrės- —Yra. tėve.
nį biznį. —Na,

tus priešus kovos frontas i

jimo sustabdyti.
(Pabaiga)

k išilgi—
S Audros Kilmė

visai neisnvKsta. ro visą s.. , • , 7- - x- Amerika tūkstančiai žmcū.dlJa tun kurti ir plėsti su- 
, s S anonimuimų vis dar smaukia tabaką - 

ir mano. kad uostymas yra 
daug sveikesnė ir malones
nė mada. kaip i-ukymas.kliūtis audra “išsiplečia”, 

į Dažniausiai kilančios aud-i 
ros centras turi apie pusan 
tro šimto mylių skersinį 1 nonai svarų uostomo taba- 

i (diametrą), bet kada audra,ko. Ypač daug tabako uos-

švietimo įstaigas, 
kad ir suaugę jauni, žmonės 
galėtų išmokti rašto. Ne
priklausomų Indijos valsty
bių vadai turės per 25 me-

Praeitais metais Ameri-j tus pilnas rankas darbo, jei 
: I koje buvo suvartota 39 mi- norės išnaikinti savo kraštePlUn-

■ keliauja toliau ji vis labiau
jungti su klasių kova, neati- Į Saulės spinduliai eina per plečiasi ir jos diametras iš
trukus nuo puolimo prieš stiklą, bet paties stiklo jie tysta iki tūkstančio mylių.

Na ipitni tu tain daiw! elementus- kapita- nesušildo. Panašiai saulės Kartu jos jėga mažėja ir
MaiL-Z foi nocot-viZ-^tus *r ^u°žij^. Į šios ko- spinduliai eina per orą, bet pasiekusi šaltesnio oro sritį—O^iliuną. Tik tu pa- kaip'afTalėčiau g^^pZį”dra išsidvesia ir

mislyk: saliunčikas nuper- valgyt? Aš norėčiau 
ka bonką snapso už 3 dole- sykį persivalgyt.

pačius lietuvius, o ne kitų la nuo žemės ar vandens, ta. 
n r? tautybių asmenis. Energin-jKai saulė įkaitina vandens j

F. N.

tytojų yra Amerikos Pie 
tuose, bet nemažai jų yra ir 
kitose Amerikos dalyse. 
Dirbtuvėse, kur nevalia rū
kyti, daugelis žmonių įsi- 
pratina tabaką uostyti. 

Tabako malimas

neraštingumą ir 
žmonių gerbūvį.

pakelti
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rius ir šinkuoja mažais stik- ' li-Ta" nešraki problema, ^ !i.kviI,uoti •<ink''?.r žemės paviršių, oras ar- \
liukai. Kai aš stovėdamas tėve. Lengviausia” galima.“S J-"* UN
E-rie baro aną vakarą suro- pavalgyt virtuvėj, kūr vai-!i
'Otron tr-i ~

New Yorko gamtos mu- 
zėjaus. vabzdžių ir vabalų 

uosty-' skyriaus vedėjas, John C. 
mui yra painus dalykas. Pallister. sako, kad šiauri- 
Ima tris metus laiko iki ta- nėj Amerikoj yra 23,000 
bako lapai užtenkamai iš- įvairių vabalų rūšių, ku- 
rugsta ir yra priruošti mali- rie visi jau yra aprašyti, 
mui. Tabaką malant prie jo
dedami visokie “slapti”

Seime
Jungtjnių Tautų seimas 

turi išrinkti du “saugumo 
tarybos” narius į vietą pa
sitraukusių Lenkijos ir Bra-

ryti duris iš šalto kambario Gilijos atstovų. Renkant 
tuos narius pasirodė, koks 
“čigonų biznis” vedamas 
tame “tautų parlamente”. 
Pietų Amerikos valstybės 
“pasikugždėjo” su Rusija ir 
išstatė j kandidatus Argen
tiną. Rusija ir jos satelitai- 
kartu su Pietų Amerikos 
valstybėmis, balsavo už Ar
gentiną ir ta fašistinė val
stybė pateko į “saugumo ta
rybą”.

Po to Rusija išstatė kitą 
kandidatą j “saugumo ta
rybą”, — Ukrainą. Visos 
Pietų Amerikos valstybės 
kurios kryžiavojasi neken- 
čiančios bolševizmo, balsa
vo už Ukrainą, o ne už Aus
traliją ar Kanadą. Taigi, 
bolševikiška Rusija padėjo 
išrinkti fašistinės šalies at
stovą. o fašistinė Argentina 
padeda išrinkti bolševikišką

, tai iš vienos bonkos giai vra gaminami kitiems? i I.en<'etsn,i?; kaip. šaltas
jis parduoda po 40 bo tokiose vietok i&.'SS8 ‘

avau 
išeina 
liuką
centų. Na. tai išfigeriuok,, TZ , . __ .. ,. , x.
kiek iš to pasidaro profito. 1 Rad ^ai^e. dirbti

nenoriu.
—Jei tėvas sakai tiesą,] —Be darbo. tėve. paval- 

tai gryno pelno turėtų likti gyt negalima. Be darbo ne- 
9 doleriai. .auga nei bulvės, nei kvie-

—Tai matai, vaike, koks,čiai. Žuvų yra pilna jura 
uždarbis! Per vienus metus bet ir čia reikalingas žmo- 
žmogus gali pasidaryt ba- gaus darbas, kad jas pagau- 
gotyrius. !ti, parvežti ir iškepti.

•—Bet tėvui geriau tiktų

nuodugniai išvalyti nuo 
priešų valstybinį, ūkinį ir 

jkooperacinį tarnautojų apa
ratą...

15. Partizanų bylos.
Partizanų bylų labai daug 

pagausėjo 1946 metais. Par-

oras. Taip atsiranda vėjas. 
Vėją galima ir namuose

pasidaryti. Užtenka atida

į šiltą kambarį ir oras pra
dės eiti iš vieno kambario į 
kitą. Tą oro kelionę iš vie-

tizanus teisia kariuomenės no kambario į kitą galima

skalbykla.
—Kodėl tu taip mislini? 
—Todėl, kad prie skal

byklos mažiau rūpesčio, 
sveikesnis darbas ir dau
giau pelno. Čia nieko nerei
kia pirkti, tik
lo. taigi

—O ar tu. Maike. neskai
tei šventose knygose, kaip 
anais laikais, kuomet da 
Kristus vaikščiojo po žydų 
žemę, tenai buvo toks tingi
nys, ką nieko nedirbo, o vis

truputį mui-;d?l.to £yv.eno-.Kai jis syki 
- liralko. tai atsigulė po me

džiu ■f

karo tribunolas, šis tribu
nolas yra Vilniuje, jo sky
rius—Kaune. Teismai vyks
ta visoje Lietuvoje, nes mi
nėtas karo tribunolas daro 
išvažiuojamas sesijas. Di
desnėje partizanų bylų da
lyje teisė karo tribunolo 
pirmininkas justicijos pul
kininkas Stasiulis, prokuro
ras buvo Galinaitis. Kitu 
bylų sprendimas vyko pir

pinigai ateina be . ........................ , , ,vpik nž Hvka ožiu ir išsižiojo, kad slyva

vem U/S uyhd. . burna ikn\tn ha »Pr«*uimas vyKO pir-

—Bet as. Maike. svetimo £ jr • nuskinri tin^ė:o’ ° mininkaujant kapitonui Ru-
dorto nenoriu skalbti. Sa- 1 S ,r Ją nusk,ntl t,ngejO‘ 
liūno biznis daug čystesnis. —Bet slyva jam Į burną

ne-ataikė. tėve. Jis turėjo 
atsikelti ir gerokai pavarg
ti, iki užsidirbo gabalą duo
nos.

—Ar tai tu tą istoriją ži

Prie to. saliune kostumerai 
visada saliunčikui užfundi- 
ja. taigi už dyką žmogus 
gali pasigerti. Ar tai ne ge
rai?

Tas mokslininkas nese
nai buvo nuvažiavęs į Peru 
ir iš ten jis parsivežė galy
bes visokių Pietų Amerikos 
vabalų, vabzdžių, vorų. 
plaštakių, driežų ir kitokių 
gyvių devynias galybes. 
Bet jis sakosi dar ne visus 
parsivežtus gyvius išskirs- 
tęs ir dar nežinąs, ar jų 
tarpe yra tokių, kurie moks- 

jlininkams dar nėra žinomi.

priemaišai. kurie duoda 
maltam tabakui ypatingą 
skonį. Malto tabako fabri
kantai sako. kad tabako 
šniaukėjai, jei įpranta į 
vieną tabako rūšį, laikosi 
tos rūšies per visą gyveni
mą. Todėl malto tabako pa
keliai ir gamyba mažai te- 
sikeičia. Malto tabako fab
rikantai labai mažai ir te- 
sigarsina. Sako, nėra reika
lo leisti pinigus. Kas uosto, 
tas uosto ir be raginimų ir 
kas kokį tabaką uosto, tas 
tokį ir uostys iki savo am
žiaus galo.

patikrinti. Užtenka uždegti 
žvakę ir laikyti ją tarpdu
ryje. Jei žvakę laikysime 
aukštai, žvakės liepsna links 
į vieną pusę, jei žvakę lai
kysime žemai — liepsna pa
links į priešingą pusę. Iš to 
matyti, kad per duris oras 
eina į priešingas puses.

Karštose srityse saulė ke
pina ir įkaitina žemės ar 
vandens paviršių. Nuo to į- 
kaista ir oras ir milžiniškos 
oro masės pradeda kilti į 
viršų. Į vietą kilančio on 
didelės oro masės veržiasi ’ 
jo vietą. Taip gimsta di
džiosios audros, kartais va
dinamos uraganais, taifū
nais ir ciklonais.

INDIJOS MOKYKLOS

Anglis Australijoj

Australijos kontinentas 
ikišiol neturėjo užtenkamai 
kuro. Dabar atėjo žinia iš 
Australijos, kad ten šiauri
nėj Quennsland valstijoj li
ko surastas nemažos anglių 
atsargos. Pirmieji tyrinėji
mai rodo. kad ten yra ne 
mažiau, kaip 200 milionų 
tonų anglių atsargų žemė
je. Anglis guli beveik že
mės paviršiuje ir jų iškasi
mas ten kaštuos ne daugiau, 
kaip 95 centus už toną. Bet 
prie tų išlaidų prisidės tran- 
sportacija.

Kaip tik anglis buvo at
rasta, tuojau Australijoj su- 

ža-

Indija turi 400 milionų 
gyventojų. Ji turi vien tik 
mokyklos amžiaus vaikų 
(nuo 5 iki 14 metų am
žiaus) 60 milionų. Tiek vai
kų turėtų lankyti mokyklas- 
bet Indijoj vos 12 milionų 
vaikų gauna lankyti mo
kyklas. Ir tai. daugumas tų

gieniui. Reikia manyti, kad 
tai nėra tikros pavardės. 
Po jomis arba yra pasislė
pę kokie nors rusai, ar bent 
kokie lietuviškos kilmės se
ni Sovietų krašto gyvento
jai, specialiai paruošti oku- 
pantiškų “teisėjų” darbui. 
Lietuvoje anksčiau teisinin-

—Tai yra blogiausioji sa- 
liuno pusė. tėve, kad savi- —Taip. tėve, žinau.
ninkas nuolatos turi gerti —Na. jeigu taip, tai aš kų sluoksniuose tokios
alkoholį. jau neturiu ką daugiau tau vardės negirdėtos.

—^Jeigu taip, Maike, tai besakyti. j šis komunistinis karluo-
Lik sveikas, tėve. menės tribunolas vadina

nai ,

pa-

mudu čia visai be reikalo 
apie biznį kalbam. Ot. ver
čiau duok man rodą. kaip 
aš galėčiau mažiau mėsos 
suvalgyt? Trumanas reika
lauja, kad mes čėdytume 
mėsą Juropos žmonėms. 
Tajgi norėčiau ir aš prie to

Kada įkaitęs oras milži- atst.?v.« ,.?«t Ukraina nebu-
niškomis masėmis pradeda Y° 'sn.n.kt?- ,ne«av0 dve’ 
kilti. į jo vietą iš tolimų « trečdalių balsų, 
apielinkių pradeda ateiti Ukraina nėra nepriklau- 
vėsesnis oras. Juo smarkiau'soma valstybė. Tai yra tik 
oras kyla į viršų, juo smar

vaikų lanko 
vienus metus

mokyklas po 
ar tik po ke-

liūs mėnesius. Daugumas jų sįdarį kompanija, kuri
jei ir išmoksta kų mokyklo-^a per metus iškasti ikj 3 

Rusijos dalis. Tą žino '■''■^'(i'įl'^nuo'gFik'i'^m'nuošim- ,)U®! JnlLlonų„t0!”1 an8’
oras valstybės. Bet politikieriai !,uv ™ nuosim- lių Ta kompanija jau ren.

biznis”?? visu Induos gyventojų giasi nutiesti įlžkelj iš 
esą išvystę pražūtingą tumas yra ne vienoks, jis gali būti pelningas- na tai ^la V1SIS al boiasciai. |Quennslando į pajūrį ir lai- 

dovana draugams ir pažįsta- darbą prieš komunistų par- gali pasiekti 150 mylių ir “renka” pasikugždėdami. Tamsus kraštas. Tamsu- vais gabenti anglį į pramo- 
miems Užsakykit « savo arti valdžią ir vai- greitumą per valandą. Toks ~ mas ir prietarai iš dalies ningąją Australijos dalį,

y " džiai ištikimus tarnautojus vėjas jau yra audra ar ura- Kreipkitės pas tuos, kurie išaiškina, kodėl atgavę ne- kur yra didelis anglių pa
iniesiems! bei piliečius. Kad teisiamie- ganas. skelbiasi “Keleivyje.” priklausomybę Indijos žmo-Reikalavimas.

teisiamuosius partiz a n u s kiau ateina vėsesnis
-k m vi- ‘ginkluotais banditais”, ku- užimti io vietą. Veio grei- mano, kad "čigonų
Keiems visada yra gera rje es3 išvystę tiažuting-a tumas vra ne vienoks, jis gali būti pelningas- na tai
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Italijos Kolonijos Karas Mandžurijoj
Praeitos savaitės gale Kinijos vyriausybė prane- 

Londone vėl pradėjo posė- ša, kad naujai sutelkta Ki- 
džiauti “keturių didžiųjų” nijos kariuomenė pradėjo 
atstovai (Anglijos, Rusijos, smarkius puolimus Man- 
Amerikos ir Francijos). Jie džurijoj. Kinijos kariuome- 
atnaujino derybas dėl Itali- nė nori visai apvalyti Peki- 
jos kolonijų likimo. Italijos.no-Mukdeno gelžkelį nuo 
atstovai derybose nedaly- komunistų. Kinų armijai 
vauja. i puolimas nelabai sekasi.

i Komunistai ten yra stipres
nis. kaip nacionalistai.Egypte Cholera

Staigiai iškilusi choleros 
epidemija Egypte jau nune
šė j kapus 166 žmones. A- 
merikos karo laivynas pa
siuntė j Egyptą visas turi
mas atsargas
cnolerą. Su amer

Sovietai ir Vedybos
Kanados vyriausybė žada 

skųsti Sovietų Rusiją j 
Jungtinių Tautų “žmogaus 

skiepų prieš j teisių komisiją” už tai, kad 
įerikoniškals: Sovietų valdžia neleidžia 

skiepais bus įskiepyti nuo! savo piliečiams vesti ar iš- 
choleros virš pusantro mi "x ‘ v-
liono žmonių.

Žydai į Palestiną 
Anglų karo laivai paga

vo jurose du keleivinius lai
vus, kurie gabeno Į Palesti
ną nelegaliai 3596 žydus 
Anglai keleivius 
gabena juos į

tekėti už svetimtaučių. Ka
nados valdžia mano, kad 
tai asmens laisvės paneigi
mas...

KELEIVIS, SO. BOSTON

TRAUKINYS NUVAŽIAVO NUO BĖGIŲ

West Coast Limited traukinys nuvažiavo nuo bėgių 
netoli nuo Salem. Ore. Paveiksle matyti, kaip trau
kinio vagonai išlakstė po lauką, o kai kurie apvirto 
ir išbarstė bagažą. Nelaimėje penki gelžkeliečiai bu
vo sužeisti.

“Jvk” Volko vicnc tau.' Paieškomi Juozas I.uckus ir OnaI syio . Rama yra visos tau , Luckaitė> kllę iš lsiandiių kaimOt 
tOS nuosavybė, todėl nie- Krosnos valsčiaus, Mariampolės ap
karti nplpictina ifl lpn<rvanė- skrities. Jiedu 1928 metais išvažiavo Kam neįeisima ją ieilj,v<ipt: Amerikon pas savo tėvus apie Bos- 
diškai kaitalioti ir “taisyti”. ton, Mass., ar apie Brooklyn, N. Y.
Ti ion iv tain ckand^iai vra kur StanleV Luckus turėjo šutomoji jau 11 taip SKauaZiai yia ^ilių taisymo dirbtuvę. Jie patys ar- 
Žalojama tėvynėje mums ba apie juos žinantieji prašomi atsi- 

- - -- liepti šituo adresu: (41)visiems gerai žinomų veiks
nių. Tamstą gerbiąs.

Br. Zemliauskas.
West Haven, Conn.

'Keleivis9 Tremti
niams

A. Luckus,
1091 Broad st., Hartford 6, Conn.

apūveoimai
Paieškau apsivedimui vyro, kad 

butų blaivus, švarus, nejaunesnis 
kaip 65 metai, mylintis švarų gyve- 

, nimą; kad turėtų pinigų arba namą.
Aš turiu užtektinai pinigų; savo am- 

! žiaus nerašysiu; esu blaiva ir švari 
moteris. Prašau rašyti šituo adresu: 

K. A. (42)
412 Dovereourt Road,

Toronto, Ont., Canada.

Poslapis Penkias

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs DieVo Karalystė.
ALIK ARMIN,

3444 Mass. St., Gary, Ind.
(Skelb. 5-8)

SVEIKATA BRANGESNĖ 
UŽ VISKĄ.

Ligotam žmogui niekas ne
miela. Užtat turit rūpintis, 
kaip apsisaugoti nuo ligų. Ge
riausias vaistas yra M. J. švil
pas Miracle Ointment. Tai yra 
penkių rusių vaistai; kiekviena 
rūšis nuo įvairių skirtingų ligų. 
Jokie kiti vaistai negali lygin
tis su šitais ir jų nėra aptieko- 
se. Aš parduodu tiesiog ligo
niams.

Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir 
smegenų nesveikumo. Nr. 2 
nuo reumatiškų skausmų ir vi- 
vokių paviršutinių skausmų. 
Nuo muskulų ir sąnarių skaus
mų. Persišaldymo ir aštraus 
kosulio. Nr. 3 nuo visokių odos 
ligų; nuo išbėrimų-rash; nuo 
vočių; nuo trūkio; nuo žaizdų 
dėl susižeidimo, nudegimo ir 
nušutimo. Athlets Foot; nuo iš
bėrimų dėl šalčio ir nuo daugy
bės kitų odos ligų, tik ne nuo 
vėžio. Nr. 4 nuo niežėjimų, 
Poison Ivy ir nuo Rash. Nr. 5 
nuo Pilės be operacijos.

Vartodami šitas mostis gau
nat greitą pagelbą. Jau sueina 
septyni metai kaip šitos mostis 
yra užpatentuotos ir pardavi
nėjamos po visas šalis. Turiu 
padėkavonių, — tūkstančiai lai
škų. Patartina visiems bandyti. 
Kaina už dvi uncijas $1., tik 
Nr. 5 nuo Pilės $2. Rašydami 
pažymėkit kurio numerio rei
kalaujat. Siunčiam ir C.O.D. 
tiems kurie prisiunčia su orde
riu 30 centų štampais. Adre
suokite: M. ŠVILPA.

P. O. Box 73, Sta. A, 
Hartford, 6, Conn. 

Vietiniai ateikite: 944 Broad 
Street, Hartford, Conn.

i Draugas P. Motiečius iš,
, Waterbury mums prisiuntė 
[tokį laišką:

Gerbiama “Keleivio” ad
ministracija,

Prisiunčiu Money Order 
ant $12. Malonėkite pasiųs
ti “Keleivį” tremtiniams, 
kur matote reikalinga. Su 
pagarba, P. Motiečius.

Draugas P. Motiečius jau 
ne pirmą kartą prisiunčia 
pinigų laikraščio siuntinėji-

imui į Europą tremtiniams. j ..., • -• s;_ tai. Prašau man adresuoti šitaip:'Mes siunčiame kelis simtus Anna Gregory>

1818 Prospect avė., Apt. 1-A, 
“ " York.

Jauna. įdomi, graži, kultūringa ir 
inteligentiška našlė be vaikų, 35 me
tų amžiaus, bet išrodo daug jaunes
nė, ieško sau inteligentiško draugo, 
bet kokio amžiaus tarp 35 ir 50 me
tų, tik ne senesnio kaip 50. Prašau 
man rašyti rusiškai, lenkiškai arba 
angliškai. Aš pati esu ukrainietė, 
Romos katalikų tikybos. Atsakymą 
duosiu tik tiems, kurie žiuri j reika
lu rimtai ir rašo susipažinimo ar ap
sivedimo tikslu. Platesnių informa
cijų suteiksiu laišku. Rašančiųjų 
prašau su pirmutiniu laišku prisiųsti 
savo atvaizdą ir įdėti pašto ženklelį 
atsakymui. Atsakymą duosiu kiek 
vienam, kas tik žiūrės į reikalą rim-

(44)Neina “Ant Kritikų”
Rusijos smarkuolis Vi

šinskis. kurs taip garsiai 
suėmė ir; kalbėjo New Yorke. buvo 

Kipro salą.! Pakviestas stoti į diskusijas

kopijų “Keleivio” į įvairias 
stovyklas ir atskiriems skai

tytoj ams. Daugelis musų;
skaitytojų užsako laikraštį 
savo giminėlis ir tuo budu 
padeda aprūpinti tremti- 

lietuviška spauda iš

Bronx 57, New 
Tel. TR 8-4999.

NEBŪK ŽILASEuropos lietuviams visai 
nesuprantami musų tautie-su Mrs. E. Roosevelt. Dis

kusijos butų perduodamos • čių susiskaldymo motyvai 
yra iš Rumunijos ir Bulga- Per radio. Rooseveltienė no-Į Amerikoje. Mums atrodo.

j rėjo žinoti, kaip Višinskis į kad šiuo kritišku 
_____  ! žiuri į laisvės klausimą. Vi-

Indijos Nelaimės įšinskis atsisakė diskutuoti,

Laisvai atplaukė iš Juodo 
sios juros, o žydai keleiviai

rijos.

Po didelių skerdynių tarp sak°si neturįs laiko 
indusų ir magometonu In-į 
dijoj dabar kilo choleros 
epidemija, kuri jau parei

Nevažiuos Jugoslavijon
Žymus amerikiečiai, ku

inuos diktatorius Tito pa
kalavo daug auxų. Kai ku- atvykti į Jugoslaviją
nose Indijos vietose dideli ir pažiureti, koks jis yra Ui- 
potvmiai pridarė žmonėms k(£ atsisa’kž teį važiuoti. 
da?£ nuostolių. , Choleios Amerįkiečiai mano kad tai 
epidemija plinta ir nuo po-.vra Jungtinių Tautų reika 
tvimų nukentėjusiose vie- jas ir Jungtinžs Tautos sa-,
tose. vo nuomonę jau pasakė.

Rinkimai Saaro Krašte H. Wallace ir Sovietai 
Francija paskelbė rinki- 1933 metais, kada Ameri 

mus Saaro krašte į vietinį ka pripažino Sovietų val- 
parlamentą. Seimelis iš 50 džią. Henry Waliace buvo 
vietinių atstovų priims Sa- valdžioje ir karštai tam 
aro krašto konstitu c i j ą. priešinosi. Jis “religiniais 
Francija tikisi, kad Saaro sumetimais

ti, bet Lietuvos demokrati
ja jam rodos, tik “tarp kit
ko” terūpi, nes tai gražiau 
skamba. Tikras demokratas ™us .
nesimes į glėbius su (ašis-' Amenkos, Draugui P. Mo
tais. nes tokioj “vienybėj" ,^^'yaname širdingą aciu 
joki kova už demokratišką

musų tė
vynės momentu tenka pa
likti visus ideologinius skir
tumus nuošaliau ir jungti Lietuvą yra negalima.’ 
visas organizuotas pajėgas! Tikras demokratas pasi-
(ne paleidžiant jas, kaip stengtų, kad ir iš VLIK’o . . butinai reikia
Tar. siūlo) aukščiausiam butų pasalinti visi demokra-A?’ - - --
tikslui — kovai už Nepri-! tijos priešai, o ne pirštų.
klausomos Demokratiškos kad A. L. Taryba įsileistų į
Lietuvos atstatymą. Kur du 
stos visados daugiau pada
rys. K. Biržėnas.

DEMOKRATIŠKAS
IŠSIŠĖRIMAS

K. Biržėno rašinys dėl 
mano straipsnio reikalauja

lr ______V1I\ pr
K. Biržėnas dedasi uz 

miršęs, kad Lietuvoje per 
nenorėjo pri- 13 metų buvo pusiaufašisti- 

kraštas su laiku visai įsi- pažinti Stalino valdžios, nė .diktatūra su tautos va- 
jungs į Franci ją. o šiuo tar- Apie šitą Wallace “krypte-
pu Saaro krašto ūkis jau Įėjimą” plačiai rašo Mor- 
sujungtas su Francija. genthau.

msžn našta bų.
dedasi

diktatūros šali-

už jo gerą širdį.
“Kel.” Administracija.

Kai šuo vejasi zuikį prieš 
reikia 
pėdas1 sekt pėdas. Zuikio 

šuo iš tolo užuodžia.
savo eiles 
ninkus.

K. Biržėno patarimas 
“palikti nuošaliau’’ visus 
ideologiškus skirtumus ir 
“kurti demokratiją” many
je kelia Įtarimą, kad K. Bir
žėnas tikrai jau yra padė
jęs “į šalį” savo demokra-5

PAJlESKOJlUtAI
Ramošiaus Šapranausko sū

nūs Petras, kilęs iš Ratkunėlių 
kaimo, Suvainiškiu parakvijos 
ir dabar esantis Vokietijoj, pa
ieško dėdės Šimanausko,

POLEMIKA IR KRITIKA

du” priešakyje. Jis dedasi 
nepastebįs, kad tos buvu
sios diktatūros šalininkai ir 
dabar siekia atkurti ne de
mokratišką Lietuvą, bet to
kią pat diktatūrą, koki ten 
buvo.

DĖL STRAIPSNIO 
SU TARYBA’

“JIE

Drg. Biržėno straipsnį iš 
Francijos gavome prieš po
rą savaičių. Dėdami jį duo
dame progos ir pirmojo 
straipsnio autoriui trumpai 
pasisakyti. — Red.

jus. kad jie dėtųsi prie A. 
Lietuvių Tarybos ir čia su 
‘vienybės’ antklotu prideng
tų tų pabėgėlių nepuikią 
praeitį”.

Pagal autorių jei pabėgė
lis pasisakė už sujungimą 
visų lietuviškų pajėgų Lie
tuvos išlaisvinimo darbui,
tai jis tur-but yra koks kri-“Keleivy” š. m. rugpiu 

čio 6 d. 32 nr. tilpo straips
nis “Ir jie su Taryba”, kurį;?311^818 
perskaitęs susimąstai. Iš . .
karto metasi į akis. kad au- kad jejus lietuviškiems sme- 

nepatinka,

minalistas, iždo plėšikas ir 

Autorius tvirtindamas.

išvyko Amerikon prieš 30
tiškus isitikinimus “fr"dabaritl)' Jisjpats ”** kas

____ __ :_'no malonia: prašom* atsiliepti
adresu (Miss Seimą Sapranaus- 
kaitė) Mrs. Seimą Skelps

tik gyvena., atsidūsėjimais'; 
ir praeities maloniais prisi-j 
minimais.

Tarybininkas.

Kas Mums Rašoma
Dėl rašybos

Gerb. Redaktoriau. 
39-tame “Keleivio”

Ar lietuvių pabėgėlių tar- meryje, skyriuje
nu-

pe yra buvusios diktatūros šalies” radau įdėtą straips- 
šalininkų? Ar jų tarpe yra nelį “Ne kyla. bet kila.”
žmonių, kurie siekia busi
moj Lietuvoj savos diktatū
ros? į tuos klausimus atsa
kymas yra aiškus TAIP. K. 
Biržėno verkšlenimai, kad

1620 Spence Street. 
Baltimore 30. Md.

toriui iš esmes 
kad butų sujungta visa lie
tuviška visuomenė po Ame
rikos Lietuvių Tarybos vė
liava. kovai už Lietuvos 
laisvę.

Autorius konstatavęs fak
tą. kad lietuviški smetoni- 
ninkai nutarė dėtis prie A- 
merikos Lietuvių Tarybos, 
ieško to nutarimo kaltinin
kų. Pirmiausia jis juos ran
da Europoje pabėgėlių tar
pe. Suprantama išvietintieji 
—DP beteisiai žmonės. Vie
ni juos vadina dievo paukš
teliais, kiti — “durniau pa
lauk.” nes iie sėdi. badau
ja, laukia ir nežino savo

tonininkams į Tarybą, bus 
pridengta “tų pabėgėlių ne
puiki praeitis” labai žemai 
vertina pačią Amerikos Lie
tuvių Tarybą. A. L. Tary
ba nepretenduoja į busimos 
Lietuvos valdžios ar proku
roro teises, aukščiausias jos 
tikslas yra atstatyti demo
kratišką Lietuvą. Kiekvie
nam aišku, kad ji pridengti 
nieko negali ir nenori.

Antrą to nutarimo kalti
ninką Tarybininkas randa 
smetoniškų organizacijų su
menkėjime. Mums europie
čiams tuo klausimu gal sun
kiau butų diskutuoti. Bend
rai. Tarybininkas siūlo ne-

ateities. Juos gali barti, kasi įprastus metodus: organiza
cijas paleisti, pinigus paim
ti, o vadai tegul ateina be 
armijos. Matomai autorius 
visai nenori žinoti, kad šio
je Atlanto pusėje taip pat 
yra organizuota lietuviška 
visuomenė ir kad visų ideo
logijų žmonės randa bend
rą kalbą po VLIK’o vėliava 
ir kad vokiečių okup. metu

tik netingi. Straipsnio auto
rius tiesiog ir kaltina: “Eu
ropos pabėgėlių tarpe yra 
žmonių, kurie buvo įmerkę 
savo uodegas į Smetonos 
laikų režimo šunvbes. Tie 
žmonės dabar- iš visos šir
dies nori. kad jų šunybės, 
jų iždo vagiliavimai ir sau
valiavimai butu užmiršti.

K
Stebuklingos gyduolės kurios pa

naikina žilumą, plaukų slinkimą ir 
, . plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų
kuris, turėt) kiekvienas, kuriam žyla, slen- 
me-; ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 

atitaiso žilus plaukus koki buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės ne
atidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. Jei
gu nebusite pilnai patenkintas, jums 
pinigai bus sugrąžinti.

Pasarga:— Jeigu atsiusite kainą 
su orderiu tai mes paštą užmokėsim. 
Arba galima užmokėt paštoriui kaip 
atneš vaistus.

FLOR A L HERB CO.
Dept. 5

Bo\ 305, Dept. 5, Clinton, Indiana

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 niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 

! nudegimų. Jos taipgi pašalina nie- 
! žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 

ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 

pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 

kojų. Legulo 
Ointment yra parduo- 
dąmas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO. Dept. 2,
4847 W. 14th Street,

CICERO 50, ILL.
Arba atvykite į vaistinę

(41)

Paieškau dėdės Romualdo 
Jankunavičiaus, kuris daug me
tu gyveno So. Bostone. Aš esu 
Juozo Puloko sūnūs Edvardas, 
kilęs iš Gražučių kaimo, Uk
mergės apskrities. Mano adre- 

(42)“Žiūrint išjsas: Edvard Pulokas 
85-01 87th Street,

Butų labai girtinos pa
stangos. jeigu p. autorius 
pats neklystu ir neklaidintų 
kitų. Ne gėda yra nežinoti, 
žmoniška yra klysti, bet

neleistina. Nesu 
simpatikas ir ne-

D. P. yra vargšai ir todėl klaidinti 
apie juos nereikia nieko {“Laisvės’ 
blogo sakyti, yra geros šir- su suinteresuotas ginti jos 
dies atsidūsėjimai, kurie redaktorių prestižą, tačiau 
nė vienam D. P. nieko ne- manau, kad panašios pamo-
pagelbės. bet padės buvu
siems Smetonos diktatū

kos skaudžiai žaloja musų 
kalbą. Jeigu autorius tik

ros agentams lengviau pri- pats rašytų taip, kaip mano
sidengti “tikrų lietuvių 
plunksnomis.

Kvietimas “visų lietuvių
į kovą “už demokratišką 
Lietuvą’’ yra naivus tuščia
žodžiavimas. Jei kas netiki

tai niekas jo už tai gal ne-
| peiktų, bet kadangi iis nori 
ir kitus taip išmokyti,—tas 
yra netoleruotina.

Jei veiksmažodžio ben
dratis pirmajame skieme-

į demokratišką tvarką ir ją nyje turi balsę “i’’ prieš “1” 
paneigia, tai kaip jis gali tai esamajame laike ii daž- 
“kurti” tą tvarką? Jei toks niausią pavirsta į “y”. Pa- 
demokratijos priešas dėsis į; vyzdžiui, šilti—šyla- svilti— 
“bendrą darbą”, tai jis ir svyla, dilti—dyla, žilti—žy- 
tame ben d r a m e darbe la. pamilti—pamyla etc. 
stengsis kišti savo vadisti- Taigi ir kilti—kyla, bet jo- 
nes idėjas, stengsis padeng- kiu budu ne "kila.” 
ti savo sėbrų praeities šu- Autoriaus minima kyla 
nybes ir. bendrai, jis dirbs (liga) nieko bendra neturi 
ne dėl demokratijos, bet. su veiksmažodžiu kilti. Gi 
prieš ją.

Jei buvusieji
, lietuvių kalboje panašios 

diktatūros mšies sinonimų aibės yra.

Woodhaven, L. I., N. Y.

Paieškomi Mykolo Šerkšnio gimi
nes. Girdėjau, kad jo brolio ar se
sers dukterys gyveno kur tai apie 
Bostoną. Esu rašiusi giminėms Lie
tuvon, bet negavau atsakymo. Todėl 
skelbiu šį paieškojimą. Mykolas Šerk- 
šnis pasimirė October 15, 1945 ir pa
liko pinigų. Jis paėjo iš Lietuvos 
nuo Joniškio: Pašvitinio valsčiaus,
Gražaičių kaimo, jo tėvo vardas bu
vo Jurgis. Prašau atsišaukti šiuo | va(£namos 
adresu: (41)

Anna Kuzensky,
1005 — 36th st., Tacoma 4, Wash.

Paieškomas Albertas Rekys gyve
nęs apie Bostoną savo ūkyje ir turįs 
keturis sūnūs. Paieško jo brolio Ar
tūro Rekio duktė Kornelija Rekytė- 
Kruminienė, paeinanti iš Menčių j į“™®, 
kaimo, Akmenės valsčiaus. Krūmi
nienės adresas yra: Kornelija Kru-| niežiančių 
minienė, 1203 D. Camp, 1203 D. P.
Assambly Centre (24) Flensburg- 
Muerwile, Muetzelburg Lager, Ger
many. Esu gavęs jos laišką kuriame 
klausinėja apie savo dėdę. Šį laišką 
galite pas mane gauti. Kas žino apie 
paieškomą maloniai prašau man pra
nešti. (41)

Antanas Jaudžemis 
905 Bank st., Waterbury, Conn.

Paragvajų Arbata
Pas mus yra viso
kių žolių, šaknų. 
Lapų, Žiedų ir Žie-

' aS/ v’ų’ P31^110 dame ' svarais, pussvariais 
ir uncijom ir pri
siunčiam į jūsų na
rius.

Kumparas 1 uncija...............25
Kanapių sėklas, svaras.. $1.00
Čiobreliai, svaras ........... $1.00
Paragvajų Arbata, svar. $1.25
Šalavijos, svaras .......... $1.35
Imberas baltas, svaras .. $1.35
Puplaiškis, svaras.......... $2.25
Valerijono šaknys, svaras $2.25 
Ajarų šaknys, svaras . . $2.50 
Apynių žiedai, N. F. sv. $2.75 
Stanauninkas. svaras . . $3.25 
Trukžolių šaknys, svaras $3.50 
Europos Ramunė, Žiedai $3.50 
Liepos žiedai, svaras .. $3.50 
Plaukam Tonikas, bonka .50 
Šampoo plaut galvai, bonka .50

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

Stem Pharmacy
4847 W. 14th St.. Cicero 50.

šalininkai atvirto į demo- kurie tačiau turi visai skir- 
kratiją. kaip K. Biržėnas tingą prasmę ir negiminin- 

gą kilmę. Pav., vytis ir vytisj 
(emblema), pintis ir pintis! 
(susipinti) ir kt. Argi gali-! 
ma manyti kad “šilas” pa
darytas iš “šilti”? Pirmasis 
vienaskaitos kilmininke bus! 
“šilo”, o antrasis irgi bus 
“šilo” butoio kartinio laiko 

Ne- 
jeigu

mano, tai kodėl jie patys to 
nepasako ir kodėl leidžia 
Biržėnams už save kalbėti? 
Kodėl tie atsivertėliai nepa
leidžia savo organizacijų, 
kurios kūrėsi ir gyvavo “va
do principu”? Ir kas butų 
bloga- jei atsivertusieji į de-Jie bijo praeities ir plepa- pirmieji jį sudarė kairieji,

lais apie ‘vienybę’ nori pri- su tautininkais ir bepartf- inokratiją žmonės paskirtų, trečiajame asmenyje, 
dengti savo diktatorišką viais — laisvės kovotojais, per ALT vajaus ardymą su- butų gi pateisintina- 
praeitį. Tie tai žmonės ragi- Tik vėliau įsijungė katali- rinktus pinigus kovai už de-kas užsimanytų, vengdamas 
na ir Amerikos smetonlai- kiškos organizacijos ir par- mokratinę Lietuvą? j to panašumo, iš veiksmo
žius bei medalių gaudyto- tijos. 1 K. Biržėnas moka dusau-į “šilo” nulipdyti kažkokį

Kalendorius 1948 Metams
“Keleivis” jau ruošia spaudai didelį Kalendorių 

1948 metams. Kalendoriuje bus daug straipsnių, 
naudingų patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir 
visokių pasiskaitymų. Kalendorius turės 100 pusla
pių rašto.

kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus galima 
prisiųsti kartu su prenumerata ar atskirai. Siunčiant 
pinigus kartu su prenumerata reikia pažymėti, kad 
užsisakote kalendorių, nes kitaip visi pinigai bus pa
skaityti už prenumeratą.

Kalendorius bus pasiųstas visiems užsisakiusiems, 
kaip tik jis išeis. Dabar jau laikas užsisakyti kalen
dorių, kad jį gautumėt dar prieš naujus metus. Už
sakymus prašome siųsti

« Keleivis 99
636 E. BROADWAY; SO. BOSTON 27, MASS.

Ha, matau milijonus besikankinan
čius Reumatiškuose skausmuose, 
rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
šalčio ir nesmagumų varginami žmo
nės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų 
elementų ir brangių aliejų, iš skir
tingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skau
smus! Sena ir teisinga patarlė sa
ko: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl 
tepk su Deksnio Galinga Mosčia. 
Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmin-
Cimą Deksnio Galingos Mosties.

a i na 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16* 
oz. $6.00. (6-8

Reikalaukit tik
Deken’s Ointment 

P. O. Bos 666, Newark, N. J.
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kas turėtu valdyt pasaulį: 
vyrai ar moterys?

Rašo Ona B. Kubilius
Kaip man malonu

!fus, nes aš esu tikra, kad 
a'jeigu jiems buvo lemta ate;

Pasauli: Vvrai ar Mote-, v J.. • • - %w<9” dano- vvm i ši mokslo vyrai gimė ne įsklausima aui fe be? ma di* diplomatų, bet iš
nošumiinm'nei vienasat Paprastų moterų. Taigi, jei 
no ' supiatimu nei viena. at motervs butu pasauli val- 
sakymas nėra tikslus ir ne-,d . f Bėethovenai So
ra paremtais faktais V lem _ R ; ; Arii;tote,iai ’
jų vaduojasi vieno-kito as
mens išsireiškimu, kiti gi 
net savo asmeninius daly
kus sudėjo ir sako: žiūrėkit, 
kaip yra!
veik geriausi atsakymą 39- 
tame “Keleivio” numery.
Bet ji sako, kad “vyrų lyti
nė aistra yra karštesnė, per 
tai ir jų energija išdega 
greičiau”. Ji taipgi sako. 
kad jie “pavojingus darbus 
dirba, todėl jų daugiau žū
va ir nelaimėse. Bet pati x . x.,
gamta palaiko pusiausvyrą.’P° x5lo.batu n tik nese- . i-. i . i . mai epu uisvp ravo, tai na-

V1S-
[vien butų gimę.

Sakyti, kad nėra moterų 
išradėjų, yra netiesa. Nors

Onutė davė"b£ W nėra'tiek daug kaip vy- 
rų. bet jų yra ir buvo. As 
čia nenoriu eiti Į dideles 
diskusijas, nes kas tik mo
ka skaityti, tas žino mada- 
mą Curie. O kaip išrasta 
atominė bomba? Sakoma, 
kad vokietė moteris ją išra
do. Jeigu atsiminsime, kad 
moteris visada buvo pamin

gu, smarkių ir drąsių mote-’ 
rų, o ne mėmių. Aišku, kad 
kovotojos už lygias teises 
turėjo didelės opozicijos, 
nes dar ir šiandien nevi- 
siems vyrams patinka, kad 
moterys turi lygias su jais 

i teises, tai ką jau kalbėti 
‘apie keliasdešimts metų at- 
’gal? Savo laiku ir Hitleris 
:yra pasakęs, kad moterims 
[privalo rūpėti tik virtuvė ir 
vaikai, o ne valstybės rei- 

Į kalai. Bet Vokietijos “virš
žmogiai” su savo tokia ide
ologija numaršavo i kartu
ves. Jei Vokietijos valdovai 
nebūtų žeminę moterų, bet 
butų kartu visi dirbę, tai• 
šiandien gal nereikėtu vo-. 
kiečiams vilkti okupacijos 
jungą ir rausti iš gėdos.

Toliau p. Rūkas sako, kad 
šeimoj negali vyrauti abu, i 
bet tik vienas. Jo nuomonė 
aiški. Sulyg jos. vyras na
muose turi buti “bosas”. Ni; 
o aš manau- kad tarpe ve
dusiųjų neturi buti nei vie
nas “bosas” ant kito. Vy
ras neprivalo daryti, kas jo 
moteriai nepatinka, o mo
teris nuprivalo daryti to. 
kas jos vyrui nepatinka. Tik 
tuomet jiedu susitaikys ir 
gražiai, santaikoj gyvens.

Ar tai bus vyras, ar mote
ris. kurie prie svetimų pa
rodo savo “aš”, parodo tik
tai savo žioplumą. Kaip se
mias priežodis sako. nei vie-! 
nų negali dėti i kišenių, nes

SAKO. NESILAIKĖ ĮSTATYMO

BOOKEO ON CHARGES OF CONSP1RACY TO VIOLATE IAW

Kalifornijos turtuoliai. Ann Cooper H. Nicholson 
(viršuje su akiniais), jos vyras ir vyro brolis kaltina

mi. kad jie nesilaikę vedybų Įstatymo, kurs reikalau
ja daryti prieš vedybas kraujo patikrinimą. Už Įsta
tymo sulaužymą broliai atsidūrė kalėjime, (apačio
je ). kur spaudos atstovai norėjo juos nufotografuoti, 
broliai rodo fotografams “nosį’’ ir dantis. Kaltinin
kai Nicholson paleidžiami iš kalėjimo po bėla $1,500.

ŽIEMOS RYTAS
todėl gimsta daugiau ber- niai ?au a*sv ?.av °' Ęa? iš visų via visokių; bet aš 
niuku. negu mergaičių”. Tą'maDsim’ .d Ji yi a geiai manau kad šeimoje visus 
nati tam nariam “Kplpivin” » pažengus pilHiyn. Aš dai

bet vistieK atšipau tam pačiam “Keleivio
numery sako ir P. S. Jnesu S€na.—„„ kaIp moterys kovojomenu.vienasGerbiamieji, nei 
nei kitas jus neskaitėte ma-; •už lygias teises, tai ką čia
nei niutb jųb nepaliete "• jau kalbėti apie išradimus, geriausia 
no paduotų skaitlinių. Pra--į išradimai įnais laikais^ .

nutarimus turėtų daryti 
bendrai vyras ir moteris, o 
ne žeminti viens kitą. Mano 
manymu, tokia tvarka butų

A. Luskienė.
-

Sau atydžiai dar kartą per- b*vo b kruva
skaityti mano straipsni Ke- -- - r • .. .
leivio’’ 35 num., o rasite,
kad

J- » 9 ~
vaiku ir vyrams pataikavi- 

aonum., o iahlL^’ mas. Aš esu tikra, kad jei 
g:md\mp kontioles rnnfprVc hntii tiirpinain^ lv-

statistika rodo. jog gimsta
/T num qii ’ I OE I d U w;i

moterys butų turėjusios ly 
gias teises su vyrais nuo pa-n^cni _ _ ___ __šaulio atsiradimo, mes sian-

mergaicių, n kad berniukai jjen turėtume moterų išra- 
gimbta daug silpnesni, del ^^ju. prezidentu- diplomą- 
to jų daugiau miršta dar ku-
dikysteje (infancy), nes 
mergaitės tas pačias ligas 
perserga daug lengviau ne
gu berniukai, ir abelnai 
imant mergaitės yra svei-

VALGIAI

Neregėti aušros!.. Taip prailgo naktis! 
Beldžia vėjas i langą bailiai;
Nebenori jau miego pabudus akis.
Nors negrei: patekės spinduliai.

Ilgos naktys žiemos: argi laukti dienos? 
Laikas keltis i darbą šeimynai!
Musų vyrai jauni šiaurio — vėjo n’atbos: 
Juos pavojai vilioja, masina.

'Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE MONOLOGAI IR
SOVIETŲ RUSIJĄ DEKLAMACIJOS

Arba komunistų diktatūra faktų Šioje knygoje telpa daugybė nau- 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- jų, įaoai g.a^ių ir juokfhgų monoiu- 
jų. Visiems kyla klausimas kodėl gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
Rusija nesusiatria su kitomis vaistu- darbininkiškos revoliucionieriškcs, 
bėsnis ir kodėl Rusija nenori įsileisti tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip'ji niškos. Visos skambios, visos geros, 
tvardosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
yra demokratija, kokie darbininkų j baliams, koncertams ir t.t. Antra 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų i pagerinta laika. Kaina .......... 25cgal*
pragyvent:? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali buti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
i>8 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia del to, kad 
atšaus nepagalvojęs

džian bambos spyciai
lr kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 

u Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 "Džian Bambos 
.pyčiai,” eiRs, pasikalbėjimai, hu- 
:noristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA

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

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

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

Visokiuose kraštuose žmones gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę ? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina .................................. $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai Įdomi knyga.
Kaina................................................ 25c
KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas.......... 20c

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet del ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta ? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ..................................... 15c

EILĖS IR STRAIPSNIAI
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c

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

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

Si knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori- 

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

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

Si knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuo- 
jama. Kaina ..................... . 25c
ŽEMAITĖS RAŠTAI

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-

Maironis.
Makaronai su suriu.

Apie svaras makaronų.
I\.WIVčt picnv.
3 kiaušiniai.
1 j sv. stipraus sūrio.
2 šaukštai sviesto. 
Druskos ir pipirų.
Išvirink makaronus

•sūdytame vandeny ir I’ zT KOSk.

pa- 
nu-

Dabar užoilk juos 
Gal kas pasakys, kad gm- pįenu> sudėk išplaktus kiau-

Dar Dėl Moterų

kesnės nuo pat gimimo die- čai dėl moterų jau ir peril- gimus 
nos. Žinoma, kaip vyrai iš- gai užsitęsė; bet yra 
auga Į metus, jie būna stip- ma. kad tylėjimas 

bet pasauli valdyti sutikimą, o aš su p
fizinės nuomone nesutinku- todėl ir

resni; 
nereikia tiek daug

Truputis sutrinto česnako, pabarstvk cinamono, pavil- na žymiausių lietuvių rašytojų ?. Ar
3 puodukai verdančio van- gyk lydytu sviestu ir Įdėk ^TmotSi,

dens. pečiun dar porai minučių, gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip
šaukštas tomeičių pastos. Tada išimk ir' tortas bus "SSS
Petraškų. tavas. Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 1ICOUI11U5 JURS
rp - -iTz-z iv* • z" i i 8iuri tūkstančiai žmonių gyvena, bet ų J JTrys bulves. Karstas labai gerai tinkai£™aiu pastebėjo daug dalykų, ku- JJETUVIŲ KALBOS
4 supiaust TOS morkos. !su šaltu Dienu. o šaltas Su'ri^ kiti nepastebėjo, ir gražiai JUOS' _ M TIK1 - - anrasp. žemaite vra dauer rastu Da- ui\AiviAiii\ADruskos ir pipirų, 
Supiaustyk mėsą nedide-į

karšta kava. aprašė. Žemaitė yra daug raštų
rašiusi Lietuvoie ir Amerikoje. “Ke- į Pritaikyta Amerikos lietuviams, 

i leivis” parduoda jos raštus parašy- Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
Į tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi tinkamai išmokti savo tėvų kalba, 
I laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- o senimas irgi dažnai nori pagilin-tir smulkiai suniaus- bais gabalėliais, apibarstyk Tyras buljonas.

karonus. suris negana pagrustų. ces-
galios, kiek protinės. Taigi, noriu dar kartą “pasikriti- stiprus- patarkuok jo dau- nako ir da paspirging porą 
jei mums sako mokslo vy- kuoti.’’ “Keleivio” 32-rame giau ant viršaus. Įstatyk minučių. Dabar užpilk ver

įautienos duodama 
kvortos vandens. Mėsa už
pilama šaltu vandeniu ir 
pastatoma kokiai valandai

puse šiai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
jota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių,rai. kad moterys turi tiek numery, savo straipsnyje ‘ kentuvę su makaronais i dančiu vandeniu, sudėk to- 

karštą vandeni. Kepink vi- meičių pastą, petraškas, už-
dūriniame karšty (nuo 325 denk ir sutink kokią valan-,lėtos ugnies ir povaliai už-,KĄ'LENDORIUS 1948 M. 
iki 350 laipsnių) iki sukre-|dą Ibiko, iki mėsa pasida-i virinama. Nugraiboma pu-į Jau Kalima 
kės. rys beveik minkšta. Tada’tas. Tada pridedama pinira- Tai

Nedidelei šeimynai imki sudėk supiaustytas morkas. į svogūnų, druskos ir salierų. njga’ a,na 
visko per pusę ir du kiauši- bulves ir pašutink da apie į Virinama kelias valandas- 
niu. ' 15 minutu- iki daržovės su- iki išverda iš mėsos ir kaulu

pat proto kiek vyrai; kad “Vedybom tinkamiausios
jos neatsilieka moksle, ir rimtabudės moterys”, p.
kad jų protas yra sveikes- Rūkas tvirtina, kad tik tos 
nis, nes jų yra mažesnis yra smarkios ir drąsios mo- 
nuošimtis bepročių namuo- terys, kurios glebėkčiuojasi 
se ir taip toliau, tai dabar su visokiais vyrais ir geria 

klausimas.ir kyla klausimas. Kodėl svaiginančius gėrimus, zo- 
moterys negalėtų valdyti džiu: elgiasi kaip tikros 
pasauli taip pat gerai, kaip gatvinės. Bet aš manau, kad 
ir vyrai? tokioms moterims tiktai tas

Mieli skaitytojai, prašau ir rupi. Joms nesvarbu ką 
visus i talką: mėginkite žmonės anie ias kalba ar ką 
rimtai atsakyti, kas turėtų laikraščiai rašo, todėl tokių 
valdyt pasauli: vyrai ar mo- neverta ir minėti. Bet jei 
terys? Palikite ramybėje šiandien moterys turi lygias 
Sokratus. Aristotelius- Mar- teises su vyrais, tai jas ne- 
conius, Pasteuras, Edisonus iškovojo tos lėtos ir nedrą- 
ir kitus išradėjus bei filozo-’sios. Čia jau reikėjo protin- 

KRITUSIEJI KARE GRJŽTA

Pearl Harbor uoste darbininkai krauna į laivą žu
vusiųjų kare vyrų lavonus karstuose. Kritusiųjų kū
nai dabar gabenami į Ameriką, kur jie bus palaidoti 
kariškose kapinėse, arba. jei namiškiai nori. bend
rose miestų kapinėse.

pastovėt. Tada Statoma ant‘su garsiais raštais ir retais paveiks 
-r - - - - - - • Jais. Kaina 5A-50c

ažsisakvt 1948 m. “Kc- 
96

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

Gardus pierninkai.
1 j puoduko riebalų. 
Puodukas cukraus.

1 2 puoduko maleso. 
Šaukštukas vanilės.
3 puodukai miltų. 
Šaukštukas gvazdikėlių. 
Šaukštukas cinamono.
1 2 šaukštuko druskos, 
šaukštukas sodės.

minkštės. Gali 
penki žmonės.

pavalgyt visas Tada duo-genimas. uuu- a, kltas z<Kiis
dama atvėsti. Kai sušals ant! •?I«s..kasį,2n P? 
viršaus taukai, juos reikia, tikrai jie lietuvi 

[nuimti. Tada bulionas vėl
įužkaitamas. nerkošiamas ir 
! karštas duodamas stalan—

. Tortas su obuoliais.
Reikalingi šie daiktai:

Du šaukštai sviesto.
Trečdalis puoduko cukraus Į duodamas paprastai puodu- 
Kiaušinis. ■ l-.uose, vietoj sriubos. Prie
Pusantro i.uoduko miltų, jo duodamos suros krekės.« • .J v • ■* • z 1 • 1 1 • 1 •

>2 puoduko šilto vandens, derio.

Žiupsnis draskos..
2 šaukštukai baking pau-

3 ar 4 kiaušiniai. 
Sauja razinkų.

Ištrink riebalus su cuk-

Pusė puoduko pieno. 
Šaukštukas vanilės.
3 geri obuoliai.

Prie šitokio buljono gali
ma pridėti virintu makaro
nų- ryžių ar kitokių tiršti
mų: tada gaunasi sriuba, 
kuri duodama stalan lėkštė
se arba torielkose.

rum. Sudėk malesą, išplak-, Pauderiuoto cukraus.
tus kiaušinius ir gerai iš
plak. Supilk vanilę. Persi-

Trinto cinamono.
Ištrink sviestą ir sudėk

jok kartu miltus, gvazdike-;pusę cukraus, nuolatos tri- 
lius- cinamoną ir druską. Iš- nant. Išplak kiaušini su li- 
tirpink vandeny sodę. Dėkikusiu cukrum ir viską sudėk 
po truputi miltus ir ištirpin- j pirmutinį mišinį. Įsijok 
tą sodę i pirmutinį mišinį miltus su draska ir baking 
ir maišyk. Sudėk razmkas pauderiu, supilant pieną po 
ir vėl išmaišyk. Sudėk šitą Į truputį. Sudėk vanilę, iš- ” 
tešlą į blėtą, išlygink gra- maišyk ir visą tešlą išversk
žiai su peiliu- pašlapinant ji j į blėtą. pirma ištepus ją 
piene, pabarstyk cukrum ir! riebalais. Gražiai išlygink, 
kepink 15 minučių viduri-jDabar nulupk obuolius, su- 
niame karšty (375 laips- piaustyk juos išilgai, kiek- 
nių). Iškeptą blyną supiaus- vieną į 8 dalis, ir sudėstyk 
tyk keturkampiais, ir turėsi ant tešlos eilėmis-vieną prie
gardžių pieminkų. kitos. Apibarstyk gausiai 

pauderiuotu cukrum ir ke
pink vidutiniame karštyje 

. (370 laipsnių) per 30 minu-

Dažnas nori pasižiurėtT, kaip tas 
kitas žodis lietuviškai vadinasi.

irdime daug angliškų 
ažnai nežinome, kaip 

jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodynų. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .............. 25c

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c
PAPARČIO ŽIEDAS

Ir keturios kitos apysakos: (1, 
Neužsitikintis Vyra; (24 Žydinti Gi-

,riaį*(3) Klaida; Kafeękta. Jose 
puslapių nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 

50c. į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti tų knygutę. Kainų 10c 
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nas gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 

‘ ši knyga parodo, kodėl taip mano
ma. Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kairia ....................  . 25c

i “Keleivis,” 636 Broadway, 
So. Boston 27. Mass.

Home Service Departa
mentas pataria moterims 
stipraus kvapo daržoves- 
mkias kain svogūnai, gruč- 
kai. kaliafiiorai. kopūstai— 
virint neuždengtas. Tada 
iose liksią daugiau minera
lų. busianti geresnė spalvą 
ir geresnis skonis.

Norint išvalyti virvę, ant 
kurios džiaunamos drapa
nos, apsukit ja aplink skal
biamąją lentą ir gerai šepe
čiu su muilu ištrinkit. Pas 
kui nuliekit vandeniu is 
krano.

Pakalbink biznierius pa-| 
siskelbti “Keleivyje,” pa-'

is pečiaus, užbarstyk dau-| “vo b,In| Urp
giau pauderiuoto cukraus, tuvių.

Šutinys iš avienos.
lŲo sv. avies mentės, 
šaukštas valgomojo alie- Čių. Tada ištrauk keptuvę 

jaus.
2 supiaustyti svogūnai.

M am y t ė Labai Dėkinga
M

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

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

atinka ‘Keleivis’ — 
ukrele, ačiū”...

labai p 
ačiū, di

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

Keleivis
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Pastabos
“Laisvės’ apžvalgininkas “Laisvė’’ rugpiučio 30 d..' 

192 nr. rašo: žiu metų talpina laišką iš
. “Į musų šąli atvyko Le- Lietuvos, su kuriuo Įdomu 

ningrado ir Novgorodo rusų susipažinti. Vienas asmuo į 
aukštas dvasiškis, metropo- kilęs iš Smilgių valsčiaus, j 
litas Gregory. Jo vizitas re- Panevėžio apskričio parašė 
akcininkams nepatinka. Gal laišką i Lietuvą, reikalau- 
ir jis bus apkrikštytas bol-,damas gimimo metrikų. B. 
ševikų agentu’’.

Na, ir ko taip 
susirūpino Leningrado ir 
Novgorodo aukštojo dvasiš
kio atvykimu i šią šąli? Gal 
“Laisvės“ štabas su A. Bim-

Grabauskas, Smilgių vals-, 
“Laisvė” čiaus vykdomojo komiteto}

sekretorius (komunistas) 
ve ką atsako:

“Valsčiaus pirmininkas, 
gavęs jūsų laišką, jo vykdy-

ba priešakyje pravoslavų mą pavedė man—valsčiaus 
tikėjimą priims? Jo vizitas į sekretoriui. Kadangi dabar 
reakcininkams “nepatin- valsčiuose jokių gimimo bei 
ka”. o komunistams reiškia mirimo metrikų nesiranda.
labai patinka? Gal jau ne
toli tas laikas, kada komu-

tai nuvykau i apskriti (Pa
nevėžio miestą), kur taip

nistai pradės būdavot cerk- pat gavau neigiamą atsaky- 
ves. Komunistas rašytojas mą. kad asmens dokumen- 
dumeliu pasivertęs ir kiau- tus i užsienį teišduoda tik 
šia: “Gal ir jis bus apkrikš- centrinis aktu skyrius Vii-
tytas bolševikų agentu”. Su
prantamas dalykas, kad virš

niuje
Ve tai jum bolševikiškos

paminėtas metropolitas yra tvarkos pavyzdys; žmogus 
bolševikų agentas! Visam gyvendamas Amerikoj rei- 
svietui iau seniai žinoma kalauja savo gimimo metri- 

ir pasirodo 
išreikalauti.

kad Stalino valdžia savo ku iš Lietuvos 
priešams užsienin vykti pa- bėda yra juos 
sų neduoda, jiem vieta tik Valsčiaus pirmininkas ga- 
kalėjime. Sibire, ir kapuos. y§s laišką “Įgalioja” vals- 
Dar niekas nėra girdėjęs iki čiaus sekretorių surast gi-
šiol, kad 
tuvos
kęs į užsieni 
politinis bolševikų priešas. 
Tat bereikalo “Laisvė” mul
kina tamsius savo skaity
tojus.

—o—
“Laisvė” rugpiučio 19 d. 

ve ką

KELEIVIS, SO BOSTON

ORLAIVIO NELAIMĖS LIŪDNAS VAIZDAS

Netoli Chicagos nukrito žemyn lengvas orlaivis su 
trimis keleiviais. Visi trys žuvo. Vienas lakūnas, pi
lotas Edward L. Bond 19 metų. matyti dar ii- po mir
ties laiko orlaivio vairą.

iš dabartinės Lie- mimo metrikus ir ištraukus 
butų legališkai išvy-.iš knygų pasiųst Į Ameriką.
" ' ‘ nors vienas Kada sekretorius Grabaus

kas nuvyko net i Panevėžį, 
tai aukštesnis komisarėlis 
davė “neigiamą atsakymą”. . 
Važiuok Vilniun gal ten to -??ai 
žmogaus gimimo metrikus.1 man 1

Žodis iš Europos

Skaitytoją Balsai
Brangus draugai. (straipsnius apie tą musų di-
Prisiunčiu jums $5 pašto ,delį rašytoją ir musų kultu-

Rasenta vičius Jonas ir Zigmas, is 
Alytaus vai.

Bajerčienė - Rimkevičiūtė iš Plok
ščių vai., gyv. Pittston, Pa.

Bendoravicius Antanas iš Mariam- j 
polės ap. _ .

Bernatonienė - Novikaitė Emilė is, 
Viešintų vai., ir vyras Kazimieras • 
Bernatonis, gyv. Rochester, N. \.

Bertulis iš Kvėdarnos vai.
Beržinskienė - Tarosaitė Elzbieta, j 

vyras Kazimieras Beržinskas, vaikai I 
Antano ir Kazimieras, gyv. rodos 
New Haven.

Blynaitės Adelė ir Antosė.
Brokas Jurgis, Hanover, Pa.
Būdvytis Juozas, Kvėdarnos vai.
Buivydas Antanas iš Telšių ap. 

brolis Uršulės Pranckienės-Buivy- 
daitės, Chicago.

Bumys Zenonas.
Butkevičius Antanas iš Vilkaviš

kio ap., brolis Adelės Rutienės.
Butrimas Mikas ir Petras iš Aly

taus vai. ,
Ciparaitė (Ciparis) Justina ir Pau

lina iš Rietavo vai., Chicagoj.
Čepas (Chappes) Kazys, Rozali

mo vai., gyv. Philadelphijoje.
Čepkauskas Aleksas ir Justinas, 

broliai Onos, iš Vilkijos vai.
Čeponienė - Giedrytė Emilija, iš 

Skapiškio vai.
Čepuraitė Agota iš Pušaloto vai.
Dapkus Juozas ir Stasys.
Daučanskas Petras, brolis Jono, iš 

Vilkijos vai.
Demandavičiutė Albina, d. Antano, 

vienuolė, gim. Amerikoje.
Dobužinskaitė - Šubinskienė Zofi

ja iš Ukmergės a p.
Draugeliai, iš Dzūkijos.
Dumbliauskas Ignas, iš Alytaus 

i vai.
Greičaitis? Damijonas, iš Bublelių 

vai., Sakių ap.
Gricis Antanas, Jonas ir Pranciš

kus, iš Papilės vai.
Gumbonienė - Jurkševičiutė Juzė, 

našlė iš Šakių ap., ir sūnus Leonas 
ir Martynas.

Jagodzinskas, vaikai Miko ir Sta
sio.

Jakaitis Vladas iš Viekšnių vai.
Janulis Ignas, Chicagoje.
Jencaitė Marijona iš Andriejavo 

vai., Philadelphijoje.
Jenkeliunas Jonas, Liudvikas ir 

Simonas ir jų šeimos.
Jerinas Jonas, iš Lapių vai. gyv. 

Chicagoje.
Jonaitis Augustas, gyv. Chicago.
Juknevičius (Juknys, Juknelis) 

Antanas ir Kazys, iš Užubalių km.
Kačergius Antanas ir Jonas iš 

Šunskų vai.
Kalminys Antanas, Kvėdarnos v.
Kaminskienė, našlė Juozo ir sun. 

Vitalius ir Vladas.
Karpavičius Juozas.
Kasperavičius Petras iš Žeimių y.
Klatkovienė Kazė, Philadelphijoj.
Klimas Pranas ir Vladas.
Krapavickas Jonas, Lewiston.
Krulikauskas Petras ir Krulikaus- 

kaitės Ona ir Zofija iš Aukštadva
rio vai.

Krutulytė Kazė iš Alytaus vai.
Kuisys Vincas ir sesuo Veronika, 

iš Naumiesčio vai.
Kumpis Jonas iš Kartenos.
Kupstienė Uršulė ir vyras Petras.
Kurmauskas Juozas.
Kuzas ir žmona Juzė.
Kvedaras, du broliai.
Kybartas Vladas iš Tytuvėnų.
Lapinskas Antanas iš Lietuvos iš

vyko 1927 m.
Lengvys Pranas iš Kretingos
Lisauskas Jonas iš Trakų ap,
Marcišauskas Jonas ir Juozas įs 

Padubysio vai.
Masiliūnas Jonas, brolis Petraus

kienės iš Panevėžio ap.
Mason-Zurak Anna gyv. Brooklvn.

notą ir meldžiu siųsti “Ke
leivį” i Angliją mano se

ros veteraną. Už tą aš jums 
noriu atsidėkoti tuo, kad

sers sunui pagal pridedamą prisiunčiu du naujus skaity-
adresą. Jis atvažiavo į Ang 
liją į darbus iš Vokietijos.
Taip pat prašau pasiųsti 
jam 1948 metų kalendorių 
ir du kalendorius pasiuskit!kai. 
man.

Aš labai mylių skaityti 
“Keleivį” ir norėčiau, kad 
visi jį skaitytų, bo jis yra 
teisingas laikraštis.

tojus ir prašau siuntinėti 
“Keleivį” Jonui šarkunui 
Bridgewatere ir E. Valuko- 
niui W. Hanovere. Draugiš-

Anelė' Liutkuvienė.
Bridgewater. Mass.

Gerbiamoji redakcija. 
Jūsų išsiųstąjį siuntinį 

gavau ir širdingai dėkoju. 
,, . .... ..Jūsų atsiustas knygas visi
Maikio Tėvui linkiu skaitome su idomumu. Ypač 

žiemos išgerti geros rugį-j dėkui už anglu kalbos va- 
nes, kad bekeliaudamas per doVgK
žmones neperšaltumei. Aš 
žinau, kad Levą visi zmo- pinką’’ 
nės laukia ir meiliai priima, 
ba jis moka papasakoti nui-- „ ' „ , -,kaisto,-ij^, nes kaip taina:)
ves raseiskame vaiske. ta: ,r , • _ - i®i Vokietijos maža ką teatsi-

.... !vežėm, o Amerikoje niekas linkeji-'

Nuodugniai išstudi- 
“Kaukazo Razbai- 
ir jo “švarius” dar-

ir gudrus.
Su

mais
geriausiais

Joseph Rupsis.
La Porte. Ind

Sveiki
čiai.

Labai

draugai keleivie-

Į jų nespausdina. Tai ir turi- 
jme taip pasitenkinti. Su 
j pagarba, B. Laučys,

Vabora, Ont.. Canada.
Siunčiu Maikiui ant batų 

norėčiau jus pa-! šešis ir pusę dolerius: siųs- 
matyti ir apsibarti, kaip pa-j kit “Keleivį’’ man ir Mrs. J. 
prastai. O dabar noriu pa-’Shimkus, Montreal, Cana- 
dėkoti jums už patalpinimą!da. — A. J. Safron, Gard- 
Dr. Vydūno laiško ir už'nėr,nimus. taip kaip juos su

pranta ir išmano. Jis neven
gia ginčo. Jis stipriai įsika
binęs laikosi į savo praeitį 
ir nėra linkęs pigiai vaikytis 
visose naujienybėse.

Jei višta kalbėti galėtų, 
jei ji rašyti mokėtų, tai ji 
daugeliui mokslininkų nosį 
nušluostytų. Ji turėtų tvirto 
pagrindo įrodyti kad elekt
ros energiją ji pirmoji išra
do ir ją pavidale elektros 
vonių pritaikė savo sveika
tai palaikyti.

Višta besikuizdama smil
tyse sukelia elektros ener
giją ir tuo pačiu pasidaro 
sau elektros vonias. Mums 
iš šalies žiūrint atrodo, kad

Atviras laiškas “Keleivio” 
rėdytojams ir jo rūpinto

jėliams
Pagaliaus, vokiečių paštu 

sulaukiau “Keleivio” nr. 29.
keliavo visą mėnesi 

iki man Į rankas pakliuvo. 
Tai pirmas numeris, kurį 

noriu" 
kaip

MAINE VALSTIJOJ APSILANKIUS

numerisiniuiiu mc- |_ *
irgi dideli

“Italijoje komunistų narstai? Prie rusų caro valdžios.)?13 aaų,
tija jau turi 2.250.000 na-i it prie lietuviško Smetonos.1 ku.1.1315 Įspūdžiais, kurtuos 
rių. Tai proporcionaliai di- kas tik norėjo, tas galėjo !CTau * nu™er! Perskaitęs, 
dėsnis žmonių skaičius pri- gimimo metrikus gauti be. Darau tiesiai išvadą, kad 
klauso partijoj, kaip Sovie- jokio vargo. Pas bolševikus. U. S. A. lietuvių išeivija 
tų Sąjungoje.” atbulai. Metrikus nebile yra visuomeniškai pajėgi,

T . t. i •• • i • . koks komisarėlis turi teisę kultūriškai gero lvgio pa-. eigų a .joj omunistų | ^uotjĮ q j taj apSaUga; siekusi ir politiškai subren- 
partija proporcionaliai yra “kontrrevoliucijos”?idUsi. kad gali tokį turinin-

sako:

didesne-
jungoje,

Kaip sovietų są- 
ir dar toli gražu

gausi! Asmens gimimo me-!131 Pirrnas
trikai irgi dideli dokumen- i P.astu. J?aunu>. .čia viešai pasidalinti

(Atkelta iš 3 pusi.) Kaipo pavyzdį ji priminė, 
Dover-Foxcroft Lietuviai kad vienus metus jie užau- 

Mažame Dover-Foxcroft gino daug bulvių ir prikasė 
miestelyje Maine valstijos jų apie 700 bušelių. Bet ru- 
viduryje gyvena virš 20 lie- denį bulvių kaina buvo tik

25 centai už bušelį. Nutarė 
kai kainos 
bulves rei- 

išrankioti ir prisiėjo

tuvių šeimynų. Keistas to 
miestelio vardas gavosi iš laukti pavasario 
susijungimo dvejų kaime- pakils. Pavasari 
lių, - -Doverio ir Foxcroft. kėjo 
Miestelis turi apie 3-000 gy- jas parduoti po 18 centų už 
ventojų. Lietuviai čia yra bušelį!
farmeriai
Pačiame

Gal tas daroma vardan1
v • “darbininku gerovės” ir bu-nevaldo Italijosi gyventojų, !davojimo ’ %komunizmo„? 

tai kokia teisę turi Sovietu doi„;U;„kuii KUKią teisę tun oovievų Palajminti ubagai dvas 
Sąjungoje komunistų parti- kurie tiki j staIfnizmą. 
ia ganvt gyventoms, kam *ja ganyt gyventojus, kaip 
gyvulius. Gal ateis tas lai
kas. kada ir Kremliaus des
potas nuvirs nuo sosto...

—o—
“Laisvėje” rugpiučio 21, 

vienas galvočius parašė pu
sės kilometro ilgumo straip
snį apie amerikonišką eks
pansiją. Vienoje vietoje 
skaitome:

asioje,

P. Kručas.

Paskelbė New Yor
ke 'Lenkų Dienas'

Tai toks farmerio gyveni
mas. Jei laukuose gerai ja- 

s ap. (miestelyj^ yra vilnų karšyk- vai užderėjo, tai kaliais kai- 
../la ir audinycia ir yra kelios-nos yra žemos

i dirbtuvėlės. Tarp kitko yra 
I siūlų špuliukių fabrikas, 
kur ištekinamos

ir darbininkai. 
Dover - Foxcroft

gą ir rimtą laikrašti išlai
kyti. O svarbiausiai, kad jai 
lietuvystės reikalai nėra'toji vista besikuizdama tik 
svetimi, savo buvusios tėvy-1 murzina save, dulkes suke- 
nės nėra pamiršę ir dėl jos Hįa h’jų visos plunksnos pri- 
likimo stipriai susirūpinę.įsisiurbia, o-iš tikrųjų, ji sau 
Sielojasi taip pat savo tau-Ua^ąi. naudingą darbą daro, 
tiečių tremtinių likimu ir. b\?lai tokį patį, kokį kar- 
realiai jiems tiesia pagelstais gydytojai savo pacien- 
bos ranką. Tai gražu ir ma- tams prirašo. Deja, višta! 
lonu, tai džiuginantieji šito pasakyti mums negali j
reiškiniai.

“Keleivio”
New Yorko valstijos gu

bernatorius. T. Dewey, pa
skelbė dvi “lenkų dienas ” i das yra visai atviras. 
New Torko valstijoj. Spalių Skus ir nedviprasmingas. 
iii d. bus minima “Pulaski1

politinis vei-
rvš-

lštekė- • X

II I at iriV5r ...

. Kas link dvejų pasauli- Į)jena”, o spalių 13 d. — 
nių karų, tai Siaurės Ame- “Kosciuškos Diena”. Ta 

proga gubernatorius Dewey 
sako. kad Lenkija praėju- 

iziamoji sjarne kare buvo išduota. Ja 
sunaiki-

rika dalyvavo juose koalici 
jos sąstate. Svarbus karo 
patyrimai ir sprendžiamoji 
rolė bendro
nime 
kai, bet 
kams”.

Čia staliniškas

Medutytė iš Panevėžio ap 
jo užlenko, gyv. Bostone.

Meilius ir jo sesuo, vaikai Jono. 
Mickevičius iš Tytuvėnų vai. 
Miglinas Jonas iš Alytaus vai. 
Mikalauskas Bronius iš Trakų ap. 

gyv. Bostone.
Mockus Antanas iš Naumiesčio v. 
Mudrauskienė Zofija.

, Musnickienė - Staselavičiutė, kil. ir tuo pačiu mus nepamoko,! iš v.všniavos.
nes ji yra beraštė.

Taip lygiai ir Maikio tė- 
jei

Mykolaitis, keli broliai iš Ukmer
gės ap.

Petraitytė Uršulė.

vas. savo metu

špuliukės siūlams.
;Dover-Foxcroft eina 
•žios farmos. Netoli nuo 
ver-Foxcroft eina 
'Aroostook bulviu

yra
darbas neduoda naudos. Jei 
laukuose neužderėjo, tada 

medinės ir geros kainos nieko farme- 
Aplink riui nepadeda. Per karą ir 

gra- dabar po karo farmeriu gy
venimas pagerėjo, bet kiekDo-

garsieji ilgai jis tęsis? 
laukai, i Bulvakasis

Petrauskas Romualdas iš Zamokų bušeliu bulviu ! )
butu!km- Ryv- chicaK°j-Petreikis sūnūs ir dukteris mirusioPasikalbėjimai Maikio su mokslu apšarvavęs jisai Aleksandro Petreikio.

tėvu verti dėmesio. jaunuolį Maikį daug ko pa-

kur žemės platybės yra už- Maine didieji bulvių lau-
.sėtos tiktai bulvėmis. (Vie- kai kasmet sutraukia per 

darbininkų, 
sezono dar

bas. Šiais metais už pririn- 
Šiek tiek žinių apie Do- kimą bulvių bačkos bulva- 

ver-Foxcroft lietuvių man kasiams buvo mokama 18 
suteikė drg. Anšiuros šei- centų. Sako. vienas žmogus 

aP- ma. S. Anšiura yra pusiau gali per dieną pririnkti nuo 
ište- farmerys. pusiau miesčio- 50 iki 100 bačkų. Taigi, gali 

nis. Jis turi 145 akrus že- uždirbti nuo 9 iki 18 dole- 
mės- bet tik maža dali savo

na Maine valstija kasmet bulvakasį daug ( 
i užaugina virš 50 milionų Bulvakasis yra s

Puodžiūnas Klemensas. 
Pugačiauskas Stasys.
Raišutis Pranas iš Kretingos 
Račis iš Panevėžio ap.

- Remeikaitė iš Panevėžio ap.,nėra joks progreso stabdys, kėjusi.
ctnr.ie.klic Moikic1 Rimkevičiūtės Agota ir Palionė iš xiUnieKUS. eViaiKL Plokščių vai.,'gyv. Pittston, Pa.

Nabagas tasai bevardis, mokytų ir netektų juod-j

lendro priešo sunaiki- jgdavė Rusija, kada Variu-j užuojautą 
priklausė ne S. Amen- vog kovotojai sukilo prieš iam savi 

jos sąjunginm- vokiečius 1944 metais ir 
antra išdavystė įvyko po 

kavaiie- karo. kada Lenkijoj buvo 
rius meluoja per akis: spren ]eįsta pravesti sunktus “rin- 
džiamoji rolė bendro priešo kimus”, kurie atėmė Lenki-

bepavardis tėvas iš visų pu- viems ginčytis. Šis senelis 
šių Maikio atakuojama 
Čia tėvui reiškiu visišką o tik 

ir kartu tariu
jam 
Tai

JO
dabar turi darbo, jam ten- 

savo meilės žodžius, ka savo protą? švitinti, kad 
malonus, simpatingas tėvui daug dalykų išaiškin-

senelis. turbut ginklais todėl ti. Tame ir yra progreso es-

Iieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti į:

Consulate General of Lithuania
41 West 82-nd Street,
New York 24, N. Y.

sunaikinime priklausė kaip 
tik Š. Amerikai, bet. ne jos 
sąjungininkams. Tik ne
mokša gali tą neigti.

jai laisvę.
Biznieriams geriausia vie

ta pasiskelbti “Keleivyje.”

apsikarstęs, kad reikalui įs 
tikus įžūlaus Maikio apsi 
ginti. 0 tasai Maikis net 
lazdos neturi
kai įsitikinęs.

me- čia ir gludi demokrati
jos pradmuo.

Tenai kur įsigali, ar įsi- 
Matyti visiš- galėjo vadizmo pradai Mai- 
kad jam ne- kis savo tėvą į kalėjimą

teks su tėvu ginklais grum- padėtų, kad jisai taip viso-

Skaitykit Naujienas •••
TŪKSTANČIAI lietuvių vra išblaškyti po visą pasauli.
TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietintų 
(iš savo gimtojo krašto išmestų) lietuviu, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės, Jūsij draugai. Jūsų pažįstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirasyti. . .

NAUJIENOS tiems išvietintiems lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia jų prisiunčiamus paieškojimus giminių, ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgvventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlykščią “liaudies seimo” rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku
pacijos” periodą. _ ~ .

Skaitvdami NAUJIENAS, Jus patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių į 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami.* Nepraleiskiteprogos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chicagoj metams $8.00; už Chicagos ribų kaina metams $6.00; 

šešiems mėnesiams — $3.25.
į ’ SIŲSKITE ČEKI ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

r NAUJIENOS
1739 So. Halated Street, Chicago 8, ŪL

tis.
Turiu Maikio tėvui pra

nešti liūdną žinią, kad Lie
tuvoje
metais io visi vienminčiai 
bus išmirę. Jei kur nors dar 
ir buvo užsilikęs tai ko
kiame ______

kištis i

rių. Bet darbas yra labai 
žemės dirba, o didžioji jo sunkus. Draugė Ansiurienė 
žemės dalis yra giria. Kas- sako. ji kadaise su vyru ru- 
met dalį savo girios Anšiu- dens laike eidavo bulvių 
ra iškerta ir parduoda po- kasti- tai iš ryto ji manyda- 
pierio fabrikantams. Mies- vo. kad jai reikia važiuoti į 
telyje jis turi gražų namą, ligoninę, o ne į bulvių lau- 
Žmona dirba vilnų kaišyk- kus. Per dieną prie bulvių 
loję. duktė baigė Maine uni- rankiojimo žmogus taip nu- 
versiteto pedagogijos ir fi- sikamuoji. kad ryto metą 
loloeiios skyrių ir dabar tu- jautiesi ligonis. "Vėliau “iš

sijudinus” darbas vėl eina
našiai.

Bulvių auginimas Maine 
tis farmeriavimu, bet gyve- valstijoj yra labai stambus

Kur Galima Maistą 
Taupyti

Šiais metais per pirmą 
pusmetį alkoholio dirbtu
vės sunaudojo 25 milionus 
bušelių komų šnapsui ga
minti. o 1946 metais per 
j.irmą pusmetį tos pačios 
dirbtuvės sunaudojo snapso 
dirbimui tiktai pusę tiek 
kornų. Bet užtat tos pačios 
alkoholio dirbtuvės šiais 
metais beveik visai nenau
dojo bulvių alkoholiui dirb
ti, o 1946 metais jos suvar
tojo tam reikalui 270 milio
nų svarų bulvių.

Alkoholį galima gaminti 
iš bulvių ir iš javų. Jei javų 
yra bukumas- tai kodėl -ne
gaminti alkoholį iš bulvių, 
kurių yra perdaug? Šiais 
metais milionai bušelių bul
vių buvo išmesta į “dom- 
pas”, nuėio niekais, o reika
lingi javai buvo paversti į 
alkoholį. Šitas pavyzdys, 
rodo. kad Amerikoje gali
ma maistą taupyti, jei tik

Bacevičienė - Rimkevičiūtė iš Plok- OUtŲ nOFO. 
ščių vai., gyv. Pittston, Pa. i .. ----------------------------------------

Bacevičius iš Girnų km., Lukšių

mis keturiomis yra atsirė
męs į jam suprantamą ir 
aiškią praeitį. Ne tik jos 

nepriklausomybės laikosi, bet viešai dar savo 
nuomonę gina. Jis taip pat 
yra protingas, kaip ir visi 
kiti, kurie išeinat iš savo 

nors užkampyje ir reikalų ir jų supratimo juos 
gjna Kas kitaip juos išma-viesai jau nedrįso

bet kokius ginčus, tuo pa- no turi įrodyti, kad tasai 
čiu Maikiui tenais nebūtų bevardis ir bepavardis te
buvę kas panašiai atakuoti. 
Bet sprendžiant iš “Kelei

vas
vas

klysta, o re jiems gal 
kapoti, ar į kalėjimus

vio turinio tenka spėlioti, juos dėti. Tame nuolatinia 
kad ir U. S. A. išeivijos me ginče reiškiasi žmogau: 
tarpe mažai pasiliko to be- įsitikinimuT-n»«zl U - „ — ___ 1 2* • . v

žmogaus 
laisvė. Kartu

vardžio ir bepavardžio tė- žmogaus asmenybės pagar- 
vo šalininkų, ar vienminčių, ba. Vistaspats.
nes jei butų kitaip. Maikis,--------------
nedrįstų viešai tokių ginčų 
vesti, kartais tėvą pašiep
damas, nes dėl šito daug, 
kas užsigautų ir Maikis ne
būtų toks populiarus.

Bet gi Maikio tėvas

LIETUVOS KONSULATO 
PAIEŠKOMI ASMENYS

Andriulis Juozas ir Andriulytė So
fija, New York.

Arminas Klemcr as, sun. Jono, 
iŠei- K'm?s Amerikoje, gyv. Brooklyne. 

norit iŠ Babkauskas (Bahi wsky) iš Rum-|Dant IS savo gyvenimiškų šiškių, Kauno apskr 
reikalų ir jų supratimo yra
teisus ir gerbtinas. Jis atvi
rai stoja į ginčą su Maikiu ir pakap JJ ® ... . . . Basrdonaite - Vyš auskienė Ona,fleStO SaVO mintis ir įsitiki- iš Panevėžio ap., gp'. Amerikoje.

Remkit 
skelbiasi “

biznierius, kurie 
Keleivyje.”

lologijos skyrių 
ri puikią tarnybą.

Draugė Ansiurienė sako- 
per 16 metų jie bandė vers-

nimas buvo labai sunkus, biznis. J. Jnš.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietu Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų. ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai. vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadw»y.
KELEIVIS”-

So. Boston 27, Mass.

i
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Vietines Žinios
Kaip Lankyti Laisvės 

Traukinį
LIETUVAI REMTI DRAU

GIJOS CENTRAS PO
SĖDŽIAVO

Laisvės Traukinys bus 
Posėdis Įvyko spalių 5 Bostone spalių 11 ir 12 die- 

dieną Worcester, Mass. Da- nas. šeštadieni spalių 11 d. 
lyvavo atstovai iš Worces- Laisvės Traukinys bus 
ter Bostono ir Lowell. Bu- North Station- ant Nashua: 
vo išduotas pikniko rapor- Street bėgių. Ji galima bus 
tas. Iš pikniko gauta virš lankyt nuo 10 valandos ryto 
300 dolerių pelno. Raportas
priimtas. Nutarta surengti

KELEIVIS, SO. BOSTON

MINOS SUARD£ AMERIKOS LAIVĄ

Amerikos naujausias karo laivas, Douglas H. Fox. užvažiavo ant minų prie 
Triesto miesto ir skaudžiai nukentėjo. Keli vyrai buvo užmušti laike sprogi
mo ir 12 jurininkų buvo sužeistų. Kas paleido ta miną. dar ir dabar tebėra 
neaišku, bet įtariama Jugoslaviją, kad ji leido į juras minas.

Vieno Svaro Kūdikis 
Gyvens

Iš Woonsocket, R. I. pra
neša, kad ten ligoninėj gi
mė mergytė, kuri sveria tik
tai vieną svarą. Daktarai 
sako, vaikas yra sveikas ir 
gyvens. Vaikas gimė du 
mėnesius prieš laiką. Nelai- 
ku gimęs kūdikis maitina
mas įšvirkštimais ir laiko
mas inkubatoriuje.

R & M Overseas Service 
Siunčia Pakietus

iki 10 valandos vakaro. 
Sekmadieni, spalių 12 d.

įvairiose lietuvių kolonijose Uj ės Traukinys bus 
prakalbas n- kelti daugiau,Station J{ čfa gaUnla 
aukų. Be to. nutarta išleisti ku? ]ankvd nu0 jo rvto įki 
laimėjimas apie loO dolerių 10 yakarį ant bž iu (l,.aek) 
vertes ir tam laimėjimui iš- ‘
parduoti bilietus. Trauki- Patartina visiems nueit; 
mas jvyks per Draugijos su- pasižiurėti lysves Trauki- 
vaziayimą kitą pavasarj. fr tvti svarbiuosits 
Paskaityti padėkos laiškai.dįkumpentus- g Amei.ikos 
1S įvairių tremtinių ir pa- nrapit}ps
skirta 200 dolerių siunti- r 
niams siųsti. Siuntiniai bus 
siunčiami pirmon eilėn Lie
tuvai nusipelniusiems as
menims. Išrinkta tam reika- „ , . a .
lui komisija. , Bostono viešbučiai nutarė

r, -j • . . . . laikytis prezidento siūlo-Posėdyje gyva, pirminiu- m0/ taup‘ mr, propramos ir 
kavo Draugijos Centro pir- g Pantra£ienKio nebe. 
mininkas Kriauc.alis ir po- duos valgyklose sve-
sedis buvo užbaigtas visus čiams mfeos o%etvirtadie-
draugijos reikalus greitai niais kiaušiniu ir paukštie- 
apsyarseius. _ Po posėdžio Bostono j.estol.^nai ir?i 
nariai privačiai pasikalbėjo laįkvtis to iuIv
ir pasivaisino j i

Worcesterio

Viešbučiai už Truman 3 
Programą

Tekstilės Darbininkai Duo
da Pareiškimus

‘Laisvės Traukinio” Kelio- Gavo Adv. F. J. Bagočiaus
nė Naujoj Anglijoj Knygas

Tekstilės darbininkų uni-| Musų skaitytojų žiniai! Baltijos universiteto rei- 
ja (CIO) šį panedėlį nuta- pranešame, kad “Laisvės kalų vedėjas R. Žiogeris 
rė duoti valdžiai pareiški-į Traukinys” su istoriniais A- praneša iš Pinnebergo ad- 
mus- kad tos unijos viršinin- ’ merikos dokumentais bus vokatui Bagočiui So. Bosto- 
kai neturi nieko bendra su artimiausiose dienose se- ne. 308 W. Broadway. kad 
komunistais. Tokio pareis- kančiose vietose. Spalių 9— universitetui jau atėjo de- 
kimo reikalauja Taft-Hart- Worcestere. 10—Lynne. 11 šimts dėžių knygų, kurias 
ley darbo bilius. į ir 12—Bostone. 17—Con- adv. Bagočius prieš kurį lai-

Tekstilės unija yra pirma cord, N. H.; 18—Nashua, ką pasiuntė iš savo knygy
iš didžiųjų unijų, kuri suti
ko tokius pareiškimus duoti.

Bostono tarybiečiai išvyko 
Washingtonan.

Šią savaitę, spalių 9 ir'10 
dienomis. Washingtone bus 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

gražiame mo ”e pra(]gS taupymo I suvažiavimas,, todėl j Wash- 
letuvių va- prOpryarną vykdyti tik nuolingtoną išvažiuoja ir bosto- 

samamyje prie ežero kran-jnlškial Taiybos nariai, bu-
Roresp.___ .... . !tent: adv. Jonas Grigalius,

Juozas Arlauskas. Stasys 
Michelsonas ir K. Jurgeliu-

Sako, daugiausiai pasi
priešinimo prezidento siūly
mas sukels privačios šei
mos, kur “bemėsės” die-

Pirmadieni policija nuvv- npnasitenkinima ' * '
ko ant Chandler st. suaręs- "epasitenRinimą' 
tuoti tūlą Arthur Polley,
kurs buvo paleistas iš kalė- BALF Metinis Nariu Susi-

~ T "“Sjimo “ant žodžio”, bet nesi-' rinkimas
laikė savo pasižadėjimo ir ---------
todėl turėjo vėl eiti į kalėji- Šį mėnesį spalių 23 d. 
mą. Policija labai nustebo, vietinis BALF skyrius šauks

Rado už 3-000 Dolerių 
Suvogto Turto nas, pastarasis iš Montellos. 

Suvažiavime bus svarstomi 
svarbus musų tautos klausi
mai, tarp kitko ir išvietin-

N. H.; 19—Lovvelle, 21 — no. 
Lawrence, 22 —Haverhille,
23 —Dover, N. H.; 24 —
Augusta, Me.: 25—Bangor, 
Me.; 26 — Lev/iston, Me.; 
27 — Portland. Me.; 29— 
Fitchburge, 30

Bus Šauni Whist Parė

Ketvirtadienį spalių 16 
i d. L. Darbininkų Draugijos 

— Spring-j 21 kuopa turės L. Piliečių 
fielde ir 31 dieną šio mene-(Draugijos svetainėj So. Bo-
sio — Pittsfielde.

ŠJ ŠEŠTADIENĮ PIKNI
KAS PO STOGU

Pp. M inkų radio korpo
racijos piknikas po stogu 
jau čia pat. Šį šeštadienį 
Municipal svetainė So. Bos
tone neabejojamai prisipil
dys pilna žmonių, nes pik-

į tųjų Lietuvos žmonių įkur- niko programa bus labai 
' dinimas.

Iš Kur tiek Žiūrėtojų?

stone šaunią Whist parę. 
Bus išdalinta nemažai do
vanų ir bus linksmas subu
vimas.

Nuramino Sąžinę Su 
94 Centais

Musų miesto majoras pir
madienį gavo per paštą 94 
ęentus stempėmis. Prie 
siuntinio buvo pridėtas laiš
kelis. kuriame siuntėjas sa- 

išlyginti savo

Overseas Service, 15 
Deering Rd. Boston 26. pra
šo raus pranešti, kad jie 
siunčia maisto pakietus į 
užsienius. Norintieji gali 
kreiptis į tą įstaigą sužinoti 
daugiau apie jų siunčiamus 
pakietus. Pakietai yra po 
$5 ir po $10.

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika
2. Dainos
3. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadway, So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co,
Watches - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliances

379 W. Broadway, So. Boston
Tel. ŠOU 4649

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skenda lis.
Telef.: ŠOU 3141.

Tel. ŠOU 2712 arba B1G 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą 

Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

GERA BIZNIO PROGA
Parsiduoda Stucco Namas su 

Groseme ir Užkandžių Bufetu, 
kas duoda $300 į sąvaitę pajamų. 
Yra 5 apartmentai, 3 fornišiuoti, 
2 ne, aliejum šildomi. Yra frige- 
deriai ir aliejaus šilima. Apart
mentai duoda per metus $4,800. 
Kaina ^$26,000. Telefonuokit iš 
ryto: PARkway 59&5-M.

A. J. N AM AUSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948— — —- • rs
Res. 37 ORIOLE 31 užlieti 

West Rosbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

marga ir linksma.
IŠ programos reikia pa-

minėti šokia,, dainos, vasa- ti
ros didžiojo pikniko nuo- jis kart nusuk Viek pini- 
traukų rodymas, dovanų jš Gauti piįgai

padėti į miesto “sąžinės 
fondą”.

ko- jis non
sKoią” miestui ir tuo budu

kai jo namuose užtiko viso^ visuotiną, narių' susirinki- ‘SinTTekvto
kio suvogto turto uz 3 tuks- mą. kuriame bus perrinkta uį,.onA;qi,c;„ Jr.,,, t0’ PĮkmke, kaip kiekyie-
tančius dolerių. Turtas pa- ateinantiems metams val- ‘Švenčiausio Vardo” drau

gijų paradą mieste stebėjoeina iš kelių stambių vagys- dyba ir bus išrinkti delega- § su milj žmonių.
cių Bostone, ir gana tolimo- tai j BALF seimą New Yor- Taj dideIis skaiėius. ne tie-
se apielinkėse. ' ke. sa?

“Pikniką Po Stogu ir Gražuolės Balių” Rengia

LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJA 
Subatoj, Spalio-October 11-tą, 1917
MUNICIPAL SALĖJ. SOUTH BOSTONE

Broadway. tarp G ir H streets
Pradžia 7:30 vai. vak. Programa prasideda 10 vai. vak. 
Šokiai tęsis iki 12 valandos. Durys atidaros nuo 6:30 vai.

Šio rudens linksmiausias parengimas įvvks šioj suba
toj’ Smagi Jono Dirvelio orkestrą gros šokiams: Polkos 
ir Vaičiaus šokimo kontestai su gražiomis dovanomis lai
mėtojams! Gražių dainų padainuos Birutės Radio Cho
ras. Per šokių pertrauka bus
rodomi puikus SPALVUO
TI judomi paveikslai — fil- 
mos, kurios buvo trauktos 
Liet. Radio Korp. didžiu
liam piknike Maynarde 
Augusto mėn. Ateikit pa
matyt save filmuose, savo 
draugus, matysit kaip šo- 
kot. valgėt ir linksmai laiką 
praleidot; matysite gražuo
lės kontestą; kaip buvo iš
rinkta gražuolė; matysite 
virvės traukimą tarp ženo- 
tų ir neženotų vyrų; Adomo 
Grinevičiaus drutuolio trik- 
sų. I. J. Fox kailių parodą:
linksmus Kanadiečius, ir daug įdomių dalykų, gal maty
site save ir savo draugus.

Gražuolė “Miss Lithuania of N. E.” Panelė Eilėn Ru
činskaitė iš Worcesterio dalyvaus asmeniškai, ir šok- 
“Sukaktuvių Valcą” — ją akompanuos orkestrą ir šešios 
Birutės, kurios padainuos Sukaktuvių Valco dainą. Gau
site progą susipažinti su gražuole “Miss Lithuania of N. 
E.” iš W.orcesterio ir pašokti su ja.

Neapleiskit šio rudens linksmiausio parengimo, žinote, 
kad Lietuvių Radio Korp. parengimuose visuomet yra 
kas matyt, daryt ir išgirsti.

Apart šokių ir dainų programo. bus skanių valgių ir 
gėrimų- kuriuos galėsite atsisėdę prie stalų valgy! ir ger
ti ; ir bus traukiamos 8 puikios laimėjimo dovanos, ir dvi 
įžangos dovanos. Įžanga dėl šio puikaus parengimo yra 
tiktai 90c. priskaitant taksus.

Steponas ir Valentina Minkai.

Panelė Eilėn Buchyn- Ručin
skaitė iš Worcesterio “Miss 

Lithuania of N. E.”

Bet iš kur tiek stebėto
jų atsirado?

Pačiame Bostone su 
Dorch esteriu, So. Bostonu 

i ir kitomis dalimis yra virš 
00 tūkstančių gyventojų. 

V
joje

name piknike, alkstantiej’i 
bus pasotinti, ištroškusieji' 
bus pagirdyti, o norintieji 
šokti turės erdvią salę ir 
gerą muziką, Jono Dirvelio 
orkestrą iš Worcesterio

Nebus Sacco-Vanzetti 
Paminklo Bostone

Bostono miesto majoras 
Pikniko po stogu rengė-! J- Hynes atmetė pasiūlymą 

jai laukia svečių ne tik iš pastatyti Bostone Common 
Bostono bet iš visų apvlin-, parke paminklėli Sacco- 

rou tūkstančių „gyventojų. kių Ta-gi iki pasimatymo' Vanzetti atminčiai. Tokį 
\ įsoje Bostono metropoli-, gį šešta^iepį vakare Muni- pasiūlymą buvo padarę kai 
loie kuii siekia gana toli- cjpaj svetainėj. Rep. kurie piliečiai, kurie norėjo
yra tik 2 su puse milionai 
gyventojų. Na, o sekmadie
nį Bostono gatvėse susirin
ko 3 su puse milionai gy
ventojų. Jei visi Bostono ir 
visų artimųjų miestų gyven
tojai butų susirinkę, tai vis
vien 3 su puse milionų ne
būtų buvę. Bet argi visi 
žmonės ėjo žiūrėti parado?

Atrodo, kad “milionas, 
j kitas" iš pirito išlaužti yra 
visai nesunku.

Tamošius.

Suėmė Septynius Jaunus 
Vagišius

Cambridge policija suėmė

J. Tuinila Sveiksta

Jonas Tuinila, L. Remti 
Draugijos darbuotojas, pra-, 
eitą savaitę grįžo iš ligoni-* 
nės ir stiprėja. J. Tuinila 
jau dirba savo biznyje, bet 
sako. liga vis dar atsiliepia 
ir ims kuris laikas, kol visai 
sustiprės.

Rengia Whist Parę BALF 
Naudai

tuo paminėti 20 metų su 
kaktuves nuo nužudymo 
Sacco ir Vanzetti. Guberna
torius Bradford irgi atmetė 
tą pasiūlymą.

Jauni Vagys Sauvaliauja

Susivienijimo Lietuvių A- 
Įmerikoje jaunųjų kuopa 
* Bostone nutarė surengti 
Whist parę BALF naudai. 
Whist parė įvyks lapkričio’.

Pinnadienį vakare trys 
jauni paaugliai užpuolė 
Cambridge ant Brattle gat- 

'vės Mrs. E. Sigaumey ir at
ėmė iš jos rankinuką su 30 
dolerių pinigais ir 350 do
lerių čeki.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pa j ieškojimus.

MU.Z I K A

Dainavimas ir Pianas
Geriausias pamokas šitoj sri

ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk
lą: (.)

THREE ARTS STUDIO,
480 Boylston st., Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nuo 2 iki <

Ir nno 7 ild 8
546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320 t

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wikox- 
Gsy Rekorderio. Nauji Crossley 
Radijai ir Fonografo Consoles.

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radijų ir Radijo-Fonografų 

Dabar Radijų Pardavimas

Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broadway

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryt®

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL, arto Contral B«. 

CAMBRIDGE, MASS.

kunenpadarėUdaug fsTlauži- 8 i Šand^^svetainėj..... Į GERESNĖ PLUNKSNŲ IR PŪKŲ RŪŠIS JŪSŲ PAGALVĖSE

TeL ŠOU 2805
DAKTARA8

J. L. Pasakomis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomiš:
Nuo 9 ryto iU 12 4i«ną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

mų ir vagysčių. Pas juos 
rasta pavogtų brangenybių 
ir ginklų. Jaunus vagis iš
davė viena mergaitė, kuri 
sako. ią sąžinė pradėjo 
graužti ir ji papasakojo po
licijai apie savo bičiulių va
giliavimus.

Nusipirkit bilietų koncertui.;

Timothy J. Mclnemey Sta
to Savo Kandidatūrą

Lapkričio 16 dieną, kaip 
'3:30 popiet. South Bostono} 
municipalinėj salėj bus p- 
lės Amebos Tataronytės ve- 

Įdamųjų chorų koncertas, 
j Bilietų galima įsigyti ir

Buvęs musų valstijos sei
melio atstovas T. J. Mclner

Keleivio” ofise. 
$1 su taksais.

Kaina —

Sako, Tėveliui Gera Dovana

UŽTIKRINS JŪSŲ ŠEIMAI GERESNĮ MIEGĄ — GERESNĘ 
SVEIKATĄ!!!
Galite jų pirkti svarais pigiom kainom ir pasidarykite patys savo pagalves.

Tai žinosite ant ko miegate. — Mes taipogi turi
me Europiškus inpilus.—Baltų europiškų žąsų pū
kai ir supašytos plunksnos $2.97. Užsisakykite 
paštu arba ateikit musų krautuvėm Platus pasi
rinkimas firankų, draperijų ir užtiesalų lovoms.

LEPIE’S
56 Chauncy Street, Boston 11, Mass. Tek L1B 3968

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU Rimbai Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

ney. praktikuojantis Bosto-Į Penktadienį į musų ofisą 
no advokatas, p r a n e š a į užėjo jaunas vyras, V. J J 

Zelanskas. Pasisakė esąs iš 
Lynno ir užsakė savo se
nam tėvui “Keleivį” dviem 
metams ir kalendorių 1948

mums- kad jis šį rudenį lap
kričio 4 d. rinkiniuose stato 
savo kandidatūrą į Bostono 
Mokyklų Komitetą.

Jaunas advokatas yra gi-'metams. Jaunasis Želans- 
męs Roxbury ir su pasižy-Įkas sako. tėvui bus gera do- 
mėjimu dirbo musų valsti- vana skaityti seniausią lie
jos seimelyje. < tuvišką laikraštį.

Mortgečiui—Namų Paskolos—4 '.
Geriausiose Savings ir Co-operative Bankose ant gerų na
mų, su mažais numokėjimais, galite gauti priduodant man 
pareiškimus. Jokių komisų, apart Bankos advokatų išlaidų, 
nereikia mokėti. Sutvarkykite savo mortgečius. Kreipkitės 
visais namų problemų reikalais pas:

ADV. F. J. BAGOČIUS,
302 W. Broadway, South Boston, Mass.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTO J AI 
(Insured 
Movėta)

Perkraustora
čia pat ir i to-1 
ii mas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
TaL SOUth Boaton 4618




