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Maskvos Diktatoriai Grasina 
Suomijai ir Jugoslavijai

Jugoslavijos Kariuomenė Pasiruošusi Gintis; Maskvos 
“Pravda” Grąsina Užmušti Tito; Ką Amerika Da

rys, Jei Rusija Puls? Suomijoj Darbininkai 
Prieš Maskvinį Perversmą; Maištas 

Vokiečių Komunistuose

Santykiai tarp Maskvos 
ir Jugoslavijos kasdien blo
gėja. Maskva jau atvirai 
grąsina pašalinti Jugoslavi
jos diktatorių Tito, o Mask
vos “Pravda” žada jį nuga

Maskva Šaukia
Nuversti Tito

Maskvos vyriausybė atvi- 
- c- rai šaukia Jugoslavijos gy- 

labyti. Jugoslavijos kariuo- ventojus ir Jugoslavijos 
menė pasieniuose yra pasi- bolševikiškus kaimynus nu- 
ruošusi gintis, jei rusai ar versti Tito valdžią ir grąsi- 
jų sąjungininkai bandytų na, kad bus “imamasi rei- 
įsiveržti j Jugoslavijos teri-; kalingų priemonių prieš fa- 
toriją. Jugoslavijos valdžia. šistus” Jugoslavijoj. Mask- 
vadina Rusijos valdovus ap J vos radio skelbia naują 
gavikais ir melagiais, kurie ! Maskvos notą Jugoslavijai, 
pardavė Jugoslavijos inte-'kurioje Maskvos valdžia 
resus Austrijos taikos klau-■ reikalauja pašalinti visus 
sime ir siunčia j Jugoslaviją Jugoslavijos vadus, kurie

KARO KRIMINALISTAI PRIEŠ 10 METŲ

Lygiai prieš 10 metų, 1939 įp. rugpiučio 
23 d.. Stalinas ir Hitleris pasirašė savo 
kruvinąją sutartį, kuri pradėjo antrąjį pa
saulini karą. Paveiksle matyti, kaip kru
vinasis Stalinas šypsosi žiūrėdamas į Hit
lerio užsienių reikalų ministerį von Rib- 
be n tropą, o Molotovas deda parašą po kru
vinuoju dokumentu. Hitlerio-Stalino pak
tas “padalijo” Rytų Europą tarp Vokietijos 
ir Rusijos, o šiandien, dėl demokratijų apsi
leidimo ir ištižimo, Stalinas pasigriebė ne 
tk “savo” dalį, bet ir'Hitlerio palikimą pa
sisavino.

savo šnipus ir agitatorius. 
Maskva daro didelį spau

dimą ir prieš mažiukę Suo-

‘neprisipažįsta prie papil
dytų klaidų.” Rusija pro
testuoja ir prieš tariamą ru-

miją. Maskvos agentai ko-įsų persekiojimą Jugoslavi 
munistai Suomijoj sukėlėjoj ir grąsina “padalyti 
eilę streikų ir kelia riaušes, į tvarką” tame reikale.
o Maskvos propaganda grąl ----------------------------
sina Suomijai ir meluoja, į Sako, Nuslėpė 
kad visi Suomijos darbinin-! n , A • rs* ••kovąi Kaportą Apie Kiniją

Paruošiamieji 
Darbai Lietuvių

Kongresui
NEW York (LAIC).— 

Visuotinas Amerikos Lietu
vių Kongresas įvyks š. m. 
lapkričio 4-6 dienomis New 
Yoiker viešbuty, New Yor
ke.

Rengimo komitetas jau 
susitarė su viešbučiu, ir re
zervuota dvi gretimos di
džiausios salės bei keli 
kambariai komisijų posė
džiams. Viešbutis rezerva
vo net 700 kambarių Kon
greso atstovams ir svečiams 
aogvvendinti. Jau atspaus
dinti atvirukai, kurie bus į 
kolonijas siuntinėjami kam
bariams užsisakyti; kainos 
tarp 3 ir 9 dolerių asme
niui vienai parai.

Rengimo komitetas jau 
ėmė organizuoti įvairias 
komisijas, būtent: pramo
gų, registracijos, apgyven
dinimo, propagandos, leidi
niu ir tt. Komisijos bus ga
lutinai sudarytos vietinės 
Tarybos susirinkime, kad 
tuo budu patikrinus skait- 
lingesnį veikėjų dalyvavi
mą Kongreso ruošimo dar
buose.

kai remią komunistų 
prieš Suomijos socialdemo-f 
kratinę vyriausybę. Suomi
jos komunistai atvirai šau-

Kongresmonas Walter H
_________ ________ Judd, iš Minesotos, sako,

kia Maskvą įsikišti į Suomi- kad valstybės sekretorius• • 1 i e. •« • • . TA _ A _ 1 S — •jos vidaus politiką, jie 
skundžiasi, kad Suomijos 
vyriausybė sulaužiusi taikos 
sutartį su Rusija. Jugo
slavijoj ir Suomijoj aiškiai 
matosi, kad Maskvos apeti
tai Europoje visai nėra su
mažėję. Suomijos vyriau
sybė yra pasiryžusi komu
nistų riaušininkus sudrausti.

Vokietijos komunistų tar
pe iškilo atviras maištas 
prieš Maskvos valdovus. 
Grupė komunistų vadų iš 
lytinės Vokietijos, kurie sa
kosi atstovaują 4,600 orga
nizuotų komunistų, išstojo 
viešai prieš Maskvos dikta
tūrą ir sveikina Jugoslavi
jos Tito priešinimąsi Mask
vai. Tie komunistai sako, 
kad didžiausias darbininkų 
priešas dabar yra Maskvos 
diktatoriai, prieš kuriuos tie 
komunistai žada ginklais 
kovoti. “Laisviems komu
nistams” vadovauja inžinie
rius K. Scholz ir P. Szy- 
manski.

LIETUVOJE MIRĖ
B. DAUGUVIETIS

Dean Acheson nuslėpęs vie
ną svarbu karišką raportą 
apie Kiniją. Sako, tame ra
porte buvo siūloma vesti Ki
nijoj kitokią politiką, negu 
administracija vedė ir buk 
tai dėlto tas raportas ir ne
buvo paskelbtas kartu su ki
tais dokumentais apie Kini
ją-

Administracija sako, kad 
Kinijoj nebuvo galima ves- 

• ti kitokios politikos ir su 
I paskelbtos “Baltosios Kny
gos’’ dokumentais stengiasi 
save numazgoti. Daugelis 
kongrėsmonu mano, kad 
administracija su ta ‘.‘kny
ga” norėjo tiktai save išbal
tinti, o ne parodyti teisybę 
apie Kiniją.

Bolševikų spauda prane
ša, kad Vilniuje liepos 13 
d. mirė režisierius ir rašyto
jas Borisas Dauguvietis. Ne 
priklausomos Lietuvos lai 
kais Dauguvietis buvo vals 
tybinio dramos teatro reži
sierius, o prie bolševikų jam 
buvo suteikta visokių “pre
mijų” ir titulų.

B. Dauguvietis buvo gi 
męs Nemunėlio-Radviliškio 
valsčiuje 1865 metais, mo
kėsi Jelgavoj ir Petrapily. 
Po bolševikų revoliucijos 
grįžo į Lietuvą ir dirbo teat
re visą laiką.

Politikoj B. Dauguvietis 
visada laikėsi tokių pažiū
rų, kokių valdžia norėjo. 
Prie Smetonos jis buvo sme
toninis, o prie bolševikų bu
vo Maskvos pataikūnas. ,

MOKĖJO $1.000

Draudimo kompanijos agen
tas, Milton R. Poliand. iš 
Milwaukee, Wis„ liudijo se
nato komisijoj, kad jis davęs 
1.000 dolerių tūlam John Ma- 
ragon, kad tas jam išgautų 
“malonę” iš agrikultūros de
partamento. Bet nei malo
nės nei pinigų nematęs. Ty
rinėjimas eina visokių “pen- 
kiaprocentinių” biznierių.

PatttitiUihniGen. Vaughan
“Vartojo Įtaką' Nepaprasta Padėtis

Kv i e t i m a i draugijoms 
rinkti atstovus į Kongresą 
bus siuntinėjami iš Ameri
kos Lietuvių Tarybos cen
tro raštinės, 1739 So. Hal- 
sted St, Chicago 8, III. Ta
čiau be talkos pačiose ko
lonijose kvietimai negalėtų

Senato komisija, kuri ty-Į čili respublikos vyriausy- 
rinėja “penkiaprocentinius”, bė gavo iš parlamento įga- 
biznierius, jau iš antro kar-Jiojimą įvesti krašte “nepa-. 
to praneša, kad ji turi tikrų prastą padėtį,” kuri leidžia pasiekti visas draugijas. To- 
žinių apie generolo Harry ,vyriausybei pavartoti karei- 
J. Vaughan, prezidento kalvius ir policiją prieš riauši- 
riško patarėjo, neleistiną ei- j ninkus ir prieš politiniais 
gėsį. Sako, tas generolas sumetimais iššauktus strei- 
1946 metais “smarkiai išba- kus.
ręs” žemės ūkio departa- čili vyriausybė sako, kad 
mento vieną aukštą parei- komunistų vedamos kai ku- 
guną už tai, kad generolui rios unijos paskelbė politinį 
nebuvo iš anksto pranešta streiką kasyklose, o praeitą 

savaitę Santiago mieste ko
munistai buvo sukėlę kruvi-

apie kai kuriuos pakeitimus 
javų skirstyme šnapso va
rykloms. Sako, generolas! nas riaušes, kurios buvo po- 
norėjęs patarnauti ir vienai licijos numalšintos. Riau-
kompanijai, kuri gamina 
moliasus.

Komisija aiškina kariško 
patarėjo visai nekariškus 
žygius, kurie visai nesiriša 
su jo tiesioginėmis pareigo
mis. Prezidentas Truma
nas prašė, kad spauda susi
laikytų “teisti” generolą 
Vaughan, kol io veikla bus 
visiškai paaiškėjusi.

šės kilo dėl pakėlimo važ
tos strytkariuose ir išsigimė 
į kruvinus susirėmimus .tarp 
polici ios ir komunistų veda
mų riaušininkų.

Amerikonų Pajamos 
1948 Metais Pakilo

Amerikos gyventojų pa 
jamos 1948 metais viduti
niai buvo 7 nuošimčiais di 
desnės, kaip 1947 m. paja 

Dėl sausra visoje Ameri- Kiekvienam gyvento-
koje daug girių dega. Ida- pajamų teko iš lvajnų 
bo valstijoj liepsnoja 11,- altinių po $1,410, o 1947 
000 akrų giriu. Naujojoj (a^ais kiekvienam ^V^ento-
Anglijoj irgi kilo visa eilė JP1 Pala.mM t.e^° ?t,319. 

giriose *)aiiQfiausiai pajamų zmonc>
Apie milžiniškus girių t turėjo is uždarbių ir algų, 

gaisras praneša ir iš Pran-|° taiP Pa^ is farmų. Bend- 
euzijos, kur praeitą ir šia! 7* amerikiečių pajamos 
savaitę gaisrai sunaikino į (atskirų žmonių, o ne kor-
271,000 akru girių Prancu-11p?ra^yuJ.,.19i< mcta?s Sle" 
zijos pietvakariuose. pran-įke 206 bilionus dolerių, 
cuziįos giriu gaisruose jau . Pagal , valstijas pirmoje 
žuvo 79 žmonės. vietoje eina New York vals-
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Prezidentas Kaltina Maskvą 
Dėl9 Agresijos Baimės’

Siūlo Ginkluoti Europą, kad Taiką Išlaikius; “Teisingos 
Taikos Pigiai Negalima Nupirkti,” Sako Preziden

tas; Rusija Trukdo Išlaisvinti Pasaulį nuo Agre
sijos Baimės; Trumanas Kalbėjo 

Karo Veteranams

Vėl Svarsto I .Prezidentas Trumanas šį
i i „ n • i • 1 pirmadieni buvo nuvykęs i(juoduįį Projektą Miami, Fla., kur posėdžiau- 
-------- | ja užsienių karų veteranų

Amerikos ir Kanados in- kongresas. Prezidentas Tru- 
žinierių komisija pradėjo manas kalbėjo veteranų 
liudininkų apklausinėjimą kongrese ir jame gynė savo 
dėl statymo elektrainės prie pasiūlymą išleisti Europos 
Pasamaquoddy įlankos, valstybių apginklavimui 
prie Eastport, Me., tarp $1.450,000,000.
Jungtinių Valstybių ir Ka-I Prezidentas sakė, kad
nados, kur vanduo laike po- teisingos taikos pigiai ne-
tviniu ir atoslūgiu pakyla 27 galima nupirkti, o be Euro-
pėdas ir vėl nuslūgsta. Tą pos apginklavimo pasaulis
nepaprastai aukštą vandens bus nuolatinėj baimėj, kad
pakilimą laike potviniu ga-j karas gali bet kada iškilti.
Įima išnaudoti elektrai ga- Amerika pati ginkluojasi ir 1*11* • • •minti.

“Quoddy” tyrinėiimas 
jau yra išleista daug pinigų, 
projektai iau buvo supla-

ginkluoja savo sąjunginin
kus ne karui, bet taikos ap
saugai, kad Maskva netu
rėtų pagundos pulti kaimy-

nuoti, bet karo metu jie vėl nūs ir juos pavergti, 
buvo užmiršti. Panaudoju! Šiandien pasaulyje tiktai 
mas “Quoddy” vandenų Rusija trukdo išlaisvinti
elektrai gaminti svarsto
mas jau virš 20 metų, o da

žmones nuo agresijos bai
mės ir tėra tik vienas kelias

bar manoma, kad tyrinėji-ĮI taiką, tai stiprinti taikos 
mas galutinai išspręs to; pajėgas, kad agresoriams 

j nebūtų vilties laimėti. 
Aštuoni tūkstančiai karo

projekto likimą

AMERIKOJE YRA 
149,215,000 GYVENTOJŲ

dėl Kongreso rengimo ko
misija siūlo dalintis dar
bu vietoje ir organizuoti ra
telius kolonijose, kad kvie
timai pasiektų visas drau
gijas. Deja, organizacijų 
valdybų sudėtis nuolat kei
čiasi ir ne visų organizaci
jų, t v., jų pareigūnų—pir
mininkų ir sekretorių—ad
resai yra žinomi. Parapijų 
klebonai ir kolonijų veikė
jai yra maloniai prašomi 
reikalingus adresus parū
pinti ir pagelbėti kvietimus 
plačiau paskleisti. Rašyti
na arba ALT centro rašti
nei, arba Lithuanian Ameri
can Congress Committee, 
233 Broadway, Room 3212, 
Woolworth Bldg., Nevv 
York 7, N. Y.

Gyvenamasis rimties lai
kotarpis reikalauja talkos iš 
visų geros valios lietuvių, 
kad pagelbėjus Lietuvos 
žmonėms greičiau išsiva
duoti iš maskoliškos vergi
jos.

BOLŠEVIKŲ STREIKAI 
SUOMIJOJ SUSMUKO

Pranešimai iš Suomijos 
sako, kad komunistų unijų 
iššaukti streikai ten susmu
ko. Darbininkų uniių cen
tras pasmerkė streikus ir 
kvietė darbininkus grįžti į 
darbą. Darbininkai paklau-

tija, kur vidutiniai kiekvie- sė unijų centro ir atsisakė 
nam žmogui pajamų teko 
$1,891. Mažiausiai pajamų 

i teko Mississippi valstijos 
žmonėms, kur vidutiniai

Praeitą ketvirtadieni Tur- kjektiena’m ^.ventojui teko 
knoj smarkiai drebėjo ze- $750 
“x Jau suskaityta 463 ___________________ _me.

1 žmonės užmušti, o 342 buvo

klausyti atskirų unijų konųj- 
nistinių bosų.

Komunistai tikėjosi su 
streikų pagalba sukelti 
krašte suirutę, o paskui pa
sikviesti rusus į talką pada
ryti krašte perversmą. Bet 

Keleivyje” naudinga yra Suomijos darbininkai su-

Cenzo Biuras Washingto- 
ne praneša, kad šių metų 
liepos 1 d. Amerikoje buvo 
149,215,000 gyventoju. Gy
ventojų skaičius krašte di
dėja po 200,000 kas mėnesį 
ir dar šiais metais iki lap
kričio mėnesio gyventojų 
skaičius pasieks 150 milio
nų. Šeimomis imant dabar 
čia yra 3*8,537,000 šeimų, 
tuo tarpu kai 1940 metais 
buvo tik 32,166,000 šeimų.

Diplomatai “Nervuoti”
Dėl Įvykių Balkanuose

Diplomatai Wasbingtone 
ir Europos sostinėse, sako, 
esą labai nervuoti dėl įvy
kių Balkanuose. Laukiama, 
kad Rusija ir jos satelitai 
puls Jugoslaviją, o diplo
matai nervuojasi, nes jie ne
žino, ką jie darys tokiame 
atsitikime.

BI RTŲ AUKA

sužeisti. Drebėjimas išgrio-Į 
vė 1,443 namus įvairiose daryti visokius biznio sk«l- prato Maskvos agentų tiks-Į J,rl 
vietovėse. bimus ir pajieikojimua. j lūs. _ •

veteranų delegatų triukš
mingai sveikino prezidentą 
ir karštais plojimais pritarė 
jo žodžiams.

Po prakalbos prezidentas 
Trumanas tuoj pat grįžo or 
laivių į Washingtoną.

BADAS LIETUVOS
KAIMYNYSTĖJE

FRANKFURT (LAIC)). 
—Vietos Baltgudžių Infor
macijos Biuro žiniomis, na- 
sitikrino daviniai apie plin
tanti badą Baltgudijoje.

Lietuvos pasieny, Molo
dečne, žmonės tinsta iš ba
do. Mozyriaus ir Minsko 
srityse daugelis kaimiečių 
išmirė nuo bado ir nusilpnė
jimo. Daugelis šeimų kol
chozuose duonos nematė 
dar nuo praeitos žiemos. 
Suvalgytos visos atsargos, 
todėl vagiami dar ir nesu
nokę šių metų grudai. So
vietiniai organai žadėjo su
teikti pagalbą, bet ligi šiol 
tai tik tušti pažadai. Ne
paisant žiauriu bausmių, 
žmonės skerdžia “paskuti
nes karves.”

Bado priežastis—pernyk
štis prastas derlius ir nuo
latinis grudų atsargų veži
mas Rusijon. Pyliavos veik 
visai ištuštino baltgudiškus 
kaimus. Kai badaujantieji 
kreipiasi pagalbos i kariš
kus sandėlius, valdžia sui
ma prašytojus ir gabena 
juos sunkiems darbams Ru
sijos giriose ir kasyklose.

Plaukia per Kanalą

18 metų jauniklis, anglas 
Philip Mickman, šį antra- 

Baltimorės policija bando iš- dieni pradėjo plaukti per 
aiškinti, kas nužudė šitą spi- ■ Kanalą iš Prancūzijos į 
ritualistę. Mrs. E. Kefalos, Angliją. Pirmadienį bandė 
so metų. Moteris buvo pa- t Kanalą perplaukti vienas 
smaugta, o .jos bute rasta vi- olandas studentas, bet pa- 
sokių spiritualistų vartojamų vargo ir nutraukė bandymą, 
prietaisų ir “voodoo" pabūk- Amerikietė Shirley May vis 

dar ruošiasi plaukti.

sandeepkb
Text Box
1949-01-05-KELEIVIS
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3 APŽVALGA 3
užgavo lietuvių moralę, tai 
yra faktas, jog MGB-MVD 
(politinė policija) vartoja 
Amerikoje padirbtus trokus 

Amerikos Lietuvių Tary-' ir gelžkelių vagonus žmo- 
ba įteikė memorandumą- nėms gabenti į trėmimo vie- 
protestą valstybės sekreto- ■ tas. Rusai, ypatingai pabrė- 
riui, Dean Acheson, dėl žia ta faktą, kad jie naudoja 
Lietuvoje vykstančio teroro į amerikoniškus sunkvežimius 
ir masinio lietuvių gabeni
mo j Rusijos vergų stovyk
las. Lietuviai primiausiai 
pabrėžia, kad Lietuva pate
ko j rusų priespaudą dėl 
Vakarų aliantų neapskai- 
čiavimo ir klaidingos politi
kos. Iš tos priežasties lie-., . - .
tuviu tauta šiandien yra sis-1 Amenkos vy-,
temitiškai naikinama. I nausyhe tuoj pat imtys.

......................... priemonių apsaugoti Balti-
foliau lietuviai išvardija j^g tautas nuo visiško išnai- 

didžiuosius lietuvių gaudy- kinimo. Padėtis Lietuvoje, 
mus Lietuvoje. Tokių ma- Latvijoje ir Estijoje yra 
sinių vežimų i Sibiro ir kitų daug blogesnė, negu fiuvu-

LIETUVIŲ
PROTESTAS VALST. 

DEPARTAMENTUI

ir vagonus, kad dar labiau 
numušti žmonių ūpą ir kad 
parodžius, jog rusai juos “iš
vaduoja” su Amerikos sutiki
mu.

Akivaizdoje tų faktų 
Amerikos lietuviai reika-

tolybių stovyklas buvo ai duose priešų kraštuose (Ru-

KELEIVIS, SO. BOSTON
SIČIO NUSIGINKLUOT, jei galima

Amerikos socialistų vadas Norman Thomas (dešinėj) liu
dijo senato komisijoj apie Europos ginklavimą. Jis sako. 
pirm duosime ginklų Europai, pabandykime pravesti vi
suotini nusiginklavimą. Pageidavimas butu geras, jei N. 
Thomas galėtų padaryti bet kokios įtakos į Maskvos va
dus. kurie jau penkti metai po karo ginkluojasi išsijuosę 
ir Thomas tą žino. Prieš liudydamas N. Thomas kalbasi 
su senatorių VValter George, o viduryje sėdi šen. Tom <‘on- 
nallv.

drįstų sakyti, kad negras 
James Montgomery yra ne
kaltas.

J. Montgomery buvo nu
teistas 1924 metais sausio 9 
d. už tūlos moters, Miss Ma* 
mie Snow, išprievartavimą. 
Ta moteriškė tada buvo 62 
metų amžiaus, bet nepilno 

Vėliau ii mirė be-

Kas Savaite
a .u-y.” Stalinui {skaitymo ne tik derėtis, bet
Apiera Stalinui | nen( < nei kalbėtis, o Ame-

.. . _ , Leonas Pruseika, : , ika vis dar tikisi už 11 br
proto. Vėliau ji mirė bę* mas pinigų kolektavimo u dokrių ka nors gauti, 
procių ligoninėj. Ji sake, eRspertas, rašo “Vilnyje, Tikė‘ti uaiima. bet šį kartą 
kad negras ją ispnevarta- į Rad bolševikams mažiau be tikėjimas sveiku nepadarys, 
vęs. Bet Dr. John E. įsiseki kauiyti pinigus įs;^ žasįno avižų dar niekas 
ter, kurs tą motei) tyrinėjo žmoni Ar L. Pruseika
po jos tariamo isprievarta- ikrai ^ažiau begauna pim- 
yimo, prokurorui pranese, tįk dejuoja, kad bol-
kad nieks tos motery ne- f£ikiškas širdis sugraude- 
pnevartavo. Vadinasi, kai- me§ nežinome. Jis su
tinimas pnes negrą buvo ne- Ro /
sveiko proto moteriškės iš-

“Išbuvęs Clevelande 4 die
nas, tiek galiu raportuoti: Su 
duosnumu Clevelande nekaip.
Veikiausiai mes patys kalti, 
nemokame išdėstyti reikalo.

tuoni. Apie juos jau buvo munijoj, Bulgarijoj ir Ven- 
rašyta ‘'Keleivyje. Toliau j grįjoj), dėl kurių Amerika'
lietuvių protesto rastas sa-j vienaip vien kelia reikalavi-į 
ko: i mus, kad rusai ten gerbtų

Neapsakomi žiauriai ly- { žmogaus teises. Lietuva yra 
dėjo kiekvieną MGB-MVD {Stalino susitarimo su Hit- 
(vidaus reikalų ministerijos ! leriu auka. _ Lietuvos žmo- 
politinės policijos) “operaci- ; begalinėmis* kančiomis 
ją” ir liudininkai pasakoja moka už Stalino-Hitlerio 
apie atskirus tu žiaurumu at- ! paktą, o likusis pasaulis 
sitikimus. Virš to, nuo 1948 į tyli. Amerika nedelsdama 
m. gegužės mėnesio rusai rei- jturettj:
kalauja. kad išvežamieji žmo- Pasmerkti rusų prakti
nės pasirašytų raštą, kad jie kuojamą Baltijos tautų nai- 

“laisva valia” vyksta i Rusiją kinhną; iškelti Jungtinėse 
ieškoti saugesnio gyvenimo tautose reikalavimą, kad 
“nuo teroristų ir banditų.” Į butų pravestas tyrinėjimas 
Keli šimtai žmonių, kurie to- padėties Baltijos kraštuose 
kius raštus pasirašė, buvo ir rusų vykdomo tų tautų 
apgyvendinti šeimomis tarp naikinimo; apsvarstyti bu- 
totoriu ir kitų tautybių žmo- ; dus, kaip patogiau iškelti 
nių aprubežiuotos laisvės są- 1 reikalavimą dėl grąžinimo 
lygose. Atsisakiusieji pasira-1Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
syti tokius raštus yra apgv- į jų suvereninių teisių, pagal 
veudinami pavieniai įvairiose ’ Atlanto čarterį ir Jungtinių 
sunkaus darbo stovyklose, 'Tautų čarterio reikalavi- 
kasyklose ir giriose. Asme- ' mus.
nys, kuriuos skaitoma la
biausia “pavojingais,” yra 
siunčiami Į specialinius nai
kinimo lagerius tolimoj šiau- I 
rėj. Trejuose patikrintuose 
atsitikimuose politinė polici
ja tokių stovyklų barakus 
apipylė žibalu nakčia ir sude
gino.

laikotarpy tarp 1945 ir 
1948 metų lietuviams buvo 
leidžiama pasiųsti savo arti
miesiems i prievartos darbų 
stovyklas maisto pakietukus.
1948 metų gale rusai Įvedė 
suvaržymus, kurių tikslas 
yra pagreitinti žmonių mir
tingumą stovyklose. Tai pa
daryta : (1) pakeliant kele
riopai maisto pakietų per

siuntimo išlaidas; (2) griežtai 
apribojtant siunčiamų pakie
tų skaičių ir duodant leidi
mą siųsti vieną maisto pa- 
kietą tiktai pristačius kvie
čių centnerį valdžiai; (3) pa
greitinimas žemės ūkio kolek- 
tivizacijos nuskurdino vals
tiečius, panaikino jų visokias 
sutaupęs ir, palikę patys uba
gai, valstiečiai nebegali pa
gelbėti saviškiams ištrėmime.

Laiškas iš Lietuvos

KONGRESMONO K. B. 
KEATING NUOMONĖ

Kongresmonas Kenneth 
B. Keating, iš Rochester, 
N. Y., kalbėdamas lietuvių: 
piknike Rochestere, Schuet- 
zen Parke, rugpiučio 7 d.

: prisiminė liūdną Lietuvos 
i likimą ir sakė, kad Ameri
ka yra ne be kaltės dėl Eu
ropos Rytų tautų pavergi
mo. Prisiminęs, kad Lietu
va atgavo nepriklausomybę 
prieš 31 su puse metus kon
gresmonas K. B. Keating, 
pagal “Rochester Democrat 
and Chronicle,” sakė:

“šiandien, betgi, laisvos 
Lietuvos nebėra, kaip nebėra 
laisvos Lenkijos, laisvos Ven
grijos ar laisvos čechoslova
kijos. Visos jos yra visiškai 
sumindytos po rusiško tirono 
kojomis. . Kaip jos dvejų se
serų. Baltijos respublikų Lat
vijos ir Estijos, taip ir Lietu
vos nepriklausomybė šian
dien yra tik bevertis simbo
lis, tuščias pasityčiojimas.

“Bet ir mes, skelbdamies 
laisvės šalininkais, kokiais 
mes ir esame, negalime iš
vengti atsakomybės už daly-

Lietuva yra kolonizuoja
ma rusais atėjūnais. Pajū
rio zonos Lietuvoje ir Lat- ______ __

Pirmiausiaj buvo pa- vavimą. bent sutikimo pavi
dale. tos jaunos, ryžtingos 
respublikos (Lietuvos) pa
vergime. Tai buvo Tehera
ne, paskui vėl Jaltoje ir vė
liau Potsdame, kada mes dėl 
tariamai kompromisinių su
metimų, padėjome paversti į 
nieką laisvu tautų siekimus.

tuštintos nuo vietinių gy
ventojų. Vakarinės Lietu
vos teritorijos ypatingai nu
kentėjo nuo gyventojų iš
gabenimo 1948 metais, o 
1948-49 metų išvežimuose 
daugiau nukentėjo rytinės
ir pietinės Lietuvos pasie- , __
nio dalys. Dabartiniu lai-; Bet Amerikos tauta niekada 
ku lietuviai yra mažumoje Į nesutiko ir niekada nepatvir- 
tokiuose miestuose, kaip tino tos tragiškos išdavys-
Kaunas ir Vilnius, kur lie
tuvių yra tik 30 nuošimčių 
gyventojų. 1948 metu “rin
kimuose” trečdalis visų 
kandidatų (kuriuos išstatė 
blokas komunistų partijos 
narių ir “nepartinių* bolše
viku) buvo rusai atėjūnai. 
Toliau lietuvių protestas sa
ko:

Kas ypatingai skaudžiai

tės.”

Toliau kongresmonas K. 
B. Keating sakė, kad Ame
rikos vyriausybė nepripa
žįsta Lietuvos prijungimo 
prie Rusijos. “Bet to nei
giamo laikymosi neužten
ka,” sakė kongresmonas.

“Laisvė visur ir pavergi
mas, kur jis bebūtų, yra visų

keltas ir niekuo nepamatuo
tas. Bet prokuroras tą fak
tą užtylėjo, bijodamas, kad 
Ku Klux Klano nariai jam 
neatkeršytų.

Dabar nekaltai pasmerk
tas negras išėjo i laisvę. 
Jis išsėdėjo be jokios kaltės 
25 su viršum metus kalėji
me, vien todėl, kad maskuo
tų chuliganų gauja užbaidė 
moralini bailį prokurorą. Iš
einant iš kalėjimo James

nėra gavęs. ♦
Skalbinių Plovimas

Senato viena komisija ve
da tyrinėjimą dėl “penkią- 
procentinių” biznierių veį^ 
kimo Washingtone. Tie biz
nieriai už tarpininkavimą 
tarp valdžios įstaigų ir įvai
rių kompanijų gaudavo at- 

“,,v itaka” iki 5• i lyginimą “už įtaką’
Seni skaitytojai stipriai lai- . procentų nuo gautų UŽsaky- 
kosi. Bet naujų sunku gau- , mu

Sako, kad toks tarpinin- 
' Ravimas yra visiškai legališ* 
| kas biznis, jei nepasitaiko 
Į kyšininkavimų ir kitokių 
suktybių. Bet kada i tokįi • ‘ •• v; .•

ti. . . . Su ‘Vilnies’ direkto
rių sumanymu sukelti ‘Vil
niai’ $10,000. dalykai vyksta 
prastai.”

biznį 
pareigu- 

tada 
skalbti, 

skalbimas da-
ardytas. jo geriausios gyve- l.k°££• pnes> dolenų* > > .^ar vyksta Washingtone.
nimo dienos praėjo kalėji- c‘1r^ne^pu bolševikai

i Brooklyne klynija lietuviš- 
Tas atsitikimas su negru kas kišenes su nauja, 35

Pagal bolševikišką “lini
ubagaujant “penkianuošimtinĮ 

isi velia valstybės

me.

James Montgomery- rodo, 
kaip kartais teismas suklys
ta ir net suklysta sąmonin
gai dėl tam tikroj visuome
nės dalyje vyraujančio rasi
nio prietaringumo.“Gyvenam Gerai, Oras Ne liko. Juozas Gudimauskas 

Visai Blogas” miręs, sunus gy vena. Iš
............. , . Bardamkų nieko negaliu

Musų laisrascio skaityto- pasakyĮj Iš Skabeikių visi 
jas, drg. Joseph \\ aitkus, mii-ę. česnaitė Ona mirusi 
oot>°” ais^^ 1S ‘Litovskoj; įr jos duktė mirusi, o jos
SSR nuo savo giminių, vietoje gyvena dukters dūk- tu buvęs nuteistas mirti, 
Laiškas lasytas jau is kol- tė. iš Dusų kaimo Vaišno- šiandien jam ir pavėluotai 
chozo. kuriame dirbame a Vom • l   1 ZLZ^.l-Zchozo, kuriame “dirbame 
bendrai” ir ‘‘šieną baigiame
cif>naiiri.” Knlplrtivi'zaciia___ ___ _ _________.---- ......—piai ir mu įnirsimai
pareikalavo daug aukų iš griuvėsiai, dabar jau po bis-'
rašančio laišką apielinkės. 
Jis sako, kad “iš Bardauskų 
nieko negaliu pasakyti, iš 
Skabeikių visi mirę ... iš; 
Dusų kaimo Vaišnorai visit 
mirę.” Ištisomis šeimomis 
“visi mirę,” arba “nieko ne
galiu pasakyti” apie arti
miausius kaimynus. Laišką 
dedame ištisai, kaipo labai 
Įdomų Lietuvos pavergimo 
ir naikinimo dokumentą. 
Laiške rašo:

Aš sveikinu savo brangų 
švogerį, kad teikeisi parašy
ti savo ranka laišką ir ap
rašyti. kad esi gyvas ir svei
kas. Aš tamstos laišką ga
vau liepos 16 d. Kai aš ga
vau iš tamstos laišką, man 
net akyse prašvito. Perskai
tęs tamstos laišką nubudau, 
kada pamačiau žinią, jog 
ciocė mirusi. Parašykite 
kaip gyvena mano krikšto 
duktė Zosė, o sunus Jonas, 
kaip jie gyvena. Dar norė
čiau tamstos paklausti, ar 
nesidraugauji su Antanu 
Kengriu. Kengrys vedęs 
mano giminaitę Jaučkojvtę, 
kaip susitiksite, iduokite* la
bų dienų ir paprašykite, 
kad parašytų laišką, mes du 
laišku siuntėme, o atsakymo 
negavome. Junaitienė tebė
ra gyva.

Tamsta klausi apie Lie
tuvą. Mes Lietuvoje gyve
name gerai, oras ne visai 
blogas, yra lietaus ir gra
žus, galonus. Musu kai
mas, Skabeikiai ir Nidiškiai, 
dirbame bendrai, šieną bai
giame, šienauti.

Kas gimė, kas mirė? Gu- 
dinauskai abu mirę, o sunus 
buvo vedęs, jis mirė, viena

reikalas ir visų labiausiai (ai 
yra laisvę mylinčios Ameri
kos tautos reikalas.”

Iš tikrųjų, “laisvė yra vi
sų reikalas,” taip pat ir 
“tautų pavergimas yra visų 
reikalas.” Kas nori užsi
merkti dėl šimtų milionų j 
žmonių pavergimo, tas tiki 
kasa duobę ir savo laisvei.

tūkstančių dolerių paskola 
užpernai nupirktam namui 
taisyti, kad “Laisvė” galė
tų ten savo lizdą perkelti. 
Yra pinigingų glušų, kurie 
duoda. Mat, pinigų dau
giau, kaip proto.

Kiekvienoj šeimoj balti
nių skalbimas yra būtinas 
reikalas. Pasirodo, kad ir 
valstybės gyvenime apsiva
lymas karts nuo karto yra 
neišvengiamas.

Tokie teism osprendimai 
vra iškalbingiausias pa
smerkimas mirties bausmės,
nes jei minimas negras bu- Amerikos vyriausybė nu

tarė leisti Jugoslavijos dik-

Plienas ir Tito

Suomijos Eilė?

Paskutinė valstybė už 
“geležinės uždangos,” kuri 

{sugebėjo išlaikyti demokra
tišką tvarką, yra Suomija. 
Bet kiek ilgai ji galės būti 
demokratiška ir viduje lais
va

rai visi mirę. Po karo Siau- niekas nebegalėtų grąžinti 
bo Papilė, Kuršėnai, Kruo- gyvybe.- ------------------- nnu

Tokie te ismo sprendi- 
Su- mai yra iškalbingiausias 

pasmerkimas rasinės ne
apykantos ir chuliganiškos 
Ku Klux Klano organizaci-’ 
jos, jau nekalbant apie tą 
prokurorą, kuris kaltino 
nekaltą žmogų ir leido jį 
pasmerkti kalėti iki gyvos 
galvos. Toks prokuroras 
yra tikras kriminalistas ir 
jei jis dar yra gyvas, jam

kį pradeda atsistatyti, 
die, likite sveikas, lauksiu 
atsakymo.

—S. N.

Laisvas po 26 Metų

taturos valdžiai įsigyti 
Amerikoje ištisa plieno L .. , , ,dirbtuvę. Plieno gamykla Suomijos, kad komunistų 
bus nugabenta į Jugoslavi-į
ją ir ten sustiprins Jugosla-i ?treiku< po visą kraštą, ko- 
vijos diktatoriaus karo po- munistų ginkluoti gengste- 
tencialą. !nai pradeda nauses ir su-

Dabar ateina žinios i.š

Tai yra pirmas atsitiki
mas, kad Amerikos valdžia 
leidžia išgabenti į susiožia-

sišaudymus su policija. O 
Rusijos propagandos maši- 
šina prasimano visokių kal-

vusio Tito kraštą “karo po- tinimų prieš Suomiją, 
tencialą.” Tikrumo nėra,

Rugpiučio 10 d. Chicagos 
federalinis teisėjas, Michael 
L. Igoe, išnešė sprendimą 
vienoje senoje byloje. Jis 
nusprendė paleisti iš kalėji
mo negrą James Montgome
ry, iš Waukegan, III., kurs 
prieš 26 metus buvo nuteis
tas kalėti iki gyvos galvos
už tūlos moteriškės išprie-įSEPTYNI “IŠTIKIMI” 
vaitavimą. LAIMĖJO $4,500,000

Teisėjas M. L. Igoe sako,

kad Jugoslavija karo atveju 
padės Amerikai mušti Stali
ną, bet Tito maištas prieš

Vieu turėtų” būti tame pa-jMaskvąJau yra pasiekęs tp 
čiame kalėjime, kuriame jis! k10 Įtūžimo, jog maža bei a 
__ o/? _ : navoiaus. kad Jugoslavijaper 26 metus laikė visai ne
kaltą žmogų.

—A. P

Pulk. R. R. McCormick, 
Chicagos “Tribūne” savi- 
kas, nupirko Washingtono 
“Times-Herlad” ir už jį su
mokėjo 4,500,000 dolerių 
grynais. Pinigai teko “7 iš
tikimiems” to laikraščio 
tarnautojams, kuriems dien- 

Klano organizacijos nariai raščio savininkė tą laikraštį 
jam gręsė atkeršyti, jei jis paliko.

kad negras buvo nuteistas 
nekaltai. Jis ne tiktai buvo 
nekaltai nuteistas, bet vals
tijos prokuroras, kuris jį 
kaltino, ŽINOJO, kad neg
ras yra nekaltas. Bet pro
kuroras bijojo parodyti teis
me teisybę, nes Ku Klux

JIE BANDĖ IŠGELBĖTI ORLAIVI

Keleiviai* orlaivio pilotai, Norman Bradley ir Charles 
pasakoja, kad jų orlaiviai krentant i Atlanto van

denyną, jin dėjo visas pastangas kad UgelMjnB orUvį ir 
pasaliart|B. Orlaivis įkrito į Jarą, bet daugumas kelotvlų
buvo iMMti prie Iriandijos pakraščių.

Vidaus netvarka ir Mask
vos “spaudimas” gręsia ir 
Suomijoj sudaryti palan
kias sąlygas Maskvos agen
tams padaryti perversmą. 
Suomijos laimei jos prieša
kyje nėra tokio minkšta- 
kaulio, kokiu buvo čechijos 
Benešąs. Gal suomių ryž
tumas atlaikys audrą? 

Dolerių Lietus

pavojau
eitų išvien su Rusija prieš 
Ameriką. Todėl valstybės 
departamentas nutarė “ri
zikuoti.”

Jugoslavija pergyvena di
delius ekonominius sunku
mus dėl Maskvos ir jos pa-{ Maine valstijoj buvo “do- 
vergtų kraštų jai paskelbto ler\ų lietus” Aroostook ap- 
boikoto. Amerikos sprendi- skrities bulvių augintojams, 
mas padės Jugoslavijai ap- gavo iš federallinio iž- 
siginti nuo bolševikiško boi- do. 65 milionus dolerių gry- 
koto, o jei Tito gautų čia na^s. už jų išaugintas “per
prašomą paskolą, jo atspa- tek liaus” bulves. Tiek iš
minas prieš Maskva dar pa- mokėta fanneriams už 1948

metų bulvių derlių.
Stambiausias Maine bul- 

* vių augintojas, tūlas maisto 
* , . i biznierius Bostone, Francis
Amerikos ambasadomis, Reardon, ir jo partneris

didėtų.

Žąsinas ir Avižos

Maskvoje, Alan G. Kirk, 
praeitą trečiadienį turėjo

Newall Smith, kurie turi 
Aroostook apskrityje 1,000

pasimatymų su Stalinu Mas- akių bulvėmis apsodinamos 
k v oje. Tai buvo pirmas; žemės, 99 nuošimčius savo 
mandagumo vizitas. Ta pro- ' ‘
ga ambasadorius mandagiai 
priminė Stalinui, jog Ame
rika laukia, kad Maskva 
pasiaiškintų, dėl “Amerikos 
Balso’’ glušinimo ir dėl jos 
nenoro kalbėtis apie atsi
skaitymą už “nuomą-pasko- 
lą.

Rusija paleido į darbą 
250 trumpųjų bangų radio

derliaus pardavė federali- 
nei valdžiai ir įsidėjo į ki
šenę 500,000 dolerių. Tie 
bulvių augintojai užginčija 
nuošimtį bulvių parduotų 
valdžiai, bet neužginčija 
gautos pinigų sumos.

Kongresas žada daryti 
tyrinėjimą. Bet ką gelbės 
tyrinėjimas, jei yra toks 
Į?tatymas, kurs verčia vai-stoėiy, kurios glušina "Am«- džią' pirkti bulves brangiai 

nkos Balso perduodamas ir na«ki,;

ę&r 
oks

perduodamas 
radio informacijas, 

’oks radio pranešimų gluši- 
nimas yra priešingas tarp
tautiniam susitarimui, kurį 
ir Rusija pasirašė. Bet, kas 
Maskvai pasirašytos sutar
tys?

O dėl “nuomos-paskolos” 
atsiskaitymo, tai jau sena 
pasaka. Sena ir vis nauja. 
Maskva nenori dėl to atsi-

,vertia * pači,i 
valdžią bulves pardavinėti 
fanneriams gyvulių paša
rui po 40 centų bušelį. Rei
kėtų patį įstatymą “tyrinė
ti, o ne įstatymo vykdy
mą.

—J. D.

k"*
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KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠOAmerikos Lietuvi ų Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje
Kas darbuojasi BALF’o j 

reikaluose ir turi santykių • 
su visų srovių lietuviais, tas 
turi progos išgirsti Įvairių 
nuomonių apie Įvairius mu
sų visuomeninės darbuotės 
klausimus. Vienas iš keis
čiausių dalykų yra girdėti 
tiesiog begėdiškų plepalų iš 
daugelio davatkų apie Lie 
titos reikalus ir ypač trem
tinu] šalpos reikalais. Jos 
labai duosnios parapijoms, 
vienuolynams ir kitokiems 
kuniginiams reikalams. Jos 
uoliai dirba parapijų, vie
nuolynų piknikuose, baza- 
ruose, baliuose, vakarienė
se. Bet apie Lietuvos rei
kalu-, o ypač apie tremtinių 
šelpimą, joms verčiau neuž
simink. O jei paminėsi, tai 
išgirsi ne prastesnę giesmę, 
negu iš raudonųjų davatkų. 
.Jei komunistai jas pažintų, 
tai jose rastų sau geriausias 
talkininkes. Girdi, kas tie 
tremtiniai? Ar jie prasčio
kai? Ne, jie, girdi, “teli- 
gentai,” jiems rupi teatrai, 
lošimai, koncertai.

Apie tokį davatkų nusi
statymą kunigai negali ne
žinoti. Bet neteko girdėti, 
kad kunigai jas Įspėtų, joms 
paaiškintų, pamokytų ir su
draustų. Kunigams, matyt, 
yra išskaičiavimas to neda- 
'rvti. Juk jei Lietuvos rei
kalams ir tremtinių šelpi
mui mažiau dirbama, tai 
daugiau tenka jų bizniui.

Tremtinių sponsoriai ir 
šiaip jau daugelis tautiečių 
maloniai ir prietelingai pa
sitinka atvykstančius tremti-

čioniškiau ir žmoniškiau, 
negu kad pasakyta viršuje 
duotoje citatoje. Juk Kris
tus nieko nesakė apie Jo 
motinas dangun ėmimą, 
apie Žolinės Įkūrimą, apie 
reikalą tą dieną išklausyti 
mišias. Bet Kristus sakė, 
kad eis Į amžiną ugnį tie, 
kurie nešelps bėdose esan
čių žmonių. O neišpasaky
tose bėdose dabar randasi 
musų tautos kamienas. 
Krikščioniškumas ir žmo
niškumas reikalauja, kad 
visi prie savo tautos gelbė
jimo dėtumės.

—o>—
Vieną iš paskutinių sek

madienių teko būti Labda
rių Farmoj. Ten kas sek
madienis būna mažesnių ka
talikiškų draugijų piknikė- 
liai. Tą pat dieną būna po 
keletą. Tą sekmadieni ten 
teko pamatyti naująjį lietu
vių pralotą klbenoą kun. 
Antdną Briszko. Jis buvo 
linksmai nusiteikęs, nuolat 
su šypsena. Jo veidas išro
dė, kaip mėnulis‘pilnatyje. 
Jis vaikštinėjo su savo ne
atskiriamu draugu kun. J. 
Šaulinsku, Roselando para
pijos klebonu. Pralotas yra 
aukštas vyras, o kun. šau- 
linskas gana mažo ūgio. T.ai 
parapijonai, žiūrėdami i 
tuodu dvasiškiu, juokauda
mi sakė: “Tai, kaip ‘Kelei- 

Švio’ Maikls su Tėvu.”
BALF’o Veikėja*.

KULPMONT, PA.

II1US.

pagelbsti. Bet netrūksta nei 
išnaudotojų. Girdisi apie 
ėmimą nuo tremtinių per- 
aukštų rendų už butus bei 
kambarius. Išrodo, vienok, 
kad tokių yra mažiau, ne- 
gu davatkų liežuvaujančių;launj. 
prieš tremtinius.

Marųuette Parko lietuvių 
parapijos lapelis “Nativity 
Parish News” rugp. 14-tos 
dienos laidoje turėjo toki 
pranešimą:

“Rytoj. Aug. 15. yA šven
tė Ėmimo į Dangų šv. Pa
nelės, arba žolinė. Visi ka
talikai ^privalo išklausyti Šv.
Mišias. Kitaip paildytų sun
kią nuodėmę. . . . Stengkitės 
visi išklausyti šv. Mišias, nes 
tik liga ir kurie turi dirbti

Po daug daug metų per
traukos i Kulpmontą atvyko 
pirma lietuvių imigrantų 
šeima, susidedanti iš trijų: 
Stasys Balčiūnas, jo žmona 
Stasė ir dvejų metų sunus 
Remigijus. Atvyko rugpiu
čio 9 diena ir apsistojo pas

Gi pasidėkojant gerb. Mi- 
nelgienės sumanymui, ki
tiems pritariant ir gerb. 
Sinkevičienei padedant, 13 
rugpiučio Lietuvių Ukėsų 
Klube buvo surengta svečių 
su vietos lietuviais supažin
dinimo vakarėlis, kuriame 
dalyvavo apstus lietuvių bū
relis.

Laike užkandžių vakaro 
pirmininkas J. D. Tauni?

GENEROLUI BRADLEY DUODA PRIESAIKĄ

krašte gynimo sekretorius Lotus Johnson priima prie
saiką iš gen. Omar N. Braoiey, kuris šiomis dienomis pa
skirtas jungtiniu štabu pirmininku.

BROOKLYN, N. Y. 

Atitaisymą*
-Keleivy” iš birželio 29 d.

Nauji Tremtinių Transportai

Rugpiučio 17 d. laivu Ona Kaminskienė. Viktoras 
New Kantaraviėius, Karolina Kau- 

Izabelė Kilikevičienė.
aprašyme tsvar-i lietuvis tremtinys, tas ap- Katinauskas. Agnietė

kuopos nąriai kurie , valus skaičius teko lietuvei Kazlaitienė. Stasė Kinaitienė. 
išvažiavimui daugiau “ Aldonai Krivickaitei. kuri Ona Krikščiūnas, Irena Krivai 

‘išvyko apsigyventi Į \Vater-j Renė, Juozas Kutinąs. Teofilis 
būry, Conn. Į Kuklys. Borisas Karablikovas,

Rugpiučio 20 d. laivu I Antanas Kubilevičius. Juozas 
“Marine Marlin” Į New. Masilionis, Helena Miehalows- 
Yorką atvyko Šie lietuviai: ka. Motiejus Mikuaitis. Juozas 

Vladas Bacevičius, Adelė Būt-Į Nimgaudas. Mikas Nagys Juo
kus, Vincas Bigelis, Antanina zas Naujalis. Juozas Orentas, 
Brazaitytė. Vilhelmas Bražė- j Cecilija Orentienė, Vincas Pa
nas, Anastazija Bejauskaitė. dvarietis. Vladas Paalksnis. 
Vaclovas Andrijauskas, Juozas Petras Račkauskas, Juozas Pa- 
Aistra. laimutis Doigačius,J leviėius, Ignas Pečenkis. Vanda 
Valentinas Endriuškevičius,* Petravičienė, Emilija Petrulevi- 
Vladas Garbenis, Mykolas Ge- dienė, Mykolas Katkus, Juozas 
čiauskas, Petronė Grinkevičius, Rinkevičius, Benediktas Roč- 
Pranas Gustaitis, Bronius Ig- kus, Antanas Rūkas, Katryna 
natavičius. Juozas Janušonis, Šalkauskas. Mykolas Sibilskis.
Antanas Jasevičius, Stasys Stefanija šimkaitė. Vincas

Spalių 1 d. BALF’o 100 J Juodaitis. Antanas Juodvalskls,* Skripstas, Jurgis šklerys. At
skyrius rengia didelį balių Kristina Ivanauskas, Vladas tanas Šliogeris. Boleslavas špo
su programa. Programoje Į Kondratas. Antanas Kriaučių- kevičius, Stefanija Stanislaus- 
dalyvaus geriausios jėgos, j nas, Valentinas Kryževičius J kienė, Jurgis Starkus. Vincas 

Kučukys, Gediminas Stašaitis, Jonas Statkevičius.
Konstancija Liaitie’Antanas Steikunas, Julius

Stončius.

> tilpo aprašymas LSS 19-tos “General Ballou” Į New, Kantaraviėiu 
lku<»|K,s išvažiavinio-pikni j Yorką atvyko 10,000-inis nienė. Ižai 
ko. l ame aprašyme išvar- j lietuvis tremtinys. Tas ap- Motiejus K: 
dinti kuopos nariai kurie, valus skaičius teko lietuvei Kazbitienė.dinti

I tani
* šia darbavosi. Bet tame iš- 
vardinime per neapsižiūrė

jimą praleista draugė kuri 
Į už visus daugiausia dirbo, 
į tai A. Kupčinskienė.

Reikia pasakyti, kad A. 
Kupčinskienė ne tik viršmi- 
nėtame išvažiavime rūpes
tingiausiai dirbo, bet ir 

i kiekviename kuopos paren
gime ji yra nepavaduojama 
darbininkė.

J. Glaveskas.
—o>—

BALF’o 100 Skyrius Rengia 
Didelį Balių su Programa

BALF’o 100

perkūnišku armotų trenks- yra žmonių užuojauta, ma
mų nedaug išsigelbėjo ir pa- lonus padrąsinantis žodis.
pasakojo apie savo ir kitų Ir mano ligoje pasirodė,įtiek iš vietinių, tiek iš atvy-'Antanas 
žmonių gyv enimą DP sto- kad turiu gerų draugų, ku-Tusiųjų menininkų. Šo-i Lapenas,
vykiose. rie mane aplankydavo. Vie- kiams grieš Jazavito orkes-; nė. Ona Malakauskas, Dominin- Stembokas, Pranas

irgi nam jų, draugui N. Trum-.tras. Balius Įvyks erdvioje j kas Matonis. Cezaris . Modesta- Juozas Striupaitis, Stasys šli-
AuditO • virtus, Kazimieras Motieka, kas, Antanas Stonkus, Magda-

tarp1 Adelė Nastopkienė. Vytautas Iena Sumarakienė. Vytautas
........... _ . _ . , . . . ____ „ ______ , Brook-į Pilesika, Jadvyga Prapuolenis,, Targonskis, Magdalena Treide
širdžiai dėkoju už svetingu-. ninkas. Jis mane aplankė lyne. Visas baliaus pelnas Elzbieta Račiūnas, lleincis Ru- "‘-s Vytautas Tupčiauskas, Al

Gerb. Balčiūnienė

mą ir priėmimą.
Dalyviai supratę sunkią

ateivių padėti jų Įkurdini
ir kiek pasikalbėjus aną skiriamas tremtiniams gel-.delis. Vosylius Sakavičius, Juo- Rimantas Uogintas. Vytautas 
kartą klausia, ar galiu skai-, bėti. Kviečiami visi tą die-į zas šimkevičius, Juozas Stri- Utara. Juozas Vaitkunas. Ta- 
tyti laikraščius. Pasakiau,'ną neužsiangažuoti kitur ir.maitis, Alfonsas Sušinskas, Jo- das Visgirdas, Uršulė Vasiliua- 

skaitė, Juozas Vilčiauskas, Štamui sudėjo keletą desėtkų kad mane tik viena “Tėvy-“ būtinai atvykti į balių, kur'nas SuveidLs, Julijona Stropie
doleriu.

Kulpmontietis.

SHEBOYGAN, W1S.

Lietpos 30 d. čia

1 nė” belanko. Jis tuoj klau- susitiksite daug naujų ir se-, nė, Adelė Tanajauskas, Erich'sė Viburienė ir Juozas žaldo-
šia, kokius laikraščius pir-, nų pažįstamų draugų ir bi- Tomau, Vladas Tursa, AJek-_ Y • i*. imiausiai norėčiau skaityti, į eiulių.
Aš jam atsakiau, kad žino- Pasirengimo darbai ba- 

! ma “Keleivį,” nes jis mane1 liui vyksta planingai. Su
per ilgus metus lankė. Po sirinkimo išrinktos komisi-

plačiai musų tarpe žinoma poros savaičių Maikis su jos pradėjo uoliai savo dar- 
Marie Klein už Antano Skė-, Tėvu jau ir atkeliavo pasibą. Yra sudarytos šios ko
rio iš Port Washington, mane. Už tai esu labai dė-! misijos: vykdomoji komisi- 
Wi§. Sutuoktuvės buvo ei-' Ringas draugui
vilės. Daug draugų susirin-'kui.

XTii. Tiniivi arki- 1 IO
i i tini{ji j

kas.
sandras Vaitekūnas, Antanas 
Višniauskas. Vladas Vižinas, 
Viktoras žardinskas. Jonas Žu
kas ir Alfonsas žiobakas.

PARSIDUODA GRABORIAUS 
BIZNIS

pakvietė po vieną dalyvį iš 
eilės pasakyti, ką jie mano
apie svečius ir si pobūvi. Mišių valandose yra paliuo- I v • r... • >K ,. vus;. iKai kūne dalyviai savo kal- 

.- . bose parode didelę uzuoiau-
tą naujai atvykusiems ir 

Kunigai niekada nėra nuoširdžiai palinkėjo turėti 
skelbę, kad visi lietuviai' *er° pasisekimo ateityje, 
privalo dėtis prie Lietuvos Pagaįau buvo pakviestas 
gelbėjimo ir tremtinių šelpi- Pakalbėti ir pats Balčiūnas, 
mo, nes kitaip papildytų: p.6™- Balčiūnas savo gra- 
sunkią nuodėmę. O kiek- vkalboje papasakojo, 
vienas sveiko proto žmogus kaip lietuviai bėgo nuo azi- 
supranta, kad taip sakyti Jalų antp udzio iš tėvynės, 
butų nepalyginamai krikš- kaip po kunpkų lietum ir

‘KELEIVIO” KALENDORIUS 
...JAU BAIGIASI

“Keleivio” Kalendorius 1949 metams jau 
baigiamas išparduoti. Jei kas norėjo jį įsigyti, 
bet neužsisakė, tai prašom pasiskubinti. Jis 
kainuoja 50 centų.

“Keleivio” Kalendoriuje yra įdėta daug 
skaitymu, eilių, svarbių informacijų, adresų- 
patarimų, yra sudėti apvaliems metams tau
tiški vardai ir šventės, paduodamas saulės už
tekėjimas ir nusileidimas per apvalius metus.

Be to, šių metų Kalendoriuje yra labai 
įdomus straipsnis apie Atomų Energiją. Kas 
nori žinoti, kas yra atomas ir kodėl jis toks 
galingas, būtinai perskaitykite tą straipsnį.

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.

Brocktonc, geroj lietuvių agyyen- 
' toj vietoj, senai išdirbtas graboriaus 
biznis ir kartu 3 šeimynų namas, 
dėl senatvės parsiduoda prieinama 
kaina. Kreiptis:*

Peter J. AkunevicK 
Cor. Klm and Hond Sis.. 

Halifax, Mass.
(35)

Rugpiučio 22 d. laivu 
“General Bratchford” Į 

_ bi į Nrw Yorką atvyko 92 Iič=
lietų komisija, bufeto komi- tuvių šeimos iš Vokietijos, 
sija, svečių sutikimo komi-i Atvyko:

Mikas Atėjūnas. Antanas 
Andriuškevičius. Izidorius Ar- 
mana vičius, kun. Jonas Bace-

ivr/urro mru: V nm liti invciaiuvrc

ko i vestuos, gražiai links
minosi ir linkėjo jauna ve-! Akrono Lietuviu Ameri-'sija. 
džiams gražaus gyvenimo. Į kos Piliečių Klubo rengtas' Kviečiami visi lietuviai ir 

Marie Klein per 20 metu piknikas liepos 31 d. davėjų draugai paremti šį labda
dirbo pirštinių dirbtuvėj, pelno $98.
dabar turi atsakomingą dar: __o__
ba valgykloje. Ji yra “Ke-{ Amerikos Lietuviu Tary- 
leivio” skaitytoja ir rėmėja, bos skyrius rengia čia pik- 
Pas ją yra daug “Keleivio”,niką rugpiučio 28 d., ši at
leistų ir kitokių knygų. t einantį sekmadieni. Pikni- 

—0— kas bus N. Trumpiko darže,
Pniseikos pasekėjai Čia 

silpnai gyvuoja, nė viena jų 
organizacija nelaiko susi-' 
rinkimų. “Vilnies” skaitv-j 
tojai nyksta ir labai mažai; 
jų bėra.

—o—
Darbai musų mieste da

bar vėl eina kiek geriau. 
Kuriuos buvo paleidę iš 
darbo, dabar vėl šaukia at
eiti dirbti. Musų valstijoj 
yra daug ežera, todėl daug 
kas čia verčiasi žuvininka- 
vimu, bet vra ir labai gražių 
farmų ir daugelis farmerių 
puikiai verčiasi pieno ukiu.

Liuteronas.

AKRON, OHIO

773 Bisson Avė. Pradžia 
1 vai. po pietų.

B. Yaratius.

FARMUKĖ PARDAVIMUI
Nedidelė farmukė su 2 šeimynų 

! namu, kuris atneša rendų per
vičius. Jonas Bajerčius, Kaus- mėnesį ir 80 pėdų iljrio bamė, irera
tas Baioraitis Marcelė Brazai 'kuri* Salima parduoti lotais, najo am., siarceie orazai- sį|prM>s sveikatos parsiduoda
tienė, Genovaitė Brokuriutė,'prieinama kaina. Adresas:

Peter J. Akunevieh,
Cor. Kiro and Pond Sts., 

ilalifa.Y. .Mass.

ros balių.
Baliaus Vykd. Komisija.

BALTIMORE, MD.

Baltimoriečių Žiniai

Pranešam, kad Baltimo- 
į rėš lietuvių vyrų ir moterų 
, Mindaugio draugija 3 rag-j Grigaliūnas. Lionginas lndrei- 
sėjo (Sept.) rengia išvažia- ka. Jonas Jakubauskas. Vytau

tas Jankevičius. Magdalena 
Jankevičius, Ona Jankevičiūtė, 
Kazimieras Jankūnas, Pranas, 
Janusas, Veronika Jaškauskas, 
Antanas Jomantas. Vytautas 
Juchnevičius. Juozas Jurškas,

įvimą į Mikolajuno Parką.
Bus tai viena iš gražiausių 

’. . pramogų. Prašome įsigyti
*TmgP!uc,° 16 d. BALF ir,tikėtus iš anksto. Bus viso- 
ALT buvo susirinkimas., Rių pasilinksminimų. Už 
Liepos 31 d. buvo piknikas, Į gražu šokimą bus duoda- 
kuno pelnas buvo skirtas mos dovanos:
tremtiniu reikalams. Pelno’ , . .
liko $203.67. Sutarta pasi- . P’ asom taipgi visus vyras 
baigus vasarai surengti bin-!,r moteris, ypač dabar at- 
go ir po kiek laiko vaidini- pykstančius iš Europos, ra- 
mą su koncertu ir šokiais > Mindaugio draugijos 
BALF ir ALT naudai. pa Į »anus. Niekas nežino, ka- 
raošti vaidinimą noriai ap-'į3 JI gali irtikti nelaimė, 
siėmė vietos tremtiniai. | Jokiam atsitikime draugija 

Dar buvo pasitarta, kad'^uo? Taigi apsi-
gerai butų rudeniui suruošti , uP,nk it is anksto.

HARTFORD, CONN.

anglų kalbos vakarinius 
kursus tremtiniams. Tokius 
kursus galima suruošti jau 
rugsėjo mėnesį ir jei atsi
rastų bent 15 norinčių ang
liškai mokytis, tai miesto 
mokyklų vadovybė paskirs 
tam reikalui lietuvį moky
toją.

Norintieji tokius kursus 
lankyti prašomi tuoj pat 
kreiptis į Mr. L. G. Kazuną, 
9 Putnam Hts., Hartford, 
Conn.

K. Vaitonis.

KAIP TAPTI ČILIEČIU?
Dar turime knygučių, 

“Kaip Tapti Suvienytų Val
stijų Piliečiu?”, kur yra aiš
kiai išguldyti pilietybės Įs- 

.tatymai su reikalingais klau 
operacija ir kitai akiai ir simais ir atsakymais. Kaina

Iš Akrono kolonijos “Ke
leivyje” žinių mažai tesima
to. Kame priežastis? Gal 
būt senieji korespondentai 
pavargo, o gal būt ne tiek 
pavargo, kiek apsileido? 
Tūlas sako, kad jo plunksna 
dar nėra surūdijusi, bet ji 
ir nevartojama.

Gal kas pasakys, kad aš 
kitus peikiu, o pats ką gi 
darau? Taigi, Akrono lie
tuviai žino, koki nelaimė 
mane buvo ištikusi ir kodėl 
turėjau nutraukti visokį vei
kimą. Per du metus buvau 
nupuolęs ant akių ir nega
lėjau nei draugijose veikti, 
nei rašinėti. Po sunkios 
operacijos sąžiningas ir ga
bus daktaras vieną akį pa
gydė, vėliau bus daroma

Vera Mikuiauskienė.
-o-

turiu vilties, kad bus sėk
minga.

Nelaimėje ar ligoje žmo
gus supranti, kiek svarbu

25 centai. Kreiptis f 
“KELEIVIS”

686 Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Jonas Bučinskas. Pranas Buč- 
nys, Alfonsas Butkus. Antanas 
Dambrauskas, Stasys Daržins- 
kas. Aleksandras Daunys, Bro
nius Dirmauskas, Petras Dom- 
kus. Marija Fogtienė, Antanas

Ačiu Visiems
Reiškiame giliausią savo 

padėką visiems širdingiems 
savo kaimynams ir drau
gams už parodytą užuojau
tą ir suraminimą liūdnoj 
mošų valandoj.

Stella Martmkus ir

ŽODYNAS
AngMItai - Laetaviifcas ir

Lietsvi*kai - AftgMkm
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS St4.oo. 

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

54S E. Brmdsray 
27,

<.%>

SIUNTINIAI Į EUROPĄ

LIIETUVIŲ KALBOS 
VADOVAS

.. Lietuvių Kalbos Vadovas yra
spausdinamas skubos keliu Bie- 
lefeldo spaustuvėj, Vokietijoj.

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

Juozas Audėnas.
H Tovvnsend Street, 

Boston Rovbory, Mass.
(52)

Lietuviams Remti Draugija 
siunčia Europon lietuviams 
tremtiniams siuntinius dvejopo 
didžio, po $7.50 ir po $10. Su pa
kavimas ir kitas darhas atlieka
mas veltui.

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

no miltelių, ’.į sv. arbatos, 1 kvorta 
aliejaus, 4 sv. cukraus pa balelių, 2 
sv. taukų, 1 kenukas kondensuoto 
pieno ir 2 gabalai muilo.

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

pieno miltelių, ’j sv. arbatos. 1 kvor
ta Mazoia aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1*4 »▼. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 pabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čekį 
arba money orderį ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresos. Ir 
reikia pasakyt, k* daryti su siunti
niu jeigu jįj nebutų galima nurody
tam asmeniui įteikti: pavesti jį sto
vyklos vadovybei ar gražinti siuntė
jui atgal? Gražinimą siuntėjas turės 
apmokėti.

Užsakymus ir pinigus prašome sių
sti mums šiuo adresu:

Litkaanian Aid Asaeeiatten, I*.
M Ward ’l- W«ree«ter. M«

I Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

LENGVAS BUDAS ... ' r
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mat*.



LE1V1S, SO. BOSTONKetvirtu

Maikio su Totu

gyvas?

gatavas gyvybę aukoti,— 
drg. Krolis filosofiškai už
akcentavo mano naudai.

r, . w * i. . ~ —Atsiprašau, principų
Pakeičiam Darbo Vietas; Algos Kyla; Dar Vienas Pa- nemaumoju, idealais nesiso- 

bėgo; Smagus Susitikimas ir Aštrus Ginčas; įvyks tinu įr asmeninės naudos iš 
Lietuvių Fermerių Suvažiavimas to jokios neturiu. Dirbu dėl

Vermonto Farmose

* Pereita savaitę drg. Kro- to, reik gelbėt žmones, 
: lis kad sekmadie- ™ųs brolius lietuvius ir pa-

vio.zonr. Iuo.s j?er^le_7ie| “SVarbu” reikalą nuiaučiu.‘ daugiau skolingi, negu aš. 
jnauion vieton, i >outh He-, . , šventadienio ru- Mes. prieš 40 metų atvykę,

Čia gauna mokėt . .vy.» sv^ntaaienio u i • bemoksliai dzu-a™™-: bais pasipuošę, puikiai at- sumoje DomoKsiiai, azu 
rodo. Konferenciją laikom kai si. kalakutais, tos pačios 
mano unijos raštinėj. Po tėvynės vaikai, negaleda- 
smagaus susitikimo, keletą yom susikalbėti. Jus atvy-

, sakiniu »n«ikeitns pinam kot mokslus Gcigę, veik vi-elgesys ap-'^itus, si dipIomuotit e£?i, Lietu-
—Na, ką turite vyrai, vos kalbą vartojat—et ne
mint špn j verta bent kiek pavarai,

tllos. Kuriems cioku ■«» . , • • kol didžiuma atitrauksimi. • ; ,, rmoin n^r km\n, —Mes norim atvirai pono KO1 aiuziumą auirauKsim.
mentai jau nuėjo per knvu- j .. naklaust ir "auti A%* • • - •«. loenamso paliausi n ^<*uv. Aštriai apsisampavę pn-1

Kostas Jonikas perkeltas' konkretų atsakymą, kaip ii- ėjom išvados, kad nevalia
liš Jeffersonville i Stovve, ?ai turesijn va^ ant ^ nė vienam bėgti iš Vermon- 
į Vt. Perkeltas todėl, kad ^armiI- drg. Kiolis klau- to farmiJ> kol bent didžiu-

25 nr.
i South He-

'ro. Vt. Čia g 
,$120 per mėnesį. džiaugiasi, 
pilnai patenkinti ir jau į 

'Pbiladelphiją nevažiuos. Jų 
darbštumas, sumanumas ir 

1 pavyzd inca
i mino kaimynus ir už poros __
mėnesiu susilauks draugu iš' , ,?)a
Vokietijos, kuriems doku-

senojoj vietoj farmerys at
sisakė daugiau mokėt, kaip 
$15 per savaitę, o mes ma
nom, kad jis iau vertas dau
giau $20. Naujojo vietoj 

į labai patenkintas ir džiau- 
i giasi.
| Adolfas
I pradėjo dirbti uz MO j 
vaitę, už poros savaičių

rmų,
T. „ , . . ma čia vietų bus užpildyta,',

—Iš tikrųjų, kaip ilgai, ar ben tik tas gali išvykti,! 
metus, dvejus, daugiau ai*i kurjs gavo vjeton kitą. šeimą: 
mažiau, kada mes galėsim,Vokietijos atgabens, 
įs čia pasiliuosuot? Nors i
jau ir pakenčiamas gyveni- Nutarta prie pirmos pro- 
mas, bet ateities šviesesnės l gos šaukti Vermonto lietu- 
nesimato. Kai 5 ryte kelti, viu farmerių suvažiavimą.

suvažiavimas turi 
kaip galima greit. 

Bet apie tai parašysime se-

šia.

u-bt^už $iaov7^i!ęa?9’kartais vėHau eit p°- T°kis 
‘ “ u' • ilsiui ir diena iš dienos tas

, ,■ pats. Nesvietiškas nuobo- i_»w au,v Maia^jcin,
juos aplankius,— . buv dūmas,—pakartojęs klausi-;kamuose numeriuose, rašyta nr. 2o,_gavo pakelt' ZL T a—Alou, Maik! Ar tu dar generolišką kaškietą. Iš pra

džios aš maniau, kad tai. penkinę
—Kodėl tėvas statai toki 

keistą klausimą? Juk ma 
tai, kad aš gyvas

—Gali būt, Maike, kad čia kažkas iš rapleno 
aš čia padariau 
Ale dabar 
čiai, kad norėjau
kaip tu gali , ,
nežinau kur dėtis, nors gy- ant raplenų: ar jiems yra lei. už metų drg. Luiza tu- siau. 
vas j žemę lysk. pavelyta spiaudyt žmonėms

—Kam Į žemę? Nueik, tiesiai ant galvų, ar turi da- 
tėve, Į jurą. Išsimaudyk, ir ryt j kelinių kišenius? 
nebus taip karšta. —Kur žmonės iš orlaivių

—Kad aš, Maike, jau at- spiaudo, to aš negaliu tikrai 
pfatęš nuO tokių zbitkų. tėvui pasakyti, bet taS ii* 38=

—Tai ne “zbitkai,” tėve. svarbu. Kam be reikalo 
Maudytis reikia visiems, laužyt savo galvas tokiais 
ypač vasaros metu. niekais, kada yra daug rim-

—Maike, nevesk manęs tesnių reikalų.
i piktą pagundinimą. Bu- —Gal tau, Maike, tas ne-
vau aną vakarą su zakristi- svarbu, o man net ir labai__________ _ ____ ~
jonu nuėjęs prie marių, tai svarbu. Man ne tiktai sko-į kaksi Chicagoj. To" didelio'kalbu tik drg. Luizos 
tikra sodomija ir gomorija. lintą kepurę apdirbo, ale ir! inteligento čia niekas nepa- paprašytas, taip sakant, iam 
Jaunos mergos ir senos bo- sarmatą padasė. jsigenda. Jis padarė nesma-
bos be andarokų voliojasi —Žinoma, tėve, kad tai gurno ūkininkui, komitetui

* . mą nusiskundė drg. Luiza.

Nr. 34, Rugpjūčio 24, 1949
APTARIA B-36 ORLAIVIŲ PIRKIMĄ

Kongresmenas (ari \ inson (iš kairės), inžinierius J. Kee- 
nan ir buvęs karo sekretoriaus padėjėjas Robert Lovett, 
aptaria atstovu rūmuose didžiųjų orlaiviu. B-36, užpirki- 

Tyrinėjimas parodė, kad tu orlaiviu užpirkime nemuš.
buvo jokių suktybių ir netikslumų.

MARGUMYNAI
Siuvamos Mašinos Pažanga visi klodai tinka kasti. \ ra 

, .. anglių klodų tik poros treje-
Italijos siuvamų mašinų ^og pėdų storumo, kurių ne-

Necchi kompanija Milane užsimoka kasti, nes yra sto- 
skelbia, kad ji pradėjo resnių klodų. Bet inžinie- 
minti naujas siuvamas masi- rjaj b*ando išnaudoti ir plo
nas, kurios yra tikrai revo- nu5 anglių sluoksnius pože- 
liucinės. Svarbiausia tos jų mvje. Tai daroma deginant 

duchobo- masinos naujenybė yra ste- angjįs požemyje, kur jos 
Pirma! būtina adata, kuri siuva yra, ir iš degančių anglių 

Manitobos; yir?aus. i apačią. įs šono Į jmant gazą ir smalą.
yra; šoną, siuva pinr.yn ir atgal,i Toks bandymas deginti

slu\a «.° . 11 pl°niaHslus anglis požemiuose yra daro-
drabužius ir, sako, gali net ma5 jau keli mėnesiai Ala- 
adyti, išsiuvinėti n' guzikus bamoje, kur ypač daug plo- 
siuti. \ įską ta masina da* angijų sluoksnių. Vieno- 
ro, tik reikia pasnausti \ ie- je vietoje, prie Gorgas, šiais 
ną ar kitą guzikeli ir adą_ į metais kovo mėnesi ’

A. Jenkins.

DUCHOBORAI
Kanadoje jau virš 50 me

rėš tūkstantinę, gi už poros —Mano planai jum žino- 
metų pats kibs i nuosavy- mi, aš kol kas niekur nesi- 
bę. Daug tremtinių atvy- mosiu, nors ir nemanau am-« - -- - — I

virš 14,000 žmonių ir Brit- 
ish Columia provincijoj. 

Duchoborų sekta atsira-
ko į pramonės didmiesčius, žinai ant farmų gyventi, tu- do Charkove 1733 metais, 
pradėjo dirbt už didesnes rėdamas autotechniko Rusu valdžia iuos iltnis mo-
alcrns ir šiiindipn nn mpfii • niolvko - Lr a rl aii*

spe

laiko raskit bent vieną, ku- j teks eit j savo amatą, 
ris turėtų susitaupęs $1,000. į tik tuomet apleisiu ūki, kai 
O kiek jų yra be cento! visų bus sutikta ir taip pa- 

Jokubas Yčas, anie kuri daD*a, tariant senu posa-...l_ T—J sotį jj.
O dabar

Rusų valdžia juos ilgus me 
tus persekiojo, kilnojo iš 

bet vietos i vietą, kol pagaliau 
daug jų atsikėlė j Kanadą, 
gavę iš Kanados vyriausy
bės pažadą- kad jiems ne-

vo rašyta nr 31 jau švak:!kiu’ kad “but ožka soti ir;reiks nešioti ginklo.
suoja 'batus' ir’užpenčiaisi^P^^.čielas.” n duE^r Seniau Kanados ducho- 

borams vadovavo Veregin, 
ateivis vadas. Jam mirus 
duchoborų tarpe atsirado 
vidujiniai nesutikimai ir vie-

ant smėlio ir neturi padlos nesmagus dalykas. Bet ką 
jokios sarmatos. Vyrai irgi jau dabar padarysi, kad 
kelines nusiėmę, tik juos- taip atsitiko. Sukalbėk po- 
tom apsijuosę, rangosi tarp terius ir paaukok viską Die-

advokatauju, — paaiškino 
drg. Krolis.

ir likusiems lietuviams dėl —Kiek nepritiktų advo-ina jų dalis, pasivadinusi 
savo poniško elgesio, o visa katauti draugų bendruose I “laisvės vaikais,” vadovau-

mergų kaip kokie vijūnai, 
ir policija nieko nesako. 
Zakristijonas norėjo dar il
giau pažiūrėti, ale aš nusi
spioviau ir sakau: koman 
greičiau namo, ba čia ir ge
rą žmogų gali išvest iš do
ros kelio.

—Tai parodo, kad tėvas 
turi savo galvoje nedorų 
minčių. Aš nueinu tenai 
maudytis kasdien, tačiau; 
manęs dar niekas iš kelio 
neišvedė.

vo garbei
—Vaike, man pikta.
—Bet ne tau vienam, tė

ve. taip atsitiko. Štai, ko
munistai pamazgas pila sa
vo generolams ant galvų.

—O ką jie apipylė? Gal 
Bimbą?

—Didesni už Bimbą, tė
ve. Jie šmeižia maišalą Ti
tą. kuris valdo Jugoslavija.

—Už ką?
—Už tai, kad Stalino ne- 

( klauso.
—Dac inaf, Maike. Ašį —Jes, Maike, svietas 

nenoriu, kad tu man apie šiandien labai pagedęs. Vy- 
tokias neenatas šnekėtum.; resnism nėr ajokios pašėna- 
Geriau paaiškink man ką vonės. Žmonės pasidarė to- 
nors iš mokslo. Ve, išviro- kie akyplėšos, kad dėl ma-
žyk man šitą klausimą: kai 
dabar skraido taip daug ra
plenų su žmonėmis, tai kur

žo nieko tuoj buntavojasi ir 
revoliucijas kelia. Strei
kams nėra galo.

tie žmonės spiaudo, kaip —Pats gyvenimas, tėve, 
užeina reikalas? Ar Į keli- prie to veda*. Matai, pajau
nių kišenius, ar ant žemės? ' ly nėra teisingumo. Stip- 

—Kodėl tėvas to klausi? j resnis spaudžia silpnesnį. 
—Matai, Maike, čia yra; Stipresniuosius palaiko baž-

____ ___________ _______ _______________________  ? tttokia istorija. Pereitą ne 
dėldienį aš norėjau nuva
žiuoti ant pikniko, tai pasi-

nyčia ir įstatymai. Kas tuo 
met spaudžiamiems daryti? 
Maldomis ir prašymais nie-

skolinau iš vieno dipuko, ko negausi. Dėl to žmonės 
naują kepurę. Matai, jis; ir nerimauja, dėlto ir strei* 
1 uvo Lietuvos vaisko gene-; kuoja.
rolas, tai atsivežė regli ge-1 —Bet pasakyk, Maike, 
nerolišką kepurę. Ir lygiai kodėl seniau taip nebuda- 
tokio pat saizo, kaip mano vo?
galva. Taigi užsidėjau nau- —Kaip tai nebūdavo! 
ją kaškietą ir nuvažiavau. Kova yra taip sena, kaip 
Ant pikniko buvo daug pasaulis. Biblija sako, kad 
alaus, tai aš išbuvau tenai net danguje buvo kilusi re- 
su savo frentais iki sutemo, voliucija. Aniuolai sukilo 
Kai grįžom namo, tai buvo prieš Dievo valdžią. Bet 
jau visai tamsu. Einam sau šiandien aš neturiu laiko 
dainuodami ir gėrimės, kad plačiau apie tai kalbėti. Gal 
balsai taip aidi per laukus, papasakosiu apie tai kitą 
Tik staiga—lept man kažin sykį.
kas ant galvos, ir apdirbo —Olrait, Maike.

apielinkė liko “sugadinta” 
ir jau kitos tremtinių šeimos 
nebus čia galima apgyven
dinti. Kokis išrokavimas 
farmeriui rašytis ant Man
kos, duoti garantijas, rūpin
tis pastoge ir laukt atvyks
tant tremtinio, kuomet* at
vykęs nepabuna. bėga i did
miesčius "Amerikos ieško
ti.”

Ji pagarsėjo

Miss Alice Byrnes, 32 metę 
mergaitė iš Herkimer. N. Y, 
nupirko 4 Du Pont kompani
jos Šerus. Vėliau pasirodė, 
kad ji nupirko lft0,ono-inj 
tos kompanijos šėrą. Todėl 
kompanija jai suruošė balių 
ir ta panelė nutraukta didžia
jame
Wilmington. Del

pasitarimuose, bet tiek to, 
pasakyk drg. Luizai, kad 
šioj “vergijoj” kentėdamas, 
kiek susitaupei? Man ro
dos, jau arti šimtinės turė
tum turėti?

—Šimtine jau turiu su pe
ru kaunu, išdirbau tris mė
nesius ir jau dirbu ketvirtą.

—Pirm išbėgsiant, para 
i švk savo draugams ir jų na- 
! klausk, kiek jk d tris mė- 
< nesiūs susitaupė? Prie to. 
liųs kelionės lėšos $40 iš
skaityta. Reiškia, jei bent 
vienas tremtiniu nuo dienos 
atvykimo į tris mėnesius su 
sitaupė virš $150. tai aš 
damokėsiu savo locnais 
jums ta pervirši ir magary
čiom išpirksiu kelionė^ bi 
lietą i aną pusę. . . .

—Visgi nereikės tokias 
ilgas valandas išdirbti,—ta
rė Luiza.

—O ko čia vvkot. kad no
rėjot trumpų valandų? Jum 
buvo rašyta drg. Bielinio 
adresu Vokietijoj dar per
nai ir tas tilpo “Keleivy” 
nr. 39, kur tarp kitko skam
ba: “Mus farmeriai dirbda
mi į laikrodžius nežiūri, va
landų neskaito.” Nesaky
kit, kad nežinojot, bet pa
miršot. Be to, kiek valan
dų aš per savaitę išdirbu? 
Nėtikėsit, kai sakysiu, tan
kiai per dieną iki 18 va- 

’ landų ir didžiuma to laiko 
pašvęsta jusu, tremtinių, 
reikalams, tai dėl kokios 
Dievo malonės aš t”riu to-

iama J. J. Lebedev, pasiro
dė labai karinga ir yra nuo
latiniame konflikte su Ka
nados įstatymais. Tokių 
vra apie 5,000 žmonių.

Duchoborai skaito, kad 
žmonės, kaipo Dievo vai
kai. gali gyventi ir be žan 
daru lazdos, todėl jie sten
giasi kiek galima mažiau 
turėti reikalo su bet kokia 
valdžia. Kaip kvakeriai. 
iie vra pacifistai. Jie skai
to. kad sutuoktuvės, metri
kai ir panašus burtai nėra 
reikalingi. Jie nenori leis
ti savo vaikų į valdiškas 
mokyklas. Jie gyvena visi. 
kaipo “broliai ir seserys.”

Bet su policija jiems vis 
viena tenka susidurti. Ka
da jie išsprogdina kokią 
nors valdžios mokyklą, po
licija tuo i pradeda tardy
mus ir ieško kaltininko. Po
licija reikalauja ir metrikų 
gimimams ir sutuoktuvių re
gistracijos. Vieną kartą 
British Columbia provinci
jos policija net 700 ducho
borų buvo padėjusi į kalė
jimą.

Dabar radikaliųjų du
choborų vadas Lebedev pa
skelbė, kad jis ir jo šalinin
kai nori apleisti Kanadą, 
kuri juos varžo. Jis žada 
keltis ne tai į Sovietų Rušl- 
•ą. ne tai į Turkiją. Jis 
kviečia visus “laisvės bro- 
lius” registruotis kelionei.

Kanados valdžia su mie
lu noru žada išleisti ducho-

kias ilgas valandas dirbti irjkonis išvažiuoti, nes jie yra 
jūsų naudai? ’ nuolatnis “trobelis” ir poli-

—O, tamsta esat principų cijai ir provincijų vai- 
žmogus, idealistas, turit as- džioms. Kanada žada net 

chemijos trusto baliuje, menini iš to pasitenkinimą, >r kelionės priemones paru-
inirtnn i. A j ___X___________________* n,*«Gkartais dėl principo žmogus pinti

buvo
.... . ... ---- agiių klodas 150

reikalingai operacijai. pėdų gilumoje ir jis vis dar
Ta kompanija skelbia,'dega. Anglys buvo uždeg- 

kad per 60 metų siuvamų tos stiprios degamos bom- 
mašinų išdirbystėje nebuvo bos pagalba, o jų degimas 
padaryta tokios pažangos, yra palaikomas įmetant į 
kokią* padarė tos kompani- degančias anglis suspaustą 
jos išradimas. 0,'3-

--------  • Degančios anglys pože-
Venronto Marmuras myje visai nesudega, jos 

i - k j i virsta gazu ir tas gazas 
Keleivio bendiadarbis manoma panaudoti pramo- 

. Jenkins nesenai rasė nėjo vietoje natūralinio era- 
apie Yeimonto marmuro 7O ar iškasamų anglių. Kol 
lauzjkla.s. \ iena marmuro kas gaunamas gazas dar ne
laužytos kompanija. Ver- ra užtenkamai “stiprus,” 
mont Marble Company. pa- bet inžinieriai mano, kad 
eme užsakymą pristatyti 3.- dar keli mėnesiai bandvmų 
000 tonų plytų Jungtinių jr degančių požemiu "bus 
Tautų lumų statvmui Nevv galima gauti nuolatini ir už- 
Yorke* itenkamai dideli kieki gazo,

statymo kurį galima bus įkinkyti į 
i ūmams bet kokį naudingą darbą, 

• - , , r, marmuro kaip ir natūralini ar iš ang-
lauzyklų. Buvo pasiulymu jįu gamintą gazą. 
įs Georgia, Alabama. India ; ____
na valstijų Ameriko :e ir iš

Dėl marmuro 
Jungtinių Tautu 
varžėsi visa eilė

Karių Algos
it - *• i • ir Jungtiniu Amerikos Vals-to hSor'p^tor vP' tybi,) kari^ “riau"iai
miestelyje. ’ ’ apmokami visame pasauly-

|le- Ne viena kita salis ne- 
3,000 tonų marmuro ply- gali prilygti savo ištekliais 

tų yra didelis užsakymas, musų kraštui, todėl nė viena
85 vagonai prikrauti mar- kita valstybė negali taip at- 
muro šias dienas jau atke-,lyginti savo gynėjus kaip J liavo į Nevv Yorką. o visas; A. V. Dabar * kmn^esas 
užsakymas bus isnildvtas svarsto algų pakėlimą ka- 
iki šių metų lapkričio mė-jriams, bet kaip nuspręs dar 
nėšio..Maimurinės plytos nėra žinoma. Dabartinės 
Jungtinių Tautu namui su Amerikos kariu algos vra 
piaunamos niūkiais 3 su pu- tokios: ‘ ‘
se ant dviejų su puse pėdui Generolas majoras ir 
.^halais ir paskui dailiai aukštesni laipsniai gauna 
nušlifuojamos. Parinktas $733 per mėnesį: brigados 
marmuras Jungtinių Tautu generolas gauna per mėne- namui yra “Vermonto per- si $550: pulkininkS^- 
las. ’ baltas marmuras su $366: pulkininkas leitenan- 
melsvai žalios spalvos prie- tas—$320; majoras—$275% 
maišu. Marmurinėmis ply-kapitonas —$230: pirmas 
tomis bus iškloti abu Jung- leitenantas—$200; antras
tinių Tautų pastato galai, leitenantas—$180: šturma- 
Tas pastatas turės 40 aukš-nas (vvarrant officer)—nuo 

P,iesakinVC,r užpaka ,$180 iki $210: pirmos kla- 
lims šonai bus iškloti mėlv-;sės eilinis—$90; eilinis—

Italijos bei Anglijos mar
muro laužyklų iš užsienio.

nu stiklu, o galai marmuri
niai.

Požemio Gaisrai

$80 ir rekrutas—$75.
—J. D. T.

Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skai-Amerikoje yra labai daug ____

anglių klodų žemėje, bet ne j būras ir |»jiaikoj
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Šūviai Sirijoje
Sirijos diktatorius prezi- gyvybe, o Sirija vėl grįžta 

dentas Zaim susilaukė liud- ! į snūduriuojantį, dvarininkų 
no likimo. Nuo š. m. kovo ir stambiųjų pirklių diri- 
30 d. iki rugpiučio 14 d. guojamą režimą, iš kurio 
jis buvo Sirijos “tautos va- gal tik koks naujas sukrėti- 
das,” o rugpiučio 14 dieną mas ją ištemps, 
į jo butą įsiveržė aukšti ar- Sirijos šūviai nuskambėjo 
mijos karininkai, jį arešta- po visą “arabų pasaulį.” 
vo, vietoje padarė “teis- Egyptas apgailestauja su
mą,” nuteisė ir sušaudė.
Kartu su diktatorių buvo
sušaudytas ir jo ministeriu 
pirmininkas Berazi. Taip 
pasibaigė vienas trumpas, 
“autoritarinis” laikotarpis

< Sirijos istorijoj.
Kad supratus Sirijos kru-

fcgyp
šaudyto diktatoriaus, bet 
Transjordanija ir kaimyni
nė Irako valstybė ašarų ne- 
lieja. Diktatorius Zaim ir 
tarptautinėj politikoj buvo 
paėmęs “naują kursą.” Jis 
sutiko duoti amerikiečių 
aliejaus kompanijoms leidi

ICEI F1V15. SO. BOSTON

PAKLIUVO I NEMALONŲ TINKLĄ

U. Col. Roy T. Evans Maj. Osn. Ald»n H. Waitt
Du aukšti armijos pareigūnai, gen. Alden H. Waitt ir 
pulk. Roy T. Evans, liudija senato komisijoj apie įvai
rius užpirkimus armijai ir kas iš aukštųjų pareigūnų darė 
spaudimą i užpirkėjus, kad užsakymus gautų tam tikros 
firmos. Generolas A. H. Waitt ir pats yra įsipainiojęs j 
tų užpirkimų reikalą ir yra laikinai suspenduotas, kol ty
rinėjimas parodys jo kaltę ar nekaltumą.

vinus įvykius, reikia atsi- mą nutiesti per Sirijos teri- 
minti, kad kovo 30 d. per- toriją aliejaus dūdas ir bu- 
versmas buvo padalytas su vo užmezgęs gana širdin- 
armijos laiminimu. Pulki- gus santykius su Prancuzi- 
ninkas Zaim, kuris tada pa- ja. Su Anglija jo santykiai 
darė perversmą ir areštavo buvo šaltoki. Koki bus Si
parlamento vadus ir vyriau
sybės narius, turėjo karinin
kų pritarimą. Dabar tie pa
tys karininkai, kurie jam'ponai pasisakys, 
padėjo įkopti į valdžią, jį! 
sušaudė ir paskyrė naujus i 
krašto valdytojus iš senųjų 
politikierių tarpo. Kas at
sitiko? Atsitiko štai kas:

rijos dabartinė užsienių po
litika, paaiškės vėliau, kada 
naujieji karininkų pastatyti

—H. P.

Novelės Konkursas

Pulk. Zaim norėjo būti 
Sirijos Ataturku. Jis norė-

Literatūros Draugija Chi
cagoje skelbia konkursą no
velei (short story) parašy-jo diktatūros dekretais mo-L Už fferiausias tris no- demizuoti atsilikusį Sirijos teles skiriamos prerldjo^

gyvenimą. Jis siūlė suly
ginti moterų teises su vvrų 
teisėmis, duoti moterims 
balsavimo teisę, leisti joms 
vaikščioti be šydų. Tas su
kėlė prieš jį prietaringus

$50, $25 ir “Naujienų” me
tinė prenumerata. Temą pa
sirenka patys autoriai.

Rankraštis turi būti pasi
rašytas slapivarde, o uzda-

magometonus, kurie, pagal!1?1"6 6?ke pndedamas auto- 
pranašo Magometo išmintį, H*"8 tikras vardas ir adre- 
į moterį vis dar žiuri, kaip but* P?
į antraeilį sutvėrimą. >kl 1950 ”• vasano

Pulk Zaim norėjo sustip-į1 Konkurse gali dalyvauti
rinti Sirijos armiją ir tuo
tikslu turėjo gauti naujų gyvenantieji lietuviai. Lite- 
pajamų valstybes iždui. Pa- ~blrfts nramriins adresas:

visuose pasaulio kraštuose

jamų galima gauti tik iš 
mokesčių, todėl jis apkrov ei 
mokesčiais pasiturinčius 

Tas sukėlė prieš 
ir visą buržuazi

ją
Pulk. Zaim skaitė reika

linga pravesti Sirijoj žemės 
reformą ir padėti valstie
čiams įsikurti savo ūkiuose.
Toks užsimojimas sukėlė 
prieš diktatorių dvarininkų 
sluoksnius, kurie irgi pasku
bėjo susirasti karininkų tar; S k e te 
pe “užtarėjų” nuo diktato
riaus nevidono.

Pulk. Zaim manė, kad Si
rijos darbininkams reikia 
leisti organizuoti savo uni
jas, jis siūlė vykdyti plačius 
irigacijos (laukų drėkini
mo) darbus, siūlė valstybi
nę namų statybą ir turėjo 
eilę kitų sumanymų.

Visi jo sumanymai kam 
tai grėsė užminti ant kulnų.
Visos jo reformos ilgainiui 
butų buvusios naudingos, 
bet jos buvo vykdomos pas
kubomis, dekretais, ir ne
turėjo visuomenėje užten
kamai organizuotos para-

Kainos Rusijoj l”^30 Rusijos
kainas, reikia atsiminti, kad

Kriminalistų Paroda
Calgaiy mieste, Albertos 

provincijoj, Kanadoj, kas
met yra ruošiama metinė 
"exhibition and stampede.” 
Ta proga rengiamas didelis 
paradas ir kermošius. Šiais 
metais Calgary parodoje te- 

■ ko matyti nepaprastą kri
minalistų parodą karstuose.

I
I Kai-stuose buvo devyni 
vaškiniai lavonai praėjusio 
karo kriminalistų: Tojo,

I Benito Mussolini, Claretta 
Potaci, Herman Goering, 
Goebbels, Himmler, Kurt 
Daluge, Eva Braun, Adolph 
Hitler. Nekurie pakarti ir 
dar virvės ant kaklų kabo, 
kiti patys nusižudę su nuo 
dais. Baisiausiai atrodė 
Mussolini, kuris baisiai su
šaudytas ir kruvinas. Ties 
kožnu karstu yra užrašas su 
jo baisiais griekais. Lavo
nai padirbti labai vykusiai 
ir, iš tikrųjų, išrodo kaip mi
rę žmonės. Iš tikrųjų, ši 
demonstracija labai vykusi 
ir parodo baisius ir žiau 
rius praėjusio karo krimina 
listus.

Bet kartu kyla mintis

APTARIA EUROPOS GINKLAVIMĄ

Karo vadai, kurie lankėsi Europoje, pavedė gen. O. N. 
Bradley išdėstyti kongresui reikalą apginkluoti Europos 
valstybės. Paveiksle matytis (iš kairės į dešinę) senato
rius Millard Tydings, gen. Omar N. Bradley, krašto gyni
mo sekretorius Louis Johnson ir senatorius Tom Con- 
nnally.

Juokai
Parke Inteligentiškas Paukštis

Jau daug kartu buvo ra- kiĮogramas yra 2 svarai ir r>et Karvu n>yia 111U1UB,
TOrtarTinan^ka nasRlir už- du dežimtądaliai. Todėl kodėj dar gal žiauresni ka- 
1 įktai žinant karnas ir uz mugų svarais skaitant, Ru- Į ro įr ^ar po karo, baisus 
darbius galima suprasti, •• • svjes^o svaras kainuo-
kaip Rusijoj žmonės §yve*; ja 27 rubliai ir 25 kapeikos; 
na- avižiniai ir miežiniai miltaiŠias dienas į musų redak- svaras—14 su pUSe rublių; 
ciją atėio vienas lietuvis. Jis mujj0 svarinis gabalas—-4
5avo laišką iš savo gimimų,; inibliai; margarino svaras— 
kurie yra išvežti i Rusijos. u ir 10 kapeikų;
giluma su mažais vaidais. draskos SVaras 40 kapeikų, darbu 
Tas lietuvis įs Amerikos. q uždarbiai siekia nuo
pasiuntė Jiems oO dolerių. 500 rublių per mė-
Dabar atėjo linksma žinia, n • įjž mėnesio uždarbį 
kad pinigai nuėjo ir Rusijos ^mOgUS gali nusipirkti 11 
bankas įsmo/.ejo gimimu svan, sviesto, Bet nelaimė 
ciams uz oO dolerių -6o kad jietuvįo gį-
rublius, arba po o rublius ir ...........

Gražiame parke vakare; Vienas vyras turėjo labai 
sėdi jauna porelė, bučiuoja- malonią žmoną ir gerą šei- 
si, glamonėjasi ir džiaugia- mininkę.. Karią jis sugal-

kriminalistai visai liuosi 
Tiesa, rusiškieji kriminalis
tai ne tik liuosi, bet dar sa 
vo baisius žygius ir šiandien 
vykina. Man išrodo, kat 
ir jų eilė turėtų greit ateiti 
'pasiaiškinti” iš savo baisių

Bijūnas.

Tremtinių Žiniai

raturos Draugijos adresas: 
1739 So. Halsted St.,’ Chi-

-------------Q Tllcago o, m
Konkurso teisėjai bus: J.

AistisAleksandravičius, No1 
ra M. Gugienė, Vincas Krė 
vė-Mickevičius, Sonia ’Pipi- 
raitė, Antanas Vaičiulaitis 
ir Juozas P. Varkala.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

in Freedom.” A 
of Independent 

Lithuania’s Acbievementi..
Išleido L. R. Informacijos 
Tarnyba, Augsburge, 96 
pusi.

Anglų kalboje išleistoje 
knygelėje atskirais straips
niais daroma peržvalga ne
priklausomos Lietuvos pa
siekimų kultūros ir ukio 
srityse. Įvados žodį para
šė kun. M. Krupavičius, o 
Dr. L. Ivinskis rašo apie 
Lietuvos vaidmenį Europos

įvairius daiktus. Štai tos 
kaįnos, kaip jos paduotos 
laiške:

Vailokai — 156 rubliai, 
burkelė vatinė—130 rublių, 
kaliošai—45 rubliai, pap
rasti audeklai ploni nuo 11 
iki 25 rublių už metrą, 1 ki
logramas duonos—2 rubl. 
90 kapeikų, kruopos aviži
nės—3 rubliai, miežių kruo
pos—2 rubl. 30 kapeikų, 
muilas didelis gabalas—4 
rubliai, margarinas vienas 
kilogramas—31 rublis, mil
tai avižiniai ir miežiniai—3 
rubl. 20 kapeikų už kilo
gramą, žuvis sūdyta pagal 
rusi nuo 4 iki 15 rublių už 
kilogramą, sviestas—60 ru
blių kilogramas, druskos ki
logramas—1 rublis, čevery- 
kai paprasti—150 rublių, 
kelnės vatinės—150 rublių.

Giminaičiai, gavę iš Ame
rikos 50 dolerių, tuoj nu
pirko vienam berniukui vai
lokus ir už juos užmokėjo

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

istorijoj, Dr. A. Maceina— 156 rublius, arba musų pi- 
apie Lietuvos kultūrą, A.
Kučuuciunas — apie muziką 
Lietuvoje, A. Bannit—apie 
M. K. Čiurlionio kūrybą,

mos. Pulk. Zaim perdaug Dr. J. Grinius—apie lietu-
pasitikėjo armijos karinin
kais ir nepasirūpino sudary-

vių literatūrą, Dr. J. Balys 
—apie lietuvių ir keltų tau-

ti savo “partiją” visuome- tosakos panašumą ir įdėta 
nėję iš reformoms prita- eilė kitų straipsnių. Leidi- 
riančių grupių. Už tą už- nys gražiai papuoštas foto- 
miršimą jis užmokėjo savo grafijomis.

Angliškai - lietuviškas Žodynas

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

TĖVO PĖDOMIS

Aleksy nas. Jonas, ir Alek- 
synaitė, Ona, iš Šilavoto vals., 
Marijampolės apskr., žarstos 
kamo.

Bakutis, Jonas, iš Raseinių 
valsčiaus.

Balčiunienė-Skodžiutė. Uršu
lė, iš Venslaviškių km., Pane
vėžio apskr.

Balevičius, Aleksandras ir 
Juozas, ir jų seserys Kalpokie- 
nė-Balevičiutė, Anė. ir Petrilie- 
nė- Balevičiutė, Morta, iš Man- 
garato km.. Seirijų vals., Aly
taus apskr.

Bartasevičius, Antanas, iš 
Vidžiūnų km., Kuktiškių vals.. 
Utenos apskr.. gyvenęs Dičiu- 
nų-Narvydžių kame.

Čiuberkis. Karolis, iš Trum
paičių km.. Joniškio vals., Šiau
lių apskr.

Erbrederis. Juozas ir Pran- 
nas.

Gailius, Petras, iš Gribžėnų 
km., Kretingos apskr.

Gaučius. Stanislovas, ir žmo
na Virketaitė. Sofija, abu iš 
Morkiškių km., Nevarėnų vals.. 
Telšių apskr.

Gogis, žmona ir vaikai Stasio 
Gogio.

Grigutytė. Adolfą, iš Trum
paičių km., Joniškio vals.. Šiau
lių apskr.

Jacinavičius. Domazas.
Kaišiadorių vals., Trakų apskr.. 
Kiemelių km.

Jančė. iš Lazdijų vals., Seinų 
apskr.

Markauskas. Adomas ir Vla
das, sūnus Jono ir Veronikos 
Graužinaitės-Markauskienės.

pranešti Commissioner of 
Immigration and Naturali- 
zation. Tas reikalinga at
likti tam tikslui, kad imi
gracijos įstaiga žinotų, kur 
tremtinys gyvena iki jis 
taps šio krašto piliečiu.

si gyvenimo malonumais. 
Prieina policininkas ir sa
ko:

—Jus, begėdžiai, ar ne
žinote, kad parko suolai nė
ra padalyti tokiems ištvir
kėliams, kaip jus. Einam 
su manim.

Policininkas nutempė jau
ną porelę pas teisėją ir pa
sakoja, kaip jis užtiko tuos 
du palaidūnus parke besi
bučiuojant ir besiglamonė- 
jant. Teisėjas rūsčiai pa
žiurėjo į kaltinamuosius ir 
sako:

—Ar jus nežinote, kad 
įstatymas draudžia parke 
ant suolo bučiuotis?

Šiam tikslui kiekvienoje 
pašto įstaigoje galima gau
ti specialius atvirukus “Ali- 
en Registration Card, Form 
AR-11.” Jei šeimoje yra 
vaikų iki 14 metų, tai rei
kia pranešti toje pačioje at
virutėje ir apie jų adreso 
pakeitimą. Šeimos nariai 
virš 14 metų ir senesni pa
siunčia atvirukus savysto- 
viai.

Praslinkus kelioms savai
tėms po atvykimo, Immigra- 
tion and Naturalization 
įstaiga prisiunčia tremti
niams Alien Registration 
Card. šias registracijos 
korteles reikia saugoti, kad 
nepametus, nes tai yra įro 
dymas apie svetimšalio įre
gistravimą, apie padarytas 
pirštų nuospaudas ir išduotą 
vizą. Jei kas negavo tokios 
kortelės per 6 mėnesius, rei 
kia apie tai pranešti į arti 
miausią Immigration and 
Naturalization įstaigą.

Registracijos kortelė yra 
svarbus svetimšaliui doku
mentas, kurį reikės pridėti 
prie prašymo pilietybei gau 

kS ti. Jei kas tokią kortelę pa
mestų, tai apie pametimą 
reikia pranešti ir prašyti iš 
duoti kitą kreipiantis į arti
miausią Office of the Im- 
migration and Naturaliza 
tion Service.

—Taip, ponas teisėjau, 
aš įstatymą žinau,—prabi
lo kaltinamasis jaunas vy
ras,—bet matote tamsta, ši
ta- jauna moteris yra mano 
žmona ir aš nemaniau, kad 
bus didelis griekas ją pa
bučiuoti parke. . . .

—Na, gerai,—tarė teisė
jas,—šį kartą tas jumis iš
gelbėjo, eikit namo. Šau
kit sekančią bylą.

voj o jai padovanoti papū
gą, kad jai vienai nebūtų 
nuobodu namuose, kol jis 
grįžta iš darbo. Nuėjo į 
krautuvę, nupirko kalban
čią papūgą ir paprašė krau
tuvininką pasiųsti į jo na
mus. Vakare vyras parei
na namo ir klausia:

—Mano mieloji, ar krau
tuvininkas pristatė tą pauk
štį, kurį aš šiandien užsa
kiau?

—T a i p, brangiausias, 
paukštis pribuvo ir dabar 
yra pečiuje iškeptas, visai 
dar karštas.

—Ale, mano miela, tas 
paukštis nebuvo skirtas 
kepti, jis buvo labai inte
ligentiškas ir galėjo kalbėti 
astuoniomis kalbomis!

—Galėjo? O kodėl 
nieko nesakė, 
pionau ir į pečių dėjau?

Iskešino Čekį
Viena moteris turėjo bai

siai šykštų vyrą, tokį šykštų, 
kad ir pasakyti sunku. Kar
tą vyras išvažiavo biznio 
reikalais i platų pasaulį ir 
kaip tik tuo metu pasitaikė 
žmonos gimtadienis. Vyras 
atsiuntė žmonai sveikinimo 
laišką ir pridėjo čekį, ku
riame buvo parašyta: “Ge
ras milionui bučkių.”

Žmona, gavus tokį “buč
kių čeki.” galvojo kaip čia

Upėje

Žmogus privažiavo su 
mašina prie upės ir klausia 
vieno paupėje sėdinčio 
žioplio, ar gili upė, ar gali
ma su karu ją pervažiuoti.

—Žinoma, galima,—atsi
liepė žioplys.

Keleivis paklausė ir įva
žiavo į upę, bet netoli kran
to jo automobilis įsmuko į 
gilią duobę ir panėrė. Pats 
keleivis vos, vos išsigelbėjo. 
Išlipęs į krantą keleivis 
klausia:

—Sakyk, kas tau užėjo, 
kad man melavai, jog upė 
negili? Matai, kiek giliai 
mašina įkrito! Kaip aš ją 
dabar ištrauksiu?

—O ką aš žinau,—atsilie-
tam šykštuoliui atkeršyti ir pė kvailiukas,—antys kada 
pagaliau sugalvojo. Ji rašo plaukia, jos vos tik iki čia 
vyrui toki trumputį padėkos j (rodo sau į papilvę) tenu- 
laišką: , , grimsta. . . .

—Brangusis vvreli, ačiui j ' ” “
už čekį milionui bučkių, aš Pakalbink biznierių* pa- 
jį šį rytą iškešinau pas mu- »i»kelbti “Keleivyje,” pa
sų jauną milkmoną, buvo garsinti savo biznį tarp lio- 
labai malonu. . . .

Donald Campbell, 28 metų 
anglų aviatorius, sėda į ma
žiuką hidroplaną ir nori su
mušti savo mirusio tėvo, Sir 
Malcolm Campbell, pasiektą 
r.kordą. 141 mvliu oe» '»lan 
ifc.

Murauskas. Jonas, i š Komen-
kos km., Liubavo vals., Mari-
jampolės apskr.

Petrulis. Karolis, iš Kadagi-
nų km., Darbėnų vals , Kretin-
gos apskr.

Pinkevičius. Balys. iš Rago-
žiu km.. .Jonavos vai:?.. Kauno
apskr.

Ribinskas, Pranas, iš Nera-
vų km.. Lazdijų vai s., Seinų
apskr.

j Rudzinskas. Jonas. Jurgis ir
• Martynas, iš Dzūkijos.

Vaitkus. Jurgis, iš Paplnsčiu

BALF’o Imigracijos ir 
įkurdinimo Komitetas.

km.. Kražių vals.. Raseinių ap. 
žiedaitis, Jurgis, iš Kurpikų

km.. Vilkaviškio apskr.
Zinkevičius. Juozas, gyvenęs 

Cleveland. Ohio.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Consulate Gen. of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24. N Y

Buvusio Lietuvos Prezidento 
UR. KAZIO GRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
Tai yra stora, didelė 300 puslapių smulkaus rašto 

knyga apie lietuvių tautinį atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę.

Knyga labai įdomi, paduoda daug žinių iš musų 
nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi
minimų papasakoja daug linksmų ir įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mas*.

a
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kur Dingsta Našlaičiai?
Musų BALF’as nuolatos i mėnesio buvo atvykusių 

prašo aukų našlaičiams.! daugiau kaip 70 našlaičių. 
“Kleivio” 31-mame nume-ĮTaigi, kur jie dabar randa- 
ryje buvo paduotas Našiai-i si?
čių Komiteto buvusios pir-i “Jie visi apgyvendinti ge 
mininkės, p. Lapienės rapor- j rose šeimose,” sako pipni- 
tas, kur ji sako, kad iš trem- ninkės raportas. Bet kas!

tos “geros šfeimos”?
Kiek man žinoma, jau ne 

visi apgyven i viena lietuvių šeima, netu- 
šeimose, arbaįrėdama vaikų, norėio gauti

ties esą jau atgabenta 70 
su viršum našlaičių, ir pri
duria: “Jie
dinti gerose
patalpinti i tinkamas mo-i per BALF’ą našlaičių, bet 
kyklas. . . .” ’ negavo. Vienai našlaitei pa-

Musų visuomenė, kuri au- vyko ištrukti iš klioštoriaus, 
koja našlaičiams savo sun-’ir susirasti padorią lietuvių: 
kiai uždirbtus centus, norė- šeimą Massachusetts valsti-. 
tų žinoti, kas yra tos “geros: joj, kur jai buvo suteikta' 
šeimos,” kuriose lietuvių'tikrai svetinga pastogė iri 
našlaičiai yra apgyvendina-!tėviška globa. Vėliau jinai 
mi, nes lietuviškosios šei-i gavo gerą darbą, nes mer-| 
mos, kurios norėtų gautiį gaitė jau buvo apie 20 metų 
našlaičių savo globon, visai j amžiaus, ir ji labai tuo 
ignoruojamos. džiaugėsi. Bet katalikų

Aš su savo vyru norėjo- Įstaiga pradėjo ta šeimą 
me gauti našlaitę auginti.
nes savo vaikų neturim, o 
turto turim ir galėtume vis
ką palikti augintinei. Krei-

KELEIVIO BOSTON
15 METŲJAISESUT

Dionne šeimos penketukės sesutės jau yra 15 metu amžiaus. Paveiksle matyti jos visos 
penkios ir jų viresnė sesuo, Rose Marie, kuri dabar išteka už paveiksle matomo Maurice 
Giruuard. Dionne šeima gyvena Callander, Ont., Kanadoje.
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'Keleivio’ Knygos
MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

i Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvę* Uetavoa prizedentas 

Dr. Kazy* Grinius. šioje knygoje telpa daugybė nau-
Tai yra stora, 30A puslapių knyga, jųt jabai gražių ir juokingų nu)iiok»- 

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas gą įr deklamacijų. Visokios t«-mos: 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimų, ' darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa-1 tautiškos, humoristisko.s ir lais\ania- 
pa šakoją daug linksmų ir įdomių | niškos. Visos skambios, visos geros, 
nuotykiu iš savo patyrimų. Tų kny- ■ Tinka visokiems apvaikšėiojimaius, 
gų visi lietuviai turėtų perskaityti. ’ baliams, koncertams ir t.t. Antra
Kaina ......................a.................... >2»S, pagerinta laika. Kaina ............ 25c

Dar galima gauti “Keleivio** DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

dar niekados nesu tokių 
gražių agurkų turėjusi. Jei 

bombarduoti, reikalauda-j nebūtumėt taip toli. tai jr 
ma, kad tuojau grąžintų tą jums atsiųsčiau parodyti. ’ 
mergaitę atgal i jos rankas.
Mergaitė tačiau atsisakė

pemes į BALF’o Centrą, į grįžti i “geras” rankas, nes 
paskui i BALF’o Našlaičių'tą “geruma” ji buvo jau pa- 
Komitetą ir prašėm,. kad | tyrusi. “Jie manęs nenu- 
mums duotu

Gal draugė Gurskienė ne
patingės kitą pavasari pa
rašyti. kaip ji tokius dide
lius agurkus užaugina, tuo
met gal ir kitos šio skyriausitų 12-14 metų! pirko ir ju verge aš nebu;, tokiu už-

amziaus našlaitę. Paaiski- siu,’ pareiškė jinai, kai jairiaup-inti 
nom. kad turim genis nuo-; buvo parodyta telegrama, 
savus namus, žadėjome mer- reikaaujanti grįžti. Dabar 
gaitę išmokslinti, o paskui šita mergaitė jau teka už 
visą savo turtą jai užrašyti. Į rimto, čia augusio ir kole- 
Musų namai padorus ir šva įgiją baigusio jauno vyro. 
rus, niekas pas mus negeria’ jg visa to aiškiai matosi, 
ir nesibara. Rodos, gėrės-!kad lietuviu šeimai, jeigu ji 
mų sąlygų našlaitei negali- nėra paklusti savo klebonui, 

sunku lietuvį našlaiti ar 
našlaitę gauti. Jeigu šitaip

dauginti.

PERSISKYRIMAS
Širdies nuodinga iu angis, 

j Tavim atsidžiaugiau gana. 
Dauo-iau ramumo neardys 
Man tavo velniška daina!

ma nei reikalauti.
Bet i musu laiškus BALF’o

Našlaičiu Komitetas atsake sakydama as klystu J^l-
tylėjimu. Taigi norėtųsi ži
noti, kodėl BALF"as visada 
skundžiasi, kad našlaičiams 
aprūpinti stinga išteklių, 
bet kai švari, pavyzdinga 
lietuviška šeima pasisiūlo 
paimti vieną našlaitę i au
gintines, tai BALF"as nema
to reikalo nors dėl manda
gumo duoti atsakymą?

Našlaičių Komiteto pir
mininkės raporte pasakyta, 
kad “jie visi apgyvendinti 
gerose šeimose." Tas ko-Į 
mitetas tačiau nepaaiškina,! 
kokių reikia šeimai kvalifi-i 
kacijų. kad ji galėtų gauti 
“geros šeimos” atestatą.

Butų ir man ir musų vi
suomenei Įdomu žinoti, kur, 
iš tikrųjų, dingsta lietuvių 
našlaičiai, kuriems mes ren
kam ir dedam aukas, ir ku
rie atvyksta Amerikon?

gu is tikrųjų yra lietuvių 
našlaičių, kuriems reikalin
gi globėjai bei augintojai, 
tai tegul BALF” as, arba 
prie jo sudalytas Našlaičių; 
Komitetas, paskelbia viešai, 
kur reikia kreiptis, kad bu
tų galima tokių našlaičių 
gauti. Ir kartu turėtų būt 

: paaiškinta, kokios yra rei
kalingos šeimai kvalifikaci
jos, kad ji galėtų būti “gera 
šeima.”

A. M. K—nė.

Atėjo laikas atsiskirt.
Daugiau mylėt negaliu!
Gali nn Vnįn man čia mirt.
Ar plyšt nuo sielvartu giliu—

lr tas negelbės jau nė kiek! 
Dė! tavęs nėr many širdies!

I Mylėt ant kelių vėl prisiek.
Bet niekas, niekas

UŽAUGINO DIDELIŲ 
AGURKŲ

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 “Džian tlainbo* 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, lui- 
moristiški straipsniukai ir ju-'kai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 26c

AR ROMOS POPIEŽIUS YR A 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

SIELOS BALSAI
Gražias eilė* ir dainos. Čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmini 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. I >i- 
delio formato, 223 pusjapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ........................................ $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas- Sąpnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga.
Kaina......................................................... 25c

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jia 
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 kalbą, 
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, 14 1 pusi.
Kaina tik ........................................ ėl-«M

LYTIŠKOS LIGOS
_ _____ Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė

Pajų. U Arbūzo (Squash) '• ^-kosmetM amžiaus There-j ’̂pTpiidįia^aida.‘X periiura*

V ALGI Al
šutinta Jautiena su 

Krienais

Proporcija tokia:
4 svarai jaučio krutinės < l.riskot I.
1 puodukas supiaustyto gručko.
2 riekutės lašinių.
1 svogūnas.
1 puodukas morkų.

drušliaką. Paskui supilti 
viską i skauradą. kurią pir
ma reikia iškloti tešla, ir 
kepti kaistam pečiuje 55 
minutes. Pirmą dešimti mi
nučių karštis turi būti 425 
laipsniai, o likusias 45 mi
nutes— 325 laipsnių.

BALF’o Centro Adresas

Męsą reikia nušluostyti 
drėgna skepeta, apibarstyt 

'miltais ir paspirgint su laši
niais. Paskui Įdėti mėsą Į 
puodą, apdėti supiaustyto- 
mis daržovėmis, užpilti 3 
puodukus verdančio van
dens ir uždengus šutinti pa
lengva 3 valandas. Kai mė
sa bus gatava, užpilti ją 
krienų sunka ir karštą pa
duoti stalan. Krienų sunka 
daroma taip:
2 šaukštai tarkuotų krienų.
1 kiaušinio trynys.
Pusė šaukštuko cukraus.

! Pusė šaukštuko muštardos.
! Pusė puoduko rūgščios Smetonos. 
I Druskos ir pipirų.

Vienas musų skaitytojų 
prašo nurodyt tikrąjį BALF 
Centro adresą. Esą: “Vie

lini sako. kad BALF o Cent
ras randasi Ne\v Yorke, ki
ti kad Chicagoj, Bostone, 
Worcesteryje ir tt. Aš tu
riu padėvėtų drabužių 
BALF’ui, todėl prašau nu
rodyti man jo tikrą adresą.”

Gali būt ir daugiau žmo
nių, kuriems tas neaišku, 
todėl pranešame viešai, kad 
tikslus BALF’o adresas yra 
toks:
United Lithuanian Relief

Fund of America, Ine., 
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Į sielą pylei man nuodu
Tulžies man taure ger* davei—! tas sosas daromas Šaltas.
Tulžim tebūna tau medus. ; Visus Čia paduotus daiktus --------------------------

i„vai. iieikia gerai sumaišyti ir šal-lALKOHOL,o PASEKMES
tą sunką užpilt ant karstos į ______

I mėsos. Kuomet jos tėvai Chica

Kaip tu ligsiolei

Šalin, šalin man iš akiu! 
Šalin greičiau ir iš minties! 

I Rasiu aš tūkstančius tokiu. 
1 Kurios tikrai mane mvlės.

Mylėt prisiekęs nors 1Luvau.

gos saliunuose girtuokliavo,

Kalendorių 1919 metams
Tai yra 96 puslapių knyga su įvai

riais straipsniais ir žiniomis, kurios 
visiems ir visada yra naudingos. 
Kaina .......................................* 50 centų

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ -

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai 'iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateįtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 60 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui įeikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Ko<le 1 jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ............................................ 16c

KUNIGŲ CELIBATAS 
ši knygelė parodo, kodėl Romos

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

ŽEMAITĖS 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 milionai 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
rašiusį Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy- 

į tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
j laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- 

| sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kuria* Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga. 128 puslapių,

i

Gavome laišką nuo drau
gės Gurskienės iš Kenosha. 
Wis., kuriame tarp kitko ji 
rašo:

“Vargstu augindama 
labai

Bet mirk jau mar,o atminty! 
Duris dabar tau uždarau— 
Vežėjas laukia pakely. . . .

I—sas.

agurkus, kuriuos as
Jeigu tikėti Našlaičių Ko- mėgstu. Šįmet mano agur-i 

miteto pirmininkės rapor- kai užaugo tokie dideli, kadi 
tui. tai iki šių metų liepos daugiau po svarą sveria. Aš' 

RENGIASI PLAUKTI PER KANALĄ

$1,COC DOVANU UŽ
JEHOVOS ADRESA

nėj), rengiasi plaukti per kanalą, kuris skiria Angliją ir 
Prancvziją. Besitreniruodama plaukimui Shirley lanko 
vieną jauną praneuzikę našlaitę, Boulogne mieste, kuriai 
duoda “dėl giHukės’’ dolerf.

sa King mirė nuo bado
.nešvarumo. Policijos kapi
tonas sako, kad jos tėvai ir 
teisman atėjo girti. Jie tu* 

i ri dar ir kitą mergaitę, 4 
metų amžiaus, kurią teis
mas dabar iš jų atėmė ir ati
davė apleistų vaikų prie
glaudom

Viską dėti iš eilės, taip Tokių tėvų yra šimtai, 
kaip aukščiau surašyta, ir Kaip gaila, kad šių dienų

2 puodukai išvirinto ir sutrinto ar
būzo (sųuash).

1 šaukštukas druskos.

2 puodukai pieno. 
t2 kiaušiniai.

1 puodukas cukraus.
1 šaukštukas cinamono.

’ Pusė šaukštuko muskatinio riešuto 
(nutmeg).

i Pušį šaukštuko imbiero fginger j.
' 1 šaukštas komų aliejaus.

“Keleivio” 32-rame nu- 
mery, Moterų Skyriuje, bu- sius.
vo labai gerai pasakyta pJ-----
M. Mačioniui apie gyvąjį 
Dievą Jehovą. To skyriaus' 
vedėja klausia poną Alačio* 
nį. ar jis žino .Jehovos adre
są. Aš taip pat norėčiauI 
sužinoti jo adresą ir pama-i 
tyti, kaip tas “gyvas" Die-', 
vas atrodo.

maišyti. Gerai viską išmai- draugija 
pertrinti per sietą ar veistis.

Nors aš mažai tikiu tiems| 
“gyviems” ir “negyviems” 
dievams, bet už draugo Ma- 
čionio pasitarnavimą ir nu
rodymą man tikrojo .Jeho
vos adreso skiriu tūkstanti 
dolerių ($1,000) dovanų.

Biblija sako. jog iš 12 kos 
apaštalų vienas (Tamošius) i 
netikėjo į Kristaus prisikėli-į 
mą iki pats savo akimis ne
pamatė Kristaus. Taip pat 
ir aš: iki nepamatysiu savo 
akimis gyvojo Jehovos, tol 
netikėsiu, kad toks Dievas 
vra.

Taigi, prieteliau Mačioni, 
buk toks gera?. Aš lauksiu 
ir laikysiu rankoj tūkstan
tinę.

S. J. Januška,
45 Linden Street, 

Sprinffield, Mas*.

leidžia tokiems

Mrs. Marika Beek, storulė moteris, New Yorke buvo nu
teista kartu sa jos kavalieriumi R. Femandez už nužu
dymą nefflff Jaaet Fay W Albany, N. Y. Paveiksle žmog
žudė vaBooja sa detektyvu f kalėjimą po teismo sprendi
mo.

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1, 

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

ANGLISKAI-LIETUVISKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug anglišku 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 

I kišeninio dydžio, 400 puslapių kny- 
I ga, su ištarimų nurodymais. >3.00

TAVO KELIAS I 
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas............ 26c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu
va. Kaina ......................................... ii»c
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patylimų para

kiau-1 šė K. Stiklelis. Kair.a
“Keleivis,”

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

žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau- se a. ouKieiis. Kair.a ................. 2., c
simą aiškina garsusis Vokietijos so- 1 “Keleivis ” 6Vfi Rrnaduzi.v 

'cialdemokratų teoretikas Kari Kaut-1 e W3/’
sky. Kaina ....................................... 10c So. Boston 27. Mass.

M a m y t e Labai Dėkinga

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

“Gera mano dukrelė, la
bai gerai Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
leivį? Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius fr žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū, aukrele, ačiū”...

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

Keleivis
535 E. Broadnray, Se. Boston 27, Mass.
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lndokinijos Karas
Prancūzai praneša, kad 

jie pradėję puolimą Indoki
nijoj, prie Kinijos sienos,

Graikų Partizanai
Graikijos armija praneša,; 

kad ji baigia išvalyti Vitsij 
kalno sritį nuo partizanų,;

prieš anamitų sukilėlius, kurie ten buvo įsistiprinę. 
Prancūzai nori “patuštinti” Paskutinių dienų mūšiuose
pasienį nuo sukilėlių pirm 
negu Kinijos komunistų ar
mijos pasieks sieną iš šiau
rės. Dabartiniu laiku veik 
visas lndokinijos ir Kinijos 
pasienis yra anamitų ran
kose.

buvę užmušta 1,115 partiza
nų ir 549 paimti į nelaisvę. 
Graikų armija kovose nete
ko 206 žuvusių ir 926 su
žeistų. Partizanų jėgos 
esančios išblaškytos.

Vėl “Lekiančios Lėkštės”
Karo aviacijos vadovybė 

praneša, kad jos agentams 
pasisekė užtikti vienoje ap
leistoje daržinėje, Marley 
Park, Md., du keistai atro- 

streikas Australijos istori-j dančius orlaivius, kurie iš- 
joj.” Streikas buvo sukel
tas komunistų politiniais iš
skaičiavimais ir tęsėsi 7 sa
vaites. Per tą laiką visas 
krašto ūkis ir ypač darbi
ninkai turėjo milžiniškų 
nuostolių.

\ “Tragiškas Streikas”
Australijos darbo unijos 

skelbia, kad praeitą savaitę 
pasibaigęs angliakasių strei
kas buvo “tragiškiausias

KELEIVIS, SO. BOSTON

VAIKAI PIKETUOJA KOMPANIJĄ

Jau keti mėnesiai Singer siuvamų mašinų kompanijos dar
bininkai streikuoja, čia matyti streikierių ir jų šeimų 
pikietai prie tos kompanijos dirbtuvių Elizabeth. N. J. 
Tame mieste veik 20 nuošimčių miesto gyventojų, maiti
nosi iš darbo tas kompanijos dirbtuvėse.

rodyti daug tiesesnis ir pana
gesnis j gęnemlą prevaskadi- 
teistvo. Su tikra “pagarba.

Antanas Petraitis. 
Pittsburgh. Pa.

Gerbiamieji! Prisiunčiu $7, 
bus šeši už laikraštį dviems 
metams, o vieną dolerį skiriu 
Maikio Tėvui. Su pagarba.

S. Kuraitis, 
Watertown, Conn.

Gerbiamieji! Prašau panau
jinti “Keleivio” prenumeratą ir 
siutinėti be pertraukos, šiame 
laiške rasite penkinę, atskaitę 
už laikraštį, kas links, teeina 
į "Keleivio” “sinking fund.” 
Su pagarba,

B. Simonavičius,
Providence, R. 1.

kilę į orą esą panašus į “le
kiančias lėkštes,” apie ku
rias prieš porą metų buvo 
daug kalbama. Dabar tie 
keisti aparatai tyriami.

Suomijoj Neramu
Suomijos komunistai ban

do padaryti tame krašte 
“čechišką perversmą.” Vi-

išpildė, o jei jie ir butu tokį 
žygį darę, aš visvien nesigailė
čiau, kad prie to žygio nebu-J
čiau prisidėjęs. Bet ne mano

Skaitytojų Balsai
Gerbiamo j i redakcija!

Cechų Arkivyskupas
Cechoslovakijos arkivys 

kūpąs Josef Beran skelbia, '"T““* pe™™"*- '■
kad ('eehnslnvakiins val- »» komunistų vedamos unikad Cechoslovakijos vai 
džia laiko ji internuotą ir 
visai izoliuotą jo rūmuose. 
Arkivyskupas sako, kad 
toks valdžios elgesys su juo 
yra aiškus laužymas jo kon
stitucinių teisių. Tai yra 
pirmas arkivyskupo viešas 
pasisakymas po 2 mėnesių 
tvlos.

jos pradėjo streikus, o ko
munistų ginkluoti gengste- 
riai puldinėja policiją ir 
stengiasi iššaukti krašte ne
ramumus. Suomijos armi
ja ir policija yra pasiruošu
sios komunistų riaušininkus 
sudrausti, jei Rusijos armi
jos neįsikiš ir neuždraus to 
padaryti.

nesidėjimas svarbus, 
štai kas:

Paryžiuje būrelis jurininkų, 
su aukštokų diplomatų parama,

mo. iš Sakvvtės km.. Batakių 
vals., Tauragės apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate Gen. of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 21, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau brolių Stanislovo, Frano 

ir Jono Zulpių ir sesrų Juzefus ir 
Rozalijos Zulpaičių, kilusių iš l’uni- 
perų kaimo, Tirkšlių parapijos. Pra
šau jų atsiliepti šiuo adresu:

Walier Zulpas,
21 Tappan Street,

Kearny, N. J.

NUO UZSISENftJUSlŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT 
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, j» 
negali ramiai sėdėti ir naktimi, 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz 
dos niešti ir skauda. Kad pašalint* 
t< niežėjimą ir spaudėjimą senų 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekit. 
LEGULO Ointment. Jų gydomo* 
ypatybės palengvina jūsų skaudėti- j 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie-1 
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS, 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos' 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var-

Ieškau brolių, Juozo Sakučio, ku
rio nemačiau jau nuo 1915 metų, ir 
Simano Sakučio. Turiu pas juos 
svarbų reikalą ir noriu susižinoti 
kaip galima greičiau. Prašau rašyti 
man. Feliksui Nakučiui, šiuo adresu:

Felix Nute, 
Reduing Street,

Seattle, Wash.

Gerbiama administracija! At
naujinu prenumeratą ir prisiun- T^l,
čiu 83. Malonėkite siuntinėti Jos yra geros gy-
,„i- -r • _• to „si duolės nuo visų išvirši-toliau. Taipgi prisiunčiu $.» uz, nių ljpų* LEGU-
naują skaitytoją, Mrs. V*alli I LO Ointment suteiks
Eastman, Schenectady, N. Y.Į į^u.-Tų.^’Srštkmų ""ir
Su pagarba. ' niežiančių kojų. legulo

1 Ralėinnaw ! ointment yra parduo- J. naKiunas. ■ p,, 75^^ $1.25 ir
Waterbury, Conn. I $3-50. Pirkite vaistinėse 

Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money

Pri-j Gerbiamieji! Prisiunčiu $5 už 
Svarbu į siunčiu $4 money orderi už "Keleivio” prenumeratą ir už

“Keleivį,” kad laikraštis mus 
lankytų ir antrus metus. Jisai 
man labai patinka ir nesiskir-

rengė žygį. Tuo tikslu rinko{ sime su laikraščiu "Keleiviu.” 
pinigus. Spaudos vengė. Žy-kol Kanadoje gyvensime. Pri- 
gio neatliko. Klausimas, kuri siųskite knygutę apie Kaukazo

kalendorių ateinantiems, 1950 
metams. Viso gero.

Juozas Naikus, 
Rochester, N. Y.

orderį j: (lt»-0>
LEGULO, Dept. X, 

4847 W. 14th Street,
CICERO 5®, ILL.

APŠTVEOIMAI

Korupcija Argentinoje
Argentinos diktatorius 

prezidentas, Juan Domingo 
Peron, kalbėdamas valdan
čiosios partijos suvažiavi
me, siūlė partijai apsivaly
ti nuo korupcijos. Toje par
tijoje tiek priviso kyšininkų 
ir iždo vagių, kad yra pa

Peru šmugelninkai
New Yorko policija su

gavo vieno laivo tarnauto
ją, kuris esąs “smegenys” 
didelės šmugelninkų gen- 
gės. Sako, šmugelninkai 
gabeno iš Peru respublikos 
į Ameriką kiekvieną mėne- 

vojaus, jog naujai išstaty-’sį už 500,000 dolerių viso- 
tas kandidatu į prezidentus kių narkotikų, daugiausiai 
Peronas gali net su polici- kokaino. Gengsterių vadas 
jos pagalba rinkimų nelai- ir jo kai kurie bendradar-' 
mėti. i biai jau už grotų.

dingo surinktieji pinigai? Kiek 
jų surinkta? Keno kišenėj jie 
pražuvo?

Vardų neskelbsiu, nes gal dar 
neatlikto žygio rėmėjai pasiaiš-į 
kins. kur ir kaip jie nukreipė 
tam žygiui surinktus pinigas. 
Gal?1

Bostoniškis.

Razhaininką—Juozą Staliną, o 
likusieji pinigai tebus Maikio 
tėvukui ant tabako. Su pagar
ba,

Mikas šulmistras,
Montreal, Que.„ Canada.

Dėl Bimhinės Sąžinės Laisvės

Skaičiau “Laisvėje,” kad Če
choslovaki joj žandarai atvilko į 
teismą vieną kunigą, kurs ne
davęs bolševikei “patepimo” to-

Gerbiamieji! Aš noriu duoti 
“velnių” Maikio Tėvui, kad 
man neduoda žinoti, kada mano 
prenumerata baigiasi. Dabar 
prašau pakeisti adresą ir pri
siunčiu už “Keleivį” $6. Su 
pagarba,

A. Koletka,
Newark. N. J.'

Gerbiamas redaktoriau! Siun
čiu tamstai keturius dolerius 
money orderį ir prašau man1 
siųsti "Keleivį” metams. Liku
sius pinigus paaukokite Tėvui, 
kad susilopytų kelnes. Su pa
garba, naujas kanadietis

K. labutis.

Paieškau apsivedimui drauero, nuo 
45 iki 55 metų amžiaus, su kuriuo 
galėtume gyventi mažame miestely 
ar ant farmos. Aš turiu nuosavybę 
ir daugiau žinių suteiksiu per laišką. 

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

Mass. (38)

AUKSINES ŠAKNELES
Auksinės šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
haltųjų, sėklos nu- 
bėgimo, g i m <1 o s 
nuslugimo, akiu

uždegimo, nuo rožės, nuo dru
gio. nuo kepenų gedimo, nuo 
skilvio ir kitų vidurinių skau
dulių, nuo sugedusios burnos. 
Auksinės šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne musų iš
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
šaknelių, gert po ėerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuoja 
815.00. Perkant mažiau, unci-

Coleman, Altą. Canada.

Paieškau apsivedimui vyro. __
esu 35 metu mergina. Daugiau apie* ja kainuoja $1.00 
save parašysiu per laišką. Mano
adresas U.ks:^ j ALEKANDER’S CO.

82 Seeond Street, 414 West Broadway
Elizabeth. N. J.

4 ’L>) South Boston 27. Mass.

1--- 1 Z:nau ji i*%T7. T

KAS MUMS RAŠOMA
Kur Dingo Didvyriško žygio į ką. didvyriškam žygiui atlikti 

Doleriai? i trūksta dvejų tūkstančių dole-

Skaičiau laikraščiuose, kad du, rių. Laiške prašė aukų. bet
anglai broliai. Stanley ir Collin 
Smith. šias dienas perplaukė 
Atlanto vandenyną namų dar
bo. 20 pėdų ilgumo laivuke. Jie 
plaukė iš Kanados į Angliją.

buvo pabrėžta, kad. ar aukas 
duosime ar neduosime, jurinin
kai visvien plauks per Atlantą, 
o jeigu jie žūtų dėl musų šykš
tumo. tai jų mirtis kris ant 
musų galvų. . . . Žygis ketamaJie atliko dideli sportišką žygi.L • prij„„

Tas sportiškas įvykis man 
priminė vieną “karžygišką įvy
kį.” kurio nebuvo. Buvo taip:

Prieš kurį laiką vienos drau
gijos susirinkime Bostone kas 
tai perskaitė lietuvių jurininkų

gimo dieną ir užbaigti per porą 
mėnesių.

Perskaičius tokį laišką buvo 
pasikalbėta. Vieni sakė. duoki- 

kiti sakė—ne! Pagaliaume. kiti sake—ne!
laišką iš Paryžiaus. Jauni ju- 'pasiliko taip,, kad vieni davė, 
rininkai rašė, kad jie jau turi Kiti ne. \ iena geraširdė mo- 
nusipirkę laivuką ir penkiese.: teris tada davė $10, kiti davė 
žūt būt, plauks iš Pietinės P° dolerinę kitą. Aš nieko ne- 
Prancuzijos į Floridą, per visą daviau ir nesigailiu, nes jokio 
Atlanto vandenyną. Laivas yra,! žygio tie jurininkai neatliko, 
plaukikai yra. tik. pagal tą laiš- savo pažado ar grasinimo ne-

pra s įžengimą kunigas gavo 8 
metus kalėjimo.

Jei bolševikai paimtų valdžią 
Amerikoj, jie čia irgi įvestų pa
našią sąžinės “laisvę.” Galima 
įsivaizdinti sau tokį atsitikimą:

Staiga suserga vienas iš bol
ševikų. tūlas Tauras, kurs yra 
ėjęs į kunigus ir mirties patale 
atsiminė šauktis sakramentų. 
Bimba. kurs. be abejonės, prie 
bolševikų valdžios butų pirmos 
rūšies čekistas, tuoj siunčia 
žandarą pas kunigą Balkuną ir 
atgabena jį prie Tauro. Balku- 
nas šiaušiasi, bet bimbinis re
volveris pasirodo stipresnis ir 
Tauras gauna “patepti,” o kun. 
Balkunas, už tai kad priešinosi 
prieš žandaro įsakymą, gauna, 
8 metus kalėjimo.

Taurui mirus, Mizara. kurs 
viską žino. paskelbė, jog Tau
ras nuėjo tiesiai į dangų, nes 
buvo pateptas, o Bimba paskel
bė oficioze “Laisvėje,” kad bol
ševizmas “išmokė kun. Balkuną 
krikščionybės.”

Tokią “sąžinės laisvę” žada 
balamutėliai iš lietuviškų bol
ševikų šunlapio “Laisvė.”

Maspetho

Gerbiamieji! Siunčiu čekį $6, 
kad’ padengus Tėvo puspadžių 
iškaščius už 1949-1950 metus. 
Su geriausiais linkėjimais Mai
kiui ir Tėvui,

J. Melenofski,
Detroit, Mich.

Gentlemen: Enclosed please Gerbiami “Keleivio” leidėjai 
find money to cover subscription Buvau pamiršęs pasiųsti pini- 
and vvould likę to apologize for gus, dabar prisiminiau ir pri- 
not renewing it earlier, būt I siunčiu $5 ir bukite geri. siųs 
was under the impression that kte laikraštį ir toliau. Su pa
your office vvould let me know 
when the subscription lapsed. 
The extra dollar is for Mike’s 
Father. Very truly yours.

A. Buglis,
Jamaica. L. I.. N. Y.

garba,

Tėve!
mano

Gerbiami, Maike ir 
Gavau paviestką. kad 
prenumerata už “Keleivį” pasi 
baigė ir judu nebenorite mano 
namus belankyti. Prašau ne
pykti, prisiunčiu $5, keturi bus 
už “Keleivį.” o vienas Maikio 
Tėvui dėl tabako ir prašau lan
kyti mano namus. Su “Kelei
viu” nemanau skirtis pakol £y- 
vas. Vėlinu “Keleivio” štabui 
geriausio pasisekimo. Su aukš
ta pagarba.

Steponas Puteikis. 
Philadelphia, Pa.

Pagalba Tautiečiam

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIE* $2^W,0W.W.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų ||
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00. ___
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00 
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubthejinu Va- 
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzaminą- 
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir priraSyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopę arba i Centrą adre
suodamas:

UTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 301h St, Yerk 1, N. T.

Didysis

SAPNININKAS

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

parankaus formato, daugiau 
kaip 300 puslapių, kuriuose su
rašyta apie 1,500 visokių sapnų. 
Kaina $2, bet “Keleivio” skai
tytojams tik $1.00.

Gaunamas “Keleivio” knygy
ne. “KELEIVIS”
636 Broadeay, S.

Gerbiama administracija! 
j Siuomi prisiunčiu $7 atnaujini- 
: mui laikraščio prenumeratos už 
du metu. “Keleivis“ yra ge
riausias darbo žmonių laikraš
tis. Aš nemanau su Maikio Tėe 
vu skirtis. Su pagarba.

J. Zvankauskas. 
Langdon. Altą. Canada.

Gerbiama administracija! 
Prisiunčiu 4 dolerius, bus už 
laikraštį, už dvi knygutes po 
25c ir 50c skiriu Tėvui, kad 
jis nuneštų savo mundierą pas 
kriaučių ir lieptų išprosyti, o 
labiausiai tegu išprosija kuprą, 
nes staršas generolas turėtų at-

AR PASENAI PASIEKUS <•? NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jautiesi nuvargęs, vi
duriai užkietėję, pagelbėk sau iramtos vaistais, 
žolėmis, ką veikia greitai, bet švelniai, ką gra
žina energiją ir gyvenimas vėl pasidaro malfl- 
nūs. Ko laukti? Tuoj užsisakyk populiares 
Herh Tea, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TEA NO. 17 
Kainuoja 41.10 su prisiuntimu; tas tonikas re
guliuoja sistemą ir buvo išrastas per daugeli 

metę patyrimo ir mokėjimą sumaišyti žoles. 
Taipgi paprašyk sau nemokamo cirkuliam.

SANITA8 HERBS „
1133 MUtraakee Ave^ Chicago 22. IU (44)

Tukstančiai išvietintųjų lietuvių, kurie jau keturi metai 
iirou, .vncn.Į gyvena Europos kempėse, gali atvykti i Ameriką pagal
. „ . j,.. naująjį DP Įstatymą. Internacionalinis Gelbėjimo ir Sal
io ei eiai.ipOg }<ornj^Las (International Rescue and Relief Commit- 

tee) pagelbsti tiems lietuviams sutvarkyti dokumentus. 
Bet tremtiniai negali atvykti, jei Gelbėjimo ir Šalpos Ko
mitetas negali jiems užtikrinti pirmąsias jų išlaidas ir ke
lionės lėšas čia Amerikoje.

Tarptautinis Gelbėjimo ir Šalpos Komitetas turi specia- 
lini lietuviams gelbėti fondą. Vidutiniai vienas naujas 
atvykęs imigrantas kainuoja tam komitetui apie šimtą 
dolerių (kelionė, maistas, pirmoji globa, rūbai ir t. t.). 
Siųskit jūsų auką Į I.R.R.C. Lietuvių Fondą, kad demo
kratiško nusistatymo žmonės galėtų iš Vokietijos ir Aust
rijos kempių pasiekti Ameriką. Siųskit šimtą dolerių ar 
vieną doleri, kiekvienas doleris padės dirbti tą žmoniš
kumo darbą.

WiUiam Dunaitis.
Detroit. Mich.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

JAIE&KOMI ASMENYS

Andrušaitia (Endrušaitis). 
Jurgis, nuo Kybartų-Virbalilo. 
sūnūs Jono.

Babilius-Motiejunaitė, Vale
rija. gimusi Rygoje, iš Gikonių 
km., Kvetkų vals.. Rokiškio ap.

Brozd-Danisevičiutė, Matilda, 
ir jos sesuo Kruk, Antanina, iš i 
Kybartu, gyveno Brooklyn. N. 
Y.

Girdauskaitė. Ona, duktė 
Juozo Girdausko.

Girdauskas, Antanas ir kiti 
vaikai Antano Girdausko. kilu
sio iš Navatkių km., Griškabū
džio parapijos, Sakių apskr.

Grajauskas, keturi broliai ir į 
sesuo, iš Galvyčių km., Kalva , 
rijos vals., Telšių apskr.

Gulbė, Aleksas, iš Daugpilio. 
Latvijoje.

Jutzas. iš Sakunelių (Scha- 
kunellen) km., Šilutės (Ileyde- 
krug) apskr., ar jo įpėdiniai.

Kaminskas, Ignas, iš Tirkš
lių. Mažeikių apskr.

Knizikevičuis, brolis Kazi
miero Knizikevičiaus.

Liešcinksitė, gyvenusi Kupiš
kyje.

Merkevičius, Jonas ir Juozas, 
iš Karalkrėslio dvaro. Vilkaviš
kio apskr.

Neniškis, Juozas, iš l'rlių 
km., Kamajų vals., Rokiškio 
apskr., sūnūs Motiejaus.

Petrauskas, Jonas, ir Pet
rauskaitė. Ona iš Degučių km.. 
Alsėdžių vals.. Kalvarijos pa
rapijos, Telšių apskr.

Puskunigis, Benediktas, gi
męs Amerikoje, gyvenęs Kivi- 
lių km., Akmenės vals., Mažei
kių apskr.

Ręnkią-Strimaitienė, Olga. iš 
Kybartų.

Rydamakas, Jonas, sūnūs Si-

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

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

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

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

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 BroadwBy, South Boston 27, Mbm.



BOKSININKAS UŽMUŠĖ ' KREIPIMASIS DĖL 
LIETUVI J. V. STRECKI VIEŠOSIOS RINKLIAVOS

KELEIVIS, SO. BOSTON

KUR DĖS
ŪKININKŲ SĄJUNGA 

SAVO PINIGUS?

PRANAS KRIAUČIŪNAS ‘MELODIJOS’ PIKNIKAS 
UŽSIMUŠĖ RUGP. 15 BUVO DIDELIS

LANKĖS1 DAKTARAS 
HENRIKAS BRAZAITIS

Nr. 34, Rugpiučio 24, 1949

Praeitą pirmadieni, rug-, Šių metų rugsėjo (Sep-
piučio 15 d. vakare, amato* 
ris boksininkas Harry J. 
Norton, iš Cambridge, susi
ginčijo Boston Common 
darže dėl kokio tai menk
niekio su John Vytautu 
Streckiu, 23 metų lietuviu iš 
Arlingtono. Ginčas perėjo į 
muštynes, J. V. Streckis bu
vo pritrenktas ir įmestas Į 
Frog Pond. Vėliau polici
ja J. V. Streckį nuvežė į 
ligoninę ir antradienį, rug
piučio 16 d., jis mirė.

H. Norton traukiamas 
teismo atsakomybėn už 
žmogžudystę, o iki teismo 
jis paleistas po $2,000 bėla.

J. V. Streckis buvo palai
dotas praeitą penktadienį 
Arlingtone iš vietinės bažny
čios į Arlington Pleasant 
Cemetery. Užmuštojo jau
no lietuvio tėvai, Antanas ir 
Paulina Streckiai, yra “Ke
leivio” skaitytojai ir gyvena 
41 Dartmouth St., Arling
tone.

L. R. Draugija Pasiuntė
20 Maisto Pakietų

Rugpiučio 15 d. Hyde Pereitą sekmadienį pp. 
Keletas metu atgal Bosto- Parke užsimušė Pranas Rožėnų ūkyje įvyko Lietu- 

no apielinkėi l^.ru- Kriaučiūnas, žinomas tarp vių Melodijos Radio \alan-
si Lietuviu I kininkų Sąjun-,South Bostono lietuvių mu’.dos piknikas, sutraukęs ne* 

zikantas. Velionis buvo paprastai daug svieto. Bu- 
apie 60 metų amžiaus ir jiS'VO apie 100 busų ir apie 3,- 

, gyvendavo prie 317 W. 4thi 000 automobilių. Tokios 
St., kur liko daug jo muzi- didelės lietuvių minios dar

ga, _
j dą dėlto, kad tikėjosi ap
imti visos Amerikos lietu
vius ūkininkus. To tikslo
pasiekti tačiau nepavyko ir kos instrumentų. Buvo ne- niekas Massaehusetts vals- 
pagvvavusi keletą metų; vedęš ir gyveno vienas. Ki-'tijoj nebuvo matęs. Žmo- 
Massachusett- \a.-tiioi ši or- les iš Krinčino valsčiaus, niu buvo nemažiau kaip 
ganizacija apsnūdo. Bet kol .Mirtis buvo visai netikėta: 10,000. Vieta labai graži 
ji veikė, jai sekėsi neblo-j Kriaučunas buvo nuvažia-įir didėlė, ant pat ežero 

. - .... giausia ir. kiek aš atsime-1 vęs į Hyde Parka muzikos'kranto, tačiau per tokią
lietuvis prašomas prisiminti nu jo- jžde i i ko apie $500.: pamokoms, tenai iškrito per žmonių daugybę susirinku- 
rinkliavos dieną savo varg-j piknikais ir kitokiom langa ir užsimušė. siems buvo sunku judėti.

Be to. dėl ilgos sausros že-

tember) 10 dieną BALF’as 
daro viešą rinkliavą Bosto
no gatvėse. Kiekvienas lie
tuvis kviečiamas dalyvauti 
toj rinkliavoj kiekvienas

Tai piKn
ir| pramogom uždirbti pinigai.

Taigi tie pinigai man ir 
rupi. Įdomu butų žinoti, 
kaip buvę Amerikos Lietu
vių Ūkininku Sąjungos na
riai mano tuos pinigus su
vartoti? O gal jie nieko

siais susirūpinti ir įrodyti, apie tai nemano: gal jie bus 
* - - ............ * jau užmiršę, kad ių buvu

sios organizacijos ižde yra.

stančius seses ir brolius 
paaukoti jiems vieną kitą 
dolerį.

Jeigu mes tikim ir lau
kiam rinkliavos dieną pa
ramos musų tremtiniams iš 
kitataučių, tai pirmiausia 
mes patys privalome savai-

kad mokam pasidalinti su 
jais kiekvienu duonos kąs
niu, o ypač tuo, kuris nėra 
būtinas ant musų kasdieni
nio stalo.

BALF’as tiki, kad šis jo 
balsas pasieks kiekvieno 
bostoniečio lietuvio ausi ir 
širdį ir suras joje broliškos 
užuojautos atgarsį.

Lai nepritrūksta rugsėjo 
10 dieną tarp musų nei au
kų rinkėjų nei aukotojų. 
BALFo Skyriaus Valdyba.

ar bent turėtų būti
Užmiršti apie tai nereikė

tų. nes tai lietuvių pinigai, 
iš lietuvių surinkti, ir turėtų 
būt lietuvių reikalams su
vartoti.

Nežinau, kiek tame tie
sos. bet man teko girdėti, 
kad tūlas laikas atgal buvo

Dalyvaukime Rinkliavoje

mė labai išdžiūvus ir labai 
dulkėjo. Automobiliai ir 
žmonių kojos buvo apdeng- 

iri dulkėmis. Alaus buvo 
Pereitą šeštadeini popiet atvežta 700 keisų, bet ir to 

pp. Amsiu Buzzards Bay pritruko.
vasarnamy buvo jų dukters _________________
Aleanoros vestuvės su p. VAIKŲ PARALYŽIAUS

P LĖS ALEANOROS
AMSIE VESTUVĖS

Bartonu iš Georgia valsti- 
jos. Svečių galėjo būti apie 

pinigų. 150, daugiausia lietuvių in
teligentija. Santuokos

Musų įstaigoj šį antradie
nį lankėsi medicinos dakta
ras Henrikas Brazaitis, bu
vęs Lietuvių Gydytojų Są 
jungos Tremtyje pirminin
kas. Sustojo laikinai South 
Bostone, 1640 Columbia 
Rd. Svečias sakė, kad dai
rosi darbo ir buto, mano 
apsigyventi Bostone, jei 
seksis surasti darbo.

Dr. H. Brazaitis papasa
kojo įdomių žinių apie Lie
tuvos daktarų likimą per 
karą. Iš virš 1,000 lietuvių 
daktarų, tremtyje atsidūrė 
300, -kiti liko Lietuvoje. 
Yra visa eilė žymių gydyto
jų žuvusių karo veiksmuose.

Dr. H. Brazaitis mano, 
kad lietuviai gydytojai su
siorganizuos čia į savo pro
fesinę organizaciją ir žy- 
miaus pasireikš ir musų vi-j 
suomenės gyvenime.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

Už $12 per metas gausa li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

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

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

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

628 E. Broadway, Sa.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
EPIDEMIJA NEMAŽĖJA

Šiais metais visoje Ame- 
rikoe siaučia vaikų paraly- 

remonijos buvo episkopalų žiaus (polio) liga. Nuo me- 
baznyčioj. tų pradžios iki rugpiučio 13

Po ceremonijų svečiai su- d. visame krašte buvo 15,- 
sirmko pp. Amsiu viloj ir 500 susirgimų ta liga. Epi- 
tenai prasidėjo puota, pra-’dėmi ja itin stipriai pasireiš-

Šį Trečiadienį Pranciškaus 
Kriaučiūno Laidotuvės

Ofiso Valandos:
Ir

■Mikli 
aaa 7 IU S

ce
548 BROADWAY 

■O. BOSTON. MASS.
Telefoną*: SOUthRugpiučio 15 d. nelaimin

game atsitikime miręs muzi
kantas Pranciškus Kriau
čiūnas dabar pašarvotas 
Casper’o laidotuvių Įstai
goj. Jis bus laidojamas ši 
trečiadienį, rugpiučio 24 
d., iš šv. Petro bažnyčios 
So. Bostone, 9 vai. iš ryto. 
Velionis bus palaidotas 
Stoughtono katalikų kapi
nėse, kur Mrs. J. Roach Jr. 
davė vietą kapinėse savo lo- 
te.

Velionis paliko Įvairių 
muzikos instrumentų, kurie 
vėliau bus viešai išparduoti. 
Apie tai bus pranešta ir 
“Keleivyje,” kad norintieji 
sigyti kai kuriuos instru
mentus butų informuoti. Iš- 
lardavimas bus maždaug 
už trijų savaičių.

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Bro*dway
SO. BOSTON. MASS.

dedant nuo šampano ir bai- 
'<uw giant kitokiomis gerybėmis, 

paimta iš tos sumos apie; išrodė labai gra-
$50 ir “pasilinksminta” užizla^-
juos. Kas “linksminosi,” ašį ---------------------------
nežinau. Turistai Paliks 200 Milionų tas sako, kad šiemet liga

mažiau aukų pareikalavo,

kė New Yorke, kur šiais 
metais jau buvo 1,158 su
sirgimai ir 87 mirimai. Li
ga siaučia ir kitose srityse, 
bet sveikatos dėpartamen-

i Aš manau, kad Amerikos
Lietuvių Ūkininkų Sąjun
gos pinigai. jeigu jie dar 
nėra išeikvoti, turėtu būti

Praeitą šeštadienį Lietu
vai Remti Draugijos Bosto-i Lietuvai Remti Draugija
no skyrius Sandaros svetai-' prašo savo dar nespėjusius___  ___ ___
nėj pakavo maisto pakietų- užsirašyti narius rašytis d a- jpadalinti pusiau ir paauko- 
kus tremtiniams Vokietijoj.' lyvauti rinkliavoje “Lietu- • - •
Supakuota 20 pakietų mais-į vių Dieną Bostone.”
to ir drabužių ir išsiųsta į j L. R. Draugijos nariai vi- 
Vokietiją. ' j si dalyvaujame. Ir pažįsta-

Kad palengvinus tremti- mus raginkime dalyvauti.

ri: pusę BALF’ui. o kita pu
sę Amerikos Lietuvių Tary
bai.

Brocktonietis.

Atostogų sezonas musų kaip 1947 metais, 
valstijoj duos poilsio vieto
vėms, viešbučiams ir bend
rai turizmo bizniui ne ma
žiau, kaip 200 milionų do
lerių. Sako, prie turizmo

Susidūrė Traukiniai
Dėl Mašinisto Kalte

nių atitraukimą iš Vokieti
jos L. R. Draugija atspaus
dino oficįalįškas blankas, 
kurias reikia užpildyti no
rint tremtinius atitraukti. 
Galima užpildyti vardines 
ar nevardines garantijas. 

Vokietijoj dar yra tuks-

Valdyba.
Musų Padėka

Musų liūdesio valandoje, 
palaidoję pirm laiko tragiš
kai mirusį musų sūnų Joną 
Vytautą, reiškiame širdin- 

. . . gos padėkos žodi mirusiojo
tančiai lietuvių tremtinių, sunaus tetai ir dėdei Mr. ir 
kurie gali atvažiuoti į Ame- ;Mrs Baltuliams iš Waltham 
riką, jei tik mes parūpinsi- ir ju sunui Richardui Vy- 
me jiems darbo ir buto pa-! toutui ir mirusiojo dėdei 
žymėjimų. Dėl blankų ir,Kazimierui Galinauskui ir, 
jų užpildymo galima kreip- j j0 seimai už mums pareikš !
Vs J n t Pr.augy.?? 2,ei tą užuojautą ir paramą, o 
ją J. P. Tumilą, o40 L. pat tariame musų šir-

RnctAno Tol sn į dmgą ačiu visiems pareiš- 
i kusiems mums užuojautos ir 
dalyvavusiems musų sunaus

St., So 
8-2885.

Dr. D. Pilka Sveikata laidotuvėse. Nubudę
Antanas ir Paulina 
Streckiai ir 
Antanas Streckis. Jr.

Praeitą penktadienį Ca- 
padidėjimo musų valstijoj naan, N. H., stotyje susidu- 
daug prisidėjo po visą Ame- rė du keleiviniai traukiniai, 
riką varoma propaganda 44 žmonės buvo sužeisti, 
aplankyti musų valstiją ir bet nesunkiai. Kaltas dėl 

$250,000 Lietuvai vaduo- “laisvės lopšį.” Muzejai ir nelaimės esąs mašinistas, 
ti nebus didelė suma, jei gražios poilsio vietos vilio* kurs Įvažiuojantį traukinį 
Tu, Tautieti, prisidėsi savo ja turistus iŠ visos Ameri- pasuko į bėgius, ant kurių
gera auka! kos. stovėjo kitas traukinys.

--------------------— — ■ - --------------------------

Vilnį ▼ rwi*Y PADAI V*IIIQ—-----------
MUSŲ VALSTIJOJ

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 COLUMBIA ROAD 
arti Upham’s Comer

DORCHESTER, MASS.

Daktaras D. Pilka, kuris 
buvo sužeistas automobilio: 
nelaimėje rugpiučio 14 d.,’ 
dabar jau sveiksta ir jau va-' PLANUOJA IŠPUOŠTI 
žinėjasi su kita mašina, ku-! CHARLES PAUPĮ
ri pernai buvo aplamdyta ir _____
vėliau pataisyta Koja ir į Gubernatorius P. A. De- 
viena ranka vis dar skauda, ver paskelbė planus pada- 
bet mašinų susidunmas nli iš Charles paupio, nuo 
liūdnesnių pasėkų, rodos, čharles River Dam tilto iki 
nepadarė. Universiteto tilto (seniau
_ “ vadinamo Cottage Farm til-
Pavoge Šarvuotą tu) puikų poilsio> plaukyklų

Automobili su Pinigais ir žolynų parką. parke bus
., 7T .. . : sporto aikštės, plaukyklos,

Plėšikų porele s} pirma- vaikų žaidimo aikštelės, 
dieni Brookline pavogė sar- Darbai bus atliekami dali- 
vuotą banko automobilį su mjs jr jįe greit jau bus pra- 
41 tukstanciu dolerių pini , dėti.
gų. Šarvuotas automobilis! 
stovėjo prie bažnyčios, Har-, B^toniiki, Nusileido 
vard ir Linden gatvių kam
pe, sargas ir šoferis įėjo į 
kleboniją paimti pinigų, o

11 DINGO GERUMĄ PAŽINSI jį valgyda
mas. Br-ndra telefono linija yra ge
riausia kuomet visi sutinka ja dalintis

. kaip moteris, kuri užsako pirki
nius protarpiais. Tuo budu telefonu 
gali naudotis ir tos linijos kaimynai— 
ir pašaliniai gali pasiekti jus telefonu.

LŽSIL'K LAIKU. TOLIAU NEPLYS. Pa
tartina mokinti jannuoliu* būti gerais 
bendros linijos kaimynais. Mokinkit 
juos užkabinti telefoną švelniai, o tele- 
fonuojant pirma patirti, kad linija ae- 
užimta—tai padės jiems suprasti man
dagumo vertę dalijanties telefonu.

Sveikatos departamentas 
iraneša, kad šį pirmadieni 
vaikų paralyžiaus liga mu
sų valstijoj susirgo 32 žmo
nės. Per šį mėnesį čia bu
vo 442 susirgimai, o nuo 
šių metų pradžios iki da- 
)artinio laiko buvo 575 su
sirgimai.

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
GIRIOS DEGA

Massaehusetts, Maine ir 
*4ew Hampshire valstijose 
daugelyje vietų dega miš
kai. Ypač Maine valstijoj 
dėl sausrų padėtis yra kri
tiška, nes sausros ten išdžio
vino miškus, kaip 1947 me
tais, kada dideli girių plo
tai išdegė.

Federalinė Power Comis- 
sion apskaičiavo, kad Nau
jojoj Anglijoj is upių gali
ma butų gaminti 3,119,000,- 
000 kilowatų elektros ener
gijos per metus. Elektra iš 
vandens butų naug pigesnė, 
negu dabar yra, kai daugu
ma elektros gaminama garo 
elektrainėse.

RADIO PROGRAMOS

4,500 Pėdų į Jurą

Bostono mokslininkas, 
tuo tarpu vagys įsėdo į au- Otis Barton, praeitą savai-
x---- v-»- •----- 2.—- • • geležiniame kamuolyje

(benthoseope) nusileido į
jurų gilumą 4,500 pėdų. Jo____

tomobilį ir nudumė su pini 
gaiš.

Banditai su banko auto
mobiliu nuvažiavo link 
Roxbury ir pakelėje pinigus

kamuolys” puikiai atlaikė 
iuros spaudimą ir oro moks-

perdavė savo sėbrui, kurs lininkui netruko, bet jo 
pinigus Įsidėjo Į rudą maši-! elektros šviesos dirbo blo- 
ną ir nudumė. Policija sa-! gai. Todėl mokslininkas 
ko, kad banditai savo žygį mažai tepadarė fotografijos 
gerai suplanavo ir tiksliai nuotraukų. O. Barton į ju- 
įvykdė. jrą leidosi Kalifornijos pa-

Kai banditai pinigus per- krašty, ties Santa Barbara; 
kėlė iš šarvuoto automobi-' Jis sako, kad jurų gelmėse 
lio į savo rudąjį, juos matė jis matė daug šviečiančių 
8 metų berniukas. Jis ir gelmių gyvių. Vėliau moks- 
dar vienas liudininkas, tai lininkas žada pakartoti lei- 
viskas ką policija iki šiolei dimąsi į jurų gelmes ir ti- 
sužinojo apie tuos bandi- kiši išplėšti iš jurų gilumų 
tus. visas paslaptis.

geriausias pasisekimas. ' Geras ko- 
operavimas stehėtinai paderina tele
fono patarnavimą. Atai žvelgimas i 
kaimyną reiškia labai daug. Neper
trauk jų pašnekesio, negut tik nelai
mei įsukus, užleisk telefoną, jei kai
mynui yra skubus reikalas.

ŽODIS Bendro Telefono 
Naudotojam*

Dar pusė miliono telefoną buvo 
įvesta musų aptarnaujamoj srity.
Be't ir toks nepaprastas telefonų 
skaičiaus padidėjimas negali pa
tenkinti visus. Pavyzdžiui, dauge
lis, kurie dar turi bendrą telefo
ną, norėtų vesti atskirą telefoną, 
ar bent su mažiau dalyvių.

Bet pirm. negu tuos prašymus 
patenkinti, reikia parūpinti tele
foną tiems, kurie nori bet kokio 
telefono. Tas išaiškina, kodėl ben
dro telefono naudotojų skaičius 
auga.

Bendras telefonas, aplamai 
imant, gerai aptamauia daugumą 
nadotojų, o jų draugiškas koope- 
ravimas padidina telefonų naudą 
visiems.

K« EN6URI TEIEMME 1 TEUCIAPI M.

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

1— Jono Shurilos orkes
trą.

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

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

Steponas Minkus

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft IN8URANCl|

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Rea. 87 ORIOLE STRER 

Waat Rozbary. II a—
Tel. PArkaey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymmir
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrokicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

334 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL» Kimbal Building 
.... Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą Santuokai
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insorad 
Moven)

Perkraustom
)Sia pat ir i to-1 
Ūmas vieta*.
Saugi priettura,

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOuth Beetoa 6-461S




