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Šią Savaitę NewYorke Renkasi
Amerikos Lietuvių Kongresas

—:-----:—Delegatai Renkasi iš Visų Lietuviškų Kolonijų; Posė
džiai Eis Penktadieni ir Šeštadieni; Lietuvių Kon

grese Dalyvaus Daug Žymių Svečių ir Amerikos
Politikų; Laukiama Šimtų Delegatų

Didysis Amerikos Lietu
viu Kongresas renkasi šią 
savaitę New Yorke, viešbu
ty New Yorker, 34 gatvės ir 
8 Avė. .kampe. Kongresas 
posėdžiaus lapkričio 4 ir 5 
dienas ir užsitęs iki sekma
dienio. Delegatų registra
cija prasideda šj ketvirta
dienį 1 vai., o penktadienį 
registracija prasidės 8:30 
vai. iš ryto viešbučio “Par
lor A and Foyer” prie po
sėdžių salės.

Kongreso posėdžiai pra
sidės penktadienį, lapkričio 
4 d., 10 vai. lyto, didžiojoj 
viešbučio New Yorker sve
tainėj.

Lietuvių Kongresas ren
kasi iškelti Amerikos lietu
vių visuomenės reikalavimą 
grąžinti Lietuvai nepriklau
somybę ir demokratiją ir 
pareikšti protestą prieš lie
tuvių tautos naikinimą. Lie
tuvių Kongresas reikalaus, 
kad Amerika grįžtų prie 
Atlanto čarterio politikos ir 
keltų tarptautinėj politikoj 
Lietuvos ir kitų pavergtų 
tautų išlaisvinimo reikalą.

Lietuvių Kongrese daly
vauja eilė žymių Amerikos 
politikų ir visuomenės va
dų, kurie supranta lietuvių 
tautos tragišką padėtį ir 
kartu su musų organizuotos 
visuomenės atstovais pakels 
balsą už pavergtųjų 'tautų 
išlaisvinimą.

RA 1)0 LIETUVĮ 
BE GALVOS

Mašina Užmušė
Dvi Lietuves

Iš Utica mums prąneša, 
kad ten, prie Lake Pleasant 
automobilio nelaimėje pra
eitą ketvirtadienį pavakarėj 
žuvo dvi lietuvės, Mrs. An
tanina Uždavinienė, 52 me
tų, Utica miesto gyventoja, 
ir Mrs. Vitalija Kazakevi
čienė, 44 metų, Marcv ligo
ninės daktaro Juozo Kaza
kevičiaus žmona. Nelaimė
je žuvo ir Uždavinienės 
anūkė, dvejų metų Nancy 
Ann DeShane.

Uždavinių šeima gyvena 
Utica mieste, 1141 Whites- 
boro, o Dr. Juozo Kazake
vičiaus šeima gyvena Mar- 
cv, N. Y. Dr. J. Kazakevi
čius dar tik šių metų pava-; 
sari atvyko iš Vokietijos.

Automobilio nelaimė įvy
ko mašinai pradėjus slisti ir 
atsidaužus i pravažiuojantį 
troką. Mašinos vairuoto
jas, Anthony Getek, polici
jos tardomas dėl neatsar
gaus važiavimo.

MASKVA ŽADA
GRĄŽINTI BELAISVIUS

“GELEŽINĖS UŽDANGOS” DIPLOMATAI LONDONE

i rae.tą savaite Londone. Anglijoj, buvo susirinkę visi Amerikos ambasadoriai “gele
žines uždanges” kraštuose. Jie atvyko iš V aršuvos. Pragos. Belgrado, Budapešto irTi- 
rar.os pasitarti, kaip kovoti prieš antiame rikonišką propagandą rusų pavergtuose 
kraštuose. Per dvi dienas ambasadoriai tarėsi su valstybės departamento pareigūnais 
dė! politikos ir ypač dėl propagandos suderinimo.

Mirė E d ir ar d R. i u - r » • Vengrai Apšaudė
Stettinius /r J NHUjlCJl LlCtllVlIl Jugoslavijos Pasienį

TransportaiŠį pirmadienį Greenuich, 
Conn., savo sesers namuose 
mirė Edvvard R. Stettinius

Praeitą ketvirtadienį nak
čia Vengrijos kariuomenė 
per 8 valandas apšaudė Ju-

Jr., buvęs valstybės sekreto-' . Atvvko 100 000 DP 'goslavijos teritoriją ties 
rius, “Lend-Lease” adminis-’ ’ Dolni Miholiac, 130 mylių
tratorius ir stambus Ameri-j Spalių 27 d. laivu “Gen- nuo Belgrado. Vengrai šau- 
kos biznierius. E. R. Stet- erai Hovvtze” į Nevv Yorką į dė i Jugoslavijos pusę iš 
tinius buvo valstybės sekre- atvyko 79 lietuvių šeimy-
toriumi karui einant prie nos. Atvyko: 
galo, kada Amerikos nuo-j Juozas Algiminav:čius, Vy-
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Plieno Streikas Jau Baigiasi 
Kompanijos Nusileidžia Unijai

Didžiule Bethlehem Kompanija Priėmė Darbininkų Rei
kalavimą; 90,000 Darbininkų Grįžta į Darbą; CIO 

Unijų Konvencija Šluoja Lauk Bolševikus 
Savo Tarpo; Anglių Streikas Tęsiasi

is

kulkosvaidžių ir mėtė gra
natas. Jugoslavijos vyriau
sybė sako, kad vengrų bol-

laidų ir Atlanto Čarterio iš- tautas Alseika, Adolfas Andru-jševikai jau ne pirmą kartą

Diplomatų Areštai 
Įeina į Madą

Mandžurijoj, Mukdeno' 
mieste, komunistai areštavo 
Amerikos generalinį konsu
lą Augus Ward. Jis kal
tinamas esą sumušęs kokį 
’ai kinietį konsulato tar
nautoją. Konsulas ir dar 
keturi konsulato tarnauto
jai traukiami į “liaudies; 
teismą.” »

Cechoslovakijos policija 
areštavo ir laiko kalėjime 
Amerikos ambasados tar
nautoją Samuel Meryn. 
Amerikos vyriausybė grąsi- 
na imtis represijų prieš Če- 
choslovakijos tokį elgesį.

Visą mėnesį užsitęsęs 
plieno darbininkų streikas 
eina prie galo. Didelė Beth- 
iehem plieno kompanija šį 
pirmadienį sutiko priimti 
plieno darbininkų reikalavi
mą dėl senatvės pensijų 
darbininkams ir pasirašė su 
unija sutartį. 90,000 tos 
kompanijos darbininkų tuoj 
grįžta į darbą.

Bethlehem kompanija su
tiko mokėti seniems darbi
ninkams pensijas po 25 me
tų darbo kompanijoj, sulau
kus 65 metų amžiaus ar 
daugiau, po 100 dolerių per 
mėnesį. Pensijos bus mo
kamos iš kompanijos lėšų. 
Darbo sutartis numato ir 
aprūpinimą darbininkų li
goje bei nelaiminguose at
sitikimuose.

Susitarimas su Bethlehem 
kompanija sulaužė plieno 
kompanijų frontą ir dabar

Paskutiniu laiku “šaltojo 
karo” praktikoj anoj pusėj i 
geležinės uždangos diplo- i 
matų areštai įeina į madą 
ir diplomatų neliečiamybė bėra tik neilgo laiko klau-

Petras Šermukšnis Žuvo 
Įtartinu Budu

Ant Lehigh Valley gelž- 
kelio, netoli Shenandoah, 
Pa., vieną rytą buvo rastas 
žmogaus lavonas be galvos. 
Traukinys praėjo tuo keliu 
4 valandą ryto ir niekas iš 
gelžkelio tarnautojų nieko 
nepastebėjo. Bet eidamas 
tuo keliu pusę valandos vė
liau tūlas John Bell užkliu
vo už lavono ir parvirto. 
Naktis buvo tamsi ir Bell 
manė užkliuvęs už rąsto. 
Bet tas rąstas buvo keistas 
—minkštas. Bell pačiupinė
jo—ogi negyvas žmogus. 
Įžiebęs degtuką jis pamatė, 
kad lavonas be galvos. Jis 
davė žinią policijai, kuri 
nustatė, kad užmuštas yra 
Petras šermukšnis, kuris 
angliškai vadindavosi Sher- 
manu.

Shenandoah’rio apielin
kės lietuviai tačiau netiki, 
kad šermukšnį užmušė 
traukinys. Viena, jis gyve
no iš pensijos, nedirbo, ir 
jam nebuvo jokio reikalo 
nakties laiku ant to gelžke- 
iio būti; antra, galva buvo 
nuplauta taip, kad išrodė 
greičiau aštriu kirviu nukir
sta, negu traukinio nu
traukta.

Rytinės Vokietijos Mask
vos paskirtas lėlė preziden
tas, Wilhelm Pieck, prane
šė, kad Sovietų Rusija pasi
žadėjusi jam iki naujų me
tų grąžinti visus vokiečių 
belaisviui namo. Pagal kai 
kuriuos šaltinius Rusijoj 
dar vra apie pusę miliono 
belaisvių. Pasižadėjimas 
grąžinti tuos belaisvius yra 
gera propaganda tarpe vo
kiečių. Bet ar rusai savo 
pažadą išpildys, tai pasiro
dys tik vėliau.

BAŽNYČIOS BOSAS

Cechoslovakijos teisingumo 
ministeris, Aleksiej Ceplička. 
paskirtas dabar tvarkyti baž
nyčių reikalus. Ceplička bus 
bažnyčios bosas, mokės ku
nigams algas, prižiūrės, kad 
kunigai nenukryptų nuo val
džios reikalaujamos politikos 
ir tvirtins naujų kunigų ir 
vyskupų paskyrimus.

sižadėjimo politika padėjo ,is, Elena Bacevičius. Jonas Ba- 
pagrindą šių dienų “šaltam ’ cevičius. Vincas Baziliauskas, 
karui” ir pavergimui milio- Dalys Butkevičius. Kazys Ba^ nepuolė Jugoslavijos tokio- 
nų žmonių po rusų impe- nevičius. Ciprjonas Barkaus- mis stipriomis jėgomis. Ju- 
rializmo jungu. E. R. Stet-, kas. Jonas Bastys. Jonas čen- goslavijos kareiviai į šaudy- 
tinius mirė dar jaunas, ne-į kus, Stasys Grimanauskas, Ri- mus neatsakė, o vengrai ne-; 

čardas Hajeris, Algirdas Jes- 
manitas. Vincas Klimavičius,
Antanas Katilius. Vladas Kau- 

- v 1 nas- ^ur£’s Kiaunė. Ak na Kir-
r ūdas Pasalintas kilienė. Alfonsas Krakauskas.

---------- i Vytautas Kavolis, Liucija Ka-
Praeitą savaitę preziden-i šiubaitė. Petras Kisielius, Kon- 

tas Trumanas pašalino karo • stancija Liuckiutė. Aleksandras 
laivyno viršininką, admiro-; Mantautas, Antanas Malinaus-

daro tokias provokacijas 
pasienyje, bet niekada jie

pasidaro tuščias žodis.

VICEPREZIDENTO 
VESTUVĖS LAPKR. 18

miaukęs nė 50 metų.

Karo Laivyno

lą Louis E. Denfeld, iš vie
tos. Jis buvo pašalintas to
dėl, kad kongrese viešai kri
tikavo dabartinį ginkluotų 
pajėgų suvienijimo Įstatymą

kas. Povilas Mažinskas. Efodi- 
ja Maksimovič. Jonas Mekas, 
Jonas Mikulskis. Tomas Migli
nas. Mykolas Macevičius, Vin
cas Micheliunas, Simonas Mor-

ir reikalavo daugiau įtakos kūnas. Kazys Mykolaitis, - An-
karo laivynui. tanas Musteikis. Kazys Nakas,

Prezidentas Trumanas pa- Aleksas Petkevičius. Pranas

bandė veržtis į Jugoslavijos; 
teritoriją.

Anglija ir Kanada
Statys Uraną

Anglija ir Kanada pasi
žadėjo ir toliau statyti Ame
rikai urano rudą iš Kanados 
ir Afrikos kasyklų. Sutar
tis dėl urano rudų statymo 
yra pasibaigusi ir dar nėra 
atnaujinta, bet Kanada ir 
Anglija ir be sutarties tęs 
urano rudų pristatinėjimą, 
kad Amerikos išplėsta sto

simas, iki visos plieno kom
panijos paseks Bethlehem 
kompanijos pavyzdį.

Žinia apie pirmą susita
rimą plieno pramonėj buvo 

. ~ ., paskelbta CIO unijų kon-
Amerikos vice-preziden-. vencįjoj Cleveland’e, Ohio. 

tas, Alben W. Barkley, ir CIO unijų konvencija susi- 
Mrs. (arleton Hadley, susi-.rjnj<0 šį pirmadienį ir tarp 
tuoks lapkričio 18 d. Vice-^j^ klausimų svarsto apsi- 
prezidentas yra našlys 71 vajymą nuo bolševikų įta- 
metų ir turi dvi dukteris ir uni jose. Konvencija ta- 
vieną sūnų, jo sužiedotinė rjasj pakeisti CIO konstitu- 
yra 38 metų, irgi našlė n | cjjr fjuoti įgaliojimą vyk- 
turi dvi dukteris. \ estuvės .^omajai tarybai pašalinti 
bus St. Louis mieste. j atskirus asmenis ir atskiras

i unijas iš CIO eilių už bol- 
ČECHŲ VYSKUPAI NU- jševikišką ar fašistišką poli-

SILENKĖ DIKTATŪRAI tiką.
Anglių kasyklose streikas

Čechhoslovakijos vysku- dar tęsiasi ir derybos dėl
pai nutarė, kad visi kunigai sutarties nejuda iš vietos

sirašė kongreso priimtą pa- Povilaitis. Viktoras Prizgintas. minės energijos gamyba tu-

turi priimti ištikimybės 
priesaiką diktatūros vai

zdžiai, o mainais už tai vy-

Prezidentas Trumanas dar 
neskaito laiką pribrendusiu 
įsikišti į tą streiką, bet, jei

skyrimą pinigų krašto gy- Stasvs Pundzevičius. Antanas
nimo reikalams sumoje 15,-ĮPūras. Feliksas Putrius, Pranas

lėtų užtenkamai žaliavų. 
Amerikos kongresas pasky-

iausybė kunigams pakėlė , an£lįy trukumas pasidarys

585,863,498 dolerių, bet iš j Pračkys. Aleksandras Pratke-i'č papildomai virš 300 mi-
tos sumos išskvrė 615 milio- lis. Pranas Pešys. Anelė Pečiu-
nų dolerių, kuriuos kongre
sas buvo paskyręs karo avi
acijai išplėsti. Prezidentas 
sako, kad jis nemato reika
lo išplėsti karo aviaciją iki;

lionų dolerių atominės ener
gijos gamybai.lienė, Kazys Pumputis, Anta

nas Petraitis. M’kas Rakutis,
Vytautas Rinkevičius. Stasys ,FORDO DARBININKAI 
Radzevičius. Karolis Rutkaus-! 
kas. Gervydas Simaitis, Marija

PATVIRTINO SUTARTĮ

algas iš valstybės iždo. 7,- 
000 kunigų priima priesai- 

j ką, o diktatūra paleido iš 
kalėjimų 127 kunigus. Kiek 
ilgai tęsis diktatūros ir baž
nyčios medaus mėnuo, pa- 

' rodys pats gyvenimas.

labai opus, prezidentas tu
rės pavartoti savo galią 
treikui baigti.

30 VALANDŲ IR
DU AUTOMOBILIAI

58 grupių, kaip kongresas'Somkaitė. Augustinas Slema, 
nutarė. Į Valerijonas Sodeika. Julija Ski-

parytė. Jonas Slapkauskas, Juo-

Fordo kompanijos 115,- 
000 darbininkų praeitą sa
vaitę baigė balsavimą dėl 
unijos sutarto senatvės pen
sijų plano. Didelė daugu-

„ • i . „ ma darbininkų pasisakė užPrancūzijos katalikų vay.us. Bromus str kūnas. Bdu-i atvirtinjma • susitarimo.

BIDAULT SUDARĖ zas Stanaitis. Monika Stankai-
PRANCUZŲ VALDŽIĄ1 tis, Martynas Stonis, Marija 

----------- ! Šimaitienė. Vytautas Sipavi-

das, Georgės Bidault, pra- ardas šulaitis. Kazys Taliai- Mokėjjmas pe?niiu seniems 
Kelpša. Vincas I rmanaviCus. da).hininkam'5 Fordo kom. 
Juozas Vemukevicius, Jonas

eitos savaitės gale sudarė 
vyriausybę ir prezidentas ją 
patvirtino. Šią savaitę Bi
dault kabinetas turės dar

Veršelis, Jonas Vaičiūnas, Pau
lina Valavičius. Mečislovas Va-

prisistatyti parlamentui ir lys. Antanas Zelenkevičius.
jei gaus pasitikėjimą, vy
riausybė bandys išspręsti 
kainų ir darbininkų uždar
bių klausimą, dėl kurio su-

panijai kainuos apie 30.- 
000,000 dolerių per metus ir 
pensijos bu? mokamos tik iš 
kompanijos lėšų.

Profesorius Sumner H. 
TITLIGĖ PERSIMETĖ įSchlichter, Harvardo eko- 

IR į ITALIJĄ nomistas, sako, per ateinan
čius 30 metu Amerikos dar-

Italijos komunistu parti-:b > n > n produktingumas 
joje atsiranda vis daugiau! (^bo našumas) pakils 
titlige užsikrėtusių žmonių,l 88''' ir 1979 metais kiekvie- 

1 kurie nepritaria Maskvos nas darbininkas čia dirbs 
politikai link Jugoslavijos.’tiktai 30 valandų per savai- 

l Trylika italų “partizanų”, tę ir kiekviena Amerikos 
vadu, visi komunistai ar bu- šeinia turės mažiausiai du 

!vę komunistai, lankėsi Ju- automobiliu. Mokytas pro- 
goslavijoj ir ten turėjo ilga fesorius pateikia skaičius, 
pasikalbėjimą su Tito. Tie koki bus gamvba po 30 me- 
partizanai grįžę sako, kad tų ir kain gerai mes tada 
Jugoslavija' nori tik apsi- gyvensime. O jei ne mes, 
saugoti nuo Maskvos impe- tai musų vaikai važinėsis 
rializmo ir iie žada italų dviem mašinom, 
komunistams aiškinti, kad
Jugoslavijos ginče su Mask- Pakalkinkite kaimynus ir

Juozas žemgulys. Jonas Zim-
kus, Jonas žilius. Petras rūkas Unijos narių mažuma 
ir Feliksas Zutkus. griežtai reikalavo tą sutartį

Su tuo transportu į Ameriką su Fordo kompanija atmes- 
griuvo Queille vedama vy- jau atvyko loo.noo išvietintųjų ti. Kairiasparniai sakė. kad
riausybė. Į Bidault kabinę- žmonių, arba pusė numatytų pensijų planas esąs visiškai „ . . ,
tą įeina visų demokratinių įleisti: į Amerika pairai DP jsta- neužtenkamas. Bet didelė va Jugoslavija yra teisi, o draugus užsisakyti “Kelei 
grupių atstovai. j tymą. . dauguma sutartį patvirtino. ne Maskva. i vj.” Kaina metams $3.
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miskiai i M e* ga vome n u
.;^i-t.e šiapt/tė;-. Taostfr^ laišką Vis .*-*.;- ‘ L- . __  . >s

A. D. Federacijos išieLt- : zz- :.z o-i r -A"'t ......

.- knygoje žymią ne^i nz-.ųs ^oesss^. J u-. -zu a -- • tamma

vangi va 
7 čia ta* stovykias. iai<o gi- m

LaUSZ- ^a-
- ti.. _ tis
a I>jIŠ(r 

meni priimtas 
I a? ; .* tat v mas

S L»jS *» L.- -z..
■ -■- 7L--r i -•ts. jss fc-zaia 

nar" ’

, tu->s:u* pareigūnas.
šiubuojančioj "fair ieai" 

P aramoj minimalinio už
dai bio pakėlimas yra svei
kintinas daivkas.

-xa. pftdarFv raeraz.
>3 4*. »j saruį; ž. vr .'.z ;■

. -'r.i •- a' •..? ra- 
rRi; aasiau^ zuamj .t vasis.

'f f t r^r.. . Į. . .r..i
''2rksae» veva.-r.a -. 
sar:v; a... pfetarraLr - 
SŠjU s= --^.r. - •>--

oaija ». sar... ofa-.
Vi.". - .- > . '.■ -
r.ą; -x.esy>‘x,~ tarnyizz- tarrau- 

**>//>; .ram.

A.-en.--.- ti minineų . 
dė^mas ano tarpa jungi i - 
anie 17 mi.inn; darbir.i.'.-.n 
—č rniiirnai Ameriko* Dar
be Federacijos unijose. G 
mi.fonai CIO unijose ir vLri 

miiionų nepri.-tiau.-/- 
mt-’pn^e. kaip giežke- 
broiijos. aną'i.a.-taeių

- -i

..emu

%n*a .a
mm gyva.

tmė. -tac c*, t nte tu u. ^t ar.-::- ziavimuose ir viešai pasiro

Laiškai iš Lietuvos do. tjeer.te .m nu;. ..
staro, uuvom tš'.arvt; tr :*-

to.-a ur.-.a
Yra da 

reikšmė* -.nijo- CIO un;.; 
tarpe. kuri<>*> t^ri z>.še'.i- 
zuojanėią a ie vv n^.

ze.it- m^že-r.ė-

Yra
kelios uni.o- ir Amerizo- 
Darbo Federamjej. .-.mrio- 
taip jau turi .-xm--Ft. .'ar
čią vadovybę.

Ateiribavimas tarp beiše- 
•."ikuejar.mtį uniju ir demo
kratiškųjų ur.i, i-.m -zė'n 
svarstant Mar-haiio pianą 
ir vėliau Atlanto Sąjunga 
kiausi me. Pagai M a.- z . - 
nurod yzz. > za i ri a - p a me-
unijos išstojo prieš Mar- 
shallo pianą, kairz? "imrzr 
rialistinf,” ir ypač ma.-za- 
vo prieš Atlanto C r.imn-i 
Paktą. Užsieni, pniitizo- 
klausime kaip tiz ir ,a-i- 
rodė, z>rio- uni jvra Sla- 
kvos paki.snyrė.A . - - ie-
yra amerikoniško-.

Pi rmas ži n g - n i - i a i va
lymą r.uo svetimo- vai-ty- 
bes agentų ;n;jo-e nu . u pa
darytas, žada CIO >.nijo- 
pasitraukė Lš nevyzusiai 
pradėt//* ir Ma-.zvo- n'ri- 
guo jame- Tar p ta xin ė - • š n i 
jų .Sąjunga (V. r T F’». Ki
tas žingsnis buvo griežta 
kova prieš .’4a-zvos "dva
sia užrikrėtusiu- unijų va
dus CIO unijose. Ta kova 
išryškino skirtumu.-, parrzlė. 
kur yra svetimos vaj-tybės 
agentų liz/lai ir kova buvo 
perkelta į pačių unijų eiii- 
nius narius. Pavyzdžiui, 
elektros, radio ir mašinų 
darbininkų unijoj kova 
prieš Maskvos šeimininkavi
mą unijoj eina iš apačios, 
eiliniai nariai patys telkiasi 
apsivalyti nuo net.iku.-ios 
vadovybės. Paskutinė, Kon
vencijoj arti pusės to- unijom 
narių jau turėjo aiškų nusi
statymą mesti Maskvos pa
kalikus is vadovybės 

Kokių priemonių irr.-i-

zratL=za ,ėga .-a.vųe. Apsi- 
vaHusi r.uo boLševtizų. ra.ze-
--ri. * -.'Jr- - «<
parazitinių gaivalų ta ;ėga 
bu- aiški, drąsi pažang'O* 
Idėjų reiškėją Am.eri.-to* vi- 
-uom.eririam.e gvvenime ir 
neabejojamai tai jėgai tez- 
^:-.i;yje Amerizos ūkio per- 
tvarzvmo našta nešti.

VERGUOS SISTEMA

- z - Dar bo Fede a- 
ci;a išleido Knygą "Slave 
Labor in Ru.-*ia.' eurioje 
-urar.ziojo daug žinių apie 
m.u-u aiz . diožL;U.-:ą gėdą

~Lanx yti La:i<ca.s Jat 
Užaririz.t’

"Keleivio" -zaitvt .a- 
Laurinaiti- rasi.rtė .^.b-
. I -. — * i. S£i t ’. -). jt
AZi nera-.-rze oe*.
pateko vienam t.m.na... 
i - s n z < - . m - . inai: 
atsiietė -it z;. iai-z .

CLgužfcs I . i. 1-4 - . 
Sveikinu tave Vineuk

z..

vardu, už tauta .i.-.-ta n 
u-ų. ne- a- ;Į aėmiau

prašau. Vincuk, .eigų 
-iS. -S=: > <-:a . mu.- .

—ba..-.ą 
Milionai vergų Rusijoj dir
ba žiauriausiose koncent ra
vi; t- -tovykiose. Žmonės 
ny.-t-ta. kaip mu?ės. Bet ver
gi z? ponai, diktatorišiza.- 
.Ma-zvo.- režimą.-, skelbiasi 
pasauliui esąs “socialistiš- 
za- ’ ir giria-: “s^K-ialine pa
žanga." "Naujienos" padunr 
da tokia- ištraukas iš to* 
knygos:

šn-.r.<ui va.dina>; pakulyje 
—vergto- Ov.ėz^i. Pžižanga, 
z .rta pa-lėk*.: reizė.'o rr.e- 
f..t rz...žr..zf. t yra
rimtame pavojuje.

“Moderrzeji
7..iur^ U.r.a.co.imą 

iž gnžisū •‘kamb&nft .. fraaži.
d^r.&gvg--zai vadina narna 

r:-z.a.- .- -avo darbu- ‘“zz.na..- 
r:ė- pažargo*’ aktai3. Jie ’kel- 
o.a nežmor..3z.au-.u= -avo už.-i- 
moj;rr.us, ka.p<. žrr.orUz .rr.o žy- 
#oi!. Stengdamieai paslėpt: 
-žiauna; r.‘-rr.ora..-zą -avo -ieki- 
rnų fxxzjdi. ..e -merkia .r vadi
na reakcininkai3 kiekvieną, ku
ris išdrįsta kritikuoti arba net 
tikta: at-<.liepti apče jų žiauru 
mos.

‘ri'erjfj darba.3 virto organine 
ir nuolatos besiplečiančia Sovie- 
’ų Rusijos čr os -ateiitų savy. 
ne. Vergų darbas ir milžiniška 
p/Jitinė3 policijos sistema pasi
darė patys Stalino valdžios poli
tinės galios pagrindai, čia ma
tome dvidešimtojo amžiaus ver
gų valstybę—naują vergiją. Tai 
barbarška ir barbarizmą gim-

ijcnauiute nu'■ jvo iiectr.
r.uvom. tr..- menes:us re sa- 
vo naznouse

P.-imikai išvežti Aiu- ii* 'erz- 
Pranas mirė. jo jamo nieko n

nętO-i asm - 7:". -t- ..c. .arz.-
ėra, ožkų pilni rungai. ^i^ką ^oztečdai su-
eti nėra kam. Raimi e- 4var.-;e ve.u.-; savo n>:žru- 

li dirba bendrai. . . . Gal ^tuvoje baisi
tesoaaam pasimatyti -gėrynė.

.e pasaulyje, senatve. . .

—K. A.

"Sorčtąn Labai Dar 
Pš?;.-veati”

-jeupo I5e-«i^ aras* oo dė masonu papuošaluose.
"L. Ž." sako:

.r..-:;- "Amerikos prezidentas per 
aini- keLetą valandų sustojo ėjęs 
kuni- tautos vado pareigas, kad už

ėmus ‘Plast Grand Master' 
vietą. Masonai yra slapta 
draugija—susidedanti iš žaao- 
rkų ir dalyku—kurios praei
tis yra labai tamsi. . . . Vį- 
sucmeaės pažang-untas :r ap- 
sišvietimas nugriovė nedorą
sias iožas. liko tik fantastinis 
paveikslas surugos: ;e ^čs- 
vamanių mintyje."

tj aera.
y T . " I?

--" -------- -m -r .. iesr.es ata-parėjęš \r - , ;x •wU
G ..amo nieko neoeradom, nei ^esjtTėįo’amė y Cecilijos

Per kara vieno■ Ventos t;
usėj nuo Kuršėnų buvo r. 

-ai. o antro' Ventos pusė'

.. kad "saidai- u uwagu politika vei*? 
i i: t ažr. ’ arei gimus. •
Žinoma, kunigų priesai- 
- "kildintos algos ne

vi;. ? ir
mztattr * Iz.ufilzt.j Čecho- 

Siovazij j. Tai tik vienas 
o oati

vztv* r.«--- a-• w•r

iSt.rr.tZ.a

Kodėl prezidentas nega-buvo vokieaaL Viską su- ezi_r__ ___  __
naikino ir ne mmas vienus, įOva ***=, kol bažnyčia - -e:š pasirodyti masonų tar- 

. - . - : . ; ’ . - - ■ - * -. t s-su-
vėjo. Labai daug išdegino prantame, kaip nesupranta 

to nė "L. Ž." žinovai, kurių 
mintis, nežiūrint i visuome
nės "pažangumą ir apsi-

- Teta Ca«a Turėjo Karvute’ š'iedmą, vis dar tebėra. - ... , , Per žara neteKom ir gv- J - .............. • ...... ..................vro enmnaicio .a:*za.................... T- vr* vu.m. ir duonos, ir pauzs- Ir MasK/o* 'uvo įsvarv- 
.....  cių^nes mes virau* bet ir vki La£ C. >. M >nitor dien-j
*ngi teta! Laišką nuo kiti. ksrie tik buvo iš namų raščio z:respondentas. Ed- ge gėlos! 
vavome rugpiučio 8 d., išvaryti i pafrontėj*. Kete- mund Stever*. Dabar jis, . .. ’

- boro rašytas birželio kom padargu, drabožių ir B- -* r. i r. _š:yje: Teisėjas H. R. Medina.
Labai dėkojame, kad neturim nei kuo apsivilkti pa.-akoja "be cenzūros" sa-. ^’-j2^ paskyrė bausmes r.u- 

rūrštate musų. Kaip nei apsiauti. Įspūdžius iš sovLtiško'keistiems kompartijos va-
- me anksčiau. Mykolas _ * .. rojau*. ^.an^t; dabar patvarkė, kad

- uškevičiu* mirė 1947 *"vĮdomiausias E. Stevens Jie kalėjime iki aukš

oa.
ūso; Lietuvoj. iuiK;nc:uo- v

agvnt

Keleivio" skaitytoja Mrs. *e rudegino Petkienės- Zo- 
.:ne Savmski z..- se-.- »xs_^ .juu.r..-.^s.

N. Y., mums prisiuntė

ą. •
š;o. diktatur —*'
- - r

surugusi ‘ inkvizicijos lau
žo raugu....ti.

vergi.ą ?.u.-;joj. j,

:..........<i ..
neuzm:r?a;. 
o vardu.

U22T. rsi-:::. —
gyveno V. Laurinaičic v - 
Ha ■- ųJT • karima-

As jU- prasitu. ;e. -ue;r.at 
su Pranu. labai .rašau - 
duoti jam .ir.zėbmu- r., 
.manę*.

Tuom kar. -udiev. iizūe 
svfeb-.i mano aplankyti, 
baigsiu rašvti. Kai ga^-i; 
an trą . a..- Ką r. uzi . - ;. Uj .

: -. - . •: . . ' 
-iu sužinoję* jūsų brvii; 
antrašą. O gai jus patys 
anksčiau sužinosit t;-.-- a.n;-
rasų-. Kaip .me.-. 
nau

Mintyse bučiuoju tave, 
brangus Vincuk. Sudiev.

—L. O.

“Tik Laukite Tokių Laikų, 
Kaip Pas Mus”

rs. <i~ . )

ant skiypų. turime 10 jiFL/^ 
r--tarų. Visi s 
e esveika*

. brangi -y—p f—y- :r sustojo pne namo, moto- LTC«aįrt"»-M^iiwwl> ėtumėt atsiusti vais- . .C '. . , be jOKio gj . ulio pagalbos... y ras užsidegė ir tankas pra-
>o dąovos. ne? pa- ..ru- iprOg-;r.ę:j prieiti nie- Iš karvės Daša gaudavo vejiu dienu he haln- ir iZ 
ėra kokius loO gramu . ‘ 7.. . - , Knių aienų. oe beios ir oe

V - •omvdn’’ 'eV;eZt !r. ^d«g-<» -!rw jokių ceremonijų, patempė
ųiomvcm. Mirė Sokiene Kašte, per metus, kasdien gaben- j au^u> patemnė ir

brangiai kainuo- \asbučių Mockai abu mi-dama pieną i Maskvą. 6<m» RajjL įej jo draugų bvl 
*>s maz-

mas nuteisė pakarti septy
nius komunistų vadus ir po

-- d bai dar pagyventi ir
matyti

Musų laikraščio -i- 
jas R. Andrieiu 
mum.- paskelbti lais i 
tą nuo gim
Rašo giminė iš kolchozinės y mirties. Prašau pa- 
baudžiavos ir sako: s'-izirt gimines ir pažista-

. . . Daug laiko nešima- r į'/ 
tėm, linkiu daug laimės ir -''ašysit b1*

ir M‘“.*7zi »s»vuvių .uocnai aou nu- uaina pieną i jaas^»ą. Kajk bej jQ draU’ril t>vla
-tiek prašvsiu nupirkti rę. . . . Vengras jau miręs, rublių ji turėjo išleisti kelio- baizė<i Ar M ixkv v«
:ųsti, gal kada gjyer.-jų alpus kariuomenėj, su nei į Maskvą. 2.000 rublių goĮį ••I.ais¥į-'dėi lo''

<- atsilyginsiu. Nore- \engnene po Karo nesusi- valdžia i* jos ėmė mokesčių Iuoja» tie dirbtini kan- 
einam. . . . per metus už karvę ir kito- kiniai' šaukia kad ^Medina

kia* duokles. -Ji valdžia: ••žiaurus “

dos linksma yra.
Mes tuo tarpu esame

sveiki, tik ne vienoje vieto- , 
je gyvename. . . šieną iššie- N 
navom, laukiam rugiapiu-

—V. A.

VbT
Sophie Rubis iš Lin-

teismo
_ /lindimo yra nepavojingi,

____ w_________________ Be: šiais metais valdžia jie paleidžiami po bėla. Bet
pakėlė visus mokesčius iri jei jie gali būti pavojingi. 

Tautieti, nepamiršk, kad teta Daša pamatė, kad ji iš jie laikomi kalėjime. Tei- 
Tavo tėvų kraštas — Lietu- kar utės nebepajėgs pane- sėjas mano. kad komunistu 
va jra svetimųjų pavergtas nėti be5Oti Staliną. Ji kar- vadai, išleisti po bėla.
iidėk “£vo 'dlrb^T’aute vutę !,ardavė ir hand.vs ver' <**■*»- “ž kuri jie buvo
prie jo išlaisvinimo. Aukas ttf-'TiT’5'- ll"?™-' *r "-UUflsti- " t?dė.1 !f laiko ka‘ 
siųsti Amerikos Lietuviu valgys <.talinas«, o lcjime. O kad jie tęstų tą
Tarybai, 1739 So Halsted’ teLa Da£a var^- Ka,P var^’ darhQ- «rgi dėlto kas gali 
st, Chicago, III., ar vietos ta Pačios Rusijos valstiečių abejoti0
ALT skyriui. milionai. j —J. D.

jai belieka per metus'

iesr.es
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KELEIVIS, SO. BOSTON

KAS SKAITO, RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Ii Neseno* Praeities 
Pa* Siuvėjus

bet ji tikisi pilnai pasveikti. • 
Jos vyras irgi pralinksmė-J 
jęs, kad žmona sveiksta ir į 
linksma. Siūlyti vakarienės

nūs .sustiprinti savo įtaką bilietus nesinorėjo, bet drg. 
j siuvėjų tarpe. Tysliaviniai Diegsnienė priminė: ‘'Jeigu

.nardo t“1? tariasl,stIa,tyt‘ 1 buam'us iki' vakarienei sustiprėsiu, 
Prie. delegatus J. Hermaną, o ko- Įaj j bankĮe,a ateisiu. nes 

. ., . . , munistai mano, kad ir da-
9 metus prasidėjo judėji- bartinio delegato pareigas 
mas siuvėjuose. atsikratyti gaijma dar vienam termi- 
komumstų dominavimo o4 nui pratęsti žada butį kan- 
skynuje Pradžia buvo ga- didatu jr A Bubnys. 
na sunki, bet žingsnis po Atrodo, laikas siuvėjams ,
žingsnio eitu pnmyn. K c- omnilvoti unic budimus dc" o • v A,turiu metu bėevie komunis- Pakaivou. aPie orimus ue Sriubų namuose. Abu džiaunu ių metų negyje Komums- le to nnkimus. Siuvėjai j : Amerikos senimu 
tai buvo izoliuoti musų lo- tnrpt„ žinoti kad oolitiniai* ” . . . . ° s 11kale Katalikai socialde- tVrev? Z1”. . , Pelitiniai ziun ateių gu vdtimi Tu-kale. Katalikai, sociaiae akrobatai ir salaputnai, ku-j j keturius gražius kūdikius 
mokratai ir svaresni tauti- r:p vartosi iš kairės i deči- 11 KeiUHUS. feiaz.llr kuoikius.ninkai užvaldė lokala Ko- He . 0S1.1S Kaues 1 (leu Nors naujakuriai, pn. Sve-ninkai uzvaiae įokaią. ko- nę> kaip virvutes tampomos tik - n?ą:,nvrf hii£t„ „u.
munista. pasijuto kaip peles bezdžionės netinka stovėti ‘ U 1

šluota paspaust,. |unijos priešakyje. !“ UiL?“ o pošne-
Musų demokratinio nusi-, šiandien mums lietuviams 

statyirto žmonės, susibūrę i reikia susitai.ini0 ir bendro 
krūvą, pradėjo ruošti veik-. <jarbo_ Paskydę kur mes 
lesniems unijos nariams nueisime. Musų visuome- 
bankietus, pagerbti juos. n^j politinės srovės bendra- 
Tokie pagerbimo bankietai darbiauja Lietuvos vadavi- 
buvo suruošti P. Montvilai, J mo darbe. Bet musų uni- 
Joe Urbonui, F. Milašaus- joj atsiranda šalaputrių, ku

rie su komunistais susiuosto 
ir nevengia bendradarbiau
ti su musų tautos priešais ir 

ir su Amerikos išdavikais. Jei

Nerimti žmonės 
gražiausius darbus. tai į bankietą ateisiu, nes 

aš jūsų organizacijos paren
gimus mėgstu.”

Iš drg. Diegsnių bilietų 
platintojos nuvyko pas pp. 
Setikus, kurie nesenai atvy- 

'kę iš tremties ir gyvena pp.

kui ir F. Vaitukaičiui.
Nuo Joe Urbono bankie

to pelnas tapo padalintas 
per pusę ‘Keleiviui”
“Amerikai.” Komunistai ir! tie žmonės patys nesusi- 
tysliavininkai prieš tai siu-! pranta atsikratyti nuo ko
to, ieškojo kelių, kaip su-;munistų kompanijos, tai 
ardyti tą išaugusi padorių'unijos nariai turi juos paša- 
lietuvių vieningumą. Jiems linti iš atsakomingą vietų 
tai iš dalies pavyko. I organizacijoj.

Kada mes vieningai dir-j Katalikai su socialdemo-
b°me Lietuvos byloje, tau-i kratais turėtų panaujinti sa
lininkai pne to darbo nes,-, VQ veiklą Brooklvno siuvž. 
dejo. Jie nekartą . tsnie- tarpe. Turėtų ruoštis prie 
kindavo Amenkos Lietuvių. rjnkjmu kurie bus gruodžio 
Taryba, išvadindavo ALT: __ j,:,,:,. mi u..«*•* 4. 4- : Iliciit^iv piau^ivju. rvv.

diktato- nerimtų žmonių elgsenos 
atsisakyti nuo buvusio gra
žaus bendradarbiavimo ne-

kiui nebuvo galo. Iš Sveti 
kų i'au niekur nevykom. 
Ties Spūdžių namais susi
tikome ir pati F. Spūdi, ku
ris sakė, kad irgi pardavęs 
kelius bankieto bilietus.

Tie kurie manote daly
vauti LDD 7 kuopos ban- 
kiete, esate prašomi bilie
tus isigvti iš anksto, nes vė
liausiomis dienomis gali bi
lietu pritrukti.

—J. B.
—o—

Paminėjo Drg. B. Spudienė* 
Gimtadienį

Spalių 16 d. LDD drau
gai ir socialdemokratai At
letų Klube padarė šaunų 
musų draugės Bronės Spu- 
dienės gimtadienio minėji
mą. Ta proga draugei Spu- 
dienei buvo pareikšta šir-

HAWAJŲ “INVAZIJOS” AUKA

Havvajų salose buvo daromi “invazijos” manevrai. Pa
veikslo viršuje matyti kaip laivukas su ginkluotais karei
viais keliasi į pakraštį, o apačioje draugai gelbsti vieną 
kareivi, kurs ką tik nenuskendo beplaukdamas su ginklais 
į pakraštį.

Kas Girdėt Chicagoje

vadus ‘karaliais,” 
riais” ir panašiai. Tada 
prieš ALT veikė komunis
tai ir musų fašistinės šers- 
ties tautininkai.

rl iriom linLrziiimn ii* cni’olmr. iiimvjniiu ii cuvaigv

DETROIT, MICH.

reikėtų. Turėtume patik-
T1 . t tt u k irinti savo gfet,I sąstatą, pa- Paskyrus J. Libono^ban-, pjjdytj naujais, o kurie svy- 

^Aeto Re Keleiviui n ruoįa neturi pozicijos, pa- 
“Amerikai, musų tų bsm- likti šalv1e ir eiti vž, 
kietų rengimo grupes

ban- 
iždi-

ninkas L. Šerkšnys “Įšaldė” 
pinigus ir paskui juos per
davė BALPui. Nors geram _
tikslui musų pinigai perves- Musu T j
ti, bet tas padaryta be pia- Darf)- Tobau 
tesnio pasitarimo.

To negana. Tysliaviniai Spalių 22 d. kaip 5:30 po 
susimerkė su komunistais ir pietų nuvykom pas drg. E. 
išėjo su “bendru frontu” į Styrienę, seną LDD 9 kuo- 
už dabartini siuvėjų delega- pos narę. Paaiškinome rei
tą Ch. Kundrotą. Rinkimų; kalą, kad LDD 7 kuopa ren- 
kovoje plačiai buvo panau-'gia lapkričio 12 d., A. L. P. 
doti ir asmeniniai užsipuo- Klube, bankietą. Ji mielai 
limai prieš buvusį delegatą.;nusipirko vieną bilietą, už- 
Vėliau pasirodė, kad tie už-simokėjo duokles ir panau- 
sipuldinėjimai neturi jokioj jino savo narystę i LDD 7 
pagrindo, bet rinkimams jie kuopą.
pasitarnavo “bendrafronti-J Iš drg. Styrienės, draugės 
ninkams” ir jie laimėjo net A. Buivydienė. I. Ramanau- 
ir lokalo vadovybę. Dabar skienė ir B. Spudienė nu- 
tvsliavinių ir bolševikų ben-,vyko pas drg. Diegsnius. 
dras frontas braška. Jie Drg. Diegsnienė ką tik par- 
tarp savęs riejasi, kaip ka- vykusi iš ligoninės, turėjo 
tinai maiše. Į labai sunkią operaciją. Nors

Bolševikiški gaivalai užsi- drg. Diegsnienė nukamuota 
manė per dirbtuvių “čermo- sunkios ligos ir operacijos,

tikro unijinio 
veikimo.

ir

tas gardus gimtadienio py
ragas.

—J. B.

MIAMI, FLA.

Gerbiamas

šampanas upeliu plaukia, 
tai kodėl klubiečiai negalė-! 
tų nei paprasto alučio išsi-! 
gert?

įvėrimas lietuviškos pa-; . _ 
rapijos butų tikrai ardymas mire J°nas Macenis, 60 me- 
rr.usų spėkų, liežuvavimas ir,ta
tampymas už skvernų vienų’no *3o38 St. Aubin, Detroi- 
kitiems.

Mirė Jonas Macenis

W VI.-- ma etai oru vju cvuign

Ex*Parapi jonas.

C. K. Braze 
,- T H?e|per “Keleivi” ir “Naujie- 
įe uvis 'o nas„ pareigkė nuomonę, kad

musu mieste nereikalinga j " JMoterų Koncertas

HARTFORD, CONN.

Kelionė į New Yorką ir
J. Buivydas.

-o
S1&

lietuviška bažnyčia, nes pa
simeldimui bažnyčių vra už 
tenkamai, apart to, melstis

. te. Palaidotas spalių 4 d.
' Holy Sepulchre kapinėse iš 
; Mother of Consolation baž
nyčios.' Velionis 
j Amerikoje 40 metų, paliko 
; dideliame liūdesyje žmoną 
' Katrę ir dvi dukteris, Mrs. 
M. L. Calordie ir Mrs. C

Apskritai imant, spalių 
mėnuo Chicagoj buvo šiltes
nis, negu rugsėjo mėnuo.1 
Bet vienas vietinis radio ko-' 
mentatorius chicagiečius 

i įspėjo, kad švelnus oras ne-1 
ilgai tesitęs. Girdi, šių me
tų žiema prasidėsianti anks-' 
ti, busianti šalta ir ilga. Tą1 
pranašystę gavęs ne iš oro 
biuro, o iš vieno paukščio' 
(povo). Girdi, ŠĮ rudenį 
povų plunksnos iš uodegų 
anksti išsipešusios. Tas ir' 
rodąs, kad žiema busianti' 
ankstyva, ilga ir šalta. Taip' 
esą buvę patirta praeity.

—o—
Jau skelbiama, kad kun. 

A. Briszkos iš Brighton Par
ko lietuvių klebono, pagerb- 
tuvės jo 35 metų klebonavi-| 
mo ir gavimo pralotystės 
Įvyks lapkričio 6 d. Kur? 
Parapijinėj salėj? Ne, Da
riaus-Girėno salėj. Kodėl? 
Todėl, kad tos parapijos sa
lė labiau panaši Į menko 
farmerio daržinę, negu Į 
miestišką pastatą. Kun. A. 
Briszko yra žinomas, kaipo 
sumanus realestatininkas ir 
namų statytojas. Jis tuomi 
ir pralobo. Bet jo pastaty
toji parapijos salė tai tik 
šiopa ir taip apleista, kad* 
išrodo, kaip kokia žiurkių j 
lindynė. Tai va kodėl di-i 
dingo praloto pagerbtuvės 
Įvyksta po svetima pastoge. 

—o—
Po kompozitoriaus A. Va

nagaičio mirties margutie- 
čiai ir romiečiai ėmė gerinti 
santykius. Dabar margu- 
tiečiai mažą dalį savo radio 
valandos pervedė romie
čiams. Kol kas romiečiai 
gauna tik po 15 minutų sa- 
vaitėje. Gal tai tik pradžia. 
Programą užpildys jėzuitai, 
kurie sekmadienį, spalių 23 
d. prie lietuviškų bažnyčių 
išdalino plakatus su prane-Kruhlik, liko ir keturi anų-;-- _• „ • j i i ' ™• j^aj ; simais apie tą dalyką. Pla-

; katas ne be Įdomumo tam,
Spalių 22 d. ryte išvažia 

vo du busai i New Yorką
ir garbinti Dievą galima vi- pamatyt lietuvių dailės pa- Velionis Macenis per pas- kas moka skaityti ir daryti 
sur, net ir po uola pasislė- rodą. Diena buvo graži ir tavuosius 31 metus nuolat išvadas. Minėtame plakate 

kelionė smagi, tik per New dirbo Fordo kompanijoj, j sako:
Yorko miestą 2 valandas “Ar
važiuojant nrailffo i Velionies šeima reiškia1 .. . . siurpu-vaziuojant prailgo. l£įrdinea nadėka visiems* ga nela,rne—ba,sMs kar*’

Parodoi ne vi^ka« mums 1 - ‘ • neišpasakytas vargas, gilusraiocioj ne \isKds^mum& (.raugams ir giminėms uz jų 
teko pamatyt, ne? ji dar ne-iU2U0iautą, už gėles, pamal- 

ir

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

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

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

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

pus. Bet va tuomi gerb. C. 
K. Blaze nuo klerikalų ir 
užsitraukė koronę ant savo 
galvos. Jie šoka, puola per 
spaudą ir laiškais, nelygi
nant Įerzintas širšių lizdas. 
Klerikalai matyt perdaug 
turi viengungių kunigų, iš 
kurių tarpo jiems pampo 
paskirti vieną musų tikin
čiųjų saujelei penėti.

Jeigu jau yra perteklius 
kunigų, tai kodėl jie negali 
dirbti naudingų darbų— 
statyboj, farmose, kasyklo
se? a Juk kitų profesijų 
žmonės, kaip advokatai ir 
kitokie, iei negauna darbo 
savo profesijoj, dirba bet 
koki darbą ir dangus dėl to 
negriuva.

Lietuviškas klubas su sve
taine butų kultūringai de
mokratiška Įstaiga, nes su
trauktų visus lietuvius po 
savo pastoge. Nereikia nei 
sapnuot, kad čia visi lietu
viai katalikiško nusistaty
mo, lietuvių tarpe, aš pa 
tyriau, yra ir kitokios tiky
bos žmonių, ir apart ne- 
zaležninkų mes turime ir 
liuteronų, ir laisvamanių, ir 
reformatų.

Klubas su svetaine, su 
knygynu, su laikraščiais su
trauktų po savo pastoge vi
sų srovių lietuvius, tai butų 
visų namas. Klube stiklas 
kitas alaus troškulį nura
mint nieko nekenkia. Jeigu 
tūlose klebonijose vynas ir

buvo galutinai sutvarkyta. das jr kįtus patarnavimus 
Kiek teko pamatyt, apie tai sunkioje šeimos valandoje.

,irgi nerašysiu. Tikiu, kad, ' Nuliudusi Žebra.
mažai bus lietuvių, kurie______________________
nenorės patys jo? pamatyti.'
Man ir persunku butų apie 
jos vertę rašyti.

Vakare grįžom namo su 
dovanomis ir smagiai nusi
teikę.

—o—
Spalių 23 d. Tėvynės My

lėtojų Draugija surengė 
koncertą. Buvo kviestos 
padainuot lietuvių moterų 
klubo dainininkė? iš Wor- 
cesterio. Čia jo? jau antru' 
kart dainavo ir publikos at-į 
ėjo daugiau, negu ant kitų 
koncertų. Daug gražių dai
nelių padainavo, kibai pati
ko, ypač vyram.

Keturios dainininkės bu
vo “dipukės” iš Afrikos Su
dano ir nors akiai jos gal ir 
nelabai patiko, bet publiką 
prajuokiųo. Vieną dainelę 
dainavo kartu choras ir vi
sa publika. Užtraukėm “Kai 
aš turėjau kaime mergelę,” 
tai net sienos drebėjo ir iš
ėjo gana sutartinai.

Publikai koncertas patiko 
ir neteko girdėti nusiskun-' 
dimų.

K. Vailoni*.

TVARKYS ELEKTRĄ

Buvęs Washinjftono valstijos 
gubernatorius, Mon C. Wall 
green. numatomas paskirti į 
Federal Power (’ommission į 
vietą senato nepatvirtinto 
Ielanri Olds.

skausmas, kurį šiandien ken
čia žmonija, Įvyko todėl, kad 
mes nutolome nuo tikrosios 
meilės, teisingumo, dieviško
sios tvarkos?”

Iš to pareiškimo išrodo, 
kad pripažįstama, jog visas 
Romos katalikiškasis pasau
lis—vadai ir eiliniai žmonės 
—nutolo nuo tikrosios mei
lės ir tt. Rodos, po to turė
tų sekti atgaila ir “pasipro- 
vijimas.” Bet tą viltį suar
do toks tolimesnis šiame jė
zuitų plakate pasakymas:

“Kristus, visados susirūpi
nęs Tavo laiminga ateitimi 
bei šviesia dabartimi, rodo 
Tau aišku kelią per šventą

Katalikų Bažnyčią, katalikiš
ką knygą ir laikrašti.”

Iš to pasakymo aišku, kad 
visi Romos katalikų vadai 
—dvasiški ir pasauliniai— 
skaitomi nekaltais, o kalti 
tik paprasti žmonės. Tai se
na kunigų pasaka. Tą se
ną pasaką jėzuitai savo pla
kate pakartojo ir kartos ją 
savo pamoksluose per 
“Margučio” radio valandė
lę. Matyt, per klaidą, ar 
per jėzuitišką gudrumą pir
mame sakinyje pasakyta: 
“mes nutolome nuo tikro
sios meilės”; turėjo būt: 
“jus nutolote” ir tt.

—o—
Chicagos naujakuris, kun. 

A. Juška, aplankęs šunų ka
pines, aprašė savo pasipik
tinimą.

Lai kun. A. Juška aplan
ko Chicagos skerdyklas, 
kur šunų maistas (dog 
food) gaminama. Jis ten 
ras puikiausius tam reikalui 
Įrengimus. Pamatys, kad 
pirmos rūšies mėsa tam var
tojama. Toliau teaplanko 
didžiąsias maisto parduotu
ves. Ten pamatys lentynas 
apkrautas Įvairiu šuniniu 
maistu. Tepatyrinėja, kiek 
lietuviškų klebonijų yra be 
šunų. Tepatyrinėja, kiek 
žmonelių-dumelių kvailys
čių pridaro, laikydami šu
nis. Štai pavyzdys

Praėjusią vasarą Mar- 
ąuette Parko lietuvių para
pijos piknike Vytauto Par
ke viena parapijonka savo 
pažįstamų būrelyje didžia
vosi savo šuniuku. Gyrėsi, 
kad to šuniuko užlaikymui 
ji išleidžianti daugiau, ne
gu savo vyro užlaikymui. 
Gyrėsi, kad vieną syki jam 
paėsdinti, sušerianti “stei- 
ko” už 75c.

Taigi kun. A. Juška, pik
tindamasis dėl šunų laidoji
mo, šovė iš patrankos i 
žvirblį.

—o—

Nesenai įvykusiame mar- 
gutiečių pobūvyje progra
moj be kitų dalykų buvo 
atvaizduotas (ir gerai at
vaizduotas) lietuvių tautos 
rudasis “geradaris.” Natū
ralu buvo laukti, kad bus 
atvaizduotas ir raudonasis 
“geradaris.” Bet tai nepa
daryta. Kodėl?

Liberalą*.

KAIP TAPTI PILIEČIU?
Dar turime knygučių, 

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

“KELEIVIS”
* 636 Broad way,

So. Boston 27. Mass.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimu* ir pajieikojimu*.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 Ea*t Broadvvay So. Boston 27, Mas*.
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jinras 
Maikio sa Tęva

kariukų susirenka kokie 30 kaliais net iki $17. Bet $17 
ar 35, tai tuomet motoras! tai yra retenybė. Daugiau- 
su tais kariukais keliauja šia uždirba mašinistai, jie 
sau. gauna mokėti nuo kiekvie-

MARGUMYNAI

Canada.—Pas 
East Coules 
dasi ketur 
los.
Coulee vyrai dilba tose 
syklose. Yra. žinoma 
keli biznieriai, kaip 
krautuvių savininkai ir 
biznio ištaigu vedėjai.

Darbas Anglių Kasykloje
EAST COI LEE. Alberta, mis mašinomis, elektros jė-

Coulee no namelio pakirtimo. Ma- 
y išmistai uždirba nuo $11 iki

ka- kančiai dienai angliaka- 
ir siams darbo. Nuo 12 vai. 

tai vidurnakčio ateina kitas se
tas mašinistų, kurie su kito-

mašina per vidurį sker- se susirenka taip v
kitų
Bet kia

daugumas East Coulee gy- sai perkerta tą angli, ir an 
ventojų turi pragyvenimo glies žinovas (fire boss)
šaltini iš kasyklų 
ir pavojingo 
tose 
nuo

Angliaka
maiši ruimai turi u ■ nuo '-laziai ištašyti, o kartais ir 
18 iki 25 pėdų. Ir tarp tų gana sunkiai, taip pat ir 
luimelių sienkstys nei-imtos^ramsčiai pa>tatyti.

dieną. 
Drum-

„mui tėra. Todėl East belJer.api"!i"kėi.da.baya"g;
Coulee kasyklose dirbama l,akas,al dl,bavtlk. ’ dleng 

Kai ku Per savait£- vadinasi, sės- 
riose East Coulee kasyklo-itadie,niais “ sekmadieniais 

adinamo i > ra.1,?°^ Jelgu, Pnp,u.°?a:
“black damp,” kuris žmogų1™31 katram tenka d,,btl 
labai greit apsvaigina. Bet šeštadienį, tai už tokią šeš- 

dieną, pagal kontraktą, 
moka pusantro laiko. Bet 

tokio 
eikia 

šeš-
tam tikros maskės netm!^^0' u31" 

. ... Bet “black damp“ ne- b« t,k labal ,skublal re,ka- 
kartais ekspiioduoja. Žinoma, kur. ,n£am dal jul

11.

anglies paliekamas nuo 5 angliakasys randa vidury 
iki 35 pėdų platumo, žiūrint į anglies akmenis, čionais 
koks yra lubų stiprumas.; vadinamus “niggernead.” 
Jeigu lubos silpnos, vadina- je akmenys kartais buna 
si, akmenys gali greit pa- ’f'ideli, pasitaiko ir tokių, 
siliuosuoti. tai tokiose vie- kad sveria nuo 3 iki 5 tonų. 
tose tuos slenksčius padėka i Tuomet tuos akmenis reikia
tarp ruimų 25 iki 
platumo. Kitose 
kur viršus (lubos t vra visai 
geros, slenksčius tarp tu 
ruimelių palieka nuo ■

ėdu * sušaudyti ir sukrauti, 
vietose. ^augurr-°je anglis esti

3a j

20 pėdų platumo. Ruime- 
—Tegul bus pagarbintas, buvo toks tvanas, kad visi lio viduriu eina siauras. 3 

Maike! į Kalnai buvo apsemti. Aš to pėdų platumo gelžkeiiukas.
—O kas girdėt, tėve? netiktai nežinau, bet ir ne- O iš šonų, salia to geižke- 
—Aš, vaike, ateinu pas tikiu, kad tiek vandens ga- liūgo, yra pristatyta ram

va nuo akmenų, 
sys tą anglį pila į 

iki Kariukas, išėjęs

Tuos lamsčius 
angliakasiai.

stato
išėmė

tave pasiklaust, kas ant Įėjo kada nors būti. oių.
svieto girdėt. Ot, pasakyk —Jes, vaike, buvo. patys
man, kas atsitiko su ta —Tai kur tas vanduo da- anglį.
Amerikos misija, ką nuva- bar? Popietinė permaina
žiavo ant Rarotų Kalno: ar —Į marias subėgo. deda nuo 4 vai. popiet
ji surado tenai Nojaus ar- —Ne, tėve, jurose to van- ma mašinistai su tam tikro- centralinio
ką, ar ne? dens nėra ir niekad nebuvo. ___

—Tėvas, turbut. turi gal- —Nu, jeigu nėra, tai iš- 
voj Ararato Kalną, nes džiūvo.
"Rarotų Kalno” visai nėra.

oras cirkuliuoja, tai 
"black damp” išvaiko. 

Užmokestis

Jis East Coulee kasyklos da-1j bar dirba pilnu Įtempimu, 
rir kiek darbo dienu vra nu-

nustatvta toki: ant kompa
nijos šifto dirbančiam moka

pas mus yra statvta, kasyklos vadovybė
žiuri, kad nebūtų apleista 
nė viena diena. Bet prieš 

$10.74 už 8 vai. darbo die-ikarą East Coulee dirbdavo
ną. Bet iš tų pinigų atskai
to valdžios mokesčius, duo
kles Į uniją, apdraudą ir ki- 

Angliaka- tas smulkmenas, taip kad;derių 
kariuką, grynų pinigų atlieka gal po 

lauk, išver- §9 ar §959 Taj tiek moka

Bet
lais

ciamas i tam tikrą šutą ir 
anglis pasveriama. Svoris
buna nuo l.Hio iki 3,000 šifto. Bet angliakasiai pa
svarų. Angliakasys gauna prastai dirba ant kontrakto 
mokėti nuo svorio.

Iš ruirr.elio angli

visiems angliakasiams, ku
rie dirba ant kompanijos

labai silpnai. Per visus me
tus išdirbdavo nuo 50 iki 90 
dienų. Sakydavo, kad 01- 

neturi. Per karą ir 
iki šių metų pavasario buvo 
geri laikai. Šį pavasari pir
mu kartu no karui jau pra-

Vokiik&s Lugger
Amerikoje po karo atsi

rado galybė vokiškų revol
verių ar brauningų, vadina
mų "lugger.” Tai buvo pla
čiai vokiečių armijoj varto
jamas revolveris, o kai vo
kiečių armija susmuko, ta
da Amerikos kareiviai tų 
revolverių prisirinko tiek, 
kiek tik norėjo. “Luggeriai” 
pateko ir Į Ameriką, kaipo 
karo “suvenirai.”

Patrakėlis Houartl Un- 
ruh, kurs Camden, N. J., 
išžudė 13 žmonių, tą kruvi
ną skerdvnę padarė su vo
kišku luggeriu, o iš viso 
Amerikoje su tais revolve
riais yra nužudoma kasmet 
iki 6 tūkstančių žmonių, ar
ba papildoma 80 nuošimčių 
visų žmogžudysčių.

Vokiški luggeriai pasida
rė labai kruvinas karo “su- 
veniras,” policija norėtų, 
kad jie kaip galima {greičiau 
išnyktų. Bet kaip juos su
rankioti?

Japonų Amžius
Japonijoj yra paprotys 

naujai gimusi vaiką skaityti 
vienų metų amžiaus. O kai 

dėjo šlubuoti ir iš pavasario' jaunas japonukas ar japo-
ir dar pradžioj vasaros petynukė sulaukia pirmų naujų 
kokius tris mėnesius dirbom: metų, tai jam pridedama

ii- iie kiek daugiau uždirba, 
išveža ir jeigu angliakasys neuž-

tik po 2 ar 
tėj. Dabar

3 dienas savai- 
vėl dirbam pil-

ę kitas vyras su arkliu ir pri- dirbtų $10.74 per 8 valan- ną laiką, 5 dienas.
A. Vaisnis

kelio.
Angliakasiai paprastai Biznieriams geriausia vie

tų uždirba nuo $11 iki $14, o U pasiskelbti “Keleivyje.”

—Ir neišdžiūvo.
—O iŠ kur tu žinai?
—Aš žinau tai iš tu fak-

—Gali but, Maike. kad 
aš turiu misteiką. Tų kalnų 
ant svieto tiek daug. tai kas įu> kuriuos mokslas vra nu- 
čia gali visų jų vardus atsi- statės. Mokslui, pavyzdžiui, 
minti. yra žinoma, kad smarkiau-

—Tas tiesa, tėve, reikia sias lietus neprilyja daugiau 
žinoti geografiją, o tėvas kaip 6 colius vandens į va
jos nesimokinai. landą, ir per tą laiką taip

;—O kam man jos reikia! išdžiovina atmosferą, kad 
Aš moku visus katekizmus debesys išnyksta ir daugiau 
ir visų šventų litaniją galiu nėra iš ko lyti. Biblija gi 
ant pometies pasakyt. Ar sako. kad lietus, pagimdęs 
tai to neužtenka dusios iš- tvaną, lijo 40 dienų ir 40 
ganymui? . įnakčių. Taip niekad nega-

—Bet jeigu nežinodama Įėjo būti: bet jeigu ir sutik- 
geografijos tėvo dūšia pra
dėtų ieškoti “Rarotų Kal

sime. kad taip lyjo, tai per 
40 parų vistiek negalėjo 

no, ji pasiklystų ir niekad daugiau prilyti, kaip 500 
jo nesurastų. ' pėdų: tuo tarpu gi Ararato

—Dac inaf, Maik! Paša- Kalnas turi apie 7,000 pė-, 
kyk, kaip pasibaigė tos mi- dų aukščio. Taigi vanduo 
sijos kelionė: ar ji surado - - -
tą šipą, ką išgelbėjo žmo 
n i jos veislę, ar ne?

—Ji dar tebeieško.
—Na, o kaip tu, Maike, 

rokuoji, kokiu spasabu ji 
galės tą laivą nuo kalno nu
leisti? Juk be vandens lai-

negalėjo daugiau jo apsem
ti, kaip keturioliktąją dalį. 
Ar tėvas gali išaiškinti, ko
kiu tuomet budu Nojaus ar-į 
ka galėjo ant to kalno užsi-; 
kelti?

—Palauk, Maike. aš nuei
siu pas zakristijoną pasi-Į

vas negali plaukti, o ant klausti. Jis skaito šventą 
kalno vandens negali būti. Į raštą, tai kitą savaitę aš 

—Tėvas dažnai bariesi, tau atnešiu atsakymą.
kad aš “bedieviškai” kalbu, 
bet dabar ir pats nusikalbė
jai šventvagiškai.

—O kaip tu tą išfigeria-

—Gerai, tėve, aš lauksiu.

KELEIVIO
KALENDORIUS

1950 METAMS
Musų Kalendorius 1950 

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

Kalendoriaus kaina bus 
tokia pat, kaip kitais me
tais—50 centų. Užmokestį 
atskirai siunčiant galima 

metų atgal Dievas buvo už- prisiųsti ir pašto ženkleliais 
leidęs patapą ant svieto. ai’Ea po 5 centus. Tik 
Vandens buvo tiek daug. Prašom nesiųsti oro pašto 
kad didžiausi kalnai buvo ženklelių, ir nesiųsti pašto 
paskendę. Taigi tada No- ženklelių iš Kanados, nes 
jaus £pas ir sustojo ant to negalim jų suvartoti, 
kalno.

—Tėvas

vai?
—Visai paprastai, tėve. 

Jeigu tėvas pripažįsti, kad 
laivas negali be vandens 
plaukti, o vanduo negali 
but ant kalno, tai reiškia, 
kad Nojaus arka ant Arara
to Kalno yra tuščia pasaka. 
Kitaip pasakius, biblija ra
šo niekus.

—Maike, noi's tu moky
tas, ale durnas. Juk tu ži
nai, kad keturi tūkstančiai

čia truputį klys-

u

PUIKIAUSI GYVENIMUI

VIETA PASAULY . . .

—bet vistiek negalima tvirtinti 

kad mes turime VISKO.

ower companies

Thi* Atirrrtiirmmt Spontornl by BOSTON EDISON COMFANT

Mes neturime anglies kasyklų 

Peiksimuose, nei aliejaus versmių ant Cape Cnd. 

Taigi tu kuru parvežimas laivais

ar geležinkeliais nusprendžia

elektros kainas Naujojoj Anglijoj.

era vadovybė ir techniški

abumai sumažina tas ekstra išlaidas.

Šiandien elektra Naujojoj Anglijoj yra pati

Firmoji Pigmena šeimynos sąmatoj—iš jos 

daugiau gauni naudos negu kitko už tuos pinigus.

electric light and
OP NEW ENGLAND

o

KELEIVIS”
636 East 3roadway

ti. Sakai, kad aš žinąs, jog South Boston 27, Mass.

dar vieni metai amžiaus. 
Pavyzdžiui, vaikas gimęs 
gruodžio 31 d. jau yra me- 

. tų amžiaus, o naujų metų 
dieną jis jau skaitomas dve
jų metų amžiaus, nors pa
gal musų supratimą toks 
vaikas tėra tiktai dvejų die
nų amžiaus.

Japonai kartais aiškina, 
kad žmogaus gyvenimas 
prasideda su jo pradėjimu, 
o ne su gimimu, todėl jie ir 
skaito ką tik gimusį vaiką 
vienų metų amžiaus. Yra 
ir kitokių aiškinimų, bet, iš 
tikrųjų, tai yra senas pap
rotys ir kodėl jis yra toks, 
išaiškinti sunku. Tas pap- 
rotys yra labai giliai įleidęs 
šaknis ir nors jau praėjo 47 
metai, kaip “veikia” įstaty
mas, kurs reikalauja žmo
gaus amžių skaityti pagal 
Vakarų pavyzdį, bet japo
nai skaito savaip ir jau. Sa
ko, kad MacArthuro vieš
patavimas ir tame reikale 
padarysiąs perversmą.

Padėka
International Rescue and 

Relief Committee. lietu
viams gelbėti fondas, reiš
kia nuoširdžią padėką so
cialdemokratų 19 kuopos 
nariui, P. Tiškevičiui, gy
venančiam Brooklyne, 27 
Norwood Avė., už prisiųstą 
aukų lapą su $21 aukų. 
Taip pat reiškia širdingą 
padėką Mrs. Kupčinskienei, 
gyvenančiai Brooklyne, 287 
Scheffer St., už prisiųstą 
aukų lapą su $11.75.

Ne tuščiais žodžiais nu
dirbami dideli darbai, bet 
nuoširdžiu darbu. Tat reiš
kiame padėką visiems pa
aukojusiems šiam kilniam 
reikalui padėti lietuviams 
atvykti iš tremties į šį lais
vės kraštą.

Brangus tautiečiai, kurie 
dar nesat prisiuntę aukų la
pus, prašom juos siųsti, kad 
ir nedidelės sumos susidės 
į vieną daiktą, pasidarys 
stambi suma. O reikalas 
yra labai svarbus, nes dar 
daug musų brolių laukia pa
galbos.

Siųskit pinigus, buto ir 
darbo garantijas tiesiai šiuo 
adresu:
International Rescue Coinmiffee 

103 Park Avenue
New York 17, N. Y ,
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Vermonto Farmose -ienos viso sieksnio 
o, antrojo aukšto

XVIII savo žemės. Po septynių 
ROY ALTON, Vt. Be"e- met^’ šiandien JU ūkis ver- 

low sodybon atvyko Pranas las tarP 18 ir 20 tūkstančių 
Kaminskas, 45 metų, žmona dolerilJ- Ar tokis dalykas 

« Aiš-Kaminskas, 45 metų, žmona Al tokis d
31 metų. Pirmaeiliai pa- ?al^as didmiestyje? 
žangus žmonės. Dėl jų at-lku’ kad ne" O tokių progų 
vykimo garantijos buvo iš-įcia yra*
siųstos prieš aštuonis mėne- Antru Kart Aplankius
v“6’ bet-bUl;. d,abar atv>'ko\EAST BURKE, Vt., Cal-

*V>le-g1-ia‘C . , ,. 'kins sodyboj antru kartu
Paaiškėjo štai kas. Ka- ateilankė'e ' pas Kamins-

dangi jiedu atvirai pazan- kus }sukus *kieman tuoj|
gus. žmones tanas nuo pasįtiko pats šeimininkas iri 
Varėnos drapieznas dzūkas, kvietė vidun. cia atra. .
jinai lėto budo mariampo- dom Kaminskienę triusian- 
liete-ir kadang, jų vardai tis plie namų ruošos. Ka.

uvo įiasj i įlankose, taiĮ.ys išvažiavęs miestan. Ma- 
atvirai jų negalėjo pastumi , įjona išsyk lyg nepažino, 

tik kai prašnekau tuoj link
smai prabilo:

—Vai dievulėliau, kaip 
senai jus nematėm ir taip 
ilgai lietuviško žodžio ne
girdėjom,—su priekaiščiu

: i:ėdę nubraukė ir prašo vi
sus prisėst.

—Tai kaip jus su savo 
. .. vyru kalbat, ar ne lietuviš-

kuris išdavė liudijimą.!kai?
-Lietuviškai, ale sveti

mas žmogus dar maloniau 
išgirst,—tai ištarus nubėgo 

Ii viršų persimainyt suknelę,

} šalį ir jų vieton Įkišt ki
tus. Todėl tūlas smetoninio, 
raugo daktaras “atrado” 
Prano plaučiuose džiovos 
požymius ir dėlto buvo su
laikyti.

Reikėjo eit r.uo Ainošiaus 
prie Kaipošiaus iki pasisekė 
dasikapstyti prie sąžiniško 
vengrų gydytojo. Dr. Kro
ger,
kad Pranas vra sveikesnis 
uš tą smetoninį fušeri, ku
ris nedalo garbės gydytojų 
profesijai. Po to gavo pro

PREZIDENTAS PASIRAŠO SVARBŲ BILIŲ

f

Prezidentas 'i rumunas pasirašo bilių apie pakėlimą mini- 
malinių darbininku uždarbių iki 75 cer.tų valandai. vieloje 
buvusių 40 centų valandai. Pasirašant tą bilių preziden
tas pakvietė į Baltuosius Namus būti liudininkais visą 
eilę unijų vadų ir savo bendradarbių. Paveiksle matylis 
dari o sekretorius M. Tobin, Amerikos Darbo Fedcrai i jos 
pirmininkas Wm. Green ir k.

u tos, langai
ę.ųtt.an. 
Aišku

•. • n
kad šis

storo- 
lubos 

diek Ii, ne- 
bažnyčios. 

masyvis na-

gą išvažiuoti ir jau \ ermon-j pasidabint.
an5 farrnos gyvena,! Užklausiau šeimininką.

GŽiaugiasi ir kukliai kuria kaip naujakuriai, ir kaip 
gyvenimui gustelę. abelnai viskas? Šeiminin-

Panašus piktas šposas bu
vo iškrėstas ir Česlovo Ša- 
deikos žmonai, kuri su vyru 
ir su dviem vaikučiais anks
čiau gavo laimę pasprukti ir 
atvykti. Kol kas neturim 
tikrų davadų, bet juos gau
sim, ar tik vienas ar ir dau

kas paaiškino, kad viską 
kuogeriausiai, visi sveiki, 
linksmi ir nėr ko skųstis 

—Kaip žinot, kad jūsų 
naujakuriai visakuom pa 
tenkinti ir linksmus? Ne- 

susikalbat?

ti piernikų, kritusių obuo- toja iš DP, bet ji Į šią kavos 
lių ir pasiklausyti girgždan- pilstymo tvarką nekreipia 
čios ir rėkiančios radio mu- jokio dėmesio. Rodos, už- 
zikos. Iš lentų sukalti kiu- tektų pilstytojai duoti i 
bo staliukai, tvirčiau prie jų rankas samtelį su snapeliu, 

tuomet ją patogiau butų 
pilstyti. Stovykla duoda tik 
šaukštą ir lėkštę, tad iš kur 
DP žmonės, ypač viengun
giai, ims patogius indus, 
kuomet visą savo turtą su 
savim nešiojasi.

Pily sėdintieji gydytojai 
reikalauja sveikatos ir tik 
sveikatos. Čia stovykloje 
taipgi turima gydytojų, bet 
niekam neateina į galvą pa
žiūrėti kokį bacilų ir vibri- 
jonų mišinį gamina stovyk
los kavos pilstytojai.

Delta.

prieš šimtą metų sta-'prisiglaudus, svyruoja, kaip
tylas, statytas tais lakais, 
kada protingiausi Europos 
žmonės bepročiams namų 
nestatė, priešingai, kada 
dykaduoniai bepročiai sta
tydavosi sau rumus—pilis— 
ir toms pilims ginti laikė 
kareivius ir steigė kareivi
nes. Kai Į mano rankas pa
teko senas Raštatto miesto 
; Janas, toje vietoje, kur, 
anot musų tauteičių, turėjo 
būti sakytasai “beprotna
mis,” buvo ne kas kita, tik 
markgrafo Leopoldo vardo 
kareivinės. Tad šiuomi ten
ka atitaisyti piktą apie ši 
pastatą gandą, buk čia butų 
buvęs namas bepročiams 
apgyvendinti.

Tuo metu, kai buvau pri
siglaudęs šituose namuose, 
čia gyveno virš tūkstančio 
dūšių. Juodoj lentoj buvo 

žmonių

įkaušę, bet jiems užtenka 
sveikatos, kad išlaikyti žai
džiančius šaškėmis ar šach
matais. Apie staliukus su
simeta būreliai pažįstamų ir 
vėdinasi esamais gėrimais ir 
šnekučiuoja visomis dienos 
temomis, kurių svarbiausia 
įvairus nuotikiai sveikatos 
tikrinimo komisijose. Klu
bo sienos papuoštos visų 
“tėvo” pavergtų tautų ir 
valstybių vėliavų, spalvų ir 
ženklų piešiniais. Štai Lie
tuvos Vytis, užkeltas ant Di
džiosios Britanijos vėliavos, 
rodo didžiausi dinamišku
mą. Koks nepaprastas Rai
telio užsimojimas ir Balto
jo Žirgo šuolis! Argi jį su
lyginsi, pavyzdžiui, kad il
su Estijos trimis liūtais, pa
našiais į ramiausius gyvu
lius su žmogaus veidais? 
Arba Lenkijos Aras? Šio 
plėšraus paukščio paveiks
iąs kažin kodėl užkištas už 
kokio tai vamzdžio, visas 
susiraitęs ir nedaro jokio 
įspūdžio. Šitame klube ga
li pavartyti iliustruotus žur
nalus, laikraščius įvairiomis 
kalbomis ir pasiskaityti vie- 

religinio tųjinio

Jau Atvyko 14,332 
Lietuviai D. P.

Bet

parašyta kokioms 
kategorijoms tie 
daiktai priklauso, 
vieni buvo visiškoj IRO ži
nioj, kiti—USA, treti—

atseit, tie, kurie 
su emigracija į 

USA ar Franciją. buvo

gyvieji 
būtent:

gerai, tik tas mum nepr 
prastas amerikonų maišia.- 
nuolatos kvaršina galvą ir Francijai 
barškina pilvą. Rodos pri- p-arkėsi 

Jsivalgai ligvaliai, bet jautie- įjSA ar franciją. Puvo pn 
_ j si pusalkis ir gana. Šeimi- tu kraštu žiniai. At
įuom tarpu gavo “Relei- ninkė žadėjo gaminti gėrės- talpina i bendros,!ną kita
” prenumeratos laikas is- nį, daugiau dėt riebumų1^ didelius kambarius, čia knygute.

skur.dėt, kad sunku, rankas 
skauda,—jai priminiau.

—Taip, rašiau, bet pri
pratau ir dabar neskauda, 
—rodo rankų ryšelius, kur 
skaudėjo.

vi,
sibaigęs, bijo, kad nesulai 
kytų, bet nežino ką daryt, 
kaip pinigus pasiųst. Pa
aiškinau šeimininkui ir su
tiko tuojau čekį pasiųst.

riebumų ga
maistan ir išvirsianti rugš

ugi pilnai
-------- ------ — —Kol kas pilnai nesusi-j

giau ten buvo panašių neva ‘kalbam, bet išsiaiškinam, ji-! 
daktarų, kurie ne tik negel- nai mane mokina lietuvis-1 
bėjo lietuvius, bet dar juos
giliau murdė į ašarų ir var-

, š - • •I A ■» t Ar.čxi, u j<į
ir išsiaiškinam.

in nei i £lz o i angiionai. Taina.

go balą. Tokius niekšus
reik numaskuoti. Ibūnant linksma?—vėl klau-

TUNBRIDGE. Vt., Her-jsiu.
man Bortugno sodybon at- O. well, tas lengva matyt 
vyko Bronislovas Salamač- iš jos veido, kai linksma tai

-Kaip gi suprantat ją

ka, 22 metų jaunuolis, nuo 
Ratnyčios, baltgudis, lietu-

dainuoja, kai kas negerai 
tai nubudus, bet jinai visuo

viškai mažai supranta, pra-1 met linksmai dainuoja,—se
sė darbininkiško turinio len-j nelis paaiškino ir pridūrė: 
kiškų bei rusiškų laikraščių.'—Gerai, kad atvykote, no- 

Jau rašėme, kad Vermon- rėčiau, kad jus jai pasaky- 
te galima lengvai įsigytiįtumėte ir paaiškintumėte,

kad ji taip sunkiai nedirb
tų, į tvartus neitų ir karvių 

su žmona, ant 37 gatvės nemelžtų.
New Yorke. -Jiems nepati-! Paaiškinau Kaminskienei 

susikimšimas, šeimininko patvarkymus.
—Tai kas tas karves pa

melš, pieną iškoš, pienintu-

ūkį. Štai pavyzdys: Herman 
Bortugno gimė ir augo, abu

ko miesto 
triukšmas ir abelnai did
miesčio gyvenimas, tai įsigi
jo farmą Arizonos valstijoj. 
Ten jiem sekėsi, bet nepa
tiko klimatas sveikatai, per
sikėlė į Connecticut valsti
ją, bet čia jiems nesisekė.

Prieš septynius metus at
vyko i Vermontą su $500 
kišenėje, nusipirko apleistą 
ūkį už pusdykį, už taksus,

vę išvalys, indus sumazgos, 
jei aš neisiu į tvartus, ir ką 
gi aš tada veiksiu?—jinai 
griežtai užakcentavo.

—Mes, vyrai, lauke viską 
padirbsim, tau pakanka na
mų ruošos,—senis 83 metų 
amžiaus patvarkė.

Jeigu taip, tai gerai, 
sumokėjo $300 ir su liku- darysiu kaip liepta, bet kas 
siais dviem šimtais pradėjo gi paršiukus pašers, viščiu- 
kurtis. Iš pradžių buvo la- kus palesins?—vėl savo ro- 
bai sunku, uždarbiavo pas kuoja.
kitus ir sunkiai dirbo ant —Juk man rašėt, nusi-

MES ATLIEKAM .. .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ *
SPAUSDINTŲ VOKŲ

O LAIŠKŲ SU ANTGALV.IAIS
BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Broadway, B^ton 27, M»m.

Reikia Dar Daugiau 
Garantijų

Spalių 29 d., šeštadienį, 
laivu “General Howze” at
vyko į New Yorko uostą 
100,000-asis tremtinys. Tą 
pat dieną lietuvių tremtinių 
skaičius pasiekė 14,332. 
Tai didelis skaičius ir mes, 
lietuviai, stovime antroje 
vietoje kitų tautybių tarpe.

Atvežimas 100,000 įvai
rių tautybių tremtinių per 
palyginamai trumpą laiką

vMra Pareikalavo didelio ir 
Y MCA kroopštaus darbo ir bendra

darbiavimo tarp visų val
džios įstaigų ir savanoriškų 
organizacijų. Bet darbas 
yra tik pusiau įvykdytas ir 
tremtinių vežimas varomas 
toliau be pertraukos. Ga
rantijų kontingentas baigia
mas užpildyti. Greit ateis 
laikas, kai garantijų priėmi
mas buS «■»«>« lyjvtre<

Mes, lietuviai, skubėki
me. Rašykime darbo ir bu
to garantijas tiems lietir 
viams tremtiniams, kurie jų 
laukia, kaip išganymo. Te- 
nelieka nei vieno tremtinio, 
kuris dėl neturėjimo garan
tijos butų paliktas vargti 
Vokietijoje bei Austrijoje. 
Mes turime ištesėti. Jau 
tiek daug padarėme, tai ir 
baikime tą darbą iki gar
bingo galo. Žinokime, kad 
pasibagus DP biliui, lietu
viui patekti į Ameriką bus 
be galo sunku, nes teks nau
dotis tik puse metinės kvo
tos, kas reiškia, kad tik 193 
lietuviai per metus galės at-

, neskiria vyrų 
i jauniklių nuo

nuo moterų, 
senių, vaikų buvo sisToks

armerys,: nuo suaugusių—viskas eina ^*T)a,7 v;pna s;n 
sakė, jo dipukas neklauso, j vieną. Kambariuose grin-^namn cmillk 
permažai dirbąs ir nevertas dvs L kur papuvusios,

,nė to. ką lėšuoja išlaikymas.!duobėtosir skylėtos, Sieni-LJ , f Pinuti tau-
Paaiškėjo, kad j i* dirba _ duonos, ti jputi tau

Albinas Zovė prašo atva- tektin
Ištiriam Nusiskundimus

čių kopūstų. 
Piette Omer. •fui

didžiojo
Iš ryto 

skiltą

žiuoti, turįs ką tai svarbaus, nor 
Nuvažiavom, atradom su daugiau pinigų 
šeimininku bulves kasant, penkinę pridėt. 
Išsiaiškino, kad viskas butų __ A. Jenkins.

Pakeliui į Amerikav

III

Juldulkes šiaudai, žodžiu, cia 
gan sunku palaikyti reikia- 

Nors

ma laidotuvių procesijos. 
Nors musu bagažai buvo

nors indą ir, gavęs šaukštu- 
į&““ j,—- ........ j. cukraus, žengi į trečią
mą parą ii V.. Wor!’|kambarį, kur dalinama ka- 

t atvykėliu administracija ne- va Kambario vidury, pra- 
skirsto tautybėmis, bet, tau- ėjime tarp stalu, stovi dido- 
tybės pačios sueina i vienas kas kubi,as su juodu skys-
patai pas, mat genau nuo(~u—kava Prie kubil0
vagies apsisaugoti. Is kal
no visi žino kokiose patal-

susimetė lietuviai, kui. j eilę. Gavęs reikalingą 
Ito skysčio kieki, susirandu

Gi įžūlieji iš Raštatto į nesUnkus, bet vokiečio ark-'Po?€ 
sveikatos tiki immo komisu Hokas Rallu, buvo knkai, ukrainiečiai. Svar
ių pasakoda\o, kad jie bu-, pats savo valia SU5lojęs> ma. bu, kad stovyklos policija 

u\u. lame visai įprastam poil-Į žinotų, kui kas gy vena, nes
siui. Nors arkliukas buvo Jai dažnai tenka pi anesinė- 
dar gan gerame kūne, bet ti sveikatos komisijos tikri-

vę apgyvendinti 
beprotnamyje. Jie dar pri
dėdavo, kad pats Raštattas 
esąs blogiausias iš visų jų 
matytų Vokietijos miestų:1

gan gerame . .
vežikas paaiškino mums,i nimo pageidavimus. Šiaip, 
kad sustojimo priežastis!^ didžiojo pastato korido-

su
samčiu rankose daili mer
gaitė dalina kavą. Turi sto-

čia pat vietą prie stalo, ge
riu tą juodą smalą ir stebiu, 
kaip vienas po kito DP 
žmonės gauna šį žemiškąjį 
gėrimą. Vieni prieina prie 
to kubilo su alaus bonka, 
kiti nešasi įvairaus dydžiotoks pasidraikęs, negrabi įg^,ti Ujį'to į-niiio senat-l na* ir kitos patalpos šva

ir panašus į kaimą, tz tai, ė ir vežikas‘ir arklys abu! ™s. Beje, kad nepamiršti, sįardines jį'buvusių ameri“
davo pili kuriojmtalpinosi! b?v0 Pa"ašio5 ^"k^ konSCrVV', treti 'ab
IRO ir Amerikos sveikatosglcns.k,t« «eral , 'įda rankose k'’k'? "OrS Sukę’ ° dar
tikrinimo komisijos, kur se-! Štai mes prie dvejų auks-i " , .

Badeno baro-'namo- Ant kampo stam-' Kai, pasibaigus karstai 
Nieks iš bus prancūzų kalba užra- dienai, baigėsi visi sveika-

! niau gyveno 
nai ir markerrafai

gaudavo
apsaugą

maistą, globą ir bą. Čia gali gauti alaus, 
Išorinės namo vaisvandenių, gali nusipirk-po šiai dienai yra pasilikęs. 

Po tokių kalbų blogai vaiz
davaus sąu tą miestą ir tą 
buvusį “beprotnamį,” ku
riame ir man turėjo tekti’ 
gyventi.

Kai išėjome iš to nupeik
to miesto geležinkelio sto
ties, pamatėme visiškus jo' 
sunaikinimus, žolėmis ir net 
medukais apžėlusius griuvė
sius, tkirai pasidarė nejau
ku. Atokiau nuo stoties 
stovinėjo vienkinkis veži
mas, priklausąs vokiečiui, 
kurs už 20 pfenigų prista
tinėjo atvykusių DP daik
tus į emigracijos centrą ar
ba. lietuviškai tariant. į 
“beprotnamio” patalpas.' 
Kaip gerai, kad tas senyvo; 
amžiaus vokietis sugalvojo 
šitoki biznį, jei jo nebūtų' 
tektų patiems tokiame karš
ty tempti daiktus ir ieškoti 
to garsiojo namo. Vežimas 
su daiktais iš lėto judėjo 
pirmyn, mes gi jį sekėme 
gatvės grindiniu, gi neapsi- 
p «žinę praeiviai tikrai ga- 
loju pamanyti, kad čia ra

DERLIAVS KARALIENĖS DOVANA

Rnxar.na Povnnll. iš Rnmcnr. \\ . \ a.. 17 melu •‘derliaus 
karalienė." į Baltąjį Namą \isą bušelį gražiu
obuoliu dovanu prezidentui. |’a\e:ksle matyti, kaip ji 
obuoliu^ ileiKia Baltojo Namo doru sargui Kili Simmons.

kiti ima kavą i paprastas') Vykti Amerikon, 
lėkštes. Kadangi kava ma'j Tat skubiai kvieskime 
tomai įsakyta branginti, tai tremtinius, kol dar nevėlu ir
ji pilstoma su dideliu taupu 
mu, būtent—indas laikomas 
ant kubilo, tad pilamos ka
vos tik tam tikra dalis pa
tenka į indą, kita gi, nuplo
vusi indų šonus, grįžta į ku
bilą. Tu bonkų ir skardi
nių šonai apsivėlę, labai ne
rūpestingai arba visai ne
mazgoti, tad kava kubile 
darosi vis tirštesnė. Tos 
kavos
imasi jauna moteris, gydy

tremtinius, 
kol veikia DP įstatymu nu
statytas pigus ir kvotomis 
nesuvaržytas atvežimas.

BALF Imigracijos ir 
įkurdinimo Komitetas.

Musų tėvų kraštas Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 

pusryčiams visuomet!vykdomas Vajus. Paremki, 
tautieti, tad jos darbus!

\ n y liškai - Lietuviškas Žodynas

Di učiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5'g formato, kaina $3.00.

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

636 Broadway,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.
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Ten Kur Anglių Kalnai 
Stėn

Ten kur anglių kalnai stėri, 
Upės “sulphuriu” sriovena; 
Kalnuose nėr pievų, dirvų— 
Aiainieriai tenai gyvena.

—J. Junila.

Jei tie mainu 
kokia 50

kalnai stė- 
atgal,

mylėjo Lietuvą ir sugrįžo i 
tenai numirti.

Dabar, viešint Pennsyl- 
vanijos mainų miesteliuose, i
man teko susipažinti su jau-

rejo kokia oO metų atgal, nos kartos lietuviu kunigu,, 
kada kun. Jonas Žilinskas ži <,įmusiu ir augusiu. ' Iš 
(Jonas Jonila) šiuo žodžius jo patyriaa kad jis

nelabai yra prielankus Lie
tuvos išlaisvinimo bylai, nei 
tremtinių atgabenimui. 
ĘALF’ą jis stačiai boiko
tuoja ir prie kiekvienos pro-j 

i gos prieš jį kalba. Daro vi
sai neoamatuotus, žalingus 

nės paliko imdami anglį is RALFui .užmetimus. Gal 
viršaus, .dainose toki ang- tu j0 ataku daug BALF 
lių kasimo būdą vadina skvriį tarpe mainį;riu iik.

' - ” Stačiai liud- * ‘ 1

sudėjo, tai šiandien, 1949 
metais, jie dar aukščiau 
stėri ir jų kur kas daugiau. 
Dabar, netiktai kad juodi 
anglių išmatų kalnai tau 
puola į akį, bet ir tie bedug
niai grioviai, kuriuos žmo-

ttLE!V!3, SO. BOSTON

Ponia tran.-iicnv. »riaus Franco žmona, atvvko t>u
vyru i 1 ortu;. :, t p -isvečiuoti ir pasitarti, kaip Por
tugalija sfali padėti Ispanija: įsipiršti į Atlanto Sąjungą. 
Paveiksle ir.atvu- Frankienė (su gėlėmis), o šalia jos 
Portugalijos arsižin.. ■■ ...tzioento (armona žmona. Iškil-

Klausimai
Atsakymai

Kodėl Rudenį Pagelsta 
Medžių Lapai?

Nr. 44, Lapkričiu 2, 1949

'Keleivio’ Knygos
Atsiminimai ir Mintys,

parašė buvęs Lietuvos prizedentas 
Dr. Kazys Orinius.

Tai yra stora. 31)0 puslapių knyga, 
vra keleriopu dažu. Stip-; kur‘°A- buvęs Lietuvos prezidentas
l iausis JU yra chlorofilas, apie senesnių laikų veikėjus ir pa-j
kurie nnristfti 1-iniK y-ili-i ‘ '‘.tug link mų ir įdomių'kui i> nudažo lapus zana saVl, paty,1(nų. t4 kny-
spalva. Bet rudeniop iis vų visi lietuviai turėtų perskaityti.

1 , , . 1 I Kaina ........................................... $2.00pradeda silpnėti ir pagaliau i
Dar galima gauti “Keleivio“

Medžių lapuose visada

visai išnyksta. Tuomet išei- Kalendoriu 1049 metams

mingas
bonoje.

diktatorių ir :u žmonų susitikimas Įvyko Lisa-

stnpping ais. 
na darosi išvydus taip
darkvtą gamta. Kaip gerai! Apart . , v-

kalnus!tuotų priekaištų ir kaltini-! Nors musų mirtys tiauue-as atsimenu tuos

su-i
i vidavosi.

visokiu nepama-arkivyskupas ' Beian.

ly klausimu ir r. -apie Shenandoah’rĮ, kur aš'™ BALF’ui. šis dvasiškis 
augau ir maža bėgiojau! kaltina ir senesnius ateivius 
Tąsyk tokio liūdno reginio i kunigus. Esą, dėl jų pir- 
ten nebuvo. Tiesa, jau irįmieji ateiviai apsigyveno 
tąsyk riogsojo juodi, anglių'aplink mainas, tarpe tų ste-įHuose man {)UV 
dulkėm apdengti “brėke- nncių juodų kalnų; apie | ,on^ Aplankiau savo se- 

M al iute Kak- n ka >k ie-

nok buvo 
kunigu X

labai įdo: 
pasikalbėk

v te

Vizitas mainierių mieste-!

NEMUNO PASAKA

Kur bėga Šešupė,
Kur Nemunas teka 
< > jo vandenėlis 
Ką man dabar sako.

o

riai,” o aplink juos krūvos 
akmenų ir “šleitų.” Šen ten 
būdavo ir žemė įgriuvusi, 
kur jau anglys išimtos. Bet 
anglies kalnų apie Shenan- 
doah'ri tiek daug nebuvo.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių Ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temoa: 
darbininkiškos revoliucionieriškua, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškose Visos skambius, visos gero®. 
Tinka visokiems apvaikščiojimaius, 
baliams, koncertams ir t.t. Antru 
pagerinta laika. Kaina .......... 25c
DŽIAN BAMBOS SPYCIAI

Ir kitos foųės. Daugiau juokų, ne
gu Aroerikok*'fnunšuino. Šioje kny
goje telpa net 72 "Džian Bamboe 
tpyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA

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

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 2» ypatus. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Komos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmones 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knyga. Tai dideliu for
mato, 271 puslapio knyga. .. $ 1 .CO
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dain-js 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmi is 
jusų laisvas nuo darlo valandas. Di
delio formato, 22:1 purlapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
ną. Kaina .................................. $1.00
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai (domi knyga.
Kaina................................................. 25c

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

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

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalba, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 111 pu:d.
Kaina tik ..................................
LYTIŠKOS LIGOS

na viršun geltoni dažai, ka
rotinas ir ks-intofil is ir f,,- Tai yra yc PuslaP‘O knyga su įvai- rounas, n KSantOinas, ll K) r;a,s ,traipsniais ir žiniomis, kurios
dėl lapai pagelsta. Tie da- visetas ir visada
M • T 1 • Kiliriši ...........zai buvo lapuose per visa 
vasarą, bet žalias chlorofi-; AWB
las buvo juos nustelbęs. ° RUkUĄ

Tulu medžiu lapai, kaip Arba komonfatą .diktatui faktų
. - . - 1 ’ . 1 šviesoje. V įsi nori žinoti apie Kusi-ązuolų, pasidalo tamsiai 1U- ;*• Visiems kyla klausimas kodėl 

j; T1.,; ,•».1 -- Rusija nesusiatria su kitomis vaisty
tu. i ai Via lamno liazas. Į oėniis ir kodėl Rusija nenori įsileisti
Dar kitu medžiu lapai pa- * lūtur žmonių pažiūrėti kaip ji.j * . . 1 1 | tvarkosi; Ar yra Rusijoj laisve, arsidaro raudoni : tai yra vėl demokratija, kokie darbininkų 

etl-.-. O..A.. ... :xi.: uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jųtam tiklj (lažų apsireiški- jragyveiiti? D<u»ar rusai sako kad 
mas, kai išnvksta žalias bietuvsi. .Luk .lai >ra .dalis., 7 - Rusai daoar Lietuvą vaido, tai kas
Chlorofilas. yru tiesa apie Rusiją tai yra tiesa

• pie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
la Lietuvos atejtis gali būti? Atsa-

A.___________ <y:i.us į šiuos kiausimds galėsi gau-“■®del Vieni Augmenys ] nusipirkęs naujai išleistą knygą
Bijosi Šalnų, Kiti Ne? I ,!i didumo- Kaina 50 centą.

_ .. ...... DELKO REIKIA ŽMOGUIDaugelis mūsiškių daržo- GERT 1R valgyt?
vių ii kitokių augmenų yra Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
parvežti iš Šiltu kraštu, kur 2,orisi atšaus nepagalvojęs žmogus. 
* _ .. "i-, R* n°nsi? Del ko be val-nera Žiemos, tooel jie gali I gjo. žmogus silpsta? Ir delko vienas

,:i.* ’__  ... maistas duoda daugiau spėkų, kitas<iUgti pa.. mis> tiktai pei \a- mažiau? Deiko žmogui įeikia cuk- 
sarą; bet lengviausia šalna /-“A Ltlrus,kos ir kil? pa?*»w <uiy-j - j . ’ kų . Kodėl jam reikia riebalų: $1-
SUHruO JŲ VHnCi€TiingUS mez- klausimus suprasi tiktai iš šios
(virtine i»- iizt rrti,-5+o T, ■ knygutės. Parašė Dr. G-mus. Josgimus n jie nuirta, iomei- kaina tik ....................................... isc
tės, komai ir agurkai yra
mums žinomi pavyzdžiai.

yra naudingos. 
50 centų

KUNIGŲ CELIBATAS 
Ši knygelė parodo, kodėl Romoa

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
.. ... , . _ išaiškinta visa jų bepatystės istori-Jiems giminingos daržovės ji*, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
gali išbūti lauke per žiemą. ?upuclim^-- Si* kny» turėtų 
o pavasary atgvs ir išaugs į
sėklas. Matot, kopūstas yra 
šalto klimato augmuo.

Ant Nemuno kranto 
Močiutė sėdėjo, 
Rankas laužydama 
Sūnelių gedėjo.

Chicagos “stockyardus” ir 
kitose nešvariose vietose.
kur jie dabar turi sunkiai ~.......................
dirbti ir skursti. “Pirmiejii^ U- į<ai vienas išbėgo
kunigai norėjo dideliu para- * a ’ N1 \a ' ten į Vokietiją,
piju, baznvciu ir gražiu kle-

sutę 
nę ir jos 
tėveliu

seimą; : ian nai 
brolelio Yincenb

Tuo tarpu kopūstai ir kitos

Tuomet kalnai buvo apau-'bonijų,” sako sis kunigėlis, j Ia ‘ 1 
gę medžiais ir įvairiais kru-'*^e norėjo čia tuoj pralob-Į yak 
mais. Nekartą aš tuose hu todėl jie ir ragino lietu-' ‘ 
kalnuose rinkau mėlynes sujv^ burtis į kolonijas prie 
mamyte ir grybavau su tė- mainų ir statyti dideles baž

nyčias. Jie neragino lietu
vius eiti ant farmų ir ūki
ninkauti, kaip kad darė

veliu, šiandien ten tik ko
kia vargšė, kuri neturi už 
ką nusipirkti, ieško anglių

vusių
yvųjų jau 

anoyuje būvi 
ir i “Saulės

ie
•edakci;

1'!
:'ė. Į
•ję, 

Ad-i 
Bač-i

uz<

žiurėjus spaustuvę. •. 
kauskas pasikvietė pas 
į namus, apgailestaudamas, 
kad tik vakar suvalgė pas-
kutini lietuvišką sūrį. 
tiek ponia Batkausk

... -ii** • imus maloniai priėmė,gus susipirko derlingiausius h. 5urjo J R
laukus ir be galo pralobo.

tarpe juodu akmenų. Kaip olandai, danai ir kiti. Tie 
gerai aš atsimenu tą didžiu- pastarieji už menkus pini- 
li Kapinių kalną. Pavasarį
jis kaip sniegas baltuodavo 
nuo žydinčių laurų. Links
mos ten buvo mano jaunys
tės dienos. Bet dabar jau ?ai nebūtų jų sudraudė, 
netaip. Dabar, pažiurėjus 
i tą kalną, net glaudu da
rosi. Vien juodos uolos, 
grioviai ir juodų dulkių di
džiausi kalnai. Visi kapi
nynai tais kalnais apsupti.
Šiandien mainieriai netiktai 
gyvena kur “anglių kalnai 
stėri,” bet jie tarp jų ir am
žinai ilsis.

ką butų galėję padaryti ir 
lietuviai, jei tų laikų kuni-

angliųEiles “Ten kur 
kalnai stėri” parašė kun. 
Jonas Žilinskas, buvęs So. 
Bostono lietuvių klebonas. 
Jis daug eilių yra parašęs 
apie mainierius ir ių var-

Tame yra nemaža teisy
bės, nes bažnyčių mainie- 

1 rių apgyventuose miestuose 
tikrai jau nestinga. Ten 
stėri anglių kalnai, bet vir
šum tų kalnų stėri ir mai- 

į nierių sunkiai uždirbtais pi
nigais pastatytų bažnyčių 
bokštai. Kur tik rasi kelias 
aplūžusias mainierių “šan- 
tes,” ten jau yra ir bažny
čia.

Tas mainierių kunigas tu
ri kaltinimų ir 
esantiem?
garns. Jis sako: “Jie pali-

tremtyje i ? 0. 
Lietuvos kuni-* ’

gus. Rodosi, kad jis kar- ko savo avis vilkams, patys 
tais tarpe jų ir gyveno. Tai pabėgdami. Jie turėjo pa
buvo tolerantiškas, demo- silikti su likusiais Lietuvos 
kratiškas kunigas, kokių žmonėmis, taip kaip padarė 
tais laikais mažai tebuvo. Vengrijos kardinolas Mind- 
.Jis buvo geras tėvynainis, szenty ir čechoslovakijos 

JIE LAUKIA MUSŲ PARAMOS
F" ~ • * ’ ' .

Artinasi žiema. Likę Europos stovyklose tremtiniai pra
šo paramos. Jie reikalingi maisto, rūbų ir apavo. Gautus 
iš amerikiečiu daiktus jie patys pasitaiso ir prisitaiko. 
Tautiečiai, paremkite tremtinius piniginėmis ir daiktinė
mis aukomis. Visas aukas siųskite: United Lithuanian 
Relief Fund of. America. Ine., 105 Grand S t., Brooklyn 
11, N. Y.

antrą Sibiras 
.■ ai smakas prarijo.

Trečiasis jauniausias 
Namie pasiliko. 
Kariuomenėn priešų 
Šaukimai įvyko.

. ievuli mielasis,
.'Venta Motinėle,

ž ką baudi mane 
Vargšę senutėlę?

tyt, tai pne “Saulės 
mo triūsia jau ir trečia 
kauskų karta. Sūnūs 
ka visą spaudus darbą, u j<b 
žmona renka raides ant "’i- 
notypo.”

Shenandoah ‘ryje viešint 
pas pp. Jonus Staniškius? 
sutikau tremtinį Viktorą, 
Petruškevičių. Jisai sa. • 
dėdes, Jena ir Antaną Sta- 
niškius, susirado per “Ke
leivį.” Skaitydama “Kelei? 
vi” ponia Staniškienė patė- 
rnijo, kad Petruškevičius, 
būdamas tremtyje, ieško ša-! 

dėdžių Staniškių Ameri 
Jie tuoj susirašė ir; 

su BALF’o pagalba Petruš
kevičių parsitraukė. Daba 
dėdė Jonas Staniškis uždė
jo abiejų vardu valgių! 
krautuvę ir mokina Petruš
kevičių kaip Amerikoj ves
ti biznį. Staniškiai ketina 
dar porą tremtinių parsi
traukti. Jie turi didelį gra
žų namą ir sako. kad vietos! 
visiems užteksią. Pas drg. 
Staniškius sutikau ir kitą 
tremtinį, mokytoją -Joną Že 
lionį. Jis yra atvykęs su 
šeima. Nusiskundė, kad 
dirba duonos kepykloj, kur 
gauna tiktai 50c i valandą. 
Girdi, nepakanka žmoniš
kai pragvventi. Vienok ti
kisi kepimo amatą gerai 
pramokti ir gauti ateity ge 
resni atlyginimą.

Paviešėjus ir gavus dar 
keletą garantijų tremti
niam5, atsisveikinau seserį 
bei senus draugus ir tariau 
sudiev tiems “stėrintiems” 
kalnams, kuriuos pažinau 
būdama dar jauna mergai- . 
te. .

gi sulauksiu?

itne-

Kada
Kada surymosiu;•*
Turbut jau akeles 
pirmiau išraudosiu.

' Hilo močiutė,
Kalba Nemunėlis,
Krauju nudažytas 
•Jo/o vandenėlis.

Neraudok, močiute, 
Neverki, senoji 
Ir tavo kauleliams 
Žemė svetimoji.

jų nesulauksi, 
igiau nematysi;

’i išvaryta 
u vą paguldysi.

Dar daug nubėgs jū
ron

Rausvo vandenėlio, 
Kol sugrįš lietuvis 
Laisvon tėviškėlėn.

Nėr
Nėr

rįžęs namučių, 
s juodą žemelę, 

brolių, sesučių, 
kapų tėvelių.
Oi daug, daug ke-

liauja
J Sibiro šalį,
Ir kas ten pakliūva 
Sugrįžti negali.

i uski pasauli,
Atmerki akis, 

iidona pašvaistė 
i ■• ve prablaivys.

Ašarų jurose 
Ramu tau miegoti, 
Kaukolių kalnuose 
Dar taiką sapnuoti.

Pavergtųjų šauksmas 
Niekais nepavirs—
Pavergtųjų skundą 
Pasaulis išgirs!

Smiltelė.

Biznien___
—M. M. j ta pasiskelbti ^Keleivyje.

Ar Vasariniai Augmenys 
Augtų Žiemą Šiltoj Vietoj?

perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
še kun. Geo. Tovmsend Fox, D. D., 
uiietuvino Ferdinand de Samogitia 

Kaina ............................................. 25e
ŽEMAITĖS RAŠTAI

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai

ne. mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip Į 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas.

vieni augtų. Kiti 
Daugelis augmenų gyvena 
tiktai vieną vasarą. Jie per-
žydi, pagamina sėklas ir ju kuri tūkstančiai žmonių gyvena, bet 

- ‘ žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku-• t Žemaite pastebėjo aigyvenimą^ užbaigtas. Galit .rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
juos perkelti Į šiltą katr.ba-’^-
ri, ar nuvežti i šilta, saulė- le«vis” parduoda jos raštus parašy- ■ 
■ i * - I tus Amerikoje, kada ji čia lankėsitą Salį, jie daugiau neaugs. laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo-: 
Bet kiti gali augti ir aiamA? /aituose ji gražiai aprašo, gra-:cv Ll gan Ltugti II auga ZI£U pajuokia Jr gražiai pagina mu-1
ilgus metus. D? gyvenimo būdą ir musų papro-

t čiu.-,. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik- 
šiai vaikų prieglaudų, kurias Že-1 
nmitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las žemaitės kartu su Andrium Bu- į 
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau-; 

it- i • r’a* nužudė vokiečiai laike šito ka- ‘Ne, vra labai naudingu, ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių,
Bakterijos labai naudingos raiu“.
žemėj, nes suaido ii supudo paparčio ŽIEDAS 
tenai negyvas medžiagas, Zr ket™ kito, apysakos: (Ii 
paversdamas jas trąšomis: XeužsJpki"Vs-,Vyra; '?? lydinti g». T'į.. , ‘ . ria; (3> klaida; <4> korekta. Joseaugmenims. Ixltos Dukterį“ nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
jos suraugina pieną, iš ku-? ?isokius PrieUrus’ burtus * «. i5c 
rio daromi sūriai. Be bak- • A^T»LIšKAI-LIETUVISKAS
terijų nebūtų galima pada-' . AS . ...

.. v , 1 . • Dažnas non pasižiūrėti, kaip ta.-rytl raugintų kopūstu, rūgs- ar kitas žodis lietuviškai vadinasi.
Ainc PnAni-io * olonc- i -'Ies kas<iien fūrdime daug angliškųCIO.. Guono>. vyno, alau >,, žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 

tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 

I kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį (>olitiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ................................... 10c

Ar Visos Bakterijos 
Pavojingos?

tabako, linų ir tt.
DŽIAUGIASI

Mrs. Dora Brandi 
atvyko į Ameriką iš Vienos 
ir atsivežė su savim mažą šu
niuką. Ji sakosi laiminga, 
kad galėjusi ne tik save, het 
ir tą šunuką atvežti į Ameri
ką.

kaip
Dr. F. Matulaitis. Antra, |>eržiurėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c
TAVO KELIAS J
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 halboo.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

I^bai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, verte Vardu-
nas. Kaina ........... ..»................. įoc
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 m y t ė Labai Dėkinga

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

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

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

Keleivis
636 £. Broadaray, So. Boston 27, Mam.
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|Iš Plataus Pasaulio
Pietų Afrikos Rasistai Orlaivio Nelaimė
Pietų Afiik°s nacionalis-j Prancūzų transporto ori- 

tinė vaidžia, vedama D. F. laivis su 48 keleiviais pra- 
Malan,- piaeitą savaitę pra- eitų penktadieni nukrito 
kišo , municipalinius rinki-Į Azorų salose prieš pat nusi- 

Tiansv aal valstijoj. Di- leidimą i aerodromą. Orlai- 
dieji miestai, Pi etoria ir Jo-j vis atsidaužė i St. Michael 
hannesburg, iššlavė iš mies- kalną. Visi keleiviai žuvo. 
tų valdybų nacionalistus. Keleivių tarpe buvo 11 ame- 
1). F. Malan partija valdo rikiečių, o kiti prancūzai ir 
Pietų Afriką nuo pereitų kitų tautybių žmonės. Or- 
metų. Ji atstovauja griežtą laivis lėkė iš Prancūzijos i

.segregaciją tarp baltųjų ir j Nevv Yorką. 
negrų

11,300,000 Akinių
Anglijos sveikatos minis

teris, Aneurin Be van, pra
nešė parlamentui, kad Ang-

Atomų Kontrolė

KARO LAIVYNO VADAS PAKEISTAS

Prezidentas atleido ii vietos karo laivyno viršininką, ad
mirolą Louis DenfeM (dešinėj), ir spėjama, kad į jo vietą 
bus paskirtas admirolas Forrest Šherman, Pacifiko lai- 
vvno viršininkas.

,ir knygoms “Nulis ir Begalv- Mariampo lės ir gyvenusios Sko- 195C KALENDORIAI 1950 
'bė/’ "Dėl Laisvos Lietuvos“ ir tijoje (Seotland).

Socialdemokratija dr Komuniz
mas” »I-M Nors sunkus se
nam gyvenimas, nors akys ge
rokai pritemo, bet skirtis su 
Keleiviu” nenoriu.

1 abu dienų ir pasisekimo.

Detroit, Mich.
J. M. KudU>.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

Amerika, Anglija, Kana
da, Kinija ir Prancūzija___ t__________ ,
praeitą savaitę paskelbė, į lijos socialinio draudimo 
kad jos nutraukia derybas Įstaiga jau išdalijo nemoka-
su Sovietų Rusija dėl tarp 
tautinės atomų kontrolės 
Įvedimo. Susitarti su Rusi
ja negalima todėl, kad Ru
sija nenori pripažinti griež-

mai 11,300,000 akinių ir 
dar turi išdalinti ateinan
čiais metais apie 9,000,000. 
Iš dešimties žmonių, nešio
jančių akinius, devyni aki-

Markevičienė - Matulevičiūtė, 
Vikta, ir jos sesuo Mazauskytė, 
Marė, ir broliai Jonas ir Juozas, 
bei jos sūnūs Jurgis Matulevi
čius, iš Senabudžio km., Liuba 
vo parapijos, Marčampolės ap.

Gaučys, Kazimieras ir Stanis
lovas. iš Alsėdžių parapijos. 
Telšių apskr.

Janukėnaitė* Emilija, kilusi 
i iš Troškūnų apiefcnkės.

Jonelis, Petras, iš Naujųjų 
Stebeikių km., Ramygalos vals., 
Panevęėžio apskr.

Karčiauskas, K.
Krizinauskas ar Krizinow.ski, 

brolis Onos Vitus, kilusios iš

tos ir veiklios atominės'nius gavo iš socialinio drau- 
energijos kontrolės. dimo.

Švedijos Biudžetas
Švedijos vyriausybė pa

siūlė parlamentui priimti 
valstybės biudžetą, kuriame 
ketvirta dalis išlaidų, vie
nas bilionas kronų (§250,- 
000,000) yra skiriama kraš
to gynimo reikalams. Prieš 
10 metų, 1939 metais, Šve
dija krašto gynimo reika
lams išleido per metus tik
tai 200,000,000 kronų.

Vokietija Prašo
Vakarinė Vokietija krei

pėsi i aliantus prašydama 
leisti jai Įstoti i Europos 
ekonominio bendradarbia
vimo organizaciją (Mar
shallo plano) su lygiomis 
teisėmis ir lygiu balsu. 
Marshallo plano pagalbą 
Vokietija gauna, kaip ir ki
tos Europos valstybės.

Biznio kortelės su l'J50 Kalendo-
Marėalįskit Pranas ir ! rium antroj pusėj—ĮOOO už $0.00.-viartauskis, rranas, ir sesuo Uifirašyk paveiksluotų mėnesini 

žurnalą “Lietuvių Naujienas,“ 32 
puslapių, $1.00 metams. Dovanai 
gausi 2 mažus kalendoriukus, kiše
ninį ir sieninį. (52)

Lietuvių Naujienos 
.132 N- 6th St., Philadelphia K, Pa.

Marčauskaitė, Justina, iš Vilei- 
kių km., Kražių vals., Raseinių 
apskr.

Petkevičius, Jonas ir Vladas, 
iš Kurkliu km.

Povilaitis, Juozas, iš Pakali 
niškių km., šakių par.. ir jo 
duktė Tiškienė, Adelė.

Remeikienė-Sekytė, Marija, 
:r jos sesuo Skarbauskienė, 
Agota, iš Bernotiškių km., Tau
ragės vals.

Rudzinskas. Juozas ir Vincas, 
iš Lauckaimio km.. Kybartų 
vals., Vilkaviškio apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West S2nd Street 
New York 24, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI

LIEK AIŠKI REKORDAI

ei)

nizacijų pagalba. Mes žinom, liams, kaip atprasti maukti rū
kam mes turime būti dėkingi, ginę. Aš pats žinau pagal sa
nes kiekvienas iš musų turime ve, kol ruginės nevartojau, tai 
ar savo giminių, ar prietelių, ar ir nosis buvo balta, o dabar 
šiaip geraširdžių žmonių, kurie raudona, kaip morka, ir viso- 
mums yra padėję ir daugeliui kios kvarabos mane baderioja. 
dar padeda. J Tas pats yra ir su Tėvu, nosis

Bet ką tas viskas turi bend-' išpurpus, kaip arbūzas, ir pats 
ra su “katalikiškais principais“ j susirietęs, kaip kurpalius. Bet-
ir su šv. Roko bačkute? Argi gi kaip ten bebūtų, keliauk į Gaunam daug paklausimų, 
šv. Roko parapija atidarė mano bakūžę, pakol aš gyvas k»«k reikia mokėti už paieškoj i- 
muras duris Į Ameriką? O jei buriu, o aš Tėvui, kaip galėsiu, mus; Taigi pranešam, kad už 
šv. Roko parapijonai ir butų vis atsilyginsiu
atitraukę šiek tiek lietuvių iš ba.
tremties, tai ar parapija dėlto ‘ P. P. Simanauskas,
gali iš atvykusių lietuvių reika- Rhinelander. Wis. 
lauti. kad jie ir liktų prikišti

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAI

Esu Stasė Skuėaitė-Radvilavičienė, 
Antano Skučo duktė iš Veiverių kai
mo, Garliavos valsčiaus, dabar gy
venu adresu 7 Beaver St., Ansonia, 
Conn. Paieškau Katrės Skučienės, 
Jurgio Skučo žmonos, ir penkių jo 
dukterų: Albinos, Antaninos, Ange
lės, Marijonos ir Katrės. Gali būt,

_ Į kad jos jau ištekėjusios, bet jų vyrų 
pavardžių nežinau. Prašau atsiliepti 
aukščiau paduotu mano adresu.

Rašykit lietuviško <\.,ialogo. Siunčiam 
j visų pasaulį. (47)

Foreign Record Exrhange 
2219' W. Chicago Avė., Dept. K 

Chicago 22, III., USA.

UI ETI VIŲ KALBOS 
VADOVAS

..Lietuvių Kainos Vadovas yra 
spausdinamas skubos keliu Bie- 
lefeklo spaustuvėj, Vokietijoj.

Ši knyga turės daugiau kaip
70D puslapių, o kainuos tik 
$2.50. Užsiprenumeruoti ją ga
lima žemiau nurodytų adresu. 
Su užsakymu reikia prisiųsti ir 
pinigus. Adresas:

Juozas Audėnas,
14 Townsend Street, 

Boston Roxbury, Mass.
(52)

prie parapijos bačkutės ir šven
to bingo?

Gerbiamieji: Tik tremtiniai, 
pergyvenę lietuviško žodžio il-

šv. Roko “Pranašėjams“ rei- gesį ir pirmųjų dienų įsikuri-

Linkiu visa la- giminių paieškojimus, jeigu jie 
neilgesni kaip 25 žodžiai, skai
tom po 75 centus. Jeigu paieš
kojimą# ilgesnis kaip 25 žo
džiai, tąi tada skaitom po 3 cen
tus nuo kiekvieno žodžio.

Norint kąd paieškojimas tilp
tų daugiau kaip vieną sykį, už 

. kiekvieną sekantį sykį reikia

AUKS1NĖS ŠAKNELĖS
Auksinės šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, sėklos nu- 
bėgimo. gimdos 
nuslugimo, akių

Paieškau drougo Leono češkausko 
< Lewe Casco). visados gyveno Chi
cagoj ir dirbo prie Fuller Brush Co. 
Meldžiu atsiliepti. Jusų 
draugas:

r e iras Čekanauskas (Chain),
68 Prospect Avenue, 

ileriden, Conn.

Paieškau Jono ir Jurgio Balsių, 
kilusių iš Tauragės apskr., N'aumies-
čio valsčiaus, Degučių kaimo. Ame- uždegimo, nuo rožės, nuo dru 
rikon atvyko pnes didįjį karų. As e> ’ ,. ___
esu Grita Balserytė-Papendikienė, 
gyvenu DP Camp, 13-b) llcmmin- 
gen, US Zone, Germany. Juos pa
žįstančius prašau duot žinių šiuo
adresu:

Karas Burmoje

Burmos kariuomenė pra
dėjo naują puolimą prieš 
Karen giminės sukilėlius ir 
siekia atsiimti iš maištinin
kų pietinę Shan provincijos 
dali. Kareno giminės žmo
nės reikalauja teisės atsi
skirti nuo Burmos, kaip 
Burma atsiskyrė nuo Angli
jos.

Greita Kelionė

Anglijos keleivinis, va- 
rvkliniu motoru varomas or
laivis, vadinamas “De Havi- 
iand Comet,” praeitą savai
tę darė pirmą kelionę i Af
riką ir atgal i Londoną. Or
laivis lėkė Į Afriką 440 my
lių per valandą, o grįžtant 
lėkė 465 mylias per valan
dą. Orlaivis darė pirmą 
bandomąją kelionę.

kėtų žinoti, kad žmonių pažiu- mo sunkumus, gali įvertinti ju
ros ne visuomet priklauso nuo sų draugiškumą. Aš ir mano primokėti po 50 centų, 
bačkutės, o graudenimais “ne- tėvai širdinga,: dėkojame “Ke-; Tokia pat kaina ir smulkiems 
pamiršti” vargu parapija pa- ' leiviui” už pareikštą mums dė- biznio skelbimams, kaip farmu 

' ar namų pirkimas, visokie par
davimai ir tt.

Užmokestį geriausia prisiųsti 
kartu su skelbimu ar paieškoj i-

daugins savo avinyčioje avelių mesi ir laikraščio siuntinėjimą.
skaičių.

Tremtinys.
Montello, Mass.

Dabar esame pakankamai 
stiprus materialiai, kad užsisa
kyki laikraštį, nes tuo stiprin-
sime ir save ir lietuvišką spau-jinu. Saųgia.usis būdas pinigams

Stasys Kiškis,
12 Thomas Park, 
So. Boston, Mass.

(44)

Paieškau Kazimiero Mateikos, ki
lusio iš Biliūnų kaimo, Skapiškio 
valsčiaus ir parapijos. Kitusyk jis 
gyveno Chicagoj, dabar nežinau kur. 
Jis pats, arba kas jį žino, malonės 
atsiliepti šiuo adresu: (44)

F. N'izinski,
246 Pennsylvania Avė., 

Hillside, N. J.

Skaitytojų Balsai da. siųsti yra pašto money orderiai 
vadinamos PostaiSiunčiu $3 ir prašau mano. arba taip

_______ prenumeratą skaityti apmokėta Notės,
Skait balsai ' nuo met9 Rčgužės mėnesio, Jeigu kam paštas toli, tai pi-
* Gerbiamieji: širdingai’ dėko- “Ke*•"igUS gaKma si,Jsti ir P°pieri
ju už riuntinėjimą man “Kelei- leivį.” Su linkėjimais ir pade-! nias doleriais.

APSIVĖDIMAI

KAS MUMS RAŠOMA
Rokas ir Bačkutė

Musų parapijos klebonas lei
džia laikraštį savo parapijo- 
tiams. Laikraštis mažučiukas, 
parapijinio dydžio, todėl už pa
rapijos ribų jo niekas ir neži
no. Mažai kas žino ir jo var
ią. kuris yra “Pranašėjas.” 
Bet kartais musų “Pranašėjas“ 
ikrai praneša nepaprastų da

lykų, štai jis rašė:
“Iš tremtres stečiai . . . pa

sarga. Neparduokite savo ka
talikiškus principus už ameri
konišką surengimo ‘good time’ 
vakarienės užkandžius ir bač
kutę alaus. Nepamirškite, kas 
rūpinosi jutų partraukimu į 
Ameriką .... ar tie. kurie rū
pinosi jus ištraukti iš Stalino 
rojaus, ar tie. kurie bando da
bar jums parodyti sandvičius

ir alaus bačkutę. . . .”
Iš viso to parapijinio verkšle

nimo reikia įsidėmėti vieną da
lyką, būtent — “Nepamirškite, 
kas rūpinos.: jusų partraukimu 
į Ameriką.“

Tai kas gi rūpinosi ir pagal 
kokį rupesnį mes esame čia ? 
Jei jau šv. Roko rašytojai nori 
žinoti, kas rūpinosi, kad mes 
tremtiniai atsidurtume Ameri
koje. tai pirmiausias “rūpinto
jėlis“ buvo Stalinas, kurs mus 
išvarė iš musų gimtofo krašto 
i svetimą padangę. Paskui mu
mis rūpinosi karą laimėjusios 
demokratijos ir penėjo, kad ir 
ne pergeriausiai. bet visgi mus 
maitino. Vėliau Amerikos kon
gresas priėmė įstatymą, pagal 
kurį mes ir atvykome čionai 
su įvairių amerikoniškų orga-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
• Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.

ivo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų
a išmokėjęs arti $5,000,000.00. __
įsivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie- 
uose Amerikoje ir Kanadoje.
itkvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
i,000.00.
igoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00
abar vedamas Susi vienijimo 60 metų Jubilieums Va- 
s fsto^o nereikia mokėti. Daktarui už egzamma- 
mą apmoka Susivienijimas.
,* Susivienijimo noriu ir pr,r«5yk savo ieimn, na- 
l* Kreipki. p« vietinę ki-ope urbė l Centrą a,Iro- 
.odamaa:
lithuanian ALUANCE of americ^ 
307 W. 301h St* New York

vio” per tris mėnesius. Aš “Ke-j 
leivi“ jau skaičiau būdamas; 
tremtyje ir jį labai pamėgau. 
Daliar siunčiu du doleriu, pus-į

. ka.

Harrison. N. J.
Inž. A. Bioševas.

Gerbiamieji: Siunčiu 10 dole-

Kas siunčia pašto ženkleliais, 
prašome nesiusti brangesnių 
ženklelių kaip 10 centų, ir pra
šome nesiųsti Air Mail štampų.

Kanados pašto ženkleliai1

Paieškau apsivedimui draugo, mo
kyto. gražaus ir darbštaus, ne jau
nesnio kaip 45 ir ne senesnio kaip 
50 metų. Gali būt ir PD. Apie 
save žinių suteiksiu per laiškų. At
sakymų duosiu tik ant rimtų laiškų.

Mrs. Jenson,
15 Norfolk Street, 

Dorchester 24, Mass.

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

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27. Mass.

..ntro už laikrašti, o puse dole-i . , . .... . . ...
rio Maikiui su Tėvu ant tabako, i ir Prasau atsu£t,1 knygas,, mums v.saj negalioja.

taipgi užsakau “Keleivi savoj Administracija
draugams Mr. ir Mrs. DalongEsu neturtingas užtat ir jiems 

mažiau kliūva, kai busiu turtin- 
Gerbiamas Tėve: Apmoku

I

SIUNTINIAI 1 EUROPĄ
Lietuviams Remti Draugija 

siunčia Europon lietuviams 
tremtiniams siuntinius dvejopo 
didžio, po $7.50 ir po $10. Supa-(Dalangauskams). nes jie kartą' PARSIDUODA PEČIUS

tau kelionės išlaidas kad tu nas kad tą laikrašti mėgsta,Į Beveik naujas, labai geras, šviesiai j kavimas ir kitas darbas atliekatau keliones išlaidas, kad tu pas neturi užsisakvtij tai' palivuoUs špižinis (east iron) vir-
' i tuves pečius, kūrenamas aliejumi ar

pagalbą. O to- anglimis. Kreipkitės greitai, nes 
■ chm ii*, iui vk šiitas laiko. mat.' Pardu<xln l*bai pigiai. (44)Sakai, kad gelbsti nuo ramatiz- 

mo. o mane jau 2 metai, kaip' 
kankina kokia tai kvaraba. Jei ir švies^' Likusius 

niu tremtiniams.

mane pribūtum kas savaitę ir 
kai ateisr, tai atnešk gyvatinės. aš e’nu iliau jie patys suras laiko, mat, '' ejaitis,

“Keleivis“ neša i namus tiesą 48 Mendon Street,
3 dol. ski- ' Worcester 4, Mass.

gyvatinės neturi, tai gal Maiki:si 
Įdėtų kokį receptą į kalendorių.;
Aš abiem jums prisiunčiu pen-jsam 

'kine ir meldžiu, kad man pri-' 
siųstumėt 1950 metų kalendo- Chicago, III.

Su širdingais linkėjimais vi- 
Keleivio” štabui.

C. Schwager.

M. J. S. MIRACLE OINTMENT
Neapsakomai svarbus 5 rūšių vais

tai, stebėtinai greit gelbsti nuo įvai
rių ligų. Sunku rasti kitų panašių 

i mosčių. Kas jų nebando, tas pats 
! save skriaudžia. Štai jų vardai ir 
'nuo kukiu ligų jos gelbsti:

Nr. 1—Nuo dantų gėlimo ir sme
genų nesveikumo .............................$1

rių. Bustu jums dėkingas.
V. Lubinckas. Gerbiamieji: Siunčiu 3.50 dol. j' reuma't'iškų

Brooklyn. N. Y. Keleivius:“ ir kalendoriui, gi Ii- skausmų, kojų, rankų, strėnų, są- 
Įkasius 1.50 dol. Maikio Tėvui.'Si'SėTiSTtraukimo, užsišaldymo ir aštraus ko

Gerbiamas generole: Prisiun- tegul nueina ir išsigeria į svei-'sulio. Greit pagelbsti..................$1.25
ciu uz ‘Keleivio’ prenumeratą katą. Is viso siunčiu •» ooienus. Kreit pagelbsti nuo įvairių odos li

gų: išbėrimo, sutrukimo, susižeidi- 
mo, nudegimo, nušutimo ir žaizdų 
(tik ne nuo vėžio). Nosies ir burnos 
nesveikumo, sinus, athlete’s feet. ko- 

„ , . ... ... _ • 'jų kaitimo, šalčio, nušalimo, nosiesGerbr.amieji: Aciu .kad pn- dįjHVinio, šienligės (hay feveri ir
daugybės kitų ligų.......................$1.25

Nr. 4—New Discovery Salve for 
Skin Itching and Poison Ivy. Mos
tis nuo įvairių odos niežėjimų. $1.25 

Nr. 5—-New Discovery Salve for

Mrs. S. Mockus. 
Idaho Springs, Colo.

pinigus ir vieną doleri Tėvui 
į netikėtiems reikalams, kur ge- 
i riausiač tinka. Skaičiau “K.” 
i 8 nr. Tėvo sugalvotą bulviams 
j receptą, kaip padaryti stalinis- i siuntėte man “Keleivį į ligo- 
: ko koktelio. Gaila, kad Tėvas ninę« kur išgulėjau 66 dienas, 
j to recepto nepasiuntei pačiam 
i Stalinui, butų buvę geriau. Tik 
Tėvas padareč klaidą, kad įdėjai 
kuilio kriuksėjimą. To gera tai. Willow Springs,
Stalino karalystėj nėra. kriuk
sėti ten uždrausta ir jei kas iš
girs kriuksint ne taip, kaip Juo
zas nori, tai tuoj peilis po kak-,
lu. j ne lanko ir kas penktadienis

Aš labai mylėčiau, kad Tėvas, suramina.

Dabar prašau lankyti mane na
muose.

NUO UiSISENĖJUSIV, ATV1BŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jto 
negali ramiai sėdėti ir naktimto 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkito 
LEGULO Ointment. Jų gydomoa 
ypatybės palengvina jusų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti 'nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS, 
Taipgi pašalina perštėjimų ligoj 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos vai
toti nuo džiustančios ir suski! 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų- LEGU- 
!-O Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių. perštamų ir

mas veltui.
Už $7.50:

2 sv. kavos, 1 sv. sviesto, 1 sv. pie
no miltelių, ’/į sv. arbatos, 1 kvorta 
aliejaus, 4 sv. cukraus gabalėlių, 2 
sv. taukų, 1 kenukas kondensuoto 
pieno ir 2 gabalai muilo.

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

pieno miltelių, (4 sv. aroatos, 1 kvor
ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1 ’/į sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti Ičeki 
arba money orderį ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir __ „__ r__________ —
reikia pasakyt, kų daryti su siunti- nięžiančių kojų. Legulo 
niu jeigu ji j nebūtų galima nu rody- I Ointment yra parduo
tam asmeniui įteikti: pavesti jį sto-Į damas po 75c., $1.25 ir 
vykios vadovybei ar gražinti siuntė- $3.50. Pirkite vaistinėse 
jui atgal? Grąžinimų siuntėjas turės Chieagoje ir apylinkėse 
apmokėti. ■ arba atsiųskite inone^

Užsakymus ir pinigus prašome šių orderį į: ( 16-0)
sti mums šiuo adresu: LEGULO, Dept. S,

Lithuanian Aid Assoeiatinn, Ine., 4847 W. 14th Street,
SD (Vard st.. Worresler. Mass, CICERO 56, ILL.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broaduray, South Boston 27, Mau.

Pilės. Relieves Burning Pains and 
Soreness, fights infection, promotes 
healing. ši mostis greit suteikia 
pagalbų noo Pilės be operaeiios. 
Kaip yartoti nurodymas ant dėžu-

-. tės.............................................. .. $2.50
Su užsakymais siųskit čekį ar mo- 

ney orderi. Adresuokit:
M. J. Švilpa, P. 0. Box 73, Sta. A, 

Hartford 6, Conn.
Vietiniai galit gauti aptiekoj, 158 

ParkSiunčiu 5 dolerius:------------------------------- ---------
Didysis

SAPNININKAS
Sv Salemono Galva

Gražiais mėlynais viršeliais, 
parankaus formato, daugiau 
kaip 300 puslapių, kuriuose su
rašyta apie 1,600 visokių sapnų. 
Kaina $2, bet “Keleivio“ skai
tytojams tik $1J)O.

Gaunamas “Keleivio” knygy

ne. “KELEIVIS”
$36 Broedwsy, S* Boston, Msss.

J. Neveraaskas.

Gerb. draugai keleiviečiai: 
Noriu su jumis atsiteisti. Jau 
nuo 1906 metu “Keleivis” ma-

sugalvotumei receptą girtuok- laikraščiui $3. kalendoriui 50c

AR PASENAI PASIEKĘS 40? NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jautiesi nuvargęs, vi
duriai užkietėję, pagelbėk sau gani" vaistais, 
žolėmis, kų veikia greitai, liet švelni:' *4 Ifrų- 
žina energijų ir gyvenimas vėl pasidaro 
nus. Ko laukti? Tuoj užsisakyk populiares 
Herb Tea, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TEA NO. 17
Kainuoja >1 .10 su prisiuntimu; tas tonikas re
guliuoja sistemų ir buvo išrastas per daugeli 

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

SANITAS HERBS
1118 MBvaakeų Ava^ Chicago 22. m. (44)
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LIETUVIŲ KONGRESO
APŠIDRAUSK NUO LI

GOS IR NELAIMES

BOSTONAS SIUNČIA LAPRIČIO 6 TĄ VAKARE 
DAUG DELEGATŲ NEDRIPSOKIM PATALE!

Iš Bostono i Visuotinąjį šį sekmadienį, lapkričio 
Amerikos Lietuvių Kongre- šeštą, kaip šešios valandos
są važiuoja daug delegatų.
Kiek teko patirti, važiuoja:

Amerikos Lietuvių Tary
bos nariai: J. Arlauskas, 
adv. J. Grigalius. J. Kas- 
mauskas, S. Miehelsonas ir 
J. V. Stilsonas.

Nuo Amerikos Lietuvių 
Tarybos Bostono skyriaus 
važiuoja: A. Chaplikas, J.
Januškis, adv. A. Juchnevi
čius ir V. Vakauzas.

Nuo Lietuvių Piliečių 
Draugijos važiuoja Mrs. A.
Alekna, adv. J. Cuinys, Al.
Neviera ir Jonas Romanas.

‘‘Keleivio” redakciją at
stovaus Kipras Bielinis, 
kurs kanu vra ir VLIK’o _ . __
įgaliotas delegatas Kongre- Oi kęsti a čia smagiai gios, 
sui. Bostone yra ir kitas R,ad "«.-'en,al netnvos. 
VLIK’o įgaliotas delegatas 
Kongresui—J. Audėnas.

Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos 60 kuopą atsto
vaus drg. M. Michelsonie- 

Lietuviu Darbininku

vakare įvyksta LDD 21 
kuopos metinė vakarienė, 
šelmis Bernelis ta proga 
prisiuntė mums eiles:
Jautrią širdį džiausmas ima. 
Žinant svarbų parengimą: 
Parengimas bus darbiečių. 
Geru draugų bostoniečių. 

Lapkričio šeštą vakare 
Nedripsokim patale!

Šeimininkės sukas, trepsi. 
Skuba gardumynus kepti; 
Betgi maistas maistu lieka. 
Tai tiktai pilvui patieka. 

Lapkričio šeštą vakare 
Nedripsokim patale!

Bus tenai ir dvasiai peno. 
Dainų, muzikos programo;

Lapkričio šeštą vakare 
Nedripsokim patale!

Šelmis Bernelis.

Delegatų Išleistuvių 
Vakarienė Praėjo Jaukiaine;

Draugijos 21 kuopą atsto
vaus Jonas Jankauskas; Tė
vynės Mylėtojų Draugija 
siunčia A. Matjošką: A. L.
R. K. S. 94 kuopą atstovaus 
F. Razvadauskas ir S. Ja
kutis: Lietuvai Remti Drau
gijos Bostono skyrių—Dr.
M. Gimbutienė ir prof. Ig.
Končius.

Sandaros Moterų Klubas 
Bostone siunčia dvi delega
tes—J. Tumavičienę ir J. Trumpą programą atida- 
Keslerienę: Sandaros 7 kp. rė ir ją uždarė J. Kasmaus 
siunčia tris delegatus—B. kas. o vadovavo jai p. Ivaš- 
Stravinskienę. inž. J. Gim- ka. Po kelis žodžius pasa- 
butą ir S. Jokubauską: San- kė J. Arlauskas, inž. A. 
daros apskritis siunčia du Chaplikas. Dr. Galinis, Ka- 
delegatu, vienas iš Bostono, zys Mockus, prof. Ig. Kon- 
J. Petkus-Petkevičius. Am- čius, J. Lekys, adv. B. Kal- 
algameitų unijos lietuvių 
skyrių atstovaus Juozas Le-

Praeitą šeštadienį ALT 
Bostono skyrius rengė va-, 
karienę delegatams į Lietu
vių Kongresą išlydėti. Pub
likos nebuvo perdaug, bet i 
vakarienės nuotaika ir pa
ti vakarienė buvo pinuos 
eilės. Mrs. A. Kropienės 
sutelktos šeimininkės labai 
maloniai ir erardžiai svečius 
pavaišino.

kys.
Nuo “Darbininko” vyksta 

prof. J. Galinis. Iš viso 
Bostonas pasiųs virš 50 de
legatų.

vaitis, Dr. J. Pilka. A. Kro- 
pienė, O. Vaitkevičius, A. 
Matjoška. adv. A. Juchne
vičius ir k.

Vakarienė? programa bu
vo užbaigta Tautos himnu, 
kurį giedojo visi svečiai.

Governor s Ccuncillor Patrick J. McDonough

Lietuviai! Gera. apsvarstykite Bostono mies
to reikalus. suprassite momento svarbą, pažin
kite savo sekantį majorą Patrick J. McDonough 
ir. balsavimo dienoje lapkričio 8 d., visi balsuo
kite už jį. Neapsivilsite, nes jis tik vienas kan
didatas į maiorus. yra tikras lietuvių draugas ir 
lietuviams kiekviename reikale pagelbsti.

Jau užtenka senos administracijos;
Jau užtenka kasmet kylančių taksų;
Jau užtenka klausyti prižadų;
Ko gana. tai gana.
Reikia naujo—jauno žmogaus. Tas žmogus 

yra —PATRICK J. McDONOUGH
Dr. A. L. Kapoehy

517 Broaduav. So. Bos
Krank Razvad

S t.. So. Boston
John J. Grigalus

52 G St., So. Boston

Ateinantį Antradienį 
Miesto Valdžios Rinkimai

SKAUTĖS IR SKAUTAI 
GAVO BUKLUS

T wL-t»»zartJULIJAI 1V1U JVI. Bostonan ir į jo apielin- 
gyventojai rinks miesto ma- kės jau suplaukė gausus 
jorą ir miesto tarybą. Dė! tremtinių būrys. Kartu at- 
majoro vietos varžosi trys važiavo darniai Vokietijoje 
demokratai—Curley. Hyr.es tvarkęsis skautiškasis jauni- 
ir McDonough. viena.' re- -'.as. Pradžioje, kaip ir vi

si naujakuriai, skautės ir 
-kautai rūpinosi gauti pa-1 
<ogę, darbą, arba patekti! 
i.okyklosna mokytis. Vė-’ 
kau, išgirdę savo vadovų 
kvietimą, suskato ir vėl 
'kautės-tai burtis vienetuos-

1 L . - *" i t z-’ ’iit f

publikonas—Oakes ir vie
nas progresyvis—O’Brien. ■.

Pasiskaidžius dėmi (kratų 
balsams spėliotojai nėra 
tikri, kas rinkimus laimės. 
J. M. Curley sukėlė į kojas 
miesto tarnautoju.', kuriems
jis pakėlė uždarbius ir žada k

r. a.

Prapuolė A. Rumbuotis
Prieš du mėnesiu laiko 

kur tai dingo Antanas Rum
buotis, kurs gyveno 247 
Washington St. Jo niekas 
nematė ir niekas apie jį ne
žino. Jo butas yra užra
kintas ir jo kambariuose 
niekas negyvena.

Antanas Rumbuotis buvo 
ramaus budo žmogus, neve- 

! dęs. Ar jį koki nelaimė iš
tiko ar jis kur pats išvažia
vo niekam nieko nesakęs, 
nežinia. Jis paeina iš Lie
tuvos iš Žadeikių kaimo, 
Sėdos valsčiaus.

—o—
Cambridge jau atvažiavo 

nemažai lietuvių pabėgėlių. 
Jų tarpe yra gabių amati
ninkų ir kai kurie dirba pa
gal savo specialybę. Kazys 
Zaganevičius dirba sker- 

, dykloj. gerai žino mėsinin- 
; ko darbą ir gauna neblogą 
uždarbį. Kitas, medžio 
meisteris Juozas Jusevičius, 
dirba kopėčių (ladder) dir
bimo kompanijoj, gauna 
pradžiai 75c, bet greit už
darbį pakels. Kiti naujieji 
ateiviai gavo darbus kepyk
lose, viešbučiuose ir valgyk
lose.

Vienas naujas ateivis. Jo
nas Norkevičius, gavo dar 
bo pas vietinį lietuvių kle
boną Juškaitį lietuvių para
pijoj už vargonininką. Se 
nasis vargoniningas Gar- 
bauskas, baigęs muzikos 
konservatoriją ir geras pia
nistas, per ilgą laiką tarna
vęs lietuvių parapijoj, iš 
darbo buvo atleistas be jo
kio prasikaltimo. Tai jau 
nelabai gerai, kad kunigas 
naujai atvykusį lietuvį pa
samdė, kad galėtų išmesti 
iš darbo senai dirbusį ir 
kvalifikuotą darbininką.

Siniub Mignol.

Bagočiai Susilaukė Anūko

Pirmas raportas iš Ame- Ui $12 ’>er ?»?*“ «*“»!.**•
rikos Lietuviu Kongreso K°?.® t2®. Pa®alp°»

\ įsais Insurance reikalaisLietuvių Kongreso 
New Yorke bus išduotas šį 
sekmadienį vakare Lietuvių 
Darbininkų Draugijos vaka
rienėj. Raportą išduos ką 
tik grįžę iš Kongreso dėl e- j 
gatai. Todėl atsilankykim 
į tą vakarienę Lietuvių Pi-1 
liečiu Draugijos salėj, 309 
Silver St. šį sekmadienį, 6 
vai. vakare.

Vakarienėj bus gražių 
dainų ir gros puiki orkes
trą. Šeimininkės ruošia 
gardžių valgių. Tad, iki 
pasimatymo vakarienėj.

__________________
Adv. K. Kalinauskas

Atstovaus Kongrese SLA j

kreipkitės į (nuo35)
BRONIS KONTRIM
598 East Broadvvay,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

Praeitą sekmadienį Low-; 
eile buvo SLA apskrities su
važiavimas. Dalyvavo 401 
delegatų veik nuo visų Mas-į 
sachusetts SLA kuopų. Su- i 
važiavimas išrinko advoka-: 
tą Kazį Kalinauską daly-' 
vauti Amerikos Lietuviui£ J
Kongrese ir paskyrė kon
gresui auką $25. Nutartai 
paaukoti Dr. J. šliupo pa- 
minklo statymui $10.

Apskrities valdybon iš
rinkti: inž. A. Chaplikas, J. 
Butvytis, J. Dvareckas, Mrs. 
Butvytis, J. Tumavičienė 
ir J. Keslerienė. Mrs. But
vytis iš Chelsea naujai įėjo 
į valdybą ir eina sekretorės 
pareigas.

Iš tarimų yra įdomus pa
geidavimas, kad valdyba, 
susitarusi su kitomis lietu
viškomis draugijomis, pasi
rūpintų įsigyti kur nors dar
žą lietuviškiems piknikams 
ruošti.

Po suvažiavimui buvo 
vaišės, suruoštos vietinės 
kuopos.

Delegatas.

RADIO PROGRAMOS

Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 COLUMBIA ROAO 
arti Upham’s Corner

DORCHESTER, MASS.

, . . . , , u kliūtimi—neturėta savos
dar ir ateityje pakelti už- nuoIatinės 
da,blU5' genis.

Musų ilgamečių draugų 
1 Fortūnato ir Birutės Bago
čių duktė, Eleina Amoldie- 
nė, kuri su savo vyru gyve-

Ta«au“čia susidurta na Arizonoj, šiomis dieno- 
mis susilaukė 8 svarų sūne
lio. Jis vadinsis Clay Ba- 

Amold.
Abudu tėvai buvo nuvy-

pastogės suei- gocius
Čia skautėms-tams atėjo

METINIS BANKIETAS!
Rengia Lietuvių Darbininkų Draugijos 21 Kuopa

S'{ Sekmadienį, Lapkričio (November) b, f.9/9 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE

Kampas E ir Silver GatviųSouth Bostone 

PRADŽIA 6 VAL ANDĄ VAKARE

Bus graži programa, kurioj dalyvaus:
Steponas Valkevičius, iš VVorcester, Mass,
Julia Bartusevičiūtė, iš So. Boston, Mass.
Helen Vinciunaitė, iš Belrr.ont, Mass.

Bus skani vakarienė, bus daug svečių iš toli ir arti. Bus gera muzi
ka. Be to, musų bankiete turėsit progos išgirst raportą Apie Ame
rikos Lietuvių Kongresą, kuris šią savaitę yra laikomas New Yorke.

Visus ir visas kviečia— LDD 21 Kuopa

•alkon 317 Stp. Dariaus lie- k«‘.i Flagstaff Ari dukterį 
tuvio legionierių postas ir; aplankyti. * o™-....
užleido savo būstinėje (So. >u-nzo 1
Boston, C St.) visą trečią 
aukštą. Tose patalpose 
'žautės ir skautai įsirengia 
'uvo buklus. Šiuo metu se- 

• '<'< ir broliai (taip tarpusa- 
jie save vadina) darbš

čiai valo ir perdažo gautą
sias patalpas.

Kartą skautams besitvar-i 
ant, juos aplankė Mr. J. į 

Romanas Sr. ir, matydamas, 
triūsą, parėmė 5 dolerių 

ika. Dėkui, pirmajam
autų rėmėjui! Taip pat 

j ankiais ir naudingais pa- 
uamais skautus darbe pa-

mė Mr. Stp. Janeliunas.
Mielųjų bičiulių legionie-

,i globa ir parama skautės 
skautai labai džiaugiasi.

Gera.

Adv. Bagočius 
avo ofisą, o p. 

Bagočienė išbuvo tenai apie 
tris mėnesius ir tik šiomis 
dienomis parvažiavo namo.

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

Curley šiandien yra 
tinkamiausias vyras 
į Bostono majorus

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja I.aida 
2 lomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS $14.00. 

Pinigus siųskit su užsakymo: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadvvay 
South Boston 27. Mass.

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

1— Mickey Haberek or-' 
kestra.

2— Dainos.
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, SoĄBoston 27, Mass.

Steponas Minkus
Reikalinga DP Moteris
Mus prašo pranešti, kad 

prie skalbinių prosymo skal
bykloj reikalinga DP mote 
ris ar mergina. Darbo va
landos nuo 8 ryto iki 5 po 
piet. Mokestis pradžiai 60c 
į valandą. Adresas: 268 
Northampton St., Boston. 
Tel. CO 6-1639.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Res. 17 ORIOLE STREET 

West 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 Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

I)R. G. L. KILLORY
18 Tremont St.. Kimbal Building 

.... Kambarys 305
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

arba: SO 6-2M4-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVty LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą Santuokai

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

Joseph F. Timiltv. 120 Beacon St.. Hvde Park 
BU III) BOSTON COMMITTEE

AŠ PRAŠAU SAVO DRAUGŲ IR NARIŲ BAL
9

SIJOTI IR VĖL IŠRINKTI į BOSTONO MAJORUS 

GERIAUSI VYRĄ

JAMES M. CURLEY

SIUVĖJAS
Kazys Krasnakevičius

(Charlie K rasnakevieh )
Siuva visokius vyriškus ir 

moteriškus rubus, taipgi ir įs 
jūsų audeklo, pagal jūsų nori
mas madas.

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

South Boston, Mass.

KRANK ROMSKAS 
Gabijos Choro Prezidentas

PARSIDUDA PHOTO STl DIO
Biznis išdirbtas per 30 metų. di

delėj lietuvių apgyventoj kolonijoj. 
Adresą galima sužinoti "Keleivio" 
administracijoj. Rašykit: “Keleivis," 
636 Broadway. South Boston. Mass.. 
ir klauskit apie Photo Studio.

(45)

220 E Street, South Boston
Pristato to neką, vyną ir viso

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: S0 8-3141

LITH UAN1AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movei* )

Perkraustom
čia pat ir i to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kabta 

326 BROADVAY,
SO. BOSTON, MASS. 

TeL SOuth Boatoa S-441S




