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Negalima Susitarti Su Rusija 
Dėl Atomų Kontrolės

Rusai Turi Atominių Ginklų ir Nenori Kontrolės; Ame
rika, Anglija ir Kanada Baigia Susitarti dėl Bend

radarbiavimo Atominiame Ginkląvimesi; Rusai 
Siūlo Alyvų Šakelę su Nuodingais Dygliais

Derybos Plieno Pramonėje Dėl 
Pensijų Tęsiamos

Unija Reikalauja $125 Mėnesinė* Pensijos Senatvėje;
Derybos Eina Labai Lėtai; Unija Žada Streikuoti S į 

Šeštadieni; Streikas Anglių Kasyklose Tęsiasi; 
Fordo Derybos Tęsiamo*

Letuvių Kongrese 
Bus 1,000 Delegatų

Praeitą penktadienį Ame
rika ir Anglija kartu pa
skelbė, kad yra įrodymų, 
jog Sovietų Rusijoj įvyko 
atominis sprogimas. Rusija 
jau turi atominių ginklų.

Tuoj po to paskelbimo 
vėl pradėta kalbėti apie 
atominės energijos tarptau
tinę kontrolę. Sovietų Ru
sija šią savaitę atnaujino 
savo pasiūlymą Jungtinėse 
Tautose, kad atominiai gin
klai butų uždrausti ir kad 
didžiosios valstybės “pada
rytų taiką” tarpusavėj. Ru
sija savo pasiūlyme sako, 
kad Amerika ir Anglija 
ruošiančios karą ir todėl esą 
reikalo tuos pasiruošimus 
sulaikyti.

Jungtinių Tautų seime 
Amerika ir Anglija rusų pa
siūlymą įvertino, kaipo eili
nę propagandą. Rusai siū
lo 4tuždrausti’ atominius 
ginklus, bet rusai nesutin
ka, kad atominės energijos 
gamyba butų internaciona
lizuota ir kad butų įvesta 
griežtu kontrolė, kuri galė
tų susekti slaptas atomines 
dirbtuves. Rusai tokios kon
trolės nenori, o todėl visi jų 
pasiūlymai yra tik akių dū
mimas ir Anglijos užsienių 
reikalų ministeris rusų pa
siūlymą pavadino “kvailu 
pasiulymu,” o Amerikos at
stovas rusų pasiūlymą vadi
no “alyvos šakele, apsupta 
nuodingais dygliais.”

Tuo tarpu Amerika, Ang
lija ir Kanada baigia susi
tarti dėl atnaujinimo bend
radarbiavimo atominės 
energijos tyrinėjimo srityje. 
Dar šią savaitę bus sutarta, 
kaip tas bendradarbiavimas 
bus atnaujintas ir numato
ma, kad Amerika perkels į 
Anglijos sandėlius dalį savo 
atominij bombų, kad jos 
butų arčiau prie Rusijos.

Laukiama, kad preziden
tas Trumanas kreipsis į 
kongresą prašydamas pa
keisti dabar veikiantį įstaty
mą apie atominės energijos 
gamybą. Įstatymas drau
džia duoti informacijas ki
toms valstybėms apie ato
minės energijos gamybą, o 
susitarus su Anglija ir Ka
nada toms šalims bus duo
damos informacijos apie 
atominės energijos dirbtu
ves ir gamybos paslaptis.

Žinia, kad Rusija turi 
atominių ginklų, sukėlė 
daug susidomėjimo ir ko
mentarų. Amerikos vyriau
sybė ir dabar stovi už savo 
senesnį pasiūlymą, kad ato
minės energijos gamyba bu
tų internacionalizuota ir 
kad butų kartu įvesta griež
ta kontrolė, kad nė viena 
valstybė negalėtų atominių 
ginklų gamintis slaptai. 
Amerikos pažiūra į tą klau
simą nėra pasikeitusi, bet ir

Visuotinio Amerikos Lie
tuvių Kongreso paruošia
mieji darbai varomi pir
myn. Spalių 9 d. New Yor
ke, New Yorker viešbutyje, 
bus platus New Yorko Lie
tuvių Tarybos šaukiamas 
veikėjų ir organizacijų at
stovų pasitarimas kongreso 
reikalais. Pasitarime da
lyvaus A. L. Tarybos valdy
bos nariai iš Chicagos ir 
daugelio organizacijų atsto
vai.

Numatoma, kad Visuoti
name Amerikos Lietuvių 
Kongrese, lapkričio 4-6 die
nomis, New Yorke, daly
vaus ne mažiau, kaip tūks
tantis delegatų iš įvairių lie
tuviškų kolonijų Amerikoje. 
Kvietimai įvairioms organi
zacijoms jau siuntinėjami, 
kurių adresai yra žinomi. 
Bet organizacijos, jei ir ne
gautų pakvietimo, kviečia
mos rinkti delegatus į lietu
vių kongresą.

Vengrai Nuteisė
Rajk’ą Mirti

Vengrijos bolševikų teis
mas nuteisė Vengrijos Troc
kį, Laszlo Rajk, ir du jo 
bendradarbius mirti už ruo
šimą sąmokslo nuversti 
Vengrijos diktatūrą. Kiti 
du kaltinamieji bolševikų 
vadai gavo kalėjimo baus
mės iki gyvos galvos, o vie
nas nuteistas kalėti 9 metus. 
Du kariškiai, kurie buvo 
teisiami kartu su Rajku, 
perduoti kariuomenės teis
mui.

Visi kaltinamieji viešai 
prisipažino prie savo prasi
žengimų, o Laszlo Rajk sa
kė, kad mirties bausmė jam 
esanti visai “pelnytai” pa
skirta. Jis neprašė teismo 
pasigailėjimo, bet jo advo
katas įteikė prašymą suma
žinti jam bausmę dėl “šir
dingų prisipažinimų.”

PASKIRTI PINIGAI 
EUROPAI GINKLUOTI

Šį pirmadienį senato ir 
atstovų rūmų komisija nu
tarė skirti Europos valsty
bėms apginkluoti $1,314,- 
00,000. Derybos dėl pini
gų paskyrimo buvo labai 
trumpos. Pinigų paskyrimą 
pagreitino žinia, kad Rusi
ja turi atominių ginklų.

Dabar pinigų skyrimą 
kongresas phtvirtins ir pre
zidentas pasirašys.

Rusijos nenoras pripažinti 
tokią kontrolę irgi nėra pa
sikeitęs, todėl susitarimas 
su Rusija atrodo visai neį
manomas.

PLIENO DARBININKAI REIKALAUJA SENATVĖS PENSIJŲ

Pittsburgho Superior Steel Corporation’s t arnegie dirbtuvės darbininkai išėjo į streiką 
dcmorstrccdsmi sa\o pasiryžimą iškovoti senienas darbininkams žmoniškas pensijas. De
rvines dėl darbo sutarties plieno pramonėje vedamos Pittsburghe. bet prie susitarimo vis 
dar neprieita. Unijos atstovai streiką jau iš dvejų kartų atidėjo, bet jei derybos nepa
siseks, darbininkai Leis į streiką, kol jiems bus pripažinta teisė į senatvės pensijas.

Nauji Lietuvių Transportai
Rugsėjo 24 dieną laivu 

“General Blatchford” į 
New Yorką atvyko 60 lietu
vių šeimų. Atvyko:

Vladas Adomavičius, Vladas 
Bagdonavičius, Antanas Bal
trušaitis, Lilli Barčaitė, Stasys 
Bikulččius, Vytautas Biliūnas, 
Vytautas Bušoika. Antanas 
Dagys. Ona Dmukauskas, Va
lė Dobrovolskis. Petras Furmo- 
navičius, Vladas Galinkevičius, 
Juozas Jezukditis. Stasys Jur- 
gilas, Stasys Kalvaitis, Mykolą? 
Kapočius. Pranas Kavaliūnas. 
Aleksandras Kavalčiukas, Jo
nas Kiveris. Bronius Klimavi- 
jius, Povilas Korla, Vilius Kubi
lius, Justinas Kuras, Jurgis 
Lenderskis. Juozas Lekas, Povi
las Lingaitis, Juozas Liubins- 
kas, Stasys Lukoševičius. Sta
sys Marcinkevičius. Veronika 
Marijonaitienė. žibuntas Mik
šys. Veronika Miliauskas, An
tanas Mockaitis,. Antanas Mo- 
ruišis, Stanislava Odinaitė. Vla
das Palevičius. Jonas Palubec- 
kas. Adolfas Paukštys, Pranas 
Petrauskas. Petras Remeika. 
Viktoras Rutkauskas. Vladė 
Sabaliauskas. Jonas Saikunas, 
Juozas Saladžius. Juozas Si
korskis. Stasys Skrupkauskas, 
Kazimieras Sobutas. Algiman
tas Šlepetys, Alfredas Staudė, 
Uršulė Stočkiutė, Pranas Staš
kevičius, Teresė Sutienė, Pra
nas Svereika. Julija Vailokai- 
tienė. Albertas Vaščiunas, Me
čislovas Vaišvila. Lucr.ja Vai
tas, Jonas Visbara, Anelė Žilin
skas ir Vytautas Žymantas.

—o—

Rugsėjo 26 dieną laivu 
“General Haan” į New Yor
ką atvyko 35 lietuvių šei
mos. Atvyko:

Kazys Ališausšas, Viktoras 
Balundis, Arturas Dreslius, 
Vincas Galeckas, .Jonas Gend- 
rulis, Stasys Grižas, Valerijonas 
Indrulėnas. Jurgis Jakutis, 
Aleksandras Jančys, Fulgintas 
Janonis. Algirdas Janusaitis, 
Povilas Jonušis, Jonas Juodi- 
šius, Mykolas Kungė. Marcelė 
Milerytė. Kazimiera Narbutie
nė. Jonas Petrulis, Norbertas 
Plechavičius. Antanas Rama
nauskas., Algirdas. Ramonas. 
Antanas Ripskis. Vincas Sau
lis. Vytautis Senkevičius. Adol
fas šermukšnis, Adomas šer-

nas, Daiva šilingas. Justina 
Skurvidienė, Juozas Staucenka, 
Emilija Telkys, Kazys Tolevi- 

I čius, Juozas Vaineikis. Vikto
ras Vaitkus ir Petras Vasiliaus
kas.

—o—
Papildomai pranešama, kad 

rugsėjo 26 d. laivu “General 
Haan” atvyko dar šie lietuviai:

Antanas Empakaris. Julius 
Gravrokas, Juozas Jurkšaitis, 
Juozas Kavaliauskas. Zofija 
•Kažekauskienė. Adolfas Kra- 
jauskas. Kazys Krikščiukaitis, 
Elena Liubavičius, Kostutis 
Matukas. Teresė Moskienė. My
kolas Pakštys. Mindaugas Tom
kus ir Rozalija Vrubliauskienė.

Rugsėjo 28 dieną laivu 
“General McRae”" i New 
Yorką atvyksta šie lietu
viai:

Albertas Adomėnas. Antanas 
Arūnas, Vladas Bakunas, Pet
ras Balandis, Leonas Baraus
kas, JuoZas Bendoraitis. Pran
ciška Bonskus, Marijona Biskis. 
Mykolas Biržiška. .Jonas Erazer.- 
ka. Algirdas Čepėnas. Andrius 
Cieminis, Marijonas Dambraus
kas, Benediktas Dapkus. Juozas 
Ditkus. Aleksandras Dobkevi
čius. Pranas Endruškevičius, 
Jurgis Gesvantas. Pranas Grei- 
tartis, Juozas Jaksonas. Jonas 
Karuža. Valteris Kasparaitis, 
Llhdas Kasperskis, Antanas 
Kaunas, Natalija Kizlauskas, 
Jonas Klimas. Adomas Kniukš
ta. Kazys Kreivėnas. Pranas 
Kučiauskas, Juozas Kybartas. 
Juozas Matiukas. Kazimieras
Maželis, Vincentas Mckvečius, 
Česlovas Montvilas. Zenonas 
Pakalniškis. Konstantinas Pa- 
nuškis.. Aleksandras Patacas, 
Juozas Petrikonis, Vytautas 
Saulius. Eugenija Šlepetys. Zig
mantas Snarskis. Petras Stan
kevičius. Vincas Stasiūnas. Jo
nas Stepulionis. Alfonsas Ste
ponavičius. Antanas Tumosa, 
Vincas Urbonas. Jonas Vensku- 
nas. Boleslavą V iliaudienė, 
Wanda Wask>wska. Juozas že
maitaitis. Juzefą Žilevičius, Jo
nas Žukauskas ir Stefanija Ra
manauskaitė.

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

Vokiečiai Jau 
Nori Keisti Sienas

Vokie tijos parlamente 
(Bundestag’e) kancleris Dr. 
K. Adenauer pareiškė, kad 
Vokietija niekada nesutiks 
su dabartinėmis vokiečių- 
lenkų sienomis ir reikalaus 
grąžinti Vokietijai visas jos
IUIVV<W IIIVVCHO OVIIIV^a
Kiti kalbėtojai tame parla
mente sakė, kad į Vokieti
ios sienas turi buti įjungtas 
Zudetų kraštas, kurį Hitle
ris buvo atplėšęs nuo Če
choslovakijos. Kada komu
nistų kalbėtojas Reinman 
pasisakė už dabartinę vo
kiečių-lenkų sieną, kaipo 
taikos sieną,” jis buvo nu- 
baubtas.

KAIRIEJI” LAIMĖJO 
ELEKTROS UNIJOJ

Elektros darbininkų uni
jos konvencija praeitą sa
vaitę perrinko “kairiuosius” 
i vadovybę. Prieš bolševi- 
kuojančią vadovybę pasisa
kė du penktadaliai delega
tų, bet dauguma stovėjo už 
juos. Unijos pirmininku įs
linktas Albert J. Fitzgerald 
iš Lynn, Mass. Kadangi 
Lynn’o lokalas yra dešinių
jų unijistų rankose, tai tas 
lokalas šį pirmadienį nutarė 
A. J. Fitzgeraldą suspen
duoti už tai, kad jis nesilai
kė lokalo nurodymų ir bal
savo prieš instrukcijas.

BALF’o Seimo
Atstovam* Kambariai

BALF’o metinis seimas 
Įvyksta spalių 7-8 dienomis 
Hotel Benjamin Franklin, 
Chestnut ir 9th Sts., Phila
delphia, Pa.

Seimui rengti komisijos 
rūpesčiu tame pat viešbuty
je yra rezervuota 50 kam
barių seimo atstovams.

Seimo atstovai, norį apsi
stoti viešbuty ir turėti kam
barį, malonėkite parašyti 
apie tai viešbučiui.

Kas norėtų privačiai ap
sinakvoti prašoma kreiptis 
į BALF’o seimui rengti ko
mitetą, ULRA Convention 
Committee, 204 N. Broad 
St., Philadelphia, Pa.
BALF Seimui Rengti Kom.

Dvi Parodos
Kongreso Proga

Amerikos Lietuvių Kon
greso atstovai turės progos 
aplankyti net dvi lietuvių 
tautodailės parodas.

Broad way ir 44 gatvės 
kampe, New York Hali of 
Science Patalpose, vyks Lie
tuvos dailininkų darbų pa
roda, kuri atsidaro spalių 
20 d. ir užtruks bent vieną 
mėnesį.

71st Armory, Park Avė. 
ir 34th St., lapkričio 7 d. 
prasidės tarptautinė paro
da, kurią kasmet organizuo
ja tarptautinis moterų ko
mitetas. Čia New Yorko 
lietuvių moterų tarybos ko
mitetas išstatys lietuvių tau
todailės, liaudies dirbinių ir 
literatūros pavyzdžius.

Moterų komiteto valdybą 
sudaro: Marijona Kižytė— 
pirmininkė, Bronė Spudie
nė—bilietų komisijos pir
mininkė, Barbara Darlys— 
sekretorė, Dr. Aldona Šliu- 
paitė — iždininkė, Stella 
Charaskaitė—fin. sekreto
rė, Violeta Tysliavienė—ko
respondentė.

Bilietai į parodą jau par
davinėjami, kaina 50c.

Tito Smerkia
Vengrijos “Teismą”
Jugoslavijos vyriausybė 

pasiuntė Vengrijai ilgą ir 
labai griežtą notą dėl Buda
pešte suvaidintos teismo 
komedijos. Jugoslavijos vy
riausybė sako, kad kaltina
mieji Budapešto teisme tu
rėjo antraeilės reikšmės, o 
tikrasis kaltinamasis buvo 
Jugoslavijos vyriausybė, 
prieš kurią kaltinamieji tei
sme pylė visokias “pisipaži 
nimo” pamazgas. Jugosla
vijos vyriausybė sako, kad 
toki teismo komedija yra 
šlykštus ir kriminalinis 
veiksmas.

Jugoslavijos vyriausybė 
pabrėžia, kad ii nori buti 
ir bus nepriklausoma nuo 
Rusijos ir neduos save pa
vergti Maskvai, kaip via 
pavergtos kitos “liaudies 
demokratijos” šalys—Len
kija, Rumunija, Vengrija, 
Bulgarija ir Albanija.

NEW HAMPSHIRE 
PABRANGINA SNAPSĄ

New Hampshire valstija 
nutarė pabranginti snapsą 
savo 43 valstybinėse par
duotuvėse, bet ir po pakė
limo kainų N. H. šnapsas 
kainuos pigiau, kaip Mas
sachusetts valstijoj, todėl 
“kontrabanda” vis dar “žy
dės.” '

Plieno darbininkų unija 
atidėjo streiką plieno pra
monėje iki šio šeštadienio, 
o tuo tarpu Pittsburghe tę
siamos deiybos dėl darbi
ninkų reikalavimų. Unija 
reikalauja, kad kiekvienas 
plieno pramonės- darbinin 
kas, sulaukęs 65 metų ar 
senesnis, gautų mėnesinės 
pensijos iš kompanijų pini
gų $125, neskaitant ką jis 
gauna iš socialinio draudi
mo.

Virš to unija reikalauja, 
kad plieno pramonėje butų 
įvestas draudimas ligoje, 
nelaiminguose atsitikimuo
se ir mirčiai ištikus. Pagal 
unijos apskaičiavimą įvedi
mas senatvės pensijų suda
rytų kompanijoms išlaidų 
po 10 centų valandai kiek
vienam darbininkų.

Kol kas tik Bethlehem 
Steel Corporation pasiūlė 
unijai, kad ji mokės į senat
vės pensijų kasą po 4 cen
tus į valandą kiekvienam 
darbininkui ir siūlė, kad 
darbininkai iš savo pusės 
primokėtų į tą kasą po 3 
centus į valandą. Iš kitų 
kompanijų aiškesnių pasiū
lymų tame reikale dar ne
buvo.

Pensijų klausimas plieno 
pramonėje jau svarstomas 
3 mėnesiai. Anglių kasyk
lose dėl to klausimo jau ei
na streikas. Angliakasiai 
iškovojo sau pensijas, bet 
kadangi darbo sutartis ne
buvo atnaujinta ir dalis ka
syklų savininkų sustabdė 
įmokėjimus į pensijų kasą, 
tai pensijų išmokėjimas se
niems darbininkams buvo 
sulaikytas. Dėlto ir kilo 
streikas, kurs tęsiasi jau an
tra savaitė.

Dėl pensijų eina derybos 
Fordo kompanijoj, o dabar 
elektros darbininkų unija 
iškėlė panašų reikalavimą ir 
didžiulėj General Electric 
Co. ir Westinghouse Elec
tric Corp. 200,000 darbi
ninkų balsuoja, ar išeiti į 
streiką, jei derybos dėl pen
sijų neduotų rezultatų.

21 BILIONAS DOLERIŲ 
KARO VETERANAMS

Veteranų administracija 
praneša, kad iki šiolei per 
tos administracijos tarpi 
ninkavimą antro pasaulinio 
karo veteranai ar jų įpėdi
niai jau yra gavę visokių 
pašalpų ir pensijų 21 bilio- 
ną dolerių.

AMERIKON ATVYKSTA 
MYKOLAS BIRŽIŠKA

Šį trečiadieni i Ameriką 
atvyksta profesorius Myko
las Biržiška su savo šeima. 
Jis sustos Waterbury, Conn. 
Jo adresas bus P. O. Box 
86, Watertown, Conn.

i
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SUDIEV ATOMINIS galima tiktai parduodant

MONOPOLIS Amerikoje Anglijos ar jos
-------- Į kolonijų išdirbinius. Kad •

Prezidentas Truman pra- juos galima butų parduoti
»itą penktadienį nustebino.reikėjo arba Amerikos mui- 
oasaulį savo pranešimu, tus sumažinti, arba numušti 
jog: Anglijos išdirbinių kainas.

“Me* turime įrodymų Muitu sumažinimas Ameri-
yra “skaudus 
per 100 metų 

Amerikos pramonininkai 
įprato į muitų užuovėją ir 
kai tik kas užsimena apie 

būtinai reiškia atominę | muitų sumažinimą, jie tuoj 
bombą, bet abejonių mažai,rėkia gvoltos. Todėl muitų 
l>ėra, jog rusai jau žino vi-j sumažinimas bus daromas 
sas atominių ginklų paslap- tiktai iš palengva, po bisku- 
♦ aa-- atominis; tį, atsargiai. . . .

(evidence), kad bėgyje pas
tarųjų savaičių Sovietu Są
jungoje įvyko atominis 
sprogimas.“

“Atominis sprogimas“ ne-

koje visada 
reikalas.'" ne;

KELEIVIS. SO. BOSTON

TAFTOM) LONDONE

Anglijos ūkio tvarkytojas. Sir Stafford Cripps. eina iš savo 
ofiso Londone. « būrys smakuolip žiuri. Pa svaro nuverti
nimo Anglijo- ūkio tvarkytojas turi daug rūpesčiu ir at
rodo stipriai nuvargęs.

, repuMikonams ir tokis da- 
, lykas. kaip dvejų partijų 
\ aidžios sistema čia visai 

j nežinoma.
šios valstijos politinis bo-

Kas Savaite
demokratas, Frank 

jis niekad nesiru-; Lietuvių Kongresas

Visos lietuvių kolonijos 
jau subruzdo ruoštis prie i

sas yra 
Luffy, ir 
pino, kad demokratai lai
mėtų. Vien tik rūpinosi 

'.-kirstymu politinių džiabų 
ir per paskutinius 18 metų 
visi federaliniai džfcibai te
ko neva demokratams, liet 
sunku, tiesiog negalima at
skirti, Kuris demokratas ir.

Visuotino Amerikos Lietu
vių Kongreso, kuris šaukia-

ka pasidalytų su jomis savo 
atominės pažangos paslap
timis, o Anglija ir Kanada 
iš savo pusės pasižadėtų 
parūpinti Amerikai urano 
rudu ir palnformuotų Arae-

mas New Yorke lapkričio 4, padalytus at-
5 ir 6 dienomis. .įradimus.

Lietuvių kongresas tun viskas rodo, kad toje

tis ir Amerikos 
monopolis, kurio beje ir ne
buvo, visai pasibaigė. Ato
minio monopolio ir iki šio
lei Amerika neturėjo, nes 
atominių ginklų atradimas 
ir gamyba, iki Hirosimos, 
buvo atlikta bendrai ame
rikiečių, anglų ir kanadie
čių.

Kad nišai anksčiau ar 
vėliau turės atominių gink
lų. abejonių niekas neturė
jo. Buvo tik skirtumas 
žiūrose, kaip
tokius ginklus gali išrasti ir 
pradėti gaminti.

Rusai patys apie savo 
atominius pasiekimus mažai 
tesako. Prieš metus laiko

Sumažinti Anglijos pre
kių kainas butų galima tik-' 
tai sumažinant darbininkų; 
uždarbius. Anglijos valdžia 
to negalėjo daiyti. Beliko) 
"aplinkinis kelias,” per už
pakalines duris, nupiginant- 
Anglijos pinigus. Tuo žy
giu pasiekta dvigubas rezul
tatas: anglų prekės Ameri
koje staiga atpigo 30*', o 

, Anglijos darbininkų uždar-
. . kibiai sumažėjo, tegu ir ne

greitai rusai gana žymiai.

Vermonto Farmose
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SOUTH BVRLIN'GTO-
Harr

Žinoma, pinigų nupigini 
mas yra tik laikina priemo
nė pagyvinti prekybą. Po 
kiek laiko, kada anglų dar-

NE. 
j bon
|33 m., Ona 28 m. 
viejų du vaikučiu, 
kas i ir Jonukas 

i amžiaus. Paeina 
no, Bajorų kaimo, ši: 
bene bus stambiausias

atvyko
Worthem sody- 
Stasy.- Liutkus, 

ir iuod- 
Ar.tanu- 
3 metų 

Kau- 
ukis 

visoj

r.uo

Višinskis gyrėsi, kad Rusi-i bininkai iškovos sau aukš 
ja žinanti, kaip gamintis vi-ltesnius uždarbius, “nauda’ 

ĮS pinigų
dildyta.

nupigimmo bus iš-
Bet tikimasi, kad 

tas nebus taip greit ir anglų 
išdirbiniai spės Amerikoje 
plačiai paplisti. Tuo tarpu 
ir Amerikos pažadėtieji 

zidento pranešimo irgi ne- muitų sumažinimai ir užpir- 
aišku, ar Rusija jau gami-j kimai Anglijos kolonijų ža; 
naši atominius ginklus ir. lliavų, o taip pat gyvesnis 
jei taip, tai kaip senai pir-! turistų lankymasis Anglijoj:“^?.“?.“1 
mas sprogimas buvo pašte ! GAL išlygins anglų-ameri-'" ‘ K

! kiečių prekybos “spragą.”
Tas “gal” via betgi labai 
abejotinas, jei nebus eina
ma prie ūkinės unijos.

šokiausius ginklus. Dar se
niau Molotovas irgi davė 
“suprasti.” kad Rusija turėsi 
visokių moderniškiausių 
ginklų. Bet dabar Višins 
kis tvli. o iš Amerikos nre-

betas.
Vienaip ar kitaip. Ameri

kos atominis monopolis pa
sibaigė. Pasibaigė savęs ir 
žmonių apgaudinėjamas, 
kad Amerikos atominis mo
nopolis užtikrins pasauliui 
taiką. Jei rusai jau turi 
atominių ginklų, tai Ameri

kuris republikonus. į būti gausu* delegatais. Rei-
CIO unijoms Įsikūrus ir ; kia išsi judinti ir visoms or-____  __

pradėjus' politinėj dirvoj ganizaeijoms pasirūpinti; hus atnaujintas ir silpti priift- 
veikti. Duffv’o žemė iš po; pasiųsti i kongresą delega- 

i kojų pradėjo slysti. Nese- tus.
nai Burlingtone pašto virsi- Lietuvių kongresas turi 
ninko vieta su $8.(MM) meti-pukelti ir lėšų Lietuvos lais- 

inės algos, dėka CIO, teko vės kovai paremti. Tenebu- Laike antro 
geresniam žmogui, John nie nė vienos draugijos, ku- karo Amerika pagarsėjo, 
Burns. Dabar teisėjo vieta ri neprisidėtų savo skatiku ; kaipo demokratijų aisena- 

įteko liberalui Gibsonui— prie bendro musų visų rei-;las,” kuriame buvo kalami 
incidentas tebus pa

dvasioje ir 
Karo metu

tas.

bus susitarta, 
koope ravimas

‘Demokratijų Arsenalas“

pasaulinio

kalo. Draugijos, kurios ne-
1 kutinę vinis į Duffv’o politi-; turi savo ižduose pinigu, 
nio grabo lenta. Į guli padaryti rinkliavą savo

Baisus nerštas eina visais narių tarpe ir tuo budu pri- 
įgarais, politinės lydekos ridėti prie kovos už Lietu-
įnarsto į visas puses, ieško; laisvę.
'vietos pasislėpt nuo politi-Į Lietuvių kongresas bus 
niu žeberklu, bet* pasprukt musų protesto balsas prieš 

u . t > nėr kur. Gal skaitvtojas galingųjų demokratijų tup-
klaus, ką gi šitas biznis turi č-iojimą prieš Maskvos bar- 

s \isai netikėtą:j \ dipukais?•barus. Lietuvių kongresas
bus kreipimasis i kulturin-

šitas ga-

Potrinis Nerštas

Įvyko nepaprastas daly
kas. Tas iš Missouri far- 
meryš,
iškirto mum.- ,* i • • • * i •' o v n cl isposą, kuomi nesvietiškai.. , . . ,j - Labai daug.sudrumstė mus ramu -----gj’ve-.

mus

ginklai frontams. Karo 
mybos reikalams per karą 
čia buvo pastatyta 1,595 
valdžios dirbtuvės, kurių 
pastatymui išleista virš 12 
bilionų dolerių.

Praeitą savaitę krašto gy
nimo sekretorius, Louis 
Johnson, pranešė, kad du 
trečdaliu vyriausybės pasta
tytų dirbtuvių ir vėl yra pa
ruoštos gamybai ir gali bet

nimą. Turėjom išsirinkę i Gub. Gibson paskyrė ko 
>au gerą gubernatorių. Ei- misiją iš 10 ypatų (kurių •
nešt Gibson, ir viskas ėjo tarpe yra ir šių žodžių au-

apielinKėj. pne pat. miesto, sklandžiai, it sviestu patep- torius i tremtiniams paru-
670 akrų, 14" melžiamų ta. šiomis dienomis it pinti vietas, atvyk
Karvių

Naujakuriai tik Kelio? padangės trenkė:

gojo pasaulio sąžinę užtari-^ f ka,.o M
mo mus, nelaimingai .io, kom.

panijos iau žino, ką jos ka-tai, kurią aziatiški budeliai 
begailestingai naikina.

Musu balsas turi būti ga- 
. J . Pint/ vietas, atvykstančius lingas ir įspūdingas. Tas 

gnausmas is mų?- giedrios pasitikti stotyse, nugabenti pareina nuo musu pačiu. 
lds padangės trenkė: preziden- sodybosna ir padėt jiems o

Pensijos

_____ ____ ___ . ________ . jau apie
Gubernatoriaus kėdėn sėda .mitetas panaikinti, kaipo u"is milionus darbininkų, 
si atgaleivis leitenantas gu- nereikalingas. Jis būt labai; pramonėje, kuriems kompą- 
b e m a torius Harold A. Ar-’jeikaiinffas. iei iame nebūt nijos senatvėje moka pensi- 
’-hur. į Jenkinso, kuris'veikia drdX daugumoje atsitikimų

Kad p. Arthur pasiten-; kai, be algos ir kaipo tokį'iš kompanijų kasų. 
kintų vien tik atsiekęs savo;nėra kaip pašalinti. O jis! Amerikoje yra 3,290.608 
troškimus, atsisėsti guber-’ kasdien vis labiau darosi tarnautoja i. kuriems 6.862 
r.atoriaus kėdėj, tas butų pavojingai populiariškesnis kompanijos užtikrina pensi-

masi-
aria,

Kraštai, kurie pasekė An
gliją ir numušė savo pinigų 

1 vertę, prekyboje su Anglija
jau lygiai tokioje pat pa-

, . . idėtyje, kokioje jie buvo irka begali girtis tik ketunų: „Juvertini
metu pirmenybe tų ginklų; su Amerik«
gamyboje. -------------
ka

—Čia visi zmones 
nomis važiuoja, laukti 
akėja, derlių traktoriais ga
bena. tuo patim šiečkamią 
suka. tiesiog nuo lauko ža
lius kukuruzus šiečkavoia, 

kubilą dumplė
mis supučia. net karves ma
šinomis Šmeižia ir viską da
ro vis mašinomis. Kone vi
są pasauli apkeliavom,

tik pusė 
eina su

bėdos.
aštriu

Bet jis at- 
kardu, nuo

ro atveju turės gaminti li
vrą pasiruošusios užsaky
mus priimti.

Amerika buvo ir lieka 
‘"demokratijų arsenalas.” 
Dean Acheson Jungtinių 
Tautų seime tiesia Višins
kiu! ranką, o L. Johnson ro- 
deį tam pačiam Višinskiu! 
storą haslL Tai politika 
pagal Teddy Roosevelto 
patarimą—kalbėk švelniai, 
bet laikyL storą baslį ran
koje. Tik kažin ar Višins 
kis supras “reikalą,” nega-

farmerių tarpe, su jais ran-Jas_ senatvėje, daugumoje vęs piasjiu per galvą?
da bendra kalbą, bendrus ^ & kompanijų lėšų.

senatvės pensijų 
iškilo visu aistru-

kurios risis politinės galvos.. reikalus ir’veda tokią keistą DaĮ>ar 
be: iau tiek riuos laukan visus Gib- politiką, kad nei demokra- į klausimadaug ką matėm

masinu visam sviete nema- 'ono Pr°gr^, r.atoriaus Aikmo 
mašinos šalininku

reakcionieriaus j Dėlto eina kova, bet jei ne- siryz?

tėm.—Ona 
pasakė.

—Tas dar

savo ispudžius

ne vi?k25.-ta-lfavBkiu-5’
rė mano kolega p. Doenges 
—čia mašinomis ir viščiu
kus išperi, ir karvė užvaisi-i

‘Stribą?’

MUL L O-
tiktai išjudinti, bet ir tas. Žmonių vežimai daro

mi sąryšyje su priverstinak mgresmono Charles Plum- atvyksime jūsų sodybosna,;
i ley žmones. 

Vermonte
> iigsioiei, jus lank-vti, ‘“i"'?“. Jei tie darbinin-,kolektivi y gįurjms ap- 
5 padėti-žinokite dėl- "i/e.kalavima, prae.tų, se- rašvmai ' < - £federalio 

3,175 
po

litinių vijurkų minta prie
, i - i ten eail būti ver- valstijos ir municipaliunstus lankytis ju kraštuose t.,.. J - • k‘ :• - - - * . .. siuka- be buliau? pagalbos.;ėdžių. Nemažai, ar ne? Bet

viščiukas be gaidžio pastan-j tai tik menkniekis, palygi 
gų ir kas pirmiau atsi-ado nūs su kitomis Naujosios 

Amerikos užsienių preky- ant svieto, kiaušinis ar viš- Anglijos valstijomis: Con- 
anglų pinigų sumaži-į ta~}as ^ar ir man pačiam į necticut, 11,472; Maine, 

naudos nebus, neaišku, palikim Maikiui 12.310; Massachusetts, 55,- 
su Tėvu tas problema? iš-: 647; New Hampshire, 3,- 

nes mano dzukiš ;202, ir mažytėj Rhode Iš
kas razumas su sesės Liut-.Iand, 11,103—tiek. vien tik
kienės žemaitišku protu to federalimų džiabų. 
neišneša. j .

Šiedu lietuviai turi labai; Niekad taip nebuvo ir 
gažius vaikučius. Antanu-'n:e^<as nesitikėjo dabar, 
kas rimtai, it senis, sėdiJ^3^ demokratas preziden- 
klausosi kas ką kalba, dargi•ta< skirt* republikoną to 

' kai apie ji pati buvo kalbėta.' kiom svarbiom pareigom, 
Mat, rytoj reikės pradėt eit*kaH> vyriausias valstijos tei- 
mokyklon, o mamytė labai į ?čjas su $15,000 į metus al- 
susirupinus, kaip gi mažytis džinas iki gyvos gal
mokysis, kad nė žodžio ne-i'0"” Musų gubematonu? 
supranta angliškai. tegauna $8,000 į

—Juk tam ir mokykla, tlK

iirmenybe tų ginklų; su Amerika'kus išperi, ir karvė užvaisi-į pne fede,
)je. Bet jei Amen- vi?i ga!f iu}vti arnerikie. narna be buiiaus.-netikėti- P°htin,° įv,° ,3
Sgiau bovysis saltuo- -iam« u a _ asmenys: dvigubaiįtiek
i. tai rusai ir ta pir- r * . hnnm vnurku minta

dar
ju kam. tai rusai ir tą pir 
menybę gali išlyginti.

Amerikos žmonės dabar 
stebisi, kas bus toliau? 
Daug kas klausia, argi taip 
ir pražiopsosime progą su
tvarkyti pasaulį, kol turėjo
me ar dar turime savo ran
kose galingiausią pasaulio 
ginklą? Kiti jau abejoja, 
ar neatėjo laikas klauptis 
prieš Staliną ant kelių ir 
maldauti jį, kad pasaulį ne
ištiktų atominis karas. Dai

gali pavilioti Amerikos tu-į Koki3

ir uz pigiau ten pragyventi, 
pasivaliukauti ar poilsiauti.

bai is 
nimo
Amerikos išdirbiniai 
mės ūkio produktai 
niuose, dėl pinigų 
sumažinimo, staiga pabran
go ir, žinoma, žmonės jų 
mažiau begalės išpirkti.

n- ze- 
užsie- aiškinti, 
vertės

kiti mano ir toliau tęsti gin-; Amei ikos produktų ekspor-
klavimąsi, ruoštis ir laukti, 
kol rusai pajudės su savo 
atominiais ginklais.

Amerikos prezidento pra
nešimas nuskambėjo pla
čiai ir rūsčiai. Jo atgarsiai 
niekada neišdils iš Ameri
kos žmonių gaivu.

PINIGŲ NUVERTINIMAS

Devyniolika valstybių vie
nu plunksnos pabraukimu* 
numušė savo pinigų vertę. į 
Pinigu nuvertinimas Angli-1 
joje ir “svaro sterlingų” 
kraštuose buvo Washingto- 
no derybų rezultatas, o kiti 
kraštai turėjo pasekti 
lingu bloką.”

Washingtone buvo sutar
ta. kad Amerika padės An
glijai uždirbti daugiau do-; 
lerių. “Uždirbti dolerių”

tas nemaža dalimi remiasi 
Marshallo planu, arba išve
žimu visokių gerybių poli
tiniais sumetimais, atsta
tant Europos ūkį. Tos lū
šies eksportas nuo pinigų 
nuvertinimo visai nenuken
tės. Bet “laisvosios” pre- 

1 kybos eksportas turės susi
traukti.

Tai tokie yra pinigų nu
vertinimo padariniai.

KAIP TAPTI PILIEČIU?

Dar turime knygučių, 
“Kaip Tapti Suvienytų Val
stijų Piliečiu?”, kur yra aiš
kiai išguldyti pilietybės įs-

ster tatymai su reikalingais klau 
simais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreiptis į

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

metus, tai 
durnas neimtų penkioli- 

kad išmoktų, jam ilgai ne- ko.s tūkstančių, kui jam ne
ims. dai- ir mamytę išmokys antn J^tai prasy-
anglų kalbos.—buvo paaiš- piliečių^ ypa^ LIO unijų, 
kinta. 'balsuotų.

0 tas jaunesnysis .Jonu- šitas incidentas parodo, 
kas, tai kaip vijurkas, nė kad prezidentas Trumanas 
minutės ant vietos nepa- pasimojęs valyt ne vien 
bus: eina, lipa. griūva, sto ! “diksikratus” pietinėse val- 
jas ir kad neloska visų dė- stijose, o taip jau ir storžie-^ 
mesi kreipia link savęs. Tai vius demokratus kitose val-į 
sveikumo ženklas, simbolis stijose. Šalies visoj politi- 
Iietuviško stiprumo ir tik- nėj istorijoj vienintelė Ver- 

, rausias kūdikystės žiedas, monto valstija, kuri nei vie- 
! Tiesiog negalima atsigerėti no sykio nebalsavo už de- 
bežiurint į tuodu mažyčius mokratų partiją* Visuomet 
iietuviukus. į didžiuma balsų suskaitoma

ko.
A. Jenkins.

CEtOMMEUN

Karo laivyno kapitonas, John 
G. Crommelm. pagarsėję tuo. 
kad griežtai pasmerkė dabar
tinį karo pajėgu sujungimą 
po viena vadovybe. Jis sako, 
kad karo laivynas yra skriau
džiamas ir nebos taip naudin
gas kare, kaip jis galėtą boti

kitokios tvarkos.

tokių vežimų deda
mi šiame “Keleivio” nume
ryje. Aprašymai paimti iš 
ELTOS biuletinio. ELTA 
skelbia, kad žinios gautos 
tiesiog iš Lietuvos, iš žmo
nių, kurie stebėjo tuos bai
sius įvykius.

Aprašyme minimi “stri
bai yra vietiniai prisipla
kėliai prie iusų okupantų, 
kurie pasidalija išvežamųjų 
žmonių turtu. Hitleris Lie
tuvoje irgi leido “stribams” 
vogti žydų turtą, o dabar 
lusai hitlerinėmis priemo
nėmis mobilizuoja padug
nes ir “biedniokus” su kri
minaliniais pal i n k i ro a i s 
vogti išvežamų kaimynu 
turtą.

Aziatiški bestijos šitokia 
politiką vadina “perkelti 
klasių kovą į kaimą.”

Atominė Isterija

Amerikos spaudo? ant
galiai sieksniniai. Rusija 
turi atominę bombą! žinia 
sukėlė tikriausią isteriją, o 

bo bendrai ir, iki Hiroši- šaltesnėms galvoms atrodo, 
raoe, “atominės paslaptys”
buvo žinomos lygiai visoms 
trims šalims. Po Hirosimos 
keliai išsiskyrė ir atominių 

'ginklų patobulinimas, “nuo 
Hirosimos iki Bikini,” buvo 
jau grynai Amerikos moks
lininkų reikalas.

Anglija ir Kanada senai 
kelia klausimą, kad Ameri-

natvės pensijų klausimas 
butų išspręstas dar keliems 
railionams darbininkų. Tai 

; butų didelis žingsnis socia- 
į.linės pažangos keliu.

Bet nereikia užmiršti, jog 
ir didžiausieji laimėjimai 
atskirose pramonės šakose 
neišspręs senatvės pensijų 
klausimo visiems darbinin
kams. Socialinis draudi
mas (ligoje, senatvėje, ne
laiminguose atsitikimuose ir 
nedarbui ištikus) tik tada 
bus patenkinamas, kada jis i 
apims visus dirbančiuosius.

Atominė Vienybė

Washingtone eina dery
bos tarp Amerikos, Angli
jos ir Kanados dėl “atomi- 

inės vienybės,” arba dėl at
naujinimo bendradarbiavi
mo atominės energijos tyri
nėjime ir jos gamybos to
bulinime.

Karo metu, kada buvo 
imtasi atominę energiją ga
minti karo reikalui, Ameri
ka, Anglija ir Kanada dir-

Laika* užsisakyti 
vio” Kalendorių 1950 
tam*. Daug skaitymų ir in* 
formacijų. Kaina 50 centų.

kad tai yra persilaužiamas 
momentas Amerikos politi
koj.

Žinios apie rusišką bom
bą kelia eibes klausimų dėl 
Amerikos ateities politikos. 
Atsakymus į tuos klausimus 
išgirsime tik vėliau, kada 
jie “susitupės” musų viršū
nėse. _j. o.
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TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
|Kas Girdėt Chicagoje

Chicagos lietuvių Mar- 
ųuette Parko parapijoj yra 
Įvesti Šiluvos atlaidai. Jie 
Įvyksta tuo pat laiku, kaip 
Lietuvoj, rugsėjo pradžioj.1 
Žinoma, čia tie atlaidai nė 
iš tolo nėra taip populiarus,1 
kaip Uetuvoj. šiemet at
laidai baigėsi rugsėjo 15 d. 
iškilmingais mišparais su 
procesija, kur parodavo 
daug kunigų ir du pralotai 
—Kruszas ir Briszko. Pap
rastieji kunigai paskui bal
dakimų sekė po du, o pra
lotai po vieną. Mat jie taip 
išsipūtę buvo, kad po vieną 
butų neišsitekę.

Pamokslus per visas die
nas sakė pranciškonas. Visi 
jo pamokslai buvo apie pa
nelę švenčiausią cudais pa
garbintą. Sakė, kad per 
ios užtarimą ir jos pagalbą 
Lietuva busianti išgelbėta. 
Tik, girdi, reikia daug mels
tis. Apie tai, kad reikia au
kų dėti Lietuvos laisvinimo 
bylai vesti, arba apie tai, 
kad reikia aukas dėti trem
tyje esantiems lietuviams 
gelbėti, kad jiems reikia’ 
siųsti darbo ir butų garan
tijas—nė žodžio. Tarsi toks 
darbas nesiriša nei su lietu
vių tautos gelbėjimu, nei su 
Kristaus mokslo vykinimu.

Kai einasi apie bažnyčių, 
vienuolynų, klebonijų, ka
talikiškų mokyklų statymą, 
tai kunigai žmones šaukia 
ne prie maldos, o prie au
kų. Kai einasi apie vienuo
liams ir kunigams užtikrini
mą patogaus gyvenimo, tai 
kunigai nesako, kad užten
ka melstis ir kunigai busią 
sotus. Ne, tada jie šaukia 
pinigų, pinigų ir dar pinigų.

Taigi pagal kunigų aiški
nimą išeina, kad Lietuvą iš- 
laisvinsim, ją atstatysim, 
tremtinius iš vargo ir mir
ties išgelbėsim per maldas, 
bet bažnvčią ir religiją iš
gelbėsim ir kunigus bei vie
nuolius išlaikysim per pini
gus. Ir kad šitaip daryda
mi j>elnysime dangaus ka
ralystę.

Visi žinome, kad Kristus 
ant žemės gyvendamas nė 
iš tolo neužsiminė, kad rei
kės Jo motiną garbinti taip, 
kaip dabar kunigai kad mo
kina. Nemokino, kad per 
jos užtarimą išgelbėsim tau
tas nuo pražūties. Kristus 
nesakė, kad išganymą pel
nysime ir ant žemės Dievo 
karalystę ikursime pristaty
dami puikių bažnyčių, dai
lių klebonijų, gražių vie
nuolynų ir kunigų gyveni
mui suaukodami tiek, kad 
jie galėtų buržujiškai gy
venti. Visi žinome, kad 
Kristus mokė, jog Dievo 
karalystę ant žemės įkursi

me artimo meilę praktikuo
dami.

Tarpe Chieagoj apsigyve
nusių tremtinių esąs vienas 
Lietuvos karininkas su šei
ma. O jis tuo labai išgar
sėjęs, kad Vokietijoj būda
mas, atsidūrė tame bažnyt
kaimyje, kur randasi ste
buklais pagarsėjusi Teresė 
Neumanaitė. Jis ten buvo 
patekęs Į tos Teresės gvar
diją. O tas Įvyko taip: Kai 
tas karininkas pirmą kartą 
pamatęs stebukladarę, tai 
jam ji keistai išrodžiusi. Jo 
galvoj kilo mintis, kad ji 
išrodė be gyvybės ir lyg bu
tų guminė. Teresė jo min
tis supratusi, šokusi iš lo
vos, atsistojusi prieš jį ir 
žiūrėjusi jam i akis. Kari
ninkas pastebėjęs, kad iš 
jos akių pasipylė kruvinos 
ašaros. Nuo to momento 
karininkas tapęs labai mal
dingu. Be to, jis po to bu
vęs priskirtas prie Teresės 
gvardijos, kuri tvarko skait
lingus pilgrimus.

Ryšium su tuo kyla daug 
klausimų. Sakysime, kodėl 
tikintieji nepaprašo Teresę 
pašaukti katalikiškas tautas1 
Į vienybę, Į krikščionišką 
sugyvenimą ir prie vykini- 
mo socialinio teisingumo? 
Kodėl ji neprabyla apie tai,* 
kad katalikiškos tautos sa-Į 
vo santykius remtų Kristaus; 
mokslu? Juk dabartinių) 
vargų žmonija nekentėtų, i 
jei katalikiškos tautos butų 
krikščioniškai Sugyvenusios 
ir vykinusios socialini tei
singumą.

Jei ta tariama šventoji 
gali stebuklas daryti, tai 
keista, kad ji juos daro 

o visas

PLIENO VADAS JUOKIASI

Plieno darbininkų vadas. Philip Murray, veda derybas su 
plieno kompanijomis dėl naujos darbo sutarties ir dėl se
natvės pensijų. Derybų protarpyje jis juokauja su CIO 
generaliniu patarėju Arthur Goldberg (dešinėj) ir repor
teriu.

KAIP ILGAI RIKS KAMINAI?

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YURKE

PAIEŠKOMI ASMENYS Worcesterio Naujienos
| Ruošiamės Į Kongresą

Pastaruoju laiku WorcesS Sandaros 16 kuopa rug-

TT
Carnegie Steel Corporacijos kaminai, Homestead. Pa., dar 
rūksta, bet kiek ilgai? Jei kils streikas plieno liejyklos ir 
visa plieno išdirbystė sustos. Keli vaikučiai nuo kalniuko 
žiuri i tos didžiulės plieno kompanijos kaminus ir stebisi, 
kaip ilgai jie dar ruks.

Aidukas. Silvestras, iš lziu-' Mirimai Musų Tarpe 
vilniškiu km., Salako valsčiaus,
Zarasų apskr. , ,

Putelytė - Strang. Liudvisia) tCr>’Je »M«'ė keletas dar jau į sėjo 19 d. turėjo susinnki-
(I.ena), ’š Degučių km.. Lygu-; nu lietuvių, čia gimusių ir mą, nutarė pasiųsti i Visuo- 
mų vals.. Šiaulių apskr. augusią Mirė A. Nevis-1 tiną Amerikos Lietuvių

Bubnelytės, Onutė ir Petro-! Navickas, Albertas Mitri-1 Kongresą , lapkričio 4-6 d., 
nelė, iš Kartelių km.. Veisėju kas, buvusios dainininkės!du atstovu. • Atstovais iš- 
vals., Lazdijų apskr. I Julės Mitrikaitės - Kukas! rinkti Juozas Pupka ir Juo-

Gaidamavičiūtė, Karolina, iš brolis, Mykolas Jankauskas, 
Stalguskių vienk., Meškuičrų v.. musų veikėjos A. Stonkiu 
siaubų apskr.

Jotka. Advartas, iš l-aučuniš 
kių km., Salako vai.' 
apskr.

Kamickas, Justinas, iš Iziu- 
čuniškių km., Salako vals.. Za
rasų apskr.

Kamickas, Silvestras. rš Lau- 
-čuniškių km., Salako vals., Za
rasų apskr.

zas Krasinskas.

T , ,. . . Sandaros kuopa nutarė
V5T?S- kongreso proga paaukoti Zarasu!Volungis, oo nte.:Lietįvos ,.(.ika.

u* ! lams $50.
Liudvikas Volungis paėjo ' Aptarus musų ir moterų 

iš Lietuvos nuo Merkinės, i klubo ruošiamo pikniko šĮ 
paliko dideliame liūdesyje sekmadienį reikalus, ir pat- 
žmoną, vieną sūnų ir duktė- virtinus veikiančios komisi- 

iri slaugę. Velionies sūnūs, j<^ darbuotę, susirinkimas
Karvelis. Karolis ir Pranas,'Vytautas Volungis, buvo buvo užbaigtas.

iš Utenos apskr. 
Kelertas, Endriu

varčių km., Raseinių 
Količienė-Šimkutė, r.s

vaši. Tauragės apskr. 
Kontautienė-šilkaitytė,

lė

musų miesto majoro sekre- 
is, iš Paant-! torius, vėliau rezignavo ir 
įių apskr. -gavo valdžios darbą Vokie- • unmi 
ė. >:š Batakių1 ri ini Tanui _ x__

''‘Kam ink rėtis ir

Batakių! tijoj. Tėvui minis sūnūs į So. Bostono Gabija lap-
buvo parskrydęs iš Vokieti-, kričio 27 d., 4 vai. popiet,

vedęs Worcestęrio LNC svetainė-
I je, statys M. Petrausko ope-

I vščinskaitė. Marijona, iš; Liūdna netekąs I r«tę “KaminkretLs ir Malu-
Dcgučių km.. Lygumų I susipratusiu lietuviu.
Šiaulių apskr. '

Ane-;
iš Deveikiškių km., Krakių jmnna’V’> 

vaU.. Kėdainių apskr. jZmOn« An,l«

Mankus, Juozas, iš Bandzinų 
km.. Raseinių apskr.

Sandaros Išvažiavimas

Jauni’’ nininkas.” Pastatymui va- 
įdovaus muzikas J. Dirvelis. 
, Su Gabijos atstovais, P. 
t Rumskiu, S. Kontautu, S. 
Valk*evičiu ir A. Juga jaui Markauskas, Adomas ir VIa-- A. L. T. Sandaros

das, sūnus Jono ir Veronikos į kuopa bendrai su Lietuvių; galutinai susitarta. 
Graužinaitės Markauskų. į Moterų Piliečių Klubu turės j 

Masionytė. rš Stakiškių km..:pikniką-išvažiavimą spalių Žinios Žinelės
Seirijų vals., Alytaus apskr. j (October > 2. Babrausko'

Mataitis. Mateusas, brolis darž^ ,Leicester, Mass.
Adelės Subačienės, gyvenęs 53

Vietos lietuvių tarpe keti
na vei’stis advokatūra teisi-

Standish St., Hartford. Conn. Į Tai ba< paskutinis šio ru-;n*nkas Zenonas Balčiūną 
Mickaitės-žemaitienės. Nata ; dens išvažiavimas. Motetų rn“: ,“u“i “-----  :-------Tai labai malūnas jaunuo

lis, gražiai kalba lietuvis- 
JuzėsjMeškas-Jablonskytės. išpil-:kai. Jo motina, Teodora 

tdys gražią dainų programaj Balčiūnienė, gyvena South
_____ 2 Rus!Bostone. Jaunasis advoka-

garsiakalbis. Tai bus links- ‘tas ketina atidaryti savo 
ofisą musų mieste.

lijos, giminės prašomi atliepti. Į klubo choras, vedamas Mrs.
Miškinytės. seserys ’ " _ - - 

i Valentukevičienės.
Močius. Stasys, iš Dapkumi - . • ., ........ . .. .. pokiams gros orkestrąkm.. Meškuičių vals.. siaubų ap.1
Niekis. Viktoras, iš šašų km.,, .. .

Šiaulių apskr., buvo pirkęs Ba!- 7?a?' P^UZimas prieš saitą 
kaičių dvarą. Kriukų vals.,! ^i^UUlŽėlę.
Šiaulių apskr. i n ... . . .Norvaišaitės. Elzbieta ir 1-eo Pulk'"'"k*«. *le

‘nuotrupomis, 
žmonių didžiąsias bėdas pa
lieka, kaip jos yra.

—o—
Kol “Margučio” priešą-; 

kyje buvo velionis kompozi
torius A. Vanagaitis, tai 
“Draugas” ir “Margutis” ( 
ryšių neturėjo. Dabar po1 
A. Vanagaičio mirties ima' 
kitaip virsti.’ Išrodo, kadi 
ryšiai tarp “Draugo” ir 
“Margučio” jau užmegsti ir 
tvirtėja.

—o—
Per metą eilę Chicagos 

lietuvių parapijos pikni
kams turėjo Vytauto Par
ką. esanti šalia kazimieri- 
nių kapinių. Parkas ir yra 
dalis tų kapinių. Chicagos 
mirusiųjų karalystei didė
jant. parko vietą reikia grą
žinti kapinėms. Parapijos 
netenka piknikams vietos. 
Dabar kalbama, kad para
pijiniai piknikai po metų 
kitų busią perkelti Į labda
rių Farmą, kuri jau dabar

Mokytojas Eugenijus J, 
Parulis pradėjo dėstyti lie
tuvių kalbą vietos aukštojoj

. , , , ...... Girdėjau prie čerkutės!Pr?k5r,*>s mokykloj- M«kV-
atilauskas. Leonas. „ iviln, vkna lieluvKk., |>ulkininkį tojus Parulis buvo mokyto- 

.. Šilalės vals.. Tauragės >P-‘poniikuoJant ‘ jis „JS iu Ei
rimtai

norą. iš MikoYškio km.. Biržų 
apskr.

Patilau 
km

l’aulikas. Kazys 
Petraitis, žmona

Nerazuranas

visai
aiškino, jog visos 

- Juozo Petraičio, kilusio :š Lau- Lietuvos nelaimės paeinan- 
mėnu km.. Aukštosios Pantimi- čios iš socialdemokratų irS - * . . _ _ • ___r •* e

ir vaikai i'

yra pusėtinai populiari ir nariai, pastebėję kokia nore „g, va|, Kaun0 kr liaudininkų ir ypač iš buvu
mažesnieji piknikai ten kas komisijos ar keno kito kiai-, Pruik Friedrich ir jo sesu„ sio prezidento Dr. K. Gri

niaus. Pagal tą girtą pul-sekmadienis Įvtksta. Vieta dą ar neapsižiūrėjimą, turi gyvena Pittsburghe. 
piknikams dai geicsnė, ne- tvlėti, ar turi teisę tokius, Pucinskis. Ciprijonas. iš šau 
gu Vytauto Parkas, tik ne- netikslumus kelti viešumon, kliu km.. Mosėdžrč parapijos, 
patogu, kad pusėtinai toli kad jie nepasikartotų? Ma-. šaraitė-širvidienė, Marija, iš 
už miesto, ir pasiekiama tik nau, kad ir gerb. B. Vara- Juodkaimių km.. Josvainių v., 
automobiliais ir busais. O sius sutiks, jog tokius daly- Kėdainių apskr.
Vytauto Parkas pasiekia- kus negalima nuslėpti.
mas ii- stiytkariftis.

Laisvamanis.

AKRON, OHIO

“Karštagalvis/

BROOKLYN, N. Y.

ju Everett, Mass., aukštojoj 
mokykloj. Jo tėvai yra se
ni musų miesto gyventojai, 
tėvas Vincas Parulis yra 
biznierius Grafton gatvėj. 

—o—
Senas musų miesto gy-

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

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

Demokratinio Socializmo Pradai ........ 50c.
Tavo Kelias į Socializmą .........................  25c.
Dėl Laisvos Lietuvos.............. x................. 25c.
Nulis ir Begalybė (apysaka) ................. $1.00
Socialdemokratija ir Komunizmas ........ 20c.
Jaunasis Socialdemokratas ..................... 10c.

Norintieji įsigyt šias knygas, kreipkitės asmeniškai 
į musų ofisą ar rašykite:

KELEIVIS
So. Boston 27, Mass.

kininka, kurio galvoje nė vent0JaS Vincas Lio<1a> iš
sėjo 19 d. minėjo savo -<0 
metų gimtadienį ir lyg ty
čia tą dieną supuolė su 50 
metų jo buvimu Amerikoje 
ir su 40 metų priklausymu 

ie”'kokj tai Zuka, o tas Žu-!P"e Lietuvių Klubo. Jo su
kas buvęs visu Lietuvos ne- inus’ Vincas, yra Bell kom* 

panijos aukštas pareigūnas 
ir po juo dirba nemažai lie-

Apie tą pulkininką rašau tuvių, 
todėl, kad parodžius, kokių' —o—
neišmanėlių yra su pulki-Į „ .
ninko cinu. Mat. dušui ir BuBseJ° 17 «'• musM mies-
ėinas-proto nepriduoda, 0 te buvo apsilankiusi iš Con- 

—a.—. valstijos maloni 
Marija Lietuvnin-

viena aiškesnė idėja nėra 
niekada nakvojusi, Lietuvos
demokratiškos grupės ir bu
vęs prezidentas Grinius 
“pastatė armijos priešakv-Schlentner, Otto, gyvena Ply- 

mouth. Minn., ar Sheboygan.
Wis.

j Stanelis, trys broliai, gimę 
Amerikoje, sūnus Kazimiero. Į laimių saltniis. 
kilusio iš Jurkšaičiu km., švek-

Nesenai susiorganizavusi <nos vals., Tauragės apskr. 
i lietuvių tremtinių studentų Tamašauskaitė, Barbora, iš 
, atstovybė Nevv orke ruo- Kalnelio. km., Joniškėlio vals..Atsakymas B. Yarašiui I aiTiuvvue nevv i oi ne i uo- 

“Keleivio” 36 nr. rugsėjo riasi savo pirmam dideliam Šiaulių apskr.
7 d. B. Yarašius, aprašyda- vakarai, baliui, kuris Įvyks Ter kait, Andrius, iš Ridikiš- 
mas apie A. L. P. Klubo spalių 29 d., šeštadieni, 7 kės km., Tauragės apskr. 
narių sugyvenimą pastebės val- vakare, puikioje Knapp
jo, kad vienas “karštagal-)Mansion salėje Brooklyne

Smetonos laikais prisi pėrė1 nec^lcu^
Tylaitė, Barbora, iš Trakinių j0 pulkininkų ir kitokiųI 

km., Ekiemonių vals., Uteno: ''

Jurgis, iš Kalviš- 
. . kio km., Salako vals.. Zarasų

kilusios peštynės. Reikalas bus skiriamas lietuviams apskr.
buvo toks: -tremtiniams studentams, tę- Vaitkutė, Ona, ištekėjo Lie-

A. L. P. Klubas turė jo į riantiems mokslą Ameriko- tuvoje, jos tėvai iš Gr’rdžių v.,
parengimą ir nuo parengi- je,-paremti. _ Telšių apskr.

V’alentukevičius. broliai Jono 
Valentukevičiaus.

Venckus, iš Juodkaimių km.. 
Josvainių vals., Kėdainių ap.

Visockis, Ignas, iš Stegvilių 
km.. Šiaulių apskr.

Ieškomieji arija apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi 
liepti į:
Consulate General of Lithuania 

41 West S2nd Street 
New York 24, N. Y.

mo liko apie 15 svarų deš
rų. Minimas “karštagal
vis” sekančią dieną po pa
rengimo nuvažiavo pas ko
misijos narę ir nusipirko tų 
dešrų už $3.50.

Susirinkime komisija ra
portavo, kad likusių dešrų 
parduota už $2, o aš pašte 
bėjau, kad aš pirkau už 3 
dolerius su puse, todėl klau
siau, kur dingo pusantro) 
dolerio? Vž tą pastabą ir 
kilo visas tas nemalonus er- 
myderis.

Kyla klausimas, ar klubo

V. Kriitaponis, Pirm. 
R. Franka i tė, Sekr.

ŽODYNAS
Anūkai - Lietuviškas

Lietuviškai - Angliškas
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU ATDARAIS 

Tinlgns siuskit su uJsatymo: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadvvay 
Soath Boston 27, Mano.

ir

Lail^s užsisakyti “Kelei
vio” Kalendorių 1950 me
tams. Daug skaitymų ir in
formacijų. Kaina 50 centų.

aukštų cinų. kurių vieninte-1kaitė’ ?r: .Vinc.° K“*1“*'* 
lis nuopelnas buvo tas, kad' se-eis duktė. Juozas bala- 

r,.,z,ior,L-;«; va_ viejus ir Bronius Levanavi-jie nuolankiai “tautos 
do” čebatas laižė.

Dudutis.

čius supažindino su viešnia 
ir jūsų korespondentą.

Budraitis.

LENdVAfi RUDAS ...
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, Mass.
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n IZ *1 !• i Jei jie numirtų, po 65, mą “pensijų planą,’ kurs, bet įs širdies gelmių
■ enSllOS l\.a.nilfllmTaiTIS ,netu amžiaus, ir negautų'užtikrina pirmininkui dar Panašių fanzejų yra vi- r Vlloljvr E%ClĮJlUlllOl<llllO 10 metų imti sa-Į 12,000 dolerių papildomos sose stambiose kompanijo-

, 77---------- , vo pensijas, tai pensijos, po metines pensijos.
Plieno gumos, automobi- fi. Homer’iui, moka algos 10,000 dolerių metams, ten-j Iš kitų kompanijų pas 

lių ir k. darbininkai reik*-'per metus $263,280, o kada ka u įpėdiniams. Imėtina, jog American Su
lauja s e n a t \ es .pensijų. 1 jis sulauks 65 metų am- j‘‘ __j i-u^blin Steel F o u n d r i e s pirminink;
Įmokėjimus i pensijų kasą,žiaus, jis gaus senatvės R •• pirmininkas 
"•□fTul nlipnn imuos reikalą-i c*!*,'* nn4«o Kompanijom pnnuninnae,pagal plieno unijos reikalą- sijos per metus 110,460 do 
vimą, turėtų mokėti darbda- s lerių ir visa jo pensija bus 
viai. Į tą reikalavimą plie- mokama iš kompanijos pi
no kompanijų kalbėtojai • —
atsakė, kad. jei imokėjimai

Ben Morreell', pasitraukęs iš 
darbo kompanijoj 1953 me- 

.. , tais gaus 25,000 pensijos
~ •’ 1 r. per metus. O jei pasiliks•• L , h„- u2t'kllnl™° nePn<?eda dirbti dar penkis metus, Ui

1 penstjų ka-'Ou»J"°“*į"e cento. Toje pačioje, o pensijaPbus pakelta iki 
nukentės kompanijoje yra 13 aukštų 3- tukstanži doleri er 

pareigūnų kurie senatvėje mctus įja hus
gaus po 20 tūkstančių dole- mokama g kom‘panijos pi. 
nų senatvės pensijos per. • ,
metus. Tiys tos kompam-j wbeeli Sleel kompani. 
jos pareigūnai jau gauna jos ilminink wiuiam 

Jpensijas, vienas $25.668, ki- v- ,Soilowav, ir preziden- 

tas, Archie J. McFarland,

darbdavių
darbininkų “savigarba.

Žinoma, darbininkų “sa
vigarbai” nebutu jokio nuo- 
stolio, jei kapitalisUi d^y-.JOS t
tų (mokėjimus 1 pensijų ka-,^.^
sų, nes. pagal teisybę, ai j27,168 ir trečias $76.-
(mokejimus daiys kompani- 9g8 m(?tus
jos ar patys darbininkai, r

tai

Thomas Drever, gaus meti
nės senatvės pensijos po 
17,474 dolerių.

Sharon Steel kompanija 
savo pirmuininkui, Henry 
A. Roemer, mokės senatvės 
pensijos po 7,902 doleriu 
kasmet.

Republic Steel kompani
jos pirmininkas, T. M. Gird- 
ler, gaus senatvės pensijos 
po 50 tūkstančių dolerių 
per metus, o tos kompanijos 
prezidentas C. M. White ir
gi gaus po 50,000 dolerių

se, kurių viršininkai pripa
žista ir senatvės pensijas ir 
socialinį draudimą, bet 
TIKTAI SAU. v

Darbininkas.

gali pasitraukti sulaukę 65 per metus, 
faktiškai tie imokėjimai bus! Allegheny - Ludium Steel metų’arba sulaukę 70 metų., Inland Steel kompanija 
pačių darbininkų uždirbti, kompanijos pirmininkas, .Jiems, pagal ištarnautą lai--turi du “pensijų planus,” 
įmokėjimų iškaščiai bus da-‘Hiland G. Batchelder, kai- ką, bus mokamos ir pensi, pagal vieną pensijas mokės 
lis gamybos išlaidų. Su “sa- bedamas New Haven,, jos. Jų pensijos priklauso i kompanija, o pagal kitą į 
vigarba” ir panašiais daly*!Conn., fabrikantų suvažia ' nuo algos, o algos jie gauna’kasą moka ir busimieji pen- 
kais Įmokėjimų būdas netu-' vime, sakė, jog socialinis po 75 tūkstančius dolerių išminkai. Tos kompanijos
ri nieko bendra. Reikalas į draudimas ir pensijų mokė- permetus 
eina tiktai dėlto, ar darbi-1 jimas senatvėje yra “grynai! Youngstown Steel and 
ninkai turi teisę turėti už-į socialistinis” išmislas. Tube kompanijos pirminin-
tikrinta senatve, ar ne? kas, Frank Purnell, pasi- dolerių.

—Sveikas gyvas, tėve! 
Kurlink taip šlubuoji?

—Einu pas Čalį Zacirką.
—O kas jis per vienas?
—Jis yra bučeris, Maike. 

Jis padaro gerų lietuviškų 
kilbasų.

—Ar tėvas manai balių 
kelti?

—Ne, vaike, aš einu pas 
jį su kitokiu reikalu. Matai, 
jisai turi gerą tekilą- pei 
liams galąsti, tai aš noriu 
išsigaląsti šoblę.

—Verčiau to nedaryk, tė
ve.

—Kodėl?
—Gali susižeisti.
—Maike, juokų nepro- 

vyk. Šventas tėvas paskel
bė vainą katalikų priešams, 
tai reikia rikiuotis prie fai- 
to.

—Nusiramink, tėve. Ka
talikams Amerikoje nėra 
jokio pavojaus. Jeigu jau 
įeikia ką suvaldyt, tai ne 
katalikų priešus, bet kuni
gus, nes jie čia jau perdaug 
'idelius ragus užsiaugino. 
Vienas ių andai net buvu
sio prezidento Roosevelto 
našlę iškoliojo, kad neprita- 
įia klerikalų politikai.

—Maike, nesis p r e č y k 
prieš vyresnį. Aš tau sa
kau, kad neprietelių mes tu
rim labai daug. Apie tai 
rašo visos katalikų gazietos. 
Sako, reikia daiyt didelę 
akciją prieš bedievius, ir tai 
akcijai jau renkami pinigai. 
Yra net ir tam tikras Kata
likų Akcijos fondas sudaly
tas, kurio kasierium yra ku
nigas Ignacijus. Teisybė, 
ką tas žodis mynina, aš ne
žinau. Klausiau Zacirkos, 
ale ir jis nežino, kas yra ka
talikiška akcija. Enivei, 
šoblė turi būt išgaląsta.

—O aš sakau, mesk, tėve, 
tą kočergą per tvorą, nes be 
reikalo ją valkioji. Dar no
sį kada nusipiausi.

—Ne, Maike, unaras ne- 
(’azvalija. Koks gi butų ge
nerolas be šoblės? Tu ne
žinai, kaip didelis jaučiasi 
žmogus, kada jis turi prie 
šono zbrajų. Nieko tada 
ant svieto nebijai, išskyrus 
tik poną Dievą ir zlyduką.

—Nedaryk juokų, tėve.
—Maike, čia ne juokai. 

Ve, prezidentas Trumanas 
apznaimino svietui, kad 
Stalinas jau turi atomišką 
bombą. "Tai kaip tu rokuo
ji, ar čia juokai?

—Bomba ne juokai, tėve. 
Bet ar Stalinas ją turi, mes

tikrai dar nežinom.
—Greičiausia turi, Mai

ke. Sako, kad Amerikos 
paslai, ką užlipo ant Rarotų 
kalno Nojaus arkos ieškoti, 
girdėjo didelį trenksmą ir 
matė liepsnas, kaip ruskiai 
tas bombas sprogdina. Gal 
dėl to amerikonai ir lipo į 
tą kalną.

—Tokioms pasakoms ne
tikėk, tėve. Jeigu Ameri
kos mokslininkai iš tikrųjų 
girdėjo tokių bombų sprog
dinimą, tai girdėjo techniš
kom priemonėm, o ne nuo 
Ararato kalno matė.

—Bet tu, Maike, nenori 
vieiyt, kad maskoliai galė
tų tokią bombą turėti. Ži
nai. kad ir aš nelabai tam 
tikiu. Juk padaryti tokią 

ombą. tai žmogus turi būt 
nedurnas. O ruskiai yra 
tamsus narodas. Argi tie 
utėlių užėsti skuralupiai ga
lėtų išrasti atomo bombą?

—Patys ruskiai neišras
tų, tėve. Bet jie galėjo pa
vogti tos bombos paslaptį 
iš Amerikos. Juk jie čia 
turėjo šimtus šnipų ir Wa- 
shingtono valdžia davė 
tiems šnipams pilną laisvę 
šnipinėti. Be to, rusai par
sigabeno daug mokslininkų 
iš Vokietiios ir davė jiems 
karališkas gyvenimo sąly
gas, kad tik jie dirbtų So
vietų naudai. Taigi turėda
mi vogtus planus ir turėda
mi vokiečių mokslininkus, 
rusai galėjo atominę bombą 
pasigaminti. Jeigu jie ne
būtų galėję šito padalyti, 
tai jie butų paskutiniai glu 
šai. Tas tačiau nereiškia, 
kad jie gali susilyginti su 
Amerika, kuri jau keturis 
metus atominę energiją 
praktikuoja.

—Olrait, Maike, daleis- 
kim, kad ruskiai turi pavo
gę tokią bombą iš Ameri
kos; bet pasakyk, kokiam 
biesui jie ją susprogdė?

—Tam gali būt du tiks
lai, tėve. Visų pirma, pa
sigaminę tokią bombą, ru
sai norėjo žinoti, ar ji tikrai 
sprogsta. Gal vokiečių mok
slininkai juos apgaudinėja? 
Taigi tuo tikslu jie ir nu
sprendė ją išbandyti. Kitas 
tikslas, tai pagąsdinti Ame
riką ir kitus savo priešus, 
kad jie Rusijai perdaug ne
sipriešintų.

—Olrait. Maike, dabar aš 
jau spakainiau miegosiu.

Biznieriam* geriausia rie
tą pasiskelbti “Keleivyje.”

r> - ir kad* tas Hiland trauks ant pensijos su 18,
Pensijos plieno pramone- G. Batchelder pasitrauks is OQ0 dolerilJ metinės p^j. 

je nėra naujas dalykas. Vi- pirmininkavimo savo kom- , mokamos B kompani- 
panijoj, sulaukęs bo metų,;v pinigu
kompanija jam mokės per Cruciblį Sleel kompanija 
metus po 40,006 dolerių be- užtikrina sav0 pl.ezįdentui, 
gyje 10 metų. uz jo 'patari- w H Co)vi 7 500 doIeriu

si st a m b i ų j ų kompanijų 
aukštieji pareigūnai, sulau
kę senatvės, trauna pensijas.
Ir gauna riebias pensijas, o 
ne grašius, štai keletas pa
vyzdžių

United States Steel
blausioji plieno
savo aukštiesiems pareigu-|12 tūkstančių dolerių per ChHsti^Yioo'dolerių me
nams, Iivmg Olds. Anders metus begyje 10 metų irgi ;inžs ensijos. vig tai iš 
M. \ oorhees ir Benjamin F. uz patarimus, o tikrumo-
Fairless, sulaukus jiems 65 je pensijos. Kitas vice-pri 
metu amžiaus, mokės kas-

Zinios iš Anglijos
Likviduojami Hosteliai

Esamomis žiniomis, šį ru
denį bus daug likviduota 
žemės ūkio darbininkų hos- 
telių, nes ių aparato išlai
kymas duodąs nemaža nuo
stolių vyriausybei. Hoste- 
lių gyventojai DP bust su
kelti į dar paliekamus hos- 
telius, be to bus skatinami 
apsigyventi privačiuose bu
tuose ir net busiąs pasiūly
tas darbas kitose industri
jos šakose. Miestų pramo
nėje darbų netrūksta, ta
čiau apsigyvenimui rasti 
kambarį yra nepaprastai 
sunku.

Netrukus bus smulkiau 
žinomi šios reformos rezul
tatai.
Pakelti Tekstilės Darbinin

kų Atlyginimai

Anglija turi geriausią ir 
plačiausią tekstilės pramo
nę pasaulyje, į ją ypatingai 
pokariniu laiku atkreiptas 
didelis dėmesys, kaip į 

jos gaminių ekspor- 
Tekstilėje didelis 
dirba DP moterų

pustas algas ir turi drąsos į vYrV' Darbu joje ge- 
pasirodyti publikai, kaipo1 nausiai patenkinti nei dfr- 
švarutėliai “free enterprise” 1 bantieji kur kituose darbuo

se.
Nors anksčiau buvo pa

keltas atlyginimas, bet at-

pirmininkas, Clarence B. 
Randall, gaus per metus se
natvės pensijos po 19,716

Taip atrodo senatvės pen
sijos stambiesiems “laisvo
jo” kapitalizmo zubrams, 
kurie taip širdingai rūpina
si darbininkų “savigarba,” 
kad ji kartais nenukentėtų 
nuo senatvės pensijų. Tų ka-

mus tai kompanijai, kitaip metįng5 pensijos, pirminin- pitalistinių piniguočių “sa-

mininkas, K. J. Hanley,! Armo Steel kompanijos j 
met po 50.000 dolerių pen- gaus senatvės pensijos per pirmininkas, Charles R.i
sijos! Pinigai pensijoms 10 metų po 10,000 dolerių Hook, gaus senatvės pensi-[ Apie “socializmą" nese- 
bus imami iš kompanijos'kasmet; dar kitas vicepir- jos po 25,000 dolerių kas- nai kalbėjo ir vienas aukš-
kasos. Tie patys pareigu-! mininkas, F. B. Lounsberry, met. Dabar ir pats prezi-tas bažnyčios pareigūnas, ginimą pakėlė dar 10 šiliri-
nai dalyvauja pensijų pia-jgaus po o.oienų per uentas primona «avo jnasus oostono arKivysKupas vusn-gų savaitėje,
ne,” arba yra užsitikrinę metus senatvėje, bėgyje 10 i pensijos kasą, bet iki i ing. Jis sakė. kad įvedi-1 Daugelio pramonės gami-
sau papildomas senatvės metų. Tos kompanijos se- 1945 metų jis į senatvės mas priverstino draudimo1 nių kainos yra žymiai kritu-
pensijas ir savo Įmokėji- natvės pensijos jos aukštie- pensijų kasą nemokėjo nie- ligoje butų socializmas, na, j sios nei anksčiau buvo ir
mais. Jų ir papildomos se- siems pareigūnams yra va- ko. o tas dvasiškis vra "pnes

i natvės pensijos yra ispudin-dinamos “patarėjų aleo- National Supply kompa-socializmą.” todėl jis yra ir 
!gos: vienas gaus papildo- mis.” Jei senatvės pensijos ni jos pirmininkas, A. E. i prieš draudimą ligoje. Vi- 
mai 26,537 dolerius, kitas ir socialinis draudimas yra Walker, gaus po 25,000 do- są savo tą antisocializmą 
20,323 dolerius, o trečias socializmas, tai tos kompa- lerių senatvės pensijos per arkivyskupas pridengė 
13,815 dolerių per metus, nijos viršūnėlė, free enter- 10 metų. Pensija bus mo- šventablvvais žodžiais, už- 

Bethleheir Steel kompa- prise karšti šalininkai, vra karna iš kompanijos kasos, versdamas akis į dangų, lyg 
nija savo pirmininkui, A. tikrų tikriausieji “socialis- Kompanija turi ir papildo- kalbėtų ne kaipo farizėjus,

spartus •
siiprus. <hd. tagreitis. ilgametis 

t ir nr.eksii.>kai suplanuotas 
v,-.i ,is paaaro labai stiprų čiul
pimą.

parankus
tinkamai nustatomas žiočių aukš
tis užtikrina lengvą kilimų valy
mą. nežiūrint kaip jie stori. Plati 
krtp i>» gerkle palengvina ištušti
nimą.

vienodas čiulpimas per visas at
dari s žinti-.; šviesa apšviečia vie
tą pr’e4 žiotis.

ilgai ’>ai’(o. pats pasitepa.

tikslus

lengvutis

AT BOSTON EDISON SHOPS 
AND ELECTBICAL DEALEBS
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PASIRINK

ROYAL
geram darbui!

PASIRINK

ROYAL
gerai vertei!

sižvelgiant į brangų pragy
venimą, darbininkams atly-

atrodo, kad jos dar truputį 
sumažės.

Jonas Alksnėnai.

Beliko Vienas Lietuvių 
Laikraštis

Nesenai “Keleivyje” bu
vo rašyta, kad dar Vokieti
joje yra likę du lietuvių 
tremtinių laikraščiai. Ta
čiau gyvos emigracijos pa
sėkų dėka, nepaprastai su
mažėjus skaitytojams, rug
sėjo 3 d. jau ir savaitraštis 
“Žiburiai” sustojo ėjęs. Te
liko tik vienas, savaitėje du 
kart išeinąs, “Lietuvis.”

J. J-tis.

JUOKAI
Matematika

Du žuvininkai juroje 
siginčijo, kuris iš jųdvt 
geriau žino matematil 
Ginčas ilgainiui įkaito 
laivuko kapitonas nasii 
ginčą išspręsti praktišk 
Jis pasiūlė abiem žuvin 
kam išspręsti tokį uždavii 
Mes pagavome 500 svž 
menkių, parvežėme jas 
uostą ir pardavėme po 
centus už svarą, kiek pini 
mes uždirbome?

Abu žuvininkai pradi 
tą galvosūkį spręsti, bet i 
vienas nei kitas nepriėjo j 
Io. Pagaliau vienas pašt 
kė kapitoną ir sako:

—Pakartok ta uždari 
aš kažkur susimiksinau.

Kapitonas pakartojo, 
žuvininkas sako:

—Ak šitaip, aš dabar 
prantu. Tu sakei, kad n 
ragavome 500 svarų nu 
kių, o aš norėjau išaiškir 
kiek gautume už 500 svs

Dėlto man niekas 
neišėjo iš to skaičiavimo.

Pakalbinkite kaimynus 
draugu* užsisakyti “Kei 
vj.” Kaina metams $3.
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Siaubingos Deportacijos
1948 Metų Gegužės 22 

Dienos Trėmimai

1948 metų gegužės 22 d. 
yra viena iš tragiškiausių 
Lietuvos istorijoje. Lietu
vių tauta neteko viena die
na daugiau kaip 100,000 
gyventojų. Ir taip eina trė
mimai vienas paskui kitų:

1945 metų rugsėjo mėne
sį, toliau sekė 1946 m. va
sario 16 d. trėmimas, 1947 
m. gruodžio 19 d., 1948 m. 
gegužės 22 ir pagaliau 1949 

»m. kovo 24-27 d. ir birželio 
mėnesio trėmimai.

Ties šiais paskutiniais 
trėmimais ir noris daugiau

jokiu budu nesiims žmones 
perspėti.

Gyventojų nuotaika labai 
krito. Visi slankiojo kam
pas iš kampo. Viskas bu
vo nemiela, o darbas iš ran
kų krito. Gyventojai, išgir
dę mašipų užimą, viską me
tę bėgdavo į mišką slėptis. 
Naktim niekas nemiegojo 
namie. Vieni išsikasę slėp
tuves miegojo pasislėpę že
mėse, kiti pas kaimynus, 
kuriuos jautė, kad trėmimas 
nepalies. Daugiausia eida
vo į mišką.

Naktimi* vyrų, moterų ir 
vaikų knibždėjo pilni miš
kai. Sunku atoasakoti iiur- sustot., nes pirmieji yra vail<U.TX naktim 

daugiau ar mažiau aprasyb.! motery, ir ¥aikai ,yjanl
Gegužės 22 d. trėmimas 

yra skaudesnis už visus 
ankstenius trėmimus. Jis 
buvo parengtas su visu bol
ševikiniu skrupulumu, su 
daug didesniu, nei 1941 me
tų trėmimas.

Renka Žinias

1948 m. kovo mėnesio 
pradžioje visuose Lietuvos 
valsčiuose pasirodė rusų ka
rininkų grupės. Jų skaičius 
svyravo tarp 10-20 vals
čiuose, o miestuose, pagal 
gyventojų skaičių, jų buvo 
daug daugiau. Šie karinin
kai kažką dirbo užsidarę 
nepaprastai slaptai, neprisi- 
leisdami net ir pačių patiki
miausių vietinių komunistų. 
Buvo aišku, kad sudarinėja 
kažkokius sąrašus. Paskli
do gandai, kad yra ruošia
mi mobilizaciniai planai, 
nes neti-ukus busiąs karas. 
Jie sukėlė daugeliui entu
ziazmo, nes nieko Lietuvo
je taip nelaukiama, kaip 
karo. Turi būti pasibaisėti
na žmogaus padėtis, jei ka
re ieško išsigelbėjimo. Grei
tai visi karo entuziastai tu
rėjo nusivilti, nes visi paju
to, kad bolševikai ruošia- 
naują didžiulį masinį trėmi
mą.

Rusų karininkai pradėjo 
slankioti po kaimus, ap

šalę turėjo tūnoti po me 
džiai*.

Daugelis vaikų pradėjo 
sirgti. Padėtis buvo dau
giau nei tragiška, bet išei
ties nebuvo: reikėjo slėptis, 
jei nenorėjai badu Sibire 
mirti.

Vargina Žmones Gandai*

KELEIVIS, SO. BOSTON
“NORONIC* LAIVAS PO GAISRO

Taip atrodo “Noronic” laivo viršus po gaisro kuriame žuvo virš 200 žmonių Toronto uos
te. Gaisrininkai ilgai ieškojo laivo degėsiuo e apdegusių keleivių lavonų.

dovanojo tem žmonėm kat- 
re buvo pasislepa ta diena, 
tada buvo išvežimas ir da- 
)ar laisviai gyvionti koki 
nori iš Lietuvos apskričiu.
Duok atsakimas per savo i kė: 
irolis Uonas iki 13 rugpiu- 
is.” Pasirašė majoras Gri- 

sinas, Prienų apskrities 
MGB viršininkas.)

Šiuo laišku patys bolševi
kai atidengia, kas darosi 
Lietuvoje, kur “laisviai gi- 
viona” tik beraščiai Griši- 
nai.

Paruošiami Sąrašai

1947 metų rudenį per 
kautynes partizanams į ran
kas pateko gyvas Lazdijų

lų,” mažiau saugojo, tad 
jam pavyko pabėgti ir įstoti 
į partizanų eiles. Varėnos 
apskr. viršininkas, graužda
mas iš piktumo pirštus, sa- 

“Ne jis kvailas, bet
mes."’

Alytaus valsčiuje išvežė 
seną mokytoją, sirgusį šir
dies liga, Gavelį. Kai mo
kytojas turėjo lipti į maši
ną, jis kreipėsi į rusus ir 
stribus ir išdrožė jiem daug 
karštų žodžių. Gale jis pa
brėžė: “Vežkite, bet visų 
neišvešite. Bus kam atker
šyti.” Jį įvertė į mašiną ir 
be sąmonės nusivežė.

Iš Rumbonių bažnytkai
mio, Alytaus valsčiaus, bu-

Bolševikai pajutę, kad 
žmonės yra labai sujudę, 
tyčiom pradėjo skelbti, kad 
trėmimų daugiau nebebusią 
ir visokiais budais stengėsi 
žmones suraminti, sakyda 
mi, kad tyčiom “banditai” 
gąsdiną. Kad susilpninti) 
žmonių budrumą, jie ty
čiom retkarčiais vėl paleis
davo gandą, kad tą ir tą 
dieną trėmimai bus. Visų 
nervai nepaprastai įsitemp
davo tą dieną. Už kiek lai
ko tie patys stribai vėl pa
leisdavo gandus, kad veš. 
Nuo to žmonės pervargda- 
vo, pasidarė apatiški; kiti 
pradėdavo galvoti: Kode! 
mane turi butinai . vežti. 
Ypač sunku buvo žmonėms 
su mažais vaikais slėptis. 
Daugelis gyventojų pradėjo 
vėl namie nakvoti. Prieš 
trėmimą bolševikai visu* 
tremiamuosius apiplėšė, iš 
reikalaudami iš jų mokes
čiu*, kurių suma siekė dau
giau nė 20,000 rublių, ir 

klausinėdami vietinius gy ! iėga privertė išpirkti valsty-

vieno stribo. Patikrindavo, giau turto atliktų stribams, mai. Pasitaiko, kad žmo- 
ar visi šeimos nariai yra na- Kai žmonės pasiruošda- nės šoka iš kelinto aukšto, 
mie, perskaitydavo kažkokį vo, juos veždavo jų pačių kad užsimuštų ir išsigelbė- 
raštą, kad tas ir tas pilietis arkliais į miesteli, kur iš tų.
yra dešimčiai metų ištre- anksto budavo paruoštas Daugiausia buvo išvežta 
miamas į Sibirą. Už ką iš- spygliuotom vielom aptver- moterų, vaikų ir senių, viso 
tremiama, nebuvo nurodo- tas gardas, į kuri suvarvda- apie 70 nuošimčių. Daugu 
ma. Ištremiamiesiem neva vo nelaiminguosius. Kartu mas tremtinių buvo maža- 
buvo leidžiama pasiimti į miestelį išvarydavo ir gy-' žemiai ūkininkai, 
maisto ir drabužių daugiau vulius, kurių baubimas mai
nei 100 kilogramų, tačiau šėsi su moterų raudomis ir 
tikrumoje tai priklausė nuo rusų keiksmais, 
operatyvinės grupės virsi- Gegužės 22 d. trėmimas 
ninko nuotaikos. Buvo. at- vyko smarkiai lyjant. Ne
sitikimų, kad perplaudavo 
duonos kepalą pusiau ir lei
do pasiimti tik atrėžtą ke
palo pusę, sakydami: “Tau 
ir to greitai nebereikės.”

Trėmimo vaizdai nepap-tą 
rastai baisus. Visur pilnai
rusų kareivių. Girdėti moterų įr vaikų klyksmai. Šen 
ir ten matvti gaisrai. Gir-

paprastos kančios buvo tų 
motinų, kurios su vaikais 
šalo miške, bet dar nepap
rastesnės buvo tų motinų, 
kurios su vaikais pateko į 

gardą ir turėjo gulti į
purvą išmindžiotą daugelio
kojų, kartu su vaikais 
laukti kitos dienos ryto.

ir
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Kitą rytą, ant greitųjų,

ventojus. Žinios buvo ren
kamos apie visus gyvento
jus ir nebuvo-galima spręs
ti. kurį palies vežimas. Nė 
vienas gyventojas nebuvo 
apklaustas tiesioginiai. Apie 
kiekvieną žinios buvo ren
kamos iš jo kaimynų. Svar
biausieji žinių tiekėjai buvo 
vietiniai užsimaskavę šnipai 
ir stribai. Pastarieji yra su
interesuoti, kad dažniau ir 
daugiau išvežtų, nes rusai 
leidžia jiems trėmimo die
nom prisigrobti turto. Daž
nai tenka girdėti stribų pa
sikalbėjimai: “O, kad grei
čiau tremtų, jau nebeturiu 
ką valgyti,” ar: “Tai prival- 
gysime, kai trems, geriau 
kaip šventą dieną.” Nors 
stribai nujaučia dieną, ka

binę paskolą. Tik po to tuo* 
žirone* ištrėmė.

4-5 dienomis prieš trėmi
mą buvo mobilizuotos visos 
mašinos, kurias mobilizavo 
neva kariuomenei pervežti 
valyt miškam. Bet svar
biausias tikslas buvo noras 
tik įgąsdinti vietinius gy
ventojus, kad miškuose ne
sislėptų.

Baisioji Diena

Atėjo baisioji trėmimo 
diena. Dar saulei nešvitus, 
MVD “operatyvinės” gru
pės apsupo tremiamosios 
šeimos namus, ir stiprus 
buožių smūgiai į duris pri
kėlė išsigandusius nelaimin
guosius iš lovų. J vidų įsi-

gaisrai.
dėti stiprus šaudymai, kada Į sudaromos bylos,
rusai ii stribai apšaudydavo j šaukdavo iš eilės gyventojus 
bėgančius slėptis žmones. į ir ver,davo pasirašyti, kad 

Rusam buvo duotas įsa- savu noru išvyksta, bėgda
mi nuo “banditų.”

Visi tie, kurie sutiko pa
sirašyti,—jų buvo maža,— 
buvo apgyvendinti Sibire 
lengvesnėse sąlygose, kiti 
visi blogesnėse. Paskui at
važiuodavo mašinos, visi 
tremtiniai suvaromi į jas ir 
išvežami į geležinkelio sto-

da įvyks trėmimai, bet jie verždavo 5-10 rusų, lydimų

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
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kymas šaudyti net moteris 
ir vaikus, jei tik pamatys 
juos bėgančius.

Sužeistiem kai kada buvo 
suteikta pagalba ir veždavo 
į ligoninę, bet tai nepapras
tai retai. Dažniausiai su
žeistiem nebuvo suteikta jo
kios pagalbos, nors buvo-su- 
žeistų i vidurius. Sakysim. 
Tomkevičiuš, Šlapikų kai
mo, Seirijų valsčiaus, Aly
taus apskrities, mirė pake
liui neaprašomose kančiose. 
Reikia pabrėžti, kad daug 
žmonių, ypač tie, kurie bu
vo patekę i į-usų rankas, ty
čiom bėgo, nors matė, kad 
nepabėgs, nes vilties išbėgti 
nebuvo: tačiau jie bėgo, ne
norėdami palikti savo tėvy
nės ir norėjo čia mirti, negu 
mirti neapkenčiamoje rusų 
žemėje.

Stribų Siautėjimas

Nelaimingiesiems dar be
siruošiant į kelionę, iš ku
rios jie gal jau niekuomet 
negrįš, stribai pradėdavo 
“turto suvisuomeninimą”—- 
daužyti langus, draskyti 
šventųjų paveikslus, laužyti 
baldus, deginti bites, griau
ti pečius. Grobdavo tiesiai 
iš šeimininkių rankų daik
tus, nešdavo slėpti, kad ki
tą dieną atėję galėtų susi
rinkti tuos dalykus, kuriuos 
iš nelaimingųjų pačiu liud- 
niausiu jų gyvenimo mo
mentu buvo išplėšę stribai. 
Iš nelaimingųjų šaipyda- 
vos: “Ko verkiat—baltos 
meškos jus nuramins/’ ar
ba: “Nieko, meškos ten iš
gyvena ir jus išgyvensite.” 

Keikdavo ir vis raginda-

Pravedus statistiką rasta 
kad Alytaus, Varėnos, Laz
dijų apskrityse buvo ištrem 

' ta 4,500 asmenų ir liko 14, 
000 hektarų nedirbamos že 
mės.

Išvežimo plano vistik iš
pildyta .tik. trečdalis,, nes 
daugumui pavyko pasislėp
ti.

Ypač nemalonu bolševi
kams, kad dauguma vyrų 
pabėgo.. Aišku, jie padidi
no partizanų eiles.

“Amnestija”

Norėdanfi jų išvengti, 
bolševikai paskelbė “am
nestiją” tiems, kurie pabė
go. Paskelbę “amnestiją,’ 
rašinėjo išėjusiem į partiza 
nūs, norėdami tiesiai juos 
pasiekti. Vieną tokį-laišką 
Dainavos partizanų orga 
nas “Laisvės Varpas” 1948 
m. gruodžio mėnesį paskel
bė straipsnyje “Majoras

apskrities kompartijos sek- vo ištremta, seniau areštuo- 
retorius Tomas Kulikaus- to, vargonininko 
kas, kuris papasakojo, kaip
vykdomi trėmimai. Patį 
trėmimą paruošti duoda įsa
kymą Maskva. Pirmiausiai 
valsčiuose sudaromi sąrašai 
trijų narių komisijos. Ži
nias ji gauna iš vietinių 
stribų ir šnipų. Toliau są
rašai persiunčiami penkių 
asmenų komisijai į apskri
tį. Čia Sniečkus, Gedvilą 
ir Bartažiunas tvirtina są
rašus ir prašo Maskvos pri
imti netarybinį elementą ir 
duoti jam išgabenti trans
porto priemones. Už duo
ta* transporto priemone*
Lietuvos TSR vyriausybė 
turi užmokėti Maskvos vy
riausybei.

žmona.
Vargšę moterį prieš didelį 
smėlėtą kalną varė pėsčią 
iki mašinos 3 kilometrus ir 
nedavė nieko pasiimti, tik 
mažus vaikelius, iš kurių du 
turėjo ji neštis ant rankų, o 
kiti buvo taip pat maži. Ru
sai ir stribai mušė buožėm 
ir botagais moterį, raginda
mi ją greičiau eiti. Tre
miant nebuvo atsižvelgta į 
žmogaus sveikatą.

Buvo ištremta žmonių, 
kurie jau buvo išgulėję po 
keturi* metu* lovoje, nekel- 
dami iš jo*. Pavyzdžiui se
nuką* Krilavičiu* iš Jėzno 
miestelio.

Iš Birštono miestelio iš
vežė žmogų, kuri* buvo jau 
marinama* ir pakeliui ma
šinoje mirė.

Buvo užregistruota atsiti
kimų, kad rusai, radę gim
dančia* moteris, palaukė, 
kolei įvyko gimdymas, ir 
įsivertę į masiną ligonį ir 
naujagimį išsiveždavo.

Ypač žiaurumu atsižymė
jo stribai. Pavyzdžiui, Šeiriui vaišėmis pxančina nrie'I. - ---- -------------- 1-----

! gimdymo moterys pradėjo 
prašyti» kad paliktų bent 
kūdikį. Tačiau stribai ne
norėjo klausyti sakydami: 
“Žinome, kas užaugęs bus.” 
Kai mašinos sujudo važiuo
ti, Seirijų miestelio moterys 
vėl pradėjo prašyti, kad ati
duotų vaiką. Vienas rusas 
pagailėjo kūdikio ir, maši- 

inai jau judant, jį numetė 
moterim.

Alytaus mieste du stribai 
atėjo areštuoti moksleivio 
D., kuris stvėrė kūjį ir nu
kirto vieną stribą. Pastvė
rė jo automatą, tačiau jis 
nešovė. Tada moksleivis 
pradėjo bėgti, bet rusai pa
šovė jį. Jam buvo iškelta 
byla ir jis buvo nubaustas 
5 metais katorgos už pasi
priešinimą policijai.

Iš Leipalingio miestelio 
buvo ištremtas buvęs nepri- 

Vienas asmuo, taip pat iš klausomybės metais kume- 
Varėnos valsčiaus, seniau tys, vokiečių laikais gatvės 
buvęs policininkas, atėjus šlavikas Jonas Kristapavi- 
bolševikams apsimetė be- čius. Jo sunui pavyko pa
pročiu. 1948 m. trėmė jo sprukti.

Paklausite, ką palietė 
trėmimai. Visus tuos, ku
riuos lietė 0054 įsakymas, 
išleistas dar 1941 metais, 
plius partizanų šeimas ir 
gimines, išbėgusių į vaka
rus šeimas, šeimas kurioje 
yra bent vienas narys nu
šautas.

Žodžiu, kiekvieną tą, ku-
c ordini n nolrocfi tai-vhllC7 si—----- -----------

valdžios.

tis. kur stovėdavo jau pa- Grišinas Laisvės Labdarys.” 
rengti vagonų, ešalonai su'Tai buvo Prienų apskrities
_   1- x  ^.—.x iyj f j či w\spygliuotomis vielomis ant 
vagonų langelių. Iš čia iš
veždavo nelaiminguosius į 
svetimą kraštą bado mir
čiai.

Nesinori tikėti, kad tai 
įvyksta dvidešimtame am
žiuje. Visa tai matydamas, 
pradedi visa širdimi nekęsti 
vakariečių, kurie tuo laiku 
sėdi prie apvalių stalų su 
kanibalais ir svarsto įvai
rias žmogaus teisėm “ginti" 
rezoliucijas.

Su tremiamaisiais visą 
laiką yra elgiamasi labai 
žiauriai—patyčios, buožių 
smūgiai lydi juos. Ypač 
žiaurumu pasižymi “katiu- 
šos” ir stribų moterys. Jos 
akmenimis puola, spardo, 
spiaudo nelaiminguosius. 
Patys rusai stengiasi suda
ryti iškilmingą, šventišką 
nutaiką. Išsipuošę angliš
kais ir amerikoniškais dra
bužiais, vaikšto po miestą ir 
demonstruoja. \ akarbp, po 
darbo, jiems prasideda ba
lius.

Didesniuose miestuose iš
vežimo dieną visos gatvės 
užplūstos raitosios milicijos, 
MVD mokyklų auklėtinių ir 
kariuomenės. Ties kiekvie

viršininko Grišino 
laiškas, rašytas Adomui 
Bartoševičiui, gyvenusiam 
Birštono valsčiuje, kuris 
gegužės 22 d. pabėgo ru
sams iš nagų. Jį rusai, apie 
13 kareivių, su dviem kul 
kosvaidžiais vijosi apie 4 
kilometrus, visą laiką ap 
šaudydami visų ginklų ug
nimi. Tačiau Bartoševičiui 
pavyko pabėgti ir dar tą 
pačią dieną paimti ginklą į 
rankas. Jo jaunesnis bro
lis Jonas, 15 metų, po kurio 
laiko buvo areštuotas. Per 
jį rusai pasiuntė jam laišką. 
Laišką partizanas perdavė 
savo dalinio viršininkui. 
Pasistengsim atpasakoti, 
kiek atsimenam, to laiško 
rašybinius ir minties dei
mančiukus.

*‘Adomas, šiandien aš su
tikau Jusu broli UONAS, 
kuris sėdi Ezne (Jėznas) 
MGB. Jis yra visas apiply
šęs ir utėlėtas ir atrodo kaip 
koks pabėgėlis. Aš paklau
siau Jusu brolis kodėl jis 
taip atrodo ir kodėl jis slap
stosi. Jis man atsakė, kad 
bijo išvežimo iš savo kraš
tas ir kad tu randies ban
dai. Apklausinejas Jusu 
brolis Uonas sužinojau, kad

Trėmimo Epizodai
Čia duosime keletą atski

lų charakteringesnių atsiti
kimų. užregistruotų per ve
žimus. Iš Varėnos apskri
ties Varėnos valsčiaus buvo 
ištremta šeima. Ją atvežus 
Į Vilniaus stotį buvo leista 
iš vagono dviem vyram su 
dideliu puodu eiti vandens 
atnešti. Sargybinio lydimi 
abu vyrai atėjo prie šulinio 
su pu lpa. Jie apsimetė ne
moką pumpuoti vandens. 
Supykęs rusas pasidėjo gin
klą ir pats pradėjo pum
puoti. Vienas vyras stvėrė 
puodą ir visa jėga rėžė ru
sui galvon, taip kad šis be 
sąmonės išsitiesė palei šuli
nį. Abu vyrai laimingai 
pabėgo. Pasiekę savo na
mus, abu vyrai Įstojo į par
tizanų eiles.

šeimą. Jį, kaip “nenorma- ELTOS Biuleteni*.

nu beveik namu miestuose
stovi sunk vežimis, aplink /Ius randates bandoi, nes bi- 

vo sy cntojus greičiau išsi- nardo rnėlynkepuriai. Gir- jotes išvežimo iš savo kraš- 
nešdint nes tuo budu dau- dėti moterų vaiku klyks- ' arybinė vyriausybe

i -

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE

, nent uaves” galva pasida
ro perdaug sausa, taip pat 
ir nuo perdaug saulės, todėl 
galvos odą reikia paalie 

Pradėjus galvai 
kreiptis pas gydy

'Keleivio’ Knygos

Kaip Sūdyti Bei Rūkyti Mėsas
Bekonų ir Kumpių Sūdymas 

Sausu Budu

Mėsai sūdyt galima var
toti medines bačkutes, ku
biliukus arba net ir dėžes, 
kad tik jos nevarvėtų. Sū
dymo tvarka maždaug to
kia

1. Bekonas supiaustomas 
paltimis, o kumpiai ir šol
deriai aplyginami aštriais 
peiliais. Viskas pasveria-: 
ma.

2. Kiekvienam 100 sva-i 
ru mėsos imama 5 svarus} 
druskos, 2 svaru smulkaus 
cukraus ir 2 uncijas saliet
ros (angliškai: saltpeter). 
Viskas sumaišoma.

3. Imama trečdali to mi-i* • • I
šinio ir ištrinama juo kiek
vieną mėsos gabalą iš visų 
pusiu. Šitaip paruošta mė
šit sudedama i kubiliuką ar 
kitokį indą. Po trijų dienų 
imama kitas druskos treč
dalis ir vėl kiekvienas mė
sos gabalas juo ištrinamas? 
Mėsa sudedama i tą pati in
dą iš naujo. Po kitų 3 die
nų vėl pakartojama tas pats 
ir mėsa vėl sudedama at- 
<r*ll

4. Po trečiosios operaci
jos duodama mėsai pasto
vėti 8 dienas, o jeigu mėsos; 
gabalai dideli, tai 10 dienų. 
Tuomet mėsa būna jau ga-'
tava rakvmui.

PASTABA: Mėsą
rrzAvi ulici»A įaucia vngiĄl▼ j*

sūdyt!
I

vietoj, 
taip 
kos.

nes
gerai

sausam 
susigeria

rlt-norin,
ore ne 

drus-

Mėsų Sūdymas Skystime
Šis būdas patartina var

toti tiktai šaltame ore. Mė
sa turi būt gerai atšalusi. 
Sūdymui galima vaitoti di
deli molinį indą arba švarų 
medinį pusbačkį.

1. Bekonas supiaustomas 
patinkamais gabalais, o 
kumpiai ir šolderiai aplygi
nami.

2. Sudėk šaltą mėsą in
dam Kumpius ir šolderius 
patartina dėti apačion, o 
bekoną ant viršaus.

3. Kiekvienam 100 svarų 
mėsos imama 8 svaras dras
kos, 2 švara rudojo cukraus,

2 uncijas salietros ir 4 ga
lionus karšto vandens.

PASTABA: Vieną svarą 
cukraus galima išleisti, o jo 
vieton paimti svarą moleso, 
arba kominio sirupo* arba 
medaus.

4. Į karštą vandenį sude
dama druska, cukrus ir kiti 
dalykai. Išmaišoma ir duo
dama atvėsti iki 50 60 laips
nių.

5. Visą šitą skiedinį su
pilama ant mėsos ir mėsa 
prislč^jama, kad butų ap
semta skysitimu. Tam tiks
lui galima pavaitoti švarų 
medinį dugnelį arba toriel- 
ką, o sunkumui galima pa-! 
imti švariai nušveistą ak
menį.

6. Šolderiai ir kumpiai 
turi mirkti šitame skystime 
nuo 6 iki 8 savaičių, gi be-: 
konams-užtenka nuo 4 iki. 
6 savaičių.

PASTABA: Jeigu skysti-į 
mas pasidarytų gleivėtas ar j 
drumzlinas, ji reikia nupil-{ 
ti. mėsą nuplauti, sudėti at-( 
gal ir užpilti nauju rašalu, j 
padarytu tokiu pat budu j 
kaip pirmutinis.

I
Kaip Rūkyti Mėsas

1. Sūdyta mėsa numaz-; 
gujama ir gerai nusausina-! 
ma.

2. Sausa mėsa sukabina
ma kamine arba specialėj 
rūkykloj- bęt žiūrima, kad 
vienas gabalas nesiektų ki
to.

3. Mėsa rūkoma kasdien 
po 3-4 valandas per dvi sa
vaites. Bet jeigu norima 
pagreitinti, tai rūkoma 3 
paras be pertraukos.

4. Išrūkytai mėsai duo
dama gerai atvėsti.

5. Atvėsusią mėsą suvy
nioja kiekvieną gabalą į ra- 
dą vyniojamą popierą ir ap
siuva audeklu. Audeklas 
turi būti gerai aptemptas. 
Tuomet atskiedžia kalkių 
su klijais (klijai dedami 
tam, kad kalkės geriau lai
kytųsi), ir tuo skiediniu ap- 
tepa mėsos gabalą, taip kad 
audeklo nesimatytų. Tada 
mėsą pakabina vėsioj vietoj 
ir vartoja ją kada reikia.

Iš "Your Fanu.”

Į juot. 
plikti 
toją.

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietuvos prizedenlas 

Or. kaays Grisius.
NiniM <rvdvtni ii tikrai np- . Tai -v,a slora- ;WM) Puslapių knyga, -\O1. ..VtlMOJtll UhMI III kurioje buvęs ijv(uv<xs pieziueiitu.- 

ruso ..pie lietuvių tautini atbudimą, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa- 
(Kasako^a daug linksmų ir įdomiu 
nuotykių iš savo palytimų, Tą kny
gą visi lietuviai turėtų |>ersi.ait> ti.

dauguma moterų praranda kaina ..............................
geras plaukus iš priežasties Dar galima gauti ‘ Keleivio’’

žino, dėlko plaukai slenka, 
kai kurie medicinos autori
tetai tačiau neabejoja, kad

karštų džiovintuvų, kokiu 
vaitoja grožio salionai 
plaukams džiovinti; nuo 
svilinančių mašinų plau
kams garbiniuoti; nuo aš
trių chemikalų, kokie yra 

• vartojami darant “perina 
nent uaves”; nuo stiprių

Somerset, Mass.. jaunimas aeša a«t pečių jauną, 17 metu 
Sirley May France, kuri darė drąsų hdndymą perplaukti 
per Kanalą iš Prancūzijos į Angliją. Baadymas nepavyko, 
bet Somerset jaunimas ją tMtKmingai pasitiko už drąsų 
Kandy mą.

A VERMONT HOUSEWIFE TO
.4 LITUUANIAN HOUSEWIFE

A Request for Sauerkraut Soup Receipe

Mrs. M. Michelson. kettle and bring to boil.
Editor of \Y<»mcn’s ŠM-tion,’ Skim. Tie herbs and spices 
“Keleivis." in a small cloth bag, and

add to the soup. Simmer, 
Dear Editor: covered, for 2 hours. Then

I am turning to you for a(j(] sauerkraut and simmer 
help in a matter that can 15 minutes longer. Serve 
give much pleasure to many topped uith sour eream.
people.

Mr. .Tenkins and I have
traveled up and do\vn and 
across Yermont calling on 
the neuly arrived Lithuan- 
ians \vho have recently 
come to help our Yermont 
farmers. Lithuania could 
uell be proud of the good 
record thev are makįng 
here. We tro in the name

Approximate 
(juarts.

vield: 2 ’

Kalendorių 1919 metams
Tai yra *.M‘> puslapių knyga su įvai

riais straipsniais ir žiniomis, kurio.- 
v Įsiems ir visada yra naudingos. 
Kaina ......................................... 541 centų

TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuva valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusija tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau-

muilų, nuo dažų ir kai kada 
nuo nesanitarinių sąlygų 
prie darbo.

Plaukams sustiprinti ge
riausia priemonė—dažnai 
galvą mazgoti ir kasdien 
plaukus šukuoti, šukos ar 
šepetys masažuoja galvos
<xU. pagerėja kraujo cirku- “ VŠ&
liacija ir plaukų šaknys 
gauna daugiau maisto.

Draugei M. Remeškevičienei

Labai ačiū už gražų laiš
ką ir už tokį dideli įvertini
mą menko mano darbo prie 
Motera Skyriaus. Ištiesų, 
malonu yra girdėti, kadi 
Moterų Skyrius skaityto
joms taip patinka.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
ZGERT 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 teikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų ? Kodėl jam reikia riebalų ? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutes. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik .............................................. 15c

KUNIGŲ CELIBATAS
Si knygelė parodo, kodėl Romo*

popiežiaus kunigai nesipaciuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori-0 kai draugė klausi, ar ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 

_____  ,1_______ 1____ : kijos nupuolimas. Šią knygą turėtųdovaną, kurią | k”k^ vyras,
Dei' *r jaun’K.iiiti.-i» kurie geidžia, kad jų 
1 • moterys, dukterys ir mylimosios ne

Kas Daryti, kad 
Plaukai Butų 
Sveiki ir Gražus

gavau tą
draugė siuntei man
"Keleivio" ofisą, tai prane-1 papultų į tokia kunigų globą. Para- 
» J. 1 šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D.,
SU, kau ga\ au 11 tanu (liau-; sulietuvino Ferdinand de Samogitia 
gei labai nuoširdų ačiū už'Kaina ...............................

tėvas

tai.
M. Michelsonienė.

ŽEMAITĖS RASTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-

MONOLOGA1 IR
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikšėiojitnams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ............ 25c

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Bambos 
tpyčiai,“ eilės, pasikalbėjimai, Iiu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais, 

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

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymų caro AleK- 
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. I* 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žiemei 
priėjo krikščionybės gadynę? \ isus 
tuos klausimas galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $l.<0

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia va 

sudėtos įvairios lietuviškos daili >s 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmi is 
jūsų laisvas nuo darbo valanda-. In
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ......................................... $l.(<0

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Saleniono galva. Išaiškinti visoite 
sapnai visokiais atsitiki.n:>i>. Virš 
300 puslapių knyga. Kairia .. $ 1 .00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Itazbainin* as 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
na žymiausių lietuvių rašytojų? Arj jis įgijo valdžią ir pasalino savo ku
šinote, kad ji buvo paprasta kai-: vusi us draugu.-. Labai jdotni knyga.

MANO KELIAS

Eisiu vistiek. tegu ir vienas.
Nors Amerikos moterys 

kasmet išleidžia milžiniškas 
Governor. M r. Jen-.pbrigų sumas grožio salio- 

kins to translate and help!nams» plaukų tonikams ir 
the employer and his help-.tepalams, vistiek reta kuri 
er to better -understand JV žino paprasčiausius fak- 
each other, and I as direc- tus apie savo plaukus. Taip 
tor of Displaced PersonsJ^o "Redbook" žurnale, 
for the State of Yermont. Patty Roulf. Ar tai nuo šypsodamos ji skina rūtą.

į perdaug dažno plaukų kai-! šypsodamos pina kasas. 
Sometfme during such tinimo, sukimo, dažymo ir čia nakti bernelio vr’ imta. 

conversation Mr. Tenkins'visokiais chemikalais mir- 
asks about their food. and Rymo, ji nepasako: bet ji Tv.r 
the ųuestion comes. “Iš duoda keletą nurodymų,! 5 *' 
there anything you miss?” kas reikia daryti »* ko ne-!

O ♦ K pmt

mo moteris, mažai mokslo išėjusi, j Kaina.
, gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip'IT.7u...----_:i:„__________ ; v:,„ i UTkrU?!į lunsuinviai ir minvnai mvvviu. -

i O paskui ji ėmė apysakas rašyti., > ihe'vi*?
enimas. ■ « VIt, V z) .

ia xmrifc.ii:Z S ■ V7
25c

PASITINKA SERGANČIĄ DRAUGĘ

is įjantjoa atvyko i Sacramento, Calif.. serganti jaunutė 
Kristine Pauteen, kurią pakvietė pasisvečiuoti ir pataisyti 
sveikatą jos “plunksnos draugai,” Mrs. Aaron šeimos vai
kais, su kuriais jauna Danijos mergaitė ilgai susirašinėjo ir 
tuo budu susipažnio ir užmezgė draugystę.

Nors nrieš mane visi sukiku i ■*os yra tikras gyvenimas,P ‘ ‘ , kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet I Laisvamanis čia pasako, kode! jis
Daina maloni be refreno. Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku-: negali tikėti. Pilna argumentų, ku

rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos rių nesumuš joks jėzuitai............ 20c
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa-į . ir-ri vii: fc- u l

įrašiusi Ij'-tuvoje ir Amerikoje. “Ke-, bir<IL »lę 1\.AJ.l»lJis 
leivis” ftarduoda jos raštus parašy-[GRAMATIKA
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi) , .
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- , AmerAos lietuviams,
se rastuose ji gražiai aprašo, gra- kas .,s ’^uv.sko ja u.u.... n.u.
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- tinkan^*a‘ išmoktu f-avo tėvų 

įsų gyvenimo būdą ir musų papro- ° ‘ n,n’*,-vr}r,r‘:azn?' ;>a-
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- į?’0 Ta'’tl''k^ l*’t,u''1įs. 
sios rašytojos parašu, taipgi paveik- Krama.t,ka yra tij> a- u vi-

. . . šiai vaikų prieglaudų, kurias te- ki •
; maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks-j knyga, l,i pus,.
las Žemaitės kartu su Andrium Bu- į Ks,na ........................................ *' *°
lotą ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- į LYTIŠKOS LIGOS pi a- riai nužudę vokiečiai laike šito ka-
ro. Tai didelė knyga, 12S puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks- 

oOc

Ir kelias visas man be tilto.
D. Pumputis.

RŪTA

Šypsodamos skina ji rūtą.

. Sužinos, tai—au. . 
žūta.

Bet kaip sužinos tai ir kas ?— lais? kaina

PAPARČIO ŽIEDASThe ansvei al\\ays i>. ^e>, daryti, kad plaukai butų šypsodamos ji skina rūta. 
cabbage soup." Sometimes- sveiki ir gražus. šypsodamos pina kasas’,
black bread is also men- štai keli nurodymai, Ro k. Rinki

nedalyti:
black bread i? also men- 
tioned.

Severai of the farmers': E Nepersidirbk perdaug, 
wives have asked me if I nenuvark nuo darbo ir ne- 
could secure a real Lithu-į davalgymo.
anian receipe for cabbage. 2. Nevaikščiok ilgiau 
souj). They want to please'į kaip savaitę nemazgotais 
their nevv helpers and they j plaukąjs.
are alvvays eager to try nevv 3. Nevartok kietu, aštrių 
receipes. šepečių plaukams šukuoti,

Therefore I turn to you jei turi jautrią gaivos ouą. 
for help. Can you secure| 4. Netrink galvos dažnai
such a receipe for cabbage į ir stipriai, jeigu turi alie- 
soup, possibly black bread juotus (riebaluotus) plau-
and any other favorite dish-įkus.
es vv h i c h our Yermont ;>. Nevartok naujų toni-
farmers’ vvives could pre-
pare?

Any help you could give 
us in ^eeuring such receip- 
ies would l>e very much ap-
preciated. galvos mankymas gali būt

Cordially yours, {žalingas.

kų ir kitokių preparatų 
plaukams, kol jie nėra iš
bandyti.

C. Nevaikščiok dažnai į 
gi’ožio galionus. Dažnas

Martha P. Buttrick,
Farm Lalior Supervisor

7. Nedėvėk veržiančių 
skrybėlių ar kepurių. Nuo

In Charge of Displaced I’erson nuplinka galva
Dabar seka keletas pata- 

Sauerkraut Soup ,imų. kas naudinga daryti, 
The follovving is the re-i kad plaukai butlĮ gražus:

K. Rinkis.

MENO GRAžUOI.ė

Visokios daržovės ir vaisiai 
tori savo karalienes, tai kodėl 
šienas negali turėti? Ir tori. 
šita graži mergaitė. Lilla Ki- 
ser, buvo išrinkta “šieno ka
ralienė“ Pomona. Calif., vie-

Ir keturios kitos apysakos: (l) 
Neužsitikintis Vyra; (21 Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4į Korekta. Jose 
nur<doma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius prietarus, burtas ir tt. 15c

ANGLIŠKAI-UETU VISKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi.

' .Mes kasdien girdime daug anglišku 
• žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 

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

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

“’PDr. F. Matulaitis. Antra. į r, u . • » 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė

TAVO KELIAS Į
SOCIALIZMĄ,

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

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEM£?

laibai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Paų-al 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas. arba kaip Atsirado Kalbos.“ 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ ]i»c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klaus imu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, verte Vardu-
nas. Kaina ......................................... pie

TABAKAS

ųuested receipe:
1 lb. lean beef.
1 soup lione.
3 carrots. diced.
3 small oivons, sliced. 
3 stalks celery, dked 
3 nuari s vvater.
1 bay leaf.
Salt and pcpper.
1 can sauerkraut.

E Saugok bendrą savo 
kūno sveikatą. Kasdien 
plaukus gerai iššukuok. Is-, 
plauk galvą minkštu muilu' name jomarke. 
kas savaitei kad muilo
plaukuose neliktų, perplauk 
juos tvru vandeniu tris kar
tus Išplovus galvą, kožną 
syki išmazgok su muilu sa- 

įvo šukas ir šepetį, kuriuo 
Put beef, carrots, onions,'pla-.kus šukuoji,

celery and water in lai gė J 2. Nuo perdaug “perma-j

Gailestingumo jausmas 
yra kilnus, paaukok dienos 
uždarbį vargan patekusiem 
lietuviams! Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief 

Fund of America,
105 Grand st.,

Brooklyn 11, N. Y.

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 

žmonės kuria per amžias? Sj intri- daugelį iš gyveninio patyrimų para-
guojantį |*>litišk*i-ekonomišką klau- šė K. Stiklelis. Kaina ................. 25c
sima aiškina garsusis Vokietijos so-1 “Keleivi* ” (536 Rrnorlur.v 
cial.lemokratų teoretikas Kari Kaut- o »roadway,
sky. Kaina ......................................... 10c 5o. Boston 27. MaSS.

M a my t e Labai Dėkinga
------------------- ---------—\[

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

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

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

Keleivis .
•36 E. Broadvray, Sa. Boston 27, Mass.

X
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Puslapis Septintas

Jugoslavija ir Anglija Indonezija Pripažinta

Anglija ir Jugoslavija pa-j Olandijos ir Indonezijos 
sirašė penkiems metams' derybos Hagos mieste bai- 
prekybos sutartį, pagal kujgėst visišku susitarimu- Sū
rią tos valstybės pasikeis tarta dėl sukūrimo Indone- 
560 milionų dolerių vertės,zijos Jungtinių Valstybių, 
prekėmis ir Anglija suteiks, tvarkomų federacijos ry- 
Jugoslavijai 22 milionų do-į šiais, su labai plačia savi-
lerių kreditų. Prekybos su
tartis padaro Jugoslaviją 
nepriklausoma nuo “sovie
tiško bloko.”

G. Eitleri* Ministeris

Rytinės (sovietiškos) Vo
kietijos propagandos minis- 
teriu paskirtas Gerhard Eis
ler, iš Amerikos pabėgęs 
komunistas. Jis užims Dr.

valda federacijos dalims. 
Hagoje priimtas statutas, 
kurs tvarkys Indonezijos 
santykius su Olandija.

Austrijos Taika

Keturių didžiųjų ministe
rių delegatai New Yorke 
vėl tarėsi apie sudarymą 
taikos sutarties Austrijai, 

i bet susitarti negalėjo. Jie

Amerikos, Anglijęs ir Kanados atstovai veda derybas 
ftasbiagtone dėl atnaujinimo karo metu bendradarbiavimo 
atominės energijos tyrinėjimo srityje. Paveiksle matytis 
iš kairės į dešinę apačioje: Anglijos ambasadorius Oliver 
F r anks. valstybės- sekretoriaus padėjėjas James E. Wel>b 
ir Kanados prekybos ministeris C. D- &>we. Viršuje ma
tosi: Sir Derrick Miller, Wm. Wobster ir Snmner Pike.

papuošti bet keno stubą.' PAIEŠKOJIMŲ KAINOS j
Nebuvusieji Vilniuje is to, . ., i« u-.vj j . j Nemokamai paieškojimu ne-,a bumo gali gauti® vaizdu ... ' . ... . .uuiio s .-į talpinani. Iki 25 žodžiu paies-
apie Lietuvos senąją sosti- !kujinias kainuoja «> centu. o 
nę, jos gražumą ii kuo Ji Via-A 25 žodžiu jm» 2 centu nuo 
skiriasi nuo kitų didtnies-; ž,m1žCIO.

Bet tokia kaina yra tiktai gi
miniu bei draugų paieškoji-

iėių. Gi buvusieji* Vilniuje 
: albumą vartys su ilgesiu.

“Lithuanian Art in Ex-jmams.
1 iie” vra spalvuotos įepro- Paieškojimas asmenų vedybų 
d ūkei jos lietuvių menininkų tikslais kainuoja 75 centus lkl 

i žymiųjų kurinių, jų įdėta » « ’į«* » ž-Hižiu-,.,
[virš 60 su musu menininku 3 į?.1"“? ‘“į"'- .. .
trumputėlėmis biografijo- .^,lkk;liais ., al. - cen.
mis anglų kalboje. . . . tus. prašom nesiųsti oro

Čia paminėtus leidinius pašto Ženklelių ir nesiųsti pašto 
norintieji gali įsigyti pas ženklelių iš Kanados, 
architektą T. J. Vizgirdą, Visi paieškojimai apmokami 
291 D SL, So. Boston 27, 'Š kalno, kitaip jie negali tilpti.

LIIETtlVlŲ KALBOS 
VADOVAS -

..Lietuvių Kainos Vadov as yra
spausdinamas skalios keliu Bie- .. 
kiekio 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:

J uozas Audėnas.
11 To w n send Street,

Boston Roxbury. Mass.
(52) -

J. Goebbelso vietą ir suks sutarė pranešti didiesiems 
propagandos mašiną prieš ministeriams, jog jie negali 
Ameriką ir kitus demokra
tiškus kraštus. Eisleris iš 
Amerikos pabėgo lenkų lai
vu “Batory.”

susitarti ir tegu patys “di
dieji” bando užbaigti tą 
darbą. Susitarti nebuvo ga
lima dėl Maskvos gobšumo.

Čechijos Bažnyčia

Čechoslovakijos komunis
tinė valdžia įsakė areštuo
ti daugybę kunigų, kurie 
kaltinami, kati nepritaria 
valdžiai. Valdžia nori te
roru ir papirkimais suskal
dyti katalikų dvasiškiją, 
kad paskui valdžiai parsi
davę kunigai organizuoti]
“nepriklausomą” nuo Ro- 

. mos bažnyčią.
Kanados Meilužiai

Kanadietis J. A. Guay iš 
Quebec miesto apkaltintas, 
kad jis pakišo į keleivinį or
laivį bombą, kuli sprogda
ma. užmušė 23 žmones. Tas 
žmogus tuo budu norėjo at-į kurioje nacių budeliai buvo 
sikratyti nuo savo meilužės palaidoję 4,000 nužudytų 
vyro. Jo meilužė, Mrs. žmonių. Nacių aukų kapus 
Marie Piene, prisipažino, atrado Bavarijos valdžios 
kad ji, meilužio prikalbinta, pareigūnai ir atkastų lavo- 
bombą Įdėjo Į savo vyro la- nų likučius patikrino bava- 
gaminą. Abu suimti. ,ru ir amerikiečių komisija.

Norvegijos Rinkimai

Spalių 10 d. Norvegijoj 
Įvyksta parlamento rinki
mai. Paskutinieji rinkimai 
Norvegijoj buvo 1945 me
tais spalių 8 d. Tada Dar
bo Partija laimėjo 76 vietas 
parlamente, o visos kitos 
partijos gavo tik 74 vietas.
Dabar Norvegijos balsuoto
jai arba patvirtins darbo’ a . p « •
valdžios politiką, arba pa Į OKdltytOJ^ DdlSdl 
keis vyriausybę.

sumanys ir Hipelį, dipukštį, di- 
pužėllį tir panašius.

Į idiotiškus žodžius galima ir
gi Įprasti, o “dipuką*“ yra idio- 
liškiausias iš visų musų “nauja
darų.” Patartina jį išmesti iš 
musų kalbos, kad jis nesipai
niotų. Kada mes atvykome į 
Ameriką, mus vadindavo grino- 
riais, o dabar prasimanėme di
pukus. O kaip butų, jei paban
dytume išsiversti be preučma
nymų ir be pravardžiavimų?

S. G-as.
Chicago, III.

■■ ............. i
kį laikraštį malonu ir namuose1 
turėti. Nutariau “Keleivi" už
siprenumeruoti ir prašom ji 
siųsti. Baigdamas dar kartą 
tariu ačiū už laišką ir “Kelei
vį/’ o aš niekada nepamiršiu 
jūsų. Linkiu visa geriausia. Į 

J. Gustainis, |

Leidinių kainos yra to
kios: “Lithuania Through 

i the Ages”—$2.50; “Vii- . Lietuviams Remti
nius, The Capital Uthu-;’,unc'a. El,rop”" . „ .

' ania“—$2.50 “Lithuanian i t.rt”t,ma™ Jį*“! **
. , ,.T .x, ! didžio, po $7.;»0 ir po Sj>10. Supa-

į Al "t - $2.o0, LyhU' i kavimas ir kitas darbas atlieka-
anian Art in Exile —Sl.a0:'mas ve|tu;

SIUNTINIAI J EUROPĄ
Draiigija(

lietuviams!

Nacių Palikimas

Prie Dachau koncentraci
jos stovyklos atrasta didelė 
visai nepažymėta duobė,

KAS MUMS RAŠOMA
Sako, Argentinoj Baisi Vergija.trukti ir (išsikelti gyventi į ge- 

: resnį kraštą.
Gerb. Redaktoriau: Kreipiuo- __y, g.

si į tamstą su tokiu reikalu: puenos Aires.
Esu lietuvis, karo išblokštąs iš ____
savo krašto. Gyvenau Vokieti- Dėl žodžio “Dipukas” 
joj, anglų zonoj Kada anglai
jiareikalavo darbininkų žemės Naujai atvykusius į Ameriką 
ukiur, aš išvažiavau, dirbau lietuvius kartais vadiname di- 
vienus metus kartu su genero- pūkais. Tai yra sulietuvin
to Černių. Po metų generolas: tas” DP, dvejų raidžių žodis, ku- 
išvažiavo į Ameriką, o aš į Ar- ris betgi ausį raižo taip. kaip 
gentiną, nes neturėjau atffida- koks “parinkta* vienskiemenis 
vit’ų važiuoti į Ameriką. saksų žodis.

šiandieną visai apsivyliau “Dipukas lietuv-.ų kalboje 
Argentina, žmonės čia pusiau >'ra ne* *’s nei tas, nei varna 
laukiniai, gyvena visokiuose ur- nt* gegutė. Musų kalboje galu- 
vuose ir landynėse. Palyginus'11® ‘ūkas paprastai turi panie-
su anglu gyvenimas čia baisi kos reikšmę, kaip. pavyzdžiui.

Petravičiaus woodcuts —į 
$10 ir “The Turelve Rav- 
ens,“ \voodcuts by V. Ratas 
—$2.50. ,

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
haltųjų, sėklos nu
bėgi mo, gimdos 
nuslugimo, akių

uždeo-imo, nuo rožės, nuo dru
gio, nuo kepenų gedimo, nuo 
skilvio ir kitų vidurinių skau-

teliu, ’į sv. arbatos, 1 kvorta j dulill, I1UO sugedusios burilOS. 
s, 4 sv. cukraus gabalėlių, 2| ' . _

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

no miltelių, ’į sv. arbatos, 1 kvorta
aliejaus, sv. vu&raus x-ll*uiriių, — i . , . - - ■ .. - ... . -
sv. taukų, i kenukas kondensuoto Auksines šaknelės veikia tiktai

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau sesutės M-ikalinos Taraš- 

, kevičiutės, kilusios iš Skraičionių 
Longton St.. England.! kaimo, Vilniaus krašto, ir Martino 

Staniulio <Stancl>, gimusio Kaziulių 
kaime, Deveniškio valsčiuje, Vilnijoj. 
Prašau atsiliepti šiuo adresu:

Juzė Taraškevičiutė-Braškicnė, 
132 llilberg Ave., Brockton, .Mass.

Dear Širs: Sorry to have de- 
Iayed payment on my subscrip
tion for this year. Enelosed 
you will find a note for six (kil
ters for this yearis subscription 
and also next year. Yours 
truly,

Mrs. Mary Litus.
Baltimore. Md.

Gerbiama administracija: Tas 
teisybė, aš nenoriu, kad mano 
durys butų uždarytos Maikio 
Tėvui, kuris jau pramynė gero
ką taką pas mane bevaikščioda
mas. įrašau, kad jis dar pas 
manė vaikščiotų Sii S3V0 t ė rST li
gomis žiniomis iš viso pasaulio, 
už tai aš jam siunčiu kelionei 
pinigus ir pridedu 50c už at
einančių metų kaledorių. “Ke
leivio” kalendorius man labai 
patinka, jis yra naudingas pasi-, 
skaityti ir duoda visokių pasi
skaitymų ir naudingų patari
mų. Aš veliju, kad visi laik
raščio skaitytojai, užsisakyda
mi “Keleivi.” užsisakytų kartu 
ir kalendorių, kuriame ras pui 
kių aprašymų ir teisingų infor 
mari jų apie visą pasaulį.

Viso labo Maikiui ir Tėvui. 
Mrs. Mary' Simutis,

Dear Širs: I am eaclosing a 
postai note for the amount of 
$6.50 coverrng the subscription 
at least for another two years. 
I am alsą including in the post-

APSIVEDIMAI
Paieškau gyvenimui moteries, ne 

senesnės kaip 55 melų. Su pinru 
laišku prašau prisiųsti ir savo pa
veikiu. <401

J. Bu lota ra,
435 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y.

LŠ.MINTINGA.S ŽMOGUS Iš ANKS
TO- APRŪPINA SAVE Ilt ŠEIMĄ

Nereikia laukti kol apsirgsi ir at
sigulsi lovon arba busi nuvežtas li
goninėn Tas brangiai kainuos. Li
gai pasinsdžius, nereikia duot jai 

. įsigalėt. Tai geriausis ginklas prieš
al note a flftv cents donation | daugelį Ilgu- Labai geras vaistas
to ">rr. Mike' __ . os yra 6 rūsysto get himself a cigar or some 
thing else if he cares to. 1 re 
main. sincerely yours.

Mrs. Mary Baranauskas,

pieno ir 2 gabalai muilo.
Už $10:

3 svarai kavos, 2 sv. sviesto, 1 sv. 
pieno miltelių, ’,į sv. arbatos. 1 kvor
ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1 % sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čekį 
arba money orderį ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir 
įeikia pasakyt, ka daryti su siunti
niu jeigu jįj nebūtu galima nu rody 
tam asmeniui įteikti: pavesti jį sto
vyklos vadovybei ar gražinti siuntė-

nesveiką kūno dali, kuri sergir.' 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne musų pa
sakyta, l>et taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kuno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuojajui atgal? Grąžinimą siuntėjas turės

Užsakymus ir pinigus prašome šių $15.00. Perkant mažiau, unci
sti mums šiuo adresu:

Lithuanian Aid Association, Ine.. 
S9 Ward st. Woreester. Mass.

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti ‘Keleivyje.’*

ja kainuoja $1.00.

ALEXANDER’S CO. 
414 West Broadvvay

South Boston 27. Mass.

Pagalba Tautiečiam
Tūkstančiai išvietintųių lietuvių- kurie jau keturi metai 

gyvena Europos kempėse, gali atvykti į Ameriką pagal 
naująjį DP įstatymą. Internacionalinis Gelbėjimo ir šal
pos Komitetas (International Rescue and Relief Commit
tee) pagelbsti tiems lietuviams sutvarkyti dokumentus. 
Bet tremtiniai negali atvykti, jei Gelbėjimo ir šalpos Ko
mitetas negali jiems užtikrinti pirmąsias jų išlaidas ir ke
lionės lėšas čia Amerikoje.

Tarptautinis Gelbėjimo ir šalpos Komitetas turi specia- 
linį lietuviams gelbėti fondą. Vidutiniai vienas naujas 

,4 ,liraviv .an, atvykęs imigrantas kainuoja tam komitetui apie šimtą 
«ki^'^tation, ^Ra.shT':sin'^*'\th- dolerių (kelionė, maistas, pirmoji globa, rūbai ir t. t.), 
fete’s F^ųjSoiis, Pimpies Buvns.Siųskit jūsų auką į I.R.R.C. Lietuvių Fondą, kad demo- 

šėiau minėtų ligų. Gelbsti1 kratiško nusistatymo žmonės galėtų iš Vokietijos ir Aust
rijos kempių pasiekti Ameriką. Siųskit šimtą dolerių ar 
vieną dolerį, kiekvienas doleris padės dirbti tą žmoniš
kumo darbą.

of voiir nnner Misstcle Oin^ent arba mestis,pape ę nišys nuo įvairių Hęų-

Nauji Leidiniai
Architektas Tadas J. Viz- 

. girda Vokietijoj buvo suor
ganizavęs knygų leidimą ir į

Tėmykit:
Nr. 1. Nuo dantų gėlimo ir sme

genų nesveikumo. Kartais žmogus 
neturi dantų, bet smegenys išpurtę, 
skauda. Vartok M. J. S. Miracle 
Ointment for Tootache, busi užganė- 

Detroit, Mich.'dintas. Kaina $1.
Nr. 2. M. J. S. Salve for Eicternal 

Paikis. Mostis, kuri maloniai šildo 
ir pašalina įvairius skausmus: kojų, 
rankų, strėnų, sprando, mėšlungio 
traukimų, tirpimų, sąnarių ir rau
menų nesveikumų, nuo peršalimo ir 
nuo aštraus kosulio. Kaina $1.25.

Nr. X M. J- S. Miracle .Salve for

i Sores.
. . . 1 nuo aukščiau .............. -n-r- ----------buvo suplanavęs išleisti Visą jei kojos kaista, nuo nosies ir bur

nos nesveikumo ir nuo daugybės ki
tų odos ligų. Kaina $1.25.

N r. 4. -M. J. S. New Discovery—
Salve for Ibching Skin and I’oison 
Įvy. ši naujai išrasta mostis paša
lina odos niežėjimų, Poison įvy. iš
bėrimus, nušašimus. Kaina $1.25.

Nr. 3. M. J. S. Nevv Discovery— 
Salve for Pilės. Relieves the burn- 
ing pains and soreness, fights in- 
fection, promotes healing. Ši mostis 
pašalina Pilės be skirtumo ar jie 
nauji ar užsisenėję. pagelbės be 
piaustymo, jei dar nėra išsivystę į
vėžį. Kaip vartoti ir užsilaikyti—

_____ _____ •_ _   m

eilę knygų vaizduojančių 
Lietuvą—Kraštą ir Tautą 

Indiana Harbor, Ind. (Lithuanian Country and 
Nation).

Iš numatytų leidinių išė
jo keturios knygos: Dr. 
A. Šapokos “Lithuania 
Through the Ages,” T. J.

Gerbiama redakcija: štai pri- 
srunčiu už “Keleivio” prenume
ratą ir pridedu 25c už knygutę 
“Kaukazo Razbaininkas,“ o 75c 
Maikio Tėvui ant machorkos.

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

Kaitą mačiau "Keleivyje," i1 izgildos Vilniui. The .
'kad Tėvas prašė Maitų paakojCapital of Lithuania.” Dr.

money ordėdrį ar čekį. Siunčiam ir 
C.O.D., bet turit prisiųsti štampų už 
3Hc. Adresuokit: < lū»

žodžiuose: slapukas, žydukas,! (<uch<)d-
nykštukas, peštukas, tvaiku-1 junw

vergija. Aš niekada nemačiau
tokio skurdaus gyvenimo, nors .
visą Europą išvažinėjau. kas. gaidukas žr k. Lietuviai

Mano didžiausias rupesnis mėgsta sumažinimus ir turi juj 
dabar yra kaip nors iš čia iš- gyvą galą, tai kas nors vėliau

■ ■■ ■ —-

linti kvoterį, bet Maikis jam!J- Baltrušaičio “Lithuanian 
nedavė. Tai dabar tegu Tėvas, Folk Art”’ ir “Lithuanian 
vėl paprašo, o kai Maikis ne-; Art in Exile.”
duos. tai tegul Tėvas parodoj J§ čia paminėtu veikalu 
Maikiui Baltrmorės kvotori ir, architektas T. J. Vizgirdas

M. J. Srilp*. P. O. 73, Sla. A. 
Hartford 6. Omo.

Vietiniai galit gauti Hartfonlo 
vaistinėse. Reikalaukit.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingi
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VMM X
Savo nariams lignie yr.Salpu 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.
Liroje ooJalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.0(h
Dabar veuantM Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va- 
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir privalyk savo ieimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kropą arte į Centrą adre- 
siodamss:

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 W. 30* Su N«w York 1, N. Y.

mums pridavė pagarsinti 
Vilniaus albumą—“Vilnius 
The Capital of Lithuania” 

_____ j ir “Lithuanian Art in Ex-
Gerb. redaktoriau: širdingai i Ne

dėkoju už vieną “Keleivio” nr..! Vilniaus albumas yra rin- 
kurį jus man prisiuntėte. Aš kinys fotografijų žymiausių 
jį perskaičiau čr radau daug Vilniaus miesto pastatų, pa- 
įdomiu straipsnių ir žinių, teik-. Jocių ir įdomesnių vietų, 
rastis man labai patiko, tai ne Yra 63 didelės fotografijos 
musų čia vietiros laikraštiH, ku- ir 62 puslapiai aprašymo 
ri, eko neparaėo, tikJokite , vi,niaus
“namų fondui, o neduodančius . JL *
merkia, kaip tėvynė, iMnvi-' ‘“"J“ fu. I>aw'kf al>- mJ«’ 
kus ir kitokia', koUojimo to planais ir bibliografija, 
džiais. Jūsų laikraštis yra ki- Lėidinys didelio foimato, 
toks. ji paėmus į rankas randi puikiai išleistas ir tinka do- 
visokių pasiskaitymų, todėl to- vanorns. Toks leidinys gali

St. Youngs
Baltimore, Md.

AR PASENAI PASIEKĘS ąą? NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jautiesi nuvargęs vi
duriai užkietėję, pagelbėk sau gamtos vaistais, 
žolėmis, kų veikia greitai, bet švelniai, ka gra
žina energijų ir gyvenimas vėl pasidaro main- 
nua. Ko mukti? Tttoi užsisakyk populiarea 
Herb Tea, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TEA N<» ’7 _
Kainuoja 41.10 su prisiimtimn; tas tonikas re- 
gnliuoja sistemų ir buvo išrasti.- per daugeli 

metų patyrimo ir mokėjimų 'sumaisvti žoles. 
Taipgi paprašyk sau nemokamo cirkuliaro.

SANITAS HERBS n 
11S Mllvaakea Ava, Chicago 22.

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kerte kenčia nuo SENŲ, Al 
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. 
negali ramiai sėdėti ir naktimi- 
miegoti, neo jų užsisenėjusios žai? 
dos niešti ir skauda. Ka<l pašalint 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų 
atvirų ir akaudžių žaizdų, ur.<)ėkit< 
LEGULO Ointment. Jų gydomo- 
ypatybės palengvina jūsų skaudėj*

' mų ir galėsite ramiai miegoti nak 
t|. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSOR1ASIS ! 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos1 
vadinamos ATHLETE’S EOOT. su- • 
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
a^s. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbų nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niažhmčių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75e., $1.25 ir 
43.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite m
orderį i: /10-0i

LEGULO, l>ept. t,
«47 W. 14U» Htrust,

CICERO M. ILL________

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

Gerbiamieji! Aš mielu-noru prisidedu prie Internatio
nal Rescue and Relief Committee darbo ir prisiunčiu į 
Lietuvių Fondą -5..............................

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

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

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiurą yra parašęs J. Tilipauskas. kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žu<lė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar .šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
du 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 Broadvray, South Boston 27, Mass.

| —■------------: ■ ----------- —r. ■■ t   — ' .
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SO. BOSTONPuslapis Aštunti

KIPRAS BIELINIS . i CAMBRIDGE ĮSIKŪRĖ
APSIGYVENO BOSTONE AMERIKOS LIETUVIŲ

--------- TARYBOS SKYRIUS
Šį pirmadieni drg. Kipras 

Bielinis iš Nevv Yorko atvv- Čia suorganizuota Ame- 
ko i Bostoną, kur keta ir ap- rikos Lietuvių Tarybos sky- 
sigyventi. { Ameriką drg. rius. Susirinkimas įvyko 
Bielinis atvažiavo rūgs. 19 Lietuvių Katalikų Klubo 
d. laivu “General Hersey” svetainėje, sekmadieni rug- 
ir per savaitę laiko viešėjo sėjo ĮS d. Valdyba išrink- 
pas Brooklyno draugus, bu- ta pirm. A. Zaveckas, vice 
vo sustojęs pas drg. A. Ži- pirm. J. Andrevvs, prot. 
linską. Praeitą penktadieni rast. B. Jakutis, fin. rait. K. 
Brooklyno LSS 19 kuopa Pilkonis, ižd. S. Luinis. 
buvo suruošus drg. Bielli- Musų kolonija rengiasi 
niui priimtuves ir susipažr prie pfatesnio veikimo. Su- 
nimo vakarėli. į girinkime perskaitytas atsi-

Drg. Bielinis atvyko i į šaukimas iš Amerikos Lie- 
Ameriką “Keleivio” istai- darybos cen5ro
gos kviečiamas ir dirbs mu- **pk \ įsuotino Amei iko» 
sų įstaigoje. i Lietuv ių Kongi eso, _ kuris

‘ ‘ ______________ įvyks lapkričio 4 ir 5 die
nomis Nevv Yorke.

Drake’ai Išvyko Floridon Rengiasi siųst delegatus 
--------- ir finansų iždą sudaryt dėl

Musų skaitytojai Fr. lėšų padengimo atstovam ir 
Drake’ai, kurie per vasarą musų tautai pagalbą su
gyveno Nantasket byčiuose, teikt.
šią savaitę išvyko Floridon, Nutarė rengti Whist Par- 
Miami miestan, kur jie turi ty. Komisi io išrinkta K. 
nuosavus namus. Laimin- Pilkonis ir P. Radaitis. Vi- 
gos jiems kelionės. sas susirinkimas pasižadėjo

darbuotis, surinkti daiktų 
bei aukų lė! parengimo. 
Tas parengimas Įvyks šeš- 

' tadienį pabaigoj spalių 
! (October) mėnesio.

Nutarta kreiptis su laiš
kais prie visų t ambridžiaus 
organizacijų, kviečiant į di
delį darbą musų tautos la
bui.

Ateinantis susirinkimas 
įvyks sekmadier.ii. spalių 
(Oct.)) 16 d.. 3:30 vai. po 
pietų, toj pačioj vietoj. Tat- 
gi visi. broliai ir sesers lie
tuviai. i didi musų brangios 
tautos darbą.

Rast. B. Jakutis.

SOCIALDEMOKRATŲ
SUSIRINKIMAS

ATSIŠAUKIMAS

LANKĖSI VIEŠNNIOS

Praeitą šeštadienį musų 
įstaigoje lankėsi tolimos 
viešnios iš Wisconsin ir In
diana valstijų. Buvo apsi
lankiusi drg. Barbora Gurs
kienė, ilgametė "Keleivio” 
skaitytoja, rėmėja ir mote
rų skvriaus bendradarbė, ir 
kanu su ja buvo apsilankiu
si Mrs. K. Geanchas su duk
terimi Viola iš Gary, Ind. 
Viešnios sustojo So. Bosto
ne pas Benzevičius.

Lawrence Motina Nužudė
Du Savo Kūdikius

Sj šeštadienį, spalių 1 d., 
6 vai. vakare, “Keleivio” 
patalpose įvyks LSS 60 
kuopos narių susirinkimas. 
Visi nariai kviečiami būti
nai dalyvauti, yra labai 
svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.

Jau Renka Delegatus
| Lietuvių Kongresų

Lietuvai Remti Draugijos 
Centro Valdybos Atsišau

kimas į Naujosios Ang
lijos Lietuvius

Važiuojam Visi į Lietuvių Radio Korporacijos

PIKNIKĄ Po STOGU
Ir Surum-Burum
Šią Nedelią—Octoberio 2-rą 

BROCKTON F AIR GROUNDS BROCKTONE 

Gros Mickey Haberek Orkestrą

Praeitą ketvirtadienį 
Lavvrence įvyko baisi trage
dija. Mrs. Šilvia Gulla, 35 
metų motina, išėjusi iš pro
to, nuskandino vonioje du 
savo kūdikius, aštuonių me
tų mergaitę Joan Marie ir 
4 mėnesiu dukrvtę Marilyn. 
Skrodimas parodė, kad abu 
vaikai mirė nuo užtroškimo 
vandenyje. Motina, nužu
džiusi savo vaikus, pradėjo 
prašyti kaimynų, kad pai- 
kviėstų iš darbo jos vyrą 
Patricką ir kada vyras gri 
žo namo, jis rado motiną is- 
terikoj, o vaikučius jau ne
gyvus.

Motina vaikų žudytoja 
dabar padėta i ligoninę iš
tyrimui jos proto. Jei pa
sirodytų. kad ji yra atsako 
minga už savo veiksmus, jai 

j bus iškelta byla už dvigubą 
žmogžudystę. Nužudytieji 
vaikai palaidoti ši pirmadie
ni dalyvaujant didelei mi 
niai žmonių.

Ta baisi tragedija sujau
dino visą Lavvrence ir ypač 
artimuosius Gulla kaimy
nus. kurie visi gerai pažino
jo Gulla šeimą.

CAMBRIDGE SLA
SUSIRINKIMAS

So. Bostono Sandaros 
kuopa jau išrinko delegatus 
1 Amerikos Lietuvių Kon
gresą. Delegatus siunčia ir 
Sandaros apskritis, o kitos 
Bostono lietuvių organizaci
jos jau telkiasi rinkti dele
gatus. Bostono lietuvių or
ganizacijų delegatų sąrašas 
bus paskelbtas vėliau.

Praeitą ketvirtadienį A. 
L. Tarybos Bostono skyrius 
laikė savo posėdį, kuriame 
buvo aptarti su Amerikos 
Lietuvių Kongresu susiję 
klausimai. Nutarta kreip
tis į visas vietines organiza
cijas, kad jos savo susirin
kimuose aptartų reikalą da
lyvauti Amerikos Lietuvių 
Kongrese New Yorke lap
kričio 4-6 dienomis ir kad 
paskirtų aukų Lietuvos va
davimo reikalams kongreso 
proga.

LDD 21 KUOPA
RENGIA WHIST P ARĘ

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 21 kuopa rengia 
Whist Palty spalių 15 d., 
šeštadienį vakare, So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos svetainėj. Prašom pa
sižymėti iš anksto laiką ir 
atsilankyti. Bus dalijamos 
dovanos, o šeimininkės jau 
telkiasi svečius pavaišinti.

Rengėjai.

Mirė Antanas Kengrys

Worcesterio L i et u v a i 
Remti Draugija, sudalyta iš 
vietos lietuvių septynių 
draugijų ir klubų, spalių 10 
d., 1940 m., šaukėsi į lietu
vių oiganizacijas dalyvauti 
suvažiavime, kurio tikslas 
subendrinti veikimą kovai 
su Lietuvos nepriklausomy
bės priešais bei su jos pa
vergėjais.

Suvažiavimas įvyko sau
sio 26 d., 1941 m., Lietu
vių Ukėsų Klubo salėj, 12 
Vernon St., Worcesteryje. 
Suvažiavime dalyvavo 34 
lietuvių organizacijų 78 
delegatai ir 10 pavienių vei
kėjų ir nutarė sudaryti cen
trinį komitetą iš 21 atstovo. 
Į jį įėjo: A. Kriaučialis, A. 
Janušonis, J. Tuinila, J. 
Samsonas, J. Dvareckas, V. 
Anesta, J. Kiškis, B. Simo
kaitis, J. Kybą, A. Matjoš- 
ka, B. Kontrimas, Mrs. Va
siliauskienė, Ramanauskas, 
Stasiulis, Ruskey, Marcin
kevičius, A. Januškevičienė 
ir K. MereškeviČius.

Tokia buvo Lietuvai Rem
ti Draugijos pradžia.

Jau penkeri metai kaip 
karas pasibaigė, tačiau jo 
padariniams galo nesimato. 
Nieko nebesakant apie tai, 
kad iš Lietuvos sovietai vis 
dar tebegabena lietuvius į 
Sibirą, matyti, turėdami

lesnę vagą, ilgesnį barą iš
varysime.

Neturįs artimųjų ar palie
gęs senelis-senelė bei suvar
gusi našlė su mažais vaikais 
dar tebelaukia garantijų, 
dar ir šiandien jiems para
una reikalinga, juo labiau, 
kad šiuo metu Vokietijoje 
stovyklas mažina, kitas už
daro, iškeldami tremtinius 
kitur.

Pagaliau tamstos, garbus 
LRD nariai, patys tą reika
lą gerai suprantate.

LRD Centras drįsta pri
minti tamstom, kad rūpes
čiai draugijos ne tik nepa
sibaigė, bet šiuo metu jie 
dar aštresni. Centras ypa
tingą dėmesį kreipia į nau
jai atvykusius tremtinius ir 
prašo savo darbu prisidėti 
draugijos tikslams įgyven
dinti.

Dirbkime—Lietuvai lais
vė tikrai bus atsiekta.

Visais draugijos reikalais 
kreipkitės į draugijos Cen
trą, 99 Ward St., Worces- 
ter, Mass., arba į draugijos 
sekretorių Vytautą Končių, 
328 E St, So. Boston 27, 
Mass.

Vytautas Končius,
LRD Centro Sekretorius.
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APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

Už $12 per metas gausi 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

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

........... , . , 1—Mickey Haberek or-tikslą išnaikinti visą tautą,. 
dar vis nėra sutvarkytas 

klausimas, tiktremtinių 
pastaruoju metu atgabena
ma jų kiek daugiau. Už
tatai pasunkėjo senelių, li
gonių, neturinčių galimybės 
išemigruoti, padėtis. Tokių 
yra nemaža. Jiems parama 
yra reikalinga greita, gausi.

Pereitą savaitę, rugsėjo 
19 dieną, South Bostone mi- 1 
rė Antanas Kengrys, apie 
55 metų amžiaus. Palaido
tas rugsėjo 22 d., Kalvari
jos kapinėse. Velionis bu
vo žinomas veikėjas vietos 
organizacijose. Apie tris 
savaites prieš tai mirė jo 
brolis Juozas.

RADIO ŽINIOS

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 turime 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. So.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
.. Ofiao Valandoa: sm J IU 4 

ir bmT Udl
546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 

Telefonas: 8OUth Boaton 1SSO

T

Tel. SO 8-2803
DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Maršuos Drum Majorette Julia Sinkavich
(Miss Lithuania of N. E.—1949)

Dalyvaus Worcesterio Lietuvių Drum Corps; bus 3 
rungtynės mėgėjų boksininkų—3 bout amateur Box- 
ing Exhibition: šokių kontestai su dovanom; gros 
populiariškiausia MICKEY HABEREK orkestrą; 
ji gros šokiam, dainuos ir visus palinksmins; 
traukimas puikių 8 laimėjimo dovanų ir 8 įžangos 
dovanų; taipgi bus valgių, gėrimų, muzikos ir “good 
time” visiem.
Paskutinė šios vasaros proga linksmai susitikti su 
draugais didžiuliam “PiKnike Po Stogu.’’ Gražios 
dienos dabar pasivažinėt ir atvažiuoti į gražu Brock- 
ton Fair Grounds. Kviečia visus kas myli llinksmai 
nedėlios dieną praleist, smagiai pasilinksmint su 
draugais ir atsisveikint iki kitai vasarai.
Įžanga šiam puikiam parengimui tik 50c tu taktais

Butai išeit:
Iš So. Boston, nuo Lietuvių Piliečių Salės, E ir 

Silver Sts., pirmutinis 11 A. .M.
Iš Cambridge, nuo Lietuvių Piliečių Salės, 823 

Main St., 12-tą vai. per pietus.
Iš Lynno, nuo Lietuvių Piliečių Klubo, 25 Cam

den St., 12:30 vai. po pietų.
Steponas ir Valentina Minkai

SLA 371 kuopos narių 
susirinkimas Įvyksta atei 
nantį pirmadienį, spalių 
(Oct.) 3 d., Cambridge Lie
tuvių Piliečių Klube. 823 
Main St. Pradžia 7 vai. va
kare. Labai svarbu, kad 
dalyvautų visi kuopos na
riai. Bus renkami delega 
tai į SLA apskričio suvažia
vimą ir reikės aptarti kitus 
svarbius reikalus.

Valdyba.

Jonas Stevensonas
Nupirko Vištų Ūkį

Jonas Stevensonas, per 
ilgus metus turėjęs Randol- 
phe modemišką vištų ūki, 
bet vėliau jį pardavęs ir iš
vykęs Floridon, šiomis die
nomis vėl atvažiavo į Mas- 
sachusetts ir to paties Ran- 
dolpho apielinkėj nupirko 
vištų ūkį savo sunui. Padė
jęs jam įsikurti, musų Jonas 
vėl grįš Floridon, į Miami, 
kur jis turi nuosavus namus 
ir kur dabar gyvena jo šei
ma..

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei 
vj.” Kaina metams $3.

Lietuvių Radio Korpora
cijos metinis “Piknikas Po 
Stogu” ir šurum-burum 
Įvyks ateinantį sekmadienį, 
Oetoberio 2 dieną, didžiu
lėj Brockton Fair Grounds 
Exposition Hali, Brocktone

Tai bus paskutinis šios va
saros didelis suvažiavimas 
kuriame suvažiavę jauni ir 
senesni kartu galės pasi
linksminti, nes programa 
yra įvairi. Bus Worcesterio 
"lietuvių bubnų ir trimitų or
kestrą, vadovaujant gražuo
lei, Drum Majorette Julia 
Sinkavičiutei (Miss Lithu 
ania of New England of 
1949); šokių kontestai su 
gražiom dovanom kontestų 
laimėtojam. Taipgi bus 
nematytos lietuviškuose 
piknikuose boksininkų mė 
gėjų rungtynės. Apart to 
bus traukimas 8 puikių lai 
mėjimo dovanų ir 8 įžangos 
dovanų.

Taigi susitiksim Lietuvių 
Radio Korporacijos “Pikni
ke Po Stogu” šį sekmadie
nį, Oct 2-rą, Brockton Fair 
Grounds, Brocktone.

Woixesterio Drum Corps 
maršuos po Montello lietu* 
vių apgyventas gatves, prieš 
dalyvavimą pačiam pikni 
ke. ReP

Atseit, LRD vis dar turi 
darbo. Jos tikslas dar nė- 
a atsiektas. Dar toli iki 

atstatymo Lietuvos nepri- 
(lausomvbės. Šis pagrindi
nis tikslas lengviau bus 
siekti, kai apsitvarkysime 
su tremtinių sunkumais, kai 
visus iki vieno saviškius iš
trauksime iš stovyklų Vo- 
rietijoje, kai visi atsistos 
ant savų kojų, kai visi ims 
patys savo gyvenimo gerovę 
kurti; kai bus aprūpinti ne
galintieji save išlaikyti.

Dėlto nepamirškime savo 
karštų, nuoširdžių pasižadė
jimų eiti su gyvenimo rei
kalavimais.

Džiugu vartyti nutarimų 
knygų lakštus, kur aptinki: 
A. L. Tarybai $500, BALF 
$2,1666, International Res
cue Relief Committee $550; 
pasiųsta 106 pakietai už 
$831. Be to, paskiri skyriai 
siuntė siuntinius. Vienas 
skyrių per metus turėjo 
$3,656 pajamų ir $3,300 iš
laidų, ir taip toliau.

Juk tai tikrosios lietuvių 
širdies darbas savo tautie 
čių likimui palengvinti.

Arba vėl: 1941 m. seime 
dalyvauja 34 organizacijų 
delegatai, 1942 m. — 27, 
1943—31. Liūdna, kad 
1946 m. bedalyvauja 13 or
ganizacijų, 1947m.—10.

Atgaivinkime veiklą. 
Skelbkimės ką dirbą. Dar
bas tebeeina, reikia ti kjį 
pagyvinti. Atmetę kasdie
ninius rūpesčius dar kiek 
padirbkime. Kurie privar 
gome, pasiieškokime, kas 
musų Tėvynės labui pava

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

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

Steponas Minkus

AMELIA TATARONIS
vėl atidaro

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

Studio 480 Boylston Street, 
Boston

Tel. KE 6-3571 arba AS 7-3303

GERA PROGA BIZNIUI 
SOUTH BOSTONE

Dėl savininko senatvės South 
Bostone parsiduoda drapanų 
krautuvė. Galima nupirkti su 
visu inventorium pagal urmi
nę rinkos kainą, arba galima 
išnuomoti tik vieną storą. Vie
ta tinka: barbemei, geležiniams 
daiktams. Army and Navy 
daiktams, 5c-to-$l krautuvei, 
radijams ir televizijai, elektri
niams daiktams, laikrodžiams 
ir auksiniams dalykams. Ge
riausioj South Bostono vietoj 
ir gerojoj Broadwės pusėj. Su- 
žinokit “Keleivio” ofise. (41)

NAMAS PARDAVIMUI
Dėl blogos savininko sveika

tos, South Bostone parsiduoda 
3 šeimynų namas, naujai apąin- 
geliuotas, baltos sinkos. tarp 
E ir D gatvių, ant Bolton St. 
11 kambarių. Kaina $2,000. 
Platesnių žinių galima gauti 
šiuo adresu: (39)
787 E. Broadway 2-as aukštas)

Tel. SO 8-5114.

duotų. Raginkime, veskime 
taip sėkmingai eituoju ke 
liu. Siųskite savo darbus 
savo nuotaikas, sunkumus 
centrai. Sykiu dirbdami gi

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 COLUM8IA ROAD 
arti Upham’s Comer

DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 9J ORIOLE STREET 

W««t Rozbury, Maaa.
Tel. PArkwey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. .1. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
334 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

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

Musų tėvų kraštas Lietu
va buvo ir bus laisva. Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremki 
tautieti, tad jos darbus!

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telcphone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Moven)

Perkrauatom 
Ha pat ir i to-1 
limaa vietaa.
Sauri priežiūra, kaina 

328 BROADWAT,
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOuth Boatoa S-4S1S
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