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Maskvos Apginkluotos Gaujos 
Puola Jugoslaviją

Pirmieji Susirėmimai prie Albanijos Sienų; Graikų Parti
zanai Nutraukė Puolimus Prieš Graikiją ir Atkreipia 

Ginklus Prieš Jugoslaviją; Rusų Kariuomenė
Koncentruojasi Vengrijoj; Tito Režimui At

eina Kritiškos Dienos

Balkanų neramumai ein« 
didyn. Praeitą savaitė Ju- 
goslavijos-Albanijos pasie
nyje Įvyko pirmieji jugosla
vų susirėmimai su “partiza
nų” gaujomsi, kurios veržė
si Į Jugoslaviją. Panašios 
partizanų gaujos jau pasi- 
r

RUSIJA TURI 
175 DIVIZIJAS

Generolas Omar N. Brad
ley, jungtinių štabų virši
ninkas, liudijo senate ir sa- 
kė, kad Sovietų Rusija da- 

odė Jugoslavijoj iš"Vengri-'^?.r ‘“ri Pluoštas 175 divi-
jos ir laukiama, kad ir iš kariuomenės i r per 60 

dienų gali padidinti divizijų 
skaičių iki 300, o per šešius 
mėnesius gali sumobilizuoti 
iki 500 divizijų.

Generolas liudijo apie 
reikalą duoti karišką pagal
bą Turkijai, Graikijai, Ira- 
nui ir kitoms šalims, kurios 
yra pasiryžusios ginti savo 
laisvę nuo rusiško imperia
lizmo pasikėsinimų.

Vokiečiai Nori
Daugiau Galios

ALIANTŲ KARIŠKAS PARADAS VOKIETIJOJ

Po kariškų manevrų amerikiečių, anglų, prancūzu, norvegų ir belgų kariuomenės da
liniai daro paradą Vokietijoj prie Sennelager. Manevruose dalyvavo 45.000 aliantų 
kareivių. riai buvo pirmieji Atlanto Sąjuigos kariški manevrai.

Streikai Kasyklose ir Plieno 
Pramonėje Tęsiasi

Aluminijau* Dirbtuvė* Stojo } Streiką; Mainierių Unija 
Siūlo Sudaryti “Kovo* Fondą”; CIO Unijos Sutinka; 

Amerikos Darbo Federacija Siūlo Unijoms Susi
jungti su Darbo Federacija; Kongresas 

Skirstosi Atostogų

Du Amerikiečiai 
Dingo Be Žinios

Bulgarijos Į Jugoslaviją 
pradės veržtis komunistų 
“partizanai.”

Partizaninio karo tikslas 
yra sukelti krašte suirutę, 
ekonominĮ skurdą ir sukurs
tyti pl**~snį sukilimą Jugo
slavijoj prieš Tito diktatū
rą. Jei partizaninis karas 
pasirodytų neužtenkamas, 
tai laukiama rusų kariuo
menės puolimo. Vienaip ar 
kitaip, Maskva yra pasiry
žusi nuversti Jugoslavijos 
diktatorių ir jo vieton pa
sodinti savo lėlę.

Graikų partizanai spalių 
16 d. pranešė, kad jie su
laiko karo veiksmus prieš 
Graikiją, bet nenusiginkluo
ja ir žada tęsti karą prieš 
“monarcho - fašistus.” Yra 
žinių, kad graikų partizanai 
bus mesti prieš Jugoslavi
ją. Šiuo metu Jugoslavijos 
Įtraukimas i Maskvos sateli
tų skaičių Rusijai yra svar
besnis reikalas, kaip Grai
kijos užkariavimas, todėl 
graikų “partizanai” 
naudojami prieš Tito.

Įkurus įusams rytinės Vo 
kietijos “demokratinę” res
publiką, vokiečių politiniai 
vadai vakarinėj Vokietijoj 
reikalauja iš Amerikos, An
glijos ir Prancūzijos dau
giau teisių ir galios vakari
nei Vokietijai. Tie vadai 
sako, kad rytinė Vokietija 
su savo nacionalistine pro
paganda pradės vilioti kraš
tutinius nacionalistus ir tik
tai stipri ir ginkluota vaka
rinė Vokietija galės tuos 

bus | nacionalistus Įtikinti, jog 
i reikia eiti su Vakarais. Žo-

Rusijos bolševizmas pa-jdžiu, vokiečiai jau pradeda
vergtuose kraštuose daro 
didelius “valymus.” Čechi- 
joj eina masiniai areštai, 
suimta labai daug komunis
tų, kurie buvo žinomi, kai
po griežti Vokietijos prie
šininkai. Jie pašalinami, 
kad čechoslovakija nepro
testuotų prieš iškėlimą ry
tinės Vokietijos Į pirmąją 
vietą Maskvos “satelitų” 
tarpe. Bulgarijoj ruošiama 
“Rajk byla” prieš buvusį 
komunistų partijos vadą 
Traicho Rostovą ir jo drau
gus. Pats T. Rostovas da
bar dar yra Maskvos kalėji
me, kur buvo ir pakartasis 
Vengrijos “Trockis,” Lasz- 
lo Rajk, prieš jo bylą. Rai 
kalinys bus “paruoštas” pri
sipažinimams, jis bus atga
bentas Į Sofiją ir teisiamas.

PIRMAS NEGRAS 
APELIACIJOS TEISĖJAS

šantažo politiką.

Unijos Reikalauja 
Baust Darbininkus

Nauji Lietuvių Transportai Indija Neutrali 
Tarp Rytų ir Vakarų

Didieji streikai plieno 
pramonėje if anglių kasyk
lose tęsiasi. Vyriausybės 
atstovų bandymai tarpinin

ku Amerikos piliečiai kauti tarp darbdavių ir uni- 
broliai, Noel Haviland ju koj kas nedavė jokių re- 
Field su žmona ir jo bi;olis zuitatų. Plieno darbininkų 
Herman H. Field, dingo be unija išvedė į streiką 16,000 
jokios žinios anapus “gele- darbininkų aliuminijaus 
žinės uždangos.” Spėjama, dirbtuvėse. Padidėjo skai- 
kad rusų NKVD tuos ame-.įįyg nedirbančių ir kitose 
rikiečius areštavo ir arba pramonės šakose dėl plieno 
nužudė arba laiko kokiame ir anglių trukumo. Laukia- 
nors kalėjime. Herman ma, ka(j prezidentas Tru- 
Field dingo.be žinios rug-!manas ims tarpininkauti 
piučio 22 d. Varšavoje, o;tarp pneno darbininkų ir 
jo brolis Noel ir jo žmona

Prezidentas Trumanas pa
skyrė 19 naujų federalinių 
teisėjų, tame skaičiuje yra 
pirmas negras, William H. 
Hastie. paskirtas Į apeliaci
jos teismo rumus. Paskir
tųjų skaičiuje yra ir valsty
bės gynėjas (prokuroras) 
John F. McGohey, kurs kai

Sovietų Rusijos unijų 
laikraštis “Trud” griežtai 
bara Gorki miesto vieną 
plieno Įmonę, kad joje per 
vieną mėnesį du darbinin
kai be pasiteisinimo neatė
jo Į darbą ir nebuvo nu
bausti. Penki darbininkai 
pavėlavo ateiti Į darbą ir 
taip pat nebuvo už tai nu
bausti.

Unijų laikraštis sako, kad 
tai yra didelis fabriko di
rektorių apsileidimas. Uni
jų laikraštis reikalauja nu
bausti pavėlavusius ar neat
ėjusius Į darbą darbininkus, 
o jei direktoriai to nedaro, 
tai direktorius reikia nu
bausti.

Rusijoj pavėlavimas Į 
darbą skaitomas kriminali
niu prasižengimu, kaip ir 
neatėjimas į darbą be fab
riko pavelijimo.

5 Žuvo Orlaivio Nelaimėj

Prie Cape Cod šį pirma
dienį Į jurą nukrito mažas

tino komunistų vadus fede- privatus orlaivis, kuriame 
raliniame teisme New Yor- lėkė penki žmonės. Visi 
ke. . keleiviai žuvo.

Spalių 13 d. laivu ‘'General Janauskas, Antanas Juozapai- 
Stevvart” j Nevv Yorką atvyko tis. Vincentas Klimavičius, 
81 lietuvių šeima. Atvyko: Adolfas Kripkauskas. Mykolas

Komaras. Pranas Kvietkauskas.
Vincas Anevičius. Petras ~ _ T ... .. ,_ , Terese Lasaitis, Elena Alasko-Anužis, Petras Bacevičius, v la- .. , .. ... . ,’ liūnas, Justina Merknenene. Jodas Bačanskas, Vladas Butn- .... . . „ D .T nas Mikalauskas, Zenonas Pas-mas, Povilas Baltrūnas, Leonas . ... , „ .. , c ,_ . x kevicius. Petras Pečiulis. Sel-

Beauvais. r.iena cučiėnė, v aien- „ • „ Dma Pienius, Mamonas Rusec-tina Baukus. Marijona Bekery- , „ , „ .. , ... ,, _ kas, Helena Rutkauskaite. Ag-
tė, Aleksas Bnnas. Tadas Bau- ... o - , , ,<■. mete Sadauskiene. Adolfasža. Petras Bružas. Elzbieta . . . . , ... .’ , , . Sauka, Antanas šukutes. Juo-Burdulis, Antanina Dibulskienė, ~ T __ . . zas Tumas, Antanas Tveras,Franciška Dulmskienė, Stanis-.. - .. .. .. - ,Konstancija vebeliun.ene. Juo-lovas Damulis, Sr.lvestras Gra , ...... ....zas Vederas ir Janina noitkie-
žys, \ incas Gadeikis, v ladas 
Grigaliūnas, Antanas Girginas.
Antanas Grinius. Vladislovas 
Hriškevičius. Juozas Jakimavi
čius, Juozas Jurkūnas, Pranas 
Kaminskas. Bronislovas Ka- 
mockis, Pranas Katinas, Jonas 
Kijauskas. Juozas Kleinaitis.
Alas Kubilius, Simonas La- 
niauskas. Jurgis Liuogis. Pet
ras Maldeikiis. Kazys Markus.
Elena Maskoliūnas, Juozas Mė- 
lvnis. Kęstutis Miliūnas, Alfon
sas Kurielis, Edmundas Masi- 
liauskas. Henrikas Macuras. Si
gitas Miknaitis. Brunonas Ne- 
rnicas. Pranas Naujokaitis, Ba
lys Petrauskas. Juozas Pinke- 
vičius, Jonas Puzinas, Antanas 
Pocevičius. Jonas Ruokis. Pi
jus Riblevičius. Christoforas 
Plonus, Vladas Parojus. Anta
nina Paukštienė. Petras Pleške- 
vičius, Henrikas Puskepalaitis,
Juozas Salasevičius, Pranas 
Stankevičius, Petras Stulgis.
Alfonsas Sabaliauskas, Kazys 
Smalenskas. Elena štuopelis.
Vitoldas Šeštakauskas, Ramutė 
Sidaravičiutė, Petras Simanaus- 
kas. Ambraziejus Stelingf.s. Ka
jetonas* Stelingis, Martynas 
šliupas. Adolfas šermukšnis.
Vincas Tiknevičius. Stanislava 
Ukanis, Petras Vincelis. Levosė 
Vasiliauskaitė, Vincas Viskan
ta, Vytautas Vaitužis. Kazys 
Vainauskas. Kazimieras Vasi
liauskas. Jadvyga Vismantienė. j Vokiečių komunistu vadas. 
Pranė Žakevičius, Marija Žake- Wilhelm Pieck. paskirtas ry-

W1CZ.

KOMUNISTŲ ARMIJA 
UŽĖMĖ KANTONĄ

Kinijos nacionalinė val
džia be mūšio užleido savo' 
sostinę Rantoną Kinijos ko
munistų armijai. Naciona
linė valdžia pabėgo Į 
Chungking, o komunistai be 
šūvio okupavo Kantoną ir 
pasiekė anglų valdomo 
Hong Kong miesto teritori
jos.

MASKVOS KVISLINGAS

Indijos ministerių pirmi
ninkas, Pandit Jawaharlar 
Nehru, atvyko i Ameriką, 
kaipo musų vyriausybės 
svečias. Indijos vadas pa
sikalbėjime su spaudos at- 
stovasi sakė, kad Indija 
“šaltajame kare” nori būti 
nei su Rytais (Rusija) nei 
su Vakarais, bet Indijos po
litika busianti demokratiška 
taikos politika.

Indijos vadas išbus Ame-, 
rikoje apie tris savaites. 
Praeitos savaitės gale jis 
pasakė kalbą atstovų rū
muose ir senate ir jau turėjo 
eilę pasitarimų su musų vy
riausybės nariais.

Senatas Atidėjo
D. P. Bilų

Senatas praeitos savaitės 
gale svarstė DP Įstatymo 
pakeitimą ir nutarė jį grą
žinti teisių komisijai. Kitų 
metų sesijoj, sausio 25 d., 
įstatymas vėl bus svarsto
mas senate, bet šiais metais 
įstatymas nebebus pakeis
tas. Senato balsavimas bu
vo 36 už biliaus atidėjimą 
ir 30 prieš. Kai kurie se
natoriai buvo labai priešin
gi DP Įstatymo pakeitimui 
ir buvo net pradėję dėl jo 
“filibusteriauti,” kalbėti ne
pabaigiamas kalbas.

KALINYS NUŠOVĖ
DU POLICININKU

dingo Prahoje. Abu tie 
amerikiečiai čia buvo skai
tomi komunistai arba ko
munistų simpatikai, o Veng
rijoje Rajk byloje jie buvo 
Įvardinti, kaipo Amerikos 
“šnipai. Amerikos konsu
latų pastangos surasti tuos 
amerikiečius nedavė jokių 
rezultatų.

Teisinas Nuteisė 
Kompartijos Vadus

Federalinis prisiekusiųjų 
teismas praeitą savaitę 
penktadieni New Yorke 
baigė svarstyti 11 komunis
tų partijos vadų bylą ir at
rado juos kaltus dėl sąmok
slo kurstyti smurtu nuvers
ti konstitucinę šalies vy
riausybę. Bausmės pasky
rimas bus paskelbtas šį 
penktadienį.

Komunistų partijos vadai

kompanijų.
Praeitą savaitę mainierių

vadas John L. Lewis iškėlė 
pasiūlymą, kad mainieriai 
ir Darbo Federacijos unijos 
sukeltų streikuojančių plie
no darbininkų paramai kas 
savaitę po pustrečio miliono 
dolerių. CIO unijų pirmi
ninkas Philip Murray. kurs 
yra ir plieno darbininkų 
unijos pirmininkas, atsakė, 
kad CIO unijos norėtų su
daryti bendrą visų unijų ko
vos fondą remti visas darbi
ninkų kovas. Amerikos Dar
bo Federacija Į tuos pasiū
lymus atsakė, kad visoms 
darbininkų unijoms atėjo 
laikas susijungti Į vieną uni
jų centrą, o tada ir bendro 
kovos fondo sudarymas sa
vaime išsispręs. Bendro ko
vos fondo klausimas atsirė
mė į amžiną “vienybės
klausimą” ir vargu bus iš
spręstas šiuo metu.

Kongresas šią savaitę no
ri išsiskirstyti atostogų iki 

sako, kad jie kreipsis į sekančių metų pradžios. Da- 
aukštesnį teismą ir prašys bas kongresas baigia svars

tyti skubiuosius įstatymus. 
Prezidento “fair deal” pro
gramos didžioji dalis, kaip 
socialinio draudimo išplėti
mas, draudiibas ligoje, ci
vilių teisių programa ir k. 
lieka ateinantiems metams. 
Visi prezidento siūlymai dėl 
užsienių {Kritikos kongrese 
praėjo visu 100 nuošimčių.

teismo sprendimą panai
kinti arba pripažinti, kad 
Smith aktas, pagal kurį jie 
buvo nuteisti, yra nekonsti- 
tucinis.

700 KAMBARIŲ 
LIETUVIŲ KONGRESUI

vičius fr Liudvikas Zeikus.
Spalių 18 d. laivu “General 

Black” į New Yorką atvyko 31 
lietuvių šeima. Atvyko:

Stanislava Apanavičiutė, An
tanas Banionis. Aleksandras 
Bartininkas. Napoleonas Bin- 
deris, Jurgis Brėžaitis. Ciprijo
nas Genutis. Grušas-Jokubai-

tinės Vokietijos “prezidentu. 
Jį paskyrė Stalinas, pas kurį 
Pieck praleido visa laiką nuo 
1933 metų iki rusu atėjimo j 
Berlyną. ' Kai kili vokiečių 
ant i fašistai sėdėjo kalėjimuo- 

Pieck ramiai gyveno
ifaši

sR’«,

tis, Juozas Jarašiūnas, Jonas viku.

Mąslioje Stalino pašonėje ir 
ten “ėjo mokslus, kaip būti 
kvislingu ir savo šalies išda-

29 metų John Louis John
son, St. Louis priemiestyje 
Oberland, praeitą šeštadie
nį policijos nuovadoje nth 
šovė du policininku. Poli
cija jį buvo suėmusi apklau
sinėti dėl automobilio va- 
gystė?# Nuovadoje J. L. 
Johnson pagriebė vieno po
licininko revolverį ir pradė
jo bėgti. Duryse jis susidū
rė su dviem kitais policinin
kais ir juos nušovė. Vėliau 
J. L. Johnson buvo suimtas 
ir prisipažino nušovęs poli
cininkus iš baimės, kad jo 
nesučiupty.

Biznieriams geriausia rie
tą pasiskelbti “Keleivyje.”

Visuotinam Amerikos Lie
tuvių kongresui New Yorke, 
laprikčio 4, 5 ir 6 dienas 
viešbutis New Yoiker re
zervavo 700 kambarių. Vi
si delegatai prašomi tuoj 
pat užsisakyti sau kamba
rius, nes po lapkričio 1 d. 
viešbutis kambarius išduos
kitiems svečiams. Viešbu-,.... . .
cio kambarius galima re- 
zervuoti tiesiai rašant į vieš-

PRAŠO TITO PALEISTI
ARKIVYSK. STEPINAC

Amerikos ambasadorius 
Belgrade Cavendish W. 
Cannon turėjo pasimatymą 
su Jugoslavijos diktatorių 
Tito ir prašė, kad Jugosla- 

Viešbu vi!o? valdžia paleistų iš ka

butį, arba per Lithuanian 
American Congress Com
mittee, 3012 Woolworth 
Building, New York 7, N.Y. 

Visos organizacijos yra

kalėti arkivyskupą Stepi- 
nac. Jugoslavija turi įro
dyti, kad ji skaitosi šiek 
tiek su Vakai-uose įprastu 
žmoniškumu, jei ji nori gau
ti iš Vakarų paramos. 

Kadangi buvo kilę kalbų.
prašomos delegatų manda- kad ambasadorius be valy
tus tuoj pat pasiųsti ALT tybės departamento žinios 
centrui, 1739 So. Halsted tokį reikalavimą Jugoslavi- 
St, Chicago 8, Ilk, kad kon- jai įteikęs, tai departamen- 
greso rengėjai gidėtų paga- tas tą nuneigia ir sakosi pri
minti delegatų ženkliukus tariąs ambasadoriaus reika- 
su delegatų vardais. Į lavimui.

dingo.be
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5 APŽVALGA
KOMUNISTŲ mos Kinijos sritvs, visos

PARTIJA NUTEISTA tirščiausiai apgyventos Ki-
--------  Į nijos dalys, visas Kinijos

Per 9 mėnesius New Yor- pajūris ir didmiesčiai atite
kę ėjo 11 komunistų parti- ko į komunistų rankas.} 
jos vadų byla. Jie buvo Paskutinė nacionalinės Ki- 
kaltinami susibaudime kurs- nijos sostinė, Kantonas, jau 
tyti smurtu nuversti Jungti- komunistų rankose. Nacio- 
nių Amerikos Valstybių vy- nalistai pasitraukė i Chung- 
riausybę. Teismo sprendi- king, karo metų sostinę, bet 
mas, kuri perskaitė negrė ir ten jie negalės laikytis, 
Mrs. Thelma Dial, yra nes nebeturi gimdų, nei no- 
“Kalti.” rinčių kariauti kareivių, nei

Teismas pasmerkė Ame- moralinio nugarkaulio, 
rikos komunistų partijos Kinija pralaimėta, o Ame- 
“smegenis,” arba politinę rikos politika Azijoje vis 
galvikę, kuri vadovauja dar vystyklose. Po genero- 
partijos veiklai ir pasako ei- lo Marshallo pasidarbavimo 
liniams komunistams, kas, Kinijoj prisieina visą Kini- 
vienu ar kitu atveju, yra ją "nurašyti i nuostolius” ir’ 
“tiesa” pagal dažnai besi- ieškoti kur nors toliau Azi- 
keičiančią partijos liniją, joj atsparos punkto prieš 
Nuteisti: ■’ M J plintančią Maskvos imperi-

Eugene Denms. 44 metu. par- ?lizT°Jtak«', Į?5 .atfl)a™5. 
tijos generalinis sekretorius; ieškoma Indijoj, kulio. 
Gus Hali, 30 metų. Ohio vals- 'adas, Javvaharlal Nehru. 
tijos partijos pirmininkas; dabar lankosi \\ ashingtone 
Henry Winston, 35 metų neg- ir turi pasitarimus su Ame-' 
ras, partijos nacionalinis orga- rikos vyriausybe. Pasitari- 
nizatorius; John Gatės. 36 me- mų prasmė aiški ir nediplo- 
tų, “Daily \Vorker” redakto- matui: Amerika turės duoti; 
rius; Benjamin J. Davis Jr., 46 Indijai ekonominę pagalbą 
metų n^ras, New \ orko mies- jr g-įnklų, kad padarius iš1 
to tarybos narys; Carl \\inter. i. 1
43 metu, Michigan valstijos • „J, ".P °”
partijos pirmininkas; Jacob ;e koY.°Je ?.Iaskv0s
Stachei, 49 metu. partėjos pro- i nuperia liziną. Į Kiniją Ame- 
pagandos direktorius; John B.Inka P° kar<> sukišo virš 
Williamson, 46 metų, propagan-! dvejų bilionų dolerių, bet 
dos viršininkas unijoms; Rob-; kadangi su doleriais nėjo 
ert Thompson, 34 metų. Newijoks aiškus planas, tai do- 
Yorko valstijos partijos pirmi
ninkas; Irving Potash. 47 me

c E: E i >: ' i 2PANC0S* PASIT ARIM AI

A menkos ambasadoriai "geležinės uždangos” kraštuose 
susirinks -palių 24 d. Londone pasitarti dėl Amerikos poli
tikos rusų pavergtuose kraštuose. Ambasadoriai dau
giausiai kalbėsis apie Amerikos propagandos stiprinimą 
Maskvos "Įtakos sferoje." kur bolševikai varo pašėlusią 
propagandą prieš Ameriką.

tėjo "vadisti'.nį režimą" (nuo 
1926 metų žiemos* perversmo) -
ir per per visą tą laiką režimo 
žmonės stengėsi falsifikuoti ne
tolimą Lietuvos istoriją. |

Paprastai mums buvo sako-

leriai dingo Kinijos politi
nėj baloj ir kas iš ju dar li-Į 

tų, kailiadirbių unijos vadas. ir v0 pavidale ginklų ar pra 
Gilbert Green. 43 metų. Illinois
valstijos partijos pirmininkas.

Partijos pirmininkas Fos- 
ter, irgi buvo patrauktas 
teisman, bet dėl nesveikatos 
jo bvla buvo išskirta. Visi 
nuteistieji komunistai duos

monės mašinų, viskas pate
ko į komunistų rankas. Ki
nija parodė, kad tarptauti
nėj politikoj dolerių neuž
tenka, prie dolerių reikia 
pridėti aiškią politiką, aiš-' 
kius siekimus ir už tuos sie-

apeliaciją į aukščiausią teis- kimus reikia nebijoti kovoti
mą ir tik po aukščiausio 
teismo sprendimo bus žino
ma, ar komunistų partija 
yra pasmerkta ar ne.

visomis priemonėmis. Ban
dymai atsipirkti doleriais 
nuo visokių pasaulio bėdų 
yra turtingos šalies žaidi-

. mas, o ne pasauliui vado
Jei auksciausias teismas | vaujančios gaĮybės politika, 

patvirtins federalinio pri-j Dabar atėjo eilė “duoti 
siekusiųjų teismo sprendi- pagaibą" Indijai, Siamui.
mą, tada iškils klausimas, 
ką daryti su komunistų par
tija? Jei partijos vadai yra 
sąmokslininkai, kurie kurs
to smurtu nuversti vyriau
sybę, tai kaip yra su pačia 
partija? Amerikos vyriau
sybė yra pareiškusi, kad ji 
nesiekia uždrausti partiją 
Bet vyriausybės iškelta byla 
prieš partijos “politbiurą” 
ir teismo sprendimas toje 
byloje gali priversti vyriau
sybę į tą reikalą pažiūrėti 
kitaip. Uždraudus partiją' 
ji, be abejo, neišnyks, bet' 
eis į pogrindį, o su ja kartu' 
esi ir FBI.

Kas Savaite
ma. kad lietuv.u ta“tos atginti- Norvegijos Rinkimai rusų durtuvų grąsinimų, ne-

' paskui tuoj nušoko prie šių die- Spalių 10 d. Norvegijoj?11“™?.
’nų "didvyrių” ir visokių "tau- buvo rankamas parlamen-'" n^?unn .n* CT“ 
tos vadu.“ Bet buvusio Lietu- tas. Buvo ir Amerikoje pra- *”ų l|e a .
vos režimo žmonės ir samdiniai našų, kurie sakė, kad Dar- ko socializm^tvirtov . 

■sąmoningai nutylėdavo ir nu- partįjos valdžia Norve- , ..
tyli. kad Lietuvos nepriklauso- ... gubirė& Bet pranašai Terora# Medujoj
mybės idėją, emo ratinio mu- nUpranagavo pro šalį. Nor-Į Iš Prahos ateina vis dau- 
3u tautos tvarkymosi idėją Lie-. r , . .. •
tuvos žmonėse kėlė kaip tik V?8W tau,ta vėl išrinko so-giau žinių apie
socialdemokratai. Iš _____ ,
“Auszros” inteligentų migloto dyti. 

į lietuviško sąjūdžio socialdemo-

siauro cialdemokratus kraštui val-
masinius

žmonių areštus. Suimtųjų 
skaičius, pagal kai kuriuos 
šaltinius, jau siekia 40,000 
žmonių. Daugiausia suėmi
mų padaryta Prahoje, bet 
diktatūros policija siaučia 
visame krašte ir “valo” ne
ištikimuosius, įtariamuosius 
ir šiaip nužiūrėtus elimi
nuoti piliečius. Masiniai 
areštai sukėlė paniką visa
me krašte, nes niekas nėra 
tikras, ar ir jo nepagriebs 
policija ir neįmes į kalėji
mą. Daugiausiai nukentėjo 
nuo areštų inteligentija ir 
“viduriniųjų klasių” žmo
nės, bet “valomi” ir darbi
ninkų judėjimo veikėjai, 
kurie nesugebėjo prisitai
kinti prie smurto režimo.

Nelaiminga čechoslovaki
ja iš hitlerinių gengsterių

Norvegijos Darbo Partija 
kratai perkėlė kovą už Lietu-' turėjo parlamente 76 atsto- 
vos laisvę j Lietuvos darbinin- vus iš 150, o dabar turi 87! 
kus ir valstiečius ir juose kėlė Norvegijos komunistai, ku- 
mintį, kad Lietuva gali gyventi rie turėjo 11 atstovų, grįžo 
laisva, atsikračiusi svetimo oku- j parlamentą su vienu vie- 
panto ir kurdama pas save lais- ninteliu Maskvos apaštalu, 
vą gyvenimą. ; komunistų atstovų pasi-

Lietuvos socialdemokratai pir- liko už parlamento durų. 
mieji dar 1896 metais iškėlė Norvegai nenori maskoliško 
reikalavimą kovoti už NEPRI- “išlaisvinimo.” Dešiniosios 
KLAUSOMĄ, DEMOKRATINE partijos maždaug atlaikė 
LIETUA OS RESPUBLIKĄ. Tą savo pozicijas.
idėją jie nešė i liaudį, į darbi- XT ' .. ...
ninkus ir vaistinėm,. So«ai-’ Norvegijos rinkimai yra 
demokratai vadovavo audriu- didelis socialistų laimejl- 
gai Lietuvos liaudies masių ko-,mas. Tai smūgis Maskvos 
vai prieš carizmą 1901-1906 imperializmui Europos šiau- 
metų laikotarpyje. Išmeskite i ėję ir smūgis visiems 
ėš musų tautos atgimimo so- krankliams, kurie atsidėję 
cialdemokratus. istorija paliks pranašauja “socializmo ga- 
ištuštinta, nedasakyta ir sufal- lą.” Norvegijos darbinin-

. sifikuota. O tokia "istorija“, pasisakė ir už demokra- natoĮ,n i knmunisti-
;pas mus buvo mokoma mokyk- tinių valstybių ginkluotą 1 P 1 k 1 komUIUStl

sąjungą, Atlanto Paktą, ir nių gengsterių terorą ir jo
kios pagalbos nė iš kur ji 
negali sulaukti. “Vakarai” 
žiuri ir piktinasi, bet daryti
nieko nesirengia.

•o-
“Kalti”

New Yorke prisiekusiųjų 
teismas, parinktas iš eilinių 
piliečių, vyrų ir moterų, ne
grų ir baltų, išnešė savo 
sprendimą 11 komunistų 
partijos vadų byloje po 9 
mėnesių bylos svarstymo. 
Sprendimą perskaitė Mrs. 
Thelma Dial. Sprendimas

lose ir per spaudą per 13 “va-
' distinio” režimo metu. - . ,. .. . ,. . . . uz socialistini krašto tvar-j Todėl suprantama, kad į

‘("Vermonto Farmas” atvyksta * 
j žmonės. kuriems musų netoli
mos praeities ir kovu istorija 

,yra visai nežinomas dalykas.
apščiai medžiagos neaiškumams' Šiandien <r lietuviški masko-'J]^ PrU^lka’ prašo, 
išsiaiškinti ir palengvins jūsų liai dedasi dideliais patriotais. “Keleivis jam paaiškintų, 

i plati ko- darbą. Be to, naujai atvyku- Jie pasakoja, kad tik jie “pro- ’ kas yra “iždo pinigų išalkę 
musu nau- siejė musų tautiečiai nesijaus gresyvųs laisvės kovotojai“ ir gengsteriai,” kurie gali pa-

Vermonto Farmose
XVI

Man tenka vesti 
respondencija su musų

Politikos Gengsteriai

“Trockistinė išpera,” Leo- 
kad

įejc musų
. i__ • . .. i z_  cy.o.,; vieninteliai ________ ___ ___ ______  ______jaKunais. tenKa pasiginčyt 'ivnisao i»mc?u;iui\ai? -------------  ——------- -------- j—

mųjų plačioje juroje, paliktais Mes negalim jiems uždrausti nėra demokratijos, 
farmerių valiai'. Kartu bus ir taip gražiai apie save kalbėk,
pavyzdys organizuoto žmogaus , nors jie turi milionus vergu ir 

. y11, sėkmingos kovos dėl savo ge- rusiškam-aziatiškam “socialia* 
cysim. nepazmsim vieni ki- resnio gyvenimo. mui” kasdien aukoja tukstan- J”6.’ . .....
tų. negalėsim tinkamai su- skaičiau “Vermonto Farmo- čius vergų gyvybių. Tik man, tariniame ar fašistiniame, ^ko, kad visi kaltinamieji 
derint tarpsavinių santykių. se- ^i reportirta Atrodo, kad nuostabu viena, kad niekam ne-1 diktatoriai prieina prie val- 
nepajėgsim subendrini savo visiems Įtikti sunku ir gal nė- ateina i galvą tokia mintis, kad, džios ir joje laikosi gengs- 
veiklą. Be suderintų stygų ra nė reikalo. Tiesa, neku- pavadinti socializmo pradinin- terių

Todėl visokie

įvairiais klausimais ir tan
kiai pasikeisti nuomonėmis. 
Jeigu mes su jais nesigin-.

kzv* ia1 i 7mn kurSiai. ciorrnKtl v o 1/4 Zi o L-i-očto Iri-----------------------------------------------------------------------niacvv. nui

Leono prašymą nesunku 
patenkinti. Diktatūros reži- 

komunistiniame, mili-

nėra malonios muzikos, be riais atvejais jaučiamas truku- kais Egypto faraonus bei Ro-,rių pagalba, 
vieningos veiklos, be suta - mas bendro saito tarp senųjų mos cezarius, kurie vergu ran-' diktatoriai ir jų pakalikai 
tinos armonijos—nieko ne- ir naujųjų emigrantų. Ir tai komis sukurė ne vien garsią-;yra ne kas kitas, kaip į po-
atsieksim kovos lauke. Taio suprantama. Mes naujieji dar sias piramvdes. bet kasė tokius 
esu isitikine- nesijaučiame pilnais šio krašto pat kanalus, tiesė kelius ir dau-

litiką įsilaužę gengsteriai, 
kurie su tautos valia pada-

Burmai ir gal dar kam nors. 
O tuo tarpu į Kiniją išvyko 
ambasadorius Philip C. Jes-, 
sup pažiūrėti, ar neatėjo jau j 
laikas pripažinti Kinijos 
komunistini režimą ir pra
dėti su juo “daryti biznį.” 
Žurnalistas Homer Metz, 
“C. S. Monitor” atstovas 
prie UN organizacijos, sa
ko, kad :

"Dr. Jessupo paskyrimas 
išeina iš supratimo, kad ko
munistų pajėgos sugebės iš
laikyti didžiąją Kinijos dalį 
ir gal net visą Kiniją.

“Specifiniai jo užduotis

_ . _ . . . piliečiais, o tik svečiais. Bet gelį kitų naudingų kraštui dar- ro nat; banditas daroTremtyje Lietuvių Darbi- -___ _______i10 Danaitas ciaro
ninkų ir Amatininkų Pr »fe- resai ir gimtosios tėvų žemės

mus riša praeitis, bendri inte- į>ų atliko. Ir to Marksas ne-
skaitė socializmu.

bus nuspręsti ar Vakarai su • 
Komunistų partija neabe-' Mao Tze-tung (komunistiniu) j 

jojamai vra “sąmokslas” režimu gali surasti kokią 
nuversti konstitucinę šalies1 nors sugyvenimo bazę. kad ; 
vyriausybę. Tas faktas bu- ?,merika gautų k?k’ nors už* 
vo žinomas per 30 metų ir j
jam nustatyti visai nereikė
jo devynius mėnesius aiš
kintis teisme, nes komunis
tai patys tą “faktą” nesi
slėpdami skelbė. Prieš vy
riausybę visada stovėjo 
klausimas, kaip su komunis
tų “sąmokslu” kovoti.

Ar suvarius komunistų

tikrinimą, jog komunizmas 
neišsiplės į kitas Tolimųjų 
Rytų dalis, kurios yra esmi
nės Amerikos saugumui.”

Tai reiškia, jog praradus' 
Kiniją bus bandoma gelbė-i 
ti, kas dar galima išgelbėti. į 
Kadangi Kinija prarasta, 
tai ji jau nebėra “esminė 
Amerikos saugumui,” nors

“sąmokslą” i pogrindį kova11941 metais Amerika kaip 
butų lengvesnė? Ar nesu-j tik del Kinijos ir įsitraukė 
keltų partijos uždraudimas į karą prieš Japoniją. Tada
“raganų gaudymo,” įskun-
dinėjimų epidemijos ir aa- « r •

butų užtekę pasakyti japo
nams, kad mums Kinija ne

našių visai nereikalingų ir; rupi ir karo su Japonija tik 
kenksmingų palydovų? rai nebūtų buvę. Dabar

-------------------- ----- Į Washingtonas atiduoda
KANTONAS SOVIETIJOJ Maskvos įtakon visą Kini- 

—- į ją ir lengvi širdimi nurašo
Kinijos pilietinis karas tą šalį į nuostolius. Kyla 

eina prie galo. Sprendžia- klausimas, ar verta buvo

yra KALTI. Bausmės pa
skyrimas bus paskelbtas dar 
šią savaitę.

Komunistų vadai apkal
tinti pagal Smith aktą, ku
ris buvo išleistas 1940 me
tais ir kurio “pritaikymo” 
trockistams komunistai kar
štai reikalavo karo metais.

Prisiekusiųjų teismas iš
kėlė eilinių amerikiečių pa
žiūrą į komunistų partiją, 
kaip į sąmokslą smurtu nu
versti konstitucinę šalies 
valdžią.

Logiškai galvojant dabar 
reikėtų ir visą komunistų 
partiją uždaryti, kaip smur
tininkų organizaciją.

su atskiro piliečio kišene. 
Leonas Pruseika šiuo me-smės Sąjungos pirmininkas nelaimė—šėe saitai mus riša į 

ir atstovas Amerikoj, drg. vienalytę musų tautos dalį.
Vincas Gervickas. paskuti- Mažas pavyzdys; Mums va- milionų vergu kaulų, o jų pa- sterius, o lietuvių tarpe yra 
mam savo laiške teikia ?ario 16 dienos šventė jautri, kalikai čia pasakoja žmonėms jr “tautiškų” revolverinės 
klandžios savikritikos įvai- ;;rdžiai tuo. kad mes skaitom apie “laisvę” čr kitus gražius politikos šalininku, kurie

Tokį "socializmą" šiandien
kuria Maskvos diktatoriai ant tu garbina Maskvos geng-

riais klausimais su kuria, 
manau, bus žingeidu vi-

<rdžiai tuo. kad 
ja tautos agimimo švente. Sa- dalykus, 
vaime suprantama, kad šis Rusišką "socializmą 

negali jums būti žinome Lietuvojesiems ‘Keleivio" skaitvto- klausimas —„— .
jams susipažinti. Tekalba tjek jautrus, nes vietoje nete- metais ir jis nė vieno protau-
jis pats. ko būti, o čia to jausmo nega-; jančio žmogaus rietrfeukia dr

politikos šalininkų, kurie 
: 9' dabar “pripažįsta Kybartų 

m*s j*1-; aktus.” Pruseikiniai bolše- 
194 - 41 vjkaj j,, “kybartiniai” kan

didatai į kokias nors dikta-

Iš V. Gervicko Laiško 
Jenkinsui

Įėjote patirti. Tai patyrėt iš to' negali traukti. Čia Amerikoje t?iro9 pakalikus_yra t08 pa- 
A. aunuoHo. kokį mes jausmą turime progos pažintį laisvą de-' “os ireVOĮVen”®S lde91>°^1-

š uo atveju turim.
Gerbiamas Drauge:

Jūsų la:šką rugsėjo 20 die
nos gavau. Nuoširdžiai dėko
ju. Man labai malonu, kad 
patsai pašventį tiek daug lai
ko atvykusiems į Vermontą 
musų tautiečiams. .Juk visu 
naujųjų emigrantų yra sunk: 
gyvenimo pradžia. Ir pačiam 
dabartinės padėties niekas ga
tavai nepatiekė ant lėkštės, o 
reikėjo ją išlupti iš gyvenimo 
savo energija, sumanumu ir il
gų metų sunkia kova dėl bend- rauWs 
rų darbininkų interesų. chozas.

lietuvių

Visai skirtingą nuomonę tu
mokratišką tvarkymąsi. čia Jos žmonės, tik nusidažę 
susipažinsime ir su Amerikos skirtingomis spalvomis ir

“Derliaus Pavojus”

Atsirado naujas pavojus 
Amerikai! Derliaus pavo-n dėl rugsėjo 8 dienos “Uu- darbininkų kovomis, su jų šie- gal nevienodai kenksmingi.,. 

kos šventės.” Mes gerbiam kimais. Čia turime progos ir Ar Leonui Chameleonui Ju?- Agnkulturos departa-nm
tis _
tautos didvyrius, kurie verti apie musų tautos praeitį bei tatai yra aišku? 
tos pagarbos, bet kratomės ateities siekimu.-r laisvai pasi- * ♦
tuščios šovinitmo šventės, ku- kalbėti ir daug neaiškumų iš- Raudonoji Viena 
ria prasimanė diktatoriškas siaiškinti. Laisvės sąlygos ir
Lietuvos režimas savęs išaukš- ki«ta gyvenimo mokykla daug Austrijos rinkimai 
tinimui, o ne musų istorijai pa- ko mus, naujuosius ateivius, iš- lių staigmenų neatnešė. Jie 

prisiminti dr suprasti, mokys. . . . parodė, kad bolševizmas
Draugiškai jūsų, nevilioja tų žmonių, kurie

gauna progos jį pažinti ir 
laisvai įvertinti. Austrijos 

. to laiško aš nieko dalyje yra rusų armija ir
Atgavusi pilną laisvę neturėčiau pridėti. Manau,rinkimai buvo laisvi. Re- 
tauta mokės a.s;kra-. įdomu bus visiems susina-

gerbti,
Lietuvoje vadiatinio režimo lai
kais. kaip ir kitose atgimusiose 
Pabaltijo Uutose, buvo beįsivy- 

vaikiikos didybės psi

Tačiau ne vien tik unijinė tyti nuo “Uutos vado” didybės 
kova išauklėja solidarų žmogų, ir jos švenčių, 
užjaučiantį kitus. Čia daugiau Labai gerų įspūdį man pada- 
nulemia geraširdiška prigimtis, rė XII raportaias, iš jo ma- 
šis jūsų broliškas rūpestis te- tyti. kad auga kreditas atvyku- 
buna daugeliui musų "didelių s ų darbininkų sa šeimomis. O 
patriotų” pavyzdžiu. j,/ me<> dar turime, tik raskite

jiems vietos, žmones laukia iš
skėstomis rankomis. 

Pasikalbėjimam* M
Sio, bUnko, duo., jum,

kių pažiūrų apie Lietuvos neto-

Dėl paruoštų jūsų blankų 
galiu pasakyti tiek: puikus su
manymas čr nuoširdžiai prita 
riu.

V. Gervickas.

visiems susipa
žinti su pažangiųjų tremti
nių pažiūromis į įvairius 
musų gyvenimo klausimus.

A. Jenkins.

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 Lietuvikariauti Azijoj, kad to ka- ij,r<a prari5 ir mošų Uutos rei- Tarybai, 1739 So. HalsteS 

navimo vaisius pasisavintų kaiu«. Bet nereflds užmiršti, gt, Chicago, III., ar vietos 
Maskva? ‘ kad Lietuva per eilė metų tu-1 ALT skyriui._ l

dide-

zultate žmonės pasmerkė 
bolševizmą ir pasisakė už 
demokratiškas partijas, o 
visokie nacių palaikai susi
metė į naujai pasirodžiusio 
vokiško imperializmo “ne
priklausomųjų bloką.”

Austrijos rinkimai įdo
mus tuo, kad Vienos did
miestis, kuriame gyvena 
trečdalis Austrijos gyvento
jų, lieka ir toliau aiškiai 
socialistiškas, su socialde
mokratų partijos dauguma

mentas praneša, kad šių 
metų derlius yra beveik re
kordinis ir mažai ką mažes
nis, negu pernykščių metų 
rekordinis derlius.

Gerai turėti daug duonos, 
mėsos, medvilnės, tabako ir 
kitokių produktų, bet jei iž
das turi jų kainas palaikyti, 
jei valdžia turi perteklius 
supirkinėti ir kur nors su
krauti, tada atsiranda gal
vos skaudėjimas.

Kongresas svarsto farmų 
produktų kainų palaikymo 
bilių, svarsto ir abejoja, o 
agrikultūros departamento 
pareigūnai rimtai bijo, kad 
jie gali taip apsikrauti viso
kiais pertekliais, kad ir iš
sikasti nebepajėgs.

—J. D.

Laikos užsisakyti “Kelei
vio” Kalendorių 1950 me
tams. Daug skaitymų ir in*

miesto valdžioje. Nežiūrint formacijų. Kaina 50 centų.
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KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

ĮAS NIUO NEVEIKIA 

TO KUKAS NEREIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Amalgameitų Lokalai 
Remia LDD 7 Kuopos 
Bankietą

L i e t u v i ų Darbininkų 
Draugijos 7 kuopa rengia 
metinį bankietą, kuris bus 
lapkričio 12 d. A. L. P. Klu
bo* name. Rengimo ko
misija sumanė atsikreipti į 
Amalgameitų unijos loka
lus ir į New Yorko Joint 
Boardą užkviesdami į savo 
parengimą. Komisijos žy
gis nenuėjo veltui. Brolis 
Milleris, Joint Boardo sek
retorius ir iždininkas, pri- 
siųsdamas $15 vertės čekį, 
sako:
“Dear Brother John:

“We received 5 tickets from 
your organization, Lithhuanian
VVorkers Society. Lodge No. 7. j 
Your organization is doing very ' 
good work. We accepted your J 
5 tickets and send to your or
ganization $15.

“Brotherly yours, 
“ABRAHAM MILLER, 

“New York Joint Board Treas. 
and Sec., ALVVA.”

Kitas taip pat malonus 
laiškas tai lokalo 25, A. C. 
W. A., kuriame sakoma9
“Dear Brother Buivydas:

“Lašt night at our regular 
Exeeutčve Board meeting of; 
Local 25, ACWA, we accepted 
the tickets which your organ-j 
ization sent to us. I am en- ( 
closing a check for fifteen dol- 
lars and we are wishing to, 
your organization success in i
vour wonueriui wutr mat you 
are doing.

Wdth best regards,
“JOE DORFMAN,

“Sec. of Local 25, ACVVA.”

Kitas ir nemenkos vertės 
mums laiškas tai iš Lapei 
Makers and Pairers Union 
Local 161, kuris sako:
“Dear Mr. John Buivydas:

“VVe know you and your 
work among the Lithuanian 
people. Your orgarvzation’s 
aim to spread among the Lith
uanian uorkers Socialist pam- 
phlets, books and periodical 
journals is a very fine work. 
Our Local 161 accepted your 
organization’s two tickets and 
we herewithh enclose our 
check for $6.

“Brotherly yours,
“A. BACKER,

“Business Agent of Local 161,
ACWA.”

Tiek iš dvejų lokalų ir 
New Yorko Joint Boardo. 
Lauksime jų atstovų musų 
bankiete. Mes esame įsiti
kinę, kad mus parems ištisi 
Amalgameitų unijos loka- 
lai, kurie linki, kad mes, 
kaipo socialdemokratinės 
ideologijos žmonės, atsisto
tume tvirčiau ant kojų.

Kaip Eina Bilietų 
Pardavinėjimas Tarpe 
Musų Bičiulių

Draugas F. Spudys išėjo 
vieną vakarą pavendravoti 
ir LDD 7 kuopos bankieto 
bilietų papedliavoti. Jis už
suko pas savo seną pažįsta
mą, gerai ir gražiai < gyve-1 
nančią p. N. Kulbokienę. 
Ilgai kalbėti nereikėjo, p. 
Kulbokienė pasipirko bilie
tą.

To, sako F. Spudys, ne
užteko: Užsukau ir pas sa
vo gerus prietelius P. La
pinskus. Žmonės gražiai! 
gyvena. Perstačiau reikalą 
ir jie nupirko 2 bilietus. Va
karas gražus, oras malonus, 
sako drg. F. Spudys, nu
sprendžiau eiti toliau. Ei
nu pas Joe Puloką, jam par
duodu. 2 bilietus. Eidamas 
pro šalį užsuku ir pas J. 
Vastuną, kuris nevienam 
lietuviui padeda įsigyti nuo
savą namą, jis perka 1 bi
lietą. To dar negana, užsu
kau pas savo seną bičiulį S. 
Jaromski, kuris nusipirko 1 
bilietą. Vienu išėjimu F. 
Spudys pardavė 8 bilietus.

Spalių 8 d. B. Spudienė 
ir A. Buivydienė pasišovė 
sukirsti F. Spūdi bilietų 
pardavime. Jos užsuko pas 
George Diržį, kriaučių 
stambų kontraktoriu. Rado 
namuose p. Diržienę ir du 
jaunus, gražius vyrukus, jos 
brolio sunus, A. Bobelį ir C.

4-» Er niirtrlzzi DUUtTIJ, AUIIC l\<x viiv avvjnę

iš Europos ir dirba dėdės 
Diržio dirbtuvėje. Iš po
kalbio su p. Diržiene pasi
rodė, kad ir B. Bobelis, tų 
jaunuolių tėvas, dirba G. 
Diržio siuvykloj. Ponia Dir- 
žienė labai patenkinta sa
vo giminaičiais. Čionai ta
po parduota 2 bankieto bi
lietai.

Iš Diržių abi bankieto bi
lietų platintojos užsuko pas 
savo senus pažįstamus J. 
Purenus. Drg. Purenai la
bai gražiai gyvena. Rado 
namuose ne tik Purenus, bet 
jų žentą Joe Juškevičių su 
žmona Aldona. Ilgos kal
bos vesti nereikėjo, drg. 
Purenai paėmė 2 bilietus ir 
panaujino savo narystę į 
LDD 7 kuopą.

Drg. Joe Juškevičius pra
dėjo musų bilietų platinto
jas vaišinti, o drg. Purėnie- 
nė užkaitė kavos. Laikas 
slinko ir jau kitur vykti ne
buvo kara. Sukirsti drg. F. 
Spūdį nepavyko.

Drg. A. Swingle irgi ge
rai platino bilietus. Jis ma
no, kad jį bilietų pardavi
nėjime niekas nesukirs. Ur
šulė Križanauskienė nedve
jodama sako: “Dėl LDD 7

ADMIROLAS GINA LAIVYNĄ

Laivvno admirolas VVilliam F. Halscy (dešinėj) liudijo at
stovu runiy komisijoj ir karštai stojo už stiprinimą karo 
laivyno ir orlaivių nešiotojų. Paveikslo priešakyje matosi 
krašto gynimo sekretorius Louis Johnson.

AKRON, OHIO

Akrono Lietuvių Draugi-j
Worcesterio Naujienos

u Tarybos susirinkimas bu- vi v n i -v i i - - *-vo laikytas rugsėjo 25 ,1. |Klub“ šei-
pas draugus Trumpikus. Ne Į Spalių 9 d. Lietuvių Pilie-ir laKiką fuvo teik-
visų draugijų atstovai daly- čių Klubo susirinkimas nu-ji* organizaci iu 
vavo, liet nežiūrint to pri- tarė dalyvauti Amerikos j 

! Lietuvių Kongrese jas.

čia

darbuoto
eraeme gerų nutai nių.. | Lietuvių Kongrese New K p šimkonj tin ;

Buvo pakete klausias Yorke Jsnnkta du delega- reikia bti už jo kultu.
ar siusime delegatu. Į Vi-, ai—Juozas Salaviejus ir A. rini ^,.ha Iis vra vipnas
suotinąjį Amenkos Lietuvių• Knaučialis. Paskirta Lietu-
Kongresą New Yorke. Po 
trumpų diskusijų nutarta 
pasiųsti viena delegatą ir 
delegatu išrinktas Adomas

vos vadavimo reikalams au
ka $100.

Worcesterio lietuviai per 
savo organizacijas yra pa-

Gutauskas. Paskui buvoisiryžę sukelti nemažai au-
pakeltas klausimas pasvei 
kinti kongresą su auka. Nu
tarta iš Draugijų Tarybos 
ruošto pikniko pelno 41 do
lerio paskirti 20 dolerių 
kongresui pasveikinti, o 21 
doleri pasiusti šalpos reika- 
lams. Prie tos aukos drau
gai Trumpikai tuoj pridė-
jo 25 dolerius. Tai puiki

kuopos 10 bilietų turiu par- pirkti savo farmą, kur klu- au^a Jau ne pirma kartą
duoti.” " '* KT “ ~ ---------

Uršulė Ballas neatsilie
ka. Ji jau 7 bilietus yra 
pardavusi ir, sako, dar tiek 
išeis.

Drg. P. Kriaučiukas, kad 
ir šlubas, bet jau 6 bilietus

psiįvii iaiui^, nui niu • XT • -i

biečiai vasarą nuvykę gale- draugai N. ir c.. Trum pikai 
?- tų pasilsėti ir linksmai laika au*<auJa lietuviškiems rei- 
„ nraLut * kalams. Lietuvių Socialde-praleisti. Kaiams. Lietuvių

Klubo patalpose vyksta Sokratų Sąjungos 20 kuopa
įvairus lietuvių susirinki- Jį. savo iždo pridėjo $10; 
mai. Klubo salėje taip pat!Vincas Sliesoraitis davė $o,
pradėjo savo darbą daba-SLA 198 ku°pa da? $1°' 

yra pardavęs. Jonas Rima- jau žinoma New Yorko Tokiu budu musų delegatas 
vičius tyli, nesigiria, bet at- jaunimo tautinių šokių gru- nuve® j Lietuvių Kongresą
rodo, kad drg. J. Rimavi- pė, vadovaujama 
čius visiems iškirs šposą, 8 čiurlytės.
bilietus jau išleido.

Elenos ne mažiau, kaip 70 dolerių, 
o gal ir daugiau, nes dar te-

Klubui tenka palinkėti ir ko girdėti’ kad. ke,li asme’

kų ir pasiųsti gerą būrį de
legatų į musų kongresą.
“Kaminkretis ir

rinį darbą. Jis yra vienas 
veikliausių knygų ir spau
dos platintojų musų koloni
joj ir per jo rankas yra per- 
ėję daugybė visokių leidi
nių. Jis Amerikoje tęsė 
musų knygnešių tradicijas 
ir dabar, nežiūrint į puikų 
amželi, vis dar yra veiklus 
organizacijose ir kaipo kny-

Malunininkas”*Lapkr. 20 laikraščių platintojas
Seniau buvo pranešta, kad Ilgiausių metų !

South Bostono Gabija sta-1 Sandaros Pikn*kar 
tys čia operetę “Kaminkre-
tis ir Malūnininkas” lapkri
čio 27 d. Dėl tam tikrų 
priežasčių operetė bus sta
toma vieną savaitę anks
čiau, lapkričio 20. Prašo-

Sandaros 16 kuopos ir 
Moterų Klubo bendras pik
nikas spalių 2 d. Babrauskų 
darže buvo labai sėkmin
gas. Moterų Klubo choras

me visų lietuviškų organiza- g1 a^iai padainavo keliolika
cijų įsidėmėti tą dieną ir 
nedalyti kitų parengimų.

Lapkričio 20 d. Worces- 
terio lietuviai paminės 35 
metų sukaktuves nuo Gabi
jos įsikūrimo, o tos sukak-

dainų, kalbėjo prof. Ignas 
Končius ir ekonomistas J. 
Audėnas iš Bostono. Pik
nike buvo daug svečių iš 
Bostono.

Piknike darbavosi visa
tuvės supuola ir su Sanda- ?ilė musW veikėjų ir visi įdė-

Jurgis Puidokas, Ripley j toliau eiti savo numatytu nys yra Pas’rižę skirti au- L^a”1ZUO^a

ros organizacijos sukaktu
vėmis. Operetės pastatymą

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 Socializmą ......................... 25c.
Dėl Laisvos Lietuvos.................................  25c.
Nulis ir Begalybė (apysaka) .................. $1.00
SocialdemoKratiia ir Komunizmas ........ 20c.
Jaunasis Socialdemokratas ..................... 10c.

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

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Boston 27, Mass.

dirbtuvės darbininkų pir
mininkas, sako, kad jis 10 
bilietų lengvai parduosiąs. 
Vincas Kalvelis irgi neapsi- 
leidžia; jis sako, aš niekuo
met nekalbu perdaug, bet 
dirbu ir padarau, kas rei
kia. Taip ir dabar, savo 
dalį parduosiu.

Drg. H. Burke iš Union. 
N. J., gėlių augintojas, ką 
tik parvyko iš Louisville, 
Ky. kur dalyvavo konven
cijoje. Jis rašo, kad New 
Jersey “all right” ir du ku
pini karai atvyks į bankie
tą. Užtad visi tie, kurie 
ruošiatės musų parengime 
dalyvauti, prašomi įsigyti 
bilietus iš anksto.

J. Buivydas.
—o—

Apie Lietuvių Atletų Klubą

Lietuvių Atletų Klubas 
yra įsteigtas 1901 metais ir 
dabar jis randasi nuosava
me name 168 Marcy Ave., 
Brooklyne. Pirmame aukš
te yra baras, antrame klu
bo salė, o trečiame gyveni
mui butai.

Atvykstant vis didesniam 
skaičiui iš Europos lietuvių, 
klubas susilaukė iš naujai 
atvykusių ir sau daugiau 
narių. Klubui tenka garbė, 
kad jis pirmas atidarė du
ris naujai atvykusiems lie
tuviams 1948 metų rudenį 
į savo tarpą priimdamas net 
18 jaunuolių palengvinto 
mis įstojimo sąlygomis. Da 
bar į klubą įstojo dar dau-

keliu, nes šis klubas dabai-: {^ Lietuvos laisvinimo rei- 
Erooklyne yra pavyzd in-!ka ams'

to atsiekta tik ,Po Draugijų Tarybos po
sėdžio buvo padarytas LSS

giausias, o 
draugiškumu, dėka 
vadovybei ir visų klubo na
rių.

J. Klevas.

BALTIMORE, MD.

gerai

20 kuopos narių susirinki
mas, nes kone visi draugijų

Sandaros 16
kuopa.
Meno Kuopelė

Naujieji ateiviai čia su
darė Meno Kuopelę, į kurią 
įeina apie 20 žmonių. Kuo- 
nelės valHvha suriarn K.

delegatai yra socialistų kuo-j Rainelis, J. Spirauskas, L.

Ruošiamės prie Kongreso

Ealtimorės Lietuvių Drau
gijų Taryba nutarė aktin
gai dėtis prie Visuotinojo 
Amerikos Lietuvių Kongre 
so pasisekimo ir pasiryžo 
sukelti aukų ir pasiųsti kiek 
galima daugiau delegatų i

pos nariai. Draugas P. Gaš
ka negalėjo dalyvauti susi
rinkime, nes jis vis dar ser
ga. Erg. Trum pikas užėmė 
jo vietą ir buvo sutvarkytas 
narių duoklių jasi mokėji
mas. Buvo paskirta Lietu
vių Kongresui h) dolerių 
ir šalpos reikalams paskir
ta irgi 10 dol.

Šalpos reikalui sudaryta 
37 dol., nes prie pusės Ta
rybos pikniko pelno ir šo

jo daug triūso, kad pikni
kas butų tikrai šaunus.
Daug Lietuvių Streikuoja

Vietos Steel and Wire 
kompanijos 4,000 darbinin
kų išėjo į streiką kartu su 
didžiosiomis plieno dirbtu
vėmis. Toje dirbtuvėje dir
ba nemažas skaičius lietu
vių, yra lietuvių užimančių 
aukštas pareigas toje dirb
tuvėje. Streikas tęsiasi ir, 
matomai, jis išsispręs tik 
kartu su susitarimu visoje 
plieno pramonėje.

Savickaitė ir N. Kripaitė.
Vadovauja Leopoldas Jo- 
kubauskas.

Meno kuopelė nori pasi
rodyti visuomenei su šokiais 
ir keta suvaidinti pjesę ,Žinio. Žinelės 
“Prie Malūno.” Pirmas vie
šas kuopelės pasirodymas 
bus lapkričio 19 d. L. K. 
svetainėje.
Naujakuriai

tą kongresą. Tam reikalui
išrinkta komisija iš V. Pet-! aukos "sLA

.. Mikusaus-|kuopa prid^0 g dolerius
i Drg. Trumpikui pavesta au- 
ką šalpos reikalams pasiųs-

ruskos ir Veros 
kienėsi

Nusistatyta lankvti 
draugijų susirinkimus ir • cpntrn 
kviesti draiigijas sukelti lė
šų ir pasiųsti delegatus Į 
kongresą. Nusistatyta ben- 

1 dradarbiauti su parapija.
Kviečaimi ir visi pavieniai 
lietuviai prisidėt savo auka 
prie Amerikos Lietuvių 
Kongreso pasisekimo. Au
ką galima arba pasiųsti 
kongresui tiesiai, arba pri
duoti musų draugijų tary
bos paskirtai komisijai.

Musų kolonijos lietuviai 
visada jautriai atsiliepia Į 
kiekvieną svarbų tautos rei
kalą. Šiandien musų tau
ta yra mirtingame pavojuje 
ir jos gelbėjimui turime vi
si subrusti.

Musų Draugijų Tarybos
giau narių jų tarpe žymių iš 
Lietuvos sportininky, kaip 
Andriuliai ir .kiti. Sporti- susirinkimas įvyksta spalių

* - -------------- . (October) 27 d., 7:30 vai.
vakare, Lietuvių Svetainėj. 
Kviečiame visus draugijų 
delegatus ir pavienius vei
kėjus dalyvauti. Tame su
sirinkime aptarsime galuti
nai musų kolonijos dalyva
vimą Lietuvių Kongrese 
New Yorke, lapkričio 4, 5 
ir 6 dienomis.

Vera Mikusauckai.

ninkai dabar treniruojasi, 
netrukus pasirodys klubo 
vardu ir viešai.

Tarp senesnių klubo na
rių ir naujai atvykusių iš 
Europos yra gražus ir drau
giškas sugyvenimas. Už tai 
tenka garbė klubo pirminin
kui J. Petersonui, biznio 
manadžeriui adv. S. Brie
džiui, ir visų mėgstamam 
manadžeriui Bill Welton ir 
kitiems klubo vadovams, Laikas užsisakyti “Kelei- 
kurie visi naujai atvykusius Kalendorių 1950 me- 
draugiškai ir šiltai priima. Į tams. Daug skaitymų ir in- 

Klubas dabar rengiasi formacijų. Kaina 50 centų.

B. Yarašiu*.

MIRTIS IR DIVORSAS

Pas vietos veikėjus My
kolą ir Marijoną Žemaitai
čius atvyko jaunų lietuvių 
šeima iš Europos, Jonas Pa- 
lubeckis su žmona ir dviem 
dukrelėm. Linkime Palu- 
beckiams laimingai įsikurti 
Dėdės Šamo žemėj.

-°Ti Į
Spalių 9 d. musų mieste 

buvo dar pora piknikų. Bi
rutės Draugija ruošė pikni
ką Babrauskų darže; Lie
tuvių Demokratų Klubas— 
Lietuvių Klubo vasarmany. 
Demokratų klube darbavo
si jaunieji lietuviai, kaip B.

Naujieji ateiviai musų 
mieste turėjo, susirinkimą ir 
nutarė naują org^ųizaęįją 
nekurti, bet efetis prie’ jau 
esamų lietuviškų organiza
cijų. Teko girdėti, kad apie 
20 naujakurių prisidėsią 
prie Aušrelės Choro.

Mes galime tik pasveikin- 
] ti toki nutarimą. Įsiliedami 

i jau esamas organizacijas 
naujieji ateiviai sustiprins
musų organizacijų veikimą Borys, Frank Stepšys, Ju- 
ir kaitų patys greičiau pasi- Iius Bačkauskas-Buckley, J.

A_ ______ , • .__? . V'ienof ir Liti 1-iiivn at«i-jus Amerikos lietuviais. 
Skirtumai, kokie kartais 
reiškiasi tarp senųjų ir nau
jų ateivių tuo budu savai
me išnyks.

Kasper ir kiti. 
lankę nemažai 
pareigūnų.

—o—

Buvo atsi- 
ir miesto

Worcesterio 1 i e t u v i ų 
“drum corps,” vedamas Ju
lijos Sinkevičiūtės, rugsėjo 

Šio mėnesio pradžioje mu- 25 d. bubnininkų orkestrų 
sų veikėjas K. P. šimkonis konteste gavo naują dova- 
minėjo savo 71 metų su- ną, taurę, už disciplinuotą 
kaktuves. Į Ameriką jis at- (Nukelta į 7-ą pusi.)

K. P. Šimkoniui 71 Metai

Chicagos gyventojas Stanley 
Wojciechowski žmonos buvo 
apskųstas dėl divorso. žmo
na reikalavo perskyrų ir pi
nigų. Bet prieš teismą Woj- 
eiechowskis gatvėje pargriu
vo ir mirė. Mirtis davė žmo
nai ir divorsą ir visus vyro 
pinigus.

LENGVAS BUDAS ...
1SN OKTl 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.
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asikalbejimas 
Maikio su Tėvo

—Tegul bus pagarbintas, karalystę.
vaike. . . .

—Tėvas išrodai labai už
dusęs. Ar atsitiko kas?

—Turėjau bėgti. Maike. 
—O kas vijosi?
—Dipukai.
—O kaip tas atsitiko?
—Pereita svki aš tau sa-

Tucker Korporacija
Laisvo Ūkio Laisvos Isdaigo*; _ ___ ____ri>4i

mobUis ; Nuskendo 28 Milionai DuZriuj^AutLm  ̂
bilio Nėra. Pinigą Nėra, Kalėjimas Gal Bus

Chicagos teismas klausė
Preston Tucker ir jo septy
nių kompanijonų bylą.
Tucker ir jo draugai kalti
nami už panaudojimą pašto 
sukčiavimo reikalams ir už 
prasilenkimą su "Securities 

buvo V1

Žemiškame gy- 
tie baubai neturi

Bet jeigu tėvas 
gąsdini žmones ginklu arba 
deponavimu, tai jau kitas

venime 
reikšmės.

ehange Commission valdi
ninkams paaiškinimus apie 
korporacijos veikimą, tuną.

PLIENO KAMINAI NERŪKSTA

apie jos kūrėjus ir tt. Tuck- 
“Revoliucinis Auto- ef davė miglotus pa

rodymus, kad Securities 
and Exchange komisija iš

kinkai, kurie perleido tą leido perspėjimą būti atsar- 
dirbtuvę Tucker korporaci- giems su tos korporacijos 
jai, paskui nuėjo tarnauti serais. Bet perspėjimo nie- 
I tą korporaciją ir ten ėmė kas neklausė ir 1947 metais 
riebias algas. Ranka ran- vasarą korporacija pardavė 

mazgoja, koja koją re- savo šėrų už 17 milionų do
mia, ar ne tiesa? lerių. Butų ii ir daugiau

Act. Byia buvo j-a^a Tuckef buVQ pa_ pardavusi bet Kalifornijoj
kenas dienas, oet praeitą sidirbęs įr vį naujausios pardavinėjimas buvo
savaitę nutruko ne. vieno kuri jig uždraustas.

vežiojo rodyti i Įvairius did- O kur ėjo surinktieji pi- 
miesčius. Pavyzdys atrodė nigai? Jie ėjo "biznio rei- 
gražiai, mašina turėjo tik kalams”—dirbtuvei išlaiky- 

’ “vieną aki,” keistai lenktus ti. reklamai, pareigūnų al-

liudinir.ko 
jomo. Šią 
naujinta.

Kas via ta

neleistino liudi- 
savaitę byla at-

' Tucker Kor-
KUl'b 'S

sos y

i?-"- $

poracija 
dabar
Tucker korporacija yra 
pats Preston Thomas Tuck
er. biznierius, išradėjas, in-j 
žinierius. fabrikantas ir . . .j 
sukčius. Garsus sukčius, o 
ne bet koks kišenių valyto
jas.

Po karo Amerikoje buvo 
didelis automobilių truku
mas. Preston Tucker su
manė automobilių badą iš
naudoti tam. kad išmelžus 
iš žmonių gerus pinigus. 
Tuo tikslu Preston Tucker 
Įkūrė savo korporaciją ir 
pradėjo garsinti naują, sta
čiai "revoliucini automobi
li,” kokio pasaulis dar ne-1 
matė. Naujas automobilis

aiškinasi
adovai fenderiuSj. --------- , vairuotojo sėdy- goms, mokesčiams ir

.ei»me. nė buvo pačiame priekio vi- Tucker korporacija

dalykas. Lž toki baugini- buvo numaliavotas graziau- 
rcą Amerikos Įstatymai sįai jr garsinamas po laik-

tt. 
vien

duryje, motoras užpakalyje reklamai laikiašiuose ir 
b-, kas svarbiausia, pavyz- žurnaluose išleido virš mi- 
dys galėjo net ir važiuoti! iiono dolerių. Keli milio- 
Tiesa, tas pavyzdinis auto- nai išėjo pareigūnų algoms 
mobilis pavažiuodavo tik ir pats Tucker “uždirbo” 
kelis šimtus pėdų ir to už- ne mažiau, kaip 750,000 do- 
tekdavo. Nė karto jokioj lerių algos. Valdžios agen- 
parodoj mašina nebuvo me- tai kelis mėnesius rausėsi 
chanikų ir spec:alistų apžiu- po Tucker korporacijos 
reta. niekas nepažvelgė net knygas ir dabar atvilko 
Į tos mašinos vidų. <> todėl teismą ilgą sąrašą išlaidų.; 
niekas nematė, kad pavyz- Išlaidų skaičiuje yra tokie 
dinė mašina yra papras- ••biznio ekspensai,” kaip 
čiausia suktybė, iš Įvairių Tuckerio šeimos 
senų mašinų sulopyta "ka- mas viename
lamaška,” tik puikiai numa- Chicagos viešbutyje per ke- 
liavota. Užtat parodose lis mėnesius, ištaigingos 
apie tą pavyzdinę mašiną jachtos pirkimas, išlaiky- 
visada matėsi būriai gražių mas toj jachtoj tarnautojų, 
mergaičių ir daucr unifor- kurių tarpe buvo net

Plieno pramonės streikas užgesino kaminus didžiuliu plie
no liejyklų Homestead. Pa., plieno dirbtuvėse, kurios pri
klauso Carnegie Illinois Steel korporacijai. Dirbtuvių 
platybės atrodo dykos, nė gyvos dūšios niekur nesimato.

“muilo burbulų,” iš kurių no dolerių! Sukčiai sočiai 
apsukrus žmonės daro pui- maitinasi, o dažnas vargšas 
kų pragyvenimą. Po visą liūdnai atsisveikina su savo 
Ameriką slankioja Įvairus sutaupomis.

Farmerio Vaika*.

baudžia.
—Maike, kaip as matau.

raščius. Pasirodė 
aprašymai to naujo ir ne-

kiau. Maike. kad Montellos tai tu užtari už dipukus. Bet girdėto automobilio. Pagal 
klebonas negali suvaldyti aš tau sakau, ka djie no gut aprašymus naujas automo-
r.auįų grinorių. Jie neina žmonės. Į bilis turėjo būti labai grei-
spaviędnin. nesirašo parapi-; —Kodėl "no gut”? Arjtas (100 mylių per valandą 
jon ir nenori klebonui ran-'dėlto, kad jie daugiau žino į ilgiausiose kelionėse, labai 
kon bučiuoki. Jie daugiau už tėvą? j lengvas. labai gražios iš-
įupinasi bedieviška Taryba. —Ne. Maike, jie negaili vaizdos. labai taupus, su 
r.egu švento Roko parapija, už mane daugiau žinoti. Jie!-ciklopo akim” arba tik 
Taigi aš buvau tenai pa- tik pasileidę,_ vyresnio sto- viena lempa, su motoru už-

no nevozoja. 
dėjo net

agentai ir pardavinėja viso
kiausius šėrus. Iš Kanados 
sukčiai perša pirkti aukso 
kasyklų, urano liejyklų, 
aliejaus šuliniu ir kitokiu

pragyveni , kompanjjų šėrus ir žada ______
aukso kalnus. Žada. kol Frank Sabaliauskui, Chi- 
pinigus išgauna. “Laisva- cago.—Klausiate: “Ar jau 
me ūkyje pilna parazitų. galjma nuvažiuoti i savo te
kūne “sakelių” pinigus su- vvnę Lietuvą, aplankyti sa
maniai iščiulpia ir pridaro tuosius nuo karo nukentė- 
žmonėms nuostolių jau ne jusius? Hitlerio gal jau ten

i

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

muotų korporacijos tarnau- “drinksų inžinierius” ir tt • .. d =tk mjlionu * u- w b
tojų ir “ekspertų.” Ką teismas pasakys dėl ^2* 3, p™?,’ nebera’ ° P*r 5av? drau??

Tucker korporacija išiei- Tucker korporacijos sukty- ...^ ??.rd^au’ ^ad Lietuva vra
do 4 milionus štukių šė bių ir bankroto, pamatysi- \a Z1°s a?ent^_ įspėjimą išlaisvinta,
rų po penkis dolerius Šeras, me kai teismas pasibaigs. Amerikos žmonės kasmet Į Lietuvą
Išleidžiant tuos šėrus reikė- Tucker korporacija yra “išleidžia visokiems siau- galima e . i* ,
jo duoti Securities and Ex- viena iš daugelio visokiu ciniams bizniams virš bilio- ra* )et - ra ^tannas» fo^s

» pat okupantas, kaip ir Hit
leris. Į Lietuvą po karo bu-

1
y ii

\ u

nuvažiuoti ne- 
Hitlerio ten nebė-

A. Lr

šauk^p padam parėtką. 
—Ir gavai lupt?

nebūčiau

Kl-

-Jeigu

Vienas jų pra-.pakalyje ir su daugybe 
generolus varyt, tokių naujausiu pagerinimų 

pabė- per šerengą. Sako. kokia iš T;kio aut0mobilio visai

Kaip tik as pareikalavau iš bolševikai, tai visi įsaume Tucker korporacija pradėjo 
jų paklusnumo aukštesniam iš Lietuvos, kaip zuikiai. Ąs’pardavinėti, o žmonės juos 
stonui, tai jie pradėjo iš ma- norėjau nurodyt, kad Lie-i pjrj-tj Vieni pirko "revo- 
nęs juoktis. Jokios pavožo- tuva nedidelė, tai prieš Ru- įjucini automobili." kiti pir-' 
nės generolui! Sako. ką tu;rijos i^ką vistiek nebūtų ko garsios korporacijos šė- 
čia. seni, mus mokini, kad galėjus atsilaikyti. Bet jie dar kiti davė rankpini- 
tu nieko nežinai! Jie kriti- tuojau pakišo man Suomi- i gjug už teisę tą nepaprastą 
kuoja net ir kleboną. Sako, j?- Žiūrėk, .sako, kokia automobili pardavinėti. Biz- 
jam irgi reikėtų pasimokin- Suomija mažiukė; o betgi njs ėjo. kaip iš pypkės. I 
ti ir suprasti Į kurią pusę
gyvenimas eina. Girdi, rei
kia gyventi naujom idėjom, 
o ne senovės raugu. Nu. ir 
davė man toki pamokslą, 
kad aš nežinojau ką atsaky
ti. Sakau, nešumykit per
daug, ba mes jus išdenor- man spriktu Į nosĮ. 
tuosim. jei tuojau neužsire- —O tėvas ką atsakei?
gistruosit pas kleboną kaip —Maike, man tik kraujas , bamos, o automobilių nu
geri katalikai. ;užkunkuliavo ir aš neju-|ko! Tai žmonės ir mokėjo!

—O ką jie atsakė? čiom išsitraukiau šoblę. Ale mokėjo pinigus. Mokėjo’
—O jie, Maike, dar dau- kaip jie visi ant manęs su- biznieriai, darbininkai il

giau pradėjo iš manęs junk- puolė, tai turėjau bėgti. ^Sa- šiaip visokie pinigų taupy-*
tis. Sako. seni. nežinai ka

Bendra Elgsena
malonus bendras telefonas

kai Stalino vaiskas ją už-jrfucker korporacijos delmo- 
puolė. tai suomiai užkure nus ar mašna suplaukė 281 
ruskiams tokią pirtį. kad vi- milionai doleriu pinigų 
sas svietas plojo rankomis.; Kaip galima ‘ pirkti‘auto
genas dargi dūrė pirštu i,mobili, kurio nėra? Taigi 
mane ir sako. kas iš tokio! kad galima, kodėl ne? Ma-' 
generolo. kaip tu? Ir davė šįno< paveiksliukai buvo la

ibai gražus, aprašymai labai 
viliojantys, mašinos jau dir-

Apsimoka turėti lygsvarą. Bendro 
U telefono kaimynai gr<*t paklauso 

kas kukliai paprašo sau telefono 
svarbiam reikalui. Palinanties man
dagiai. naudos yra visiems . . ir
bendras telefonas veikia švelniai.

Nuolaidumas geras daiktas. Kai
reikia dažnai telefonuoti. gražu yra 
atsiminti kitus ir protarpiais už- 
lesti juos ant telefono. Tas paleng
vins bendro telefono kaimynams 
naudotis juo.

kau. jei bėgo generolai Raš- tojai. 50.000 darbininku iš
kalbi. Sako. Amerikos vai- tikis. Černius. Plechavičius pirko už 17 milionų doleriuA1ZZ~ =__ ?• • • 1 ___ ___ U. ' , f ..*džia atvežė mus čionai ne 
tam. kad prie švento Roko 
parapijos prirašyti mus. ale 
kad butume geri darbinin
kai ir piliečiai. Ii- liepė man 
su šoblę nesišvaistyti ir kitų 
negąsdint. ba. sako. už toki 
terorą, už žmonių baugini
mą, pats gali būt deponuo
tas.

—Ir jie teisybę pasakė, 
tėve. Žinai, kad Amerikos 
Įstatymai draudžia versti 
žmones bauginimais daiyti 
tai. ko jie nenori.

—Maike. aš mistinu, kad 
tu čia turi misteiką. Juk ant 
to vra raguotas velnias ir 
pekla, kad kunigas galėtų 
žmones pagąsdinti.

ir kiti. tai ir 
sarmatos bėgti.

PAIEŠKOJIMŲ KAINOS

Nemokamai paieškojimų re- 
alpinam. Iki 25 žodžių paieš- 
ojimas kainuoja 50 centų, o 

virš 25 žodžių—po 2 centu nuo 
žodžio.

Bet tokia kaina yra tiktai ri
minių bei draugų paieškoji
mams.

Paieškojimas asmenų vedybų 
tikslais kainuoja 75 centus iki 
25 žodžių, o virš 25 žodžių—po 
3 centus nuo žodžio.

Užmokestį galima prisiųsti 
paHo ženkleliais po 3 ar 5 cen
tus. Bet prašom nesiųsti oro

--■» « s *’'1.-------- Į pašto ženklelių ir nesiųsti pašto
Velnias ir pragaras, tė- ženklelių iš Kanados, 

ve, gali nugąsdinti tik tuos, Visi paieškojimai apmokami 
kurie nori patekti Į dangaus š kalno, kitaip jie negali tilpti.

man nebus Tucker korporacijos šėru:
automobilių pardavėjai su
mokėjo Tucker korporacija; 
rankpinigių virš 6 milionų 
dolerių už busimus geriau
sius automobilius ir už tei
sę juos pardavinėti. Atsira
do ir tos nesamos mašinos 
pirkėjų. kurie sumokėjo 
korporacijai tiesiai virš 
dvejų milionų dolerių 
“rankpinigių.” ♦

Tucker korporacija turė
jo ne tiktai gražius automo
bilių paveiksliukus. Buvo, 
ir dirbtuvė. Per “gerus pa
žįstamus” Preston paėmė 
valdžios per karą pastatyta 
orlaivių dirbtuvę Chieago
je. kuri kainavo valdžiai 
virš 70 milionų dolerių kar
tu su 100 milionų dolerių 
vertės mašinomis. Valdi-

- jMandsgu atsiliepti tuoj. Greitas 
atsiliepimas Į telefoną parodo man- 
dagumą tam. kas skambina. Skam
binti "liuosom"' valandodi—vidur
dieni «rha P° S vakare—irgi gera* 
daiktas.

PASTABA bendro telefono vartojams
Bendrai imant, bendras telefonas eerai 
patenkina da-sumos reikalus.

Dėt dausrumas žmonių, kurie norma
liai turėtų atskirą telefoną, šiuo laiku 
naudojasi bendro, nes tik tuo budu mes 
sralim aprūpinti telefonu tūkstančius 
žmonių, kurie prašė naujų telefonų per 
trejis pereitus metus.

Iki ateis laikas kuomet mes salėsime 
aptarnauti telefonu visus kaip norima, 
prašom atsiminti, jojr bendras telefonas 
paprastai būna toks. kaip jus jį varto- 
jat. Mes stengiamės tvarkyti jūsų pa
sikalbėjimus švelniai ir tiksliai. Bet 
bendras telefonas visada priklauso nuo 
to. kaip jis vartojamas.

■C« IRfilIRt TIUPRRRI I TQCCRIPR CR.

IIU\iX£.ZA\ę-C- 15*

VIENŲ VIENAS žmogus. 
Antanas Bimba. Rusijos 
propagandos agentas. O 
daugiau niekas, dargi iš 
bolševikų, i Lietuvą nebuvo 
nuvykęs. Lietuva yra aklai 
uždara visiems lietuviams 
be jokio skirtumo.

Tas draugas, kurs jums 
sakė. kad Lietuva “išlais
vinta.” turėtų pabandyti 
gauti leidimą nuvažiuoti Į 
Lietuvą. Sovietų konsulas 
jam praneš, kad i Lietuvą 
važiuoti negalima. Sovietų 
konsulas atstovauja Mask
vos okupantus, kurie Lietu
vą "išlaisvino” i savo mai
šą ir aklai uždarė nuo Ame
rikos lietuvių.

B. Gargaliui, Philalelphi- 
joj. — Gavome lietuviškos 
spaudos kritiką, bet rašinys 
mums atrodo perdaug ben
dro pobūdžio. Jei kritikuo
ti, tai kodėl neišvardinti 
tuos laikraščius ir rašyto
jus, kurie, sveiko manymu, 
reikalingi yra kritikos? Kal
tinimai be vardų mums at
rodo šūvis i orą. Šiuo tar
pu straipsnio nedėsime.

“KELEIVIO”
KALENDORIUS

19SO METAMS
Musų Kalendorius 1950 

Metams jau spaudoj ir da
bar jau galima ji užsisakyti._ 
l žsakymus geriausia siųsti 

laikraščiokartu su 
merą ta.

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

I ženklelių iš Kanados, nes 
įmes negalim jų suvartoti.

“KELEIVIS”
636 Ea»t Broadway 

South Boston 27. Mau.

prenu-
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Musų Krikščioniški 
Aktyvistai

Rašo V. K IMANTAS
Dar 1943 metais, kai Hit-jį vidurinę mokyklą su pa- 

lerio pralaimėjimas visiems raitytomis rankovėmis ir 
jau buvo aiškus, musų atsisėdo direktoriaus deši- 
krikščioniškųjų akytvistų nėj, kaipo svarbiausias jo 
pogrindžio biuleteny tilpo patarėjas. Kai kilo klausi- 
dumojimai apie ateitį. Kaip mas, ar srovinės mokinių 
tvarkysis pokarinis pašau- kuopelės yra gimnazijoj 
lis? Į tą klausimą kalba- leistinos ir kurios, susiorga- 
m&s biuletenis bandė duoti nizavo vien ateitininkai. 

Tr atsakymą, šioj krauju Mokyklos- globojime apsi- 
užKetoj vargo pakalnėj, su jungė visos musų klerikalų 
parautais žmogiškos mora- jėgos, įskaitant ir Romos 
lės pradais, tesanti viena delegaturą bei vyskupų ko- 
galia, kuri sugebėsianti iš- legiją. Susirado ir specia- 
vesti žmoniją iš suirimo be- lės lėšos pašelpti savąjį jau- 
dugnės. Ta jėga—krikšcio- nimą.
nybė. Visos kitos srovės vi-j Agresyvi krikščioniškųjų 
suomenėje, jų tarpe ir so- aktyvistų ekspansija, fak- 
cialdemokratija, busią ne-j tiškai ’*j Vadovaudama visai 
tekusios bet kurio autorite- krikdemų veiklai, nepasi- 
to. Be reikalo butų pridė- tenkino tik mokykla. ’ Ku- 
ti, kad mūsieji krikščionis- riant mokyklose tremtinių 
kieji aktyvisai save telaikė organizacijas, sudarant vy-

HONG KONGAS RUOŠIASI

Anglų kolonija Hong Kongas ginkluojasi ir laukia pasiro
dant jos pasienyje kinų komunistų kariumenės. Ar komu
nistai veršis į Hong Kongą dar nėra žinoma, bet jie jau 
užėmė Kantoną ir gali bet kada pradėti veržtis į tą anglu 
koloniją prie Kantono.

neginčijamais krikščionybės 
reiškėjais ir jos nešiotojais.

Anais, tiek mums visiems 
sunkiais laikais, toks atei
ties vertinimas buvo musų

riausį jų organą, organizuo
jant Raudonojo Kryžiaus 
įstaigas ir iš viso šelpimo 
darbą, tremtinių spaudoje, 
dėl vadovavimo skautais—

krikščionims didelė paguo- visur musų krikščionys ėjo
da ir kariu paraginimas su
vaidinti visuomenės gelbė
tojo rolę ir išlaisvintoj Lie
tuvoj. Biuletenio autoriai 
tuomet bandė nutiesti net 
busimos Lietuvoj santvar
kos metmenis. Kiek atsi
menu, juos jau tuomet vi
liojo fašistinės Italijos po- 
litiniai-visuomeninė struktū
ra, tik Benito Mussolini, su
prantama, turėjo pakeisti 
krikščioniškasis aktyvistas.
Malonia akim pažiūrėta ir 
į Franko Ispaniją—ir iš ten 
butų kai ko pasimokinti.
Reikia manyti, kad ne pri
puolamai buvo ieškota sek- žmogus, 
tinų pavyzdžių tose šalyse,’ 
kuriose katalikybė dar ir 
dabar turi pakankamai stip
raus atsirėmimo visuome
nėj,—kaip ir Lietuvoj.

Tų gražių svajonių musų 
krikščioniškieji aktyvistai 
niekuomet neužmiršo. Prie
šingai. Atsidūrę tremty, jie 
darė ir tebedaro viską, kad 
jų sapnas virstų tikrove.
Kas išgyveno tremties me
tu? Vokietijoj, tam nėra 
reikalo priminti, kiek akty
vistų pastangos čia buvo at
kaklios ir pastovios. Visų 
pirma buvo pasistengta pa
imti savo vadovybėn trem
ties mokyklą, o per ją ir 
musų jaunimą. Nepajėgda
mi visai pasisavinti pra
džios mokyklos, jie dėjo vi
sas pastangas, kad paimtų 
išimtinon savo globon trem-

sų bendrojo reikalo vado- paskutinius demokratiškus 
vavime. Jei vadovaujamuo- rinkimus tos daugumos ne- 
se musų organuose jau porą teko. Ar vėlesni išgyveni- 
metų įkliuvusiu pagaliau te- mai pakeitė musų krikščio- 
bestovi toks aiškus ir svar- nis?
bus reikalas, kaip Mažosios Turime rimtai skaitytis su

mušin vieningomis gretomis 
su aiškiais tikslais ir aiškiu 
veikimo planu. Ir daug 
kur, bent pradžioje, laimė
jo. Kasdieniniam savo gy
venime tremtinys greitai 
pasijuto dvejų UNRRA’jų 
globojamas—aliantinės ir
savosios, krikščioniškosios. 
Ir tai visais esminiais gyve
nimo momentais: gerybių 
padalinime, pašalpų skirs- 
tvųie. bažnyčios lankyme ar 
nelankyme, šeimos gyveni
me. Kaip tik tą laikotarpį 
pažymėjo vienuolio Bružiko 
misijos. Tas viduramžių 

nesitenkindamas 
^atnbkstei^^aafiyčio  ̂„lau
žėsi į šeimų gyvenimą, į 
žmogaus sielą, visur ieško
damas velnio ir iš visur jį 
vydamas, kad ir kaip butų

Lietuvos atstovo įvedimas į 
VLIK'ą, tai tik dėl to, kad 
krikščioniškasis jame blo
kas žūt būt nenori netekti 
VLIK’e vadovaujamo vaid
mens. Tas vadovaujamas

tuo, kad krikščioniškieji ak
tyvistai vyraus krikščioniš
kosios srovės bloke, priduo
dami visai jo veiklai akty
vistams budingą požymį 
Juos turime arčiau ir pažin-

“bloko" vaidmuo jam taip ti. Ideologiniu “jaunųjų 
pat reikalingas ateičiai. reiškėju tremtyje buvo 

Schvvaebisch Gmuend’o sto-Krikščioniškojo bloko 
veikloj bendraisiais bloko
politikos klausimais visos
“krikščioniškosios” grupės, T. .i musų organuose. Jie ir yra

vykios grupė su p. Maceina 
' priešaky. Ji turi savo at

stovų ir vadovaujančiuose
yra vieningos. Kas “jau- naujos evangelijos skelbė-nuosius’’ skiria nuo klero, . . , . . , . xt

tai ju pastangos vadovauti >a‘ b,el Jos 7ktl,n °r’aL 
visai “krikščioniškai" veikj?^!"^. “t 
lai ir po tuo pavedamas
ideologinių skirtumų pa
grindas. Bet esmėj tai vis 
tik tėra vieningos šeimos 
reikalai. Kuomet šeimai 
gręsia išorinis pavojus, gin
čai atidedami į šalį ir vie
ningas frontas atstatomas- 
kariškos rikiuotės pagrindu.

Kaip turime vertinti
pasislėpęs. Kur neužteko krikščionių žygius dabar ir 
žodžio, buvo imamasi griež
tesnių priemonių, iki įžūlių 
grasinimų, kad nekrikščio- 

! nims bus užtvertas kelias 
namo grįžti ir net kurdintis 
kitose šalyse. Neapsiėjo ir 
be skundimų.

ypač numatomą 
ateity, Lietuvai

jų veiklą 
išsilaisvi-

Netenka manyti, kad mu
sų krikščionių tremty dary
tos pastangos teturėjo laiki
nio tikslo—būtinai vado
vauti tremties gyvenimui. 
Musų krikdemai yra masto 
žmonės, moką numatyti to
limesnę ateitį ir ją planuo
ti; ir dėl to smulkių ambici
jų nėra linkę vaikytis. Ir 
dėl to, kas jų čia buvo il

ties gimnaziją, per gimna-^yra daroma, reikia suprasti, 
ziją ir studentiją. Buvo kaipo planingą pasiruošimą 
vykdoma rūpestinga moky- musų laisvai ateičiai, kaipo 
tojų atranka ir buvo sten- pozicijų ruošimą ateities 
giamasi gimnazijų direkto- veiklai. Tą rūpestingą min- 
riais statyti savus ar bent tį stengiamasi vykdyti ne 
sau palankius žmones. Gim- tik masinio tremtinio nuo- 
iiazijus kapelionas vėl įėjo taikų paruošime, bet ir mu-

Angliškai - Lietuviška* Žodynas

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mom.

nus?
Kas mums ateity pirmoj 

vietoj rūpės, tai kad išsilais
vinusi Lietuva atsikurtų de
mokratiškai ir kad demo
kratijos pradai neklastoja- 
mai butų įgyvendinti visam 
musų gyvenime. Dabar mes 
visi, kaip žinoma, esame de
mokratai. Ir ateities Lietu
vą taip pat tegalvojame de
mokratišką. Bet ir pasauli
nei demokratijai, tiek įsiti
kinusiai savo ateitim, karą 
laimėjus, tolimesnių įvykių 
eiga įsako būti budriai. Va
karų aliantai užsigulę seka 
atsikuriančią Vokietiją ir 
su dideliu aliarmu visuomet 
puola kiekvieną Hitleriu at- 
sirugstantį atsitikimą. Apie 
fašistinių tendencijų atsiga
vimą Prancūzijoj ir Italijoj 
spauda vis dažniau prisime
na. Bet jei kam reikia būti 
atsargiems, tai visų pirma 
mums. Ne be pagrindo aty
džiai sekame musų tautinin
kų veiklą, nežiūrint jų viešo 
pasisakymo už demokratiš
ką santvarką ateities Lietu
voj. Ar tas atsargumas nė-

budinti “jaunųjų’’ veidą, te 
norėčiau jame pažymėti 
ypatingai budingus ir mums 
įsidėmėtinus bruožus. Lie
tuviškasis kleras, kaip ir ka
talikų bažnyčia Europoj iš 
viso, nuo pat musų politinio 
gyvenimo pradžios visuo
met buvo už veiklų jame 
dalyvavimą. Bet jei musų 
kleras buvo politikuojan
čios katalikybės reiškėjas, 
tąį dabar to nusistatymo 
ryškiausiais atstovais pasida
rė krikščioniškieji aktyvis
tai. Jie supranta, kad jų 
veiklai nebeužtenka bažny
čios ir klebonijos. Reikia 
eiti į gyvenimo gatvę, į pa
čias mases ir jose sudaryti 
sau patikimą atramą. Tai 
yra pagrindinis “jaunųjų” 
bruožas.

Suprasdami lemiamąją ir 
visuomeniniai veiklai gerą 
ir skaitlingą paninių kadrų 
reikšmę, jie pirmieji Vokie
tijoj iškėlė susrovintos ir 
tuo pačiu supolitintos mo
kyklos mintį. Kas turi sa
vo pusėj jaunimą, tam pri
klausę ateitis. Jaunimą 
lengviausia laimėti per mo
kyklą, ir dėl to jie iškėlė 
“kultūrinės autonomijos 
Šukį. Pagal tą jų reikala
vimą Lietuvos mokykla at
eity turi būt faktiškai išim-i 
ta iš valstybės žinios ir iš- ba

re ikalavimai butų mokyk
los vykdomi. Mokymo tu
rini ir auklėjimo kryptį duos 
tie, kas mokyklą vadovauja.

Ką reiškia toks mokyklos 
klausimo pastatymas, ne
sunku suprasti. Katalikiš
koji srovė, gaudama iš iždo 
visas švietimui reikalingas 
lėšas, paimtų savo žinion 
Lietuvos mokyklą ir ji tu- 

; l ėtų virsti “kovojančio ka- 
i taliko” paruošimo įstaiga. 
Mes iš praeities jau žinome, 
kad musų klerikalai, jei tik 
kur galėjo, visus mokyklos 
vaikus įrašydavo į “angelai

čius” ir dėjo visų pastangų, 
kad tam angelaičiui vietoj 
plunksnų nepradėtų augti 
gaurai iki iš jo nepasidarys 
aiškiai suformuotas, niekam 
neįkandamas ateitininkas.’ 
Ir jei “kultūrinė autonomi- 
a” butų pas mus įgyvendin

ta, mes labai greitai pasi 
vytume ir gal pralenktume 
pačią Ispaniją. Tereikėtų 
Lietuvon perkelti ir ispaniš
kas asilas, kaipo nepajudi 
namųjų dogmų simbolis.

Krikščioniškieji aktyvis
tai, žinoma, nesitenkina mo
kykla. Jie ruošiasi eiti vi
sur, kur tik reiškiasi organi
zuotas žmonių veikimas, 
pradedant skautų “sukrikš- 
čioninimu” ir baigiant musų 
ukininkija bei darbininkija. 
Apsaugoti darbininkiją nuo 
socializmo monų jau ėmėsi 
praeity Darbo Federacija. 
Ateity užsimojimai bus žy
miai drąsesni. Vyraująs dė
mesys skiriamas profesi
niam darbininkų organiza
vimui. Tuo klausimu krikš
čioniškieji aktyvistai jau 
šiandien užėmė budingą po
ziciją. Jie stato sau tikslą 
organizuoti ne tik srovines 
profesines sąjungas, bet ir 
vieningas, kuriose tam tik
ru santykiu dalyvautų
darbdaviai, ir darbėmiai, 
suderintai dirbdami bend
rai gerovei. Kiek mums ne
atrodytų “eudna” panaši 
profesinė organizacija, mu
sų krikščioniškieji aktyvis
tai tikisi sukursią ateities 
Lietuvoj rojų, kuriame gre
timai ėriuko atsiguls vilkas 
ir, klausydamas krikščioniš
kosios moralės pamokini
mų, kasys ėriukui kailį, kad 
geriau jam augtų vilna. Su
prantama, kad vilnos teisin
gą padalinimą turės prižiū
rėti trečia, tėviškai neparti
nė akis ir ta akis bus krikš
čioniškieji aktyvistai. Tais 
pačiais pagrindais numato
ma tvarkyti ir visa sociali
nė politika.

Kaip mes bevertintume 
krikščioniškos moralės veik
smingumą taip, kaip ji šian
dien gyvenime yra taikoma, 
jąja krikščioniškieji akty
vistai grindžia visą savo 
veiklą. Skiriamoji linija 
tarp krikščionių ir nekrikš
čionių veda per gyvenimą

” su tokiu fanatišku atkaklu
mu, kokį tegalima rasti ar
ba pas bolševikus, arba pas 
Mahometo išpažintojus. Ar- 

“viernas” ideologijos ir

KorespondencijoS
CHICAGO, ILL.

‘Birutės’ Pasirodymas; Lie
tuvių Teatras

Sekmadienį, spalių 9 d., .

niems parengimams ir par
ko vasaros piknikams.

—o—
Chicagoj įsikūręs Lietu

vių Teatras ruošiasi gyvuoti
ir veikti. “Birutės’

parceliuota srovėmis. Va
dinasi, kas yra gimęs kata
likas, tam jau savaime ski
riama katalikiškai vedama 
mokykla. Teisybė, vaikų 
tėvams paliekamas spren- 

la mums privalus ir krikš- džiamas balsas, i kokią mo- 
čionių atveju? kyklą vaiką siųsti. Bet ka

Mes turime pagrindo 
tvirtint i, kad musų krikščio
nys yra saviški demokra
tai: jie yra klusniosios 
jiems demokratijos šalinin
kai. Jie visai gerai jautėsi 
Lietuvos seimuose, iki juo
se turėjo absoliutinę dau

nepap-
lemiaMuzikos ir Dramos Draugi

ja Birutė atidarė savo 43i .. x . T • x - m sezoną. Statė operete “Ka- ^‘ą ateiti .r Lietuvių Te- 
minkretis ir Malūnininkas.” atruL ** J° Pradzla -vra

,! rastas pasisekimas

atrui.
nelengva* Jis, taip sakant,
turi darbą pradėti atsisėdęs

... - .. . , ;ant kelmo. Dabar vra ren*atliekami rūpestingai. Ivy- , . T • . • m ± - -■kis buvo plačiai išgarsinti.lkaml ,Te?tro reme-
Visuomenėje iš anksto buvo JaL Liberališkosios

Operetę papildė koncertinė 
dalis. Prisirengimai buvo

jaučiamas susidomėjimas. 
Sezono atidarymo rytas

išaušo giedras, saulėtas, šil
tas. Diena buvo kuo ge
riausia piknikui, o ne pa
rengimui salėj. Galima bu-

sroves
yra ypatinga pareiga Lietu
vių Teatrą remti. Lietuvių 
Teatro ateitis gali būti gera 
ypač dėl to, kad jį remia 
visos srovės. Dabar turime 
dvi estradas, kur sutelpa vi
sos trys srovės—ALT ir Lie-vo spėti, kad žmonės vyks . • m . A •grybauti, arba i keletą tą < 9al! aį81ras

dieną rengtų piknikų. Bu “ ,r trec,a P“"351 Platfolmipanaši platforma 
—tai lietuvybės klausimais 
paskaitos.

Apie teatralio meno pa
vo galima spėti, kad toks 
šiltas oras sumažins “Biru
tės“ publiką. Gal ir suma- , ... , , ... .. kėlimą kalbant, pritinka žino, bet vistiek jos buvo . .\. , , , ,.. , , , XT i priminti, kad tame darbetiek, kad salen netilpo. Ne , . ’ , ,. -j - v - svarbią rolę ir nemenką tik visos sėdynės buvo uz-( , u i * ™ •-. . u x *.............. darbą atlieka Sv. Prancis-įmtos, bet stovinčių visi pa-', , .. ., e .* . i kaus Akademija. Ši įstai-krasciai. Salėj visi prakai- , A , . *\ .J ga peę metus duoda keletą

teatralių parengimų, ku-tavo, noi-s vyrai buvo nusi- 
siautę švarkelius.

Jei daryti priekaištą ren
gėjams, tai tik dėl salės. 
Lietuvių Auditorija, kurioj 
vaidinimas vyko, yra pusė
tinai apleista. Jai reikalin
gas didelis remontas. Sie
nos kažin kada tinkuotos, 
uždanga kaip skarmalas. 
Be to salės akustika nežmo
niška. Verčiau būt buvę 
paimti šv. Jurgio parapijos 
salę, kur Mikui Petrauskui 
vadovaujant, pirmu sykiu 
“Kaminkretis ir Malūninin
kas” buvo vaidintas. Antra 
parapijinė salė, kuri yra ge- 

lr resnė už Lietuvių Auditori
ją, yra šv. Kryžiaus.

Chicagos liberališkoji vi- 
sūdmėrrė Įgali apgailestauti, 
kad apsileido ir neturi dve
jų ypatingai reikalingų da
lykų—geros salės dides-

riuos galima skaityti pirma
eiliais.

Birutietis.

DETROIT, MICH.

vėl nepakryptų į 1926 me
tų gruodžio 17 dienos įvy
kius?

Ruošdamies musų laisvai 
ateičiai, turime .iš anksto ži
noti, su kuo turėsime reika
lo. Jei dabartinis bolševi
kų režimas neduoda žmogui 
kvėpuoti, tas pats gali pas 
mus ateiti ir iš kito galo. 
Neprivalome perdaug bukš- 
tauti. Turime daugiau sa
vimi pasitikėti ir visų pirma 
pasitikėti musų liaudim. 
Gaudama per paskutinį lai
kotarpį tiek skaudžių

SLA Vakaras

Detroito didžioji SLA 
352 kuopa sekmadienį, spa
lių 30 d. rengia savo metinį 
vakarą, buvusioj Lietuvių 
Svetainėj. Pradžia 6 vai. 
vakare.

Tam vakarui p. Alė Ar- 
bačauskienė parašė vieno 
veiksmo vaizdelį “Pasima
tymas.” Grupė jaunų ar* 
tistų perstatys tą vaizdeli 
scenoje jjąęiaLautorei ^vado
vaujant. Bus ir kitokių sce
nos pamarginimų.

Visi nariai gaus pakvieti
mus atvirutėmis. Ateinant 
į vakarą pakvietimus reikia 
atsinešti ir atiduoti prie ka
sos langelio perkant bilie
tus.

Kviečiami visi SLA na
riai ir visi lietuviai gausiai 
dalyvauti musų vakare. Po 
programos, 8 vai. vakare, 
prasidės šokiai abejose sa
lėse.

K. J. Semaška.

STATEN ISLAND, N. Y.

Mirė Boleslovas Norbutis

talikiškoj Lietuvoj, kur bent 
90% gyventojų yra katali
kai, musų aktyvistai tikisi 
turėsią pakankamai tėvams 
įtakos, kad ne tėvai, bet jie 
spręs, kur vaikas turi mo
kintis. Valstybei tepalieka

veikimo dėsniams, arba ne- 
viernas ir nukovotinas. 
Klusnumas autoritetams ir 
jokio “palaido” galvojimo! 
Asmeniui, kaipo tokiam, ir 
čia paliekama labai maža 
vietos. Taip siekiama at
skirti grudai nuo pelų ii 
grudų savo kietoj vadovy
bėj ir klusnume vis tik su
daryti tiek, kad ir demokra
tinėj santvarkoj jiems bu
tų patikrinta klusni de
mokratija. Koks bus tuo
met įdėtas į demokratinę 
santvarką turinys, pareis

Rugsėjo 16 d. čia mirė 
pa- į senas “Keleivio” skaityto- 

mokų, ji lengvai nepasiduos jas Boleslovas Norbutis. 
pajungiama bet kuriam to-,Velionsi paliko dideliame 
talitariniam režimui. Musų liūdesyje žmoną Valeriją, 
uždavinys bus padėti musų dukterį Genovaitę, posūnį 
liaudžiai, kad demokratijos Povilą ir du anuku. 
pradai butų įgyvendinti ne- Tebūnie jam lengva šios 
suklastotu turiniu visose gy- šalies žemelė.
venimo srityse. V. Norbutienė.

mas mažas reikalas—patik-
gumą. Bet jie palinko fa- rinti mokyklų išlaikymui lė-'nuo jų valios. Ir jeigu tas 
šistiniam pas mus pervers- šas, nustatyti mokslo pla-! jiems nepavyktų, kas gali 
mui ir jam padėjo laimėti nus ir reikalaujamą lygį bei garantuoti, kad bent krikš- 
1926 merais, kaip tik per prižiūrėti, kad tie formalus čioniškųjų aktyvistų mintys!

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms teikia—
<► BIZNIO KORČIUKIŲ 
o SPAUSDINTŲ VOKŲ 
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

Iš BALF Suvažiavimo
Atgabenta Jau 13 Tūkstan

čių Tremtinių; Lieka 
Dar 14,000

šio mėnesio 7 ir 8 dieno
mis Philadelphijoj buvo 
Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo (BALF) 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo daugiau šimto dele
gatų ir svečių. Skyrių at
stovai atvežė apie $8,000 
aukų.

Iš viršininkų pranešimų 
paaiškėjo, kad iki šiol Ame
rikon jau atgabenta ir Įkur
dinta daugiau kaip 13,000 
išvietintųjų Lietuvos žmo
nių. Tikimasi dar 14,000 
atgabenti ir Įkurdinti.

Bet tremtyje yra daug to
kių nelaimingų, kurių atga
benti negalima: tai ligoniai, 
invalidai, seneliai ir našlės 
su mažais vaikais. Jie tu
rės tenai pasilikti ir juos 
reikės šelpti. Todėl suvažia
vimas priėmė ateinantiems 
metams $450,000 biudžetą; 
tai reiškia, kad tiek numa
toma išlaidų ir tiek bus ban
doma sukelti.

Suvažiavimas išrinko Di
rektorių Tarybą iš 21 as
mens. Jos sąstatas toks:

Nora Gugienė iš Chiea- 
gos; Alena Devenienė iš 
Waterburio: M. Michelso
nienė iš Bostono;

B. Spudienė iš Brookly
no; ,

P. Gribienė iš Chicagos;
M. Kasevičienė iš Detroi

to;
V. Tysliavienė iš Brook

lyno:
P. Lapienė, Stonv Brook, 

N. Y.
Adv. S. Briedis iš Brook

lyno ;
J. Jankauskas iš Bosto

no;
J. Tuinila iš Bostono;
S. Gegužis, Mahanoy 

City, Pa.
Adv. A. Olis iš Chicagos;
A. Trečiokas iš Newarko;
J. Ginkus iš Brooklyno;
Kun. J. B. Končius, Yon- 

kers, N. Y.
Kun. K. Vasys, Worces- 

ter, Mass.
M. Zujus, Wilkes-Barre, 

Pa.
P. Pivaronas, Pittsburgh;

J. B. Laučka, Jamaica, 
N. Y.

J. Boley, New York.
P-lė Rovaitė, buvusi 

BALF’o atstovė Europoj, 
paliuosuota iš pareigų ir ji 
pasirašė, kad visą atsako
mybę už kavos incidentą 
Vokietijoj ji pasiima ant sa
vęs. Su tuo incidentu yra 
painiojamas ir Jono Valaičio 
vardas, todėl ir jis bus at
šauktas iš Vokietijos.

Suvažiavimas posėdžiavo 
Franklino viešbuty. Suva
žiavimui pasibaigus, buvo 
suruoštas koncertas, kuri iš
pildė pianistas V. Bacevi
čius, operos solistė Juzė Au- 
gaitytė ir violinčelistas My
kolas Saulius.

KIAUŠINIAI 
TURUS ATPIGTI
Kad palaikyti aukštą 

kiaušinių kainą, Washing- 
tono valdžia išeikvojo mi
lionus dolerių kiaušiniams 
supirkinėti. Todėl kiaušiniai 
labai brangus ir todėl far
meriai stengiasi kaip gali
ma daugiau jų pagaminti. 
Ir kuo daugiau kiaušinių 
pagaminama, tuo daugiau 
jų valdžios agentai turi su
pirkti.

Bet praktika parodė, kad 
tnlrio r-vrvl 11 i Lr o xr»»oĮ/\7HVirU* N I c*
labai neišmintinga. Viena, 
ji labai brangiai kainuoja, 
o antra, prisipirkusi kiauši
nių, valdžia nežino ką su 
jais daryti. Leisti juos rin- 
kon ji negali, nes dėlto juk 
ji juos superka, kad rinko
je nebūtų jų perdaug. To
dėl ji juos džiovina, daro iš 
jų miltus, pardavinėja juos 
odų ir muilo dirbtuvėms, ir 
vistiek negali visų nusikra
tyti.

Agrikultūros sekretoriaus 
padėjėjas Hutchison aną
dien pasakė paukštininkys
tės suvažiavime Chicagoje, 
kad Agrikultūros Departa
mentas turis ant rankų 30,- 
000 tonų džiovintų kiauši
nių dar nuo pereitų metų.

“Per ketverius pastaruo
sius metus musų valdžia

SUMANUS LAKŪNAS IR JO ŽMONA

Lakūnas įeit. James A. Putnam, 30 metą. guli sužeistas 
Letterman ligoninėj, San Francisco mieste, šalia jo ma
tytis jo graži žmona. Lakūnas skraidė ore, kai Į jo or
laivį atsidaužė kitas orlaivis ir jis turėjo iššokti žemyn su 
parašiutu, šokant iš orlaivio jam buvo sulaužytos abi 
kojos, bet sumanus lakūnas nulaužtas kojas suveržė pa
rašiuto šniuru. kad kraujo bėgimą sulaikius. Dėka tam 
jis išgelbėjo savo gyvybę.

-Ll-iELMU*ASI IR GERIA

Pagarsėjęs "meilės čempionas,” Sigmund Engei. 73 metu 
saldliežuvis suvedžiotojas, kurs esąs išviliojęs iš daugelio 
moterų stambias pinigu -urnas, sėdėjo kalėjime Chicagoje. 
Dabar jis paleista- p<> bėla i laisvę. Dėl paliuosavim osą- 
lygu "meilės čempioną-" susipyko su savo advokatu ir 
paveikslo viršuje matyti. ka:p jis griebė savo advokatą 
už kalnieriaus. Vėliau S. Engei su advokatu susitaikė ir 
abu geria taikos taurę jau laisvėje.

AMERIKIETĖS AUKŠTOJ 
DIPLOMATIJOJ

Pereitą savaitę preziden-
'Keleivio’ Knygos

tas Trumanas paskyrė Mrs. Atsiminimai ir Mintys,
Eugenie Anderson ambasa- . .
, . . ta • • • parašė buvęs Lietuvos prizedentasdonaus pareigoms Danijoj. Dr. Kazys Grinius.

Ponia Andersonienė yra 40
metų amžiaus demokratų 
partijos veikėja ir pirmuti
nė Amerikos moteris pasie
kusi tokios aukštos ir gar
bingos vietas tarptautinėj Dar galima gauti “Keleivio” DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
diplomatijoj. 'Kalendoriu 1919 metams ' Ir kitos foąjs. Daugiau juokų, ne-

• *- ar i gu Ameriko^Bnunšaino. šioje kny-
Klta amerikiete, Alrs. į Tai yra 00 puslapių knyga su įvai- goję telpa Kt 72 “Džian Bambos

Purlo •jfetivvi] i-a SiruJ ria's straipsniais ir žiniomis, kurios; spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, huraue Jitbta, austovauja sio» visiems ir visaJa yra ri>udinKos.
sakes valdžią Luxembourgo j Kama ........................ co centų
kungaikštystėj, bet ji turi TIKRA TEISYBĖ APIE 

SOVIETŲ RUSIJĄtik ministerio rangą.

PERDAUG MEDŽIAGOS 
DRAPANOMS

TĖVIŠKĖS PIEVOSEkasmet išleido po šbo.OOO,-
000 visuomenės pinitru , . , ,i,- • , • i-;'.’ 'kamba laukas, pieva, miškaskiaušinių kainoms palaikyt. , , . ...
tačiau supirktų kiaušinių ji
vis u o m e n e i neatiduoda.
Viskas, ka žmonės už tai 
gauna, tai aukštesnes kiau- Vėjas gena.-*: su vėju, 
šinių kainas. \ ra apstai- saulė, kvapas, pradalgiai, 
čiuota, kad per tuos ketvt- jaunos švaistosi grėbėjos, 
rius metus žmonės išmokėjo it marguojantys drugiai, 
už kiaušinius apie $2o0,-
000.000 daugiau’ BfegU iie Tvinksta’ P15nta kvapios juros, 
butų išmokėję, jeigu nebu- as srna^us tolyn iriuos 
tų Rainų pafaikymo politi- vienmarškinis, be kepurės

* žalio žčeno sūkuriuos.
Šitaip pasakė p. Hutchi- 

sonas. Ir jis pridūrė, kad 
ateity valdžia jau neketina 
kiaušinių daugiau pirkti.
Kai kiaušinių bus rink' e 
daugiau, jie busią pigesni ir 
visuomenei busią daugiau iš 
to naudos. Valdžia duo
sianti faimeriams paranu - Vyliai užsiveria durys, 
grynais pinigais, bet kiau 
šinių iš jų neimsianti.

Susidėjo su Sesers Vyru

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

~ , šioje knygoje telpa daugybė nau-
lai \ .a .-tora. 300 puslapių knyga, jų, labai gražių ir juokingų monolo- 

kunoje buvęs Lietuvos prezidentas I -y įr deklamacijų. Visokios temoa: 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, darbininkiškos revoiiucionieriškoa, 
apie .meil ią laikų ve.kėjus ir pa- tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
P~saka.a daug linksnių ir įdomių niškos. Visos skambios, visos geros, 
nuoysių i,, -avo patyrimų. Ių kny- Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
gų vi-i Lv.uviai turčių persi aižyti, baliams, koncertams ir Lt. Antra 
Kama ................................................. $2.00 pagerinta laika. Kaina ............ 25c

moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c. 

SOCIALIZMO TEORIJA

dalgių pustomų aidais, 
deimantais žiedai aptiško, 
juokiasi veidai.

—X.

VAKARAS LIETUVOJE
Vakaras eina- ilsėtis, 
l’pėje gęsta žara.
Kvepia darželyje mėtos.
Ir kamara atdara. . . .

Siena šešėlis praeina,
' -'įas šypsodamas žiuri. 
Miškas atneša daina.
i ievoje kažkas prajoja. 
Krūmuos lakštutė jau gieda. 
Obelies žiedas svajoja.
Baltas bekrintaptjs žiedas.

Ar galimas daikta 
52 metų senmergė paviii..
tų nuo savo sesers 62 metų R;ku pakalnės nuklotos, 
amžiaus vyrą? Miega ir rūtos ir mėtos,—

Pasirodo, kad galima-, Kiek čia tikėta, svajota.
Tūla Charlotte Bullard'ie- K iek čia mylėta, kentėta. . 
nė anądien Įrodė Bostono P' Babieka8
teisme, kad jos sesuo, gv----------------------
vendama prie jos, prisipia- MOTERYS TEISĖ 
kė prie los vyro ir pradėjo KOMUNISTUS
myiėtis, kad vieną syki Ji
užtikusi savo vyrą su savo pfcieita savaitę Nek Yor- 
sesenm krūvoj. ke pasjbaigė 11 komunistų

Kul.art.ic- ;Vf|eijų by]a, kuri tęsėsidavėTeismas 
nei divorsą ir patvarkė, kad 
buvęs jos vyras mokėtų jai 
kas mėnesi po $60 pragyve
nimui.

Nori Pabranginti Pasta

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Kusi- 
jų. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty- 
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
vaikosi “

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

AgrikultlirOS dcpurtumcn- yra demokratija, kokie darbininkų

tas siūlo fermeriams
žinti ateinančiais metais ;-lelu'a buk tai yra RuslJ°s dalis., . į Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas

gamybą Vienu lyra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa
t o»\lu riek r»<k • nzsme

džiagos Amerikoj esą jau 
perdaug. Bet ar nebūtų vi-

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymų caro Alek- 

\r yra* Rusijoj laisvė? ar sandro II. Labai puikus ir nesun- 
—■ ■ j.--, kiai scenuj perstatomas veikalas. Iš

viso reikalaujamos 2» ypatos. 25c

medvilnės
kptvirradiili'i tyia-! aP‘e dabartinę Lietuvos padėtį. Ko-KetVll .aaailJ, ne> cOt me iia Lietuvos atejtis gali boti? Atsa

kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleista knygų 
33 puslapių didumo. Kaina 50 cer.tų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
nori-i, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi t Del ko be val
gio. žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
maži.au? l>eiko žmogui teikia cuk
rau-, druskos ir kitų panašių daly
kų 7 Kodėl jam reikia riebalų ? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Joi

suomenei geriau, jei drapa
nos butų pigesnės?

ĮVAIRUS PATARIMAI

Smala suteptas drapanas 
galima išvalyti taukais. Su
teptą vietą reikia gerai tau-
kais ištrinti, o paskui karstu kaina tik ..........................  15c
vandeniu su muilu išplauti. ; KUNIGŲ CELIBATAS

-------------- Ši knygelė parodo, kodėl Romos
Pulti daiktui ič o-iįvsn popiežiaus kuni*ai nesipačiuoja. Cialidlll (.alkiai IS fc*P-O išaiškinta visa jų bepatystės istori-

(plaster of paris) greitai | pasekmės ir uoriškas dr»SM-
kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne- Dadarvti papultų į tokia kunigų globą. Para- 

„ . . šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D„Saitam vandeny kosės iš \ sulietuvino Ferdinand de Samogitia
krakmolo ir ta koše juos ap- Kaina ............................... 25c

ŽEMAITĖS RAŠTAI

apdulka ir negražiai išrodo. 
Geriausias būdas jiems nu
valyti yra toks:

tepti. Kai išdžius, krakmo
las lengvai nusišluostys ir 
paims su savim dulkes.

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 

.... tūkstančiai ir milionai kitų moterų. Pi OS-namus skalbinius pa- o paskui ji ėmė apysakas rašyti.
tartina nuimti nuo virvės;^os.apysakos..>:» tikras gyvenimas,

. . : Kuri tūkstančiai žmonių gyvena, betdar drėgnus ir tuojau pro-‘žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
syt. Bus lengvas darbas irI ri,‘ k'" F
skalbiniai gražiai išrodys.

JUO“
apraše. Žemaite yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis“ parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- 

. . . . . . sų gyvenimo būdą ir musų papro-labai atsargiai. Trinti JU čius- Knygoje yra paveikslas su gar- 
negalima. Reikia padaryti i’SE
muiluoto vandenio ir tame ; I"“1? Pr,žiorejo.\ ra taipgi paveiks

las Žemaites kartu su Andrium Bu
lota ir Ai. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- 
-o. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ........................................ 50c

Plonas moteriškas kojines 
(pančekas) reikia skalbti

.andeny jas išspaudyt. Gręž 
ti taipgi negalima: reikia 
.ik išspausti vandeni ir pa- 
kabinti už pėdų. 'Rajono i PAPAR^o "ž,EdAS 
kojines turi džiūti 24 valan-i 
das r.esaulėtoj vietoj.

mėnesius. Visi jie buvo at
rasti kalti už sąmokslą nu
griauti šios šalies valdžią 
smurto priemonėmis. Mo
terims ši byla yra tuo Įdo
mesnė, kad prisaikintųjų

------  teisėjų didžiumą sudarė mo-
Amerikos paštas turi apie’tervs, būtent, iš 12 teisėjų 

pusę biliono dolerių n uosto- buvo tik 4 vyrai, o visos ki
lių per metus, todėl pašto tos—moterys.
viršininkas Donaldson krei- Visj prisaikintieji teisė- 
pes, j kongresą, kad pakel- jaj kai i, mote-
tų rnokest, ant la.skų ir atlygi.
siuntimų. Jisai siūlo atv - *• s F iQ;vQ kv.rukus padarvti po 2 centu. T" UZ SUgaiStą *** by
vietoj dabartinio 1 cento •' !n,etu* , « •J nu* jiems buvo mokama po 55 jTai duotų per metus $36,- 
000,000 daugiau. Laikraš
čiams pašto viršininkas siū
lo uždėti $125,000,000 dau
giau, negu dabar jie moka, 
o kitokiems siuntiniams už-

Pirmą menesi 
nokanu

dieną, o paskui—po $10

Doleris Busiąs NuvetrinU*

TABAKO KARALIENĖ

mond. Va., buvo išrinkta “vgl- 
nigŲ. Bet prieš teismą Woj- 
niškos žolės,” arba tabako, 
karaliene.

Ir keturios kitos apysakos: (1, 
Veužsitikintis Vj-ra; (2) Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c 

ANGLIšKAI-LIETU VISKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiurėtt, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug anglišku 

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

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

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

AR ROMOS POPIEŽII S YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Cia yra 

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

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

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

KODĖL A5 NETIKIU 
i DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių r.esumuš joks jėzuitas...........20e

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kall-ą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi- 
•iems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 141 pusi. 
Kaina tik .......................................JI.imi
LYTIŠKOS LIGOS

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Paraše 
Dr. F. Matulaitis. Antra, |>eržiurė{a 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c

TAVO KELIAS Į
SOCIALIZMĄ,

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

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

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

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c
“Keleivis,” 636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

M a my t ė Labai Dėkinga

Konuresmanas Taber sa- 
dėti $63,000,000. Jeigu' kon- ko. kad Trumano valdžia 
gresas tuos pasiūlymus už- daranti planus numušti do-
girtų, laikraščiai butų labai 
apsunkinti.

lerio vertę, bet tuo tarpu tas 
e?ą slepiama.

Laikas užsisakyti “Kelei

vio” Kalendorių 1950 me
tams. Daug skaitymų ir in
formacijų. Kaina 50 centų.

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivi?*
Ji labai dėkinga ir sako:

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

Kileiv it
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

ma%25c5%25bei.au
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|lš Plataus Pasaulio
Anglijos Rinkimai j Egyptiečių Pajamos

Anglijos ministerių pir-J Egypto prekybos ministe- 
mininkas C. Attlee oficia- ris, Abdula Dey, sako, kad 

*liai pranešė, kad Anglijos vidutiniai kiekvieno egyp- 
vyriausybė nepaleis parla-' tiečio metinės pajamos sie- 
mento šiais metais ir todėl kia $48, arba 14 centų per 

dieną. Arabiškoj Palesti
noj vidutinės pajamos yra 
$116, Turkijoj—$76, Siri
joj—$52. Egypto ministe
ris sako, kad pakėlus vidu
tines pajamas kiekvieno 
egyptiečio iki $160 per me
tus gyvenimas butų paken
čiamas.

‘spėliojimas apie parlamen 
to rinkimus dar šį rudenį 
yra be jokio pagrindo.

Suomija Moka

~Iš Suomijos praneša, kad 
nežiūrint į nesenai ėjusius 
didelius streikus ir komu
nistų keliamus neramumus, 
suomiai sumokėjo laiku ru
sams reparacijas ir pristatė 
visas rusų “užsakytas” pre
kes už reparacijas. Spėja
ma, kad komunistai todėl ir 
buvo sukėlę riaušes, kad su 
trukdžius reparacijų sumo
kėjimą laiku ,bet jiems tas 
nepavyko.

Čechijos Bažnyčia

Čechoslovakijos bolševi
kiškas parlamentas vienbal
siai priėmė bažnyčios kon
trolės įstatymą, pagal kurį 
visi jyinigai ir vyskupai bus 
valstybės apmokami, bet 
bus valstybės ir kontroliuo
jami. Kunigų ir vyskupų 
paskyrimas be policijos pri
tarimo bus draudžiamas. 

* įstatymas pradės veikti lap
kričio 1 d.

Paskyrė ir Pasveikino

Sovietų diktatorius Stali
nas pasiuntė ilgą sveikini
mo telegramą jo paties pa
skirtiems “Vokietijos prezi
dentui,” Wilhelm Pieck, ir 
“ministerių pirmininkui,” 
Otto Grotewohl. Stalinas 
linki, kad jie sujungtų savo 
galioje visą Vokietiją.

Argentinos Opozicija

Argentinos opozicinė ra
dikalų partija svarsto klau
simą visai pasitraukti iš 
parlamento, nes “peronis- 
tų” fašistinė dauguma taip 
suvaržė opozicijos partijų 
veikimą ir spaudą, jog le
gali opozicija darosi veik 
neįmanoma krašte.

Vengrijos “Trockis”

Vengrijos bolševikų aukš
čiausias teismas patvirtino 
mirties bausmę vengrų 
“Trockiui” Laszlo Raj’k’ui, 
buvusiam užsienio reikalų 
ministeriui. Bausmės pat
virtintos ir kitiems bolševi
kų nuteistiems vadams. 
Rajk ir du jo sėbrai buvo 
pakarti šeštadienį.

Abisinija Reikalauja

PREZIDENTAS SVEIKINA MINTOVĄ

Po ppriesaikos pr 
teisino naują narį.
jo priėmė teisėjas Fred M. Vinson (dešinėj).

)tas Trumanas sveikina aukščiausio 
.Minton (kairėj). Priesaiką iš

KorespondencijoS
W0RCESTERI0

NAUJIENOS

YPllcloS REIKALINGA MOTERISbet kurios politines 'eituos. le.kau moterieSf Kur, apsiimtų
Politinė veikla bažnyčioje mane prižiūrėti. Esu našlys, gyve- 

.. . . ‘nu aitrų farmos. Prašau at-■ vra lietuvių tautos nelaimė, siliepti šiuo adresu: <42>
suskaldžiusi tautos vienybę 
praeityje ir skaldanti da
bartyje.

Nenoromis kyla klausi
mas—ką šiandien padarytų

LIIETUVIŲ KALBOS 
VADOVAS

VVilliam Meskauskas, 
P»,st Office. 

Pierpont, Ohio.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Jono Petravičiaus, kuris

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

ši knyga turės daugiau kaip 
700 puslapių, o kainuos tikkurni nrisikėles Kristus ir >'n po numeriu 1506—2nd <00 puslapių, O Kainuos linkunu priSlKeięs st., rnila«iviph,a, Pa., bet iau me- $2.50. Užsiprenumeruoti ja ga-

k^in roaCTlOtU kun. otra- tais rašiau jam laiškų, tai sugrjžo ,Kaip įeaguuvų nu atgal. Kas apie jį zmo. arba jis Įima žemiau nurodytu adresu.
kauskas?

Atsakymas aiškus. Kris
tus paimtų pantį ir vytų iš 
bažnyčios visus vertelgas, 
kaip išvarė juos prieš 2000 
metų, o tokie kunigai,

pats, maionės atsiliepti kaip galima 
greičiau, nes turiu svarbų reikalų. 

VVilliam Tutlis,
217 Madison St.,

Auhurn, 111. (42)

Paieškau pusseserės Emilijos Sar- 
kauskaitės, jos vyro Romanovo su 
vaikais. Ji kilusi iš Sprandės kaimo, 

1 • ” i iki,, Ka I Rietavo valsčiaus. Gyveno, rodos,aišku, paSKelDtų r.llStų oe- Clevelande. Jie patys, ar kas juos
dieviu ir komunistų sąjungi
ninku.

Mes laukiame iš bažny
čios ir kunigų darbų pagal 
Kristaus mokslą, o dėsimės; 
prie dvasinio gyvenimo 
vykdymo tik laisva valia.

Juozapas.

žino, malonėkit man parašyti, 
siu labai dėkinga.

Mrs. Al. Slager,
R. D. 1,

Phillipsburgh, N. J.

APSIV ĖDIMAI

~ Padėka Brocktono

Paieškau gyvenimui draugo nuo 
50 iki 55 metų amžiaus, tokio, kuris 
mėgsta ant farmos gyventi ir moka 

I automobilium važinėti. Daugiau ži- 
! nių suteiksiu per laiškų.

i ti, kol dar nėra vėlu. o ypatin- Lietuviams
gai jaunimui.

“Šiandieną, kovos laikais, ne
pakanka butZ vien tik kataliku mitetas kreipėsi per spaudą

Su užsakymu reikia prisiųsti ir 
pinigus. Adresas:

J uozas Audėnas.
14 Tovvnsend Street,

Boston Koxbury, Mass.
(52)

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

mų suteiKsiu per įaissų. Prašau su ,ir„
pirmu laišku prisiųsti ir savo atvaiz- uždegimo, nUO rožes, nu )
dų.

Brocktono tremtinių ko-
M. U. G., 

R. 1,
Bruce, Wis.

Paieškau apsivedimui pasiturinčio

gio, nuo kepenų gedimo, nuo 
skilvio ir kitų vidurinių skau
dulių, nuo sugedusios burnos. 
Auksinės šaknelės veikia tiktai

bažnyčioje, bet juomi dar pri. į Brocktono lietuvius auko-’J^»^™ "csveiką <“>• kuri ”?•
1 valo būti ir už bažnvčis: reli- ti atvykusiems tremtiniams įr kuris norėtų gyventi ant ūkio. Kitaip sakant, jos gydo viso- 

• i- - * , J . - • • , • Daugiau informacijų duosiu per lais-giniuose, socialiniuose, tauti- baldų, virtuvės įrengimų bei 
niuose ir kulturinčuose klausi-, jndų ir kitokių dalykų, rei- 

(Atkelta iš 3-čio pusl.) muose. Lietuviai katalikai ne-( kalingų nujaukuriui netu- 
pasirodymą. Varžytynėse-^1* buti Pakrlkę> kada bedie*,rinčiam pinigų. Atsirado 
dalyvavo apie 100 tokių or- viai .ir jų są-iun?in^kal .kumu*: geraširdžių ir padovanojo 

gerų ir naudingų naujaku-kesti-ų. nistai yra organizuoti. Nejau-! 
gi lietuvis katalikas, nesamo-1

e . J ningai remdamas bedievių fron-
\ ietOS lietuvis Mikas Žit- ar jar eigai piaus tą šaką, 

kus buvo sužeistas, automo- ant kurios pats sėdi? Laikas
bilis gatvėje jį užgavo. Bet 
M. Žitkus po tos nelaimės

Abis i n i j o s vyriausybė no 
protestuoja prieš didžiųjų 
valstybių pasiūlymą Jungti
nių Tautų seimui padalyti 
buvusi Italijos koloniją 
Eritrėją į dvi dalis ir tik
vieną dali priskirti pne 
Abisinijos. Abisinija sako, 
kad ji nori ne tik visos Eri
trėjos, bet ir buvusios ita 
lų Kolonijos, Somaliland.

ninn

KAS MUMS RAŠOMA
Gal Kas Paaiškintą?

Skaičiau “Kelečvyje,” kad
leido, o suomiai puikiai kovėsi 
ir vis dar laisvi.

Finliandija (Suomija) pralai- Mano supratimu, Lietuva, 
mėjo prieš Maskoliją du karus Latvija ir Estija galėjo eiti iš- 
ir vis dar tebėra laisva. Gal vien ir galėjo su maskoliais 
rusai ir ją pavergs, bet kol kas muštis taip pat, kaip suomiai, 
ji vis dar laisva ir jos žmonės Už tai, kad Lietuvos genero- 
naudojasi visomis demokratinė- lai ir “tautos vadai” to nepa- 
mis laisvėmis. ; darė, juos reikėtų pakarti už

Gal man kas paaiškins, kaip krašto išdavystę. Ar jie to 
galėjo atsitikti, kad Suomija iš- neužsipelnė?
liko laisva, o Lietuva, Latvija ir Sr. Kavalčikas.
Estija žuvo be vieno šuvčo? Helena, Mont.
Suomija dabar turi socialdemo-
kratų valdžią ir 1939 metais tu-{ 
rėjo demokratišką valdžią, o 
Lietuvą valdė diktatorius su ge
nerolais. Lietuvos valdovai vie
naip vien kalbėjo apie krašto

padėti piuklą.”
Kun. P. Strakausko ;ura-

vaikščiojo dar 12 dienų ir minimui mes tremtiniai tu- 
tik kai jau labai koją išti-į rime pareikšti sekantį: 
no, tada buvo pašauktas Amerikon atvykusieji lie- 
daktaras ir pasirodė, kad tuviai tremtiniai, per 9 ka' o 
jo koja nulaužta. Dabar jr tremties metus nežmoniš- 
gydosi ligoninėj. ko, galima butų pasakyti,

Rugsėjo 30 d. vietos po
licijos kapitonas įteikė do
vaną detektyvų inspektoriui 
Danieliui Shimkui už pa
vyzdingą pareigų ėjimą. 
Danielius Shimkus yra bu
vusio musų valstijos polici
jos kapitono Vinco Shim- 
kaus brolis.

Budraitis.

BROCKTON, MASS.

Juokiasi Puodas, kad 
Katilas Juodas

Brocktonan atvykusių 
tremtinių nuotaikas senai 
jau drumsčia vienas iš va
dovaujančių bažnyčiai žmo
nių. Tremtiniai, būdami 
daugumoje katalikai, ken
tėjo daromą dvasinį prie
vartavimą, nenorėdami baž-

kų. Mano adresas toks:
Mary K. S., 

R.' R. 5, 
Zanesville, Ohio.

(43)

Anglijoj gyvenantis lietuvis, 26 
metų amžiaus, norėtų susirašinėti 
vedybų tikslu su užjūrio lietuvaitėm. 
Prašoma rašyti jam šiuo adresu: 

lndex Card 823013,
Bridge St., Cotmanhay, 

llkeston Notts,
Engianti.

riams daiktų. Todėl komi
tetas nuoširdžiai dėkoja au
kojusiems, savo vardu ir 
vardu tų tremtinių, kuriems 5 
yra perduoti jų daiktai.

Tokių geraširdžių mums 
reikia ir daugiau, nes be
veik kas dieną atvyksta į 
Brocktoną viena kita trem-! 
tinių šeima, kuriems visko SIUNTINIAI į EUROPĄ 
teikia. . Tad, mieli broliai Lietuviams Remti Draugija 
lietuviai, radę jums nereika- siunčia Europon lietuviams 
lingą daiktą ir dar tinkamą tremtiniams siuntinius dvejopo 
naudotis, praneškite Brock- didžio, po $7.50 ir po $10. Supa-

(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.

Mrs. S. S.,
32 Carey Hill, 

Willimantic, Conn.

(42)

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

South Boston 27, Mass.

šuniško gyvenimo, pažino
me gyvenimą ir dieviškos 
globos ranką daugiau, kaip 
bet kuris kunigas Ameriko
je.

Tremtiniai išgyveno visų 
nuskriaustųjų “Tėvo ir Dva- . .
sios Vado’’ Stalino rojaus sirupins aukojamus daiktus ( sv. taukų,

tono Tremtinių Komitetui, 
86 Webster St., V. Tamo
šaitis, arba 146 Ames St., E. 
Bliudnikas. Tie žmonės pa

kavimas ir kitas aamas atiieKa- 
mas veltui.

Už $7-50:

gyvenimą, išgyveno rudųjų 
viršžmogių nacių priespau
dą, dažnai žvelgė mirčiai 
į akis ir skaudžiai išgyveno 
dvasioj prievartavimą ir pa
sityčiojimą iš žmogaus pa
grindinių laisvių. Visos šios 
kančios užgrudino tremti
nius ir davė išsamų supra
timą apie ruduosius ir rau
donuosius globėjus, jų veik
lą ir jų žadamas geroves. 
Tremtiniai nuo komunizmo 
ligos yra pagydyti visam 
amžiui. Komunistų metodai 
yra tremtiniams tiek žinomi

nyčios atstovo darbų kelti ir tiek šlykštus, kad jie šali-
viesumon. 

Tačiau “
NAUDINGOS KNYGOS 

Sveikata ligoniams, gydymas 
visokių ligų žolėmis ir šak
nimis bei žiedais. Žolių var
dai surašyti lietuviškai, ang
liškai ir lotyniškai. Kaina
25c. Apdaryta ....................... $1.00

Didis Sapnininkas ................... 100 . .Naujausios Dainos .................2o; bendrininkas Rap
Mokytojas Anglą -

.40 

.25 
$2.50

gynimą, apie “ginklų fondus, 
apie kariuomenės šaunumą ’r
generolų pranašumą. Bet ka-[Kortomis Lošti Paslaptis .... 
da atėjo laikas gintis, tai Lee-j Perkan^.v£s 
tuvos valdytojai be šūvio SUSI- 73 Compton St.. Boston 18, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiausia Lietuvių 
Orffanizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dater Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tajk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kropę arba į Centrą adre
suodamas:

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

Darbininko” nr.
naši jų, nežiūrint kas tuos 
metodus naudotu — ar

2 sv. kavos, 1 sv. sviesto, 1 sv. pie
no miltelių, V_- sv. arbatos, 1 kvorta 

4 sv. cukraus gabalėlių, 2 
. ...... . , . ,j>,. 1 kenukas kondensuotopaimti ĮS jūsų ir perduoti pieno ir 2 gabalai muilo.

tam kas bus jų reikalingas. Už $10:
v j-i -ii 1 3 svarai kavos, 2 sv. sviesto, 1 sv.Ypatinga padėka priklauso pieno miltelių, *4 SV. arbatos. 1 kvor-

NUO UZS1SENRJUS1Ų, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IK ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimie 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad paaliatl 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligo* 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 

_ _ tarppirščių. Jos yra tinkamos var-
už visokeriopą tremtinių rė- £,^’z(oI2a į'^4 toti nu° ir •«’kibsi«
mimą panelei Onai Kasei-j dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
taitei, kuri su tikru lietuvis-'2 “'’į'.“™'reiki. rri«i,»ti čeki 

ku nuoširdumu ir pasišven-!"*^^ ?,r*S>ė£iSc“ro<li; 
timu rūpinasi atvykusiais reikia pasakyt, ką daryti su siunti- : 
tremtiniais padėdama jiems um J^men’ui"tS.-^

I vvklos vadovybei ar gražinti siuntė- •

odės. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 

rduo-
susirasti darbo ir pastogę. ' yy.klos v*d<”7bTi ar KT*žinti siuntė- pirkite vaistinėse- H a**?!7 Grąžinimą siuntėjas tures chicagoje ir apylinkėse

apmokėti. ... . . arba atsiųskite money
Užsakymus ir pinigus prašome šių OI-derį į- /16-0)

sti mums šiuo adresu: . ' LEGULO. Dept. 2.
Lithuanian Aid Association, Ine., 4847 W. I4th Street,

99 Ward sU Woreester. Mass. CICERO 50. ILL

Širdingas ačiū visiems.
Brocktono Tremtinių Kom.

REIKIA DARBININKŲ
Ieškau pagelbininko prie far

mos darbo. Gali buti vyras ar 
moteris, arba gali būt ir vedu
sių pora. Prašau atsiliepti šiuo
adresu: (43)

77 “Dvasios Vadas ir Trem-1 NKVD valdininkas ar ku ( 
tinių Tėvas” kun. Strakaus-! nigiška sutona prisidengęs
kas pats išėjo viešumon. Jo 

rašo:
kalbėtojas kleb. kun. 

P. Strakauskas labai apgailes
tavo, kad tik labai mažas nuo-

politinės partijos veikėjas.
Brocktono tremtinių dva

sinis prievartavimai 
nyčios lankymo bei išpažin

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

PAMĖGINKITE FLORAL 
INDIJONŲ ARBATŽOLĖS

šimtis iš atvykusių lietuvių pri- ties registravimo kartoteka 
sideda prie parapijos katalikiš-' įkyrėjo visiems iki gyvo 
kos veiklos, nors apie tai atvy-' kaulo.
kusiems buvo daug kartų aiš- j Kun. Strakausko naudo-
kinta- ijamos priemonės musų dva-

Negana to, dar yra blogės- sinjam gyvenimui tvarkyti 
nis reiškinys, kad naujai susi- nepakenčiamas smurtas,

2.Su1' «k kad kunigas, musų lai-
mitetas yra vienos neaiškios or- . 
gančzacijos ir jos bedieviškos mei.’ ne?a^ pasių> 
vadovybės įtakoje ir direktyvo- P°^cijos prievarta mus vą
še, kurių dėka ir tremtinių ne-' ryti. į bažnyčią ar pne įs- 
apdairumu tremtiniai katalikai pažinties. Bažnyčia kiek- 
palaipsniškai įsijungia į bedie- vienam tikinčiam tremtiniui 
viską frontą. Laikas susipras- yra artima, tačiau švari nuo

AR PASENAI PASIEKĘS 40? NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jautiesi nuvargęs, vi
duriai užkietėję, pagelbėk sau gamtos vaistais, 
žolėmis, ką veikia greitai, bet švelniai, ka grą
žina energiją ir gyvenimas vėl pasidaro yialp- 
nua. Ko laukti? Tuoj užsisakyk populiarėa 
Herb Tea, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TEA NO. 17 
Kainuoja ŠI.10 su prisiuntimu; tas tonika’ J*; 
guliuoja sistemą ir buvo išrastas per daugeli 

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

8ANITAS HERBS
11SS Milwaakee Ava, Chicago 22, IH- (44)

LENGVAS

LAXATYVAS

Veikiančių 

Sudėtinių iš: 

Senna ir

Cascara
Žievių

FLORAL INDIJONŲ ARBATŽOLES 
gelbsti nuo prasto virškinimo, užkie
tėjimo, vidurių kataro, kepenų su
stingimo, vąlo kraują, gydo odos, 
inkstų ir moterų ligas.
NURODYMAS:—Jdėkite du šaukštu
ku šios Arbatžolės į puodukų ver
dančio vandens, leiskite pastovėti 
apie 5 minutes, nukoškite ir gerkite 
apie pusę puoduko rytmečiais ar ei- 

! nant gulti. Galima pasaldinti me- 
;dum ar cukrum.
PASARGA:—Nevartokite kada vidu
rių skausmas (pilvo skaudėjimas, 
sutraukimas, colic), vėmimas ar kiti 
ženklai apendicito randasi. Tankus 
ar nenustojantis vartojimas šių laxa- 
tyvinių arbatžolių gali sudaryt pa
protį. *
Svoris: 5 uncijos Kaina: $1.00

Perkant žolių mišinį, visados pra
šykit Florai Herbą, gausit geriausių.

Su užsakymais malonėkite ir pi
nigus prisiųsti, nes kitaip užsakymas 
nebus išpildomas. Kreipkitės prie—

FLORAL HERB CO, Dept. 5 
Bos 305, Clinton, Ind.

(43)

Pagalba Tautiečiam
Tūkstančiai išvietintųjų lietuvių, kurie jau keturi metai 

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

Tarptautinis Gelbėjimo ?r šalpos Komitetas turi specia- 
Jinį lietuviams gelbėti fondą. Vidutiniai vienas naujas 
atvykęs imigrantas kainuoja tam komitetui apie šim 
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 šimtų doleriu ar 
vieną dolerį, kiekvienas doleris padės dirbti tą žmoniš
kumo darbą.

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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Lapkrčio (November) 6
d., sekmadieni. LDD 21 
kuopa rengia South Bosto-

ŠI SEKMADIENĮ DIDELIS 
LIETUVIŲ MITINGAS

PAŠVENTINS JUOZO 
ŠLIAŽO IR STASIO

MASIULIO AIKŠTĖS

A. JENKINS DALYVAUS NEPAPRASTAS LDD
LDD VAKARIENĖJ narių SUSIRINKIMAS

PENKI KANDIDATAI
MAJORO VIETAI

&į šeštadienį, spalių 22

Kalbės Kipras Bielinis, Dr. 
Juozas Pajaujis ir Advo 
kata* B. Kalvaitis;

Šį sekmadienį,
Dai- d., bus pašventintos aikštės 

nuos Gabija ir Solistai p. Juozo Slazo ir Stanley Ma- 
Barmienė ir J. Salučka siulio, žuvusių kare Ameri-

-------- kos kariuomenėj. Pašven-
Šį sekmadienį 2 vai. po tinimo iškilmėmis rūpinasi 

pietų Municipal svetainėje Stepono Dariaus legionie- 
South Bostone bus masinis rių postas Nr. 317 ir South 
mitingas. Mitingą rengia Bostono Lietuvių Piliečių 
Amerikos Lietuvių Tarybos Draugija.
Bostono skyrius. Įžanga bus 
nemokama.

Kalbėtojais yra pakvies
ti nesenai iš Vokietijos at
vykę Kipras Bielinis, Dr.
Juozas Pajaujis ir adv. B.
Kalvaitis. Kartu bus meni
nė programa, kurią išpildys 
Gabijos Choras ir puikus 
dainininkai solistai p. Bar- 
mienė ir J. Salučka.

Lietuvių viešas susirinki

Šį antradienį Boston Gar- 
den patalpose kalbės vice
prezidentas, Alben Barkley, 
“raudonosios plunksnos” va
jaus talkoje.

RADIO PROGRAMOS

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES 

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

Lapkričio 8 d. Bostono 
renka miesto 
miesto tarybą. 

Yra penki kandidatai mies- 
„ to majoro vietai: (1) John

kuopos nepaprastas narių B. hįynes, miesto tamauto- 
susirinkimas. šiame susi- jas, per pusę metų ėjęs ma
linkime visiems nariams joro pareigas, kada dabar- 
bus išdalintas naujausias tinis majoras Curley sėdėjo 
“Darbo” numeris, kuris iš- kalėjime: (2) Patrick J

<L, 7:30 vai. vakare, Lietu-į gyventojai 
' vių Piliečių Draugijos sve- majorą ir” • i . T • x *ne vakarienę, kuno.-t pa»i- tainėje įvyksta Lietuviu Yi 

žadėjo dalyvauti 'i!au^ Ą. Darbininkų Draugijos 21 to 
Jenkins (Jaiinai.'Ka^ įs kuopos nenanrastas nariu R
Vermonto valstijos, siuvėjų 

Į vakarie- 
įsigvti tikie- 

Vakarienč ivyks Lie-

orgamzatonus 
palių 23 j J’au. laikas

tuvių Piliečių IhuUgi. os sve- ėjo iš spaudos šią savaitę. Sonny McDonough; 
tainėje. ** - - - - _ - - - - - - -

Komitetas.

dėmesio:

šį šeštadieni, spalių 22
d., 7:30 vai. vakare. Sanda-

Programa prasidės su pa- ros moteru klubas rengia
radu iš Stepono Dariaus Sandaros Svetainėje. 124
posto namo. 11 vai. ryte. o o k , ’ • - St., South Bostone, \\histDalyvaus posto nariai, be- ’ .
nas. Moterų Auxiliary ir Paity- Bus išdalinta daug 
lietuviai skautai ir skautės, i dovanų ir linksniai, jaukiai 
Paradas eis Broadvvay iki praleisim vakarą. Visas pel- 
E St. kur stos į eiles mar-: nas eis sudarymui siuntinių 
uojančių South Bostono ■ lietuviams seneliams ir ligo- 

kurie neturi jokiosLietuvių Piliečių Draugijos 
nariai. Iš ten paradas mar
šuos iki šv. Petro bažny-

niams. kurie neturi 
vilties išemigruoti iš Vokie-

mas kviečiamas pasiaiškin- čios. Po pamaldų paradas Į Ujos.
ti apie Visuotiną Amerikos 
Lietuvių Kongresą, kuris 
įvyks New Yorke lapkričio 
(November) 4, 5 5ir 6 die
nomis. Kalbėtojai aiškins 
šiandieninę Lietuvos padėtį 
ir kaip galima laimėti kovą 
už Lietuvos laisvę.

Tas pats ALT Bostono 
skyrius spalių 29 d., šešta
dienį, rengia vakarienę kon
greso delegatams išlydėti. 
Vakarienė įvyks Lietuvių 
Piliečių Draugijos svetain
ėj. South Bostone. Apie tai 
dar bus pranešta ateinan
čios savaitės “Keleivyje,” o 
šį sekmadienį

eis prie abejų aikščių, kur 
bus pasakytos kalbos ir at
liktos militarinės apeigos.

Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visas lietuvių organiza
cijas šiose iškilmėse daly
vauti su savo vėliavomis. Į 
Norintieji dalyvauti gali su-' 
sirinkti prie posto namo ne. 
vėliau 10:30 vai. ryte, arba 
prie Lietuvių Klubo ne vė
liau 11 vai. rvte.

Penktadienį Dorchesterio
Klubo Šurum Burum

Kviečiame visus.
Valdvba.

(3)

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

ju..

Šį pentadienį, spalių 21 
Dorehesterio klubas ren=

Visi į Masinį Lietuvių Mi
tingą Municipal svetainėj.

TĖVŲ DĖMESIUI

Šį šeštadienį, spalių 22 d.

gia linksmą šurum burum. 
su gardžiais užkandžiais ir 
su radio aparato laimėjimu. 
Parengimas bus nuosavame' 
name, 1810 Dorchester Avė.: 
Pradžia 7 vai. vakare. K vie-Į 
čiame atsilankyti visus, ku- 

i rie turite ar neturite tikie-
6:30 vai. vakare, salėje po Į tų. Taip pat prašome grą-| 
sv. Petro bažnyčia, šaukia-Į žinti dovanų knygutes. ku-Į 
mas Lituanistinės Mokyklos rie dar negrąžinote.
mokinių tėvų susirinkimas. 
Kviečiami ir tėvai turį dar
želio amžiaus vaikų. Bus 
renkamas tėvų komitetas, 
tariamasi mokesčio už 
mokslą ir vaikų darželio 
steigimo klausimu.

Lituanistinės Mokyklos 
Vedėjas.

Serga Vincas Gegužis

Komisija.

PADĖKA

Praeitą šeštadienį LDI) 21 . 
kuopa turėjo vvhist parę L. 
Piliečių Draugijos svetainė
je. Parengimo komitetas 
taria širdingą ačiū visiems 

S atsilankiusiems, draugams! 
ir draugės aukavusiems gra-i

-------- žiu dovanų ir šeimininkėms j
Southbostoniškis Vincas už gardų pyragą ir arbatą. 

Gegužis prieš kurį laiką Pora bonkų stipriossios bu- 
smarkiai susirgo širdies Ii- vo išleista laimėjimui, jos 
ga. gydėsi ligoninėj, o da- teko A. Pilviniui ir J. Auš- 
bar sveiksta savo namuose, keliui. Ačiū visiems.
49 Buttonwood St. LDD Komitetas.

PRAKALBOS
Sekmadienį, 23 Spalių, 2 Vai. Popiet

SOUTH BOSTONO MUNICIPALINĖJ SALĖJ 
Prie Broadway, tarp G ir H gatvių

Prakalbas rengia Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono 
skyrius, kuris susideda iš visų Amerikos

lietuvių visuomenės srovių.

Kalbės tik ką iš Europos atvykę buvę Lietuvos 
Seimo atstovai:

DRG. KIPRAS BIELINIS 
DR. JUOZAS PAJAUJIS ir 
ADV. BRUNONAS KALVAITIS

Dainuos Gabijos Choras ir nesenai iš Europos 
atvykę solistai p. Barmienė ir J. Salučka

Visus prašom dalyvauti. Įžanga nemokama.

A. L. Tarybos Bostono Skyrius.

1

šiame susirinkime žadėjo George F. Oakes iš Roslin- 
dalyvauti drg. Kipras Bieli- dale; (4) James M. Curley, 

ką tik atvykęs iš Vokie- dabartinis majoras, ir (5) 
tijos. Jis papasakos įdo- Walter J. O’Brien, walla- 
mių dalykų iš pergyventų cinių progresyvių kandida- 
nuotikių. Kviečiami visi na- tas.
nai ir šiaip lietuviai gausiai
dalyvaut

N. Jonuška.
LDD 21 Kp. Seki .

WORCESTERE MIRĖ
J. BENIUŠKEVIČIUS

tra.
1—Modemistics orwes-

Mi-

Balsuotojų registracija 
pasibaigs spalių 19 d.

Užmušė Žmogų

Trys Quincy auktosios 
mokyklos vaikai praeitą 

Spalių 15 d. po sunkios šeštadienį nuvyko į Auburn, 
ligos Worcestere mirė Juo- Maine, ten įsilaužė į R. 
zas Beniuškevičius, 54 me- K. Hayes namus ir kai sa- 
tų. Velionis iš Lietuvos pa- vininkas juos užklupo, vai- 
ėjo iš Žagariu kaimo, Pu- Į kai jį nušovė. Mirtiną šūvį 
nios valsčiaus. Amerikon paleido 14 metų berniukas 
atvyko 1914 metų pradžio- Lawrence Piller. Vaikai da- 
je. Paliko dideliame liude- bar kalėjime.
syje du sunu, Vincą ir Da
nielių, ir dukterį Albiną 
Kandrotienę.

Velionis Juozas buvo su
sipratęs lietuvis, priklausė
prie lietuviškų organizacijų ....... .............. __
ir ne kartą yra skyręs auką jUsų audeklo, pagal jūsų norc- 
Lietuvos vadavimo reika- ‘ 
lams. Palaidotas Notre 
Dame kapinėse.

Brangus drauge ir gimi
naiti, ilsėkis ramiai Dėdės 
Šamo žemėj.

Budraitis.

SIUVĖJAS
Kazys Krasnakevičius

(Charite Krasnakevich)
Siuva visokius ryriškus 

moteriškus rubus. taipgi ir

Priimami įvairus rūbų patai
symai. Prašoma lankytis va
karais nuo 6 iki 10 valandas, 
šeštadieniais visą dieną. (45)
15 O Street, pirmas aukštas 

South Boston, Mass.

2— Dainininkė Ona 
neikiutė iš Brocktono.

3— Pasaka apie Magdutę.
Po programui prašome 

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

Steponas Minkus
PARSIDEDA PHOTO STUDIO

Biznis išdirbtas per 30 metų. di
delėj lietuvių apgyventoj kolonijoj. 
Adresų galima sužinoti “Keleivio” 
administracijoj. Rašykit: “Keleivis.” 
€36 Broadwav. South Boston. Mass., 
ir klauskit apie Photo Studio.

(45)

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

sų krautuvėj visokių mašinų _ iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San- 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi- 

!šokių pentų, vamišių. sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

€28 E. Broad»ay, So.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: im I IU I 

Ir aao 7 IU S

546 BROADWAY 
80. BOSTON. M A 88. 

Talefonaa: SOUth Boatoo 1SŽO

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO Žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS 814.96. 

Pinigus siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Maso.

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Prieš septyniasdešimt© metų Thomas Aiva 
Edison išrado elekrikinę lempą—ir tuo budu 

nustatė Amerikai ateitį, kuri kasmet 
darosi vis šviesesnė.

ower companieseleetrie light and
£ OF NIW INSLAMS

Tki» /4drerriseme«r Sponaorerf by SOStOM EDISON COMMNY

Jis nustatė progų ateitį.
Šiandien, ketvirtadalis miliono su viršum 
amerikiečių darosi sau karjeras elektros 

šviesos ir energijos pramonėj. Kiti milionai
dirba pramonėse, kurios egzistuoja tik dėka 

elektros energijai.

Ir jisai nustatė pasitikėjimo ateitį. Daromi 
elektros stebuklai padeda laisviems žmonėms 

dirbti, galvoti ir lavintis laisvoj visuomenėj.

Kaip teisinga, kad Laisvės Stovyla,
Amerikos laisvės ženklas, išdidžiai laiko aukštai

iškeltą Amerikos verslo ženklą— 
žibintą apšviestą elektros!

o

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 colųmbįą ROAD 

arti Upham's Corner
DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE « INSURANCR

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Km. 87 ORIOLE STREET 

W«st Roibury, Maaa.
Tel. PArkwey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

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

___ Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų Santuokai

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inmmd 
Morera)

Perkrauatom
čia pat ir i to-1 
Hmaa vietos.
Saugi priežiūra, kaina 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS. 

T«L SOatk Beatos 8-4618




