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Austrijos Rinkimus Laimėjo 
Demokratinės Partijos

Rusų Durtuvai ir Pinigai Nepaveikė Austrų; Vienos 
Miestas Turi Socialdemokratų Daugumą; Naciai Vėl 

Kelia Galvas; Dvi Vokietijos Didina Rytų-
Vakarų Priešingumus

Berlyne Sudaryta
Kvislingų Valdžia

Sovietų Rusija įkūrė Ber
lyne rytinės Vokietijos vy
riausybę, kuri skelbiasi 
esanti teisėta Vokietijos vy
riausybė, nors jos niekas ne
linko. Vakarų Vokietijos 
vyriausybė vadina Berlyno 
lėlių valdžią “kvislingų val
džia.”

Naujoji rytinės Vokieti
jos kvislinginė vyriausybė 
šaukia aliantus ištraukti ar
mijas iš Vokietijos, pakeisti 
Ruhro srities pramonės 
priežiūros tvarką ir siūlo vi 
sai Vokietijai susivienyti 
kūjo ir piautuvo ženkle.

Renka Delegatus į
Lietuvių Kongresą
Visose lietuvių kolonijose 

įvairios organizacijos jau 
renka delegatus į Visuotiną 
Amerikos Lietuvių Kongre
są, kurs įvyks lapkričio 4, 
5 ir 6 dienomis New Yorke, 
viešbuty New Yorker.

Atstovavimo tvarka į kon
gresą yra toki: Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriai ir 
vietiniai draugijų sąryšiai, o 
taip pat stambiųjų organi
zacijų centrai siunčia po 4 
delegatus'. Susivienijimų 
kuopos, klubai, unijų loka 
lai, draugijos ir kitos orga

Praeitą sekmadienį buvo 
Austrijoj parlamento rinki
mai. Sovietų okupacinė ar
mija dėjo dideles pastan
gas, kad komunistai praves
tų į parlamentą daugiau at
stovų, bet Maskvos pinigai 
ir durtuvai nepaveikė Aus
trijos balsuotojų. Rinkimų 
rezultatai yra tokie: ,

Krikščionys demokratai 
surinko 1,884,850 balsų 
(1945 m. gavo 1,642,227) ir 
pravedė 77 atstovus (turėjo 
85); socialdemokratai su
rinko 1,621,276 balsus (pa
daugino balsų skaičių 186,- 
377) ir pravedė 67 atstovus 
(turėjo 76); nepriklauso
mųjų blokas surinko 489,- 
132 balsus ir pravedė 16 at
stovų ; komunistai gavo 
212,651 balsą (daugiau 38,- 
394) ir pravedė 5 atstovus 
(turėjo 4).

Austrijos socialdemokra
tų partija daugiausiai balsij 
gavo Vienos mieste ir Vie
nos miesto taryboje, kuri 
buvo renkama kartu su par
lamentu, socialdemokratai 
turi absoliučią daugumą.
Vienos didmiestis lieka ir 
toliau socialistinės demo
kratijos miestas.

Austrijos vyriausybė iki 
šiolei buvo koalicinė. Toki 
ji bus ir po rinkimų.

Komunistai į rinkimus ėjo
prisidengę “kairiųjų sočiai-inizacijos siunčia nuo kiek- 
demokratų ir komunistų” I vienų 50 narių po 1 delega-
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šitas lieknas keleivinis orlaivis yra pagamintas Kanadoje ir gal* gabenti 50 keleivių 420 
mylių greitumu per valandų. Per pirmų bandymą orlaivis iškilo į viršų 6,000 pėdų per 
59 sekundes.

Kinijos Valdžia BALF9o Seime Karo Laivyno
Bėga iš Kantono Dalyvavo 28 Skyriai Vadai Liudija

-------- - — - ■ -
Iš Kantono praneša, kad Aukų Sukelt* $7,820.50 Sią savaitę karo laivyno 

nacionalinė Kinijos vyriau- . .ir krašto gynimo aukšti par-
sybė jau traukiasi iš Kan-- Bendras Amerikos Lietu- eįgUnai liudija atstovų ru- 
tono į karo metų sostinę V*U Fondas posėdžiavo Phi- karo komisijoj apie ša

ldei ph i jo j spalių 7,ir 8 die- ijes pasiruošimą gintis. Ka
ro laivyno viršininkai atsto
vauja nuomonę, kad pasiti
kėti vien sunkiasiais orlai
viais karui laimėti yra per
daug rizikinga ir būtinai 
reikia turėti stiprų karo lai
vyną su orlaivių nešiotojais,

Chungking, Kinijos gilumo
je. Prieš evakuaciją nacio
nalinė vyriausybė davė įsa

nomis. Seimą atidarė sei
mo rengimo komisijos var-

kymą suareštuoti 83 žymius.du kun. Valančius. Delega- 
kinų komunistų vadus, o jų tus sveikino Philadelphijos 
tarpe areštuota ir Mrs. Sun- miesto majoras Samuels. 
yatsen. Kuomintaneo narti- Delegatų Seiman suvažiavo
jos Dr. Sunyatsen našlė, ku
ri įtariama simpatizuojanti 
Kinijos komunistams. 

Pasitraukimas iš Kantono

44 iš 22 skyrių. Seimui pir
mininkauti buvo išrinktas kad busimame kare galima
Stasys Gegužis iš Mahanoy 
City, Pa.

rodo, kad Kinijos naciona-; Aukų seimo proga pri
lįstai nebeturi Pietuose stip- gjyg^ $7,820.50. Praneši- 
įesnių armijų kovai prieš mas jč BALF’o vajaus rodo,
komunistus.

ATLANTO PAKTO
ŠALIŲ MANEVRAI $200,000.

kad aukų kėlimas eina sun
kiai. Iki seimo surinkta su 
daiktinėmis dovanomis apie

butų laimėti.
Kongresas mano išklau

syti visos eilės liudininkų ir 
tik po to bus daromas 
sprendimas, ar reikia stip
rinti karo laivyno aviaciją, 
ar užtenka sunkiųjų bombe
lių

koalicijos vardu, bet dėlto 
jų įtaka mažai tepadidėjo. 
Rinkimuose pasirodė “ne
priklausomųjų blokas,” arba 
vokiečių nacionalistų sąra
šas ir surinko arti pusės mi
liono balsų. Nacizmas tar
pe austrų, kaip ir tarpe vo
kiečių, tebėra gyvas ir bet 
kada gali vėl siekti val
džios.

Austrijos rinkimai buvo 
svarbus todėl, kad dėl Aus
trijos, kaip ir dėl Vokieti
jos, eina varžytynės tarp 
Rytų ir Vakarų. Austrų bal
savimas Austriją pastato 
aiškiai į Vakarų pusę kaip 
tik tuo metu, kada Maskva 
sudarė Berlyne savo k visi in
gi! valdžią ir galutinai su
skaldė Vokietiją į dvi dalis.

ŽIURKES APLEIIDŽIA 
SKĘSTANTI LAIVĄ

tą; parapijos, kongregaci
jos, mokyklos, laikraščių re
dakcijos ir kitos kultūrinės 
įstaigos siunčia po 1 dele
gatą.

Išrinktųjų delegatų man
datų nuorašus iš anksto rei
kia pasiųsti į A. L. Tarybos 
centrą, 1739 S. Halsted St., 
Chieago 8, III.

HAWAJŲ STREIKAS
JAU PASIBAIGĖ

Havvajų salose pasibaigė 
laivų krovėjų streikas, kurs 
tęsėsi nuo šių metų gegužės 
1 d. ir buvo visai supara- 
ližavęs Hawajų salų ekono
minį gyvenimą.

RADO NUŠAUTUS
KETURIUS ŽMONES

Kinijos ambasados tar
nautojai Paryžiuje praeitos 
savaitės gale nutarė gelbė
tis iš skęstančio nacionali 
nės Kinijos laivo ir persi
metė visi į komunistų pusę. 
Priešakyje persimetėlių yra

Iš Fort Worth, Texas, 
praneša, kad ten viename 
name, Oak Knoll priemies
tyje, buvo atrasti keturi 
žmonės nušauti. Kaimynai 
atpažino, kad tai yra Mrs. 
R. G. Finch, 33 metų, jos 
du vaikai, 8 ir 7 metų, ir 
vaikų bobutė. Šalia bobu
tės atrastas revolveris, iš 
kurio ta šeima buvo iššau-pats ambasadorius, kurs 

laukia, kad .Kinijos komu-'^y^ šeimos tėvas, tos tra-

Dėl Streikų Nedirba Jau Du 
Milionai Darbininkų

Nedarbas Persimeta iš Plieno ir Kasyklų į Kitas Pramo
nės Šakas; Vyriausybės Atstovai Imasi Tarpinin

kauti; Kai Kurios Kompanijos Jau Priima Plie
no Darbininkų Reikalavimus

Cecilijoj Eina
Masiniai Areštai

Anglių kasyklų ir plieno 
pramonės streikai tęsasi. 
Dėl streikų pagrindinėse 
pramonės šakose pradeda 

Visoj Cechoslovaki joj ir piįstį nedarbas ir kitose 
ypatingai Prahoje bolševi-; pramonės šakose, kurios 
ciska policija dar didelį priklauso nuo anglies ar 
žmonių gaudymą ir “valo” | pijen0 pristatymo. Nedir- 
opoziciniai nusiteikusius pi“, bančiųjų skaičius visame 
iečius. Areštuota jau ne. krašte artinasi prie dvejų 

mažiau, kaip 10 tūkstančių1 mjjįonų jr> jeį streikas užsi- 
žmonių, jų tarpe daug bol- tęs, nedarbas eis didyn, 
ševikų. ....

*'“S-S”“*
,P. . y i ninkauti tarp darbdavių irmas komumstų tarpe pa-' ,binin gį trečiadieni 

sireiste, simpatija atraujina£, (|erybos angl
slav.jospastai.gomsats.kra- įramonžje d<| darbo
tyti Maskvos globos r plės-1 q JUr
raus draugiškumo. Če-, c g. Cbi
chai daugiau negu jugosla- £ - kad iis suves i de-

kenčia nuo Maskvos!pi anes^’ ,? J1S įUVes 1 ■■ rybas ir plieno kompanijų 
atstovus su darbininkų uni
jų atstovais.

Ginčas plieno pramonėje

si

vai
plėšikavimų ir taip pat pra
deda bodėtis neprašyta 
Maskvos biurokratų globa. 
Sako. Čechijos bolševikai 
rengia didelę “Rajk bylą” 
Prahoje su viešais “prisipa
žinimais” ir panašiais špo
sais.

A. D. Federacija 
Už Griežtą Politiką

e iria u^ivo, ar uai viiminoi

šią savaitę Vokietijoj J Imigracijos komisijos pir-įMRS. E. ROTOEVTEL.T
anglų zonoj, daromi kariš- mimnke E. Deveniene pra- 65 METŲ AMŽIAUS
ki manevrai, kuriuose daly- kadjruksta dar kokių
vauja Anglijos, Amerikos, ar 5,000 darbo ir bu-
Prancuzijos, Belgijos ir to. garantlJM* J<a^ galėtume 
Norvegijos kariuomenių da- atltrapkti į Ameriką visus 
lys. Manevruose dalyvauja a^vazlu°L galinčiu.' hetu- 
45,000 kareivių. V1US ls tremtinių stovyklų.

_________________ i Tos garantijos yra skubiai

ANGLIJA RUOŠIASI kaip lapkričio mėnesį. Iš- 
GREITIEMS RINKIMAMS vietintųjų stovyklose dar 

liks kokie 5,000 lietuvių, li-

Mrs. Eleanor Roosevelt šį 
antradienį minėjo savo 65 
metų gimimo sukaktuves. 
Ta proga ji gavo daug svei
kinimų ir linkėjimų.

reikalingos ir ne vėliau, W. GREEN PERRINKTAS 
A. D. F. PIMININKU

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija St. Paul 
Minn., šį pirmadienį per
rinko VVilliam Green pirmi 
ninko vieton. Jau 26 kar-

Anglijos politinės parti- gonių, senelių, našlių ir in- 
jos ruošiasi visuotiniems validų, kurie negalės atvyk- 
parlamento rinkimams, ku- ti į Ameriką ir jais teks ru- 
rie, spėjama, greit bus pa- pintis Amerikos lietuviams, 
skelbti. Yra spėliojimų, Dabar skubėkime »u darbo'tus A. D. Federacija per 
kad rinkimai gali įvykti jau ir buto garantijomis! renka tą patį pirmininką.
lapkričio mėnesį, nors par-i _ _ _________________
lamentas galėtų dar tęsti Plla^nis pranešimas išBerlyniečiai Demonstruoja 
savo darbą iki 1950 metų BALF o seimo dalbų bus

turi daryti įmokėjimus į se
natvės pensijų kasą, ar tik
tai kompanijos turi daryti 
tuos įmokėjimus. Dvi stam
bios plieno kompanijos, vie
na Pittsburghe kita Buffalo, 
jau sutiko su unijos reikala
vimu ir sutinka senatvės 
pensijų įmokėjimus daryti 
iš savo iždų.

Valdžios tarpininkai sa
ko, kad plieno ir anglies

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija, St. Paul,
Minn., mieste priėmė nuta- 
rimą dėl Amerikos užsienių'
politikos ir reikalauja a.s-ijr it bus rieita susitari. 
kios ir gneztos Amenkos juo ,aW kad skirtu. 
politikos Pacifiko srityje !mai darbininkų reika-
Rezoliucija reikalauja kad;lavi ir darbdavi iu. 
Amerika tuoj imtų duoti , nėra dideIi 
pagalbą Kinijos nacionali

Įdėtas Į “Keleivį - kitą sa-: sekmadienį ke
Vait^* ______ * ’ i lios dešimtys tūkstančių

i berlyniečių vakarinėj mies- 
nų pramonės šakų nacio- Biblija Skaitantis j to dalyje demonstravo už
nalizacijos privers vyriau- • Žmogžudys Nesveikas laisvus rinkimus į miesto
sybę skelbti rinkimus dar _ ____ j tarybą ir reikalavo, kad

Žmogžudys Howard B. Berlyno miestas visas butų

vasaros. Sako, kad Angli
jos valiutos nuvertinimas ir 
padidėję ginčai dėl kai ku

šį rudenį ir arba gauti bal-
sutojų pritarimą darbiečių: y„“^^"metų' karo vete- 
vedama, politikai arba už- ranas ir did’lis bibIijoa 
leisti vyriausybę konserva
toriams.

Socialistas Julės Moch
Sudarys Vyriausybę

Prancūzijos respublikos 
prezidentas pavedė socialis
tų partijos vadui, Julės 
Moch, bandyti sudaryti 
naują vyriausybę. Julius 
Moch dabar aiškinasi su

ranas ir dideli? biblijos 
skaitytojas, kurs rugsėjo 6 
d. nužudė Camden, N. J., 
13 žmonių ir sužeidė ketu
rius, buvo padėta? į ligoni
nę ištirti jo protą. Dakta
rai atrado, kad ji? vra pro-

tuoj pat įjungtas į vakari
nės Vokietijos teritoriją.

Alger Hiss Byla Atidėta

Buvusio valstybės depar
tamento valdininko, Alger 
Hiss, byla dėl davimo slap- 

tiškai nesveikas ir todėl’ne-! tų valstybės dokumentų Ru
bus traukiamas teismo atsa-'sijos šnipams, turėjo prasi-
komybėn. žmogžudys da
bar laikoma? bepročių ligo
ninėj ir Camden apskričio 
prokuroras sako. kad jau-

nistai jam duos kokią nors gedijos laike, buvo išvykęs koalicijos partijomis dėl vi-'nas žmogžudy? nebus išleis- 
naują diplomatinę tarnybą. į Ann Arbor, Mich. siems priimtinos programos. Į tas į laisve.

dėti šią savaitę, bet teisė 
jas bylą nukėlė į lapkričio 
mėnesio pradžią, kad nau
jas A. Hiss advokatas gautų 
progos susipažinti su bylos 
dokumentais.

nei valdžiai kovai prieš so
vietų remiamus komunistus AMERIKA NUMAŽINO 
ir reikalauja, kad Amerika PREKĖMS MUITUS
remtų Azijos valstybių są- --------
jungą prieš rusiško impe- Amerikos vyriausybė pa- 
rializmo įsigalėjimą Azijo- skelbė, kad ji žymiai suma- 
je. žino muitų tarifus visai ei

lei prekių. Maždaug už 
312 milionu dolerių prekių 
galima bus čia atvežti iš 
svetur ir parduoti. Ameri-

CECHIJOJ AREŠTAVO 
TRIS ŠIMTUS KUNIGŲ
, , , ... .. .. ka taip pat pasižadėjo, kadČechoslovakijos policija nekels muit kitoms

suimineja laba. daug opozi- k kurj ~a laukiama 
cinių žmonių ir is Prahos atvežant už M mHionus do. 
ateina žinių, kad suimama ,eriu metus
ir labai daug kunigų. Jau
ne mažiau, kaip 300 kuni- Susitarimas dėl muitų 
gų yra padėti į kalėjimus, sumažinimo ir “užšaldy- 
Valdžia nori žūt but pri ver- mo’” buvo prieitas Annecy 
sti kunigus, kad jie sutiktų mieste, Prancūzijoj, kur 33 
su diktatūros dekretu apie valstybės 4 su puse mėne- 
hažnvčios priežiūrą. sius vedė derybas dėl muitų

sumažinimo.

Tito Kolektivizuoja
I'

Jugoslavijos Žemės Ūkį Pagavo Pabėgusią Motiną

Jugoslavijos komunistų Jersey City, N. J., polici- 
dienraštis “Borba” skelbia, ja suėmė vieną bostonietę, 
kad Jugoslavijoj dabartiniu Felicia P. Seliski, kuri rug- 
laiku yra 5,000 kolchozų su sėjo 30 d. kur tai dingo iš 
250,000 ūkininkų šeimų ir Bostono palikdama savo 
1,400,000 hektarų žemės, mažą duktrytę prie šv. An- 
šį pavasarį kolchozų buvo tano šventyklos, Arch St. 
tik 3,046 su 166,287 seimo- Motina grąžinama į Bosto
nus ir 866,718 hektarų že- ną, kur ji bus traukiama į 
mės. teismą. ,
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ATOMINIS

GINKLAVIMAS! S

Prieš 10 su viršum metų 
Ameriką pasiekė žinia, kad; 
Europos mokslininkams pa
vyko išsprogdinti urano me
talo atomus ir tų atomų 
sprogimas atpalaidoja dide
lius kiekius energijos.

Šeši metai vėliau, 1945 
metais liepos 16 d., Naujo
sios Meksikos dykumoj 
sprogo pirmoji atominė 
bomba. Žmonių gyvenime! 
pasirodė naujas energijos 
šaltinis.

Keturi metai po pirmo
sios atominės bombos spro
gimo prezidentas Truma
nas, 1949 metais rugsėjo 23 
d., pranešė, jog esą Įrody
mų, kad Sovietų Rusijoj 
“Įvyko atominis sprogi
mas.”

Kaip tik pasirodė naujas, 
atominis ginklas, tuoj vals
tybės vadams atsirado nau
jas galvosūkis, kaip tą nau
ją ir baisų ginklą kontro
liuoti. Derybos dėl atomi
nės energijos kontrolės ei
na nuo 1946 metų. Tais 
metais birželio 14 d. Jung
tinių Tautų organizacijoj 
Įsikūrė atominės energijos 
komisija, kurios uždavinys 
buvo surasti būdą naują 
energijos šaltini kontroliuo
ti taip, kad atominiai gink
lai nebebūtų naudojami
žmonių žudvmams. Dprv--------- ----*
bos ema trys metai, bet dar 
nieko nesutarta ir labai ma
žai tėra vilties susitarti.

Derybos dėl atomų kon
trolės ir dabar vyksta New 
Yorke. Tariasi Amerika, 
Anglija, Kanada , Kinija, 
Prancūzija ir Rusija. Tos 
šalys tariasi dėl būdų, kaip 
kontroliuoti atominės ener
gijos gamybą ir kaip už
drausti, kad atominė ener
gija nebūtų panaudota gin
klams gaminti.

Amerika iš pat pradžios 
atstovavo nuomonę, kad 
atominės energijos gamyba 
turi būti griežtoje tarptau
tinėje kontrolėje. Atomi
nės energijos kontrolės 
Įstaiga turėtų kontroliuoti 
visas žaliavas, iš kurių ato
minė energija gaminama ir 
turėtų griežtai prižiūrėti, 
kad atominė energija nebū
tų naudojama karo gamy
bai. Visoms valstybėms toks 
pasiūlymas buvo priimti
nas, išskyrus vieną Rusiją.

Rusija nesutinka ir nesu
tiks su atominės energijos 
rimta kontrole. Rusija ne
nori, kad toki tarptautinė 
kontrolės komisija lankytų
si Rusijos pramonės cen
truose ir ten ieškotų ir tik
rintų atominės energijos ga
mybą ir tai gamybai reika
lingas žaliavas. Rusija su 
tokia kontrole nenori sutik
ti todėl, kad ji yra “pilna 
paslapčių” ir tų paslapčių 
ji niekam nenori atidengti. 
Didžiausia Rusijos “paslap
tis” yra milionai žmonių 
koncentracijos stovyklose ir 
prievartos darbo sistema. 
Bet koki kontrolė bematant 
tą didžiausią musų laikų 
gėdą išvilktų viešumon ir 
parodytų Rusijos tvarką,' 
kaipo vergiją ir negirdėto 
žmonių išnaudojimo tvarką. 
Todėl Rusija jau vien dėl 
šitų sumetimų griežtai tarp
tautinei kontrolei nepritars 
ir pasitenkins “pasižadėji-i

mu” atominės energijos ne
vartoti karo tikslams.

Amerikos pažiūrą i ato
minės energijos kontrolę iš
reiškė šias dienas Bernard 
M. Baruch, senyvas valsty
bės vyras, vienas iš autorių 
raporto apie atomų kontro
lę. Jis sako, kad Amerika 
šiuo tarpu turėtų:

1. Laikytis nusistatymo 
dėl reikalingumo tikrai 
veiklios tarptautinės atomų 
kontrolės, nesitenkinant nie
ku mažesniu;

2. Kol saugi ir tikra kon
trolė bus Įvesta, Ameri
ka turi dėti visas pastangas 
išlaikyti savo pirmenybę 
atominės energijos tyrime 
ir jos pritaikyme ginklavi
mosi reikalams. Amerika 
neturi prarasti tos pirmeny
bės jau vien taikos išlaiky
mo sumetimu;

3. Perkratyti iš naujo vi
sus kelius taikai užtikrinti, 
pasiliekant prie savo seno 
nusistatymo priešintis agre
sijoms ir jungti laisvas pa
saulio tautas bendram gv- 
nimuisi;

4. Tuoj priimti Įstatymą 
apie karišką ir ūkišką mobi
lizaciją, kad reikalui ištikus 
su pirmuoju šuviu toks Įsta
tymas pradėtų veikti ir 
tvarkytų šalies gyvenimą iš 
pirmos karo dienos.

Atrodo, kad tokio nusi
statymo laikysis ir Ameri
kos vyriausybė. Be kontro
lės, saugios ir tikros kontro
lės, negalima atsisakyti nuo 
atominių ginklų gamybos ir 
nuo musų turimos piimeny- 
bės atominių ginklų gamy
boje. Kadangi Rusija su 
griežta ir tikra kontrole ne
sutiks, tai lieka tik atominio 
ginklavimosi lenktynės, ku
rios atrodo neišvengiamos.

Tiesa, kalbama apie ap
rėžtą susitarimą uždrausti 
naudoti atominę energiją 
karo tikslams. Pavyzdžiui 
imama tarptautinė sutartis 
apie uždraudimą naudoti 
karo tikslams nuodingas du
jas. Toki sutartis buvo pa
sirašyta po pirmo pasauli
nio karo ir visos valstybėst
antrame kare jos laikėsi. 
Jokios kontrolės nebuvo. 
Gal panašiai galima butų 
susitarti ir dėl atominiu gin
klų?

Toks susitarimas butų ga
limas ir Rusija tokiai sutar
čiai pritartų. Bet toks su
sitarimas visai nesulaikytų 
atominių ginklų gamybos. 
Juk sutartis dėl nenaudoji
mo kare nuodingų dujų tik 
todėl ir nebuvo sulaužyta, 
kad visos valstybės turėjo 
paruoštas atsargas nuodin
gų dujų ir turėjo prirengtas 
dirbtuves toms dujoms ga
minti! Panaši sutartis dėl 
nenaudojimo kare atominių 
ginklų irgi nesulaikytų ato
minių ginklų gamybos. Ji, 
geriausiame atsitikime, ga
lėtų tik atbaidyti valstybes 
nuo naudojimo tų ginklų 
kare. Vienaip ar kitaip, 
atominis ginklavimasis at
rodo niešvengiamas.

KAIP TAPTI PILIEČIU?

Dar turime knygučių, 
“Kaip Tapti Suvienytų Val
stijų Piliečiu?”, kur yra aiš
kiai išguldyti pilietybės Įs
tatymai su reikalingais klau 
simais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreiptis Į

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

SO. BOSTON

Prezidentas Trumanas apsilankė garsiojoj 82-oj parašiu
tininku divizijoj ir >tebėjo tos divizijos manevrus Fort 
Bragg. N. C. \ iršuj matyti kaip divizijos vadas gen. 
John A. Hod^e sveikina prezidentą, o tarp ju matosi gen. 
Mark Clark ir Nori h (arolma gubernatorius, Kerry Scott. 
Apačioje matosi Amerikos armijoj vartojamas kareiviu 
gabenimo orlaivis “Khing Boxcar.”

Pakeliui į Amerika7 b

vietintiems, kad Wasserma- g 
nas savo keliu, o šie tyrimai 
savo ruožtu.

To malonaus pašnekesio 
metu jau buvau atraitęs 
marškinių rknkovę, kad ki
ta moteris, aukšto ūgio, lie
sos išvaizdos su žilstelėju
siais plaukais ir su čiulptu
ku rankose, kaip bitė su

Kas Savaite Į
Socialinis Draudimas

Atstovų rūmai praeitą sa
vaitę priėmė labai svarbų

savo geluonių, galėtų priei- bilių apie praplėtimą sočia- 
_ • i___ • =__ SsPnMtMS tH

tikru tikriausias demokra
tas/ Aišku, kaip blynas. 
Bent taip mano švento Juo
zapo laikraščio rašytojas. 

Visokiu mastų žmonės
ti prie kraujo venos ir 
Įsmeigusi Į ją, paimtų to 
mums brangaus skysčio rei
kalingą kieki tiems, musų 
manymu, , visai nereikalin
giems tyrimams.

Kai kas iš kandidatų i 
Jungtines Amerikos Valsy- 
bes visai nežino kokių esa
ma skirtumų tarp Įvairių 
kraujo tyrimo būdų. Žino
vas nesiorientuojančiam 
draugui mokslingai paaiški
na:

—Iš kraujo tyrimų pagal 
Wassermaną, gydytojai, pa
vyzdžiui, sužino ar tiriama-

linio draudimo. Senatas tą prasjmano valstybių tvarkai 
bilių turės dar svarstyti ir,įduoti, ar jų demokratiš- 
gal ji kiek pakeis. Bihusj Rumui nusUtvti. Bet mes 
šiais metais vargu ir bus pirmą kartą girdime, kad 
priimtas. Bet maža bėra Ljjeg tvarką galima butų 
abejonės, kad ateinančio j Į nustat^t i pagal gatvėkarių 
sesijoj“ kongresas tą Įstaty- tarifa joki jonvaikiška

idėja galėjo gimti tiktai 
švento Juozapo rašytojo 
“užperonuotoje” dūšioje.

mą priims.
Atstovų rūmų priimtas 

Įstatymas prideda prie 35 
milionu dabar apdraustųjų 
dar U milionu žmonių. } 
socialinį draudimą įtrau-

jkiami žmonės, kurie dabar; Karo laivyno sekretorius, 
nėra apdrausti. Senatvės: Francis P. Matthevvs, pra-

Karo Teismas

pensijos pakeliamos, 
riau aprūpinama našlės ir 
našlaičiai. Pakeliami dari)-

ge-

sai kartais nebuvo pakilęs daviu ir darbininku imokė- 
iki “pulkininko” ar net “ge-1 jimaį j soeiaiinio draudimo 
nerolo” laipsnio,—tyčiojasi į kasą.

Socialinio draudimo ista-geras šių laipsnių žinovas. 
Musų tarpe tokio laipsnio 
vyrų nebuvo, tad šį paaiš
kinimą visi priima su pa
sitenkinimu kaipo anekdo
tą. Jau kely Į “žadėtąją 
žemę” vienas išvietintasai

tymas nėra toks platus, ko
kį prezidentas siūlė. Bet ir 
toks, koks jis yra, Įstatymas 
yra žingsnis pirmyn. Nėra 
abejonės, kad dabar pramo
nėje einantieji ginčai dėl

pasakojo, jog jis ant Was- senatvės pensijų pagreitino 
sermano galėjo uždirbti vi
są tūkstantį vokiškų mar-

Laisvas žmogus, kėliau- tiria Įvairus specialistai gy-'kių, kad kitas išvietintasai, 
jąs i svetimą kraštą, pats dytojai ir medicinos tech- :bijodamas, kad pagal jo 
tai kelionei nuskirta laiką, nikai. JĮ fotografuoja, per- , kraują tyrėjai sužinos jo 
pasirenka keliavimo prie- šviečia ir analizuoja. Lyg laipsnius, pasiūlė tokią su
plonės ir sutvarko visus rei- tik pas tuos specialistus ky-Įmą sumokėti, bet pirmasai 
kalingus formalumus. To- la kokių nors, kad ir maitoki pasiūlymą mandagiai 
kiam piliečiui nieks nedaro žiaurių, abejonių, tyrimai atmetė, paaiškindamas, jog 
jokių kliūčių, priešingai, pakartojami ar sugalvojamij pagal kraują gydytojai nu- 
dažniausiai visi suinteresuo- niiuii- navvrzižiui špiliu ar-: ctatvc L-o n Hnntaoai kran.------ ----- _ W.- y - -----  -j C7VC* vJ O f n«
tieji su atsidėjimu ir malo- ba kurių nors kitų galų ar,jas nėra semitiškos kilmės, 
nia šypsena jam padeda ke- medžiagų tyrimai. Jei ir po tuomet gali apgavystė pa 
lionei pasiruošti ir gražiai i to abejonės kirminas paju-

išlvdi.ją išlydi. Tačiau išvietin- da kokio nors specialisto 
tam žmogui, pavyzdžiui, sąžinėj, tuomet kelionė ati- 
kad ir su emigracija i Ame- dedama keliems mėnesiams 
riką, tenka nemažai varge- ar net metams ir per tą lai
bo pakelti, nežiūrint, kad ką turi Įrodyti, kad esi svei- 
patys šio krašto Įstatymai kas ir patenkini keno nors 
specialiai sudaryti, kad šios kapryzą. Kadangi viskas 
rusies asmenys galėtų i šią kas šiuo tikslu su išvietin- 
šali patekti ir be jokių kliu- tuoju yra daroma, daroma 
čių Šią kelionę atlikti. tik tam, kad jam iš viso to 

Pirmiausiai išvietintasai butų nauda, tad šias specia- 
pagrindiniai ištiriamas vi- listų ir tyrėjų pastangas ten
tais pagrindiniais požiūriais ka labai aukštai vertinti ir 
ir Įsitikinama ar jis. pavyz- prieš jas nusilenkti, 
džiui, ne beprotis, ne idio- ,T;, p ♦ Amerika
tas ir ne koks nors iškrypę- Tlk Per 1 Amenk*
lis ar nedakepėlis. žiūrima Šitaip teisingai pasakė 
taipgi, kad ir visuomeniniu vienas nemažo akylumo iš- 
požiuriu išvietintasai kelei- vietinta6 lietuvis, kai mes 
vis butų tinkamas. Koks Raštetto mieste, patekę Į 
nors tarptautinio masto specialistų gydytojų nagus, 
avantiūristas laisvai kėliau- turėjome duoti papildomą 
ja po visą pasauli, apgaudi- savo kraujo porciją papil- 
nėja padorius ir dievobai- domiems tyrimams. Turė- 
roingus žmones ir nieks jo jome eiti Į tą kambarį ant 
nevaržo, o čia pavyzdingam kurio durų dviem kalbom 
ir cnatlyvarn žmogui tenka buvo padėtas užrašas: 
pereiti per visus koštuvus. “Kraujas.” Manėme, kad 
kaip ant delno išdėti savąjį šitame kambary susidursi- 
sveikatingumą, fizinį ir me su žiauriais žmonėmis, 
dvasini, ir pakloti savąją savo išvaizda panašiais Į 
moralę. Išv lėtintąjį keleivi skerdikus, bet labai klydo

me. Po tą kambarį maišė
si keturios Į baltus rubus 
Įsiterpusios moterys. Viena 
jų nedidukė, dar visai jau
na ir matom, ypatingai kri
to i musų vyriškas akis. Po 
pirmųjų žodžių, mes užpro
testavome, kad savo kraujo 
tyrimams esame jau davę 
ir tam turime Įrodomuosius 

‘raštus, ši malonioji Į mus 
prabylo:

—ŠĮ kartą mes jūsų krau- 
! jo imsime tik kraujo nuosė
doms tirti, imsime nedaug, 
nebijokite ir nesigailėkite! 

j Nenorėdami nusileisti,
Amerikos keliauninkas F. L Akinome, kad to kraujo, 
Clark areštuotas Kinijos sos- kurį davėme vadinamiems 
tinėj Kantone už užmušimą assermano tyrimams, tU- 
dvejy žmonių — amerikiečio įėjo užtekti ir Šiems, t y., 
William Freeman ir anglo nuosėdų tyrimams. Bet 
Harold Harris laike vaišią malonioji SU ironinga Šyp- 
Freemano namuose. sena paaiškina šykštiems iš

SITMTAS KANTONE

to Įstatvmo priėmimą.

Maskvos Agresoriai

aiškėti, kas jiems neišeitų 
Į sveikatą.

Bet Wassermanas tebū
nie kuo jis yra. Pasiderėję 
kada sužinosime kraujo ty
rimo rezutatus, apleidome

Maskva nutraukė “savi
tarpinės pagalbos ir drau
giškumo” sutarti su Jugo
slavija. Ji trumpai ir drū
tai pranešė, kad sutartis ne
beveikia. Maskvos satelitai
tuoi nat nasekė Maskvos ---- x--------- x---------- ---------- —
pavyzdį ir taip pat nutrau
kė savo panašias sutartis su 
Jugoslavija.

Ne pirmą kartą Maskva 
nutraukia sutartis, kurio

eitą savaitę nustebino visą 
kraštą savo pranešimu, kad 
karo laivyno lakūnas, kap. 
John G. Crommelin, yra 
traukiamas i karo teismą už 
davimą spaudai paskelbti 
slaptu.^ karo laivyno doku
mentus. Laivyno sekreto
rius ta pačia proga griežtai 
išbarė aukštus karo laivyno 
karininkus už jų varomą 
sabotažą prieš krašto gink
luotųjų jėgų vadovybės su
vienijimą.

Aukštiems karininkams 
buvo priminta, kad ginkluo
tųjų jėgų suvienijimas da
romas pagal kongreso pri
imtą Įstatymą, todėl net pa
tys aukščiausieji karininkai 
neturi teisės kliudyti to Įsta
tymo Įgyvendinimo.

Karo laivyno ginče su ka
riuomenės ir karo aviacijos 
vadovybėmis atsispindi Šių 
dienų svarbus klausimas, 
kaip geriau ir greičiau gali
ma butų laimėti karą, jei
toks iškiltų. Ginčas yra

jai dėl kokiu nors sumeti-‘^^ko pobūdžio, jis He
mų nebepatinka. Kada’cl% kar° į“vų ir orlaivių 
Maskva suvarė Lenkijai ^air^meni busimame kare. 

Kraujingąji Kanioarf ir su peilį Į nugarą prieš 10 me-'^į 1 r techniškas klausimas 
pasitenkinimu minėjome tų, ji, prieš atlikdama tą f . 11 Z1 ai^1 politiniu,
jaunąją gydytoją, šio sky-l judošišką darbą, pirma nu- ^shinjtono rinėu ' “ 
riaus vedėją, kuri buvo la-j traukė savo “nepuolimo ir V ‘ gtono^incų. 
bai mandagi ir- švelni, be' draugiškumo” sutarti su F « i <
oficialaus tono ir be suru-j Lenkija. Kada Maskva ren- a an?o$ Pralotas 
gūsio veido. Ši' maloni irgėsi pulti mažiukę Suomiją
jauno amžiaus moteris dar

Musų kaimyno “Darbi-

ir todėl minėtina, kad ji 
buvo Estijos laukų duktė ir 
čia tremtyje buvo baigusi 
medicinos mokslus.

Mums pasakė, kad tyri
mo rezultatus sužinosime už 
poros valandų. Bet rezul
tatai savu keliu, o gydyto
jų nuomonė yra visai kitos 
rusies dalykas. Ta laimin
ga diena, kada šį paskutinį 
tyrimą turėjome, buvo 
penktadienis. Greit praėjo 
tos dvi valandos, bet gydy
tojų nuomonė paaiškėjo tik 
už keturių parų, mat šešta
dieniai ir sekmadieniai yra 
nedarbo dienos, gi pirma
dienis ir antradienis papras
tai skaitomos nelaimingo
mis dienomis. Sveikatos ty
rimo Įstaigos paprastai lai
ko turi daug, joms nėra kur 
skubėti, bet ir išvietintieji 
neprivalo skubėti ir jiems 
laikas ne pinigas! Bet ne
užmirškite, kad tas kam ti 
riama sveikata kelionei } 
Ameriką serga kelionės 
drugiu ir savo likimo neži 
nojimą sunkiai pergyvena.

Delta.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halstea 
st, Chicago, m., ar vietos 
ALT skyriui.

1939 metų žiemą, ji, pirm ninko” šefas vra karštas is- 
puolimo, nutraukė savo ne- paniškos falangos patriotas, 
puoliyo ir draugystės sutar-. Tai tikras falangos pralo
ti su Suomija. Ir su Lenki-'tas. Jis dabar grąsina, jog: 
ja ir su Suomija sutartys
buvo nutrauktos tada, kada' “gali ateiti toks laikas, 
rusų kareiviai jau žygiavo! kada Franco nebeprašys

paskolos, bet Amerika 
pati jam siūlys, kad leis
tų aliantų bazėms Ispani
joj Įsikurti, nes strategi
niu atžvilgiu Ispanija 
daug svarbesnė kaip Ju
goslavija.”

Dėl strategijos su franki- 
kelti Jugoslavijoj “partiza-' n’u pralotu sunku ginčytis, 
ninį karą,” o jei to neuž-! ®et. mes labai norėtume ži- 
teks, tai darys ir kitokius notL kada ateis toks laikas, 
bandymus. Bet ar ji išdrįs kada žąsinas nebenorės avi- 
sukelti Balkanuose didelį ° generolas Franco do-
gaisrą, kuriame ir patys' leril2? —J. D.
Maskvos agresoriai galėtų ]

prie tų kraštų sienų!
Dabar Maskva vienaša

liškai nutraukia sutarti su 
Jugoslavija. Ar po to seks 
puolimas?

Atsakymo Į tą klausimą 
niekas nežino. Atrodo, kad 
Maskva pirma bandys su-

agresonai 
supleškėti, tą parodys tiktai 
ateitis.

Cento “Demokratas”

Švento Juozapo laikraš
čio rašytojas, Pr. Al., sako, 
kad Buenos Aires mieste, 
Argentinoje:
“pravažiavimas tramvajumi 
(gatvėkarių) tekainuoja, 
pagal amerikonišką valiu
tą, tik^yieną centą. ... Ir 
kai kas sako, kad Argenti-1 
nos valdžia esanti ‘nepa-1 
kankamai demokratiška’.”

Jei vienas važiavimas 
gatvėkarių kainuoja tik vie-! 
ną centą, tai Argentinos ge
nerolas Peronas turi būti-

DP KOMISIJOJ

Edward (TConnor i*
Yorko miesto liudijo 
teisingumo komisijoj po jo 
paskyrimo Į Hvietintąj? 
žmoni? Komisiją. Senatas ja 
paskyrimą patvirtino.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEREIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Susirinkimas

Šį penktadienį, spalių 14 
d., 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Atletų Klubo patalpoje, 
168 Marcy Avė., Brooklyne 
šaukiamas LSS 19 kuopos 
narių susirinkimas.

Į susirinkimų prašoma ne
vėluoti ir visus narius at
vykti.

Ant. Mačionis, Sekr.

Ar Žydai Suvalgė Vakacijų 
Pinigus?

Rugsėjo 28 d. siuvėjų 
unijos 54 skyrius turėjo sa
vo mėnesinį susirinkimų. 
Susirinkime dalyvavo nevi
sai mažai narių. Mat, už- 
pereitas susirinkimas pasi
žymėjo kampanija prieš 
Joint Boardų, buk Joint 
Boai-das neduodąs tūliems 
kriaušiams antrosios savai
tės atostogų. Tai šitame su
sirinkime musų lokalo va
dovybė žadėjo aiškiausiai 
priparodyti, kas kaltas ir 
dėlko negaunama tos antro
sios savaitės mokesties. 
Tuos kuriuos lietė antrosios 
savaitės reikalas, tie susi
rinko, o kiti susirinko pa
žiūrėti, kas gi iš tikrųjų jau 
čia tokio bus baisaus. Tie
sa ir buvo.

Iš Joint Board atėjo Joe 
Gold. Brolis V. Zaveckas, 
atidalydamas susirinkimų, 
užakcentavo: “Šiandien tu
rime daug reikalų išspręsti. 
Turime brolį Joe Gold, ku
ris, aišku, paaiškins mums 
kodėl mes kai kurie nega
vome antros savaitės vaka
cijų užmokėti.”

Nieko nelaukęs V. Zavec
kas perstata Joe Gold kai 
bėti. Pastarasis trumpais 
bruožais perbėgo Amalga- 
meitų unijos istorija, kur 40 
metų atgal niekas nemanė, 
kad ateis laikais, jog ir mes 
turėsime dvi savaites apmo
kamų atostogų, pašalpas li
goje, pomirtinius išmokėji
mus ir tt. Po to J. Gold 
priėjo prie antrosios ir pir
mosios savaitės vakacijų, 
kurie gauna ir kurie jų ne
gauna. Jis nurodė, kad jei
gu unijos narys yra gerame 
stovyje unijoje ir išdirbęs 
reikalaujamų laikų darba
vietėj, jis abidvi savaites 
vakacijų gauna apmokėti. 
Jeigu kuris negauna, tai yra 
kas nors su juo netvarkoje, 
tą turi delegatas prižiūrėti, 
prirengti unijos nario “kei- 
sų” vakacijų mokėjimo 
įstaigai ir, jeigu argumen
tai liudija už unijos narį, 
jis gaus, kas jam priklauso. 
Jeigu delegatas nesugeba 
tai padalyti, arba jus juo 
nepasitikite, tad ateikite

pas mane į unijos raštinę 
šeštadienio priešpietį ir mes 
sutvarkysime.

Po Joe Gold kalbos, visi, 
kurie buvo nepasitenkinę, 
dar padavė klausimus, į 
kuriuos Joe Gold atsakė 
teigiamai. Iš pirmesnio su
sirinkimo, kuriame buvo sa
koma, kad Joint Boardo 
žydai suvalgė kriaučių va- 
kacijas, nei gukšt. Pats de
legatas, kuri6 reikalavo iš
rinkti nuo lokalo komisiją 
ir eiti Joint Boardo virši
ninkams kaulus aplaužyti, 
šiame susirinkime tik raudo
nuoja, nervuojasi. Kada Za
veckas pastebėjo, kad visas 
tas antros savaitės pučia
mas burbulas truko ir pra
dėjo sakyti, “Nevilkinkime 
laiko, baikime” tai Chas. 
Kundrotas pirmininkui už 
skubotumų patarė: “Jei ne
turi laiko, tai gali eit na
mo!”

Siuvėjai nusijuokė iš to
kio Charlio griežtumo. Joe 
Gold net pastebėjo: “Char- 
lie, be cool.” O Charlis tik 
raudo ir karščiavosi, kad jis 
pats nebežinojo kų daro. Ir 
juokas ir gaila žmogaus, 
kuris ir pats kankinasi ir ki
tus kankina. Jeigu butų už- 
pereitame siuvėjų susirinki
me paaiškinęs kriaušiams 
vakacijų taisykles, kurių tu
ri kiekvienas narys prisilai
kyti, nebūtų buvę reikalo 
nei tos komisijos New Yor- 
kan siųsti, nei Goldui čia 
atvykti, nei pirmininkų na
mo išsimiegoti siųsti. O tas 
įvyko tik todėl, kad musų 
delegatas yra vėjo pamuša
las. Taip mes senai sakė
me.

Tiesa, kada mes taip sa
kėme, tai komunistai iš kai
rės, o tysliaviniai iš dešinės 
mus biauriai plūdo ir sakė, 
kad mes Charlį “šmeižia- 
me.” Dabar kas kita: jie 
jį patys nešmeižia, bet per 
jo galvų sovietus musų lo- 
kale organizuoja.
Komunistai Siūlo Sovietus 

Siuvėjams
Unijos pildomosios tary

bos sekretorius Vytautas 
Oberavičius padaro lokalu? 
pranešimų, kad atėjo į lo
kalo pildomosios tarybos 
posėdį J. Stakvilevičius 
(“Laisvės” pisatelis) ir var
du dirbtuvių darbininkų 
pirmininkų pareiškė: (1) 
Dirbtuvių darbininkų pir
mininkai turi kartu su ko
misijomis kas trys mėnesiai 
laikyti posėdžius; (2) po
sėdžių dalyviai turi gauti 
po dolerį už posėdžių laiky
mų; (3) posėdžiuose turi 
būti išduodami apie dirbtu
vių darbininkų padėtį ra-

PIKIETAI ORGANIZUOJA PLIENO PRAMONE

Streikuojantis darbininkas pikietuoja Mesta Macbine Co. 
įmones West Homestead. Pa., ir kviečia tų dirbtuvių dar
bininkus įsijungti į plieno pramonės darbininkų uniją. 
Unijos organizatorius, Thomas Burke (viduryje), saku 
kalbą dirbtuvėn einantiems darbininkams.

tikra nežinojo, nes sako,! 
kad “parašiau, kų buvau 
girdėjusi iš manchesterie-
čių.”

Iš žmonių galima daug 
ką “girdėti,” bet tai nėra 
pagrindas klaidinti “Kelei
vio” skaitytojus. Korespon
dentė, pavyzdžiui, sako, 
kad manchesteriečiai bei jų 
klubas neaukauja pinigų 
šalpos reikalams ir tam rei
kalui pramogų nerengia. 
Ant to mes atsakome, kad 
korespondentė nežino mu
sų veikimo.

Manchesterio lietuviai su
lig savo išgalėmis priside
da ir su aukomis ir kitais 
budais. Vienu kartu buvo 
pasiųsta šalpos reikalams 
$400, paskui per krutamu 
paveikslų rodymų p. Valai- 

! tie surinko virš $70, per vie
nas vestuves buvo surinkta 
$30. O šiaip bendrovė ir 
draugijos prisideda viso
kiais budais prie gelbėjimo 
musų tautiečių. Drabužių 
buvo didelis rinkinys pa
siųstas išvietintiems lietu
viams. Dabar, kada atva-

portai; (4) posėdžiuose pa-1 toks, lyg ir atsikratė komu- žiuoja išvietintieji lietuviai, 
daiyti nutarimai turi būti Į nistų vadovybės, bet jų šak- manchesteriečiai rengia su- 
vykdomi. J. Stakvilevičius
argumentavęs, kad dabar 
pildomoji taryba nieko ne
žinanti apie dirbtuvių padė
tį. Delegatas irgi nesusiri-

nys liko dirbtuvėse, didžiu-1 sipažinimo pares su para
ma dirbtuvių čermonų yra ma- Bendrovė tokiems pa- 
komunistinės vieros žmo- rengimams duoda nemoka- 
nės. Užtad ir paėmė juos'mai svetainę. Valdyba ir 
ukvaka pakontroliuoti lo-j boarddirektoriai patys da-

Fvkpb Trsfiaa

KAS SKAITO. RAM 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Grand Rapids Aplankius
Visos didžiosios ir vidu-Įsingų vadovų, 

tiniškosios Amerikos lietu-J Šios kolonijos katalikai 
vių kolonijos turi savitumų, turi puikią, didelę ir stilin-
Visos turi, kuo gali pasidi 
džiuoti, pasigirti. Visos tu
ri klestėjimo ženklų. Bet 
taipgi visos turi ir merdėji
mo žymių. Tos kraštutiny- 
bės yra ypač žymios Grand 
Rapids, Mich., lietuvių ko
lonijos tarpe.

Ši lietuvių kolonija nėra' 
viena iš seniausių, bet ji yra 
viena iš senesniųjų. Ji nė
ra viena iš didžiausių, bet 
ji yra viena iš didesniųjų.

Laikraščuis skaitančioji 
visuomenė žino, kad šios

gų bažnyčią. Pastatyta dar 
nesenai iš raudonų plytų. 
Senoji bažnyčia perdirbta į 
parapijinę mokyklų. Čia 
mokytojauja pranc išrietės. 
Dabar joms statomas na
mas, kurs be įrengimo atsi
eis $60,000. Po to bus sta
toma klebonija už $90,000. 
Klebonauja čia kun. Lip- 
kus, kurs pakeltas į pralo
tus.

Dabar neigiamos šios ko
lonijos pusės.

Retai kur lietuvybė taip
kolonijos lietuviai nuo senai merdėja, kaip šioje koloni- 
;uri keturias sales. Ir tos joje. Lietuviški pamokslai
salės ne bet kokios, o dide
lės, gerame stovyje, gerai 
išrodo iš lauko ir iš vidaus. 
Bet kuri iš tų keturių salių 
pritiktų bet kuriai iš Ame-

lietuvių bažnyčioje yra re
tenybė. Ir tų pamokslu ver
tė arti nulio, nes juos ret
karčiais sako po paskutinių
jų mišių senas lietuvis pran- 

įciškonas iš lenkų vienuoly-rikos didesniųjų kolonijų.)
Kas čia tas sales įtaisė ir!no- Jo pamoksluose senso
jas gerame stovyje užlaiko? 
Tą padarė pašalpinės drau
gijos. Jas įtaisė klubo pa
grindais. Tos salės nuo se
nai pasidarė šios kolonijas

sunku pagriebti. Žmonės jo 
pamokslų visai nepaiso. Jis 
kalboje dažnai vaitoja po
sakį nu-nu-nu. Tai žmonės 
jį tuo vardu ir vadina. Gir-

lietuviams jų subuvimo cen- di, kai išeina pamokslo ša
trais. I jas kas vakaras ren- kyti tas Nu-nu-nu, tai žmo-
kasi draugijų nariai pasi
žmonėti, na ir išsigerti

šęs su dirbtuvių darbininkų; kalų per dirbtuvių pirminin- 'lyvauja ir dolerių nesigaili. Ypač daug renkasi šeštadie-
ekonomine būkle. Jeigu tųlkus. Ar nebūtų laikas pa-; Taipgi daroma drabužių 
visą sutvarkyti rimtai ir ge-j kviesti tuos žmones, kad jie rinkliava, kaip tarp lietu- 
rai, tad reikia priimti jo ui-'prisėstų, o jų vietoje išrink- vių, taip ir tarp svetimtau- 
timatumą. jti kitus, kurie susiriš su lo- čių. Mes dirbame labda-

Iš tiesų, klausaisi ir ste- kalo pildomąja taryba, su rybės bei paramos darbą be 
delegatu ir nesieks soviete ■ parigyrimų ir be 
kos tvarkos musų lokale. i portų.

v -• n t Korespondentė rašo, kad«O Kon.enc.jo. Raporto Hartfolde daroma d '
New Yorko valstijos CIO,

Diesi žmogus is tų pačių 
Stakvilevičiukų, kurie pus
metis atgal rėkaliojo, kad 
dabar kriaučių reikalai kuo- 
geriausiai sutvarkyti, kad 
delegatas artimiausiai susi
rišęs su dirbtuvių darbinin
kais, o ne su politikoms ar 
dipukų reikalais. Tas pats

. • • s. - • i • renąimųcrganizacija turėjo konven-. n
cija. Nuo musų skyriaus
ją atstovavo L. Šerkšnys ir.
V. Oberas. Reikia pasaky 
ti, kad abudu delegatai par-

vipsii ra-

ir tt. Kaip Hart-

NewYorko, Chicagos, Bos-

niais. Renkasi ištisomis

nes pakyla ir apleidžia baž
nyčių. Iš seserų mokytojų 
nedaugelis temoka lietuviš
kai. Vikaras mažai temoka

šeimomis. Kų jie veikia? lietuviškai, o dar mažiau
Kiekvienoj salėj yra baras. 
Be to pagaminama įvairių
užkandžių. Tai susirinku-• • • •
Šieji geria, 
šnekučiuojasi.

Salėse yra moderniškai 
įrengtos virtuvės ir kiti pa
togumai bankietams ir ves-

*1 J *• •
lU.ftdIIU£IdUJIJ,

lygintis su tuvėms. Tiems reikalams

įtono lietuvių kolonijomis, 
itaip Manchesteris negali ly
gintis su Hartfordu. Man-

tos salės nuolatos yra var-

paiso lietuviškos kalbos.
Minėtose puikiose lietu

viškose salėse nežiba joks 
Šviesos žiburėlis. Jose bu
tų galima turėti skaityklos, 
kur butų knygų, kur ateitų 
laikraščiai. Bet apie tai 
niekas nesirūpina. Salėse 
galėtų būt surengtos prakal- 

" bos, koncertai, vaidinimai.

žmogus čermonų vardu atei- vežė . . aus B--~ ™ ------ .
na į lokalo pildomąją tary- ,.„nnrt 1 s chestery lietuvių mažai te-
bą ir reikalauja sovietiškos ' paaukojo moterų1 !?’8al kiak daugiau poros
tvarkos musų lokale. !rcngiamai ' dajlfe parodaj. Hartforde jų bus

Musų lokalo pildomoji į New Yorke šimtą dolerių. P° 
taryba yra renkama visų lo-i nupirkdamas du šimtus bi- MANCHESTERIO LIETUVIŲ
kalo narių. Delegatas taipjietij į tą parodą. Taip pat 
pat. Musų pusė lokalo na-Jokalas paaukojo $50 lietu- 
rių dirba svetimtaučių dirb- vių rengiamai dailės paro-
tuvėse. Koks sumetimas 
pakukždėjo musų “kairia-

dai New Yorke. 
Lokalas parėmė

to jamos. Nesenai jurginėj Į ir tuo retai kas rupina- 
salej įvyko naujų ateivių , g-. q ženklų, kad vie- 
sutiktuvių ir susipažinimo žmonis ir geras praka|.

gas, ir gerus koncertus beibankietas. Tai buvo geras 
sumanymas, gerai priruoš
tas ir gerai pavykęs.

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

’ knygų, kurias reikia skaityti. Ne visas mes turime, 
bet savo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduojame
sekamas: '

Demokratinio Socializmo Pradai ........ 50c.
Tavo Kelias į Socializmų........................... 25c.
Dėl Laisvos Lietuvos....................................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
636 Broadway, So. Boston 27, Mase.

vaidinimus mėgtų. Tik tas 
viskas reikėtų pritaikinti 
prie vietos visuomenės ly
gio. Chicaga nėra labai to
li. Iš ten retkarčiais galima 
būt atsikviesti ir kalbėtojų, 
ir vaidintojų, ir dainininkų.

Naujų ateivių dėka jau
čiamas atgjiimas visose 
Amerikos lietuvių kolonijo
se. Gal to naujo atgimimo 
bangos atsimuš ir j Grand 
Rapids sienas. Vietos veik
lesnieji lietuviai turėtų žiū
rėti, kad tai įvyktų. Tame 
reikale reikėtų, kaip minė
jau, chicagiečių talkos.

Pakeleivis DP.

Vienoje salėje buvo beįsi- 
galį Maskvos garbintojai. 
Išrodė, kad joje jie susisuks 
stiprų lizdą. Jie buvo joje 
surengę Maskvos garbinimo 
prakalbas ir koncertus. Jie 
buvo taip įsidrąsinę, kad 
net jėgą buvo pavartoję 
prieš tuos, kurie drįso vie
šai žodį tarpti prieš Mask- 

Redakcijos Priorai...—'^’ arba > garbintojus.

BENDROVĖS VALDYBA:
Pirm. J. Užupis, Vice- 

i pirm. Anthony Petronis, 
1 Fin. Sekr. Howard W. 

Singer Kwash, Prot. Sekr. A. Bi
sparniams’’ paneigti lokalo komp. darbininkus streikie-' retta, Ižd. Joseph Chizius,
tarybą, o pavesti lokalo irius, kurie streikuoja Eliza-
tvarkymą dirbtuvių čermo- 
nams? Ar jau “revoliucinė 
padėtis” bręsta? Ar todėl 
bolševikai sunachalėjo, kad 
Sovietų Rusija pasigamino 
atominę bombą?

Tiesa, tas “sovieto” įvedi
mo klausimas neteko šiame 
lokalo susirinkime svarsty
ti, nes stigo laiko. Bet jau 
sekančiame lokalo susirin
kime imsime J. Stakvilevi
čiaus planus pakedenti. 
Klausimas, ar tysliaviniai 
komunistų kompanijonai 
rems musų lokale sovietų 
sistemos sumanymą, ar ne? 
Kas liečia socialistus, tie so
vietams nepritars. Kalbant 
su katalikais ir nekurtais

beth, N. J
Iš unijinių įstaigų prane

šimai išklausyti ir pasirodo, 
kad ekonominė kriaučių pa
dėtis nekokia, darbų nesi
mato. Jeigu dabar dirba-

Justinas Shimenskas ir dir. 
Leo Brazauskas.

Mes dedame Manchesterio 
Lietuvių Bendrovės valdy
bos atsiliepimą į Hartfor-

me, tai tik trumpai, nes su Rietės korespondenciją, iš- 
Padėkos diena ir sezonas - leisdami porą sakinių.

Griežti išsireiškimai nepa-pasibaigia.
J. Buivydas.

Dainininkas F.. Stankūnas 
Atidarė Studiją

Dainininkas Francis Stan- baigtus.
co-Stankunas persikėlė gy-, -----
venti iš Brooklyno i New 
Yorkų, 109 W. 49th St., kur 
jis atidarė dainavimo studi-

deda reikalo nušviesti. Ti 
kime reikalas yra užtenka
mai aiškus ir leisime sau ši 
kartą pasilaikyti “paskutinį 
žodį’’ ir ginčus skaitysime

jų. Teko girdėti, kad nau-i
tautininkais, \ie" ir"sakė* ei- j°j. į*? dainininkas jau 

Ip,<nJtun keletą mokinių. Nau- 
josios studijos telefonas,šių prieš sovietus, 

trys srovės susimes prieš so
vietus, tai vargu keli ko- 
munistukai su tysliaviniais 
praves savo užmačias musų 
lokale.

Man atrodo, jeigu dirbtu-

yra: CIRcle 7-1065, Exten- 
tion 403. —J*

MANCHESTER, CONN.

vių čermonai neturi ko rim-j “Keleivio” 37 nr. Moterų! 
tesnio pasvarstyti, patys ne- į Skyriuje korespondentė, pa-j 
moka susirišti arčiau su lo- sivadinusi dabar jau ‘‘Hart-Į 
kalo pildomuoju komitetu fordiete,” vėl nori polemi- 
ir su delegatu, tai reikia pa-zuoti su Manchesterio Lie- 
abejoti apie pačius čermo- tuvių Bendrove. Korespon- 
nus, ar jiė tinka saA) par-!dentė pripažįsta, kad ji apie 
eigoms? Lokalas, kaipo1 bendrovės veikimą nieko

A. V. ALEXANDER

Anglijos krašto gynimo mi- 
afateris A. V. Alevander at
vyko į Washingtoną tartis dėl 
Atlanto Pakto šalių- gynimosi 
subendrinimo.

Bet dabar ima viskas kitaip 
virsti, kai Maskvos markė 
ėmė pulti. Kai dabar visur 
Maskvos garbintojai ima 
uodegas nuleisti, tai taip 
darosi ir čia.

Visos salės ne vien senai 
išmokėtos, o ir atsargoj pu
sėtinai kapitalo turi. Yra 
sakoma, kad sudėjus visų 
salių grynuosius daiktan, 
tai susidarytų suma, sie
kianti net $150,000.

Šitokie daiktai nesidaro 
be sumanių, veiklių ir tei-

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.

LENGVAS BUDAS ...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.



KELEIVIS. SO. BOSTONKetvirtas

Maikio su Tėvu
V ermontoFarmose

Pravedėm Ankietą; Nori Daugįau Algos; Sabotažas; Te 
kalba Patys Tremtmiai; Paremkim 1RRC

XV
Apsčiai atvyko tremtinių, 

sunku, tiesiog neįmanoma 
visus aplankyti, kad patirti, 
kaip jie pinasi gyvenimui

vai neturi uždarbio ir netu
ri iš šalies ko jiem pridurti.

‘‘Perskaičius tokį laišką 
ašaros pasirodo ak 
kaipgi nepasiųsti tokiai šei
mai, kuri didžiausiam var- 

už jūsų rūpinimąsi mumis ge vargsta. Tuoj ant grei- 
ateiviais naujakuriais. Taip- tųjų siunčiu $10 oro paštu 
gi širdingai dėkojam ir ir už savaitės žmonės jau 
toms organizacijoms, kurios džiaugiasi, kad turi šiek 
rtipinasi mumis. Jeigu pa- tiek prisidurti maistui ir 
šaulyje neatsirastų tokių kūdiki geresniu skuduru pri

dengti.
. - . ‘‘Dar vienas ir kitas pa-
J tai musų visų DP gyveni-1 žįstamas serga, turi šeimą,r i - -

guŠelės. ko labiausia jiems neatsirastų tokių
trūksta ir kuomi galėtume , zmon,'U. V
jiems padėt. Todėl išsiūti-l°r?anizac'J1 ‘am darbui, 
tinėjom tam tikslui klausi-
mų blankas. Kone visi, iš
skiriant du. atsakė, sugrą
žindami blankas. Atsaky
muose atsispindi musų nau
jųjų ateivių padėtis.

Išskiriant porą. visi pa
geidauja daugiau algos; 
vienas prašosi perkelt ki- 

i ton sodybon: pora šeimų 
nusiskundžia dėl stokos 
drabužių, ypač avalynės 
sau ir vaikučiams: nusi
skundžia dėl maisto dau
giausia tie. kurie minta kar
tu su šeimininkais nepri
prastu amerikonišku mais
tu: pasigenda lietuviškų
rūgščių kopūstų ir kitų 
mums priprastų valgių: du 
pageidauja Įsteigti savišal
pos organizaciją: dėl stokos 
laiko ir painios transporta- 
cijos didžiuma negalės da
lyvauti lietuvių farmerių su
važiavime: visi skaito “Ke
leivi” ir kai kuriuos ki-

,i

mas butų pasibaigęs, jei,kaip nepasiųsti, pasiunčiam 
galėčiau palyginti, kaip po pundelį. Vienas geras 
toms Indijos karvėms, kur; pažįstamas turi šeimą. Ra- 
buvo ‘Keleivyje’ aprašyta, šo; ‘Prieteliau, dar tebesė- 
kurios nebetinkamos neilgiu, kaip sėdėjęs, niekur 
pienui nei darbui, išvaro- j neturiu progos išvažiuoti, 
mos į laukus ir ten jos vai-.gal žinai ten jūsų apielinkė- 
kiojasi, kol randa sau galą. je koki ūkininką. Darbo jo- 
Bet dėka gerų žmonių ir or- kio nebijau, svarbu, kad tik
ganizacijų mes to išvengem 

“Dėl žadamos jūsų mums

—Maike, aš atėjau pasa- tis? 
kyti tau gud-bai. i —Jes, Maike, paukštis,

—O kur tėvas važiuoji? tai paukštis, ale kiaušinių 
—Važiuot aš negaliu, nededa.

Maike, ba neturiu už ką. —Bet kam apie tai rupin- . ....
tis, tėve. Kas pardavinėja lietuviškus laikraščius; - na- 
šėrus, tas blogųjų pusių pir-1 kiekvienas

Eisiu pėsčias, 
kur?—O

—Į Montellą, vaike. Tai kėjams neaiškina. Tėvas
toks miestas netoli nuo Bos 
tono.

—O ką tenai veiksi?
—Gavau paviestką, vai

ke, kad kunigas Stravinskas 
tenai negali suvaldyt dipu-

gali padaryt taip, kaip pa
darė viena žydelių kompa
nija: kai šėrus išparduosi, 
pranešk šėrininkams, kad 
višta kiaušinių nededa, kad 
jos laikymas neapsimoka ir,

kų. Neklauso jo komandos, kaip neproduktingam gai- 
ir dac oi. Taigi turiu eiti valui, reikės galvą nukirsti, 
lenai parėtką padaryti.

—O kaip išrodo vištų 
biznis, apie kurį kalbėjome

i —Nu. o kaip tada bus su
Šerais, ką aš busiu savo pa- 
rapijonams išpardavęs?pereitą sykį?

—As apie tą biznį vis dar —Tada jie norės tų Šerų 
galvoju, Maike. Buvau ir nusikratyti, tėve. Jų kaina 
pas zakristijoną nuėjęs ant nukris, nes nebus pirkėjų.
rodos. Jis rokuoja, kad 
trotko čia nebus, ba jeigu 
višta užvers kojas, tai gali
ma jai galvą nukirsti ir bu- 
čeriui parduoti. Jis tik abe
joja apie tuos šėrus, ką tu 
kalbėjai. Sako, davatkos 
nenorės jų pirkti, jeigu kle
bonas nepasakys, kad čia 
geras katalikiškas biznis.

Tėvas tiida galėsi juos su-] 
pirkti po 5 centus. O kai 
visus supirksi, pranešk, kad 
višta staiga pasitaisė ir pra
dėjo dėti po 5 kiaušinius į 
dieną. Pasakyk, kad biznis 
bus labai geras ir pasiūlyk 
parapijonams vėl tuos šėrus 
pirkti. Bet dabar jau galė
si pakelti jų kainą iki $5.

—Ar žinai, tėve, kad žy
diškai vesdamas savo biznį nepasodins7
greičiau pralobsi, negu ves-į _ AmPtikni
damas jį katalikiškai.

—O ar jie manęs į džėlą

galėčiau šeimą aprūpinti.’ 
Pažįstu aš gerai tą šeimą, 

žmonės.kokios paramos, galiu tiek] geri žmonės. Pakalbėjau 
pasakyti: Tuo tarpu esu pa- įsu savo ūkininku, žadėjo ir 
jėgus dirbti bet koki cįar-įjam sutartį padaryti, 
bą, iš uždarbio suvedu galą “Stasys Zinkevičius,
su galu pragyvenimui mano i “Barre, Vt. ’
ir seimos, ir dar atlieka { a-, Paremkim Tą Įstaigą, Kuri 
siųsti į Europą DP stovvk- Remia Mus
lose mano buvusiems drau
gams ir pažįstamiems, ku
rie ten dar tebevargsta ir 
laukia iš musų jau isikuru- taučių 
šių Amerikoje kokios nors
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ĮSTATYMŲ l-EH>£JAS PAI.IK^^Ę^V

Ispanijoj lankėsi Amerikos kongresmonu būrelis. Vienas 
ją, atstovas James H. Richards iš South Carolina (kairėj), 
važiavo traukinyje miegamame vagone ir jam bemiegant 
vagvs pavogė visus jo drabužuis. Kongresmonas paliko 
be kelnių svetimame krašte, .laimei kartu važiavo sena
torius 0wen Brewster iš Maine (viduryje), kurs savo ko
legai paskolino kelnes. Vagys apvalė ne tik kelnes, bet ir 
visus pinigus bei čekius, kuriuos kongresmonas vežėsi su 
savim.

pagalbos atvažiavimui i 
Ameriką, arba maisto, ku

Vermontan veik visi lie
tuviai atvyko dėka svetim- 

organizacijai Inter
national Rescue and Relief 
Committee, trumpai vadi
nama IRRC. Tai organiza-

{įrašo pagalbos 
saviškiams atvvkti iš ana
pus vandenyno: veik niekas 
nesiskundžia savo šeiminin
kais. Visi ūkininkai paten
kinti musų tautiečių suma
numu, darbštumu, jų švara 
ir džentelmonišku elgesiu.

Labai norėčiau jiem pa
dėt gauti daugiau algos, 
bet reik atvirai pasakyt, 
kad iki pavasario darbvme- 
tės neįmanoma išgaut. Apie 
vidurį kovo ir pradžioj ba
landžio visų algos neišven
giamai kils. Kuris atsisa
kys kelt algą, tam kaimynas

rio ten taip visai menkai i cDai yra reikalinga greita 
gauna, šeima 4 ar 5 asme-'finansmė parama, kad ji 
nų, kiek ten gauna maisto galėtų daugiau lietuvių ati- 
savaitėj, vargiai ar užtektu kaukti į šią šalį. Lietuvių!
vienam žmogui savaitėj ge- klubai, pašalpmės draugi-Į
rai pavalgyli '-os> švietimo organizacijos’

“Kaipgi* nesiųsti, tai tik-’ir vL<i geros valios lietuviai
rai žmogus širdies neturė-; paaukokite, kas kiek gali- 
tum. Pavyzdžiui, toks at- te. Paremkime tą įstaigą,! 
sitikimas: * Šeima ruošiasi! dargi kitataučių, kuri taip; 
važiuoti į Ameriką. ’ Reika- nuoširdžiai mus lietuvius 
linga turėti visokie doku- ’emia. čekius bei money 
mentai, kaip tai visokių! "Į’^rius išrašykite ir siųs- 
metrikų, liudijimų, fotogra-. kitę:

MARGUMYNAI

fijų ir tt. O tas viskas pi
nigai kainuota. Iš kur ta 
šeima gali turėt tų pinigų, 
jeigu ji neturi jokios tar
nybos nei jokio darbo? .Aiš
ku, reikia skolintis, arba.

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

Galima siųsti ir per “Ke-
pakels, nes paprastai tuom jei dar turi ką išparduoti, į lcivį, ’ jie perduos.
laiku kiekvienas stengiasi 
apsirūpinti darbininkais ar
tinantis darbymetės sezo-

kad viską sutvarkius, o tiki Aukai pasiųsti galima 
paskui gali važiuoti Į perei-; panaudoti “Keleivy” deda- 
namą stovyklą. Nuvažiavus mą skelbimą, užtenka jį už-

lesti..

Nedegami Rūbai
Philadelphijos karo lai

vyno bazė skelbia, kad jos 
laboratorijose jau gamina
mi nedegami rūbai, kurie 
apsaugo žmogų ir nuo di
džiausio karščio, ir nuo kar
štų garų, ir nuo liepsnų. Iš 
tokios atsparios medžiagos 
daryti rūbai, sako, bus ge 
ra apsauga jurininkams ge
sinant gaisrus karo laivuo
se, kur temperatūra kaltais 
yra baisiai aukšta.

Nauji nedegami rūbai yra 
gaminami iš penkių medžia-

džiuojasi, kad jie sugebėjo 
brazilų juroje išlaikyti savo 
kalbą, savas pavardes ir sa
vo papročius.

Naujas Sovietų Išradimas

Maskva padarė dar vieną 
išradimą. Rusų armijos 
maršalas, Semion I. Bbgda- 
nov, tankų karo ekspertas, 
skelbia, kad rusas pirmas 
išgalvojęs tanką dar 1915 
metais, arba pora metų 
anksčiau, negu anglai. Tas 
maršalas aiškina, kad caro 
valdžios rcakcingumas su

—Man rodos, vaike, kad 
iš vienos vištos ir žydas mi
lionų nepadarys.

— %ėvas pereitą sykį pats 
sakei, kad apsukrus biznie
riai padaro milionus iš mui
lo burbulų. Iš vištos gali
ma dar lengviau pralobti. 
Reikia tik ją inkorporuoti 
ir parduoti šėrus.

—Maike, aš nemislinu, 
kad tokius šėrus galima bus 
parduoti. Juk žmonės klaus, 
kiek aš turiu kapitalo. O 
jeigu aš pasakysiu, kad vi
sas mano skarbas yra tiktai 
viena višta, jie mano šėrų 
nepirks.

—Bet tėvas gali pasakyti, 
kad ta višta yra kilusi iš 
gerų katalikiškų rankų ir 
per metus padės 200 kiauši
nių. Iš tų kiaušinių išeis 
200 viščiukų, o tie vėl pa
dės po 200 kiaušinių, taip 
kad per du metu bus jau 
40,000 vištų, kurias bus ga
liu,a parduoti po $2 ir pa- 
č r ryti $80,000.

tėve, daug 
kas taip padaro, bet aš dar 
negirdėjau, kad kas butų 
pasodintas už tai kalėjiman.

—Aš, Maike, rokuoju, 
kad tokį biznį tiktai loja- 
riai gali išvest. Aš, kaip 
vaiskavas žmogus, eisiu 
verčiau į Montellą kunigo 
Stravinsko parapijoj parėt
ką padaryti.

u

A. Jenkins.

Padėka Gervickui

tinai reikalingi avalynės ir “Maistas daug prastesnis 
drabužių, praneškit ko rei-i už DP stovyklose maistą, o 
kia. kokis saizas (miera) 'kur visokiausių daktarų, kol 
bei numeris—pasistengsim' visus pereini, kiek tas vis- 
parupinti. Tik bukit vietoj, kas kainuoja nervų. Gerai, 
nes dar via progų gaut dau- kad viskas tvarkoj, praeina:
giau garantijų dėl atvyki-!ir gauni vizą, tai bėgi su Tarptautinio Gelbėjimo ir 
mų. ’ šypsena linksmas. Bet jei- Šalpos Komiteto (Interna-

Su apgailėjimu tenka gu netvarkoj? Tai matai'tional Rescue and Relief 
pažymėti, kad eina lyg sis-itik nusiminusius su ašarom'Committee) lietuvių gelbė- 
tematiškas laiškais klaidini-!akyse, kad išbuvus 3 ar 4 jimo specialis fondas reiš- 
mo “vajus,” tikslu demora-Į savaites, kartais ir daugiau, į kia nuoširdžią padėką A.

Gervickui, gyvenančiam 
697Main St., Amherst, 
Mass.. už prisiųstus $10 pa
gelbėti lietuviams atsikelti į

gos sluoksnių. Apačioje yra: trukdęs rusams tą išradimą 
paprasto audeklo pamuša-j panaudoti fronte, 
las, paskui eina trys sluoks
niai medžiagos iš stiklo ir Kaip žinome, piraią pa 
viršuje yra asbesto medžią- saulini karą nulėmė tankai, 
gos sluoksnis. Nedegami Kada jis parodė Prancu- 
rubai turi deguonies apara-rijos mušiu laukuose, vokie- 
tus kvėpavimui. Jie atro- čių frontas buvo sulaužy- 
do gana gremėzdiški, bet tas. Įsivaizdinkim valan- 
žmogus juose galįs laisvai. dėlei, kad rusai butų palei- 
judėti. ■ dę šimtus tankų prieš vo-

--------  kiečius, kas butų buvę? Nu-
Airerikiečiai Neištautėja ffi, rusai butų sulupę vokie- 
~ , .. j čius, o todėl Rusijoj nebūtų

va.stl!ų ka- Įsigalėjęs bolševizmas, nes 
ro, I86I-I860 metais, is pie- bolševikai laimėjo tiktai
tinių valstijų pabėgo į už
sienius apie 10,000 žmonių, 
kurie nenorėjo jankiams

dėka tam, kad Rusija pra
kišo karą. O be bolševizmo 
Įsigalėjimo šiandieniniai

KELEIVIO’
KALENDORIUS

1950 METAMS
Musų Kalendorius 1950 

Metams jau spaudoj ir da
bar iau galima jį užsisakyti. 
Užsakymus geriausia siųsti 
kartu su laikraščio prenu
merata.

Kalendoriaus kaina bus 
tokia pat, kaip kitais me
tais—50 centų. Užmokestį 
atskirai siunčiant galima 
prisiųsti ir pašto ženkleliais 
po 3 arba po 5 centus. Tik 
prašom nesiųsti oro pašto

—Veidimmut, Maike. ir ?esių8ti
matau, kad tu čia mane fu- 
j’ni. Juk tu pats man per- 
itą svkį sakei, kad iš viš

čiukų pusė būna gaidžių.
—O gaidys ar ne paukš-

ženklelių iš Kanados, nes 
mes negalim jų suvaitoti

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

lizuoti musų naujakurius? reikia grįžti atgal į seną.
Rašo iš Chicagos: “Tik ką}taip atsibodusią stovyklą 
atvykęs dipugas gauna $501 viską išblaškius, viską išsi- 
į savaitę ir pilną išlaiky- pardavus ir vėl iš naujo 
mą.” Melas. Iš Philadel-! pradėti vargti ir laukti ne-]šią šalį. 
prijos rašo: “Lietuviškoj žinios. Mums džiugu turėti to-
siuvykloj darbas galima “Štai kita šeima išbuvusi] kių draugų, kaip Mr. A. 
gaut, tik atvažiuok kuo- pereinamoje stovykloje po-l Gervickas, kuris būdamas 

ią savaičių ir susilaukia!senyvo amžiaus žmogus, pa- 
naujagimio. Paskui išbūna dėjo atvykti į šį kraštą vie- 
dar pusantro mėnesio ir po nai šeimai ir vienam vien-

______ , dvejų mėnesių grįžta atgal, j-k— j-------- :
General Electric Co. gausi sako, atvažiuokit po penkių 
darbą, $1.75 Į valandą.“ mėnesių. Dabar orlaiviais 
Melas ant melo ir nesimato tuo tarpu nevežam, o laivu 
galo. Geros valios lietuviai, plaukti naujagimis turi būt 
padėkit atidengti ir demas- 5 mėnesių. Grižo žmonės 
kuoti sabotažninkų lizdą, nusiminę, apsiašaroję. Gau- 
Kiekvienas dipukas iš čia nu laišką, skundžiasi. Sa- 
pabėgęs dargi be mus ko, nesisekė, grąžino atgal 
žinios užkerta kelią dešim- į stovyklą. Blogai, sako. gl i
čiai atvykti. ?žom beveik visiškai nuogiu pagalbos.
Tekalba Patvs viską išsipardavę, valgy! ir- Kas turi galimyės paru-

7 J unai beveik kaip ir nėra. dūk- pinti darbo ir buto garanti- 
Kai kurie į mus klausi- relę susivyniojom į skudu- jas, miestan ar ukin, padė- 

mus davė platesnius ir ga-'duras ir auginam, o, sako,i kit. Kvotos nustatytas skai- 
nėtinai įdomius atsakymus, auga gerai. Taip, auga ge-'čius jau nedidelis paliko, o 
Vieną dedam ištisai: rai. . . . Žinau aš kaip ten lietuvių yra dar didelis

Mielas prieteliau ’ Pir- vaikai auga ir kokia jų ten skaičius. Prašom paremti 
miausiai širdingai dėkojam sveikata, ypač tų, kurių tė- kas ktoo gali: pinigais ir

atvažiuok kuo- 
greičiausiai, gausi didelę al
gą, dirbsi trumpas valan
das.” Antras melas. Iš 
Lynn, Mass.: “Atvažiuok gungiui. O dabar dar pri

siuntė ir piniginę paramą, 
kurią sunaudosim dar esan
tiems lietuviams tremtyje.

Tebūnie pavyzdys se
niems ir naujai atvyku- 
siems, kaip reikia atjausti 
nelaimėn patekusius savo 
tautiečius. O jų dar yra 
nemažai ir jie laukia musų

nusilenkti. ^akJ en?pi Stalino maršalai dar ir da-
Fan^J aP‘e 5’fJ°0 z^°nių,|bar tebebūtu caro oficierių 
išsikėlė į Braziliją, kur jų dienščikai. Maršalas Ben
amiai ir šiandien tebegyve-jdanovas su savo “išradimu”
na.

Pietiečių ainiai gyvena ______
Sao Paulo, Rio de Janeiro,,'
Campinas ir Santos mies-; A,ai,<oJc 2uv9 Gausybė* 
tuose ir visur jie iki šiai die- Amerikos Fish and Wild- 
nai laikosi savo papročių, i life Service praneša, kad 
savo kalbos ir Amerikos Alaskos vandenyse, ypatin- 
spauda su pasididžiavimu gai Beringo juroje, vra gau- 
nurodo, kad jie ir nemano sybė geriausių žuvų, kurių

.................. niekas negaudo. Alaskos
Brazilijoj, kaip ir -Jungti' vandenų tyrinėsimas buvo 

nėse Amerikos \ alstybėse, daromas šią vasara per iš* 
ateiviai ištautėja, priima tisą mėnesį. Tam tikslui 
vietos kalbą ir papročius, buvo panaudotas laiva* 
bet yra ir išimčių. Pietinių (trawler) “Deep Sea,” ku- 
valstijų amerikiečiai Brazi- ris apkeliavo Alaskos pa- 
lijoj yra toki išimtis ir di- krascius ir ten daugelyje

~.r 7~'vietM užtiko puikiausių žu- 
garantijom. \ įsKą siųskit vų, kurioms rinka lengva 
nurodytu adiesu. Ten vi- butų surasti Amerikoje.
sus lietuvių reikalus tvarko_________________ ___
Aldona Valaitytė.

Reiškiam pagarbą.
International Rescue and 

Relief Committee,
103 Park Avenue

paperėjo tikrą ereziją.

New York 7, N. Y.

Laikas užsisakyti “Kelei- 

Kalendorių 1950 me

tams. Daug skaitymų ir in
formacijų. Kaina 5fl..rentų.

vio
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Socialinis Draudimas
Atstovų rūmai praeitą sa- įstatymą galės uždirbti per 

vaitę nubalsavo praplėsti mėnesį 50 dolerių nepra-
socialinį draudimą Amen 
koje. Prieš įstatymą balsa-

rasdamas teisės į pensiją. 
Pagal dabartinį įstatymą,

vo tiktai vienas “velnio tu-'jei pensininkas per mėnesį
žinąs," viso 13 kongresmo- 
nų, o visi kiti pasisakė už 
įstatymą. Prezidento Tru- 
mano “fair deal” programa 
ir vėl padarė žingsnį pir
myn.

uždirba virš $14.90 jis ne
tenka teisės gauti senatvės 
pensiją. Naujas įstatymas 
sako, kad po 75 metų pensi
ninkas gali turėti bet kokį 
uždarbį, jo teisė į pensiją

Tiesa, naujai nubalsuotas nuo to visai nepriklausys.
įstatymas dar bus svarsto-

. mas senate ir gal dar bus 
kiek pakeistas ar papildy
tas. Bet kongreso delsimas

Naujas įstatymas užtikri
na senatvės pensijas darbi
ninkams netekusiems dar
bingumo, nors jie ir nebūtų

yra pralaužtas ir socialinis sulaukę nustatyto pensi- 
draudimas ateinančiais me- joms amžiaus. Tokių dar- 
tais bus praplėstas. bingumo netekusių darbi-

Atstovų ramų priimtas ninku pensijos butų apskai- 
įstatymas numato įtraukti čiuojamos kaip ir senatvės

KELEIViS, SO. BOSTON
LAIVYNO VADAS MOKO ADMIROLUS

Karo laivyno sekretorius Matthews (antras iš kairės) 
liudijo atstovą rūmą krašto gynimo komisijoj ir įspėjo 
admirolus neprotestuoti prieš karišką pajėgą vadovy
bės suvienijimą. Laivyno sekretorius nutrauktas su ko
misijos pirmininku Carl Vinson (karėj) ir su admirolais, 
Louis Denfeld ir A. W. Radford.

šiai, vis žiūrėdamas į kokį žienei vadovaujant giedota'bai daug, bet iš draugų ir 
tai popieriuką savo saujoj, Lietuvos himnas. Gausi, giminių buvo daugybė vai
ri to popbriuko jis paaiški- entuziastinga publika su nikų, jų tarpe ir labai bran- 
no šventės prasmę ir sakė, ponia Biežiene taip sutarti- gių. Buvo labai gražiai 
kad 1430 metais rugsėjo 8 nai ir gražiai himną traukė, pašarvota if palydėta į pas- 

kad džiaugsmas visų širdis1 kutinę poilsio vietą, 
apėmė. Kam tik apie tai. Man buvo labai graudu 
užsimeni, tai visi sako, kad • atsisveikinti su veiklia, pa- 
pirmą sykį publika taip en-i žangia drauge. Ji paliko 
tuziastingai traukė savo, liūdesyje sūnūs ir dukterį, 
tautos himną. Himną sekė! Man seniui, gyvenančiam 
invokacija. Tai ceremonijai l vienam, liūdna pamanius,

dar 11 milionų žmonių į so- 
c i a 1 i n į draudimą. Bus 
įtraukti:

4,500,OCH) smulkių pirklių 
ir amatininkų; 3,800,000
valstijų ir savivaldybių tar
nautojų, kurie neturi senat
vėje užtikrintos pensijos, 
arba dėl kurių apdraudimo 
valstijos ir savivaldybės su
sitars su socialinio draudi
mo įstaiga; 750,000 namų 
tarnų ir tarnaičių; 600,-
000 tarnautojų ir darbi
ninkų labdaros organizaci
jose ir įstaigose; 200,000 
darbininkų ir tarnautojų že
mės ūkio produktų apdirbi
mo įmonėse; 100,000 fede
ralinės valdžios tarnautojų, 
kurie neturi užtikrintų se
natvės pensijų; 150,000
amerikiečių dirbančių įvai
riose įmonėse užsieniuose; 
500,000 pardavėjų ir kitų 
pusiau savarankiai dirban
čiųjų tamautojų-įmoninin- 
kų, kurie pagal dabartinį 
įstatymą skaitosi savaran- 
kųs įrfibnininkaL

J socialinį draudimą, pa
gal prezidento siūlymą, tu
rėjo būti įtraukta apie 20,- 
000,000 naujų žmonių, bet 
atstovų rūmai taip toli nėjo 
ir įtraukė tik vienuoliką mi
lionų žmonių.
Senatvės Pensijos 
Bus Pakeltos

Dabar vidutiniai apdraus
tieji asmenys gauna senat
vės pensijų po 26 dolerius 
per mėnesį. Naujas įstaty
mas numato visų dabartinių 
pensininkų pensijas pakelti 
70 nuošimčių. Vietoj 26 
dolerių vidutinė pensija mė
nesiui butų apie $45, o žmo
nės su šeimomis gautų dau
giau. Tokių pensininkų da
bar pa 2,600,000.

Asmenys, kurie pasi
trauks ant pensijos priėmus 
naują įstatymo pakeitimą, 
gaus veik dvigubai dides
nes pensijas, negu gauna 
daba r t i n i a i pensininkai. 
Pensijų apskaičiavimo tvar
ka pakeičiama ir ji užtikri
na seniems žmonėms aukš
tesnes pensijas.

pensijos, tiktai šeimos na
riai nėgbut$ savo dalies.

Naujas įstatymas įtraukia 
į socialinį draudimą karo 
veteranus ir užskaito ka
riuomenėje išbūtą laiką į 
pensijų išsitamavimo laiką.

Pagal dabartinį įstatymą 
įmokėjimai į senatvės pen
sijų kasą yra imami nuo 3,- 
000 dolerių metinio uždar
bio. Kas uždirba daugiau, 
nuo perviršio įmokėjimų ne
daro. Pagal naują įstaty
mą įmokėjimai bus imami 
nuo 3,600 dolerių metinių 
pajamų.
{mokėjimai Pakeliami

Naujas įstatymas numato 
pakelti {mokėjimus į senat
vės pensijų kasą. Dabar 
darbininkai ir darbdaviai 
moka po 1% nuo uždarbių. 
Tokie įmokėjimai yra daro
mi nuo 1936 metų, kada bu
vo įvestas socialinis draudi- 
maę Imnkėiimai. nagai 
naują įstatymą, butų tokie:

1950 metais po pusantro 
nuošimčio nuo uždarbių 
mokėtų darbininkai ir darb
daviai; 1951-59 metų laiko
tarpyje darbininkai ir darb
daviai mokėtų po 2% nuo 
uždarbių; 1960-1964 metų 
laikotarpyje darbininkai ir 
darbdaviai mokėtų po 2*/ž% ; 
1965-1968 laikotarpy po 3% 
ir 1970 metais ir vėliau įmo- 
kėjimąi siektų iš darbinin
kų ir darbdavių po 3 su ket
virčiu nuošimčius.

Savarankus apdraustieji, 
kaip pirkliai ir amatininkai, 
mokėtų tris ketvirtadalius 
tų bendrųjų įmokėjimų.

Naujas įstatymas pageri
na šiek tiek ir “public as- 
sistance” pagalbą, kuri da
bar yra mokama neturtė
liams senatvėje. Dabar fe
deralinis iždas senatvės pa
šalpoms neturtėliams išlei
džia apie $1,100,000,000 
per metus, o pagal naują 
įstatymą federalinio iždo iš
laidos padidėtų $265,000,- 
000. Senatvės pašalpas 
(public assistance) moka 
valstijos ir federalinė val
džia per valstijų iždus.

KorespondencijoS
VVILKES-BARRE, PA. nes lietuvių organizacijas. 

--------  Gal rašytojas Liudas Dovy-
Noriu parašyti, kiek mu- dėnas pagelbės juos įtrauk- 

sų apielinkėj lietuvių dirba ti į musų organizacinį gyve- 
aukštosiose mokyklose, kai--nimą. Reikia suprasti, kad 
po profesoriai. Juozas Jo- jų ir gyvenimo sąlygos pra- 
neikis, čia gimęs ir augęs, j džioje yra sunkios ir nau- 
elektros inžinierius, dabar joje šalyje žmonės nenori
profesoriauja kolegijoj. Jis 
dar visai jaunas, nepasiekęs 
nė 30 metų. Mokykloje bu
vo labai gabus mokinys, o 
baigęs mokslą tuoj gavo 
profesoriaus vietą su alga 
virš trijų tūkstančių dole
rių per metus.

Jo brolis Albertas, kiek

lysti į priešakį
Rodos, visi naujieji atei

viai skaito “Draugą.” kai 
kurie ir “Dirvą.” Jie sako, 
kad jiems patinka švelnus 
rašymo būdas, jie myli sa
vo oponentus čiupinėti su 
šilkinėmis pirštinaitėmis, 
esą anksčiau atvažiavusieji

Pensininkas pagal naują Naujas įstatymas, kada

Angliškai - Lietuviškus Žodynas

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadvvay, So. Boston 27, Mato.

bė*MMtaWaM Mitai

jaunesnis, baigė mechani- turi per aštrų stilių, 
kos įnžinieriaus mokslą ir čia butų galima dar daug 
dabar dirba savo profesijoj
Los Angeles, Calif. Profe
sorius Juozas Joneikis yra 
dirbęs ii- anglių kasyklose.

Kitas jaunas lietuvis, Jo
nas Mockevičius, yra dirbęs 
kelis metus anglių kasyklo
se, kelias savaites dirbome 
kartu viename urve. Dabar 
jis profesorius kolegijoj, 
moko busimus mokytojus.
Jis dar jaunas, tik peržen
gęs 30 metų amžiaus. Tų 
lietuvių tėvai yra angliaka
siai ir gerai žinomi tarpe 
lietuvių, kaipo rimti žmo
nės.

Pirmiau buvau rašęs, kad 
V. Biliauskas gavo profeso
riaus darbą, o dabar suži
nojau, kad dar du lietuviai, 
nesenai pribuvę i šią šalį, 
gavo darbą kolegijose. Ad
vokatas Mileius, teisių dak
taras, dėsto vokiečių kalbą, 
o Dr. Kazlauskas dėsto eko
nomiją.

Vietiniai lietuviai dabar 
negalės skųstis, kad neturi 
savo tarpe intelektualų.
Pora desėtkų naujų ateivių 
dirba kasyklose šioje apie- 
linkėje. Atrodo, kad ši apie- 
linkė turėtų pagyvėti. Gal 
kada galėsime susilaukti ir 
kokio nors lietuviško teat
ro, ar operetės pastatant.
Naujai atvykusieji ant grei
tųjų nenori imtis vadovavi
mo, atrodo, kad jie nėra 
pratę vadovauti organizaci-

donrrian li^firvin otlc V1 1

d. didysis kunigaikštis Vy
tautas karunavojosi Lietu- 

: vos karaliumi Trakuose. 
Paaiškinęs, perstato p. Ma- 
sionį su istorine paskaita.

Ponas Masionis pirmiau- 
Isiai pataisė pirmininko klai
dą. Sako, Vytautas nebu
vo karūnavotas rugsėjo 8 
d., nes jam vežama karūna 
ouvo pavogta pakelėje. 
Paskui pasakojo, kaip Vy
tautas buvo uždarytas į ka
lėjimą ir kaip iš jo pabėgo 
persidengęs savo moters 
tarnaitės rūbais. Ta tar
naitė buvo pagauta ir pa
karta. Su tuo ir baigėsi is
toriškoji paskaita.

Po to paskaitininkas sa- 
kė, kad Amerikoje yra žo 
džio laisvė ir jis ta laisve 
nori pasinaudoti, o kadangi 
jis esąs tikintis žmogus, tai 
ir kalbėsiąs, kaip pridera 
geram katalikui. Taigi, pir
miausiai pagyrė Amerikos 
lietuvius, kad jie teikia pa
galbą tremtiniams, taipgi 
gyrė amerikiečių duosnumą 
ats t a t a n t nepriklausomą 
Lietuvą, kuri esą vadina
ma “Šventąja Lietuva.” 
Paskui jis pasakojo apie žy
dų istoriją nuo bibliškojo 
Jeruzalio iki šių dienų Te- 
lavivo. Ant galo priminė, 
kaip Lietuva buvo graži, 
kiek daug turėjo bažnyčių 
ir kiek daug ten buvo pa
kelėje kryžių ir baigė savo 
pamokslą (ar paskaitą?) 
evangelijos žodžiais.

Po pamokslo sekė meni
nė dalis. Grupė dainininkų 
padainavo kelias liaudies 
daineles, keli berniukai ir

atlikti buvo pakviestas pra
lotas M. L. Kruszas, šv. Jur
gio parapijos klebonas. Kai 
kurie, prisimindami, kad jis 
jau prieš 25 metus įvedė į 
savo parapijos bažnyčią 
angliškus pamokslus ir ang
liškas evangelijas, juokau
dami šyptelėjo: “Kažin ar 
pralotas maldą kalbės lietu
viškai ar angliškai?” Pra
lotas su lakštu baltos popie-

kad pasitrauksiu iš gyveni
mo nieko čia nepalikdamas. 
Velioųės šeimai jų liūdesio 
valandoje reiškiu širdingos 
užuojautis.

Jonas Gricius.

J V OKAI
Stalino Šnipas Lietuvoje
Vienas įusų okupantų

ros priėjo prie mikrofono ir agentas Lietuvoje, prievar-
prakalbo lietuviškai.

Kaip visada, šauniausią
prakalbą pasakė Dr. P. Gli

tą prikalbintas būti rusų 
žvalgybos šnipu, susitiko 
savo pažįstamą ir su juo

gaitis, ALT sekretorius ir kalbasi apie visokius reika- 
“Naujienų” redaktorius. Jo'lūs. Pagaliau, pažįstamas 
žodžiai pasiekė žmonių ir klausia tą šnipą:
protus ir širdis. Po jo pra
kalbos sekė kolekta. Sudė
ta apie $1,400. Gerai pa
kalbėjo taipgi Dr. P. Dauž-

—Sakyk, prieteliau, ką 
tu dabar veiki, kaip duoną 
pelnai?

Aš esu rusų agentas ir
vardis, Lietuvos konsulas.- gaudau visus Stalino prie- 
Programos vedėjas publikai '• šus,—atsakė snipas. 
pristatė ir buvusį Lietuvos! Po to abu valandėlę pa- 

' tylėjo ir pagaliau šnipaskonsulą p. A. Kalvaitį, ne
senai iš tremties atvykusį ir 
Chicagoj apsigyvenusį.

Konferenciją gerai rėmė 
visos srovės.

Patriotas.

MONTREAL, CANADA

Mirė Draugė Žinaitienė

prabilo:
—Sakyk, Jurgi, kaip tau 

patinka musų geriausioji 
tvarka ir ką tu manai apie 
musų tėvą, mokytoją ir va
dą šviesiausiąjį Staliną?

—Ta tvarka, — atsiliepė 
Jurgis,—man patinka taip 
pat, kaip ir tau ir aš apie 
Staliną manau lygiai tą pa-

Rugsėjo 30 d. palydėjo- tį, ką ir tu manai.
me į kapines iš Montrealio 
krematoriumo musų draugę

—Ak šitaip, nelaiminga
sis, sušugo šnipas,—tai tu

joms ir juos gana sunku pri
kalbinti, kad dėtųsi į vieti-

Vokietijos stovyklų. Darbo 
galima gauti prie anglių 
kasimu. Bet sunku yra 
gauti parašų ant buto ga
rantijų. Mat, čia maldingi 
lietuviai apsigyvenę, bet 
savo artimo meilėj jie nėra 
toli pažengę. Toki priekaiš
tą galima daryli veik vi
siems lietuviams, kaip čia 
augusiems, taip ir atei
viams, profesionalams ir 
darbininkams. Čia pami
nėtam faktui yra daug liu
dininkų.

J. V. Stanislovaitis.

PATERSON, N. J.

Du beita va “Tautos Šventė”
Į Patersoną jau yra iš 

Vokietijos atvykusių virš 30 
šeimynų ir apie 10 pavie
nių lietuvių. Jie čia susior
ganizavę ir veikia organi
zuotai. Rugsėjo 11 d. jie 
šventė “tautos šventę,” 
kvietė ir visus lietuvius sy
kiu su jais švęsti. Kvietė 
per draugijas, atvirutėmis 
ir ką tik susitiko, visus kvie
tė.

Norėdami visus patenkin-

mergaittss gražiai padekla

mavo, o po to “tautos šven
tė” pasibaigė.

Nežiūrint rengėjų paža
dų, kad šventė bus daloma 
į dvi dalis, dalybos išėjo 
labai nelygios. Bažnyčioje 
buvo maldos, tas pats bu
vo ir salėje. Dievui žvakė 
išėjo stora, o tautiškam vel
niūkščiui liko tik kačergos 
galiukas.

Bet kyla ir kitas klausi
mas. Iš kur ta mišri “fifty- 
fifty” šventė išdygo ? Juk 
jei tai tautos šventė, tai ji i 
turėtų turėti kokią nors1 
prasmę, ne tiesa ? Kad Vy
tautas neapsikarunavojo, 
tai tikrai nėra jokio pagrin
do tokią dieną švęsti.

Lietuvos Sūnūs.

CHICAGO, ILL.

ALT Konferencija

Šiuo sykiu pranešant apie 
tai, kas girdėt Chicagoj, 
pirmiausia reikia paminėti 
apie sėkmingai praėjusią 
Chicagos Lietuvių Tarybos 
konferenciją. Ji įvyko spa

Žinaitienę, kuri buvo pir- taip manai! Na brolau, ei- 
mutinė moteris prisidėjusi nam su manim į policiją pa- 
prie seniau čia suorganizuo-: siaiškinti, o aš tave už to* 
tos Lietuvių Socialistų Są- kias pažiūras pasiųsiu aš* 
jungpg 97-os kuopos. Palv- tuortiems metams į Vorku- 
dovų į kapines nebuvo la- tos stovyklą!

lių 2 d. Chicagos Lietuvių 
ti, šventę jie padalijo į dvi Auditorijoj. Tai buvo ru- 
dalis—katalikišką ir tautiš- deninio veikimo pradžia, 
ką, taip sakant skyrė ir Die-. Tokios konferencijos jau 
vui žvakę ir velniui kačer-įyra įvykę kasmet per eilę 
gą-

Kviesdami jie sakė, kad 
pirmoji dalis bus švenčiama 
bažnyčioje, kur busianti 
speciali atrakcija, tremti-

metų. Tai jau tradicinės 
konferencijos.

Šių metų Chicagos Lietu
vių Tarybos konferencija 
pasidarė svarbesnė tuo, kad

nių giedojimas ‘Pulkim ant j tai buvo ebieagiečių prisi- 
jis bus senato priimtas, bus kelių” ir Lietuvos himnas, o rengimas prie Amerikos 
nepalyginamai geresnis už
dabar veikiantį. Naujas 
įstatymas padidina apdrau
stųjų skaičių: padidina se
natvės pensijas; įveda pen
sijas sveikatos (darbiningu- 
mo) netekusiems darbinin-

antroji dalis bus svetainėje,!Lietuvių Kongreso, įvyk- 
kur bus paskaita iš Lietuvos siančio New Yorke lapkri-
istorijos, apie \ ytautą Di
dįjį. Salėje turėjo būti me
ninė programa.

7 vai. vakare klebonijos

cio 4 ir 5 dienomis. Gal 
tas faktas ir paveikė j vi
suomenę, kad šių metų kon
ferencija buvo ypač gausi, 
tvarkinga ir rimta. Pažy
mėtina, kad konferencija

svetainė jau buvo pilna 
kams; pagerina pašalpas žmonių. į tą svetainę po 
neturtėliams senatvėje ir, klebonija telpa, sausakim- galėjo prasidėti skelbtu lai- 
užtikrina senatvės pensijų šai prigrūsta. 150 žmonių. į ku, nes 1 vai. salėj jau veik 
kasai didesnes pajamas. Vakara atidarė jaunas vai-'visos sėdynės buvo užimtos.

—D-s. kinas, labai ir labai nedrą-į Pradžioj p-niai Onai Rie-

Tl ( KER TRAUKIAMAS TEISMAN

Preslon Tucker (kairėj) atvyksta ('hieagoje į teismą “pa
siaiškinti." Jis kalbinamas, kad suktais skelbimais ir me
lais išgavo iš lengvatikiu šėru pirkėju daug milioną dole
riu ir mainais jiems nič nieko nedavė, jei neskaityti gražią 
reklamą ir puikią pažadą. Preston Tucker traukiamas 
teisman už panaudojimą pašto sukčiavimo tikslams ir už 
prasilenkimą su “Securilies Act." kur saugo šėrininkus 
nuo lokiu sukčių.

MES ATLIEKAM :. .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

BIZNIO KORČIUKIŲ 
<► SPAUSDINTŲ VOKŲ

LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
*PR(X;RAMV ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay, South Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENfi

Valdžios Atlyginimas Moterims

Kažkas iškėlė klausimą,'jų nuopelną valstybė turėtų 
ar neturėtų valdžia atlygin- joms kokiu nors budu atly
ti moterims už jų nuopelną ginti.
valstybei? Juk atlyginimą Kita motina iš lllinojaus
už savo darbą gauna ang
liakasiai, plieno ir automo
bilių darbininkai, drapanų 
siuvėjai, ofisų tarnautojai ir

sako taip: šalies valdžia tu
rėtų mokėti mums tam tik
rą pensiją. Bet jeigu to rei
kalauti butų perdaug, tai

kiti. Bet moteris, namų šei- kiekvienai motinai turėtų 
mininkė, kuri visą savo gy- būt duota nors viena savai- 
venimą verda valgyt, skai- tė per metus atostogų pasi- 
bia drapanas, švarina na- važinėti, ir tokias atostogas 
mus ir augina valstybei pi- valdžia turėtų apmokėti iš'
liečius, negauna jokio atly
ginimo. Valstybė jai nepa
sako nei aciu už tai, kad ji 
neša ant savo pečių toki$ 
sunkią naštą. Todėl, ar ne
butų laikas moterims susi
prasti ir pareikalauti, kad 
už tuos jų rūpesčius ir var-

valstybės iždo. Ji priduria, 
kad pensija motinoms rei
kalinga, bet tokia pensija 
už motinos pasišventimą tu
rėtų būt mokama tik po 25? 
metų.

Betgi kitaip galvoja Ire
na Pileckienė, musų tautietė

so. Boston
FJ\ K M AMOS PgpoMt^

Septyniolikt*- metu Michelle Bridget, duktė žinomos fil
mą žvaigždės. Glorijos SuansoM (karėj), jau lavinasi, kad 
vėliau galėtu pasirodyti muviuose.

KIEK KAINUOJA 
UŽAUGINTI VAIKĄ 'Keleivio’ Knygos

Metropolitan Life Insui 
ance kompanijos apskaičia- i Auiminimai ir Minty*, 
vimu, Amerikoje vaiko už-
auginimas iki 18 metų am
žiaus kainuoja, vidutiniškai 
imant, $7,761.87. Šita su
ma susideda iš sekančių iš
laidų :

Gimimas ........................... SSUrt.OO
Maistas ............................. 2.271.8S
Drapanos ......................... 709 Jki
Pastogė ................................2,647JJ»»Mokykla ................ 8250
Sveikatos priežiūra ... 2!M>.84
Transportacija ................ 1.12CJ8O
Kitos išlaidos ................ 326.52

I MONOLOGAI IR
..u • . ngKi.A m Aruosparaše buvęs Lietavoa pnzeėcntaa

Dr. Kazys Grinius. ... 1 Šioje knygoje telpa daugybė nau-
Tai yra stora, 300 puslapių knyga,Į jų, labai gražių ir juokingų monolo- 

kurioje buvęs Lietuvos prezidentasI jr deklamacijų. Visokios temos: 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimų, darbininkiškos revoliucionieriskoa, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa- tautiškos, humoristiškos ir laisvania-
pasakoja daug linksmų ir įdomių 
nuotykių iš .-avo patyrimų. Tų kny- 

visi lietuviai turėtų perskaityti, 
ma ................................................ $2.00£4.Kai

gus butų paskirtas joms tin-. g Chicag0 Hcights> Už.
kainas atlyginimas 15 vaįS" i klausta korespondento, ar 
tybffi iždo ? _ Juk valstybe valdžia turtt duoti mote.
duoda atlyginimą karo ve
teranams, buvusiems karei
viams, kurie gynė ją nuo 
priešų; kodėl tat turėtų būt 
užmirštos moteiys, kurios 
tuos kareivius augina ir ati
duoda valstybei?

Taigi yra kilusi mintis, 
kad moterims turėtų būt 
pripažintas koks nors atly
ginimas. Tuo tikslu gal 
kongresas turėtų Įsteigti net 
tam tikrą valdžios departa
mentą, Department of 
Home, ar ką nors panašaus.

Bet ką apie tai mano pa
čios moterys?

Associated Press žinių 
agentūra Įpareigojo savo 
korespondentą, Hal Boyle, 
kad sužinotų moterų opini
ją šiuo klausimu. Kores
pondentas aplankė daugelĮ 
moterų, išklausinėjo ką jos 
apie tai mano, ir iš visų at
sakymų padaro dvi išva
das:

1. Žinoma, kad taip!
2. Suprantama, kad ne!
Nuomonių skirtumui pa

vaizduoti, korespondentas 
paduoda aiškius kelių moti
nų pasisakymus.

r Viena motina aštriai kri-

turėtų
rims koki atlyginimą, Pilac- 
kienė atšovė:

“Tą tai jau tikrai ne— 
mes nenorim iš Washingto- 
no jokio atlyginimo. Toks 
atlyginimas ne tiktai atimtų 
mums laisvę kaip namus 
apvalyti, valgi išvirti arba 
vaikus išperti, bet užkrautų 
dar kokius 5 nuošimčius 
taksų už tą laisvės suvaržy
mą.

“Moterys, kurios augina 
vaikus, niekad atlyginimo 
nelaukia ir nenori. Mes 
perdaug užimtos, kad galė
tume apie tai galvoti. Mes 
esam patenkintos tuo, kad 
atliekam savo darbą. Ži
nai, kad kuomet vaikai ir 
mano senis pasako, kad val
gis jiems ’ padarytas gar-i 
džiai, tai aš nušvinta tokiu' 
džiaugsmu, kad galėčiau 
užtemdinti visus didvyrius { 
palaidotus Fort Knox kapi
nėse.“

Labai gražu, kad Pilac- 
kienė randa tokio džiaugs
mo dirbdama savo šeimai. 
Bet tai nereiškia, kad mote
rims nereikalingas atlygini
mas už tokį darbą. Atlygi
nimas, kurį šiandien gauna

DAINA

Pak lausy k: t. mergužėlčs.
Aš jums padainuosiu 
Tą dainelę, kaip gėlelė 
Ten augo miškuose.

Prie kelmelio, ant aikštelės. 
Pas sriaunu upeli. 
Susispietusius aglelės 
Saugojo gėlelę.

Jai pavasario saulutė 
Taip karštai a: bėjo 
Ir dainavo jai lakštutė 
Kai aušra spindėjo.

—K-s.

VALGIAI

1 išplaktas kiaušinis.
1 ‘s puoduko vandens.

puoduko sausos duonos trupinių. 
I rečdalis puoduko nevirtų ryžių, 

j 3-4 puodukai raugintų kopūstų.
1 skardinė temato soup.
’ruska ir pipirai.

Sumaišyk mėsą su visais 
priedais, išskiriant tik duo
nos trupinius, kopūstus ir 
temato soup. Padaryk iš 
mėsos nedideles boliukes, 
pavoliok duonos trupiniuo
se ir paspirgink karštuose 
riebaluose; tą syk apdėk 
Kopūstais, o ant viršaus už
pilk tomeičių sunkos. Už
denk ir virink ant silpnos 
ugnies porą valandų.

Viso labo ....................$7,761.87

ANGLIAKASIO DAINA

Aš giliai Į žemės 
gelmę nusileidęs, 
nematau pasaulio 
didelio, plataus.
Juodos mano rankos, 
prakaituotas veidas: 
aš pasauli šviesų 
po žeme stataus.
Juodos mano rankos, 
suodina kakta, 
bet krūtinėj žėri 
saulė uždegta.
Trinka mano grąžtas, 
anglį kietą ryja 
ii- angas išrauna 
giliai požemy.
Šilimą ir šviesų 
aš kitiems daliju, 
prakaituota veidu, 
tyra širdimi.

• Juodos mano rankos, 
suodina kakta, 
bet krūtinėj žėri 
saulė uždegta!

B. Rutkunas.

Oar galima gauti “Keleivio" 
Kalendorių 1919 metams

Tai y ra 90 puslapių kr.yga su įvai
riais straipsniais ir žiniomis, kurios 
visiems ir visada yra naudingos. 
Kaina ....................................... 50 centų

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- 
įų. 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 Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateįtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai iškeistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

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

KUNIGŲ CELIBATAS
Si knygelė parodo, kodėl Romos 

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

tikuoja esamąjį vertybių su- už savo darbą vyrai, anaip- 
pratimą, kuris išleidžia iš tol neatlygina moterims, 
ekonominių apskaičiavimų nes vedusieji vyrai gauna 
moteriškės darbą auginant už savo darbą tiek pat, kiek 
šeimyną. Ji pabrėžia faktą, ir nevedusieji. Taigi aišku, 
kad motinos nustatančios kad šeimyna šiandien yra 
busimųjų piliečių sveikatą skriaudžiama ir kad valsty- 
ir būdą, ir už šitą svarbų bė turėtų į tai atsižvelgti.

STUDENTĖ PAMOKĖ BANDITĄ

Kaip Suvartoti Nenunoku
sias Tomeites Keptos Jaknos (Kepenys)

Kas turi darže tomeičių. Paimkit veršio, ar kiau
tai dabar jau laikas jas su- lės, plonai supiaustytų jak- 
rinkti, nes bet kurią naktį'nu kiek jūsų šeimai reikia; 
šalna gali jas sugadinti. Da- užpilkit verdančiu vandeniu 
baltiniu laiku daug tomei- ir pc<iikykit keletą minu
čių yra žalių, nenunokusių, čių. Išėmę gerai nušluosty- 
Ką su jomis daiyti? Didės-k it, apibarstykit druska, 
nes jų reikia padėti tamsioj pipirais ir miltais. Tuomet 
vietoj ir jos povaliai nu- spirginkit lašinukų (beko- 
noks. Tuo budu galima tu- no). Išėmę lašinukus, Į tą 
rėti nuolat nokstančių to
meičių iki Kalėdų.

Bet mažiausias ir žaliau
sias tomeites patartina pre- 
zervuoti šitokiu budu: gerai 
jas nuplaukit ir sukimškit 
čielas į sterilizuotus stik- 
X»s. Į kiekvieną kvortini 
stiklą įdėkit skliautelę čes
nako, lazdelę saliero ir ža
liąjį pipirą, perplautą i ke
turias dalis.

Dabar paimkit 2 kvortas 
vandens, 1 kvortą uksuso. 
puoduką druskos ir kelias 
šakeles krapų su sėklomis, 
jeigu tokių turit. Sumaišy
ki viską, pavirinkit 5 mi
nutes, ir karštą užpilkit ant 
tomeičių stikluose. Tuojau 
uždarykit. Po 4-6 savaičių 
šitas pikelis bus jau gatavas 
valgyt .

pačią skauradą su karštais 
taukais sudekit priruoštas 
sknas ir ant karštos ugnies 

apkepinkit jas. Bet kepkit 
ne perdaug—tik tiek, kad

Žinnt Ktul

Medus pastovėjęs ilgesnį 
laiką pradeda kristalizuotis, 
sutirštėja; bet jį galima 
lengvai atitaisyti, reikia tik 
įstatyt indą su medum į 
karštą vandenį (apie 160 
laipsnių) ir palaikyti iki su
skystės.

Medus yra gėlių nekta
ras, kurį bitės surenka ir 
perdirba, pusėtinai jį su- 
tirštindamos, taip kad lieka 
tik gėlių cukrus ir skonis.

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad jį buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tiaras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa- i 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- i 
lei vi.s” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo 
se raštuose ji gražiai aprašo, gra 
žiai pajuokia ir gražiai pagiria rau- Į 
sų gyvenimo būdų ir musų papro- i 
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, karias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulatus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- 
-o. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ....................................... 50c

niškos. Visos skambūs, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojiiuams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ............ 25c
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj niunšaun*. šioj;- kny
goje telpa net 72 “l>..;an linų.bos 
spyriai,” eilės, pasikalbcjėnai. I.u- 
moristiški straipsniukai ir juo!- .ii. 
Antra pagerinta laida. Kaina 2>c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Sis veikalas trumpais ir aiškiai# 

faktais parodo, kaip ik; šiol 
draugijos formos, ir kodėl tur,- bū
ti pakeistas kapitalizmas. Ku.i.a 25c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las persta to nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir ne.-uu- 
kiai scenoj perstatomus veikalą . Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c 

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Ratai,kų 
bažnyčios autoritetų ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.26 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokiu- dievus 
garbino musų bočiai? Kokiu- ziny- 
čias jie buvo įsteigę? Kode! žm-,nej 
priėjo krikščionybės gadyne? \i-us 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šių knygų. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.H>

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuvis,.os dain >s 
apie musų tautų, apie .šeimyna ir 
apie darbų. Toji knyga p?linksmi is 
jūsų laisvas nuo darbo valanda-. Di
delio formato, 223 pu.-lapi-i knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir ,l ė
nų. Kaina ........................................ $1.1x1

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Salemono galva. Išaiškinti vi o\ie 
sapnai visokiais atsitikimai-. Virs 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininl as 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžių ir pašalino -avo liu- 

idomi knvtra. 
.............. '35c

v tįsius draugus. Labai
Kaina.
KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, tū
rių nesumuš joks jėzuitą-.......... i:»>e
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunime t, >ri 
tinkamai išmokti savo t-vų ka'l-a, 
o senimas irgi dažnai nori pagirti i 
savo raštiškų lietuvių kalbos žinoji
mų. šita gramatika yra tim ta:;, il
siems, kas nori gerai lietuviu ki.l- 
bų išmokti. Didelė knyga, 111 po I. 
Kaina tik ........................................•I-a*)
LYTIŠKOS

Ir kai

_____ parsi-
perkeptų kiaurai; nuo per-j duoda visada tyras; nėra 
ilgo kepimo jaknos pasida- į žinoma, kad šios šalies rin• 1 • « I 7

Amerikoje medus

O sausos ir kietos.
Tuoj reikia karštas val

gyt. Sudėjus į torielką, 
viršų apdėkit keptais laši
nukais ir papuoškit žalia 
j eti-uška. Aplinkui apdėki
te bulvine koše ir karštais 
žirniais.

koje butų atskiesto medaus.

Medui virškinimas nerei
kalingas, nes jo cukrų ku-

_ ____
Jauna, 21 metą studentė iš Chicago North Central Col
lege (kairėj) turėjo deltą su savo jaukintiniu Dwight 
Freshley. Jiems besišnekučiuojant juos užpuolė banditas, 
Ernest B. Knight (dešinėj) ir pareikalavo atiduoti pini
gus. Vietoj pinigą banditas gavo dvi juodas akis ir atsi
dūrė kalėjime. Policijoj paaiškėjo, kad banditas yra gerai 
apmokamas inžinierius, kurs sakosi daręs pirmą bandymą 
plėšikauti dėt “įdomumo.”

Jautiena su Rauginta 
Smetona

2 svarai jautienos, supiaustvtos ke. 
turkampiais gabalėliais.

2 šaukštai riebalų.
2 supiaustyti svogūnai.
2 šaukštai tarkuoto amerikoniško

sūrio.
Vi puoduko rūgščios Smetonos. 
Druskos ir pipirų.
’i puoduko karšto vandens.

Mėsą supiaustyk, pavo
liok miltuose, sudėk į karš
tus riebalus skauradoj ir 
paspirgink. Mėsai gražiai 
aprudus, užpilk karštą van
denį, smetoną ir sudėk ki
tus priedus. Uždenk ir šu
tink iki bus minkšta.

Kopūstų ir Morkų Priedas
1 puodukas raugintos Smetonos.
- šaukštukai uksuso- 
1 -aukštas cukraus.
1 šaukštukas druskos.
Žiupsnelis pipirų.
! 1 puoduko rupiai sutarkuotų mor

kų.
- puodukai sukapotų kopūstų.
Trapių salotų l*pų-

Sumaišius kopūstus su 
morkom, padėti šaldytuvan 
kad atšaltų ir pasidarytų 
trapus. Sumaišius smetoną 
su uksusu, cukrum, druska 

i ir pipirais, sumaišyt su ko
pūstais ir morkom. Duo
dant stalan, sudėti ant to- 
rielkos, išklotos trapiais sa
lotos lapais.

Tai yra sveikas, pilnas vi
taminų priedas prie bet 
kokio valgio.

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos ųpysakoa: (lj 

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

ANGLIšKAI-LIETUVISKAS 
ŽODYNAS

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

nas gaii sugerti taip kaip
jis yra. tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tara

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

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

žmones kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialde
sky.

Avilio darbininkės vra vi
sos bergždžios pataitės. Jos 
atlieka visą avilio darbą. 
Patinėliai arba tranai nieko 
nedirba, todėl pataitės juos 
išplauna.

DUKTĖ TEISME

M«lU Mėsa 
Kopūstais

'a svaro maltos mėsos.
1 smulkiai kapotas svogūnas 
1 skliautelė česnako.

Musų tėvų kraštas Lietu- 
su Raugintais vos išlaisvinimo riekia Ame

rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremki. 
tautieti, tad jos darbus!

23—metą mergaitė, Čarolle 
Paight iš Stam ford, Conn., 
traukiama teismo atsakomy
bėn už nužudymą “iš gailes
čio” savo sergančio tėvo. Mer
gaitė sako negalėjusi žiūrėti, 

kaip tėvas ligoje kankinasi.

mokratų teoretikai Kari Kaut 
Kaina ....................................... 10c

LIGOS
apsisaugoti. Parašė

peržiūrėta
ir papildyta laida. Kaina .... Z,c 

TAVO KELIAS l 
SOCIALIZMĄ.

parašė L. Bluma:;. Trumpa- ir aiš
kus .socializmo aiškinimas............25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų Pa
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksą . Ai.t ra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščia- Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.'* 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ lsic

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA 
labai įdomi knygutė šituo svarinu

klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir sociali-tas. pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardi
nas. Kaina ........................................ lnę

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! I’šgal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ................ 26c
“Keleivi*,” 636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

p nuo jų
Dr. F. Slatulaitis. Antra,

Mamytė Labai Dėkinga
. —\r

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:

Kelei vit
636 E. Broedvray, So. Boston 27, Mas*.
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i |lš Plataus Pasaulio
Amerika Protestuoja

Amerikos vyriausybė pa
siuntė griežtą protesto notą 
Sovietų Rusijai dėl rusų 
žiauraus elgesio su keliais 
areštuotais amerikiečiais* 
kareiviais ir studentais. Vi
si buvę sovietų kalėjimuose* 
amerikiečiai skundžiasi, 
kad rusai su jais šiurkščiai 
elgėsi, badu marino ir tero
rizavo.

Tito Valosi

Jugoslavijos vyriausybė 
prieš savaitę laiko išvijo 9 
Vengrijos diplomatus iš sa
vo sostinės, o dabar dar iš
vijo penkius cechų. diplo
matus ir aštuonius Lenkijos 
ambasados tarnautojus. Ti
to sako, kad su'Rusijos lė
lėmis reikia elgtis “akis už 
akį, dantis už dantį.”

Krizis Prancūzijoj
Prancūzijos Henri Que- 

uille vyriausybė praeitą sa
vaitę Įteikė respublikos pre
zidentui atsistatydinimą. 
Queuille vyriausybė išbuvo 
prie valstybės vairo virš me
tų laiko. Ji sugriuvo dėl 
vyriausybėje pasireiškusių 
nesutikimų dėl darbininkų 
reikalavimų pakelti uždar
bius.

Dvi Vokietijos
Rytinėj Vokietijoj spalių 

7 d. rusai oficialiai sudarė 
“Vokietijos vyriausybę” ir 
dabar yra dvi Vokietijos, 
abidvi su savo vyriausybė
mis. Rytinė Vokietija skel
bia, kad jos sostinė yra Ber
lynas, nors to miesto didžio
ji dalis yra Vakarų Aliantų 
rankose.

UN VtUAVA IŠKELIAMA

Virš naujai statomo Jungtinių Tautų organizacijos namo 
Sew Yorke iškeliama Jungtinių Tautų vėliava. Dar šiais 
metais UN pastogė bos baigta. Vėliavoje išmaliavota 
mėlyna ir balta alyvos šakelės, kurios tari reikšti taiką.

PAIEŠKOJIMAIVokietijoje pasiliekantiems 
broliams, sesutėms.

Jo. Ja.

Svaro Nuvertinimo
Atgarsiai

Apie svaro nuvertinimą 
jau anksčiau ne tik domėjo
si anglai, bet ir svetimša
liai. Visiems buvo įdomi ir 
susirūpinimo kelianti prob
lema. Tačiau niekas nesi
tikėjo, kad 30% arba nuo 
buvusios $4.03 vertės bus 
nuvertintas iki $2.80. Kraš
te dėl to kilo didelė netikru
mo nuotaika ateitimi. Ypa
tingai konservatoriai kelia 
didelį aliarmą, stengdamie
si darbiečių vyriausybei su- .

. . , - i - juos žino, prašau pranešti man jųversti visą kaltę uz esono- i adresus, už ką busiu labai dėkinga.
Sofija Liugaitė-Sidlauskienė,

655 W. Lombard Street,
Baltimorę 1, Md. (41)

LIIETVVIŲ KALBOS 
VADOVAS

Paieškau Jono Petravičiaus, kuris 
vra gyvenęs po numeriu 15u6—2nd 
St.. Philadelphia, Pa., bet 1944 me-!

spausdinamas skubos keliu Bie-
pats, malonės atsiliepti kaip galima 
greičiau, nes turiu svarbų reikalų.

William Tutlis,
217 Madison St.,

Auburn, 111. (42)

.Lietuviu Kainos Vadovas yra
>s keliu Bie 

lefeldo spaustuvėj, Vokietijoj.

Antanas Kubilius, kuris gyvena 
Providence’o mieste, taipgi Jurgis 
Kubilius ir Ona Kubiliutė-Griškaus- 
kiene7 kurie gyvena Waterbury, pra
šomi atsiliepti į savo brolio paieško
jimų šiuo adresu:

Sr. Antanas Kubilius, 
c/o “A. L. Balsas,”

Casilla de Correo 303,
Buenos Aires, Argentina.

Paieškau Igno ir Povilo Liūgų, ki
lusių iš Šilėnų kaimo, Šiaulių ap
skrities. Amerikon atvyko prieš pir
mąjį didįjį karų. Aš esu jų sesuo 
Sofija Liugaitė. Prašau atsiliepti 
žemiau paduotu adresu, arba, kas

minius krašto sunkumus ir 
netikusiai jų vedamą užsie
nio politiką, kuri buk tai 

įprivedusi svarą prie kata- 
i strofos. Jei jie butų

Paieškau pusseserės Emilijos Sar- 
. kaoskaitės, jos vyro Romanovo su 

VBl-• vaikais. Ji kilusi iš Spraudės kaimo,
... . . •____v,,!., i Rietavo valsčiaus. Gyveno, rodos,dzioje, tai vargu ai butų IS-1 Clevelande. Jie patys, ar kas juos 
vengę to paties svaro liki-•««*>> n'an Para*>li- Bu-

dabar iš to

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

Juozas Audėnas.
14 Townsend Street, 

Boston Koxbury, Mass.
(52)

Australijos Anglis

Australijoj, Queensland 
valstijoj, atrastos milžiniš
kos anglių atsargos žemėje. 
Sako, anglių atsargos ten 
siekia tūkstančių milionų 
tonų, o todėl Australija gali 
su laiku būti didžiausias 
anglių gamintojas pasauly
je. Queenslande buvo iš
tirti 670,500 ketvirtainių 
mylių žemės plotai beieš
kant anglių.

Kinijos Karas

Kinijos pietuose komu
nistų armija pradeda di
džiąją ofensyvą. Laukiama, 
kad komunistų armijos ne 
tiktai paims Kantoną, na
cionalinės Kinijos sostinę, 
bet suskaldys komunistų 
dar neužimtą Kiniją į ke
lias dalis ir paskui atskiro
mis dalilmis Pietų Kiniją 
.paims į savo valdžią.

bandoma prašmugeliuoti mo-, tančio dolerių, bet, kaip sa- 
narchistinė “didybės” šventė ir kiau, pinigai aukotojams buvo 
tą dieną visi musą žvaigždėti grąžinti.
valdovai aiškindavo žmonėms

Sniego Audros

Rocky kalnuose, Idaho 
valstijoj, praeitą penktadie
nį iškrito labai daug sniego 
ii- šimtai keleivių bei me
džiotojų buvo netikėtai 
sniego audros užklupti. Kai 
kuriuos pakeleivius ir me
džiotojus reikėjo gelbėti or
laiviais iš užsnigtų slėnių.

Ispanijos Pinigai

Ispanijos vyriausybė nu
mušė pinigų vertę iki 44 
nuošimčių. Anksčiau vienas 
doleris buvo skaitomas 23 
pezetos, o dabar už doleri 
bus skaitoma 34 su puse 
pezetos. Ispanija pinigų ver
tę numažino, kad galėtų 
eksportuoti prekes į Ameri
ką ir į tuos kraštus, kurie 
nesenai nuvertino savo pi
nigus.

ne “demokratiškus pamatus,“ 
bet spiaudydavo į demokratinės 
Lietuvos idėją.

Amerikoje visi Smetonos re
žimo didieji pareigūnai atrodo, 
kaip žmonės be jokio pamato, čia 
su “didybės” švente toli ne
važiuosi ir j demokratiją spjau
dyti čia visai nepatogu. Todėl 
politiniai sukčiač bando rugsėjo 
8 d. permaliavoti, kaip 
16-os papildymą.”

KJ-ia.
Cleveland, Ohio.

Antanma Kropienė.
So. Boston, Mass.

Žinion iš Anglijos

Anglijoje Pradėjo Veikti 
BALFas

“Britanijos Lietuvis” ra- 
vasano šo, kad BALF’as pradėjo 

operuoti ir Anglijoje. Pa
skirtas jo įgaliotinis. Lietu
vių Sąjungos Anglijoje ri- 
ce-pirm. M. Jajorinas. 
Paramos reikalingiems tau
tiečiams šalpa bus duodama

čio 24 d., kad lietuviai juriai^ drabužiaisi, avalyne. CARE 
kai rengėsi plaukti mažu laivu- maisto Jjakietars n net pim-

Dėl “Didvyriško žygio Dolerių** 
Skaičiau “Keleivyje” rugpiu

KAS MUMS RAŠOMA

Tolregio Melagingas Aiškinimas
Clevelando tautininkų laik

raštyje skaičiau aiškinimą, ką 
reiškia lietuviams rugsėjo 8 
dienos “tautos šventė.” Buvęs 
tautininkų partijos sekretorius 
sako. kad rugsėjo 8 d. Lietuvoje 
“kaip tik buvo savotiškas vasa
rio 16-os papildymas, kadangi 
kai kurioms iškilmėms vasario 
16-oji buvo nepatogi.“

Tai viskas. Tiktai “papildy
mas” prie vasario šešioliktos ir 
nieko daugiau.

Atrodo, kad tautininkų gene
ralinis sekretorius sarmatijasi 
pasakyti tiesą apie rugsėjo 8 
d. “šventą” šmugelį. Tai aš tą 
padarysiu už jj ir prašau “Ke
leivį” įdėti mano pastabas.

Rugsėjo 8 d. buvo sugalvota 
Lietuvoje diktatūros režimo. Ji 
buvo sugalvota tam. kad NU
STELBUS VASARIO SEŠIO-

LIKTOS DIENOS REIKŠMĘ.
Vasario 16-os dienos aktas 

skelbia, kad Lietuva atstatoma 
“demokratiniais pamatais su
tvarkyta.” Tie “demokratiniai 
pamatai” visada raižė ausį 
Smetonos ir jo činauninkų, ku
rie Lietuvą valdė iš kardo ma
lonės. be jokių “demokartinių 
pamatų.” Todėl Smetonos val
dininkai Lietuvoje bandė vasa
rio 16-os dienos aktą “perdirb
ti,” jie jį skelbdavo “sutrum
pintą,”- be tų nekenčiamų “de
mokratinių pamatų.” Bet vi
sai užmiršti tos šventės nebu
vo galima, todėl ji buvo “papil
dyta” rugsėjo 8 d. “švente.”

Rugsėjo 8 d. buvo skelbiama, 
kaipo “Lietuvos didybės“ ir 
“galybės” šventė. Ta diena bu
vo parinkta todėl, kad Vytau
tas tą dieną norėjęs užsidėti ka
rūną. . . . Taigč, vietoje demo
kratiškos vasario 16-os buvo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,560,600.66.

Savo nariams ligoje paSalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9 00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui ui egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Ta->k Susivienijimo nariu Ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas virtiną kuopą arba i Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
30TW.30d.SL N«r Tori. 1, N. Y.

mo. Tačiau, 
pučia baisų baubą tikslu su
stiprinti savo kampaniją, 
kad laimėtų rinkimus. Ta
čiau jie nutyli, kad ir kiti 
kraštai vengdami ūkinio 
krizio nuvertino savo valiu
tas, nes kitaip buvo neįma
noma. Jei svaras nebutų 
nuvertintas, butų sumažėjęs 
eksportas ir krašte butų su
sidariusi dar painesnė pa
dėtis—nedarbas, kurio at
veju ir mes butume paliesti 
svetimšaliai darbininkai.

Finansų ministeris Sir 
Safford Cripps, per spaudą 
ir ' radio aiškiai pebrėžė, 
kad prekių kainos nebus 
pakeltos ir atlyginimai lieka 
tie patys Viduje lieka pa-

siu labai dėkinga.
Mrs. Al. Slager,

R. D. 1, •
Phillipsburgh, N. J.

(43)

APSIVEDIMA1
Anglijoj gyvenantis lietuvis, 26 

metų amžiaus, norėtų susirašinėti 
vedybų tikslu su Užjūrio lietuvaitėm. 
Prašoma rašyti jam šiuo adresu:

Inde K Card 823443,
Bridge St., Cotmanhay, 

likęs ton Notts,
England. (42)

Paieškau gyvenimui draugo, nuo 
50 iki 60 metų amžiaus, kad butų 
Amerikos pilietis ir ne girtuoklis, 
geras žmogus. Be reikalo nerasi- 
nėkit. Su pirmu laišku prašau ir 
savo atvaizdų prisiųsti. (42)

Mrs. S. S.,
32 Carey B iii, 

Willimantic, Conn.

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, sėklos nu- 
bėgimo, gimdos 
nuslugimo, a k i ų

užderrimo, nuo rožės, nuo dru
gio, nuo kepenų gedimo, nuo 
skilvio ir kitų vidurinių skau
dulių, nuo sugedusios burnos. 
Auksinės šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne musų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

Seat h Boston 27, Mass.

SIUNTINIAI I EUROPĄ
Lietuviams Remti Draugija

gaiš. Tikrai rūpestingi mu
sų broliai amerikiečiai, jie 
niekur savųjų nepamiršta ir 
kiek išgalės leidžia stengia
si materialiai padėti gyve
nime. Tačiau tąjį jų duos- 
numą patiems reikia nu
kreipti kur jis labiausiai rei- 

k i kalingas. Mes visi atvyko
me Anglijon “Westward- 
Ho” schemoje, sveiki ir pa
jėgus ir visi iš savo darbo 
turime pragyvenimą. Rūbų, 
avalynės ir maisto Anglijo-

ku per Atlantą, o tam prita
riantieji rinko pinigus. • Tas 
ties% pinigai buvo renkami, o 
jaunieji jurininkai nuo savo žy
gio atsisakė. Bet surinktieji 
pinigai nedingo. Visi aukavu
sieji pinigų tam reikalui, gavo 
savo pinigus atgal. Aš buvau 
davusi 10 dol.
atgal, kiti davė daugiau ar ma 
žiau ir taip pat garo atgal.

žinoma, negavo “atgal” tie, 
kurie nieko nebuvo davę. To
kie nedavusieji ir nežino, kad 
mes. davusieji, pinigus gavome
atgal ir nė vienas centas niekur! j® nestoka ir jų kainos paly

ginamai neaukštos. Yra at
vejų, kur parama reikalin 
ga, tai šeimos su mažais 
vaikais ir kurie išlaiko atsi
vežtus savo senus tėvus. 
Tačiau jie dėl pašalpos ne
verkšlena.

Reikalinga Anglijoj pra
vesti paramos reikalingiems 
tautiečiams rinkliavą ir pil
nai jos užtektų kiek šelpti
nų čia esama. Be to, šiek 
tiek dar galima butų pasiųs
ti Vokietijon, ten IRO ter
minu “kietajam branduoly” 
esantieji lietuviai, kurie vi
sokiuose nedatekliuose mer
di džiovininkų sanatorijose 
ar dėl senatvės ar nesvei
katos negali niekur emi
gruoti. Jais reikalinga bū
tinai susirūpinti ir kiek iš
galės leidžia sušelpti. Mes 
Anglijoj be BALF paramos 
pilnai galime apsieiti, tad 

•ją geriausiai butų nukreipti

nedingo.
Jei kam įdomu, tai galima 

pasakyti, kodėl jaunieji jurinin
kai atsisakė nuo savo žygio. 
Jie nenorėjo, atlikę Kolumbo žy
gį, patekti čia į imigracijos sto
vyklą. kaip pateko estai, atlikę 
panašų žygį. Juo labiau, kad 
atsirado proga atvykti į Ame
riką nerizikuojant plaukti ma
žiuku laivuku. Pritarėjų jų žy
giui buvo atsiradę nemažai:, nes 
pinigų buvo sudėta arti tuks-

ŽODYNAS
Angliškai - Liet

A. LALIO žodynas 
Nauja laida 

2 tomai. 1900 pusi, 
KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS »14.44. 

Pinigus siųskit ao 
DR. D.

546 E.
South Bastau 27,

AR PASENAI PASIEKĘS 46? NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jautiesi nuvargęs, vy- 
d uriai užkietėję, pagelbėk sau gamtos vaistam, 
žolėmis, ką veikia greitai, bet švelniai, -a gra
žina energiją ir gyvenimas vėl pasidaro malo
nėta. Ka laukti? Tuoj užsisakyk popu iarea 
Herb Tea, vartojareoa tūkstančių.

SANITAS HERB TEA NO. 17 
Kainuoja $1.10 su prisiuntimu; tas tonikas re
guliuoja sistemą ir buvo išrastas per daugeli

metų patyrimo ir mokėjimą sumaišyti žoles. 
Taipgi paprašyk sau nemokamo cirkuliaro.

IltS
8ANITAS HERBS

Ava, Chicago 22. IR (44)

dėtis nepasikeitusi. Taigi siunčia Europon lietuviams 
mums svaro ' nuvertinimas tremtiniams siuntinius dvejopo 
gali būti teigiamas reiški
nys, nes nedarbo pavojus 
atpuola.

Mūsiškiams pasaulinės 
ūkinės politikos “žino
vams,” kurių teigimai lygus 
su anglų konservatorių, ne
verta sielotis pabrangusios 
duonos 1 penu už kepaliuką
ir nedaryti “saliamoniškų“ {balelių, 2 sv. taukų, 1 % sv. sausos 
.. , * . , . , I dešros, 1 kenas kondensuoto pieno irišvadų, o darant jas, būtina 12 gabaia. muilo.
nririminti kad trumnaii Su užsakymu reikia prisiųsti čekį prisiminu, Kdu trumpai 1 ba money orderj ir aiškiai nurody.
prieš svaro nuvertinimą bu- ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir 

. ... j , . . , . 1 reikia pasakyt, ką daryti su siunti-vo pakelti darbininkams at-1 niu jeigu jįį nebūtų galima nurody-1
lyginimai, tekstilėje dir
bantiems net iki 10 šilingų 
savaitėje.

Šiaip visi ūkinės veiklos 
ženklai jau rodo normalų 
nusistovėjimą ir artimesnė
je ateityje jokių sukrėtimų 
nenumatoma.

J. J-tis.

KEIKIA DARBININKŲ
Ieškau pągelbininko prie far-

didžio, po $7.50 ir po $10. Supa- 
kavimas ir kitas darbas atlieka
mas veltui.

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

no miltelių, % sv. arbatos, 1 kvorta 
aliejaus, 4 sv. cukraus gabalėlių, 2 
sv. taukų, 1 kenukas kondensuoto 
pieno ir 2 gabaląi muilo.

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

pieno miltelių, % sv. arlratos. 1 kvor
ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga-

tam asmenini įteikti: pavesti jį sto 
vykios vadovybei ar grąžinti siuntė
jui atgal? Grąžinimą siuntėjas turės 
apmokėti.

Užsakymus ir pinigus prašome šių 
sti mums šiuo adresu:

Lithuanian Aid Association, Ine.,99 Ward st.. Woreestcr. Mass.

NUO U1SISENJUUS1V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IK ODOS UGŲ

kvie kenčia
___ r,viny

negali ramiai
miegoti, nes jų ožsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seno. 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas* taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISI 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamo* ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Omtment suteiks 
jums pagelbą noo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointmenf yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite moneyj 
orderį į: f 16-0)

LEGULO, Dept. 2,
4847 W. |4tb Street, 

CICERO 5®. ILL

Tie, kvie kenčia nuo SENŲ, AT-uznn Į. <sir a ittmuit JAIZniI ii*-------- —---- y ,
sėdėti ir naktimis

Pagalba Tautiečiam
____  __ _ ......... Tūkstančiai Išvietintųjų lietuvių, kurie jau keturi metai

mos darbo. Gali būti vyras ar! 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 
atvykęs imigrantas kainuoja tam komitetui apie šimtą 
dolerių (kelionė, maistas, pirmoji globa, rūbai ir t. t.). 
Siųskit jūsų auką į I.R.R.C. Lietuvių Fondą, kad demo
kratiško nusistatymo žmonės galėtų iš Vokietijos ir Aust
rijos kempių pasiekti Ameriką. Siųskit šimtą dolerių ar 
vieną dolerį, kiekvienas doleris padės dirbti tą žmoniš
kumo darbą. 1

moteris, arba gali būt ir vedu
sių pora. Prašau atsiliepti šiuo
adresu: (43)

Charles Pauža. 
Rt. 1, Box 280, 
Killingly, Conn.

REIKALINGA MOTERIS 
Ieškau moteries, kuri apsiimtų 

mane prižiūrėti. Esu našlys, gyve
nu ant 40 akrų /annos. Prašau at
siliepti šiuo adresu: (42)

Wi!liam Meskauskas,
Post Office,

Pierpont, Ohio.

NAUDINGOS KNYGOS 
Sveikata Kgontamn, gydymas 

visokių ligų žolėmis ir šak
nimis bei žiedais. Žolių var
dai surašyti lietuviškai, ang
liškai ir lotyniškai. Kaina
25c. Apdaryta ..................... $1.O»

Didis 6awtiniflkas ................... 1.00........ X5Naaji
Greičiausia 

Kftlbon
Kortomis LoMi Panlapti

Perkant visas sykiu
Paolaa 

73 Compton

Dainos ... 
Mokytojas Anglų

........... .40
.... .25

.......... $2.50
skas.

18. .Mass.

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

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

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

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

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

i
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SPALIŲ 23 D. BUS 
DIDELĖS PRAKALBOS

Bridgewatere Ši Šeštadienį $| ŠEŠTAD1ENJ įvyko 12 lietuvių šeimų:
Koncertas ir Šokiai I np WHIST P ARĖ Kazys Auštakalnčs, Elena

Bernotas. Stanislava Cilinaitė,

CAMBRIDGE MIRĖ
A. GUDLIAUSKIENĖ Taiybo 

______ i rius
O Spalių 29 Ruošiamas Spalių 3 d. vakare savo 

Bankietas namuose Cambridge, 12
4 _ Merril St., mirė širdies liga
Amerikos Lietuvių Taiy- Agota Gudliauskienė. su- 

bos Bostono skyrius ruošia Iaukusi 69 metų amžiaus, 
dideles prakalbas 23 spa- Velionė buvo ištekėjusi už 
lių, sekmadienį, 2 vai. po- antro vyro, Jono Gudliaus- 
piet, South Bostono Munici- gu kuj-įuo išgyveno še- 
palinėj Salėj. meįUS- Jos pirmas vyras

Kalbėti yra pakviestas ^uvo Juozas Karpavičius. 
Kipras Bielinis, buvęs Lie-1 Velionė ir jos pirmas vy- 
tuvos seimo atstovas, ir Dr.1 ras atvyko i Ameriką iš Pa- 
Pajaujis, taip pat buvęs Lie-įSvalio miesto ir nuo pat at- 
tuvos seimo atstovas; yra vykimo velionė ir jos vyras n 

dėjosi prie visuomeninio ■

ši šeštadieni, spalių 15 d., 
7 vai. vakare, Bridgevater 
Lietuvių Klubo svetainėje 
bus koncertas ir šokiai. 
Rengia Amerikos Lietuvių 

Bridgeuater sky- 
Programoje bus:

Brocktono lietuvių cho
ras, vedamas -Jurgio Straz
do; dainuos solistas J. Sa- 
iuška: šoks tautinių šokių 
grupė, vedama R. Spokevi- 
čiutės: bus solo akordionas, 
deklamacijos ir Įvairus žai
dimai. Po programos bus 
šokiai. Visas pelnas skilia 
mas Amerikos Lietuvių Ta 
rybai Lietuvos vadavimo 
reikalams.

Visi kviečiami atsilanky-

taipgi pakviestas Stasys Lo
zoraitis, Lietuvos ministeris 
Italijai.

Kalbų tarpais dainuos
Gabijos Choras ir solistai. Lietuvių Klubo, prie Lietu- p0 kaistų vasaros atosto- 

vos Dukterų ir Sūnų Drau- Ly Bostono Sandariečių

veikimo. Velionė Agota pri- y Bostono Sandariečių
klausė prie SLA 371 kuo
pos, prie Cambridge’iaus

Moterų Klubo Veiklos

šeštadienj, spalių 15 
d-> Lietuvių Darbininkų 
D^ugijos 21 kuopa rengia 
whist parę Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainėj, South 
Bostone. Pradžia 7:30 vai.

Whist parėj bus išdalinta 
nemažai gerų dovanų ir bus 
duodami gardus užkan
džiai. Visi kviečiami atsi
lankyti.

Beje, LDD 21 kuopa vi- 
sas savo pramogas ruošia iš
imtinai tik švietimo reika
lams. Jos žmonių pastan
gomis yra leidžiamas ir pa
laikomas žurnalas “Darbas” 
—musų pažangiosios visuo
menės siekimų reiškėjas. 
Reikia manyti, kad toji vi
suomenė parems kuopie- 
čius, skaitlingai dalyvauda
ma šiame parengime.

Rep.

Vaclovas Feiferis. Stasys Ged
gaudas, Algirdas Kijauskas, 
Jurgis Malskis, Augustas Pra- 
nys, Vaidilutė Rūbas, Marian- 
ne Schulat. Vanda Vaičiulis ir 
Antanina Venckauskienė.

nina Šatas, Adomas šarauskas, 
Kazys Skaisgirdis, Vaclovas 
Sklnderis, Jonas Stankūnas, 
Stasys Stepanavičius, Jonas 
Steponavičius. Elena Surkovie- 
nė, Jurgis šneideraitis, Jonas 
Stašaitis, Bronius Sadinauskas. 
Jurgis Paulauskas, Jonas Oren- 
tas, Jeronimas Tunkis, Amelija 
Uleviėiutė, Vitalija Uleckas, 
Petras Valavičius, Petras Vebe- 
liunas. Valentina Vredytė, Juli
ja Valavičius. Juozas Vanagai
tis, Pranciška Vovenius, Marytė 
Vendelytė, Stasys Židonis, An
tanas Žitkus ir Marija Zubrec- 
kienė.

‘General

Plain Sprogimai

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

Šios prakalbos yra ruošia
mos tam, kad supažindinti 
musų visuomenę su Visuo
tinuoju Amerikos Lietuvių 
Kongresu, kuris yra šaukia
mas lapkričio pradžioje 
New Yorke. Kongresas bus 
musų išeivijos protesto de
monstracija prieš kruvinąją 
komunistų diktatūrą dėl 
musų brolių naikinimo Lie
tuvoje.

Tarybos skyrius kviečia 
visus vietos ir apielinkės lie
tuvius šiose prakalbose da
lyvauti.

Taip jau visi yra kviečia
mi dalyvauti ir Amerikos 
Lietuvių Taiybos skyriaus

gijos, Moterų Klubo ir So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos. Velionė visą lai
ką skaitė “Keleivi’’ ir “Tė
vynę:”

Velionė Agota palaido
ta laisvai spalių 6 d. Mount 
Hope kapinėse šalia savo 
pirmo vyro, kurs mirė prieš 
7 metus. Jos kaistą puošė 
daug vainikų . ir gausus 
draugų, kaimynų ir pažįsta
mų būrys palydėjo ją i pas
kutinę poilsio vietą. Kapi
nėse prie atviro kapo viena- 
velionės draugų pasakė at 
sisveikinimo žodi.

Moterų Klubas vėl pradėjo 
savo darbą. Rugsėjo 21 d. 
Įvyko klubo pirmasis susi
rinkimas. Buvo aptarti Įvai
rus reikalai ir ateities veik
la. Susirinkime buvo išrink
ta dvi atstovės i lietuvių 
kongresą (pirmininkė J. 
Tumavičienė ir p. Keslerie 
nė) ir ta pat proga susirin
kusios nutarė Lietuvos va
davimo reikalams paaukoti 
$50 . Numatyta dar prieš 
Kalėdas išsiųsti siuntinių Į 
Europą—tam tikslui greitu 
laiku bus suraošta whist

Jamaica Plain miestelyje 
Arbonvay dalyje ŠĮ pirma
dienį pavakarėj išsprogo 9 
kanalizacijos šuliniai, pri
darydami nemažai nuosto
lių ir daug išgąsčio. Miesto 
ekspertai tyrinėja, kodėl 
Bostono kanalizacijos šuli
niai mėgsta sproginėti.

Sandariečių Vakarienė 
Sutrankė Daug Publikos

! party, kurioj prašoma gau
__ _.w_____ Liūdesio valandoje reiš-5*ai dalyvauti, kaip tik bus

bankiete, kuris Įvyks šioįkiame vyrui Jonui, poduk-į Pranešta kada tai įvyks^ Be 
mėnesio 29 vakarą, 7 valan- roms ir velionės draugams f' japnneio .uoterų >an-

gilios, širdingos užuojautos, t _ar^e^^ Klubas Lietuvių 
Anestų Šeima

dą. South Bostono Lietuvių 
Salėj.

Bankietas yra ruošiamas 
Bostono delegatams Į Vi
suotinį Amerikos Lietuvių 
Kongresą palydėti.

* Koresp.

Sausio 15 Socialdemokratų 
Metinė Vakarienė

Lankėsi Jurininkas

Klubą
Piliečių Klube rengia šaunų

{bankietą—našlių pagerbi- 
jmą. Bankietas žada būti 
linksmas ir smagus—jam

Juozas Parojus jau dabar ruošiamasi. To
dėl tą dieną sandarietės 
prašo kitų organizacijų jo
kių parengimu nerengti.

—J. M.

Lietuvių socialdemokratų 
60 ir 71 kuopos šią žiemą 
rengia savo metinę vakarie
nę sausio 15 d. Vakarienė 
Įvyks Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainėj, South 
Bostone.

Šių metų vakarienėj daly
vaus nesenai iš Vokietijos 
atvykęs drg. Kipras Bieli
nis ir turėsime progos su 
svečiu arčiau susipažinti.

---------------- I------------ -

Dorchesterio L. P.
Klubo Susirinkimas

Praeitą šeštadieni musų 
Įstaigoj lankėsi jurininkas 
Juozas Parojus iš Montrea
lio, Kanadoj. Svečias sakė, 
kad jis plauko Kanados lai
vu Atlanto vandenynu ir 
lanko Kanados, Rytinės 
Amerikos, Kubos ir Centra- 
linės Amerikos uostus. Sve
čias yra Lietuvos teisinin
kas. prieš metus laiko atvy
kęs i Kanadą iš Vokietijos 
ir sakosi patenkintas darbu 
prekybos laive, juo labiau, 
kad tai duoda progos ir pa
saulį pamatyti ir dolerių 
užsidirbti.

Siuvėjų Unijos
Mitingas Ketvirtadieni

PENKI KANDIDATAI 
j MIESTO MAJORUS

Dorchesterio Lietuvių 
Klubo narių susirinkimas 
Įvyksta ŠĮ penktadienį, Oc- 
toberio 13, 1810 Dorcester 
Avė. Pradžia 8 vai. vakare.

Šį ketvirtadieni, spalių 13 
d. vakare, Įvyksta Amalga- 
meitų unijos 149 lietuvių 
skyriaus narių svarbus susi
rinkimas. Bus viršininku

Praeitą sekmadienį San
daros 7-ta kuopa turėjo sa
vo vakarienę L. P. Draugi
jos svetainėje. Žmonių pri
sirinko pilnutėlė svetainė. 
Vakarienės programą vedė 
inžinierius A. Chaplikas ir 
pakvietė tarti žodi visą eilę 
veikėjų. Gabijos merginų 
grupė ir solistas J. Saluška 
padainavo keletą dainų ir 
susilaukė publikos karšto 
pritarimo. Po vakarienės 
buvo šokiai ir kiti smagu
mai iki vėlyvos nakties.

Rep.

J. Palook Moka Už Meilę

Lapkričio (November) 8 
d. Bostono gyventojai rinks 
miesto majorą ir miesto ta
rybą. Kandidatų i majo
rus yra penki, iš pradžioje 
užsiregistravusių 16 kandi
datų. Dar yra laiko atsi- 

nuo kandidatūros, 
plačiau apie visus 

kandidatus parašysime atei 
nančią savaitę. Dvylika 
miestų Bostono apielinkėse 
šį antradienį nominuoja 
balsavimu kandidatus Į ma
joro vietas.

šl Rt M-BURUM SU
LIETUVIŠKOM POLKOM

akyti
todėl

Visi nariai kviečiami daly- nominacijos. Susirinkimas 
vauti. Susirinkime bus in- vyks unijos patalpose, 864 
dorsuojami kandidatai Į Washingtone St., Bostone, 
miesto urėdus. Visi nariai privalo dalyvau-

Valdyba. ti. Narys.

VVHIST PARTY!
Rengia Lietuvių Darbininkų Draugijos 21 Kuopa

Sį Šeštadienį, Spalių 15, 1919 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJ 

E ir Silver gatvių kampas, South Bostone 

Pradžia 7:30 rai. vakare

Turim vertingų dovanų, laukiam daug svečių ir 
viešnių. Visi ir visos bus svetingai priimti. Iki ma
lonaus pasimatymo!

21 Kuopos Valdyba.

Spalių 10 d. laivu “General 
Muir“ Į New Yorką atvyko 75 
lietuvių šeimos. Atvyko:

Andriunas, Šalme Anastaus- 
kas, Antanas Aušrotas, Edvar
das Baltušis. Dalė Benokraitis.
Prima Barauskaitė, Bronius 
Burba. Petras Butėnas. Alfon
sas Damarodas, Apolinaras I Spalių 13 d. laiv u 
Daukintis, Kostas Butkus. VIa- Harl7 Taylor“ Į New Yorką at- 
das Cyvas. Adolfas Dirgėla, Ka- vyksta 72 lietuvių šeimos. At- 
zys Dobilas, Stasys Federavi- vyksta:
čius. Marija Gamarkienė, Bro-1 Regina Adamavičiutė, J. 
nislova Cicėnaitė, Elena Gied- Aleksandravičius. Albertas Avi- 
raitytė. Pranas Girskis. Edu- S«itas Baziliauskas. Juozas 
ardas Gudelis. Augustas Haus- Bružas, Vytautas Bytautas, 
rotas. Bronislovas Jankauskas, Leukadija Bilaisytė. Juozas 
Ematas Jakštas, Juozas Janu- Blažys, Jonas čepukas, Elena 
šaitis, Adolfas Gaigalas, Mari- Ciplijauskas, Aldona Dabrila, 
ja Janušauskienė. Jonas Keble- Stasys Damauskas, Algirdas Di- 
ris, Petras Keželis, Konstancija džiulis, Kostas Dikmanas, Gus- 
Kalvaitis, Zigmas Knystautas, tavas Duvė, Vytautas Banevi- 
Konstancija Ručinskienė, My- č*us- Vaclovas Feiferis, Adolfas 
kolas Kupstas, Agota Laniaus-p ^tingis, Ignas Gatautis, Algir- 
kaitė, Juzė Liaukiutė, Petras p38 Grigaliūnas, Vladas Gegis, 
Mackevičius. Ona Masiulytė, i Vytautas Čekanauskas, Vytau- 
Juzė Masiulienė. Aleksandra tas Janevičius, Ona Juodišiutė, 
Masiulytė, Povilas Mažeika, Jo- Pranas Jurgelevičius, Antanas 
nas Morkūnas, Petras Navic- Juozapaėtis, Elena Karuža, Au
kas, Mindaugas Nasvytis, Izi- tanas Kidulas. Julius Kazėnas, 
dorius Nausėdas. Juozas Na- Petras Kiršpyla, Algimantas 
viekas. Vaclovas Norvilas. Jo- Kuprėnas, Olga Kurelaitis, Ba- 
nas Paknys, Juozas Plungė. An- lys Kulišauskas, Jonas Laucius, 
tanas Petraitis, Jonas Petraus-Į Kazimiera Milienė, Simonas 
kas. Antanas Plytnvkas, Mar- Mockunas, Aleksas Mrozinskas, 
tynas Preikšaitis. Adolfas Pu- Aleksandras Nelsas. Stanislo- 
dymaitis, Antanas Račka, Jo- vas Neverdauskas, Alfonsas 
nas Reinys. Antanas Ričkevi- Patalauskas, Justinas Petkevi
čius, Antanas Rimkevičius, An- čius, Jadvyga Pomeringaitė, 
tanas Rūkas, Vytautas Rute- Vladas Paulauskas, Vladas Pet- 
lienis. Magdalena Rumkevičius, I rauskas, Balys Pupalaigis, Jo- 
Vaclovas šaulys, Juozas šlia- nas Rugys. Benediktas Rutku- 
žas. Vincas Šnipas, Jonas Staš- nas, Daiva Saulius, Tomas Se- 
kauskas. Mina Strangalis, Pet- reika, Antanas Stakonas. Mak- 
ras Švitra, Vincas Tutlys. Juo-Įsas Srupys, Antanas Steikunas,Sa._iĮ__zas Tauvila. Antanas Vaitkus. Į Magdalena StočKuš. jonas o»<j- 
Antanas Vaškelis. Aldona Vėla- binskas, Pranas Skardžius, čes 
vičiutė, Martynas žvilius iri lovas Šatkauskas, Antanas Šur- 
Juozas žvirblis. | kus, Domazas Tilvikas, Vincen

tas Trumpa. Eugenija Vaišvila. 
Spaliu 12 d. laivu “General t Ona Vaškevičius, Ignas Vaiče 

Hersey’’ Į Bostoną atvyko 67 Hunas.. Antanas Valavičius. Jo- 
lietuvių šeimos. Atvyko: Į nas irbalis, Barbora Zagana-

Motiejus Adomar.tis, Vincas vičius, Pranas šapalas. Marijo- 
A pana vičius. Alfonsas Ažuba-jna Stefanav ičienė, Vaclotas ži
lis. Stanislava Apanavičiutė, liauskas.Juozas Vilutis ir Ma- 
Kazimieras Banaitis, Albertas Į rija Vaišvila.
Bitinas. Romanas Butkunas,
Ernestas Čiurlys. Jonas Dauk-Į RADIO PROGRAMOS 
ša, Marijona Dimša, Gustavas
>ambrauskas. Apolinaras Eis-Į Lietuvių Radio Korp. ra

kis. Antanas Galėšas, Antanas dio programas šį ateinantį
. . •___  Gauronskis, Povilas Gėgžna. sekmadienį per stotį WBMScesteno viena^ mer£ane,jv.ktor.ja Gintvibits jurp., 1090 kil. (netoli WBZ sto- 

Gruodis, ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry-

Artistas R. Joseph Kirk- 
wood Jr.—Joe Palooka— 
buvo apskųstas Į teismą dėl 
alimonijų. Jį skundė Wor-

Florence C. Heppenstall. 
Teisme paaiškėjo, kad ar
tistas tai mergaitei jau se
niau mokėjo $4,000 ir vią- 
ną tūkstantį pridėjo jos ad
vokatui.

Tokį vakarą rengia Stepono 
Dariaus legionieriai šių metu 
16 spalių, nedėlioj. 5:30 vai. 
popiet ,So. Bostono lietuvių sa
lėj, E ir Silver gatvių kertėj.

Prie įžangos bus duodamas 
men’s watch. Kitos dovanos 
bus už gražiausj- lietuvišką kos
tiumą. už gražiausią polką ir 
valcą. Bus gera orkestrą.

Visus nuoširdžiai kviečia
Rengimo Komitetas.

COMMUNITY 
FUND

1950 RED FEATHER CAMPAIGN

Naujieji lietuviu 
Transportai

Spalių 6 d. laivu “Genera 
Ballou” j New Yorką atvyko 39 
lietuvių šeimos. Atvyko:

Jonas Balbatiis, Antanas Ba
naitis, Anna Bytaut. Antosė 
Davidauskas, Pranciškus Di 
čius, Kazimieras Druskis, Hilda 
Greiforsaitė, Paulina Janušonis. 
Agnė Jasaitytė, Grasilda Jursė- 
naitė. Pranas Kazlauskas, Vin
cas Klovas, Stanislovas Ledu
kas. Sofija Levickienė, Justinas 
Matijošaitis, Bronius Matulai
tis, Juozas Mikuckis, Otonas 
Mi'kaitis, Stasys Mockus, Os
valdas Nakas. Jonas Mikufconis 
Mikalina Natkevičienė, Salomė
ja Palubinskas, Pranas Paula
vičius, Antanina Pažerunaitė, 
Pranas Plienaitis, Povilas Ple
chavičius, Elena Ramanauskai 
tė. Boleslovas Rasimas, Ieva 
Šaltenis, Zigmantas Sinkevi- 
čius.Vytautas šuopys. Osmanas 
Teizeris, Gustavas Timpa, Pet- 
rasVideika, Heincas Viliušartis 
Stasys Vaičeliunas ir Irena 
Valkiunienė.

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

sų krautuvėj visokių mašinų ii- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat, 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms p<>r 
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardvrare Co.
A. J. ALEKNA. Prop.

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

D R. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: aae S IU 6 

ir MtTiUI

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefoną*: SOUth

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
♦ LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 COLUMBIA ROAD 
arti Upham’s Corner

DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

n ORIOLE STREET 
Weet Rozbary, M aaa.

Tel. PArkwey 7-1233 W

Gravrokas, Petras
Anicetas Jakniunas. Veronika Į te bus sekantis:
Jukomsonas. Pranciškus Juod-Į .

irsis. Viktoras Karosas. Stasys 1—Lietuvių Radio Or-
Karpiunas. Leonas leve, Teodo- kestra. 
ras Linartas, Antanas Lukoše- 2—Dainos,
vičius, Petras Markūnas. Ceci- 3—Pasaka apie Magdutę.
lija Markevičienė. Juozas Mar-
cėnas. Justina Marknerienė, R° Praiįon]e
Steponas Mikalauskas. Irutė parašyti laiškeli ar atvirutę 
Milavickaitė. Jonas Moirlcas, į stotį WBMS, Litnuaman 
Martynas Januševičius, Seimą Program, 35 Court St. Bos- 
Pienius, Juozas Pranaitis, M e- ton, Mass., pranešdami ko- 
čys Rudzevičius. Aleksandras kias .orkestras, dainininkus 
Rutkauskas. Rozalija Sadaus- ir dainininkes norit išgirst 
kienė, Juozas alkauskas, Anta- Į O biznio reikalais rašykit 

ofiso adresu: 502 E. Broad-
LAIVYNO KALBĖTOJAS

Vice-admirolas Gerald F. Bo> 
gan skundžiasi, kad karo lai
vyno moralė esanti visai nu

puolusi dėl dabar vykstančią 
ginčų dėl karo pajėgų vado

way, So. Boston 27, Mass.
Steponas Minkus

REIKALINGAS PIANAS
Noriu pirkti vartotą gerą pia

niną. Prašau pranešti:
Dr. D. Pilka,

546 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. SO 8-1320.

vybės suvienijimo. Admiro- 
Spalių 8 d- >»ivu ‘‘G«ner»1 EU į ,as turis P™*08 *«4yti kon- 

tinge” į New Orleans, La., at-Į grėsė Ūme reikale.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont Se, Kimba! BuiMing 
.... 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.

GERA PROGA BIZNIUI 
SOUTH BOSTONE

Dėl savininko senatvės South 
Bostone parsiduoda drapanų 
krautuvė. Galima nupirkti su 
vi?u inventorium pagal urmi 
nę rinkos kainą, arba galima 
išnuomoti tik vieną storą. Vie 
ta tinka: barbernei, 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)

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir salee. (-Į

Savininkas: <
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ Al
(Imund 
Movem)

Perkraustom 
čia pst ir i to-| 
limaa vistas.
Ssuri prieiiura,

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

TeL SOsUi Bestom 8-4411
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