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Prezidento Atstovas Sveikino 
Išvietintus Žmones

I■
Prez. Trumano Atstovas, Valstybės Gynėjas Tom Clark : 
Pasveikino Išvietintuosius Žmones — Laivas Atplaukė' 
Šeštadieni — Išvietintieji Buvo Iškilmingai Priimti. '

Praeitą šeštadienį į New 
Yorką atplaukė laivas Ge
neral Black su išvietintais 
žmonėmis. Atvyko 813 žmo-

Adakris, Salomėja ir Algi
mantas; Pliupenis Eduar
das; Puškoriutė Antanina; 
Rimkus Antanas, Marcelė,

nių, tame skaičiuje 168 Lie- Regina ir Vytautas; Saba 
tuvos piliečiai. Laivą pasi- taitis Zigmas, Monika, Zig- 
tiko prezidento Trumano mundas ir Marija; Sabrins- 
atstovas, valstybės gynėjas kaitė Genė; Saulis Justinas, 
Tom Clark, New Yorko; Teofilė ir Alfredas; Sudmi* 
miesto majoras O’Dvvyer, ia Vladas; šerkšnas Anta-
kardinolas Spellman, DP 
Komisijos pirmininkas Ugo 
Carusi ir kiti pareigūnai.

Prezidento atstovas Tom 
Clark kreipėsi į išvietintuo
sius žmones su trumpa pra- 
kalbėle. Jis sakė:

Prezidentas sveikina jus, 
kaipo atvykusius ieškoti 
prieglaudos nuo persekioji
mų. Kai Įžengsite Į Ameri
kos žemę, jus riusikratysite 
nelaimingo “išvietin tųjų 
žmonių” vardo ir busite lai
svi Amerikoj gyventojai...

Pasitikimas pirmųjų iš- 
vietintųjų žmonių Nevv Yor-
kč buvo i~i—:ičujai ----

911 umgoo.

Tuoj po atlikimo visokių 
formalumų išvieti n t i e j i 
žmonės išsivažinėjo po Įvai
rius miestus. Pirmame tran
sporte atvyko šie lietuviai:

Alekna Pranas; Aleksa 
Jonas ir Antanina: • Ąžuo
laitis Juozas ir Apolonija; 
Bacevičius Motiejus, Genė 
ir Brunoną; Baltrušaitytė 
Ona; Bataitis Jonas, Barbo
ra. Regina, Ona ir Audro
nė: Baužinskas Juozas, A- 
nastazija ir Aldona; Berno
tas Stanislovas, Ęetronelė, 
Rimantas; Budovaitė Elena 
Vera, 18 m. našlaitė; Čer- 
žestaitė Janina, našlaitė; 
Draugelis Bronius ir Ona; 
Gabrys Juozas ir Sofija; 
Grigalavičiūtė, našia i t ė ; 
Gudonis Povilas; Jalinskas 
Germanas, Boleslava ir Al
girdas; Jasinevičius Niko
demas; Jončas Kazys ir Ju
zefą: Juknevičids Petras; 
Jurgilas Jonas, Stasė ir Ma
rija: Karnauskaitė Kristi
na, 9 m. našlaitė; Katilius 
Aleksandras ir Aldona; 
Kiesilis Donatas ir Stefani-

nas, Elzbieta,' Sigitas, Ana- 
tolius ir Marija-Regina; 
Šidlauskaitė Julija; Šimo
nis Jonas, Marija, Jonė ir 
Daiva; šišas Janina ir Edu
ardas; Šlijonis Martinas, 15 
m. našlaitis; Švelnys Sta
nislovas, Teresė-Danutė ir 
Lilija-Filomena; Turkevi- 
čius Boleslovas; Vaičiūnie
nė Filomena su sunum Al
giu ir dukra Jacina; Vait
kevičienė Regina ir sūnūs 
Viktoras; Vaitkevičius A- 
domas; Valaitis Juozas, 
Mikolė, Egidijus, Audronė- 
Ona ir Vaidevutis; Žigaitis 
Augustinas, Edmundas,—Ma
rija, Nikolė-Marija ir Kegi- 
na-Teresė; Žukas Vytautas 
Bronislava ir Danutė; Žy- 
gas Jonas.

Francijos Mainierių 
Streikas Baigiasi
Praeitos savaitės gale 

Francijos angliakasiai, ku
rie streikavo nuo spalių 3 
d., pradėjo grįžti prie dar
bo. Šią savaitę jau virš pu
sės mainierių dirba ir ko
munistų iššauktas streikas 
visai susmuko. Francijos 
ukiui streikas pridarė labai 
didelių nuostolių. Daug 
dirbtuvių pradėjo užsidari- 
nėti dėl anglių trukumo ir 
elektros gamyba žymiai su- 
sitrukdė. Virš keturių nai- 
lionų tonų anglių liko neiš
kastų dėl streiko ir Franci

KALBA APIE GELŽKE- 
LIŲ STREIKĄ

Chicagoje eina derybos 
tarp gelžkelių kompanijų ir 
gelžkeliečių unijų dėl nu-

ja; Klimanskaitė Vida,,11 : statymo naujų uždarbių ir 
metų našlaitė; Klimavičių-j darbo sąlygų gelžkeliuose.

TREMTINIŲ GYVENIMAS VOKIETIJOJ

■HM
Ši nuotrauka parodo viengunuių tremtinių gyvenimo apystovas apleistose vo
kiečių kareivinėse. “Keleivis’’ yra mėgiamiausis ių laikraštis. BALF dabar 
veda vaiu tremtiniame sušelpti. Aukas siųskime United Lithuanian Relief Fund, 
105 Grand st., Brooklyn 11, N. Y.

Visa Mandžurija 
Bolševikų Rankose

Graikija Prašo Dau 
giau Pagalbos

Graikijos vyriausybė pra- Kinijos nacionalistų ka
sė Amerikos,* kad jai butų1 riuomenė visiškai traukiasi 
duota daugiau pagalbos, į iš turtingos Mandžurijos ir 
kad graikai galėtų pašaukti užleidžia tą dideli kraštą

SO Milionų Amerikiečių Rinko 
Šalies Prezidentų

66 Milionai Užsiregistravusių Balsuotojų — Balsuos Virš 
50 Milionų — Renkamas Prezidentas, 32 Senatoriai, 432 
Kongresmonai, 32 Gubernatoriai ir Šimtai Vietinių Pa
reigūnų.

ŠĮ antradienį virš 50 mi
lionų amerikiečių balsuoja, 
rinkdami šalies vyriausius 
pareigūnus. Iš 95 milionų 
turinčių teisę balsuoti, užsi 
registravo balsavimui 66 
milionai, bet balsavime, p? 
gal Įvairių organizacijr; 
spėjimą, dalyvaus gal apie 
51 milioną balsuotojų.

Rinkimų kampanijoj pre
zidentas Trumanas pasakė 
271 prakalbą ir padarė 
traukiniu 25,000 mylias ke
lionės. Jis iš šešių kartų 
lankėsi visose J. A. Valsty
bių dalyse ir milionai žmo
nių jį klausė milžiniškuose 
mitinguose. Gubernatorius 
T. E. Dewey pasakė 170 
prakalbų ir padarė 16,000 
mylių kelionės. Labai jud- 
i-ųs buvo ir kiti kandidatai 
i prezidentus. H. A. Wall- 
ace aplankė visus didžiuo
sius miestus, o gubernato
rius Thurmond agitavo tik
tai pietinėse valstijose

Viso kandidatų i prezi
dentus buvo 11, bet tik auk
ščiau paminėtieji sukėlė di
desnio susidomėjimo.

Kandidatų Į 32 guberna
torių vietas yra 100. kandi
datų i 32 senato vietas yra 
95, o i atstovų rūmų 432 
vietas yra 962 kandidatai.

Ypatingai karšta kova 
ėjo dėl senatorių vietų, nes 
demokratų partija tikisi at
kovoti iš republikonų sena
to daugumą.

Kadangi “Keleivis” išei
na antradienį ir nenorime 
laikraščio išleidimo suvėlin
ti, tai rinkimų rezultatų pa
duoti negalime.

Sako, Vakarai “Su- 
laužė Sutartį"

Rusijos diktatorius Juo
zas Stalinas ir vėliau visa 
rusų spauda iškėlė “kaltini- 

4 mus” prieš Ameriką ir Ang
liją, kad jos sulaužė “susi
tarimus”, kurie buvo pada
ryti dėl Berlvno. Rusų spau
da skelbia Višinskio susita
rimą su Argentinos minis
teriu Bramuglia Paryžiuje, 
bet Amerika ir Anglija tą 
susitarimą atmetusios. An
glija ir Amerika sako, kad 
Višinskis gal ir buvo ką 
nors sutaręs su Bramuglia, 
bet Argentinos užsienių rei
kalų ministeris neatstovavo 
nei Amerikos nei Anglijos. 
Todėl jokio “susitarimo” 
tos valstybės nesulaužė ir 
visas Maskvos keliamas 
triukšmas daugiau vra tai
komas Amerikos rinkimu? 
paveikti, kaip teisybę nu-

Peru Prezidentas
Pabėgo Užsienin

Praeitą savaitę Peru res
publikoj, Pietų Amerikoj, 
kariškiai padarė perversmą 
ir Įkėlė Į prezidento vietą 
generolą Manuel Odria. 
1945 metais išrinktas prezi
dentas Bustamente pabėgo 
i Argentiną. Jisašvykdamas 
iš Peru sakė, kad jis tiktai 
Pero tautai turi duoti at
skaitą apie savo valdymą ir 
pasitraukia Į užsienius, kai-

komunistams. Kinijos pre 
zidentas generolas Čankai 
šėkas grižo iš šiaurinės K i 

Graikijoj, šitą graikų pra-inijos i Nankingą ir Man- 
šymą atmetė, bet, sako, pa- džuriją šiuo tarpu nebebus 
žadėjo duoti Graikijai pa- ginama. Mandžurija turi 40 
galbą karo orlaiviais. Grai-i milionų gyventojų ir yra 
kija negali pilietinio karo j turtingiausia Kinijos dalis.! 
baigti, nes ‘‘partizanai” tu- Rusai tą kraštą išplėšė ir po prezidentas. Perversmą 
ri savo bazes Bulgarijoj, išgabeno iš ten labai daug Peru respublikoj padarė ka- 
Jugoslavijoj ir Albanijoj, pramonės Įrengimų, o ‘'mai- rininkų ir dvarininkų koali- 
Tose valstybėse partizanai nais” rusai paliko Mandžu- • cija.
yra apginkluojami ir per- rijoj japonų ginklais gink- --------------
siorganizavę vėl veržiasi Į luotus komutistus, kurie GALLUP PRANAŠAUJA

i armiją dar 30,000 vyrų. 
Valstybės sekretorius G. C. 
Marshall, lankyda m a s i s

Graikiją. su'šiaurės Kinijos komunis- RINKIMU REZULTATUS

□vavjvi.

KREDITO SUMOS VIS 
DAR PUČIASI

Visas Amerikos milžiniš- rupesnio ir Aitierikoj.
kas biznio pastatas remiasi* -------Į“
kreditu. Štai keli skaičiai, ą 
kuriuos ką tik paskelbė fe-j
deralinė bankų priežiūros 
komisija. 15,000 Amerikos

tais dabar vertžiasi giliau Į Gallup viešosios nuomo- 
Kiniją. Mandžurijos pra- nės institutas pranašauja 
laimėjimas akelė didelio savo “galutiname spėjime”, 

kad už T. E. Dewey bus pa-

LIETUV1 
SUVAŽ1 

NEW
Lapkričio

duota 49 su puse nuošimčių 
visų balsų, už H. S. Truma- 
ną — 44 su puse nuošimčių, 
už H. A. Wallace — 4 nuo- 

! šimčiai ir už Thurmond 2
ia sunkiai atsigriebs dėl to bantu turėjo paskolinę Įvai-', ^ap^ricio-i «. ioi- nuošimčiai.
streiko padarytų nuostolių, nems biznieriams spalių 1 ^e’5a^n^ merikos Ii- , Amerikos rinkimų tvar-

d. 47 bilionus 140 milionų !.ie . UKiama>“>enhos lu j.0Je trenkamas ne tiesiog 
dolerių, arba vienas bilio- ^UV1^, Tarybos suvažiavi- prezidentas, bet “elekto- 
nas ir 200 milionų doleriu P135’ Kuriame vieciami na- viaj”y kurių iš visų valsty-
daugiau, kaip rugsėjo mė- į^vautl Vlsl ALT nariai. ^ju vra 53] Kiekviena val-
nesio pradžioje. Bus aptarti svj rbųs lietuvių stjja turj “elektorių” pagal

tė Irena, našlaitė; Krištapo- 
nis Eduardas ir Jonas; Ku
bilius Juozas, Anielė ir Elz

Deryboms vadovauja prezi
dento “tyrinėjimo komisi
ja”, kuri nori suderinti skir-

Į šitas milžiniškas pasko-į simai.
Ių sumas neįeina draudimo;
(insurance) kompanijų pi- ms
nigai, paskolinti Įvairiems UŽMUŠĖ INDONEZIJOS 
biznieriams.

visuomenės veikimo klau- ?avo gyventojų skaičių.
New Yorko valstija turi 47 
elektorius, Massachusetts— 
16 ir tt.

Po linkimu elektoriai su-

bieta: Kupčinskas Antanas tingas kompanijų ir unijų 
ir Genė; Dr. Kuša, Polikro- pažiūras.*Jei susitarimo ne- 
nas, Stefanija, Elena ir Al- butų prieita, unijos įkalba 
girdas; Levickas Albinas ir apje gelžkelių streiką. De- 
Stasė su dukterim Stase ii’ rybose ypatingai daug gin- 
Birutė; Lunaitė Edita, 14 čų kelia gelžkeliečių reika- 
metų našlaitė; Lūšys Sta-; lavimas Įvesti 40 valandų 
svs, Marija, Irena ir Yįda- darbo savaitę gelžkeliuose.
Marija; Mačelytė Emilija;! -------------------
Maldutis Julius ir Vilma;; RUSIJA TURĖS “GA- 
Malinauskas Viktoras, Al- LINGĄ LAIVYNĄ” 
ma, Algimantas ir Lilija; Maskvos radio praneša 
Mankauskas Juozas, 17 m. Sovietų Sąjungos komunis- 
našlaitis; Martenenas Jo- tų partijos nutarimą pasta- 
nas, 15 m. našlaitis: Matu- tyti daug laivų ir padaryti, 
laitis Antanas: Mikalaus- kad Rusijos laivynas butų 
kienė Karolina; Nikšas An- “galingas”. Pagal turimas 
tanas, Elzbieta, Genutė ir žinias Rusija jau turi ga- 
Irena: Noreika Petras, 15 lingą povandeninių laivų 
m. našlaitis; Dr. Orlauskai- laivyną. Sako, kad Rusija 
tė Rūta; Pacevičius Igną- turi tarnyboje ne mažiau, 
cas: Paplauskas Vaclovas, kaip 200 submarinų ir stato 
Aleksandra, Audronė ir Al- 100 naujų submarinų, pa
girdąs; Pastušauskas Myko- gal naujausius vokiečių

KOMUNIS V VADA ..................... .T , važiuoja ir išrenka prezi-
Paskolos vartotojams pa-' Indonezijos re?,Pr")llkdentą. Bet tai vra tiktai 

siekė 14 bilionų dolerių, ov.Vnausybe Pan.e?a- ka( formalumas, nes elektoriai
pardavimas “ant išsimokė- viena™ę susu'irnime _ta’.p privalo balsuoti už tuos 
jimo” vartotojams pašoko ’e?Pubhkos ka iuomene> u kandidatus, už kuriuos pa
iki 7 bilionų 717 milionų į jnaistimnKp sigaj.ė balsuotojai,
dolerių, arba 184 milionai pjūčių buvo ra gautas Indo-
daugiau, negu rugsėjo mė-: nezijos komu; istų
nėšio pradžioje.

vadas.

las, Veronika ir Rūta: Pa
tamsis Antanas; Petrauskas

Rusai Užmušė 
Amerikos Pareigūną

Vienoje, rusų okupuotoje 
miesto dalyje, sekmadienį 
buvo rastas užmušto ame
rikiečio Irving Ross lavo
nas. Jis buvo atrastas nužu
dytas durtuvu. Su juo kar
tu važiavusi jauna sekreter 
rė buvo rasta netoli auto- 
mobiliaus sunkiai sužeista. 
Ta mergaitė papasakojo, 
kad ją ir Irving Ross už
puolė keturi rusų kareiviai, 
ją išmetė iš automobiliaus, 
o I. Ross nužudė.

Irving Ross buvo vienas 
iš Marshallo plano vykdyto
jų Europoje. Dabar eina 
tardymas, kaip nužudytasis 
amerikietis pateko Į rusų 
zoną ir ar jis buvo nužudy
tas politiniais sumetimais, 
ar plėšimo tikslu.

19 ŽMONIŲ MIRĖ 600 
> SERGA

Donorą, Pa., miesteliui 
gresia didelė nelaimė. Nuo
dingos dujos iš cinko fab
riko užnuodijo to miestelio 
ir apielinkiu orą ir 19 žmo
nių jau mirė, o 600 žmonių 
serga. Donorą miesto tary
ba sako, kad dėl šalto oro 
dirbtuvės gesai neišsisklai- 
dė ore ir silpnesnių plaučių 
ir širdies žmonės neatlaikė 
nuodų. Miesto tarybos pir
mininkas John Dūda, Jr. 
sukvietė nepaprastą tary
bos posėdį ir pakvietė dirb
tuvės ir unijų atstovus greit 
nutarti, kokių priemonių Į 
imtis, kad gyventojai nebe-| 
butų nuodijami.

DR. PRANAS ANCEVI- 
ČIUS KANADOJE

i

Daktaras Pranas Ancevi- 
! čius su savo šeima šias die
nas atvyko iš Vokietijos Į 
Kanadą, kur apsigyveno 
Oakville, Ont. Visiems pa- 
dėjusiems jam atvykti i Ka
nadą ir šelpusiems jį ir jo 
šeimą tremtyje Dr. P. An- 

■ cęyičius reiškia širdingos 
i padėkos. *

APVOGĖ CLAIRE B. 
LUCE

Rašytoja Claire Bootbe 
Luce, buvusi kongreso narė 
iš Connecticut, pranešė ši 
pirmadienį policijai, kad 
vagys jai pavogė New Yor
ko viešbuty brangenybių 
už 20,000 dolerių.

PIRMIEJI RINKIMU 
REZULTATAI

Hart’s Location, N. H., 
miesteliukas pirmas “atbal- 
savo”. Jo 12 registruotų 
balsuotojų padavė 11 balsų 
už Dewey ir 1 balsą už Tru- 
maną. Seniau tas miestelis 
balsavo daugumoje už de 
mokratus.TU 1 o t ORLAIVIS SPROGO OREMuso, kurs 23 metus gyve- n ŽUVO

no Maskvoje >’ iš ten buvo v .
parvykęs vadoi luti bidone- .. K?r0 transporto orlaivis 

<ų pirmadieni išsprogo ore 
prie Muldrow, Okla. Ne
laimėj žuvo 11 žmonių. Ne
laimė Įvyko laike didelio 
lietaus.

zijos bolševikai isSIŪLO KURTI TREČIĄ 
JĖGĄ '

Socialistų partijos kandi
datas, Norman Thomas, 
balsavimo išvakarėse sakė, 
kad Amerikos Dažangiajai 
visuomenei atėjo laikas; kaišekas, po 
kurti trečią nepriklausomą i !'raĮaimėjig.o. k 
politinę jėgą, kuri butų tik- lr kviečia .K 
ra darbo žmonių partija 
Wallace’o

KINIJA ŽAD i TELKTI
J£GJ 5

Kinijos pre^fientas Čan-
landžuriios 
eipėsi i tau- 
sutelkti iė-

KOMUNISTŲ TEISMAS 
LAPKRIČIO 15 D.

New Yorko teisėjas H. R. 
ištini navo- Medina skelbia, kad 12 
žada neką- Amerikos komunistų vadij

r__ _  gas prieš komu
“procresvvių”! J1?- Čankaišeka^ 

raitija negali būti toki tre- nituliuoti ir ti karą iki ,<’a bus svarstoma lapkri- 
čia jėga, nes joje šeiminin-‘komunistai J? nuveikti. ^.;0 15 d. jau j;- trečio kar- 
kauja komunistai. Ta jėga!^et v’isoj Kinijoj jaučiama 1 yla atidedama prašant

planus ir su vokiečių tech-,turi susidaryti iš pažangių- didelė panika i
nikų pagalba. I jų ir darbininkų koalicijos. 1 dėl rytojaus

netikrumas apkaltintųjų komunistų va 
du gynėjams.

POPIEŽIUS SMERKIA 
TOTALITARIZMĄ

Romos popiežius Visų 
Šventų proga pasmerkė to
talitarinius rėžimus, sako, 
bažnyčia yra priešinga to
kiems rėžimams. Bet popie
žius nė žodžio nesakė apie> 
Ispanijos totalitarini rėži
mą ir savo laiku buvo ne 
tik užmiršęs pasmerkti Mus- 
solinio rėžimą, bet darė su 
juo sau pelningą sutarti.

Popiežius kalbėjo anie 
totalitarizmą automobilių 
darbininkų delegacijai iš 
Turino ir Romos.



No. 44. Lapkričiu 3 d., 1B48 m.
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BALF VAJUS pustuščio stalo mato. prie ko 
privedė Tito klaidos”.

Bendro Amerikos Lietu 
vių Fondo seimas Chicago 
je teisingai pasisakė dėl pa

Bet Tito irgi turi dantis. 
Jis turi 140 laikraščių savo 
tarnyboje ir tie visi laik-.galbos teikimo u-emtmiams ra^.|aį kad Jugoslavi-

atvykti į Ameriką.^ Seimas joj gyvenimas yra geras irgeras
nutarę, kad BALF-a? turi ejna geryn. -Borba , vy 
padėti u-emtimams atvykti rįausįas titininkų dienraštis,
Į Ameriką ir. teikdamas tą i<ako:
pagalbą, neturi atsižvengti
i tremtinių politinius, tikv-! -Jugoslavijoj vartojimo dar
binius ir kitokius pasi- ktų gamyba padidėjo 22 nuo- 
skirstvmus. BALF turi* pa- Šimėius virš praeitų metų ga- 
tarnauti visiems lvgiai, pa- mybos ir 7 nuošimčius virš 
o-al savo geriausias išgales. 1939 metu gamybos. Ir viskas 
“ , .. , tas tarnauja tiktai liaudžiai!”

•Tenka uk paimketi, kad.
gitas nutarimas butų vykdo- Tito spauda iškelia, kad 
mas gyveniman ir kad iš Jugoslavijoj ne tiktai “var- 
tremtinių tarpo nebegirdė- tojimo dalykų gamyba pa-j 
tume skundų, kad kas tai kilo”, bet .Jugoslavija šian- 
vra skriaudžiamas todėl, i dien ”gali pasigaminti ir 
kad jis neįtiko kunigui ar pačių moderniškiausių gin- * 
kam kitan* kių”.

Bet tą pasakius, reikia Jugoslavijos komunistų 
musų visuomenei priminti: organas vra “Borba” (Ko-

KELEIVIS. SO BOSTON

AR ATVYKS JIE AMERIKON?

Šitie keturi tremtiniai išgyveno mažame kambarėly 4 metus, negalėdami nei 
namo gryžti, nei kitur išvykti. Dabar jie tikisi atvykti Amerikon. Padėkime 
jiems remdami BALF vajų.

jei musų visuomenė nerems • kalboje. Tai yra politinių generolai susėdo prie stalo 
BALF-o darbo? BALF-o. bėglių ii- Maskvos agentų kalbėtis, tai rusų maršalas 
ištekliai yra menki, kasa i leidžiamas laikraštukas ir Sokolovskis iškėlė visai

Kas Savaite
«aus 2 milionų ir 200 tuks-

statvma apie Anglijos plie- rinksią 300,000 balsų, 
no pramonės nacionalizaci- Kai “Keleivis pateks * 

KieKvie- 
ar 

pro
sios turi įsitraukti į bendrą salį praspėjo. 
gamybos planą. Konversijos Kaitai

Karalius “sosto kalbą” Amerikos Lietuvių Rymo 
skaitė iš socialistinės val
džios paruošto rašto ir iškė
lė svarbiausia Anglims Dar-lė svarbiausią Anglių 
bo partijos reikalavimą — 
nacionalizuoti plieno pra
monę. Taip sename, tradi
ciniame Anglijos rūbe pa
sirodė naujų laikų socialis
tinė dvasia.

Katalikų Susivienijime kilo 
“laitas” dėl nesenai praves
tos konversijos išlaidų. Ta
me susivienijime susidarė 
opozicija, kuri kaltina susi
vienijimo vadovybę dėl sau 
vaiiško išlaidų darymo
konversijos pravedimui. Sa-

__________ ko, ALRKS sekretorius W.
Debatai parlamente bus Kvetkus paėmęs “konversi- 

ilsri ir audringi. Geležies ir įjos išlaidoms ’ apie 15 tuks- 
' lerių, bet atskai- 

pinigų neišdavęs, 
yra nusistačiu- 

paslaptis iš-

paaugliai ir ligonys. Labai rioje diktatūroje 
maža dalelė tremtinių gau- laikraštyje skaitome: vyžiuje, laike UN posėdžių, 

tai ir Anglija ir Amerika

tiktai gėdinga Muktam. Europos kraštai ir daug ma- l4 daugumą šitam liaudies 
Visu tu karo kurs: v:„ Chur- ziau-. ka!P .Anfnf- Tun- seikalayimui pravesti ir tuo 

h ll - -'kausiąs ka- kur^iv- momis žiniomis Amerikoje budu laimėti vieną svar-
toji/lir^udnr. neteki; kiekvienam gyventojui per: blausių mūšių ūkio pertvar- balius iš*Wilkes Barre, Pa.
savo tautos paamkermo^ka.p elektros, o Rusijoj .. v Atrodo, kad ALRKS na
,r pasitikėjimo viso įmokta- J»4(> kUowattvalandŲ. Kuklus Vyras
tiškų jėgų visame pasaulyje. Tokie vra nuogi skaičiai. Trečiosios, piogresyvių• -iz-vf vnrioc mr»L’irnn ic-

vilkti ne tik dienos švieson, 
bet ir į valdišką teismą. By
lą vesti paėmė adv. J. Vir-

riai už konversiją * mokės 
dvigubai. Jie ir konversijos

Toks pat likimas ias> a ir vi- .•so<,-;a!izmą-? mįeruot'i ’adas- rinkimų B- išlaidas padengs ir teismo
su kitų karo kurstyti ių. elektros skaitliuku, tai vakarėse New \orke sake, išlaidoms pasikastys. Ne-

na maisto siuntinėlius nuo 
savo giminių ar draugų A- 
merikoje, o milžiniška trem
tinių dalis negauna nė iš 
kur jokios pagalbos. Tai 
daugumai šiokią tokią pa
galbą teikė BALF-as. 

Norint kad BALF-as ga

•‘Komunistai yra areštuoja
mi Jugoslavijoj vien tik todėl, 
kad jie yra lankęsis Sovietų 
Sąjungoje... Visas Belgrado 
veidas pasikeitė Į blogąją pu 
sę. Jus nepažintumėt 
to. žmonės yra užbaidyti 
Viešpatauja teroras.

Išeina, kad visi •karo Rusijoj socializmo yra de-
skelbia. kad Stalinas sako kurstytojai’’ pralaimės rin- šimts _ kartų mažiau, kaip

kad jo partija jau pasiekė iišku tik vienas dalykas,
milžinišku laimėjimų. Ji kodėl ALRKS vadovybė iš 
(trečioji) sakosi apgynusi Į konversijos išlaidų padalė

lėtų ir toliau vargstančius; tytumet visur liūdnus žmonesmnci i F o i it i i iuzvouuvviue snisplnfi i

netiesą, arba. kitaip tarus, kimus, kaip Churchill, ir Amerikoj... 
“draugas, tėvas ir mokyto- pasaulyje viešpataus stali- : •
jas” apsimelavo. ’ J-ninė taika. Ne be pagrindo Dabar

Izraelį nuo jo priešų, sako- 
i si sutrukdžiusi priimti 

Sovietų Rusija Mundt-Nixon bilių ir nelei-

pasnaDzoomis kaioančius zmo 
neužtenka gerų rezoliucijų: nusįVTię. Pirma jus irgi
ir teisingų . patarimų, bet į matydavote žmones pašnabž- 
reikia sudėti ALKŲ. ■ domis kalbančius, bet tai ne-

BALF seime buvo kalba-i buvo komunistai. Tie. kurie 
ma, kad reikėtų surinkti vakar pašnabždomis kalbėjo.; 
TM—fcTTrToi t/vv-tt, , , I šiandie yra laimingi. Jugo

slavija vis labiau ir labiau

ruošia karą, kad Amerikoj i ouvo pagaudyti cu.sų w an 
ir Anglijoj yra žmonių, ku- • ace’ui.

Gervė Padangėse

ri galybes upių, o tų upių gal paties “vado” žodžius, 
vanduo gali gaminti 100 į buvo tas. kad
milionų kilovvattų elektros* šaltoioarba 550.000,- Mee suUilKeme šaltojoenergijos,

PENKIS MILIONUS dole 
rių, kad galima butų musų 
tautiečius žmoniškiau su
šelpti ir ypač, kad galima 
butų sušelpti ligonius ir 
duoti papildomo maisto 
vaikams ir paaugliams.

0o0,000 kilou attvala n d ų 
per metus! Užtat tie gud
rus inžinieriai sudarė pla

“paslaptį”, kurią aiškinti 
reikia net teismuose?
“Teisybė*” Ieškotojai

Lietuvių bolševikų New 
Yorke įkurtas “kultūrinis 
centras” nutarė “ieškoti tei
sybės teisme”. Čia ne juo
kas, bet tikra teisybė. Ko
kios gi “teisybės” jie nori 
kapitalistiniame teisme? 
Nugi, jų “teisybė” yra lais- 
nis šnapsui pardavinėti! Jie 
skundžiasi, kad “likerių 
boardas” jiems neduoda

karo įsibėgėjimą, mes su
trukdėme jo progresą, mes 
jį išmušėme iš vėžių!”

O kas, sakykit, pakeltų, - ■ , d - R^°5 S pa<lan':: 44 tUkS- « -niuku?uo%:>i jS pati SSZsva&
„ u™. vaistj- £-a~ A^ to nepadaryt,.

i žmonėms “gervę padan- daryta, maždaug po 15 me- storis ir kartu pastatyti 18,- Šv. Žeme* Futbolą* "LKŲ teismo išlaidoms
tu laiko, pietinė- Rusijos 000 mažų vandeninių elekt- Mažiukė Palestina virtoi 

iena naujiena sako, klimatas bus pakeistas. ros stočių. Visa Rusija BUS politiniu futbolu. Ameriko-

Iš Sovi

rp , - - j • - , žmoniTokioje dvasioje skun- ?ėse” 
džiasi koks tai Jugoslavijos y:€

k-arln komunistas. Jis negali įsi- kad Sovietu vvriausvbė sausros bu> išnaikintos ir padengta elektros stočių je tą futbolą “spardoMUdvai7dinti tvarkos kur Tmn- ... , • * -- -r-. ... - - ~ _ _____________ ,

Kultūrinio centro” bur
bulas sprogo ir pašvinko 
vodkos kvapu. Bolševikiš
kos “kultūros’’ paslaptis iš
siaiškina, o tie lengvatikiai,

Palestinos kuI?e daTė “(tul!u-
iena nmam centrui’ kurti, da- 

mainė i ^ar -*ra kviečiami vėl atida-

ir
buvo kalbama ^apie tokią ‘ * ‘patvirtino” planą per 15 Rusijos žmonės -silauks tinklu, o virš Rusijos laukų stumdo rinkiminiai vejai,

kruvą.
Mes i stebuklu

r—-fo-t nugzuens. ja. Kada tas ivvks ?4askvos! Tokius planus ateities ir vėl grįžo prie senesnio J*-'.1} (leln?jįn^ ir sil^ti auk^
-- ! “Trockistinė klika” Ju- valdžia tiksliai nepasako e!eptn^. ^ ‘r>?u. >0* elektros gamvbai paskelbė plano. Padengti,
? K^vUoj tikrai padarė Ma- bet žada -rer 10 ai me- L?.‘n.a.5 artimas Stalino bendradar- Tuo pat metu Palestinoj. kad kaku.nnls ęe"tras «a"

. . P - ' Pasake lr bis, A. N. Vozniesenskis. ■ šuo talpu lyg ir stipresni!'et«. Il«‘“vlan» Par-
ką Planą Rustjai elektifi- — — — žydai, galvoja taip: “Ką;aavinett.
kuotn Tai buvo prieš 26 me- noim.i-ti turėsi", ir im’I. Ką jus manote, bolsevi-

rėmėjai?

Ne stebuklas, bet kiekvieno 5 .. zacla, I-1.’ ar.?° nelietuvio gera širdis ir vargs- r os skaudėjimo, tų padaryti Rusiją ”di- 
tančių tautiečių užjautimas & p vU ^ltu?se dz^usia^ pasaulyje” elekt-

Antanas drybtelėtų. tai nie- nn mano kitaip. .Ji žada gerve
ko nesulauksime ir saviškių L- kurtč ų t'ar- padangėse. bet iki šiolei ne-
nesuselpsime. * _______ pajėgė užtikrinti Rusijos

Sušelpimas vargstančių

Parv- 
dvidešimtaš-

Wi. neirt cienuvs, I1C-; ***vi*«a, cu uja,, iunuj veiu dungtiniuTaU-
k-nr^ntsi’ ra drabužiu, nėra užtenka- turės pasisakyti už kokį tų organizacijoj. Jis pasakė*Lė mv°nes ma* n-.3ic-:o. r.ė-a jokių pa- nors vieną pianą ir turės joj “NE” dėl UN saugumo u!

vmrrr.am- 4 i t i ikvvfie ėitrr/’ • '?an} togumu. nė;a. žmonišku bu* laikv’tis. O jei tos šalys pa- rybos bandvmu tarti savožmonėm, ne zileles ranko-j būtis sugedės, prašom bars- tl^ksta paDrasėiausių noiės. Palestinos audra stik- žodį Berlyno blokSos 
as mu- linėje beregint apsiramins, klausimu.

iŠ daly- RįnĮęimų Pranašai . Tautų čarteris
tun pla-į Ras laimės rinkimus? J . 7™. tąsytas, kad

... , .. „ ?arsina’ ta klausima atsakymus duo-
kiek -nuonmciu gamyba da visokiame j i “viešosios 

(< nuomonės institutai”, kai 
Tnasi" kurių laikraščių “šiaudiniai 

garny- balsavimai” ir šiaip “spėji- 
papras- kaf\ g daug spėjimų, kai 

.3 avvvcju. vra ; 4 v * • .uz^?t?s’uz" kurie gal ir tikrai atspėt
pati geria-.-, a valdžia, koki Pu%^s'“^odalizme^TO ne aP>'tikriai rinkim« davi- 
tik gali bu:;. Jis manė. kad Ku^!.jOS f°^a7f^STT nius-
jei tai valdžiai duoti elekt- ?Mo\rv vVpcU STOv£ “’P*#"'? pagundos”
rą, tai ji -Jės įvykinti so- vi nor i . Vi • sakosl nesąg laisvas ne N- cialistinę -antvarką. nes vad^’-VaSSs ^to''vk£! If’rC įen?rada,rbis Wm- 
noms'U' “ -enur± maŽi' B&ų d k&ura ?aui"us rinkfmų S'

«tn?\b,7' ! h:„ė, naS mu darbu- mai«‘u ir
sakiu EftlčtU- kitomis utėlėtomis Stalino
sakiu i?re;.ke bolševizmo p-prvbėmięįsitikinimo & y DemiS.

______ ’ Klausimus ir atsakymus pa- ralei Dono. Volgos ir
Komunistinė spauda ir .Stalinas “kalbėjosi”'Uralo upes Maskva žada

Rusijoj ir rusų pajungtuose v u - A • gn?V J”«*as- Pakramtuose daug rašo apie v 1 ’akoU kad 18 dveJ1i l-eLXolf-ą glnų JU9?ta bus 
maisto trukumus Jugoslavi- bVv.° v,skas su- ?60 mylių ilgumo ir 110
ioj. Kaip tik Tito abdmetė 1—a- ’ ,bet \akai-ų ‘agreso- jardų platumo. Palei Dono 
nuo Maskvos linijos. Jug£ f-?1 -1’ kar° kui^ytojai” su- upę ginų juosta bus 568 
slavijos žmonės nradėio ^,anm^ nutraukė. Stalinas niylių ilgumo ir 66 jardų 
badauti. Bent taip aiškina plJTrną1 ka.,t^ buv? su* P^umo. Palei Uralo upę 
Vengrų komunistų spauda^?skv°Je;‘'Ugpmčio ginų juosta busianti virš
loiri sako: P ’ 30 d>’ lr 15 antro karto buvo 600 mylių ilgumo ir 66 jai- įsitikinimą. <ad socializmas ________

, . susitarta Paryžiuje, kur tar- dji platumo. Siauresnės gi- yra mašininė planinga ga- ’ ’ i5?8- s- Trumaną bu-’yra kilnus,
rnežastis yra tame fakte, pininkauj a n t Argentinos riy juostos papuoš ir kitas myba ir d; atoriška. “ista- Keturioliką milionų žmo- šią paduota 22 su puse mi-f uždarbį va

kad visa Tito politika yra užsienių reikalų ministeriui pietinės Rusijos upes. Virs tymais r.^uvaržyta vai- nių vergų stovyklose! Tai Bonai balsu ir jis gaus 134j lietuviams!
aidinga. Pnes tris mėnesius J. Bramuglia “viskas buvo to, bus užsodinta giriomis džia”. Ta e “mašininia- baisus, nors ir šalti skaičiai.

7*'i s*u_ta^a”’. bet Amerika ir p milionai 700 tūkstančiai | me” socializme Leninas ne- Vž tų skaičių kiek gi sle-
" kruvinų ašarų, skurdo,

‘ j? Kiek suardytų 
(Pabaiga 5 pusi.)

tatus:
Už T. E. Devvey busią 

paduota 26 milionai balsų, 
jis gaus 355 elektorių bal
sus. Už H. S. Trumaną bu

\ ĮSAS PASAULIS nič nie
ko negali tarti “saugumo ta
ryboje”, jei viena iš didžių
jų valstybių pasako “NE”. 
Rusija tą pasakė ir visa 
“Jungtinių” Tautų plepaly- 
nė pasibaigė niekais.

O tuo tai-pu “visas pasau
lis” minėjo Jungtinių Tau
tų “Dieną” ir aukštai pa
statyti žmonės nesigailėjo 
liežuvių dėvėti, garbindami 
tą rusų užvetuotą plepaly- 
ną, kaipo pasaulio išgany
mą...

J. D.

Gailestingumo jausmą* 
yra kilnus, paaukok dienos 
uždarbį vargan patekusiem 

ųir jta gaus 134jiietuviamą! Aukas siųskite: 
elektonų balsus. Pietinių . . .
demokratų kandidatas United Lithuanian Relief 
Thurmond gausiąs pusant-Į Fund of America, 
ro miliono balsų ir 42 elek-t 105 Grand st, ' 
torių balsus; H. A. Wallace Brooklyn 11, N. Y.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

I’O NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Apie Pennsyivaniją

Pennsylvanijoos žemės ypač žymios kolonijos yra 
plotas 45,333 keturkampės anglių kasyklų rajonuose, 
mylios. Gyventojų ji turi Pennsylvanijos žemėje 
10,689,000. Sostinė yra Hai- gimė Amerikos nepriklau- 
risburg. somybė. Philadelphia buvo

Pennsylvanija rubežiuo- pirmoji J. A. Valstybių sos- gitas tremtinys gyve
nasi su Nevv York, New Jer-,tins. Čia buvo paskelbta na palėpėse, kur nė- 
sey, Deiaware, Maryland, musų šalies nepriklausomy- ra neį baldų, nei lan- 
West Virginia ir Ohio vals- bė, ar Dedaration of Inde- gų, nei žiburių. Žmo- 
tijomis. pendence. gus rašo pasidėjęs

ŠVIESA PER STO
GO SKYLĘ

mų 
tų
bežiuojasi su šia valstija
Per Pennsyivaniją teka ke- pakėlė didžiausią vargą, 
lios didelės upės, — Dela- bet ir užsigrūdino kovai už 
ware, Allegheny, Monon- savo išsilaisvinimą. Čia Get- 
gahela Susąuehanna ir kt. tysburg, garsiausio pilieti- 

Pennsylvanija garsi savo nj° karo mūšio vieta. Pa 
industrija. Čia palaminama staroji vieta patapo lyg ko- 
veik pusė viso šalies plieno. k,.t?u‘“ Kas mę-
Pittsburghas yra centrasjtal. '
visų metalų išdirbystės. Ug8*™* Amerikos kampų a ' 
čia iš vežiojama įvairus ge!ank,>U* v,e^ ?hl alf±; v ,,
ležies išdirbiniai po visasĮ^ *'la« narS1^*K . 1‘Mvas'ška peną” kurs iš iu
vaktiias ir i dence Hali, Liberty Bell, mu. Reiškia, tuomet viskas dvasią peną , jų

Pennsvlvanijos minkštųjų1 ®en?min0, Franklino ?Pau- buvo gerai Niekas nuo to padarys po.itmius 
„„„i- * t \ w ; ! stuves pastatas ir daug kitų laiko neDakeis.a ka» liečianė^odukciia siekia uii Paminkl* >am* Namas modemiškas,
000 000 tonu o kietuiu an- Pennsylvanijos Tumpike, gerai įrengtas. Yra visi pa- 

160 mylių automobilių pui-Į tankumai. Mes jaučiame,

toji neskaitlinga publika 
dar labiau sumažėjo...

Seniams buvo Įteikta, kai
po dovana, po gražią naują 
penkdolerinę su IJncolno 
paveikslu. Tik kažin kodėl 
buvo pamirštas Juozo Sta
lino paveikslais apdovanoti 
tuos senius. Juk šie žmonės 
taip ištikimai dabartiniu 
laiku tarnauja dėdei Stali
nui.

Iš tų pagerbtųjų Domi
ninkas Lekavičius tikrai' 
yra užsitarnavęs Stalinėj 
aukščiausio laipsnio meda- i sukaktuves.

KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRAŠO

Philadelphijos Naujienos
Apie Kojas, Kultūrą ir lys buvo storos ir trumpos.

Kitką Dabar Atlantic City mau-
Skaičiau “Keleivio” 41 nr. dynėse matosi tiktai plonos, 

“naujienas iš Philadelphi- ilgos merginos su trumpo
kos”. Pasirašo “exkilbasi- j mis kelnėmis. Jos čia smė- 
nis”. Jei jis nesislėptų “po lyje voliojasi ir kojas kilno- 
drese”, mums nereikėtų į ją. Taigi, kur eisi ar važiuo- 
spėlioti, kas jis yra... Į si, visur pamatysi kojas kil-

Sausio menes] Lietuvių nojant ir gal jau laikas bu-
.vluzikalinė Bendrovė turė- 
o balių, minėjo 40 metų 

_ Man valdant
ho, nes jis niekada dar nė- aš sakau šalia manęs sėdin- 
ra nuklydęs nuo tikrosios Į čiam draugui, kad kiibasai 
‘‘linijos“ nė per nago juo-' \ra per riebus. O jis man 
dimą. Tai tikra Stalino da- sako: — Ar nematai, kad 
valkelė. i aš juos valgau be duonos,

Dr.

tų nustoti dėl to dyvytis 
akis išvertus. Būti kunigiš
kos nie iu s už kunigus nėra 
jokio reikalo.

Dar žodis dėl to baliaus 
• engimo. Daug ką pasakyti 
negalima, nes viskas buvo 
daroma po “iron eurtain”.

Baltrušaitienė ir Jc-J nes jie per daug sausi! Tai- To klubo salė nėra didelė,
nas Gataveckas, jau ne kar-j gi, išeina, kad vienam pa- todėl buvo siūlymų rengti 
tą buvo nuklvdę nuo tikro-; tinka motinėlė, o kitam du- vaisęs iš dvejų kartų. Bet 
sios Stalino linijos, tik su-Ikrelė ir visiems neįtiksi. O kas buvo atmesta. Komiteto

glių ar antracito čia iškasa 
ma 54 milionai tonų.

Musų valstijos farmeriai 
augina kviečius, rugius 
žas, kukuruzus, bulves 
baką, obuolius, aprikosus
Š “fSriT t^ Breaker (anglių trintu- 
Dieno ūkio ir iš Daukštienos lve>’ kun randasi netoh nuo P PennsylvLnuSs vS Ga? ir viena » 
turi daug ir gerų mokyklų,
kolegijų ir universitetų.

, „ O kas link Jurgio Par- i spaudo’e žinios anie kiiba- n§ lietuvišką salę vaišėms,
P°annlas.iJ°nva‘- čiausko, tai jis visiems yra i sus. ‘ * bet komitetas paėmė Tum-

Rius, Maskvos politikos ak- ge:as ir visų <jrauga5; Mas čia turim septynius, e£s Hal}> vokiečių,svetainę,
lūs pasėkėjus... . . . jis ateina pas komunistus, klubus, aš esu visuose buvęs komiteto teko girdėti,

Lolsevixai UKejosi avi- jis jiems aukauja. Jei ;ir visur taip pat žmonės vai- kad už salę buvo sumokėta 
guoo pelno is sn«pso n gerasis Jurgis ateina i Lie- "o ir panašiai juos pavalgi- ar tik ne 309 dolerių, o kai, nmno<ro»>_ . ........... - ... . _ .............. narjaj bandė ką sakyti, tai

atsakymas buvo toks: “mes 
komitetas ir mes žinom, ką 
darom . Vaišės buvo ren
giamos trečiadienį, o ne 
šeštadieni, kaip daugumai 
butų buvę patogiau. Komi
tetas ir dėlto aiškino, kad 
yra žmonių, kurie šaštadie- 
niais ilgai dirba (bučeriai, 
užeigų laikvtojai), kurie 
šeštadieni negali atvykti, 
todėl ir parinktas trečiadie
nis. Taigi, komitetas tarė 
“bvt po šernu” ir ką čia na
riai begali sakyti?

Kartą susitikau vieną iš 
komiteto ir klausiu, kodėl 
iia neėmė lietuvišką salę. 
Jis prisipažino, kad lietu
viškos svetainės yra geros, 
bet, sako, tų svetainių val- 

i dybos “negeros“ ir su jo- 
• mis tas komitetas nenorėjo

kad neturėjimas barui lenu- bu pasalti. ret joiseuKis- senius galima pasakyti, kad šeima važiavau i Vakarus 
mo skaudžiai atsiliepia ant ki pravadynai ir įs^ bylos vra tikri “Laisvės” sekėjai aplankyti sūnų ir dukterį.

Buvom sustoję

Aukštųjų mokyklų yra keli 
tuzinai ir vien moterų kole
gijų yra 14, o mokytojų ko
legijų yra 13.

Musų valstijos vardas ki
lo iš anglų kvakerio Wil- 
liam Penn pavardės. Wil- 
liam Penn gvveno 1644— 
1718 metais. Jis sėdėjo ka
lėjime už savo Įsitikinimus, 
karštai gynė sąžinės laisvę 
tais laikais, kada sąžinės 
laisvė veik niekur neliuvo 
pripažįstama ir 1681 metais j

viso musų biznio. -. - , ,
“Dabar mums kitos išei- maldauja aukų bylai vesti, 

ties nėra, kaip tik eiti i tei- Aš esu tikras, kad atsiras 
smą ir ten ieškoti teisybės, kvaili) lietuvių, kurie tikrai 
Musų advokatai ir mes na- siųs pinigus tiems “kulturi- 
tys esame gerai įsitikinę, ninkama”. Kai kuriuos žmo- 
kad teisme laimėsime; Byk! nes galima mulkinti apva- 

Milžiniškos jėgos elektros, bus užvesta už dienos kitos.) livs metus. Ne’suvėli*. 
gamykla statoma ant Sus-J “Mes manom, kad visi

sutiksite sų musų nutarimu 
eiti teisman. Teisybės rei
kia ieškoti.

“Bet ėjimas teisman kaš
tuos nemažai pinigų. Tą 
kiekvienas gerai žino. O

Didžiausias pasauly siurb
lys (pump) vadinamas Scot, 
kuris traukia vandeni iš ka
syklų, randasi netoli Kulp-

ųuehanna upės kranto prie 
miesto Sunbury.

J. D. Taunis

BROOKLYN, N. Y.

‘Teisybės Reikia Ieškoti”
Aš jums prisiunčiu kores- 

jis atkeliavo į Ameriką su ' pondenciją is musų miesto,
Anglijos karaliaus pripaži
nimu jam teisės į tam tik
ras teritorijas šiaurinėj A- 
merikoj. Tos teritorijos ir 
yra šių dienų Pennsylvani
jos valstija. W. Penn pla
navo ir Įkūrė Philadelphi-i tojams.

bet nesistebėkit, kad siun 
čiu tiktai iškarpa iš bolševi

mabo pasipinigauti. Jie jau jr gčyraY prisilaiko vi^boT-
*1_ ur • - « *‘Laisvės” kryptelė-

PITTSBURGH, PA.

ševikų 
jimų

j Sakoma kad pagerbtieji 
gavę po tą gražią ir naują J 
penkinę, tas penkines, arba 
net. savn apnnc

rines aukavo i “Laisvės” 
bedugni “fondą”. Vadina
si, “gerbė senius” ir kartu

dukterį 
Chieagoj. 

Užėjom išsigerti į vieną už
eigą. Ten buvau paklaustas, 
kas aprašė “Keleivyje”, 
kad musų bendrovė mus 
“prišėrė”. Sakiau, kad ne
žinau. Tie chicagiškiai sa
kė, kad jie už toki aprašy
mą imtų rašytojui šluotą...

“Progresyviškų” Senių 
Pagerbimas

Jau senai Pittsburgho ir agerbtiems seniams no- 
. u .Jriu p-iminti, kad niekadaapielinkes ‘ progresyviskos nė,a vėĮu atsikratyti 

kadangi ieškant gėrimams .organizacijos, žinomos rai- Maskvos “linios”

Pakelinis.

ios miestą ir bandė tvarky 
ti naująsias teritorijas pa
gal savo Įsitikinimus. W. 
Penn užima žvmią vietą 
ne tik Amerikos, bet ir 
žmonijos istorijoj.

Pirmieji Penn sylvani ios 
gyventojai buvo anglai, 
škotai, airiai, velšiai, danai, 
franeuzai, švedai ir vokie
čiai. 19-ame amžiuje, kada 
pradėjo kilti pramonė, į 
Pennsyivaniją pradėjo plūs
ti ateiviai iš visų Europos 
kraštų ir dabar čia yra viso
kiausių tautinių kilmių ko
lonijų. Daug yra italų, sla
vių ir lietuvių.

Pennsylvanijoj kūrėsi pir
miausios lietuviškos kolo
nijos Amerikoj ir ilgus me

ky “Laisvės”. Visi lietuviai lln‘nk<J ,r..SJa'P r.a?' n
turėtų susipažinti su ta' ,remeW skublal ateiti Bu-.o pnskairta cieia h 
“naujiena”, kurių lioiševikų pagalbon.. Prašome paauko-; tanija tų yn-s f,i metų uz- 
laikraštis skelbia savo skai- pagal išgalę sios garbias siUn.avusių vedėjų l.u.o 

bylos vedimui, teisybes įes- varcąi: Dr. Baiclisaitienes. 
j kojimui, apgvnimui musų Domininko Lekr’ičiaus, Jo- 

* no Gatavecko, Jurgi 
visi čiausko ir kitų. v so, 
visi' arti 20 vardų.

kultūros1 mur1I Kultūrinio Centro re-j Teko sužinoti
bet įsteigi mėjai tuojau gausiai atsi- vusių toje pagerbimo vaka- ^rOve 

boKevikiškor’Drona^ando« liePs i mus^ svarbų atsi- rienėie, kad sve ų ir vieš- gerindavo, dabar jauvis- 
c‘kadIU lizdą galėtų’ bukimą. Tai yra musų visų mu, įskaitant ir u os senius. puikiai įtaisyta ir dar 

ištaikyti iie norėjo .kurti ilabai svarbus >-eikalas”. , nebuvo nė šimte. Vaka. ie-į, loų miško prie io dapirko. 
didelę karėiamą. Pinigai iš ištrauka iš kultui- ne buvusi gera ir nebrangi, Per vasara ne tik lietuviai,
karčiamos butu ėję lietuvių clirektoriTį rast4°. Saįn4‘ ,nu' llk G.oleri n ę, bet pa- bet ir svetimtaučiai sekma- 
mulkinimui o visas tnS biz-i var^no skaitytojus. Bet kas gerbtuvių programa buvo čieniais ir šeštadieniais lai- nf hntfvadtnamt “kuHu-Ul Perskaitė, ne- ‘'muerną”. to čia piknikus. Stovint ar

[abejojamai matys, koKiu i a.-ivalgius, > )ramą pa- sėdint prie upės išrodo, lyg 
auskas ir prie Nemuno esi. Parkui 

pradėjo tvarkyti kožna draugija iš- 
tai ir renka po vieną atstovą, iš 

kurių susidaro tvarkos apa
ratas “Board of directors”, 
o direktoriai tvarkosi ši-

Dalykas tas: Bolševikai . , . x .
rinko iš lietuvių pinigus bendroves teisių, 
“kultūriniam centrui” įkur- Mes manoni,^ 
ti. Mes visi žinojome, kad bendroves sennmKai 
bolševikai ne
centrą” kurs,

nis butų vadinamas 
riniu centru”.

Sumanymas buvo gerai 
apgalvotas, plačiai išpustas, 
bolševikiški kvailiukai pini
gus dėjo ir, rodėsi, kad bol
ševikiška “kultūra” pradės 
žydėti. Bet paskaitykit, ko-[ 
ki kliūtis stojo skersai kelią

tus garsusis Shenandoah' stalincų kultūros platini- 
buvo Amerikos lietuvių i mui. Žemiau paduodamas 
centras. Lietuviškos koloni- i raštas yra pačių “kultūrinio
jos čia yra išsibarsčiusios 
po visą valstiją, nuo Pitts
burgho iki Philadelphijos ir

WORCESTER, MASS.

CHESTNETS
CANTEEN

VISTA MALONI IK MLTA
Visokių Genimi, Alaus, 
tankiai pa«amfa«ų Vai- 

gkl «r Ulksuilią
CU raunama lr “Keleivis” 

pavieniais numeriais 
90 M1LLBURY STREET

jog 
ir

HARTFORD, CONN.

Čia prieš 25 metus visos 
vietinės lietuviu draugijos 
susitarė ir nusipirko apleis
tą parką, arti miesto prie 
plačios Connecticut upės. 

Valyva-1 vadinama I ight House 
Metai po metų vis

ųrgio Par- 
rodos,

budu lietuviai bolševikai ėmė vesti J. Mil 
nori mums savo kultūrą kai “pagerbtieji 
piršti. Įkurk didelę “Stali nuobodžiai kaibė i

Prieš kelis metus buvau nu
vykęs i Atlantic City pažiū
rėti, kaip renkama “Miss 
America”. Ten 
kaip mergina'
sės, o vyras “mieravo
erazmua“. Hollyiyoode te-;ne(, komitetžikas
ko matyti, kaip rinko mer- ai5kino> kad jjs nematęs t
m.” fkTjr'h'T’i/2-1 J0?.,ten valdybų “Laisvės” piknike., 
"n i k, ,n°' Tai ve- ‘okie komitetai
<5,n r f b- tai jau verti papeikimo ir
San Francisco, Portiande. kas tiesa, tas tiesa.

centro” direktorių parasy-. 
tas. Jie sako:

“Bet mes dar neturime i 
pastovaus leidimo gėri- j 
raams pardavinėti ir dėl to 1 
dar negalime paleisti dar
ban didžiulio, gražiai įreng
to “baro”. Musų leidimo 
prašymą atmetė gėrimų lei
dimo davimo taryba, nepa
duodant tikros, aiškios prie
žasties. Labai neaiškią prie
žastį paduoda, buk namas 
esąs netinkamas. Bet per 
eilę metų, kai šis namas 
buvo katalikų organizaci
jos Knights of Columbus 
nuosavybė, baras ten vei
kė; Knights of Columbus 
turėjo pilną leidimą visus j

JUOZAS STALINAIS
— arba — •

Kaip Kaukazo Razhaininkas Pasijai 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pi’ipauskas. k>is pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviesta visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas; kaip jis rt >av©jo 
bankus ir kain jis žudė savo sėbrus. Ne prasiu nymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetu r var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Stalai pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klaus aus, lįs už
ims jo vietą, kai giltinė j j nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršelius. 1 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunamf “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS 
636 Bro*dwa,, South Bo,ton 27, > I»m.

Ore., Seattla, Wash. ir vi
sur užeidavome Į naktinius 
klubus ir visur teko matyti, 
kaip aktorkos šoka ir kojas 
kilnoja, o žmonės žiurėjo ir 
rankomis plojo. Bet dėl to 
nei žemė griuvo, nei tas 
kultūrai pakenkė.

Kadaise, kai buvau gri
norius, važiavome kartą į ra^ės aP- 
Atlantic Citų maudytis. Tamuševičius Antanas ir 
Tais laikais moterys nešiojo Mar’J*a is Knaunėnų km. 
ilgas kelnes ir pačios mote- Tarvydavičius Jurgis ir Vin-
---------- —-------------------------- eas ir Marijona iš Kuprių km.

o • • i • . . ... Truškauskas Ksaveras ir Pe-
oUSll inkimui prasidėjus Urbanavičius Jonas nuo Aly- 

jjuvo tiktai atskaitų apžval- taus. 
pa. Lž parko rendas įplau-> Vaičytė-Merkienė. 
k£ S1’?61-70-..Ištaidų buvo Vaišvilaitė Iza. jos motina 

•&0?lry;?!l.pe1?0 Hę- turėjo vaistinę Chicagoje.

Kojų Nebijantis

IEŠKOMI AMERIKOS 
LIETUVIAI

Tričius du broliai iš Tatkunų 
km.. Deltuvos vai.

Tamošaitis Antanas iš Tau-

1 a $356.25. Mitingui paši
lai;. : pirm. — St. Braznaus- i baigus dar teko mums ma- 
kas, sekr. — A. Sabeika, Joniai pasikalbėti, čia jie 
fin. sekr. —J. Juška, iždi- mus gerai pavaišino. Mes 
rinkas — B. Videikis, par- suprantame, kad Labanaus-;
ko isnuomotojas — P. La-j kai mus vadino neva ant tonu km.. Liudvinavo parap 
- žnauskas. Jie kas mėnesi j susirinkimo, bet tikrenybėj Viršųi:s Juozas ir Simonas iš 
laiko susirinkimus L. A. P. C svečius. Ačiū jiems už tai. Zubiškių km
klubo kambariuose. Spalių —o— Vasiliauskas Benediktas iš
rėnesi gavom atvirutes, Čia baisi nelaimė patiko! c.autkalnio km.. Telšių ap.

Antaną Mačiulį (Mitchul)l Vencius Juozas ir Pijušas.
:s Wmdsor, Conn. Koks tai Venckus Konstantinas iš Yla

Vanagaitė 
miesto.

Vaitkevičius Leonas iš 
neikiu km.. Joniškio vai.

Vaitkevičiūtė Emilija iš Ku-

Bronė iš Ylakių

Vai-

lad bus susirinkimas 23 d. 
pas P. Labanauską. Ten 
mes ir nuėjome. Vos tik į- 
žengus stubon puikiai pa
puoštam kambaryje matosi 
gražus, didelis atvaizdas

tiokas jį labai sužalojo, nuo 
to iis ir mirė spalių 25 d.
Buvo tai vyras nevedęs ir 
giminių čia neturėjo, dirbo liepti.

Dr. Jono Basanavičiaus. Pp stubas, pentino, popie-. Vilkas Domininkas iš Pakuo- 
Matyt čia ateina daug lietu- navo ir kitką taisydavo. į nio vai. 
viškų laikraščių ir vietiniai! Visiems buvo malonus ir
anglų laikraščiai. Jie turi kur jis dirbo, jo darbu visi * .. Ie';kornieji arba *P‘e Juoa 
Įsitaisę namuose mažą bib- buvo labai patenkinti. paJ žinantieji maloniai prašomi at- 
lioteką. Šitas reginys širdį laidotas St. Benedikt kapi- i 8>kreipti į:
maloniai pakutena, nes ši-; nėse. Lai būna jam amžina, Consulate General of Lithuania 
čia tai tikri lietuviai gyve- ramybė Amerikos žemelėje.' 41 West 82nd Street, 
na. K. Vaitonis New York 24- N- Y-

kių vai.. Gailaičių km.
V ileikio Vaclovo ir Vileikytės

Stefos giminės prašomi atsi-



Ketvirtas

t
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Airių Respublika
1920 metais airių tauta pilietybę ar likti Anglijoj 

iškovojo nepriklausomybę, svetimtaučių teisėmis. (Da; 
bet prarado vienybę. Dalis bar airiai Anglijoj dar turi 
airių, šešiose šiaurinėse ap- bendrą Britanijos piliety- ~ 

įskrit’se, atsisakė atsiskirti bę).
nuo Anglijos ir šiandien Skirtumai tarp šiaurės ir 
Airijos sala yra politiniai pietų airių yra ne tiktai ti- 
padalvta i dvi dalis: į Eire kybiniai. Yra ir ekonominiųę . cVirfnnMt AiniH.

Nepriklausoma Airija 
(Eire) turi 26 apskrityse 3 
milionus gyventojų ir be
veik toki pat žemės plotą,

Šiaurės Airija, 
yra pramoningas

skirtumų.
Llsteris,"
kraštas ir gyventojai ten 
yra tirštai atmiešti škotų 
kilmės žmonėmis, šiaurės 

Kaip Lietuva (27,137 ket:’Airijos gyventojai yra dau- 
virtaines mylias). Šiaurinė: giau suanglėję. kaip Lire 
Aitra, ar Vistelis, turi tik- gyventojai. Tiesa, visoj Ai- 
tai 5.238---------- - - -------- --- ,v-ketv. mylias ploto 
ir 12279.000 gyventojų.

Pietinė Airija ar Eire at- 
sisk rė nuo Anglijos ir pa

rijoj, šiaurės ir pietinėj ly 
giai buvo įsivyravusi anglų 
kalba, bet pietinėj Airijoj 
kaimuose dar buvo išsiiai-

NORI FEDERACIJOS

reikalų
Carlo

Farmeriam Pasiskaityt

siža'dėjo likti Britų Imperi-i kiusi senoji airiu kalba, kel- 
os ribose, bet šiandien ai- tų kilmės gaellic ka.ba. Ne

baigia priklausoma Airija (Eire) 
ryšius bando tą senąją airių kalbą 

ne tik atgaivinti, bet ir pa- 
jvyraujančia šalies

galutinainai jau
nutraukti politipiu- 
su Anglija ir vadina savo 
valstybę nepriklausoma res
publika". Maža Airija per « 
karą praktiškai Įrodė, kad 
Britų dominijos yra nepri- 

- klausomos valstybės, nes 
i Airija vienintelė iš visų do- dvikalbė tauta 
minijų pasiskelbė per karą. niniame 
neutrali ir per visus karo kalba vis dai

Italijos užsienių 
ministe ris, grafas 
Sforza, šias 
Paryžiuje, kur jis aptarė su 
Franeijos vyriausybe Euro
pos vakariniu valstybių fe- 

C.danli vyraujančia deracijos sudarymą.
Aalba. Visose mokyklose, gforza mano, kad Europai 

jau atėio laikas susijungti jsalia anglų kalbos, yra mo
koma ir senoji airių kalba 
ir šiandien Airija

nori
gyvenime

jau yra 
kasdie-į 

anglų ’

veik 20,000 mažiau, negu 
1946 m., bet visvien nelai
mių buvo baisiai daug ir 
jau minėtas National Safe- 

kolegijos darbuotojas, pa- ty Council ragina farmerius 
siūlė farmeriams kurti ga- YISADA atsiminti, kad 
na keistos rūšies kooperaty- prie visokių larmų darbų 
vus. Jis ką tik buvo grįžęs; žmogų tyko nelaimė, 
iš Danijos, kur studijavo .
danų ūkininkų kooperaty- * I#^om*
vus ir iš ten jis parvežė min- Dr. E. R. Beaudette, New 
tį, kad farmeriai gali ir be Jersey žemės ūkio kolegi- 
bulių apvaisinti savo kar- jos mokslininkas, surado 
ves '* vaistus prieš baisią vištų li-

1938 metais maždaug 100 gą, taip vadinamą “New- 
farmerių iš Hunterton. So- castle disease”, kuri pridaro 
merset ir Warren apskričių vistų augintojams simtus 
Nevv Jersey valstijoj suku- tūkstančių dolerių nuosto- 
rė pirmą “dirbtinio karvių lių. Vaistai jau išbandyti ir 
apvaisinimo kooperatyvą“. raminami, bet jie paplis po

Dirbtinis Karvių Apvai
sinimas

Prieš 10 metų E. J. Per- 
ry, New Jersey žemės ūkio

v«xiiu Šiandien tos rūšies koopera- Ameriką tiktai tada, kai fe- 
Hipnas lankėsi tyvvose jau yra susispietu- deralinės valdžios Įstaigos

-ur iis antarė su 225,000 fermeriu, kurie duos leidimą jas laisvai plaus antaie su j ? 50 Tųjtinti. Dabar eina bandymai
fermerių karvės yra apvai- tų vaistų federalinės vai-

I ritino iofoi

vieną valstybių federaciją.

vyrauja. Siau-.
metus laikė savo sostinėj Ame Airija ten ■*. auiųi 
Hitlerio ambasadą, arba kalbos nenori prikelti, nes 
vokiškų šnipų lisdą Anglį-j ji mano, kad jai užtenka ir

Apie Negrįžėlius 
Pabėgėlius

—Gerai, Maike, kad tu pigiausia mėsa. Gali valgy; jos pašonėj, 
šiandien 
Aš tą 

, tave 
kalbėt 
liūs.

—Tur būt, apie vargus, 
ne apie “trubelius?”

—Džius di 
trubelis ar 
bėda.

—Na, tai kas gi tėvą 
graužia?

—Maike, mane daug kas 
graužia. Mane graužia bai
mė, kad bolševikai Lietuvoj 
nesusodintų visų kunigų Į 
džėlą: man taipgi neduoda. 
pakajaus ta mislis, kad išė-ĮDabar gi 
jus man iš namų gaspadinė ‘ rinkimai 
gali išgerti mano lašus nuo 
trajankos; ir man labai 

• markatna ant dusios, kad 
šiandien tiek daug ištvirki
mo ant svieto. Taigi aš no
riu, kad tu duotum man ko
kią nors rodą, kas man rei
kėtų daryt, kad tos mislys 
manęs nebaderiuotų.

—Aš neduosiu tėvui “ro
dos,“ bet aš galiu duot pa- ,ygjntj
tarin^’ . . , , f —Otų ar balsavai?

Na, tai sakyk. j —Balsavau.
—As patariu tėvui visai į _Xa> tai pasakyk, _ ,. , v .

nesirūpinti, nes nuo to nie- ^, p^identas? * ir ?a‘e? būti geras talkimn
kas pasauly nepagerės. > —šioje valandoje. kai;kas’ kiltų reikalas vėl

—Tau. Maike, bepiga mes čia kalbamės, rinkimų-

miglų kalbos.

sinamos “dirbtiniu budu“, džios Įstaigose, 
be bulių. ' Dr. F. R. Beaudette sako,

Atrodo keista, ne tiesa?, kad vaistaą skiepų pavyda- 
Bet visas “keistumas“ yra 'e’ tikrai apsaugo vistas nuo 
tame, kad farmeriams ne- tos ligos ir vaistai jau vra 
reikia bulių laikyti, o kar-1 išbandyti New Jersey kole- 
vių apvaisinimas atlieka- 'gijo8 ‘"Agncultural Expen- 
mas dirbtinai su parinktų ment Station vistmmkuo- 
veislinių bulių sėkla. Į tuos •se-
kooperatyvus susispietę far- 

skel- meriai, sako, per metus su- 
mo- taupo 176,000 dolerių to- 

kad jiems nebereikia

ir
Farmerio Vaika*.

nueini oucerr.en sunę iiuM-(=avo parlamentą n įaoai 
pirlrti, tai magaryčioms gau-j plačią savivaldą, bet šiaip 
davai jaučio koja. O dabar ■ vigais žvilgsniais vra Di- ’ ' " - - - daJis.

pnes
žemvaldžius. A >iskyrimas
nucr Anglijos reiškė žemės 
reformą ir nusa ir imą stam 
biųjų dvarininkų. Kitas ne- 

šaltinis bu
airių

kos Valstybėse, 
savo Airijos 
mybės kovas 
riausia Airi jo?

O dabai
i sem, Maike: plikas kaulas zupei kastuo- džiosios Britanijos 
vargas, vistiek ja pusę dolerio už svarą, šiaurinės Airijos žmonės.

Šiandien net ir politikieriai j nepanorėjo skirtis nuo Ang-P išeivi
pasidarė skupesni. Seniau. Ii jos dėl savo ankštų eko- 
budavo, kai ateina lekšinai nominių ryšių su Anglija ir 
arba rinkimai, tai musų; dėl savo tikybos. Pietinėj 
olaiviiiinkų susaidc visada - Airijoj vyrauta katalikų 
maudavo tris bačkas alaus. Į bažnyčia, o šiaurinėj Airi- 
O cigarų, būdavo, prisiren-į joj didelė gyventojų dau- 
ki žmogus ant visų metų. guma yra protestonai.

buvo prezidento ‘ , ..
bet nebuvo nei;, Eire vadai be paliovos 

alaus, nei cigarų. Už tai,: Amjos vienybes klau-
Maike. aš sustreikavau ir simą. \ įsose politinėse Jtal 

votuoti. Sakau, už dv--b?se . klausimas
mano balso nevali- vienaip vien keliamas. Kiek-nejau 

ką jus ?o negau-

Amerikos spaudoje 
bia savo “atsiminimus 
kytoja Kasenkina, o dabar dėl,

nauji pabėgę- bulių laikyti, o karvių veis- 
karo aviacijos lė buvo pagerinta tiek, kad 

Pirogov ir Bar- kiekviena karvė duoda per 
sov. metus $34.56 daugiau paja-

Kasienkina yra viena iš mų. 
daugelio “sovietiškų negri-•* - I • • Jželių

Padėkime D. P. 
Ligoniams

Jau daug žmonių demo
kratiškam pasaulyje supra
to kaip yra sunku išvietin- 
tiems asmenims Europoje, 
Eilė kraštų nutarė tų be tė
vynės žmonių Įsileisti dar
bams. Bet visi pageidauja

Dovana už DDT
Šveicarų mokslininkas Dr.

:■ 1 Ameri- Ko’ siaptrasviu u..- P? ui Mueller dabar gavo >1=, „
-i-ri finan- nautojas Ottawoje Guzen- Nobelio dovaną uz atradi- tjk sveik fiziniai jėgių 

2 -’.į. . ko ir kiti tos imsies “negrj- ma dabar jau visame pašau- • Zk’JL”
j ik auto- žėliai“ plačiai pagarsėjo l.vje pagarsėjusio vaisto

ž’u\o^ > įp gaggjjĮyįg savo isnudingo- “DDT“, kuris yra vartoia- 
nausia Ainjo; .ais\es įe- knygomis apie^ Sovietų mas visokiems parazitams 

ir V3bzdŽiamS
dė žemės reforma. Airių

Generolas Barmin, 
buvęs komisaras Kravčen- 

Ameri- ^°’ Siuvęs riaptraščio tar
nauto

kiti

tauta yra laisva. Bet tos 
tautos suvieniji n. as Į vieną 
valstybę, tur bu;, dar ne
greit išsispręs.

Airių tautos kovos dėl

daug yra 
mažai

Rusija
grižėlių”, kurie mažai kuo DDT žino visi farmeriai, 
tepagarsėjo, bet ramiai liko nes su tais vaistais galima 
“kapitalistinėj vergijoj“ ir atsiginti nuo musėlių, kas

‘ nepanorėjo grįžti Į 
tišką rojų’

‘sovie- yra be galo svarbu kūtėse, kur 
kad gyvulius apgynus nuo

vyrų ir moterų. Amerika 
taip pat ruošiasi priimti di
desni skaičių tų ne dėl jų 
kaltės vargstančiųjų žmo
nių. Sveikieji, šiokiu ar to
kiu budu, išvažiuos kur 
nors Į Australiją, Kanadą 
ar Ameriką, tik vargu ar 

beišvažiuos DP ligo
niai. Jų niekas nenori pri-

! vienas airių politikas, kurs savo laisvės iš dalies prime- tšit. Ir negavo. Nausa! ! . , ..
—Ar tėvas balsavai, ar! atvyksta . i Ameriką, čia

ne, tai nedidelis skirtumas.! Pra(^ec:a ir baigia savo kal- 
Amerika vistiek turės prezi- ^a>. y^nybes reikalavimu, 
dentą. Apgailėtina tik tas. ■^inai 5lUn.cia ^a\o propa- 
l:ad tėvas manai, jog už: g.an^1?t.u^ ir \.
balsavima kas nors turi at-'^.e.xie5?1 mitinguose dėsto 

airių vienybes klausimą ir 
dabartiniu metu sako, kad 
tiktai suvienyta Airija ga
lės Įsijungti i Vakarų blokąkas

imtis už ginklo.

Kad Rusijos valdininkai, “musėlių koronės“. DDT iš- siimti viri jų kratosi 
pagyvenę užsieniuose, ypa- gelbėjo tūkstančius gyvybių t0 įnaža. Ligšiolinėdemokrati- karštuose kraštuose/net sū tika“ parodė^^ad "Iš^mbtingai laisvuose
jų kraštuose, nebenori griž- tais vaistais naikinami uo- įVuojančių*DP vra išskiria 

vra. ti | Sovietų Rusiją, yra vi- dai, kuue nešioja maliariją ^i ligoniai   * ’
siškai suprantama. Tik vie- ir kitas ligas. DDT

kaip ir lietuviai. vedė ilgas ras dalykas bartais gadina dė labai naudingas ir nai-|,'5wkrt Yra dano- 
kui kovas dėl žemės reformos -“negrižėlių“ daromą ispu- kinant utėles, kurios vra ' ' -

Ai-na lietuvių taut< - kov as. 
rija, kaip ir Lietuva, 
valstiečiu krantas. Airiai seimos na- 

visa šeima negali 
Yra daug atsitiki- 
nerasdamas kitos

nėra oficialiai Airijos vienybės klau-
nas ir daug svieto nematei paskelbti: bet išrodo, kad ji?13'. xai?u i-^ispęs, kol 
Bet kaip aš atsimenu gyve-j laimės republikonu kandi- ■ 10 ?Yventojų daugu-
nimą 60 metų atgal ir paly-| datas Devvey, nes demo- P13 neuori jungtis su katali; 
ginu jį su tuo. kas šiandien kratai jau perilgai buvo .lh*a Airija. Nes, kas gi 
darosi, tai man net plaukai j valdžioje ir pasidarė sau -!u?\.vn'ers dėtis prie Eire, 
šiaušiasi. Ar tu vierysi ar daug priešu. pei ^o nenori,
ne. bet pereitą nakti aš vi- —0 ar tu rokuoji, kad
sai nesalėjau užmigti, kaip i republikonu valdžia bus ge- 
pradėjau mislyt apie žmo-iresnė•’ Aš taip nemislinu. 
nių pasileidimą. Į Maike. Aš atsimenu, kai

—Tėvas šituo klausimu žmonės išrinko republikonu 
labai klysti. Šiandien žiro-; Ųv.eri» tai užsidarė beveik 
nės nėra daugiau pasileidę, 'dsi bankai ir fabrikai. Ne
kaip jie buvo seniau. j buvo nei darbo, nei pinigų.

—Ale ką tu čia man pro- —Bankai ir fabrikai ne

taip šnekėt, ba tu dar jau- aaviniai dar i .c. moka aukštas), tai jie 
ietuviai nepriklau- tyliai tarnauja Sovietų rė-

išeivija 
kaip ir 
somybės 
tautini 
bes klau 
buvo V i

meta-'. turi savol 
-kauduli — vienv- 
imą. Lietuvai tai 
-liaus klausimas, o 

airiams a Ulst- ris.
Airijos sala jau d£ug de

šimtmečių eksportuoja žmo
nių perteklių i Įvairias pa
saulio dalis. Labai daug n'
Airijos gyventojų yra persi ! f , •
kėlę gyventi i Ameriką ir 
ypatingai daug airių iš šiau
rinės, protestoniškos Airijos 
dalies, yra -uradę Amerikoj

Dabartiniu metu airių 
tauta yr;-. laiminga, kad ji 
turi pašuiėj Angliją, o ne 

d
Lietuvos aisvę panaikino ir 
Lietuva ėl Įjungė i rusišką 

nperiją. A. B-isSo vietų

viji, Maike! Argi aš neatri- j Į rezidentui priklauso, tėve.; savo naują tėvynę. Amerį- 
menu. kaip seniaus būda-; *r_ Pe Hooyeris juos uždari- koje 14 prezidentu yra bu
vo? Tris dienas per savaitę. nęj°- Fabrikai užsidarinėjo vę “airių-škotų“ kilmės, ar- 
budavo, mėsos nevalia nei dėl to, kad buvo perdaug ba kilę iš šiaurinės Airijos.
pauostyt. Aprič to, pasnin- vj?ko prigaminę ir nebega-i Airių katalikų čia irgi yra 
kas būdavo prieš Škapler- ^jo daugiau savo produk- keli milior.ai. Airiai dažnai 
nos atpuskus, pasninkas parduoti. Nežiūrint kas mėgsta sakvti, kad 20 mi- 
prieš Rožancavą. prieš šven- ’ tuomet butų prezidentas, lionų amerikiečių dvasinė 
tą Petrą, prieš Kalėda5 ir krizė butu buvusi tokia pat. tėv^mė ar kilmės kraštas yra 
prieš Velykas. 0 kai žmo- .. —;^a’ jeigu tu taip daug Airija...
gus, būdavo, pertuos pas- žinai, Maike, tai pasakyk. Daug airiu yra apsigyve- 
ninkus gerai iąbadėja, tai kada snapsas atpigs? i nusių ir Anglijoj, vpač pra-į 
mėsa kvepia iš tolo. Aš pats —Kol tėvas gersi,’jis pi ; monės centruose. Iš Airijos i 
eidavau lašinių vogti per gesnis nebus. kilusių žmonių Anglijoje'
šiaudinius stogus. Stogą. ~RaiP . matau, tai tu yra apie 2 milionu. Anglijoj 
būdavo, praplėsi ir išvelki Maike, nieko gero negali gyvena ir vienas garsiausių 
paltį. Ir kuo riebesnis, tuo man pasakyti. Eisiu verčiau šių dienų rašytojų, George, 
gardesnis. Taukai, būdavo, Pa? zakristijoną pasišne- ”
varva per smakrą, o tu vai- kėt. Gudbai! 
gai ir pirštus laižai. Ot, tai ~^ki pasimatymo.
buvo gyvenimas! —-------

—Juk niekas ir šiandien “Keleivyje” naudinga yra 
nedraudžia tėvui taip gy- daryti visokius biznio skel- 
venti. Lašiniai Amerikoj Rimus ir pa j ieškojimus.

B. Shaw, kurs yra kilęs iš; 
Dublino. Air ijoi. Jei Eire' 
galutinai nutrauktų politi-' 
nius saitus su Britu Tautų' 
Bfndruomene, tai visi ai-, 
nai Anglijoj turėtų pasi
rinkti, ar priimti Anglijos

VIRĖJA.

Knyga valgiams gaminti
“Keb : io“ knygyne gali

ma gauti knygą apie vilgiu 
gaminiu . Ji vadinasi “Vi
rėja,“ 221 puslapiai, apda
ryta di uPūs popieros virše
liais, kai: a $1.00.

■B®? -:-x ššrsjsaa

ŽODYNAS
Angliukai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai * Angliškas 
A. I ALIO Žodynas 

Nauja Laida 
2 t'c: ai. 1300 pusi. 

KAINA 12 dolerių 
su apdarais sh.oo.

Pinijrb iųskit ?»> užsakymu:
DR. D. PILKA 

516 E. Broadway 
South Boston 27. Mass.

zimui ir veidmainiškai gar
bina Staliną, jo nekęsdami 
ir tik laukdami Įsakymo 
grižti namo. kad bėgtų nuo 
savo “vado“.

Jei “negrjžėliai“ ansi- į c 

spręstu anksčiau, nelaukda

vus nuodus vabzdžiams 
naikinti. Pagaliau jis suse
kė, kad DDT yra stebėtinai 
geras mažų gyvių naikinto
jas ir jo pastangomis tas 
vaistas buvo pradėtas ga
minti Šveicarijoj, t iš ten 
jis pasklydo po visą pa- 
aulį.

Dr. Paul Mueller vra 49
mi isakvmo grįžti namo, jie! metų amžiaus. Nobelio do 
adarytų daug didesni js- vana už ‘fiziologijos ir me-

oudi pasaulyje. Bet, mato
mai, noras susitaupvti fcen- 
Lą kitą turi nusveriamos 
reikšmės “necrrižėlių” apsi
sprendimui. Už tai jiems 
nėra ko išmetinėti, bet vis- 
7i, paskutinės valandos ao- 
-isprendimas visada palie
ka neskanu Įspūdi

dicinos atradimus suteikia 
išradėjui 44,000 dolerių.

Nelaimės Fanuose
1947 metais, kaip praneša 

National Safety Council, 
Amerikos fermose nuo ne

svajodami juos paskui atsi
imti. Nieko klaikesnio nėra, 
kaip ligoniui atsisveikinti 
su savaisiais ir pasilikti vie
nam svetimam krašte.

Tokią nelaimingųjų būk
lę yra supratę, daug jai pa
lengvinę jautrieji amerikie
čiai, siųsdami maistą ir ap
rangą. Daug pagelbėjo Įvai
rios labdaros ir šalpos orga
nizacijos. Ypač didelĮ šal
pos darbą savo tautiečiams 
atliko BALF — ta sutelkti
nė geros valios Amerikos 
lietuvių organizacija. Iš B- 
ALF’o ligoniai gaudavo ir
gauna realią paramą — Į- 

. . . t .... . . vairių BALF’o surinktų gė-
laimingų atsitikimų mirė rybių. BALFą su pagarba
19,500 žmonių, o vienas mi 

Dėl naujai atbėgusių so-Jionas ir 800 tūkstančių 
vietų karininkų reikalas žmonių tmvo lengviau ar 
ra kitas. Jei du jauni, pri- sunkiau sužeisti.

’ilegircotoi nadėtvje esan-i 1947 metais nelaimingų 
mji pareigūnai bėga Į už- atsitikimų fermose buvo be-

■’eųius. tai priežastis ^alii----------------------------------- -
bnti asmeniško pobūdžio,1
rba pobt’ška. Kol nėra ži- palikdami savo seimas, už- 

nomos tikrosios priežastys, tikrintą darbą ir unifor-

misi nelaimingieji tautie
čiai Europoje ir iš jo laim 
kia tolimesnės paramos.

Ligonių ir senių būklė da» 
rosi vis sunkesnė ir bloges
nė. Kad ta parama neru- 
truktų, BALF’as vėl renka 
aukas ir Įvairiais budais ra
gina mus, amerikiečius, 
prie to vajaus prisidėti.

To iš jūsų laukia blogiau- 
si°je būklėje esantieji DP 
seniai ir ligoniai. To laukia

į sunku sakvti, ar turime rei-jmas.
kalo su palinkusiais i avan- Vienas dalykas betgi yra 
tiurizma jaunikliais, kurie tikras. Ir negnžėliai ir so- 

i užsinorėjo pagvventi rla- vietiški pabėgėliai yra trvvi Unitai" 
čiame pasaulyje ir ištrukti, liudininkai, kad opozicija • nenazktam? Vo Pa?}s^an11 
iš nuobodaus, čekistų dabo- 'bolševikų diktatūrai reiš- Aiikas rnnlnn-V'f60^1’^- ! jam.o, nors ir sotau5 sovie- kiasi ir Rusijoj, nors tas rė- t Aukas malonekite siųsti: 
tiško gyvenimo, arba gal žimas ten jau gyvuoja 30 United Lithuanian Relief 
turime reikalą su politiniais metų. laisvės troškimas yra 

f žmonėmis, kurie turėjo bėg- gyvas ir rusų liaudyje.X A- ____________ _________________f-' • Jti paskubomis i užsienius, A. B.

Fund of America, Ine., 
105 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.
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versi te te, kurias ruošdavo' 
studentų “Varpo” dr-ja, ar 
aušrininkai. Jis yra apšėiai 
parašęs apie 1905 m. revo
liuciją atsiminimų ir skai
tęs ta tema paskaitų. Kada 
studentai varpininkai, kartu 
su kitais pažangiais studen-, 
tais, buvo suruošę ciklą pa
skaitų: “Mokslas ir Religi
ja”, tai šalia prof. čepins- 
ko ir dr. Jono Šliupo M. Ja
nuškevičius dėstė savo min
tis perpildytoj didžioj uni
versiteto salėj. Tikrai, buvo 
didelis malonumas girdėti 
ir matyti gabų kalbėtoją. 
Jis lyg atsijaunindavo, pa
kildavo, padidėdavo. Gali

Mykolas Januškevičius
Susipažinau aš Mykolą Į gydavo jis studentų valgyk- 

Januškevičių 1926 m. Kau-ilose (Susišelpimo Dr-jos), 
ne, “Lietuvos Žinių” redak- J arba kavinėse. Nė karto ne
rijoj. Sudžiūvęs, su žilstan- • teko matyti jo išsigėrusio. 
čiais plaukais, ualinkęs, bet ; Daug rūkydavo, 
labai jaunatviškai atrodąs', Savo visa siela buvo pla- 
vyras. Tamsios akys, didelė taus, europėjiško masto po- 
nosys, išskirdavo ji iš kitų litikas, bet ašis apie kurią 
tarpo. Pirmą įspūdį sudaiy- sukosi visa Europos politi- 
davo keistą, bet tai būdavo ka, jo nuomone, buvo Rusi- 
tik pirmas įspūdis. ja. Spręsdamas Nepriklau-

Mykolas Januškevičius somos Lietuvos politiką jis 
buvo nusipelnęs, caro lai- ją statydavo tik kaip vieną 
kais lietuvių veikėjas, bu- iš mažų veiksnių bendroj 
vęs Durnos atstovas ir gyve- Europos politikoj. Gerai nu- 
nęs prieš karą Petrapily. Jis simanydamas Rusų Revo-[ma buvo* gal ir nevisai su- 
visa savo jautria siela buvo liueijos istorijoj, nes pats ją į tikti su juo visom dėstomo-
.(oIJovac n.icL-i rl.im norrriTnnn ir- ot vrlžiai gpkp  •  1,„1 K ne

moterys pradeda cigarus rūkyti

atsidavęs jam paskirtam pergyveno ir atydžiai sekė 
darbui. Asmeniškai jis buvo ir studijavo, per visą laiką 
labai kuklių reikalavimų buvo didžiausias bolševiz- 
žmogus; gaunamas jo kaip mo priešas ir didžiausias 
Dūmos atstovo atlyginimas komunizmo kritikas, kartu 
leido jam samdyti didelį būdamas tampriai susijęs 
butą, gi tas butas būdavo su rusų kultūra, taip vadi- 
nuolatiniu viešbučiu visiems namąja gerąją prasme, nes
atvykstantiems Petrapilin 
lietuviams. Jis stengėsi pa
dėti visiems lietuviams kuo

jis ir buvo faktinai klasinės 
rusų kultūros kultūrininkas. 
Čia tik tenka pastebėti, kad

tik galėjo. Ryšių jis turėjo jis puikiai sugebėjo įsigyti 
labai gerų, nes turėjo pa-'tos kultūros teigiamąsias 
žinčių su visais tuo laikupuses. Mes tokių inteligentų 
žymiais politikais. Pagal Nepriklausomoje Lietuvoje 
savo įsitikinimus jis buvo turėjome apsčiai. Tiesa, N. 
eseras (socialistas revoliu-, Lietuvos metu jie tapo iš- 
cionierius), todėl iis palai-i mirštančiais mohikanais, 
kė artimus ryšius su demo- nes nauji inteligentai jau 
kratais. Iš prigimties buvo formavosi Vakarų kultūroj, 
tikras liaudies tribūnas, la- Buvo ir tam tikra akcija 
bai stipins kalbėtojas. Jo prieš buv. rusų kultūros įn- 
pasakytos Dūmos posėdžiuo teligentus. Laikui bėgant, 
se kalbos buvo spausdina- i Vakarų kultūros lietuvių 
mos tų laikų spaudoj. Visi inteligentų skaičius didėjo, 
lietuviai žvmesni tuo laiku jie darėsi agresiviškesEi, 
veikėjai mini jo asmeni sa-; gyvenime gal buvo apsuk- 
vo atsiminimuose.' Jo pavar- resni. Lietuvos jaunimas, 
dė minima taip pat žvmių kuris bręndo vien tik tuo 
tų laikų rusu veikėju, kaip laiku jaunoj lietuviškoj 
Al. Kerenskio ir kt. Bet kultūroj, turėjo progos pn- 
apie tuos senus laikus, galė-i sižiBrėti, pasimokyti iš šių
tų apie jį papasakoti musų 
vyresni lietuvių veikėjai, aš• _____ i_.xi ~------------4-ilrIIUIIU VIA. papaoa

dviejų kultūrų atstovų, esa
mų kaip mokytojų ar kito- 

lrnil anio iikiu vadovų, čia tenka paša-,rvvzvx jį • • _ — _ „ ±

kaip apie žmogų. kyti, kad tie msų kultūros
Kaune jis gyveno labai Į lietuviai inteligentai, kūnų

kukliai, mebliuotam kam 
bary senamiesty, kuris jam

tarpe gal ir nebuvo visai 
daktarų titulais pasipuošu-

mis mintimis, bet jo kalbos 
darė stiprų įspūdi ir pasi
likdavo ilgai atminty.

Tai buvo aukštos kultū
ros, gabus ir aštrios plunks
nos žurnalistas. Jo aštrią 
plunksną pajusdavo tie, ku
riuos jis pagaudavo pačiu
pinėti “Lietuvos Žiniose”, 
ypač “Iš redakcijos krep
šio” skyriuje, kurį faktinai 
jis redagavo, nors tai buvo 
skyrius, kuris daugiausiai 
buvo, tuo laiku, cenzūros 
braukiamas.

Buvo, tiesa, balsų ir žmo
nių, kurie gal ir negalėjo 
suprasti, tuo laiku, kodėl M. 
Januškevičius sėdi “L. Ž.” 
redakcijoj. Jis nebuvo liau
dininkas ir prie partijos vei
kimo neprisidėdavo. Taigi, 
padėtis jo buvo nepavydėti
na, bet visgi jis redakcijoj, 
su labai maža pertrauka, iš 
liko visą laiką, iki bolševi
kų pirmos okupacijos, t. y 
iki “L. Ž.” uždarymo... Pa
laikė jį stipriai vyresnieji 
jo draugai: Felicija Bortke- 
vičienė, dr. Kazys Grinius 
M. Šleževičius ir kt. Be to 
teikia pažymėti, kad pasku
tiniam savo dešimtmety “L. 
Žinios” taip sustiprėjo ir 
paaugo, kad tai jau nebe
buvo vien liaudininkų par
tijos organas, bet jau tapo

Jei jau lygios teisės, tai lygios, nutarė viena leidė 
naktiniame New Yorko klube ir traukia storą ciga
rą. Graži poniutė su cigaru yra Mrs. Donald Mac- 
Laren, iš Škotijos, kuri su savo vyru atvyko pažiū
rėti New Yorko.

Gyvenimo Standartas
Dažnai sakome, kad A- 

merikoje žmonės turi aukš
čiausią gyvenimo standartą, 
arba gyvena geriau, kaip 
kitose šalyse. Bet kiek ge
riau ir kaip tą “gerumą” iš
matuoti?

Charles Cogen, “New 
Leader” savaitraštyje skel
bia eilę samprotavimų dėl 
“gyvenimo . standarto” ir 
iškelia kai kuriuos faktus, 
kurie rodo, kad kai kuriais 
žvilgsniais Amerika atsilie
ka nuo kitų kraštų savo 
“gyvenimo “standartu”.

Gyvenimo “lygį” įvai
riuose kraštuose nėra leng
va išmatuoti. Jei, pavyz
džiui, gyvenimo standartą 
matuotume pagal tą, kiek 
žmonės drabužių perkasi, 
tai šiltų kraštų žmonės pa
sirodytų daug blogiau gyve-

mė. Girdi, kapitalizmas da
vė aukščiausią gyvenimo 
standartą, o todėl kapitali
stinė tvarka yra pati geriau
sia.

Kapitalizmas yra ir buvo 
ne tiktai Amerikoje, bet 
kodėl kitur to “aukščiau
sio” standarto nėra? Kapi
talizmo akli gynėjai kartais 
tyčia užmiršta, kad Ameri
koje žmonės turi turtin
giausius visame pasaulyje 
gamtos išteklius: žemės čia 
derlingos, girios plačios ir 
dar neišnaikintos, ganyklos 
geros ir dar neišteriotos, 
žemės gelmių turtai dideli 
ir neišnaikinti. Palyginus su 
gamtos turtais, Amerikoje 
gyvena mažai žmonių, to
dėl čia žmonės dar gali šei
mininkauti, nesiskaitydami 
su gamtos išteklių naikini
mu.

tarnavo tik permiegoti,! SHi> pasižymėdavo kažko- 
šiaip gi visą laiką praleis-'kiu tai širdingumu, huma- 
davo “L. Ž.” redakcijoj, tai niškumu,,šiltumu. Juose ne
rašydamas, tai skaitydamas
knygas. Kuklios buvo jo pa 
jamos,bet niekuomet jis ne
siskųsdavo. Buvo geras žur
nalistas, ir jei norėtų, gale

buvo ryšku savinaudos, sa
vęs garbinimo žymių. Jie 
buvo šviesus patys iš savęs. 
Jų tarpe buvo tikrų deiman
čiukų. Vienu iš tokių dei-

tų daug honoraro uždirbti, mančiukų buvo garbingos 
kokiu jau buvo nemažai at-j atminties Mykolas Januske- 
siradę Lietuvoj žurnalistų i vičius. Jis niekur nelindo į 
kurie serijomis apipildavo ■ pirmąsias eiles. . Jis parašė 
lietuvišką spaudą “eilutė- i labai daug straipsnių, ver- 
mis” kad tik daugiau už- timų, vedamųjų ir visuomet 
dirbti litų, kaikurie iš to net; vengdavo pasirašyti savo 
namus sugebėjo pasistatyti..; pavardę, gi pasitenkindavo 
Jo straipsnius mielai dėjo slapyvardžiais (Dixi, Cha

meleonas ir kt.). Tik varo
mas ir prašomas jis sutiko,

straipsnius 
ir padorų honorarą mokėjo 
“Poslednije Novosti”— ru
sų laikraštis Paryžiuje, bet kad jo fotografija tilptų
jis tuo retai naudodavosi, “L. Žinių ’ 25 metų sukak 
tik gal tada, kada jau būda-j turiniam Nr. (1934 m.), 
vo striuka su pinigais, arba Jis mielai bendraudavo 
reikėdavo pirkti kostiumą/ su jaunimu, nonai lankyda- 
paltą... Kostiumų jis turėda- vosi jaunimo ruošiamose 
vo porą: vieną išeiginį, bu-; vakaniškose \ arpo sale- 
tinai tamsų ir darbo, taip je, kur dalyvaudavo akty- 
pat tamsų. Darbo kostiumą viai įvairaus politinio pobu- 
tik tada pakeisdavo, kada džio diskusijose. Kaliais, 
redakcijos kolegos kelis pavykdavo jį įkalbėti skai- 
kartus jam primindavo. Vai- tyti viešas paskaitas uni-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir j/mk irtinių apdraudy 
yra išmokėjęs arti $5.000 ( 00.00. .
Susivienijimo kuopos ranl.si visuose didesniuose mie
štuose Amerikoje ir Kanacoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$6,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, N«w York 1, N. Y.

Įvairenybės
Taip vadinamas ptarmin- 

gan paukštelis savo plunks- 
dingo iš Kauno visuomenė nw spalvą keičia sulig ap
akiu. Teirautis tais laikais. !mk;vblli- T.as pats paukšte 

• v.,a ns, tais pačiais metais būnanesmorejo, kad nesukelti - ’ , f , ... . , ,
bereikalingo Įtarimo ir, gal, as’ rudas» pilkas ir bai

turėjo ir, vargu bau, ar da- 
>ar turi.

Pirmąjai bolševikų oku
pacijai užliejus Lietuvą My
kolas Januškevičius visai

užvesti ant pėdų... Sužino 
jau, kad buvo vedęs p-lę 
M., buv. aušrininkę.

Kelioms dienoms užėmus 
Kauną vokiečiams, užėjau į 
Conrad’o kavinę ir didžiau
siam savo nusistebėjimui 
susitinku Januškevičių. Šir
dingai pasisveikinam. Atsi
sėdom pasikalbėti. Klausiu 
kur buvo, kaip pavyko išsi
gelbėti, ar buvo išbėgęs iš

visos pažangiosios Lietuvos 
dienraštis.

N. Lietuvoje bolševizmas 
buvo visai nežymus. Keli 
šimtai komunistų, kurie įs
tengdavo Lietuvoj (ir tai 
ne kasmet) suruošti kelių 
desėtkų mažamečių eiseną 
su raudona vėliava 1 gegu
žės proga, jokios reikšmės 
neturėjo. Reikia daleisti, 
kad ir Sovietų S-ga, tais 
laikais, neturėjo intencijos 
taip stipriai varyti akciją, 
kaip kad po antro pasauli
nio karo, ji varoma visoj 
Europoj. Su laiku, Lietuvoj 
atsirado pavienių inteligen
tų slaptų komunistų, kurie 
visais budais stengėsi įlysti 
į visuomenines organizaci
jas ir jas dezorganizuoti. 
Tokiems “veikėjams” pa
vykdavo iki tol, kol juos 
pasisekdavo išaiškint. Daug 
blogiau jau būdavo su “sim- 
patikais’’ komunizmo ir vi
sai jau būdavo liūdna su at
siradusiais politinėse gru
pėse (jų buvo visuose judė
jimuose) atskalūnais... Jie 
stengdavosi pirmiausiai i- 
lysti į “Liet. Žinių” redak
ciją, bet toliau jos slenksčio 
jie neperžengdavo, nes dau
giausiai jie būdavo išaiškin
ti Mykolo Januškevičiaus. 
Jis juos išlukštendavo ir be 
pasigailėjimo nupiešdavo 
nuo jų bet kokį šydą, ku
riuo jie buvo prisidengę. 
Čia jis buvo negailestingas. 
Bolševizanai jį neapkentė 
ir jį puolė visokiais budais, 
bet jo autoriteto nugalėti 
negalėjo.

Taigi šypsotis norisi, ka
da šiandien 
peckelioja
pažangiųjų “globojo ar 

I “išauklėjo” tą ar kitą bol- 
i šėriką. Kad nekelti bergž- 
' džių ginčų pavardžių nemi
nėsiu. Nėra lauko be dir-

tas.

Egypte surasta kad kera
mikos išdirbiniai buvo ga
minami prieš 2,400 metų.

—o—
Anot apskaičiavimo Mis- 

souri upė kasdien nuneša 
apie 8,000,000 tonų derlin
gų laukų žemės į vandeny
ną.

—o—
... . , Žodžiai “In God we trust”

krūvos, zin.°jaP’ kad Jungtinių Valstybių mone- 
jį ieškojo komunistai. tose, buvo sugalvoti įrašyti 

—Durniai, visgi nepaga- buvusio Pennsylvanijos gu- 
vo! Buvau Kaune, slaps- bernatoriaus James Pollock 
čiausi skiepuose, daržinėse. (1855-58), kurs vėliau bu- 
Patylėjęs, paklausė — ar vo paskirtas Philadelphijos 
žinai, kas pirmutinis mane pinigų kalimo įstaigos ve- 
ieškojo? Nežinai? Galiu dėju.
tau pasakyti — ogi Petras —o—
Cvirka! Viskas butų gerai, TA. ... . .
bet mano sveikata stipriai . Dl?.ma. S?'^Ps Vir?.n,- 
pašliio J°J užslėgė 1923 metais ir
P Tik dabar isižiurėies na- degė Per tris metus. Išdegė 
steMjau’ UUis d>™ aukštesnėse
suseno, akvs nesveikai bliz- v ie ose’

žandikauliai stipriau, AnQtgejo, zandiKaunai stipriau 
išsikišo, ilga nosis lyg dar; 
pailgėjo. Žilų plaukų žy-j 
miai ■padidėjo.

ną, kaip šaltų kraštų žmo-, j Amerikolp knr 
nės. Bet jei Floridoj nerei-L • r

talizmai pasirodo bejėgis 
šeimininkauti ir organizuo

kia kailinių žiemai, dėlto' 
nereiškia, kad Floridoje 
žmonės blogiau gyvena, 
vien todėl, kad jie kailinių 
nenešioja...

Jei imti maistą, kaipo 
rodyklį, tai irgi gaunasi ne-j 
maža painiava. Bet pagal 
maitinimąsi lengviau yra 
pasakyti, kur žmonės gyve
na geriau ir kur blogiau.

ta visuomenė (valstybė) tu
ri pradėti “ūkį planuoti”.

L. S.

Gervė Padangėse

—Žinai, brolau, norėčiau j vam« mastnųpasauly. 
dar pagyventi... Norėčiau „„„ ,Pama‘£iS gtip^’ "St^Tr

fpaJrib! (valandą laiko paauga vieną

bet tai buvo Ic

ciau
tvarkys pa: 

Nežinojai^
mano pasku 
mas su 
čium.

(Atkelta iš 2 pusi.) 
šeimų, palaužtų gyvybių ir 

Pavyzdžiui, paimkime mė-;bevilčio nusiminimo?
Šias dienas skaičiau laiš

ką iš vienos Rusijos “pa
taisos stovyklos”. Uetuvė 
ūkininkė nuo Marcinkonių, 
42 metų, išvežta už Uralo 
su trimis mažamečiais vai
kais. Ji rašo, kad “jei bu
čiau namuose, bučiau ligo
nė, bet čia dirbu, nes vai
kai ir aš valgyti norime”. 
Vyresnis vaikas, 12 metų, 
uždarbiauja, kaipo piemuo. 
Jos pačios kojos ir rankos 
nuo bado ištinusios, o už 
giminių pasiųstą 10-svarų 
maisto pekietuką, kurs čia 
kainavo apie 4 dolerius, ji 
sumokėjo 138 rub., arba 26 
dolerius muito ir prašo jai 
nieko nesiųsti, nes negali 
muito sumokėti!

Bet ta nelaiminga mote
riškė gyvena šaltuose bara
kuose, kurie vadinasi “Ro
žės Liuksemburg Barakai”. 
Net ir ten garsios socialis- 
tės vardas pridengia liūdną 
vergijos tikrovę.

Bet ar virš vergų stovyk
los iškelta raudona vėliava 
ir garsiais vardais papuoš
tas fasadas yra socializ
mas? Ar nėra tai didžiau
sia musų laikų apgavystė?

Silvestras.

są.
Amerikoje kiekvienas gy

ventojas vidutiniškai suvar
toja per-metus 134 su puse 
svarų mėsos, o .Naujojoj 
Zelandijoje vidutiniš k a i 
kiekvienam gyventojui išei
na po 228 svarus mėsos per 
metus, Australijoj po 201 
svarą, Kanadoje po 143 
svarus ir Anglijoj po 140 
svarų.

Jei imti cukraus vartoji
mą, kaipo mierą, tai vėl 
gausime, jog Amerikoje vi
dutiniškai kiekvienas žmo
gus per metus -suvartoja po 
89 svarus cukraus, o Naujo
joj Zelandijoj po 124 sva
rus, Australijoj po 117 sva
rų, Danijoj po 106 svarus, 
Anglijoj — 105 svarus, o 
Sovietų Rusijoj tiktai po 17 
svarų.

Jei imti kitokį mastą, pa
vyzdžiui, kiek automobilių 
ar telefonų žmonės turi, taijos dabartiniu laiku esą,

2,0d0 skirtingos rūšies siu- Jungtines Amerikos Valsty-

inis pasimatv-|
Mvlfalu Januškevi-į Baltieji žmonės gyveno ir 

tyrinėjo Californiją per 300 
Kaip jis skveno paskuti-' metų iki surado didžiausią 

niais metais, nežinau. pasaulio „ medį “General 
Sužinojau fipie jo mirtį ir Sherman .

laidotuves iš Į Kauno Raud.
Krvžiaus li?|ninės.

Labai kuklios buvo laido
tuvės, taip kfcip kuklus bu
vo ir jo gyvenimas.

Mes per i'birias suirutes, 
nustojome la®ai daug asme
nybių. Paty4 pasidarę kla
jokliais, išsiblaškę, neturim

Viena rūšis ryklių (shark) 
yia baltos, didelės, apsuk
rios ir gana pavojingos žu
vys. Jos užauga net iki 40 
pėdų ilgio.

—o—
Jungtinėse Valstybėse vie

_ _ nas mokyklos vaikas per
nei galimvbitį nei laiko na- dieną kaštuoja 50c. Gi vie- 
gerbti mirusias, bet neuž- nas kalinys užlaikyti kalėji- 

pagerbkim. . me valdžiai kaštuoja per 
ciu vyresnius dieną $1.
naus draugus 
riešu atminti, 
jį kelias eilu-

William Penn išdavė Phi- 
ladelphijai pirmą charterį 
1701 metais.

mirškim juo: 
todėl aš kv 
M. Januškev 
pagerbti jo 
parašant api 
tęs.

Atiduokim ‘.jam pagarbą., . —o
kurios jis vra vertas. TaiP vadinamas foxglove

Šaukotšškis. augalas, kuris tarpsta Euro-
Praneuzija. ' į?, - * i • , ■ g
Spalis 19484 Gl J° lapai, kurie auga pa-

Redakci os oriera^as: — vidale pirštinių, yra naudo

bes pasirodys pirmoje vie
toje. Jos toli pralenkia vi
sas kitas šalis.

Dar vieną dalyką reikia 
atsiminti, kalbant apie “gy
venimo standartą”. Būtent, 
kaip lygiai gyvenimo malo
numai yra paskirstyti tarp 
žmonių? Šituo žvilgsniu 
Amerika nėra pavyzdin
giausia šalis. Nes čia ma
žu mažiausiai visas trečdalis 
gyventojų gyvena “žemiau 
sveikatos ir padoraus gyve
nimo lygio”.

KAIP TARTI PILIEČIU?
Dar turime knygučių, 

“Kaip Tapti Suvienytų Val
stijų Piliečiu?”, kur yra aiš
kiai išguldyti pilietybės įs
tatymai su reikalingais klau 
simais ir atsakymais. Kaina 

Amerikoje žmonės daž-I^S centai. Kreiptis į
nai sako, kad aukštas gyve
nimo standartas čia yra ka-j 
pitalistinės tvarkos pasek-:

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Laikas Užsisakyti Kalendorių
“Keleivio” Kalendorius Be to, 1949 metų Kalen- 

1949 metams jau spaudoje, doriuje bus platus straips- 
todėl pranešam draugams, nis apie atominę energiją, 
kad dabar jau galima ji už- Aprašymu ir iliustracijomis 
sisakyti. Užmokestį galima bus parodyta, kas yra ato- 
prisiųsti kartu su prenume- mas, kaip išrodo jo kons- 
rata, arba ir atskirai. trukcija, kaip jis skaldo-

Mes busime draugams mas, kaip įvyksta sprogi- 
dėkingi, kurie nelauks “pa- mas ir tt. Šitokios literatu- 
skutinės dienos,” bet pri- ros lietuvių kalboje iki šiol 
siųs užsakymą dabar, nes dar nebuvo.
tai palengvins mums darbą. gus, žinoma, ir kitokių

iien kai kur ’ kas Vaclovo 'Biržiškos išleistas >mi medicipoie..n,ro ^jf/KakndSueira naudir1^ poli-

pie Mykolą ' Januškevičių 
paduoda tokias žinias:

Mykolas Januškevičius, 
gimė 1886 m. Vyžuonuose, 
mirė Kaune 942 m. gnio-

sių. Dėl kelių dirsių nenai- džio 4. ‘I.ietilyoe Žinių” u 
kinama javai. Ir visgi, tu- “Lietuvos I rininko” ben 
rim pripažinti, kad šie keli dradarbis k dalimi rėdai; 
bolševizanai N. Lietuvoj jo- torius. rilio “Naujo
kios lemiamos reikšmės ne- sios Lietuvo.-' redaktorius

Kad mažam vaikui nanii ciau. Nors popiera pabrango
i t r ■ i a• -♦ U1- a 1 1040 mptn Kalpndnriim trigubai, Kalendoriaus kai-bateliai neslydinetų, jų pa- 1949 metu Kalendomis »
dus su smiltiniu popierių daugeliu žvilgsnių bus }do- P^iypKaPaL KaiP 
( andpaper) ištrink ! mesnis, negu pirmiau buvę. buvo-50 centų.

—o—w Į Visų pirma, hus reformuo-
Indijoj nuodingoji gyva- ta jo kalendorine dalis, kur 

tė cobra nuvaro į kapus 'greta krikščioniškų vardu,; 
apie 20,004) žmonių per me- hus paduoti ir tautiški lie-, 
tus. ‘ J. D. T. 'tuvių vai dai.

Prašome adresuoti taip:
“KELEIVIS”

636 Broadway, 
South Boston. Ma»t.



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 44. Lapkričiu 3 d., 1S4S a.

Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE

BOLŠEVIKAI VERČIA LIETUVOS
MOTERIS TEKETI UŽ MASKOLIŲ.
Nelabai senai šiame sky- nusižudė, o kitos pabėgo iš 

riuje rašėm, kad Kipras namų ir slapstosi.
Petrauskas, Lietuvos operos Kai kurie tremtiniai, .ga- 
dainininkas, kelis kartus vę nuo savo moterų kvieti- 
per radiją kvietė savo mo- mą grvžti namo, pasvyravę 
teri grįžti iš tremties namo. nekurį laiką, sugryžo. Bet 
(Ji buvo su vaikais pabėgu- jie rado savo moteris jau 
si nuo bolševikų teroro už- ištekėjusias už atėjūnų mas-j 
sienin.) kolių, arba visai jų nebesu-

Petrauskienė paklausė vy- randa, 
ro atsišaukimų ir sugryžo, Tokius sugryžėlius komu- 
bet jos vaikai pasiliko už- nistų žvalgyba tuojau areš- 
sieny. . tuoja ir tempia į “liaudies

Kodėl Kipras savo žmo- teismą’’. Tas “teismas” rei- 
ną kvietė gryžti namo, ne- kalauja tremtinį pasiaiškin- 
buvo aišku. Ir kai Petraus- ti, kodėl jis taip ilgai negry- 
kienė išvyko Lietuvon, kiti žo namo? Bet nežiūrint
tremtiniai, pasilikę užsieny, kaip tremtinys aiškinasi,----------------------------------
įtarė ją “esant bolševikų “teismo” sprendimas _yisuo^ jj£ NEUŽMIRŠTA INKVI-

BUČIUOJA LAKŪNUS, KAD SEKTŲSI SKRIDIMAS

Du lakūnai. Diek Riedel (kairėj) ir Bill B; rris rengiasi pakilti i “ištvermin
gumo skraidymą”. Jų žmonos, June ir Betty. jiems linki gero pasisekimo 
bandyme ir kad laimė tikriau juos lydėtų žmonos karštai savo vyrus bučiuoja.

'Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

i Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- 
ją. \ isiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiuiria su kitomis valsty- 
Lte.uis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji

smpe . Mes tokiam įtari- met būna tas pats: “Tu esi 
mui netikėjom. vakarą buržuazijos čebat-

Dabar tas neaiškumas laižis. liaudies priešas ir 
pradeda aiškėti. Pasirodo, tėvynės išdavikas.” Bausmė 
kad ne tiktai Kipras Pet- —nuo 10 iki 25 metų kator- 
rauskas, bet visi Lietuvos gos.
vyrai, kurių moterys pabė- Vyrą išveža prie sunkiųjų 
go užsienin, turėjo kviesti darbu'Sibiran,'o jo moteris 
jas gryžti atgal. O jeigu turi gyventi su neapkenčia- 
pabėgo vyrai, palikdami sa- mu rusu, arba slapstytis.
vo moteris Lietuvoj, tai jie 
buvo savo likusių žmonų 
kviečiami gryžti namo. Jei 
negryšį, tai “su manim kas

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
• norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 

Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Deiko 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

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

žmonės kuria per amžius? Šį intri- 
i guojantį politiškai-ekonomiškų klau- 
; sirną 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
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kijos nupuolimas, šių knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų

Nors popiežiaus galybė viešnių, kurios turėjo kartu
senai jau sulaužyta ir “šven- su. mumis eiti, mes nusėti- " • f P *e~ant tik , kurGeoTownsend Fox, d. d.,. .. .truputi pabarstyt ant Y ir* sulietuvino Ferdinand de Samogitia. toji inkvizicija” panaikm- nai pavėlavom, svetainę -ai£_ ‘atskirk i--„~A,iKaina ........................... 77 25c

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros, 

tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė; ar visokiems apvaikšėiojiinanis.
>iu demokratija, kokie darbininkų į**““*; koncertams ir t.t. Antra 

į uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų PaKcr*nta laika, kaina ............. 25e
i pragyventi ? Da>r ru^i sako kad jjįj AN BAMBOS SPYČIAl 
Uetuva buk tai yra Rusijos dalis.| _ . . r ,
Rusai dabar Lietuva valdo, tai kas. Ir kitos fones. Daugiau juokų, ne
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa Amerikoj munsamo. Šioje kny- 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- ■ R°J$. *}et Pi???" Bambos
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa- . ei^es». pasikalbėjimai, hu-

: žymus į šiuos klausimus galėsi gau- naonstiski straipsniukai ir juokai, 
ti nusipirkęs naujai išleistų knygų. į Antra pagerinta laida. Kaina 25c. 

i US puslapių didumo. Kaina 50 centų, j SOCIALIZMO TEOBUA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bu

site

Z1CIJOS.
CHICAGO, ILL.

---------- “Naujienų” Parengimas
Buvo laikai, kada Romos Spalio 17 d., tuoj po BA- 

katalikų bažnyčios kunigai LF-o seimo, p-lei Mikužiu- 
kankindavo ir degindavotei ir daktarui Montvidui 
ant laužų moteris už įsivaiz- pakvietus, nuėjome i Nau
duotą “bičiuliaviraąsi su jienų” parengimą, lik gai

la, kad belaukdami kitųvelniu.

Apie Valgius

Cukriniai Pyragaičiai

Pusė puoduko sviesto. 
Puodukas miltų.
Puodukas cukraus.
2 kiaušiniai.
Ištrink sviestą miltuose ir

nors atsitiks”, buvo sakoma praktikavo nei 
kvietimuose. Rusijos cai ai.

Toks buvo bolševikų dik
tatūros įsakymas.

Kaip dabar praneša iš 
Europos chicagiškės “Tri-

ant
Šitokios prievartos ir:“!1 _ ^.uuiuu; i evruu.? šaus. Atskirk Iš kiaušiniuniekšvstės, kokių dabar ta, vis dėlto kunigai negali jau radom pilnutėlė publi- baltvmus ir SUDlak j puta^ MATEB1AUSTISKAS 

praktikuoja bolševikai, ne- !»*«<L-ynių nevartok). Sudėk; ISTORIJOS SUPRATIMAS

GRĮŽK

yi»,»ria.i«» mos katalikų vyskupas John ir ten tiktai šone gavom ' Ų 
1 H. Swint nesenai paskelbė sėdynes, iš kurių tiktai pusė £

West Virginijoj, kad jis. estrados buvo matyti. Ten
” ’ kiekvie-Į radom - - - -- -- piau*ekskomun ikuosiąs ir

- putas į miltus ir suminkyk; i knygelė aiškina proletariato fi- 
... i kl 1 loSRfijos mokslą. Jei nori žinoti, kas
įSKOCiOK blvną, SU-1 gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 

D-ra K: Grinių. Pjaustyk nedideliais blyne- gg.
ivn« mo-zidonto bais, pabarstyk cukrum, SU- jautiems darbininkams neapkai

auksinė Rytu saulė,
buno's” korespondentas, E. Artimiausiais grįžk keliais; 
R. Noderer, kurį cituoja Grįžk į mano tamsų butą 
“Naujienas”, bolševikų val-‘5r apšviesk jį spinduliais, 
džia Lietuvoje (taip pat ir
kituose Pabalčio kraštuose) 
paskelbė dekretą, kad mo-
terys, kurių vyrai yra pabė-‘Ve^d° savo malonumu, 
gę ir negryžta, bus skaito- Ka‘P sadutė iš Rytų. 
mos kaip divorsuotos ir tu-

Kaip

Ir apšviesK jį ir sušildyk 
Spinduliais savo akių.

nų merginų, kuri dalyvausi buvusį Lietuvos prezidentų dlk i Ūkuota buį - 
m»n mistini L-rtnfneto Te Cltn SU žmona. Mat, 11’ J1C pHVė” ----- - - - **gražuolių konteste. Ir šito 
inkvizitoriško nusistatymo 
jis tikrai laikosi. Jisai eks
komun i k a v o Mariruthą 
Ford aitę, 1S metų aiuZisus 
mergaitę, kuri dalyvavo 
gražuolių konteste Mounds- 

IviHėj.
Negana to, dabar jisai 

paskelbė, kad “ateity bus 
1 ekskomunikuojamos ne tik

.inuo-
25c

ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las persta to nužudymą caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypates. 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 ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievas 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonėi 
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 jnusų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmias 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. In
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
rų. 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 
ilino s 
įdomi

jama. Kaina

ŽEMAITES RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir miiionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai- žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku-' 
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdų ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik-

sos AmeriKos. a&at, IjALK-o ka, ir vėl pastari k ant ur- sbi. _v*lkR prieglaudų, kurias že- seimo ir katalikų k-n?;reso nies. Tuo tarpu išplak kiau-h^mai^^^u^ri^B^

lavo. Neužilgo ir viršus pil- pi,'^lvi,J?!!ni.a?'e, ka!^y iki 
nas prisikimšo. indžiulė Geral tinKa Pn« ar
svetainė buvo pilnutėlė. 

Čiurlionienės keturis veik
smų drama, “Aušros Sū
nus”, artistui Stasiui Pilkai 
vadovaujant, kiek buvo ga
lima matyti, buvo suvaidin
ta gerai. Paskutiniam akte 
ne vienam nuriedėjo ašara.

batos.

Kiaušiniene su tomeitem
jis įgijo_valdžią ir pašalino savo l>u- 

Labaivusius
Kaina.

draugus. knyga. 
26c

6 kiaušiniai.
Puodukas kenuotų tomeičių. 
2 šaukštai sviesto.
1 S vogti nas.
Druskos ir pipirų.

..... . . Supiaustyk svogūną smul-
gražuolių i šokiai ir vakarienė. Tai bu- kiai ir paspirgink ant svies- 

kaitu bus v<> ^ta lietuvišką pramoga, to. Sudėk tomeites, pridėk 
: ekskomunikuoj a m i tokių! kuri sutraukė
i merginų tėvai.”

Ant visų šitų vyskupo
Swinto grasinimų merginos 

, šiandien gali nusičiaudyt.
Bet jeigu tai butų inkvizici
jos laikais, tai taip ir žino
kit, kad šitas “Romos agen
tas” degintų jas ant laužo 
už “parsidavimą velniui.”

Uršulė B.

rėš tekėti už kitų vyrų. Grįžk, o miela, grįžk prie manęs Įaj katalikės merginos, ku-! Po vaidinimo prasidėjo 
! Viena laimės tinklą aust: -i™ kokiai ir vakarienė T u i bn-. Vieną laimės tinklą aust;

Moteris, Žinoma,, gali tėty .Duok akis sau nubučiuoti, 
sintis, kad ji negali ištekėti • p,-je krutinės prisiglaust, 
už kito vyro, nes joks vy-|
ras jos nekalbina. Todėl su-į Prisiglaust ir būt laimingu, 
sidarė komunistų komitetai, esi man kaip dangus: 
kurie kiekvienai tokiai mo- • Tik prie Tavęs aš užmirštu 
tenai ėmė piršti maskolius
kolonizatorius, kuriuos so
vietų valdžia atveža Lietu
von užimti išžudytų ar iš
tremtų lietuvių vietas.

Jeigu moteris tokiam 
“piršlybų” komitetui pasi-j 
priešina ir už peršamojo Grįžk. apš\iesk ją ir 
maskoliaus nenori tekėti, į palinksmink
tai ją suima ir išveža Sibi-1 Spinduliais savo akių, 
ran ‘ kaip “liaudies prieši- Veido savo malonumu 
rinkę.”

Todėl daug moterų jau

nos dalyvaus 
i kontestuose. bet

Ir pasaulį ir vargus.

Tavim siela sužavėta.
Kasdien liūdi vis karščiau— 
Grįžk, mergyte numylėta, 
Grįžk, mieliausia, kuogreičiau.

Kaip saulutė iš Rytų.
1—9.

ATGAIVINO NUSLOPUSI VAIKĄ
(------WR<Wg----

■■II-".,.

Buvusi slaugė Mrs. G. Frances Cemy išgelbėjo savo 
kaimynės kūdikį. Motina vaiką maudė ir valandė
lei pasitraukė, o vaikas nuslydo į vandenį ir užtroš
ko. Slaugė vaiką atgaivino savo kvėpavimu. Motina 
susijaudinusi verkia.

ŽALI BERŽAI.

žali beržai, beržai žali 
baltuose marškiniuos.— 
o aš su perplėšta širdim 
ant vėjų kankinuos.

K. Boruta.

i sutraukė svec; < is vi- druskos ir pipiru kiek patin- 
Amerikos. Mat, BALF-o ka. ir vėl pastari, k ant ug-

suvažiavimo p;ogu. ( nica- 
goj buvo daug svečiu ir jie 
beveik visi si^irink- i "Nau
jienų” vakarą.

Čia buvo gera pr.<-a už- 
megsti nauju pažinčių ir 
pasimatyti su tais žmonė
mis^ su kuriais jau. seniai 

, buvo, matytas i.
i Po varginančių seimo 
i darbų ir įtemptų nervų, bu- 
ivo malonu truputį liuosiau 
{vakarą praleisti tarne vai- 
šin<m, malor i ehieariečiu.

M. M.

BYLA SALEMONUL

KĄ REIŠKIA SPAUDOJE 
VARTOJAMI IVA’.RŲS 

SUTRUMPINIMAI.

Teisėjas Jonas Žuris (lie
tuvis) Chicagoje turėjo 
anądien bylą, kurią ištikrų
jų reikėtų spręsti Salerr.o- 
nui.

Tuia Mrs. Pecia Stranc: nas.

<iniuc «;nvpr«sk i ir ir AL Bulotiene. Balotus žiau-' , . , ’ .“Omeites 11 [riai nužudė vokiečiai laike šito ka-
Dakepink iki sutirštės. To-I^- Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
kia kiaušinienė labai geraife.“gi&,^b » -“SS 
tinka vakarienei. Ant pa
baigos duok arbatos, kavos,

Cen. An-. — Centralinė 
Amerika.

Ch. J. — ' Tiief 
(vyriausis tebėjas).

Cl. — Dvasž&is,

•Tustice 

chloi i-

Class. — Klasika, klasiš
kas.

Co. — Kobaltas, kompa-

buvo apskundus namų savi
ninką Johną Bardą dėl triu
kšmo kėlimo. Ji aiškino, 
taip: aš gyvenu jo namuo- nija, apskritis, 
se: jis ateina Į mano butą 
ir kelia triukšmą.

—Kodėl tamsta triukš- 
imauji? — klausia teisėjas 
Žuris.

—Aš netriukšmauiu, — 
sako Bardas. — Aš tik rei
kalauju rendos už butą. Ji 
atsisako mokėti. Ji nori, 
kad aš ją vesčiau. Ji piršo
si man jau 6 karius ir sako 
nemokėsianti nei skatiko, 
iki aš sų ja neapsivesiu. Bet 
jeigu aš ją vesiu, tai aš ne
galėsiu reikalauti iš jos ren
dos.”

Salemonas gal butų šitą 
ginčą išrišęs, bet teisėjas 
Žuris negalėjo išrišti. Todėl 
jis tą bylą išmetė.

arba

pieno ar kitokio gėrimo.
PAPARČIO ŽIEDAS

Ir keturios kitos apysakos: (lj 
Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
j visokius prietarus, burtas ir tt. 15c 

ANGLISKAI-LIETUVBKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiarėtf, kaip taskaip
vaairar kitas žodis lietuviškai vadinasi, 

Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 

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

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyga parodo, kodėl taip mano
ma. I>abai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina .......................... 25c

KODĖL AS NETIKIU 
Į DIEVĄ?

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

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kall*ą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pu«l. 
Kaina tik .........................................Jl-UU
LYTIŠKOS LIGOS

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 26c

TAVO KELIAS I
SOCIALIZMĄ,

parašė L- Blumas. Trumpas ir aiš
kus sociaĮizmo aiškinimas............ 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ 10c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
laibai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina .•*••»•••«•.....•• 10c 

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. A po lovą ir 
lį iš gyvenimo patyrimų para- 

Stiklelis. Kaina ................. 25c
Keleivis,” 636 Bro*dway,

So. Boston 27. Mass.

daug
še

Cod. — K<>deksas 
Įstatymų suru ks.

C.O.D. — Collect on de- 
iivery (kolt kuo jama daik
tus pristatant). 19 metų graži Evelyn Ca-

Col. — ' lorado. pulki- peš Ferrier laiko rankose 
ninkas, kolegija, koloni a. savo kūdikį iš pirmų vedy-

Collat. — Kolateralas ar- kų ir šypsosi, kai jos antras 
ba užstatas už paskolą. vyras nori gauti iš jos di-

Corr. — Korupcija, supu- voi-są. Ta jauna moteris iš- 
vimas valdžioje. tekėjo iš antro karto už 62

Cr. — K ic-ditas, chromas metų Louis Ferrier ir po 
(toks metalas). , vestuvių jam paaiškino,

Ct. — Cornecticut, gra- kad ji tik todėl tekėjo, kad 
fas, teismas. turėtų kas prižiūri jos kudi-

C«. — Cupram (lotiniš- kį. Vyrui tas nepatiko ir jis 
kai varis). . kreipėsi į DeKalb apskričio

Cor. — Valiuta, pinigai, teismą, Georgia valstijoj,
C. W. —- Kanados vaka- {.rašydamas divorso. Šita 

rai^ arba ’a arų Kanada, porelė gyveno “laimingai”
Chicagietė. | Dan.—Darija, Danielius, po vestuvių tiktai 8 dienas.

Mamyte Labai Dėkinga

Nl
i ’» >

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

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

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

Keleivis
636 C. Broadtray, So. Boston 27, Mass.



Ko. 14. Lapkričio 3 194$ m. KELEIVIS. SO. BOSTON

Iš Plataus Pasaulio
Pakorė Dar 9 Nacius

Amerikos karo teismo 
sprendimu dar 9 naciai bu
vo pakarti praeitą penkta
dieni Landsbergo kalėjime 
Bavarijoj už karo metu pa
pildytus žiaurumus. Naciai

komis raidėmis garsino, 
kad “Kultūrinis Centras’’ 
užtikrintas, pinigai sudėti, 
namas nupirktas ir žadėjo, 
kad Nev.’ Yorko ir apielin- 

Izraeli* Kariauja kės lietuviams prašvis skai-
2ydų valstybė “Izraelis” gtį Džiugašvilio kultūrinė 

pasiūlė Jungtinėms Tau-į saulutė.
toms “atitraukti žydų ir “ get įas atsitiko? Namas 
arabų jėgas iki gegužės 14 yra> bet kultūros jame nė- 
d. Unijos”, bet kaitų su tuo ra. o kultūros nėra todėl, 
žydų kariuomenė padarė kad name nėra baro. O kas

teismas POSĖDŽIAUJA ligoninėj

buvo nuteisti už tai, kad jie naują puolimą netoli Liba- čia po galais per kultūra 1
per karą žudė beginklius 
karo belaisvius ir kankino 
žmones koncentracijos sto
vyklose.

PuertoRiko Balsuoja
Pirmą kaną savo istori-

nono sienų. Žydų kariuome-jbe baro? 
nė praneša apie naujus žy- Pradėjo “kultūrinio cent-i 
dų laimėjimus netoli Jeru- ro” žmonės landvti j New 
žalės, Hebrono apielinkėse. Yorko “likerių boardą” su 

prašymais, kad jiems duo-
Kinijos Sostinė

Kinijos sostinėje Nankin-
joj Puerto-Riko salos gy-ige žmonės kalba, kad Ki-_ ________ _ __
ventojai renka savo salos'nijos vyriausybė rengiasi trankus. Lietuviams" tie kul 
gubernatorių. Balsavimas apleisti tą miestą ir bėgti turiniai ponaičiukai vis pa

tų leidimą pardavinėti deg
tinę, alų, viskes, koktailius, 
manhattenus ir panašius

kos kongresas suteikė Puer- niką ir daugybę kalbų apie šiolei tame kultūriniame
to-Riko salos gyventojams 
teisę patiems išsirinkti sa
los gubernatorių.

Anglijos Unijos ir WFTU
Anglijos unijos, su 8 mi

lionais narių, pasiuntė “pa
saulinei unijų sąjungai” (

netvarką kinų armijoj.* centre vis dar nėra nei šnap
—------- so nei kultūros.

Čili Valosi 1 Liūdna bolševikams be
čili respublikos liberališ- šnapsinės kultūros. Net ir

kas prezidentas Gonzalez Bimba ir tas liūdnai dejuo-

I vipnnliktu to dnrbo lietu- * Paieškau Stasės Kuntrimaitės, gy- ! nepailKlU 10 aarDO netu | venusios Honoverio tremtinių stovy- 
viams, kurie kažkaip SUge- kloj, Vokietijoj. Manoma, kad ji bus

i ha iškilti i nnviršin ir ima^i kur kitur įvažiavusi arba įskelta. (JU lsKlltl } pavilnių ir lllld&l. ginantieji apie jos likimų maloniai
' būti “Vadais”. 1 yra prašomi pranešti man žemiau

A w paduotu adresu. Aš esu jos teta,
Anglijos Lietuvis jiįtkaitė. Mano adresas toks: (44)

--------------------------------- ------ ————— B. Samoškienė,

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

"007 Wade Park Avė.,
Cieveland 3, Ohio.

APSlVtOlMAl
i Paieškau gyvenimui draugės, evan

gelikų tikybos, tarp 30 ir 40 metų 
amžiaus, turi būt sanžininga, blaiva

___________ __________ Į ir mylėt gyventi ant farmos. Ats»-
5 akrų farma su trobesiais, kymų duosiu tik rimtiems laiškams, 
o, ant grįsto kelio, prista- J. Pavinkisko, (46)

Spruce Home, Sask., Canada.

Paieškau gyvenimui draugės, mer
ginos ar moteries, kad tik gražiai 
atrodytų ir butų gero budo. Aš esu 
vidutinio amžiaus vaikinas, gero bu- 

Norių Kambario Philadelphijoi do ir gerai atrodau. Platesnių žinių 
Jauna lietuvaitė nori gauti Pnila- ’ apie save suteiksiu laišku. Mano ad- 

delphijoj kambarį pas lietuvius, ku- resas: K. Jacks,
rie nebūtų priešingi kad ji ima akor- ' 3448 Jeanne Mance st.,
dijono lekcijas. Kas galėtų tokį kam- ' Montreal, Canaua.
barį išnuomoti, malonėkit parašyti----------------------------------------- ------——-----
šiuo adresu: (46) i Paieškau merginos nuo 17 metų ir

Helena Juškevičiūtė, daugiau, šviesaus gymio, tarp 13U ir
4515 Wilmslow Road, , 150 svarų svorio, kad butų gera vi-

Baltimore 10, Md. , rėja. Iš Europos ir kitų valstybių
—____________________ _______________  ' prašau nerasineti, neatsakinėsiu. Su

laišku prašyčiau ir fotografijos. Ra
šyt galima lietuviškai ar angliškai. 

J. B. L. Builders, (44)
26 Maujer st., Brooklyn, N. Y.

KARMA PARDAVIMUI
Gera 186 

arti miesto, 
tomas paštas, mokyklos busas, elekt 
ra. Parduodu dėl nesveikatos. Dau
giau žinių per laiškų. (45)

Z. Adam,
Whitney Point, N. Y.

.1•1

kreipėsi į Čili parlamentą, 
kad vyriausybei butų su
teikti platus įgaliojimai ap-

ja, kad negali kokteilio iš
mesti už tarybinės kultūros 
klestėjimą. Ir vis tai dėl

FTU) reikalavimą suspen- valyti Čili respubliką nuo reakcininkų kaltės. Jei ne
duoti savo veikimą. Jei W- rusiškos penktos kolonos. butų reakcijos Amerikoj, 

tada butų pilna kultūros irFTU norės ir toliau “veik- Prezidentas sako, vyriausy- 
ti” ir atlikinėti Maskvai sa- bė turi žinių, kad bolševi- snapso. Bent taip mano 
vo patarnavimus Europos “ 1-
kraštuose, Anglijos unijos
žada visai iš jos pasitraukti.

kai rengia neramumus ka
syklose ir dirbtuvėse

Korėjoj Ramu
Pietinės Korėjos bolševi

kų sukeltas maištas liko nu
malšintas ir maištininkai iš
sislapstė po kalnus arba 
buvo išgaudyti. Visoj pieti
nėj Korėjoj dabar ramu. 
Bet iš šiaurinės Korėjos 
plinta propaganda ir slap
tai atgabenama ginklų nau
joms suirutėms.

Austrijos Našta
Rusija pareikalavo iš 

Austrijos valdžios tuoj pat 
atiduoti Rusijai 540 garve
žių ir 5,575 gelžkelių vago
nų, kaipo “karo grobį”. Ru
sai sako, jiems tie garve
žiai ir vagonai “priklauso" 
todėl, kad jie Austriją už
kariavo. Austrai dejuoja, 
kad jie paliks be garvežių 
ir be vagonų.

KAS MUMS RAŠOMA

Ubagai Dvasioj
Kada Ieva Paulekaitė gy

veno Chicagoje, lietuviai ja 
nesidomėjo, o dar mažiau 
su dovanom siūlėsi. Bet 
kaip tik ji ištekėjo už tur
tuolio, sveikinimų ir dova-

bolševikiški kulturintojai. 
Pagaliau kultūrinio cent

ro vadai surado išeitį. Jie 
paskelbė New Yorko lietu
viams, per Maskvos mazgo
tę “Laisvę”, kad jie nutarė 
“ieškoti teisybės teisme” ir 
priversti ‘likerių boardą” 
duoti jiems leidimą snapsą 
šinkuoti. Mat, “kulturšnap- 
siai” tikisi, kad Amerikos 
teismas pakeis likerių boar- 
do” tarimą ir leis jiems po 
kultūros priedanga snapsą 
pardavinėti. Kaip spręs tei
smas, aš nežinau ir “nekėri 
nu”. Jei aš kada noriu ger
ti, aš snapso neieškau po 
“kulturinius centrus”. To
dėl man nesvarbu, kaip tei
smas pasakys.

Bet lietuviams verta ži

Allegheny ligoninėj Pittsburghe šias dienas ėjo teis
mo posėdis. Teisėjas W. H. K. McDiarmid (sėdi de
šinėj) atvyko j ligoninę posėdžiauti, nes ten buvo 
nugabenta viena kaitinamoji Mrs. Jean Amiotes, 
(kairėj, ligoninės kėdėje). Mi-s. J. Arniotes ir Grace 
Robinson (stovi šalia) kaltinamos, kad jos pabėgo 
iš kalėjimo ir bėgdamos darė pasikėsinimą nužudy
ti kalėjimo prižiūrėtoją. Dešinėj stovi William Ar
niotes, kuris kaltinamas, kad padėjęs toms jaunoms 
moterims pabėgti iš kalėjimo. Į kalėjimą tos jaunos 
moterys buvo pakliuvusios už sukčiavimus.

Laiškas iš Anglijos

gerbt tokius, kas dėl liau
dies, tautos, ar visuomenės, 
dirba, ar ką sukurė paleng-, ,. . , ,
vinimui žmogaus, ypač liau- i P0^1’ ^ad , ^as bolševikus
dies būklės.

Ieva Paulekaitė sutiko 
laimę, ištekėjo už gražaus

šnapsas ir kultūra susipynė 
į šventą vienybę ir jei nėra 
snapso, tai nėra nė kultu-

nu jai nesigailima, nors ji turtingo vyro. Tai jos lai-) 'PF*
;Sxį“" • ■“—&♦««“ “ “ “'i«. i=s.arast

Juokinga, kad lietuviai Nuolankumai, dovanų “kultūriniam centrui”^?? 
nesumano, kaip jai nuo; siuntinėjimai galbūt dau<ti ItGa, ir jje

laukia kultūrinio kokteilio

nežinau, kaip jaučiasi

lankauti ir gerintis: vieni!giau jos šeimą erzina, negu 
laikrašti užrašo, kiti pa- džiugina.
veikslų dovanoja, treti ei 

4 liųotas pasveikinimus siun-

Tai primena senovės bau
džiauninkų nuolankavimą 
ponams.

Priespaudos šalyse, nuo- 
lankavimas su dovana eina 
lanka rankon su kyšiais, di

Kur kas butų protingiau 
užrašyt laikraštis, ar pasiųs
ti dovaną neturtingam lie- 
turiui tremtyje. Jie vargsta 
skursta, alkį ir šalti kenčia. 
Tai bus dora ir kilnu.

A. Rūkas.

lietaus, kad palaistytų ap
vytusią tarybinę kultūrą?

O tuo tarpu “kultūrinis 
centras”, grasindamas teis
me surasti šnapsinę “teisy
bę”, vėl kreipiasi į tuos pa-X*-- XX i y a - • * •cius
sako:

Skilvio

GAZAI KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Tur? 8azų jr •sP“st.u® X’<’ulju? n“°( Jeigu jus kenčiate nuo Nugaras 
užaietėjimo Jautiesi pilnas ir n - Raumenų gėlimo. Scia-
turi apetito. Jei taip, tai turi pa4a-, Strėnų skausmų. Neuralgijos,

*4’ ^4 tūkstančiai daro jau .Sąnarių sustingimo. Neurito*. Pada- 1887—paimltto išbandyto skilvio to- * .• ^bandykit RADĘ TAB-
mko, liuosuojamo vaisto. LETS

Iriner’s Bitter Wine
Sis malonus skonio vaistas yra mok
sliškai sutaisytas iš Gamtos šakne
lių, žolių ir augalų. Jis tuoj pašalina 
užkietėjimų ir jo simptomus. Gauk 
bonkų šiandien ir pats patirk jo 
veikmę.

(Pastaba: Jei Trinerio 
negautum savo mėgia
moj krautuvėj, pri- 
siųsk jos vardų ir 
$1.56 mums: Jos Tri- 
ner Corp., 4053 W.
Fillmore, Chicago, ir 
gausi didelę 18 oe. 
bonkų Trinerio apmo
kėtu paštu).

S dėl gerų pasekmių. Mes no
rim, kad jus pamėgintumėt RADĘ 
TABLETS (Ban^mųjį Kiekį) be jo
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardų ir adresų, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelėšuos, jei nepatiks. (48,

NORHTWAY PHARMACAL CO. 
439 North Street, 

ROCHESTER 5, NEVV YORK 
Dept. 30

Kultūra, Baras ir Teisybė
dikams ir valdininkams, no-! Lietuviai bolševikai bub- 
rint gauti kokią nors “ma- nijo po visą Ameriką apie 
lonę*’. Tai yra atgyventos savo “Kulturinį Centrą”, 
gadynės mada. .rinko pinigus, pirko namą

Lygiai tokie ubagai dva-i ir sakė, kad jie sukurs lietu- 
sioje yra tie lietuviai, kurie viams maskvinės kultūros 
siuntė dovanas Ievai Pau- gražų centrą.
lekaitei, kada ji ištekėjo už Atsirado nemažai bolševi-

išmelžtus rėmėjus ir 
Siuskite Aukas”.

Kovei is
New York, N. Y.

Skaitytojų Balsai
Gerbiama redakcija,
Čia prisiunčiu $4. Bus už 

“Keleivį” ir prašau prisiųs-
turtuolio. Yra'madoj 'siun- kų ir bolševikuojančių žmo-į TS^ldrhi
tinėt dovanas, sveikint už- nelių, kurie patikėjo į bol- 0
sit^rnnvnain, visuomenės še vi kišką “kultūrą” ir dėjo Tevui ant ba ^u

Chicago, III.veikėjus. Tai yra žmoniška, pinigus. “Laisvė” milžiniš-

Angliškai ■ Lietuviškas iadgnas

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Boston 27, Mass.

Yra Visokių “Saviškių” Kartais po dideliu “patno- 
Londone leidžiamas “Bri- tizmu” galima išvysti na- 

tanijos Lietuvis” rugsėjo vatnių dalykų. Papasakosiu 
mėnesį pranešė, kad viena iš savo patyrimo: 
lietuvė, kuri tris kartus kei- 1946 metais kovo mėnesį 
tė darbą Anglijoj, buvo iš- aš su dideliu buriu lietuvių 
siųsta iš Anglijos atgal Į atsidūriau Borghorste, D.
Vokietiją. Ta lietuvaitė čia p. stovykloje. Čia pradėjom 
Anglijoj buvo ištekėjusi už organizuoti lietuvišką ko- 
lietuvio, lenkų Anderso ar- mitetą. Organizavimo Var
mijos kareivio. Dėl vedybų bui buvo reikalinga rašomo
ji ir darbo vietą keitė. Ji ji mašinėlė. Sudėjom, kas 
buvo atskirta nuo vyro ir ką turėjom, ypač kavos po 
išsiųsta į Vokietiją už mai- biskutį, ir nupirkom maši- 
nymą darbo. “B. L.” tą ži- nėlę. Vadovavo tautininkas, 
nią įdėjo, kaipo perspėjimą didelis “patriotas”. Besiren- 
kitiems lietuviams, laikytis giant mums vykti į Angliją, 
darbo sutarties. Bet “B. L.” kas tai pavogė tą musų vi- 
užtylėjo kitą dalyką. Tos sų pirktą rašomąją mašinė- 
lietuvaitės vyras, kaipo lie- lę. Dingo, kaip į vandenį, 
tuvis, kreipėsi į Britanijos Komitetas pasiūlė dovaną 
Lietuvių Sąjungą ir i Lie- tam, kas nurodys, kur maši- 
tuvos pasiuntinybę. kad nėlė pražuvo. Skyrė didelę 
jam padėtų, kad jo žmona dovaną, medžiagą naujam 
nebūtų išsiųsta iš Anglijos, kostiumui.
Tos lietuviškos Į įstaigos ji Dovana atrodė didelė, gal 
pirmiau apklausinėjo, ar iis net brangesnė, kaip pati 
eina Į bažnyčią Ir ar skaito mašinėlė. Bet musų rašomo- 
“B. Lietuvį”. Jis pasakė ji mašinėlė vistiek neatsira- 
tiesą, kad “ne " Į Na, tai ir do.
pagalbos negavai Važiuojant Į Angliją, kai

Po to tas lieiįvis kreipė- laivą pradėjo vilnys supti,
SI į lenkų orramzaciias. mašinėlės paslaptis įskilo į apskrities, ir draugo Petro Kelkiaus. 
kad jam, kaip* lenkų ka- viršų. Viena® ‘ ‘juodaturgis” j
nuomenės veteranui, butų atvirai pasipasakojo, kad! busiu labai dėkingas. (45)
leista atsigabeni iš Vokie- jam komiteto vadovybė bu-i n. taXa^tTlSdadeįhia, p*. 

tijos savo žmona. Lenkai vo pavedusi surasti tai ma-) ----
pasiėmė jam paielbėti. šinėlei “skylę”. Jis tą ir pa- 

O kiek me* tia lietuviu daręs. Ta “skylė” buvo vie-w nich nie. T . ‘ /ilri/aAin 1. . L- remaias. įaipgi paieško Jono ir
tUl'pe girdime Jpie “lietu- ri<*S VOKieCių ClaKtaraS, KU-izo Arlauskų Kastantas Kavadvars-i juma pagelbą nno nu-
viu vienvhp” atie “brolis- >labai buvo reikalinga kis . iš 7?^apakio> Mariampoiės. vargusių, perštamų ir vių vieiivoę . «ane uiuii. _ .. ® , Prašau atsiliepti šiuo adresu: niežiančių kojų. I-egulokurną” ir panaš’iifc dalvkusl rašomoji mašinėlė ir jis ją p. waikins, <45)
Bet kada gvveifime reikia nupirko. Mašinėlė ir dabar ** 71 ’ Coal c*nt*r- p«-
to “broliškumo’1 parodvti, V1'a Altenbecken miestelyje, Paieška, 
tai musų “vadai’ pirmiau Vestfalijoj, netoli Muens- “ ” ' 
šiai klausia: "arįeini į baž- tei™’ .,
nyčią?”. Jei neit, tai nesi Man įdomu tai, kad tie

Gerbiamieji leidėjai, 
Prisiunčiu prenumeratą

už “Keleivį”. Tegul tas ma
no daugmetinis draugas 
“Keleivis” lanko mane se
ną iki tik aš išgalėsiu jį už
siprenumeruoti. Linkiu aavo 
tikram draugui “Keleiviui”, 
kad jis kuo plačiausiai pa- 
sklystų tarp lietuvių ir be 
skirtumo lankytų visus lie
tuvius pasaulyje, kur tik jie 
begyvena. Taipgi “Kelei
vio” leidėjams ir visiems 
skaitytojams linkiu visur ir 
visuomet geriausios kloties.

G. K., Eochester, N. Y.

saviškis”. Ir kai’ po tokių žmonės, kurie mašinėlę slap 
patyrimų galima ituos mu^u ia’ pardavė, paskui žadėjo 
“vadus” gerbti 4 net skai- dideles dovanas už jos su- 

---- ® . ......±:_-> radimą. Mat, žimm

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau mano artimų giminių, iš 

Raseinių apskrities kilusių Jono 
Konrado, jo žmonos Matildos ir ma- 

1 Ramonaitės. Konra-I1CJ ICTUIIV OVC7VB
dai turi vaikų Otto, Adolfų, Artūrų 
Jonų ir dukterį Olgų, kuri yra ište
kėjusi už Kiselio. Mano giminės ar 
kas juos žino maloniai prašau para
šyti man šiuo adresu:

Matilda Lemonaitė-Menciene

Germany.

Lietuva pavergta, lietu
viai kenčia sovietų jungą. 
Paremki tad, lietuvi, aukol 
mis Antrąjį Lietuvos Gel 
bėjimo Vajų.

tyti gerais lietumis? radimą, iviat, jie žinojo, 
Beje, Antim'?! armijos kad mašinėlė neatsiras, nes 

Anglijoj P9t>'s buvo nušvilpę...
Jų yra ^es» Uliniai žmonės, la-

_ __ _ yra hai. ?erai atsimename tau-
ir iš buvusio? nlpriklauso- bininkų valdymą Lietuvoje, 
mos Lietuvos. Lietuviai į p11 9UVO sukčių ir sauva- 
lenkų armija palliuvo pa- Į’aut°JŲ režimas. To rėžimo 
siduodami sąjungfiifikams Į žmonės ir dabar yra tokie 
nelaisvę fronte I ir paskui Pa^- J te non būti “smetonė- 
užsirašydami i l+ku armi- le’. m plaukioti visuomenės 

kariauti priešakyje. Kai tik as kur 
pamatau tautininką, aš tuoj 
prisimenu tuos ponus ir po- 

“saviš- ne^us Lietuvoje ir man, 
knf. Jei kuris žmlįus labai įaiP !ai\? plaukiant, pra- 
plačia burna ša’ da apie ^eda širdį sukti. 
“Uutiškuma" ir ? rbina lie , kad lietuviai
tuviškuma visok ais liežu kai kur prašė ang-
viais, visada pat rtina pa- kad anglai patys tvarky- 
liurėti arčiau j tt j žmogų.' ty musy visokius reikalus, o

kareivių lietuvi 
yra nemaža? bur 
iš Vilniaus kra?t

J4, kad galėtų 
prieš vokiečius.

-a—
Tikrai yra kei^

VALERIJONO ŠAKNYS
Valerijono šaknys 
ramina nervus, pa
einančius iš rūpes
čio, persidirbimo. 
susikrimtimo ir be- 
migės; sakoma kad 
geras ir nuo nuo

mario, nuo histerijos ir žemų 
karščiavimų, išgąsčio ir kitų vi
sokių nervų ir vidurių netvar- 
kumo. Supiaustykit vieną gerą 
arbatinį šaukštuką valerijono 
šaknų ir įdėkite j pantę verdan
čio vandens. Kada atšals, galit

vieną puoduką i dieną. Va-
lerijono svaras, $2.00. Pusė 
svaro, $1.00.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

Aš, Martinius Stasys, sūnūs Jur-

fio ir Cecilijos Wembrytes, gimiau 
. A. Valstybėse, Philadelphia, Pa. 
mieste, rodos Wilson gatvė), bet tik

rai nežinau. 1910 metais su tėvais 
išvažiavau į Lietuvą. Mano krikšto 
tėvai buvo Ale.tsandra Tachudska ir 
Izidorius Esteris. Viename name su 
mumis gyveno Stankūnai ir Rama
nauskai, o kiek toliau gyveno švagž- 
džiai. Gyveno ir daugiau pažįstamų, 
kurių pavardžių dabar neprisimenu.

Paminėtus mano tėvų pažįstamus, 
mano krikštatėvius ir kaimynus pra
šau atsiliepti. Turiu reikalą dėl pi
lietybės klausimo sutvarkymo. Pra
šau maloniai rašyti šiuo adresu:

Stasys Martinkus,
D. P. Camp Mattenberg,
Forty-Second str. 12,
(16) Kassel-Oberzwehren
U. S. Zone, Germany. , . , _ , . - -j- j-u____________________________________ypatybe* palengvina jūsų skaudi ji-
Paieškau savo brolio Juozo Tra*- :n?^.Ir galėsite ramiai, miegoti nak- 

kausko iš Kolkių kaimo, Raseinių Ii- Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
~ ------- nudegimų. Jos taipgi pašalina nie

žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančias ir suskilusia* 

Savickas paieško Petronėlės Ar- odos. Jos yra geros gy-
lauskaitės, po vyro Savickienės, ki- duolės nuo visų išvirši- 
lusios iš Šilavoto. Yra labai svarbus' nių odos ligų. LEGU- 
reikalas. Taipgi paieško Jono ir Juo- ’ LO Ointment nuteiks

NUO UŽSI9ENUUS1V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji* 

: negali ramiai sėdėti ir naktimi* 
! miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomo*

Paieškau brolio Vinco Urbiečio. 
Kas jį ž.inote, malonėkit pranešti 
man šiuo adresu: (44)

S. Urbietis,
609 Blackford st.,
New Westminster, B. C., Cana<la.

yra pai
damas po 75c., >1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money
orderį į: (16-9)

LEGULO. Dept X 
4847 W. 14th Street 

VICF.RO SO. ILL.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJA
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietų 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 SO centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 Broadway» So. Boston 27, Maaa.

VICF.RO


No. 44. Lapkričio 3 (L, 1948 m.

Vietinės Žinios
VIENA UNCIJA “ATO
MŲ” 300,000 DOLERIŲ

Amerikos atominės dirb
tuvės per metus pagamina 
vieną unciją “radioaktyvi-

BALF’o VAKARIENĖ Da- 
VĖ $565.50 PAJAMŲ 

Gryno pelno liko $291.20
Spalių 28 vakarą South

Bostono Lietuvių Salėj ivy- _ _..................
ko BALF-o 17-tojo skyriaus nės medžiagos’ . kuri įssiun 
mitingas, kur buvo išklau- tinėjama Į 16 kraštų ir su 
tyta visa eilė pranešimų ir kuria yra aprūpinama 
padalyta keletas nutarimų. Įvairių mokslo ir g}

Visų pirma, buvusios va-, Įstaigų krašte. Bet radjo- 
karienės gaspadorius p. aktyvinę medžiaga nėra 
Razvadauskas davė iš tos > siunčiama gryname Pa'J‘ 
pramogos raportą. Pasiro- dale, ji yra maišoma >u ki- 
do, kad vakarienė pavyko tomis medžiagomis ir to- 
gerai. Pajamų, kartu su au- dėl tos brangiosios medzia- 
komis, gauta 8565.50. Atė- gos išsiuntinėjama apie 10 
mus $274.30 išlaidu, grvno svarų. Kadangi redioaktyvi- 
pelno BALF-o skyriui liko į nė medžiaga yra labai pa; 
$291.20. * i vojinga sveikatai, tai jai

Vakarienė buvo gerai iš- apsaugoti naudojama 50 
reklamuota, ir ta reklama tonų visokių metalinių in 
nebrangiai kainavo. Tik pp. dų. Viena uncija radioaKtj- 
Minkų radijo valandai už vinės medžiagos kainuoja 
skelbimus užmokėta S10.00, į 300,000 dolerių.
sako p. Razvadauskas. Gi j Apie atominę energiją n 
Lietuvių Melodijos Valan-1 “radioaktyvines medžią 
dos radijas skelbimų kainą!gas’ galima plačiau pasi- 
paaukavo: taip pat paau- • skaityti 1949 metų Kelei- 

“ — vio” kalendoriuje, kurs jau
biagiamas spausdinti.

300 
gvdvmo

KELEIVIS, SO. BOSTON

JAU NEBE DIEVIŠKAS IMPERATORIUS

kavo skelbimus p. Kneižio 
ladijas, “Keleivis” ir "Dar
bininkas.”

Paskui M. Michelsonienė 
padarė ilgoką pranešimą 
apie buvusi BALF-o seimą 
Chieagoje. Iš pranešimo pa

Susidūrė Bostono Trau
kiniai

Praeitą šeštadieni 
prie Newbury.

įs i šiuose antrame kare, ir ta 
Vt., stoties į garbė tenfca Vladui Tukiui.

Taigi tas parkas vadinsis
net protestu dėl vienos sr®-, iš Bostono i Montrealj. ki- 'dideIi g pždų

naudoti B- t?s is Montrealio į Bostoną.; Pkmenj atminčiai visų lie- 
Nelaimėje žuvo 4 gelzkehe-,

Japonų imperatorius Hirohito, kurj japonai seniau
< arbindavo, kaip “dievišką” padarą, dabar “suzmo- 
nėjo” ir bando būti konstituciniu monarchu. Cia ma- 
tvti. kaip jis su žmona Nagako lankosi vienoje ligo
ninėje Tokio mieste.

BROCKTONO LIETUVIŲ! Worcestery buvo Lietuvai 
DIDELĖ ŠVENTĖ Remti Draugijos konfe-
LAPKRIČIO 7 D. rencija.

Brocktone lapkričio 7 die- Pereitą sekmadieni Wor- 
ną bus paminėjimas visų cestery Įvyko Lietuvai Rem- 
lietuvių kareivių, žuvusių ti Draugijos konferencija, 
antrame kare. Parkas, bu- kuri priėmė keletą einamais 
vusis po vardu “Ward 6”, dienos klausimais rezoliuci- 
bus pavadintas vardu ka- jų ir nutarė paaukoti iš 
rio. kuris pirmas žuvo mu- Draugijos iždo_$200 Sanda-

aiškėjo, kad s/iihe buvo ki- susidūrė du keleiviniai trau- 
lę daug nepasitenkinimo ir: kiniai. Vienas traukinys ėjo

ves užsimojimo 
ALF-ą saviškiu naudai, dėl 
tremtinių sijojimo per kle
bonų rėti, ir tt. Nepasiten-i kiai sužeisti, o koks šimtas 
kinimas dėl šitokios politi-; keleivių buvo smarkiai su 
kos buvęs toks didelis, kad purtinti ir išgąsdinti. Gelž-, npnv;n klubuvienu tarpu net išrodę, josį keliu viršininkai sako, kad!*3**0 penktų klubą 

ryko išaiškinti,! 
nelaimė ivvko

Į^V'
iširti, jeigu vadovybė 
laikys bendrumo principo. 
Galų gale tačiau susitarta 
tęsti bendrą darbą toliau, 
nes pirmininkas kun. Kon
čius užtikrinęs, kad kol jis 
busią? pirmininkas. BALF-į 
as traktuosiąs visus lygiai.' 
be tikvbos skirtumu.

bendras šalpos darbas gali 
nesi-

...... i , i tuviu kareivių, kurie yra zu-eiat, keli keleiviai buvo sun-, antrame kare. ,jų vardai 
kiai sužeisti, o koks siuitas^ akn,€nvje.

T s sumanė ir darbą pra- 
valdy-

bos. pavesdami darbą vary- 
ucHis pirmvn penkiems prezr
kaip šita nelaime pyko. |deįtan,į Tie pa5ikvietž jv. 
Matomai. automatiški _>%1_lRoko parapijos kleboną, 
etai dėl kokios nors pnęzas- f strakauską, ir dirba 
ties sugedo, bet koki ta • j ;?vien
priežastis, dar neaišku. Vpjtričio 7 dieną 10-tą
Lietuvai Remti D-jos sky- ryto bus laikomos

• i • pamaldos garbei u?u zuvu-naus susirinkimas. .T. . .. n .. siu kareiviu. \ eliau popietLietuvai Remti Draugijos |2.^0 m susirinks visos 
—- -kynus sauKia susinn-> a. kliubai šv. Ro.

ros Labdaros Fondui.
D-ro Jono Šliupo pamink

lui statyti fondui paaukota 
$50.00.

Konferencija išrinko nau
ją draugijos valdybą atei
nantiems metam?, kurios 
sąstatas yra toks: Juozas 
Arlauskas, pirmininkas; Pe
tras Jankus, vice pirminin- 
kas; Kostas Mereškevičius, 
raštininkas; Juozas Lekys, 

J T."L- nas i nlz a c.i u inae.

Be

5 bešališką 2-ras smuus ?<tuM<t &u»um- drauai’o?
tremtinių kimą ši'penktadienį. 5 lap- R / 'iio5 svetainėje su

įkurdinimo; Kricio. Kaip t :30 vakare, -»•* ■ ■.____

Kad užtikrinu 
atvažiuojančių
traktavimą, jų įKurdinimo: kiičio. Kaip i vanare, vėliavomis ir maršuos į tą 
darbą seimas atėmė is BA- sandanecių salėj, 124 F st.,L k kuris ran(iasi ant
LF-o valdybos rankų, o pa- South Bostone IVebster ir Melrose streets,
vede specialei komisijai.I Svarbu, kad visi nariai rOrVn načvpntinimo
kurios pirmininke išrinkta dalyvautų ir būtinai sugrą-j ž'uvusiu tareivių gar-
p. Alena Deveniene įs v\ a- zintų laimėjimo knygeles, -
terburio, o sekretorium— kurie dar nėra jų sugrąžinę, 
drg. Balčiauskas iš Brook- Be to, bus skyriaus valdy- 
lyno. bos rinkimas ateinantiems

Pranešėja toliau raportą-i metams.
Pirm. J. Tuiniia

ir

vo. kad BALF-o seimas nu-j 
taręs sukelti £5,000,000 sa
vo veiklai plėsti, nes tremti-į 
nių šelpimas tęsis dar ma-į 
žiausia 2 metu. Šitai sumai 
sukelti dabar iau pradeda
mas vajus. Visi BALF-o 
skyriai raginami organizuo
ti pinigų rinkliavą visokiais 
galimais budais. Kartu ren
kamos ir drapanos.
. South Bostono BALF-o 
skyrius nutarė tuo jaus atsi
šaukti i visuomenę,

aukoti drabužius. Bus

Šv. Roko parapijos cho
ras sugiedos himnus; kele
tas kalbėtojų pasakys pra
kalbas. Kalbės Brocktono, 
majoras J. Downey. Daly-į 
vau? Legionieriai. Marines 
ir kiti. Grieš miesto benas. 
Dalyvaus motinos, tėveliai, 
sesutės ir broliai žuvusių 

18 su puse metų amžiaus 1 kareiviu.
gali stoti i nacionalinę gvar- visi musu kolonijos lietu- 
diją ir tęsti savo civilini už- viai, dalyvaukime iškilmė

Kviečia Jaunuosius i Nacio
nalinę Gvardiją

.Jauni žmonės nuo 17 iki

ir
siėmimą, nebijodami, kad 
jie bus draftuoti i karo tar
nybą taikos metu. Bostone 
vėl pradėjo veikti 704-as 
priešlėktuvinės artilerijos 

ima-> batalionas ir jauni žmonės1

Gaudo Automobiliu* 
“StiReriu”

Nuo lapkričio 1 d. polici
ja ant visų kelių atsidėjusi 
gaudo tuos automobilius, 
kurie neturi prišerto ženk
liuko, kad mašina buvo pa
tikrinta pusmetiniame ma
šinų tikrinime. Tikrinimas 
reikėjo padaryti per spalių 
mėnesĮ. Kas to nepadarė, 
turi skubėti aplinkiniais ke
liais Į patikrinimų vietas, 
bet jei jie paklius i polici- 

i jos rankas, tai reikė? užmo
kėti pabaudą.

se’. Parodykime, kad ir mes 
gerbiame atminti žuvusiųjų 
už musų šalies laisvę ir liū
dime kartu su žuvusiųjų
šeimų nariais!

_ jįe-
šant aukoti drabužius. Kušlai j į jį įstoti.'Pratimai ba-i tuvius t’''kiro*''veteranus da- 
nurodytos P^'“_v_>e‘“|Ulione eina kartą savaitėje. Į Įyvauti savo gražiose kariš- 

..... Reikia kreiptis i 704-thikose uniformose, o visi 
pnstatyti. AAA Bn Mass. Nat’l Guard, Brocktono ir apielinkių lie-

Rengėjai prašo visus

ir dienos, kada ir kur auko-! 
jamus drabužius 

Be to.
pavasari ruošti 
pinigų rinkimą gatvėse. j chard L. Wilder, 

Reporteri*, m ont st. Bostone, 
-------------- nas C A 7-3848

Apvogė Cambridge Lietu
vių Klubą

Sekmadieni anksti rvtą 
nežinomi vagys isilaužė Į

nutarta ateinanti, Irvington st. Armory, arba1 tuviai gausiai 
uosti “Tag Day,” į susižinoti su ma joru Ri- šias garbingas

18 Tre- 
Telefo-

ŽMONIŲ SUVEDŽIO
JIMAS

Bostone žinomas eks- 
smetonininkas ir eks-kuni- 
gas B. F. Kubilius veda ra
dio programą, kuri vadina
si “Amberlando’’ progra
ma. Kai programa pradėjo 
veikti, ji skelbėsi esanti 
“nepolitinė”. Bet greit tos 
programos plaukas išlindo 
Į šviesą ir užtenka pasi
klausyti kelias minutes, 
kaip. Įsitikini, jog čia yra 
politinis biznis ir visa ta 
programa yra sugalvota lie
tuviams politiškai mulkinti.

Dabar svarbiausias tos pro 
gramos klyksmas yra apie 
Henry Wallace, nes bolše
vikai jj “remia” Į preziden
tus, o paskui eina prašymai 
aukų, aukų, aukų. Už pačių 
lietuvių sudėtus pinigus B. 
F. Kubilius ir jo sėbrai lie
tuviams duoda “paleckinio 
kvapo”, kurs nėra vertas 
nė sulūžusio nikelio. Vienas 
“geras dalykas” su radio 
yra tas, kad jį galima už
sukti. Užtenka pasukti gu- 
ziką ir Kubiliaus gulbės 
giesmė išnyksta etero mig
lose...

Radio klausytoja*.

“Pagadysi Akis”—Tikras 
Nonsensas

Bostono akių ir ausų ligo
ninės daktarai paskelbė 
savo ilgų tyrinėjimų pasek
mes. Jie sako, kad dažnai Į 
girdimi perspėjimai, kad 
“pagadysi akis, skaityda
mas prie blogos šviesos” 
yra tikra nesąmonė, nes 
niekas dar nėra nustatęs, 
kad bloga šviesa gadina 
akis! Ar tu skaitysi prie 
blogos šviesos, ar atsigulęs 
ant pilvo, ar gulėdamas lo
voj, akių nepagadysi, sako 
tie daktarai, nors gal akis 
daugiau nuvarginsi ir gali 
gauti galvos skaudėjimą. 
Kas iššaukia akių visus 
trukumus, daktarai sakosi 
nežiną. Bet jie nepastel>ė- 
jo, kad neužtenkama švie
sa butų akių ligų priežastis.

Maistas Truputį Atpigo
Spalių mėnesi maistas 

Massachusetts valstijoj at
pigo pustrečio nuošimčio. 
Daugiausiai atpigo mėsa, 
net 6 nuošimčius, o kiti 
maisto produktai kiek ma
žiau atpigo. Tokias žinias 
praneša musų valstijos Dar
bo statistikos biuras.

Community Fund Vajus 
Išsisiūbuoja

“Didysis Bostonas” tel
kiasi sukelti j “Community 
Fund” šalpos reikalams ne 
mažiau, kaip 6 milionus 
950 tūkstančių dolerių. Va
ius jau eina ir tęsis per visą 
ŠĮ mėnesĮ.

Arbatėlės, Ritiniukų ir 
Pinaklio Vakaras

Rengia Dorchesterio L. P. 
Klubas, savo patalpose, 
1810 Dorchester avė. ši šeš
tadienį, lapkričio 6 d. Pra
džia 7 vai. vakare. Įžangos 
nebus. Girkšnosime arbatė
lę ir užkandžiausime riti- 
niukais (piragiukais). Kvie
čiame visus. Komitetas.

Gen. Omar Bradley 
Kalbės Bostone

Amerikos “pirmas karei
vis”, generalinio štabo vir
šininkas, generolas Omar 
Bradley, kalbės Bostone 
Prekybos rūmų pusryčiuo
se lapkričio 10 d. 12:30. vi. 
Somerset viešbuty.

100 Karo Laivų Plaukia 
Į Šiaurę

Į didelius karo laivyno 
pratimus prie Xewfound- 
land pakraščių išplaukė iš 
Įvairių Ameriko? lytinių 
uostų virš 100 karo laivų. 
Visa eilė karo laivų aplei
do ir Bostono uostą, ypač 
submarinu medžiotojai iš 
N. Anglijos uostu telkiasi 
šiaurėje p: atimam-. Xew- 
foundlande. prie Argentia, 
bus dideli aivų ir pėstinin- 
kų pratimai.

Rengiasi Metinei Vaka
rienei

Lietuvių Darbininku Drau
gijos 21 kuopa ruošia savo

musų
joj iškilmes!

Rengėjų vardu
K. P. Jurgeliunas.

Musų Valstijoj Rekordinis Triukšmingai Praėjo Halio* 
Balsuotojų Skaičius tveen Minėjimas

Šio antradienio rinkimuo- Tradicinė “Hallowe’en”

RADUO PROGRAMA

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

sų krautuvėj visokių maiinų ii- 
randavojimui, kaip tai Floor San- 
tlers, Wall Paper Removen, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnisių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite

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

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

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: mo S IU 4 

ir sh T IU t

546 BR0ADWAY
80. BOSTON. MAS8. 

Telefonas: SOUth Boston

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Day* Service

Ketvirtis and Co.
Watches - Jevelry ■ Diamoada 
Radios - Electrical

379 W. Broadvay, So. 
TeL ŠOU 4649

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Marinams 173 Metai 
Amžiaus

Nuo lapkričio 10 dienos 
1775 metų Amerikos “jurų 
kareiviai” — marinai yra 
išgarsėję visame pasaulyje. 
1803 metais jie kaunasi Tri
polyje, Šiaurės Afrikoje, 
1844 metais Kinijoj. Mari
nių krauju yra aplaistytos 
tolimiausios Pacifiko salos, 
jų vardas žinomas visose 
pasaulio dalyse.

Lapkričio 10 d. marinai 
ir Bostone minės savo die
ną, 173 metų sukaktuves. 
86,000 marinų yra visada 
pasiruošę ginti kraštą. 110,- 
000 marinų atsargoje nuo
lat praktikuojasi, kad rei
kalui ištikus galėtų tarnauti 
kraštui.

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

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais Insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

\ \ I

ELECTRIC
\ \

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSUBANCB

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 37 ORIOLE STREET 

Mest Bosbury, Mum
Tel. PArkvey 7-1283 W

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 3-4 Ir S-8 

Nedėliomis ir Sventadies
nuo 1* Iki 13 V, ta

378 HARVABD STREET 
kamp. lamas SU arto Ceattal

CAMBRIDGE. MASS.

TeL ŠOU
. DAKTARAS_____

J. L. Paiakarms 
onotsEmsrtA

Ofiso
Nuo 9 ryta M 7

Strofomis:
Nae • ryta Ori 11 dtaa«

447 Broadvray 
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tre

susirinkite j į ketinę vakarienę lapkričio 
kolom- 2g d. sekrrudienį So. Bosto-' 

no Lietuvių Piliečių Draugi-' 
jos svetainėje. Tikietai jau' 
platinami ir šeimininkės 
sutelktos. Rengėjai tikisi 
daug svečių iš Bostono ir 
apielinkių. Prašom Įsidėmė
ti dieną, iapkričio-N'ovem-; 
ber 28 d.

it SU Rimbai 
Kambarys 205

BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 
arba: Somerset 2044-J ____

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraujo
Valandos:

Nuo 9 ryto Iki 7---------------
Nedėliom, um 10 ryto Iki L

BORIS BEVERAGE CO.

TNI
ofiso i skiepą seifą. Skiepe čius balsuotojų. Balsuoto-'vaikams__ __ J_____ •_ _ vr- •_ I *_ __ 1-1- • I .

Į Bostoną Atvyksta Laivas 
su Tremtiniais

Jau yra laukiama- laivas 
su išvirintais žmonėmis, 
kuris atplauks Į Bostono 
uostą. Atvykimo .diena dar 
nėra žin<jir.a. Viso yra pa
skirti 7 transporto laivai iš- 
vietintierr> žmonžms Į A- 
meriką gabenti^ Laivai 

** " T>os-

kas Mikulskis atėio klubo unijų suvaržymo reikale piliečiams kartais brangiai
valyti, jis atrado skiepe iš- unijos daug dirbo, kad iš- kainuoja. Daugelis 'ir suau-
valytą seifą ir pranešė .Juo- judinus balsuotojus eiti pa- gusiųjų žmonių nesupranta,
zui Bagdonui, manageriui, sisakyti. Taip pat labai kad galima linksmintis ir
kurs pašaukė policija. Jo- daug ginčų sukėlė ir “gim be langų daužymo, tai kąt------ . —-, . .
kių vagių pėdsakų dar ne- dymų kontrolės” referendu- jau bekalbėti apie ]ihaug-‘ plauks Į \r»w ̂ orKą >i I

229 E Street, South Boston 
Pristato icn"ką, vyną ir viso

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

BOSTON
susekta. I mas. liūs toną.

AUKŠTŲ KA1NI?
, TAISYKLĖJE 

Elektra namų vartojimui bus 
pigesne po gruodžio 1 d. dėka 
Boston Edison kainų nupigini- 
mui_ tai jau trečias kainų nu- 
piginimas po 1939 metų.

EDISON COMPANT

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inrared 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-1 
limas vietaa.
Saugi priežiūra,
326 BKOADWAY.

80. BOSTON, MASE. 
Tai. SOUth




