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TRUMANAS PASVEIKINO LIETUVIUS!
I —

Amerikos Lietuvių Kongrese 
Dalyvavo 812 Delegatų

Posėdžiavo Dvi Dienas; Gubernatorius Thomas E. Devvey 
ir Senatorius O’Conor Pasaite Svarbias Kalbas;

Daug Sveikinimų; Lietuvos Vadavimo Reika* 
lams Sudėta 13,000 Dolerių Aukų

Amerikos Lietuvių Kon- greso delegatai gubernato- 
gresas praeitą penktadieni riui Dewey sukėlė dižiausias 
ir šeštadieni New Yorke, ovacijas už io labai reikš- 
New Yorker viešbučio pa-.mingą ir visai Amerikos po- 
talpose sutraukė daug dele-; litikai svarbų pasisakymą, 
gatų iš visų Amerikos lietu-! Lietuvių Kongresas susi- 
vių kolonijų. Buvo užsire-1 Jaukė labai daug sveikini- 
gistravusių 812 organizacijų mų. Kelios dešimtys sena- 
igaliotų delegatų ir virš tri- torių ir kongresmonu laiš- 
jų šimtų svečių. i kais ir telegramomis at-

Pirmą posėdžio dieną siuntė savo linkėjimus. Lie- 
prezidentas Trumanas at- tuviai iš visų pasaulio kam- 
siuntė lietuviams telegramą pų, iš Australijos, Kanados, 
ir pasveikino organizuotos Pietų Amerikos, Anglijos ir 
lietuvių visuomenės atsto- kitų Europos valstybių at-į 
vus už dėjimąsi prie Ame-1 siuntė savo širdingus linkė- 
į ikos demokratijos ir už no- jimus ir reiškė vilti, kad 
rą, kad ir Lietuvos žmonės Lietuva vėl bus laisva. Ka- 
galetų naudotis visomis de- nados lietuviai prisidėjo ir 
mokratinėmis laisvėmis, ku- aukomis.
rias mes Amerikoje taip žodžiu Lietuvių Kongre- 
aukštai branginame. Prezi- są sveikino Vyriausio Lie- 
dentas dar sakė, kad nežiu- tuvos Išlaisvinimo Komite- 
rint tų, kurie stato jėgą to atstovai Kipras Bielinis 
aukščiau laisvės ir teisingu- ir P. Padalskis. Kongresą 
mo, jis tiki, jog žmonės su- sveikino ka tik Amerikon 
gebės pasiekti teisingos tai-, atvykęs 1918 metų nepil
kos, paremtos laisvės ir tei-, klausomybės aktą pasirašęs 
singumo principais ik kvie-! Mykolas Biržiška ir visos 

?ndradarbiau- ; Lietuvos diplomatinės at-
Amerikos vyriausybe' stovybės. Lietuvos pasiun-

PREZIDENTAS HARRY S. TRUMAN

Musu šalies prezidentas praeita penktadieni atsiuntė 
Visuotinam Amerikos Lietuviu Kongresui Naw Yorke 
sveikinimą, kuriame sako: „ 9

Didieji Streikai
Jau Baigiami ValstykėsSekretorius Paryžiuj 

Tariasi su Anglais-PrancuzaisDidieji streikai plieno 
pramonėje iau baigiami. Po
Bethlehem kompanijos susi-! Tariij „Karo jr Vokieti),; Bu, li.ieiikinta
tarimo su uni-a, kitos, kom- Bendra Politika Balkanuose; Rusija Dar Griežčiau 
panijos tuoj pradėjo dery-! Pajungia Lenkiją; Bus Aptarta Bendra
bas ir šios savaUės pradžio- Politika Azijoje
je jau buvo skelbiama, kad ---------------------------------- į ----------
baigiama rašyti darbo su- (jęęfiaį Pakorė Valstybės sekretorius
tartys. ! - a*. C ’/* /-/; • Dean Acheson šį pirma

ują savaitę vyriausybė tu- &eSlS ^USluOUaeiiUS vakare išvyko orlaiviu
lės spręsti kokių priemonių ---- “ . į Paryžių, kur trečiadienj ir
imtis, kad užbaigus streiką Čechoslovakijos vyriausy- ketvirtadieni eina pasitari- 
angiių kasvklose, nes kol kė skelbia, kad šeši opozici- maj su Prancūzijos ir Ang- 
angliakasiai streikuoja, j°s vadai, kurie baudėsi nu- lijos užsienių reikalų minis- 

■ plieno pramonė negalės versti diktatūros valdžią, tcriais dėl Vokietijas ir dėl 
j dirbti.
i riausyfcė _
' tas imsis žygių streikui vo kaltinami Amerikos ko- je
baigti, ar paliks dar vai- munistų partijos vadai, bu- Derybos dėl Vokietijos
džios tarpininkui tarpinin- ’° suimti ir nuteisti pakarti, svarbiausiai palies karo pra
jauti. Mirties sprendimas j’ems■ monėS dirbtuvių ardymą ir

si trečiadieni vy- al'ka kurie papildė toki pat suderinimo “trijų didžiųjų“ 
■pręs, ar preziden- prasižengimą, dėl kokio bu- politikos Europoje ir Azijo-

buvo Įvykdytas praeitą šeš
tadieni. Dar pavasari bu
vo suimta 200 opozicijosSovietų Maršalas

Tvarko Lenkiją veikėjų ir daugelis iš jų nu
teisti ilgiems metams kalėti,

tė lietuvius 
ti su
siekiant tokios taikos.

Prezidento sveikinimą 
Lietuvių Kongreso delega
tai sutiko didelėmis ovaci
jomis. Tik atidarius kon
gresą lietuvius pasveikino 
senatorius Herbert R. 
O’Conor iš Marylando. Jis 
sakė, kad Amerika nebus iš
pildžiusi savo istorinę misi
ją, iei dabar Maskvos im
perializmo pavergtos tautos 
nebus išvaduotos. Senato
riui O’Conor delegatai irgi 
sukėlė triukšmingas ovaci
jas po jo reikšmingos kal
bos.

Antrą posėdžių dieną i 
Lietuvių Kongresą atvyko 
Nevv Yorko gubernatorius 
ir republikonų partijos kan
didatas i prezidentus Thom
as E. Devvey. Jis savo ilgo
je kalboje reiškė apgailesta
vimo, kad Amerikos vyriau
sybė neužtenkamai energin-

tiniai Washingtone ir Ro
moje ir Lietuvos konsulai 
Nevv Yorke ir Chicagoje pa
sveikino kongresą gyvu žo
džiu, o kiti diplomatai raš
tu.

Įvairios organizacijos iki 
šeštadienio posėdžių galo 
buvo sudėjusios kongreso 
proga aukų Lietuvos vada
vimo reikalams 13,000 dole
rių. Aukos dar tebeplau- 
kia, todėl galutina suma pa
aiškės kiek vėliau.

Lietuvių Kongresas priė
mė eilę svarbių nutarimų ir 
pasisakė einamais politikos 
klausimais. Kongreso nu
tarimai siunčiami Amerikos 
vyriausybei, kongreso na
riams ir politiniams va
dams.

Baigdamas posėdi Lietu
vių Kongresas perrinko 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
ir davė jai nurodymų dėl

You are to be congratulated for the contribu- 
tiens yc’j F avė made to our čkmocracy and for your 
desire tbat your kinsmen overseas may share the 
fcenefits and privileges and duties of a f re e people, 
which we in the United States treasure so dearly.

Despite the existence in this world of those 
who place power and might above freedom and 
iustice, I have faith in the people of the world, 
faith that men and woiren likę you and me can 
ach i e ve a just peaee for all the world on principle* 
of freedom and justice, and that with God’s help 
we will achieve this goal. I know that you mušt 
share that faith and will work with your govem- 
ment to help make it a reality.

Užsieniai Perka \C. I. O. Unijos
Amerikos Auksą\ Išvalė Komunistus

Plačiai pasklidę užsie
niuose gandai, kad Ameri
ka greit numuš dolerio ver
tę, paskatino užsienius pirk
ti Amerikos auksą ir per 
paskutines septynias savai
tes Amerikos aukso atsar
gos sumažėjo 118,000,000 j priešakyje. Konvencija pa- 
dolerių. Užsieniuose mano-Į šalino dvi komunistuojan- 
ma, kad nuvertinus doleri į čių gaivalų vedamas unijas 
tą auksą gahma bus vėl par-'—elektros, radio ir mašinų 
duoti ir gerai uždirbti, darbininku ir žemės ūkio 
Amerikos vyriausybės at
stovai pakartotinai sakė, 
kad Amerika dolerio 
vertins.

CIO unijų metinė kon
vencija Clevelande praeitos 
savaitės gale baigė posė
džius. Konvencija pakeitė
CIO konstituciją ir 
kad nei komunistai 
šistai negali būti CIO unijų

nutarė, 
nei fa-

gai priešinosi rusiško impe- tolimesnio Lietuvos vadavi- 
rializmo Įsigalėjimui pašau-Imo darbo.

UTICOJE
NELAIMES

lyje ir leido “didžiausiam 
carui” Stalinui pavergti 
šimtus milionų žmonių Eu
ropoje ir Azijoje. Nustum
ti “geležinę uždangą’’ yra 
butenybė ir gub. T. E. Devv
ey mano, kad stipri Ameri
ka, gelbėdama dar laisvas 
tautas, gali tą geležinę už
dangą nustumti gal ir be 
karo, palaipsniui. Bet Ame

Pakeltu upu Lietuvių 
Kongresas baigė savo dvejų 
dienų posėdžius. Daugumas 
delegatų liko dar ir sekma
dieni New Yorke, kur buvo 
ruošiamas didžiulis koncer-l 
tas.

Audroje Žuvo 644 Žmonės

Filipinų salose praeitą 
rika turi būti stipra ekono- šeštadieni siautė baisi aud-į 
miniai ir militariniai ir turi

perkėlimą Į aiiantų valsty 
bes. Seniau buvo nutarta 
visą eilę karo dirbtuvių Vo
kietijoj paimti už reparaci
jas ir jas suardžius perkelti 
i aiiantų kraštus. Vokiečiai 

Nesenai po visą Čechoslo- dabar veda didelę kampani- 
karo dirbtuvių

o šeši iš iu užkarti.Lenkijos vvriausvbė skel-*7 -'•7 -
bia, kad sovietų maršalas 
Konstantin Rokosovskij pa- vakiją ėjo masiniai areštai 
skirtas Lenkijos krašto gy-i opozicijos žmonių ir labai 
nimo ministeriu ir tvarkys daug suimtųjų jau pasiųsti 
Lenkijos kariuomenę. Pa- dirbti urano rudos kasyklo- 
skyrimas Rusijos maršalo į se be jokio teismo sprendi- 
kaimyninės valstybės karo I mo.
ministeriu rodo, kad Mask
va bijo Lenkijoje didėjan
čio “titizmo” ar noro atsi
mesti nuo Maskvos jungo.

Lenkijos kvislingų val
džia skelbia, kad Lenkijos 
“prezidentas“ Bierut, kuri 
irgi Maskva paskyrė, pra
šęs sovietų vyriausybės “pa
skolinti” maršalą Rokosov
ski Lenkijai valdyti, nes tas 
maršalas esąs Lenkijoj gi
męs ir lenkai jį labai myli.
Maskva Bieruto prašymą 
nutarusi patenkinti. Lenki
jos vidaus reikalų ministe
riją ir visą politinę policiją 
valdo Rusijos politinės poli
cijos valdininkas Ratkievič,

' kurs per daugeli metų dirbo 
NKVD eilėse. Pats Lenki
jos prezidentas Bierut buvo 
Sovietų Rusijos pilietis. Kas

padargų darbininkų unijas.
Tose unijose jau eina bruz-., ...........................

nenu-į dėjimas už persiorganizavi-j ^aro ministei 1U> zjnil2 ne,a 
! mą ir už pasilikimą CIO

---------------  i unijų sąjungoje. Kitos de-
d»i įvynios Komunistų ar komu-
PALAIDOJO . nistuojančių gaįvalų veda-

AUKAS

Komunistų Vadai 
Paleisti po Belą

Praeitą savaitę aukštesnis 
teismas nutarė paleisti 11 
nuteistųjų Amerikos komu
nistų vadų i laisvę po bėla.

ją prie Karo (lirDtuvių ar
dymą ir Amerika linksta 
vokiečių reikalavimus pa
remti, tuo tarpu Prancūzija 
ir Anglija reikalauja, kad 
senesnis nutarimas butų 
vykdomas.

Atstačius vakarinės Vo
kietijos valstybę kyla reika
las sunormuoti su ja santy
kius ir laukiama, kad Pary
žiaus “trijų didžiųjų” dery
bos paskelbs “karo galą” su 
Vokietija, nors taikos su
tarties surašymas su Vaka-

Už komunistų vadus buvo Irų Vokietija dar nėra pla-
sudėta $260,000 bėla. Aukš
tesnis teismas pakeitė teisė
jo Medina sprendimą tuo 
supratimu, kad kol aukštes
nis te’smas nėra pasakęs 
savo žodžio, komunistų va
dų nuteisimas nėra galuti
nas, jie dar gal bus išteisin
ti, o todėl juos ir nutarė iš- 

1 leisti i laisvę po gana didele 
bėla.

atsitiko su Lenkijos maršalu ČECHIJOS VYSKUPAI 
Rola-Žimerskiu, kurs buvo REIŠKĖ PROTESTĄ

PATVIRTINO MAINIE 
RIŲ UNIJOS PABAUDĄ

nuojamas. Paskelbus “ka
ro galą” Vokietija galėtų 
turėti diplomatines atstovy 
bes užsieniuose.

Trijų didžiųjų ministeriai, 
Paryžiuje keta aptarti ir 
visus kitus klausimus, kurie 
kyla Europoje ir ypač bus 
tariamasi kiek ir kaip palai
kyti Jugoslaviją jos kovoje 
prieš Sovietų Rusiją. Taip 
pat bus aptartas klausimas, 
ką reikės daiyti, jei Kinijos 
komunistai veržtųsi Į Pran
cūzijos koloniją Indokiniją.

Paskutinėmis dienomis 
Rusija dar labiau apsisau
gojo nuo “titizmo” pavo
jaus Europos Rytų kraštuo
se. Ypač Lenkijoje rusai

Čechoslovakijos vyksupai 
nors ir leido kunigams pri
siekti ištikimybę diktatūros 
režimui, bet kartu pareiškė! 
valdžiai protestą prieš nau-j^jo nauj0 Tito pasirodymo 
ją bažnvčių kontrolės ista-, jr todėl Lenkijai užkorė sa- 
tymą. V yskupai sutiko su j vo nqai-šalą Rokosovski, kai- 
priesaika tik todėl, kad ku-ipO kai-o ministerį. 
nigai nebutu areštuojami

'mos unijos bus išvalytos iš 
i CIO unijų bėgyje trijų mė- 
I nešiu.

Aukščiausias Amerikos 
teismas nutarė patvirtinti 
mainierių unijai teismo už
dėtą pabaudą bendroje su
moje $1,420,000 už nepa-

Uticos lietuviai gausiai 
susirinko praeitą pirmadie
nį i automobilio nelaimėje 
prie Lake Pleasant žuvusių 
Antaninos Uždavinienės, 
mažutės Nancy Ann De- 
shane ir ir Vitalijos Kaza
kevičienės laidotuves. Au
tomobilio nelaimės aukos 
palaidotos Olivet kapinėse 
dalyvaujant didelei miniai
žmonių. Antanina Užd»vi- _ t

MASKVA KARINGAI
įrl

kankinami. Vyskupai atsi-MINĖJO LAPKRIČIO 71 klausymą eismo įsakymo nuo val(|žios m(>kamu 
-------7 . „ angliakasių no[s kuni ne.

Maskvoje ir visoj Rusijoj! 1948 rnrta13' Mainierių um- (||^f|žia a, imti
ja prašė teismą tą bylą per-' ___  _ __________
svarstyti, bet aukščiausias
teismas 5 balsais prieš 3 
prašymą atmetė ir teismo

KAGANOVIČIUS DAR 
NĖRA LIKVIDUOTAS

Iš Rusijos praneša, kad 
L. M. Kaganovičius, apie 
kurį buvo pasklidę gandai, 
kad jis jau sul ik vieluotas, 
d«r tebėra Stalino malonei

iškilmingai buvo apvaikš
čiojamos 32-os bolševikų 
perversmo sukaktuvės. Mas
kvoje buvo suruoštas di
džiulis karo paradas, o kai- uždėta pabauda dabar yra 
bėtojas Malenkovas metė galutina. Mainierių unija 
kaltinimus Amerikai,

FILIPINUOSE PER 
RINKIMUS UŽMUŠTA 16

Prezidento ir parlamento >r tebeeina ministeriu pir-
kad buvo nubausta pagal Taft- rinkimuose Filipinuose lap- ųiininko pavaduotojo parei-

menė ir ios mažutė anūkėAmerika nori pra- Hartley bilių. kuri dabar kričio 8 d. policija susišau- gas ir tebėra politbiure. Ka-
palaidotos bendrame kars- jvti visą pasaulį ir nori ka- prezidentas ir vėl gali pa- dė su demonstrantais ir 16 ganovičius yra vienintelis

ha buvo perduodama radio lių atstume nuo sostinės te. Ta nelaimė giliai suiau-'ro. Stalinas minėjime ne- naudoti, kad dabar einanti žmonių buvo užmušti riau- dar užsilikęs žydas politbiu------- ' I . , . ...-u..:--- I

"urėti aiškų tikslą.

* ----
ra, nuo kurios žuvo ar din- 

Guber- go 644 žmonės. Audra ypač
natoriaus T. E. Dewey kai- šėlo Negros saloje, 300 my-

Langomis. Lietuvių Kon- Manilos. (lino visus Uticos lietuvius. ! pasirodė. | mainierių streiką užbaigus, šėse.



i APŽVALGA
LIETUVIŲ KONGRESO

PASISAKYMAS
i įvairiu tautybių Europoje ir 
šimtai milionu žmonių Azijoje 
bus palikti Rusijos pajungti. 
Kurstomi prieš Ameriką ir ver
čiami Įsikinkyti i rusišką karu 
mašiną žūtbūtinėms imtynėms 
su Amerika.

Todėl musų kova už Lietuvos 
laisvę šiandien nėra izoliuota. 
Mes esame dalyviai vis labiau 

didelės, pasaulio

Ameriko? Lietuvių Kon
gresas, kur? posėdžiavo pra- 
itos savaitė? gale New 

Yorke, buvo didelė, Įspū
dinga Ameriko? lietuvių de
monstracija už Lietuvos 
laisvę. Ta demonstracijar.škėjančios 
nepraėjo nepastebėta mar- masto laisvės kovos prieš mo- 
game Amerikos gyvenime, derniškų laikų vergija—boiše- 
Ją pastebėjo Amerikos vi- vizrE4- kurs atstovauja istorijoj
suomenė, jo? išklausė ir relai įtinkamą juodžiausią re-
. - v- - akcija ir nacionalistini šoviniz-Amenkos vynausybe. su ja - . ■ . ...... *. . - ma. pridengta veidmainiškaisneabejojamai susipažins ,r k<,mu„,zmo kukiais 
atstovų romai bei senato Musa kova už Uetuvos laj5. 
nariai. Vę šiandien yra kova prieš prie-

Lietuvių didžiulis šuva- spaudą ir vergiją, už demokra- 
žiavimas priėmė daug viso- ir :aut 4 oe:
kių tarimų, reikalavimų ir 
pageidavimų. Lietuvių Kon
greso pasisakymas Lietuvos 
klausimu skamba šitaip:

SO. BOSTON
IEŠKO lavon V POTOMACE

keleivinio orlaivio nelaimės vietoje, Potomac upėje prie NVashingtono. gelbėtojai ieško 
upėje kelei'ių lavonų. Nelaimėje žuvo 5 5 žmonės.

’Tevynės \ arpu’ Varpininkas b.Ameriką ir kitus kraštus. 
V.

Vincui Kudirkai
asmens laisvę. 

Tik pašalinus totalitarinę Mask
vos tironiją Lietuvos, kaip ir 
kitų Rusijos pavergtų tautų 
žmonės galės atgauti saugumą.

Kai dabar minime 
tautos žadintojus ir

Kas Savaite Į
Dėja, nuo laimėjimo vie

noje pramonė? šakoje iki 
pa- visuotino senatvės pensijų 

minėti 50 metų nuo Daktaro laimėjimo yra didelis tar- 
Yinco Kudirko mirties. pas ir tik politinė kova kon- 

Dr. Y. Kudirka buvo Dr. grėsė gali ta kovą laimėti 
Griniaus, J. Basanavi visiems darbininkams. 

Jankaus, J. Šliu-
po ir kitų musų tautinio at- Rakalis Kalba 
gimimo veikėjų bendralai-i 
kis, bet jis mirė jau 50 me
tų; ji jauną, vos 41 
amžiaus, mirtis išrovė 
Lietuvos žadintojų eilių.

Palyginus neilgai Y. Ku

Minėkime Kudirką
Daugelis lietuvių koloni

jų Amerikoje rengiasi

rs..
čiaus, M.

jdirka dirbo Lietuvos žadini 
Kudirka "V arpo mo darbą, tik nuo 1888 

{skiltyse sudaro specialų 1399 metų. Bet nudirbo ji 
Prisiminti eilių Europos rašytojų, F. I “Tėvynės Varpų’ skynų.1 daug ir šiandien, praėjus 50 

Schillerio, Bvrono, A. Mic-* kitame skyriuje V. Kudir- metu. jo atmintis vra gvva,
m isų keviėiaus, J. 

na- kitų veikalus.
eiiius veikėjus, k:;.::: jau se- kalų neskaitė, bet V. Kudir- 
nai nėra gyvųjų tarpe, iaž-jka juos verčia ir spausdina 

gerbūvi ir pagrindines pilieti- niausią: užmirštame atąasa-. tam, kad tie, kurie anais 
Amerikos Lietuvių Kongre- res lais*.es. rodei ir musų ne- pavaizduoti tas są- laikais drįso lietuvių kalbą

sas, subrinkęs Nevv Yorke 1949 
m. lapkričio 4-6 dienomis, ap- r-;rn^ tari buti 
svarstė padėti Lietuvoje ir su su visais laisvę 
giliu liūdesiu fonstatuoja, kad nėms Amerikoje, ypač derinant, 
musu tautos kamienas senojoj J? su *als Amerikos piliečiais/ 
tėvynėj Lietuvoj, dabar gyvena,kuriV kilmės kraštai yra rusų! 
tragiškiausią musų tauto? isto- pavergti. kviečiant juos dėtis : 
rijoj laikotarpi. I bendra kovą.

Sovietų Rusija, pirma susita

Bolševikų rašytojas Ro- 
metu Jus Mizara pagaliau prabilo 

~ apie Katynio žudynes, kur 
rusai bolševikai, PAGAL 
STALINO ĮSAKYMĄ, iš
skerdė tūkstančius lenkų 
belaisvių. R. Mizara, po- 
lemizuodamas su “Ameri
kos” redaktorių, visai ne
raudonuodamas, dėl Katy
nio žudynių sako šitaip:

iki

Sovackio ir ka aptaria visus einamojo: jo daugelis raštų ir šiandien 
Tauta tų vei-:gyvenimo klausimus, pole-iyra aktualus, ypač dabar.

mizuoja su rusų ir lenkų'kada Lietuva vėl yra rusų 
spauda, pasisako jos kelia- okupuota ir rusiškų “kultui 
mais klausimais, smerkia u-egeriu” naikinama.

Lieuvos išlaisvi- iv,-a<
vedama bendrai & '

1- . .- musų
m? inciais zmo- vejj.^ Dėl ;;-0 dalyko! pamatytų, jog toj kalboj

nepafcojimo dabar.ir: me-.galima skaityti pasaulinės p arpus, supras

Kuriose tie nuripeinę j niekinti, pašiepti ją mužikų 
tautai žmonės gyveno kalba esant, savo akimis

musų pačių gyvenimo nege
roves. žodžiu, liečia visas ................  ., ... ..pirmieji išleido Y inco Kutentas. , J . ,dirkos rastus, gerai pada- 

pa-

Amerikos lietuviai, kurie
ano
Kas

Būdami visa širdimi prisirišę 
prie Amerikos pilietinių laisvių, 
kurias garantuoja mums šios 
šakes konstitucija, mes vienin
gai pareiškiame, kad kovojame 
už Lietuvos nepriklausomybę 
ne tam. kad Lietuvoje susikurtų

meto skaudžia
pasiskaitvs “Tėvynės . . , .

* koks visa- ry.s’ Jfcl nepraleis progos
to žmonėse gaunasi visai literatūros genialiausius ku-,Pu^s^a5 buvo Y. ,Kudirka,■ 
kreivas Įspūdi.- k neteis in- rinius. Kokio didelio užsi 
gas tų veikėjų ir ų darbų j mojimo žmogus buvo 
vaizdas, nes dabarties žmo-’Y

“Jis CA.” redaktorius) ne
žino net ir to, jog Katyne 
naciai suruošė lenkams sker
dynes, ir jas primetė bolše
vikams. O gal redaktorius 
lai ir žino. bet tyčia sklei
džia nacių propagandą, kuri 
jau senai buvo civilizuoto pa
saulio paneigta.’’

minėt: musų tautinio atei-

pats
Kudirka, jei jis šiuos kū

rusi su hitlerine Vokietija, o 
paskui pasinaudodama Jungti
nių Tautų koalicijos pergale ka
re, ne tik okupavo Lietuvą, pa
naikino jos nepriklausomybę ir 
Įvedė joje aziatišką totalitarini: 
režimą, bet siekia fiziškai su-; 
naikinti lietuviu tautą masinė- j 
mis žmonių deportacijomis Į 
Rusijos gilumą prie prievartos 
darbų.

Rusijos politika Lietuvoje 
yra priešinga ir tarptautinei 
teisei ir civilizuoto pasaulio pri
pažįstamai moralei. Prieš tą 
politiką mes reiškiame musų
griežčiausią protestą ir kviečia- kviečia juos nusigręžti 
me visus lietuvius įsi. ąmonmti' Periabstinės Sovietų

nė? samprotauja, kad tų rimus mėgo, juos suprato 
veikėjų gadynė uvo. maž- ir daug darbo padėjo tam, 

•daug, tokia pat. kaip šian- kad juos lietuvių kalba iš- 
. dien kad turime. Minėda- dėstyti? Atrodo, kad 50 
mi Dr. Y. Kudirko? 50 me- metų bėgyje kito tokio ku

lto? ap- rėjo, koks buvo V. Kudir-tam.___ __________________ _.... „ .. . . , , tu mirties sukakti.diktatoriška? režimas, bet kad , T . . _iinKvbes nepri .a.ome uz- ka, Lietuva nesusilaukė.Lietuvos žmonės turėtų pagrin- ... . . .. ,
dinę demokratinę teisę patys: ’ P^-vatųjų laikų Y isuomenino gyvenimo
tvarkyti savo gyvenimą ir lais-. Lietuvos ouklė oa’jg kuo Lietuvoje taipgi nebuvo, jo . . .
vuose rinkimuose išsirinkti ša- skiriasi nuo kudirkinės Lie- r.-t ir kvapo nesijautė. Mat,'ta’ , 11 ^ai
lies valdžią.

Amerikos Lietuvių Kongr
esas kreipiasi i musų brolius 
lietuvius, suklaidintus Rusijos 
bolševikiškos propagandos, ir 

uo im

tuvo? j af ieties. ’os žmonių rusų caro gubernatoriai ne

Rusijos
musų tautos tragediją, vierein- į ir grobimo politkos ir dė

tis i bendrą lietuvių tautos ko
vą už laisvę.

Amerikos Lietuviu

gai pasmerkti musų tautos pa
vergėją ir žudytoją Sovietų Ru
siją, ir vieningai stoti i kovą 
prieš ją.

Mes reiškiame musų širdin
gą padėką Amerikos vyriausy
bei už atsisakymą pripažinti

šitaip apie Katynio sker
dynes gali kalbėti tiktai tik
rų tikriausias plunksnos ra
kalis.

Mes patartume R. Miza- 
rai apie Katynio skerdynes 
“užmiršti,” nes ir bolševikų 
tarpe rasis žmonių, kūne 
dar atsimena Niurembergo

kaipo laikraštininkas, ku_ į mimo veikėjo sviestą atmin-; 
riam, be abejonės, “Varpo” 
skiltys buvo labai ir labai 
siauros. Ir ne tik “Varpo” j
skiltys jam buvo siauros,' Jugoslavijos diktatorius 
bet ir pati anų laikų lietu-į Tito yra nepaprastos veislės 
viškojo spausdinto žodžio “trockistas.” " Jis neverkš- 
auditorija buvo labai ne-Jena. kaip Zinovjevas, atsi- ..... 
skaitlinga, mat Y arpą klaupęs prieš budeli \ išins- teismą, kurs nacius dėl Ka- 
skaitė anų laikų neskaitlin- kį: jis nedaro viešą išpa-i Atsargiau, Rojau, kad lie- 
ga inteligentija. Nedaug žinti, kaip pakartasis veng- tynio skerdynių išteisino, 
tuomet tų inteligentų ture- rų Rajk: jis nesitenkina ko- žuvis nepaslvstų belaižant 

jai V. Kudirka yra va plunksna, kaip kirka nu- Stalino kruvinas rankas. 
galnKvt>:<is Troekis. Ne.į pasakęs tiesos žodi stačiai 1

akis

Nepaprastas “Trockistas’

i ito kalba ta pačia "kai- Unijų Valymasis 
ba.” kaip ir popiežius Stali-
na5 CIO unijų konvencija

Stalinas turi politine po- ’Clevvlande atliko puikų ap- 
' •• turi tokią mašiną ir valymo darbą. Konvenci- 

Stalinas varo propa

būsenos ir jų susipratimo, leisdavo Lietuvoje net kra- 
Dr. Y. Kudirba mirė prieš;likanas auginti draugijai, “štai musų inteligentai, vi

50 metų. bet ji? veikė laiko- -teigti, kur čia bekalbėti suomenės viltis, taip gražiai pa 
tarpyje prieš 6<>50 metų. a ;e visuomeninius sambų- sirodžiusieji akyse savo tautos 
tuo budu. minėdami Dr. Y. ri. s. Net ir ūkiško pobu- ėmė mainyti
Kudirką, privalome atd- Ožio draugijų nebuvo; vie-
žveigti i 1 *‘89-1890 metu ninteliai improvizuoti sam , .
, • 1 • - . __ 1_ _ -- 1 • kolija auginti maskoliukus. ki-tarpa :r įsivaizduoti -au anų būriai susidarvdavo is kai- . . ....u 1 >1 « 1 ti. neva užsilikę, tapo minkšta-mišką “yakarnsky, robak- kunjais jog nJo baNo

' . 11 a k!tų nekenksmingų s]epjasj po pačios sijonu arba
režimui pramogų. Y aisčių Vjnto kortavimo triukšme ap- 

valdybės beveik neturė- simeta negirdi. Renegatiškas 
visuomeninių uždavinių, užsikreipimas inteligentų, aiš- 

lUSU J:.' prižiūrėdavo visokie ku. pakirpo ‘Varpo’ sparnus ir

tautiškus idealus 
ant ragaišiaus. Vieni, bera- 
gaišiaudami, čšbėginėjo Į Mas-

Kongre- laikų Lietuvą, visas j<
; sa.-. reikšdamas nepalaužiamą ver.imo -ąlygas i:> t . / ____ !•!._/___musę vilti i Lietuvos laisvą at- 
e’ti. su skaudžia širdimi siun
čia užuojautą broliams pa-

Rusijos smurto politiką Lietu- Į smerktiems mirti Rusijos ver

bendrąją
anų laikų padėti. Tik tuo
met teisingai suprasime V. 
Kudirkos vaidmenį ir išsi- 
rvškir.rime io role

nciją,
Tito.
gandą, tą daro ir Tito. Sta
linas renčiasi Jugoslaviją 
mėginėti, Tito rengiasi atsa
kyti kulipkomis, iei Mask-

ja pradėjo nuo didžiausios 
bolševikų apsėstos unijos, 
elektros, radio ir mašinų 
darbininkų unijos, kuri 
skelbiasi turinti 450,000 na-

boje ir kitose Baltijos šalyse, 
bet kartu pabrėžiame, kad pa
syvus nepripažinimas Baltijos 
šalių įjungimo Į Sovietų Rusiją 
nėra pajėgus sulaikyti budeliš
ko Maskvos smurto prieš Balti
jos šakų žmones.

Sovietų Rusija savo besočia tuvius.

gų stovyklose, sveikina musų 
kenčiančią ir kovojančią tautą 
rusų okupacijos junge, sveikina 
iš tėviškė- išblokštus Mažosios 
Lietuvos lietuvius ir po visą pa
sauli išsiblaškiusias politinius 
emigrantus ir kviečia visus lie- . . , . .

kur jie bebutu. tikėti ir atliktais carbais.
a» ' Imkime

tautos atgimime. Lygir.da- caro viršininkai, zemskiai jo tobulinimą sutrukdė.” f‘Tė- 
mi anų laikų būseną su da- ir šitokie “načalnikai.’’ Lie- vvnės Varpai.” 1898 metai.) 
baltine Buriu galvoje ne- tt v je vvravo policinis re-(
priklausomos Lietuvos są- žimas. Okupanto viršinin- 
Ivgas), suprasime, koks rys- kai creit išsigimė i kyšinin- 

buvo Y*. Kudirka savo ku- ir lakudras. Gera jiems|‘ 
čia buvo gyventi: visame 
kiaJe tyla, vienas, kitas 
"k vmolnikas” jiems galvos

kus

V. Kudirka, vežąs ant sa
vo pečių “Varpą.” buvo tei
sus tokį priekaištą daryda- 

•mas, nes daug baigusių 
mokslus jaunuolių suvilio
davo karjera ir sotus gy-

Ta unija pirmiausiai 
buvo išvalyta, bet tos uni
jos nariai ir toliau turi tei- 

ir galimybę likti CIO

savo ilera knvs- rilTCv 4. *. | -
lę i Jugoslavijos žemę.

Vėliausiomis žiniomis Ju- 
go.Jauja eaurJa i armiją at-<|Unjjų tarpe, tik persitvarkę 
>aigimus karininkus ii spe- jr atsikratę nuo svetimos 
cialisius, oidina ai miją nau- valstvbės aerentu kontrolės, 
jais rekrutais ir pastatė pa-1
slėniuose kariuomenės dali- Komunistai yra darbinin- 
nius. kurie kalbės švinu, jei judėjimo parazitai. Pa- 
kitokiu budu negalima bus varyti nuo masinio darbi- 
išsaugoti šalies neliečiamy- ninku judėjimo, jie, kaip ir 
bę. ; visi parazitai netekę vietos

Jugoslavija jau turi ka- kur maitintis, “sudžius” ir 
ro pajėgose 800,000 vyrų.; liKs nereikšmingų plepių su- 
Tas brangiai kainuoja, bet siburimas.

—J. D.

vos dėdė ki-
i

ekspansijos politika šiandien: kovot’ už laisvę. Laisvė laimės. ’ ilK HI^KIUS lak-
vra mirtinai pavojinga ne tik Taip Amerikos Lietuvių *tU?- laikų Lietuva ne- ----- - ------- ,-----  o------ vemma-
rilpnoms tautoms jos pasieniuo- Kongresas pasisakė dėl Lie- Birė.io spaudos, nes ji įrnsų ne Kvaršino. • y Kudirka buvo veiK«
se, bet darori vis labiau pavo-; tuvos vadavimo reikalo ir Aidžios buvo draudžiama. Dr. V. Kudirka buvo pa-, 'žmoeu? Kai kiasįku
jinga ir musų naujajai tėvynei mes kaf| vįąj Ameri- ^aža to. visa lietuvių tauta, stabus žmogus, jis puikiai j Uptnviti kalba bei Tito mano. kad geriau pa-
Amerikai. kurios gynimui nuo kos Hetu,iaį visokiu jsitiki. išskyrus ant pirštų suskaito- vakiė plunksną ir štai šio Varnu” <mnkio« sikaštyti, negu kaboti kar-
musupri esu me,. Amenkos he-. . „asisakvmui mus žmones, dėl spaudos -a po 'Lietuvos valdytojai JTŽ n D®?'* reikX"o tuv&e. . . . Balkanuose “le-
SeSe"  ̂ »a- f™™ i Y° kBrin-US' Ir!‘^ ir b±i Ž- ^■inizmas”

stangas gelbėti Lietuvą is rastų savo kalba netu- šiandieną, kas non supras- kjmf]aVf) nepasiekę plate*- ren£la?1 pasikalbėti kanuo- 
____  _ VA

jo ir prakaito auką ir kurios 
saugumas mums visiems yra 
brangus. O Amerika negali bu
ti saugi ir tikra dėl savo atei
ties, jei šimtas m'lionų žmonių

rusų okupacinio jungo, 
tuvos vadavimas yra 
lietuvių reikalas, 
ri laimėti.

į§ arba raštų savo kaiba netu- 
Lie- rėjimo, mažai sau galvas 
visu kvaršino. Maža to. lietuvių

LARORA

Laisvė tu- kautos masės buvo
šusios savo tautos vardą.

----------- Kai anų laikų lietuviui rei
kėdavo pasisakyti kas jis į panto

Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio gludus 
Ir din-os neapleiskie! Tuomet, kada jausi.
Kaip kuns ima stingti, dvasia jau susnudus, 
Vėlu juk prie darbo: nė sėsi nė plausi.

Kol dega krūtinėj šventa ugnis toji,
Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko, 
Jog menkas ir silpna? net milžinu stoji,
O dirbk, idant neitų ugnis ta ant nieko!

Kol dar idealais, brol besigėrėsi,
Siek prie idealo, tik doro ir aukšto,
O skubink! Paskui tu . . . jų išsižadėsi 
Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto.

Gyvenimo knygą skaityk laps i lapą, 
Nestodams, kad kartais i tinginius kliuvęs, 
Tu nesupelytum ir neitum Į kapą 
Be likusio ženklo: kad žmogumi buvęs.

O jei apilsi sunkiam darbe savo
Ir, nykstant spėkoms, jau nuliūsi, nurimsi,
Tai žvilgtelk ant darbo jaunų draugų tav 
Vienoj akimi: i.oj L i.aujo atgimsi.

Vincas Kudirka.

KELEIVIO"
KALENDORIUS

1950 METAMS
Musų Kalendorius 1950

Kudirka tas ^mis, o “buržuaziniai” ste-) 
engiasi šaukti:'^tO; tautos iš miego žadintojas, ,’au 1

.ju8:nacionalinio lietuvių tautos lxe le.son <lu canon! i^eta - snaudoi ir da
(Tegyvuoja armotu griaus-1. - J sPauaoJ 11. aa

pamir- jo “Viršininkus” ir
Jei kae nori žinoti, j pirmaeilis bari

.ie virsmin o ;njnkas, ėmėsi darniai išri 
** e ie kiuoto ir sueiliuoto žodžio.

Tuomet Į tautiškai nesusi-
. . agentai,

; per vienas, jis lyg susimą?- tuvą. tepasiskaito jo trum- 
Jydavo, bet visuomet paša- pa. bet vaizdingą ir simbo- 
įkydavo esąs “katalikų vie' lir.arą kūrinėlį “Lietuvos Til- 
įros.” Raštingas žmogus yraįto Atsiminimus.” 
tas, kurs ne tik pasirašo sa- Dr. V. Kudirkai rūpėjo 

ivo vardą ir pavardę, bet ir vis; ano meto lietuviams 
turi šiek tiek bendrų žinių, skrudus ir opus klausimai.

. kitaip tarus, raštingas žmo- Jis ašė “apie lotiniškas 
igus bus tas, kurs yra pats literas.” apie “graždanką,” 
daug skaitęs arba yra bai- primetamas lietuviams rusų 
gęs pradžios mokyklą. Lie- raides, vietoj lotyniško rai- 
tuvoj ir tokiu nedaug tebu- dvne jjs rašinėjo apie svai- 

kenksmingumą, drau-
tuvoj ir tokių nedaug tebu 
vo. Pradžios mokslas buvo 
neprivalomas, mokvklų bu
vo labai mažai ir tos pačios 
vedamos rusų kalba. Apie 
visuomeninę mintį taipgi 
kalbėti netenka, nes jos ne-'ra ūkiškai nualinta ir nuo- 
buvo.

Štai

dyn 
galų
dė letuviams bėgti j Ameri
ką. mat tuomet emigracija 
is Lietuvos pasidarė masinė 

nesulaikoma. Rusųir ca-

5 - mas!)

Plieno Kova
pratusius praskambėdavo 
jo galingas:

Kelkite! Kelkite! Kelki
te!

V. Kudirkos “Laisvųjų • senatvės pensijų mokėjimai 
Valandų” eilėraščiai skam- barbininkams plieno pra-

Plieno darbininkai laimi 
kovą dėl senatvės pensijų, 

į Po Bethlehem didžiosios 
, kompanijos seka kitos ir

biu aidu sklydo po kraštą 
ir kėlė tuos, kurie prisikelti 
pajėgdavo.

V. Kudirka nesprendė 
pagrindinių politinių ir 
ūkiškų Lietuvos klausimų ir 
problemų. Jis buvo griež
tas socialinių visuomenės 
santykių patvarkymo prie
šininkas. Bet lietuviu tau-

moneje virsta faktu.
Plieno darbininkų unija

pralaužė pramonininkų

bar jau galima jį užsisakyti. 
Užsakymus geriausia siųsti 
kartu su laikraščio prenu
merata.

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

frontą ir atliko didelį pa-įmes negalim jų suvartoti.

latos alinama Lietuva nesu- tos nacionalinės sąmonės 
itokioms sąlygoms gebėjo išmaitinti savo vai-'žadinimo darbe jam lygaus 

esant, Dr. V. Kudirka ver- kų. todėl jie “bėgo” (ne va- nebuvo.
čia į lietuvių kalbą pirma- žiavo, kaip tai paprastai)* K. Bielinis.

tarnavimą visiems Ameri
kos darbininkams. Kongre
so apsileidimas privertė 
unijas savomis priemonė
mis kovoti už užtikrinimą 
darbininkų senatvės 
plieno pramonės 
senatvės pensijų klausimas 
“principe” skaitysis išspręs
tas.

“KELEIVIS 
636 Eas

South Boston 27, M

Pavergęs Lietuvą priešas 
,es ir po; nesjgani nieko jaį naikinti, 
•almėjimo ^r, Tu, lietuvi, pagailėsi 

aukos ir neparemsi ALT 
.vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?
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KAS NOSO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. SABO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
iBž tokiį dideli pasidarbavi- 

Susirinkima* Į mą Juozas Tysliava kada
T » J T - X. • nors iŠ “saulės” gaus me-Lapkričio 11 d. Lietuvių dali 

Atletų Klubo patalpose, 168 j^aj kas manyS> “ką čia 
Marcy Avė., Brooklyne, jęajtas Juozas Tysliava?” | 
saukiamas LSS 19 kuopos Taigi, kad kaltas ir ji ture-: 
nanų susirinkimas. tų kiekvienas padorus lietu-'

Susirink imas prasidės vjs pasmerkti. Siuvėjus per 
7.30 vai. vakare. Į susinn- desėtkus metu valdė komu-, 
kimų kviečiami atvykti visi nistai> Prieš 9 TOetus socia. 
kuopos nariai ir taip pat ne- jįgtai, katalikai, padoresni 
vėluoti. » . . tautininkai ir šiaip nepar-j

Sekretorių* Mačionis. tiniai žmonės, negalėdami •
t.. -. T77 pakęsti komunistinio jungo,

1* Siuvėjų Mitingo į susiorganizavo, kad atsi-
Spalių 26 d. buvo A. L. kratyti komunistų diktatu-: 

P. Klube siuvėjų 54 sky- jos. Jie tą ir padarė, 
liaus mėnesinis susirinki-j Lietuvos reikalas pasida-; 
mas. Susirinkimas buvo 'rė aktualus, musų milžiniš- 
skaitlingas. Iš unijinių jstai-j ka lokalo narių didžiuma 
gų išklausyti pranešimai ir jau nebesigėdijo buti lietu-j 
priimti. Iviais. Jie pradėio remti,

Paaukota Naujaliui trys Lietuvos nepriklausomybės i 
šimtai dolerių įsigyti dirbti- reikalą. New Yorko Lietu-į

KAIP ĮVYKO ORLAIVIO NELAIMĖ

Keleivinis c r lai vis iš Bostono į Washingtoną SU .).) keleiviais iau rengėsi nusiizisti
aerodrome, kai i jj atsidaužė kariškas orlaivis ir abu orlaiviai nukrito j Potomac upę. 
Paveiksle parodyta vieta, kur ta baisi nelaimė atsitiko ir kur ore orlaiviai susidūrė.

  i

Kas Girdėt Chicagoje
Anuo Metu ir Šiuo Metu se nėra suruošiama naikina- 

Kai 1917 metais buv0 Lietuvos gelbėjimo ,;ei-
šaukiamas Amerikos Lietu- kalams.-. nel . 
viu Kongresas Nevv Yorke, trem
tai Chicagos lietuviu para- tm,ų -alPal. ,N\O .kr,stus

„ u. i- • nemokino, kad altorių puo-pijose buvo didelis susiru- -• .
!™ to kongreso reika-,
■J1C Nuo kai kuriu partijų' ... . . , •* 1 .guose esančių žmonių selpi- 

Bet Romos kunigai
! iais.
buvo siunčiami delegatai ir 
buvo siunčiami ne tuščio
mis, o su aukomis. Šiuo 
metu neteko nugirsti, kad 
bent kuri parapija bent 
kiek butų buvus susirūpinu
si šauktuoju Amerikos Lie
tuvių Kongresu.

Tai kaip pasikeitė laikai, 
arba geriau sakant, kaip 
pasikeitė lietuvių parapijos.
Kolumbo Vyčių Delegatas 

Kongresan
17* •
V ĮSI

nei kojai. Bolševikinių pa
siūlymas, kad dirbtuvių 
darbininkų pirmininkai kas 
trys mėnesiai su komisijo
mis turėtų susirinkimus,

vių Tarybai pradžiai davė 
iš savo iždo $200. Chica-

mas.
mano, kad jie geriau išma
no, negu Kristus, ir todėl al
torių puošimą stato pirmoj 
vietoj, o vargdienių šelpimą 
paskutinėn.
Reikalinga Nauja Giesmė

Pirmutinė lietuvių katali
kų radio valandėlė, kaipo 
dalis “Margučio” radio va
landos, įvyko spalių 27 d. 
Per 15 minučių kalbėjo apie 
pustuzinis kalbėtojų, pagie
dota dvi giesmelės. Tai 
aišku, kad kalbelės ir gies
melės turėjo but labai trum
pos. Pranešimėlį apie ka
talikų valandėlė? įvedimą 
padarė ponia L Vanagai- 
tienė, “Margučio” firmos 
savininkė. Nuo Chicagos 
kunigų kalbėjo pralotas B. 
Urba, buvo perskaitytas 
konsulo P. Daužvardžio 

simesti nuo airišku tos or- į diskas, kalbėjo laikrašti- 
ganizacijos kuopu ir suda- ninkas S- Pieža' Svarbiau

siąją prakalbėlę pasakė jė-

nemažai žinome
aj ie Lietuvos Vyčius. Ma
žiau yra tokių, kurie šį tą 
žino apie Kolumbo Vyčius.

Kolumbo Vyčiai (Knights 
of Columbus) yra svarbiau- 

PAlEšKOMt asmenys Amerikos katalikų or-
. - -----— . .. įganizačija. Yra ir lietuvių

Alešiunaitės, Aiesė ir Marija. 1 katalikų priklausančių prie 
kurs organizacijos. Chicagoj

usinnkimui, Balkys, Feliksas, ir jo brolis „ . v" ’* * -
gi, perskaitė kvietimą į kon- pasiūlė paimti žodį sve- bei dvi seserys, vaikai Juozo 0 um 0 ynai sumanė a
gresą, paskyrė delegatus, o čiams. Svečių tarpe buvo Balkio, kilusio iš Iytyvėnų v.,
Kongresui pasveikinti nepa- ir p. Rastenis, žinomas liau- Raseinių apskr. . . _. .

& 1 11 I Bulataitė. Juzė. iš Norunu1 ryti lietuvišką tos organiza-

štai vyksta Nevv Yorke kas pradėjo atsargiai, ne- LIETUVOS GENERALINIO 
goj įvykusiam lietuvių su-, Amerikos Lietuvių Kongre- drąsiai nurodinėti, kad san- KONSULATO N EU YORKE 
važiavimui aukojo istisosisas Visos lietuviškos orga- dariečiai turi eiti atskira va- v

.. . , dirbtuvės. Šimaičio dirb-: nizacijos dėjosi pagal išga- ga. Visi kiti pasijuto labai
pi įimtas. Iki šiolei knau-| tuvės čermonas M. Nazvec-ijgg jr skvrė auku. O ką da- nejaukiai.

lokalo .„Irtomon nuvha'i™ — -o- ,.o mU5y lokale bin,bįninlaJ! Viee-pirmininka
ir tysliavinių vienybė? Na- vadovavo tam

čių lokalo pildomoji taryba;kas pasipriešino toms au 
ir delegatas nesirupinę koms, bet buvo iš čermono 
kriaučių reikalais, tai prie- Į pareigų atleistas. BALF’ui 
mus čermonų tankų susirin- įr našlaičiams nekartą stam- 
kimų laikymą, reikalai bu-(bias aukas aukojo. Vienu 
sią “geriau tvarkomi.” Ži- žodžiu, musų 54 skyrius bu- 
noma, tai nesąmonė. Jeigu vo pasidaręs lietuviškas, o 
pildomoji taryba su dele- ne Maskvos Įrankis, 
tratu nesutvarko darbininkų Komunistai siuto ir dūko, 
reikalų, tai dirbtuvių čer-,bet nieko negalėjo padary-

skvrė nė cento! dininkų persekiotojas Lie-• - j . 1 - 1 ♦ ; 1 vi dvaro, Kupipškio valsčiaus, Pa- cijos skvriu. Tą ir pada*Mes prieš du metu sake- tuvoje, kurs būdamas gene- nevėž^ a sĮ^r '' ' H
me, kad Juozas Tysliava raliniu tautininkų partijos (Amanas ir Jonas,
pasitarnaus Maskvai. Jis ta- sekretorių ir “Lietuvos Ai- iš Butėnu km., Rokiškio vals. 
da sakė “šmeižtas.” Dabar, do” rašytoju, prieš liaudi-| Butkutė-Turkauskienė, Ona,

re. Dabar įdomu tas, kad 
tas lietuviškas Kolumbo 
Vyčių skyrius buvo išrinkęs 
adv. J. Grish delegatu Įmonai nei tiek nesutvarkys.ti. Jie ieškojo kelių, kaip! kada bolševikuojantieji ple- nin kus siundydavo visus iš židikiškių km., Eržvilko v..

Tiesa, komunistams tie lietuvišką dal bą suardy- jpiai lokale sustiprėjo, mes'smetoninės žvalgybos šu- Tauragės apskr.
matome, kam pasitarnauja1 niūkūs ir liaudininku? ėsda-Į Jusevičius. Kazimieras, iš 

tyslia vinių' vo, kiek įmanydama?. Dar-; Žaslių. Trakų apskr.
Amerikoie via žinoma,' Juška (Juškevičius). Albinas. .

iš Bajorų km.. Bartininkų v., i Vyčių skyrius daugiau

čermonų ir komisijų tankus Ji^rns reikėjo talkimn- 
tusirinkimai yra reikalingi, silpnadvasių. Jie jų ra 
kad geriau lokalo susirin- do J. Tysliavos asmenyje, 
kimus kontroliuoti. Komu- Pirmiausia jiems reikėjo Pavimo 
nistams tiek apeina darbi- suskaldyti musų spėkas, 
ninku reikalai, kaip per- įnešti demoralizacijos, su

bimbininkų ir 
vienybė.” Jei Lietuvos va-;gi

reikalams lokalas kaip p. Rastenis ujo ir pur-

nyštis sniegas. Jiems rupi piudyti mūsiškius. Tą dar- nias Lietuvos okupantams?

nesurado nė cento, tai kas'vais drabstė žymu baudi-! Vl^avJ ‘s^10. . . . . . 1 • 1 -1 T tt-7 Kavlait** lku7htai yra, jei ne pasitarnavi- ninku vadą Joną vileisj,1

politikuoti, tuščiažodžiauti bą atlikti jiems padėjo .Juo-, 
ir kiršinti vienus prieš ki- Tysliava, kurs save va
tus, tai viskas. dina ir patriotu, ir tauti

ninku, ir yra pasižymėjęs 
jsmetonlaižyboje. Tysliava 
ir Bimba sudarė bendrą 

Kas tai rašė “Keleivyje” frontą ir . . . lajmėjo. Lai- 
prieš dvejus metus, kad mėjo asmeniniais užsipuldi- 
kriaučiuose nėra nei fašis- nėjimais, žema demagogija, 
tų nei komunistų-— visi Tysliava su Bimba laimėjo,

Amerikos Lietuvių 
Kongresui Nė Cento

J. Buivydas.

CLEVELAND, OHIO

Žmcnės, Kurie Savęs 
Nepažįsta

Čia kai kurie žmonės su
manė atgaivinti sandariečiu
kuopą. Sukvietė susirinki 

l.riaučiai yra “geri lietuviai bet lietuviškas reikalas pra-j™ Atėjo 7 žmonės ir ke-
patriotai.” Nieko sau nuo- laimėjo, 
monė! Bet taip nebuvo ta-, Kova dėl Lietuvos laisvės 
da, taip nėra dabar. Kaip nėra pasibaigusi. Šalpos 
tada musų lokale buvo ko-reikalai irgi nėra baigti.'-^ 
munistų, fašistų, taip jų yra Kiekvienas susipratęs lietu- 
ir dabar. Tik tada tie ele- vis ir dabar yra susirupinęs. 
mentai buvo sukalbesni, jie kaip geriau padėti musų tė- 
saldliežuvavo, veidmainia- vų kraštui, Lietuvai, išsiva- 
vo. I duoti iš rusiškos okupacijos.

Juozas Tysliava yra dide- O musų bimbiniai svarsto, 
lis “patiiotas.” Jis daug kaip geriau pasitarnauti 
padėjo supliuškusiam ko-Stalinui, mažųjų tautų sker- 
munizmui Brooklyne pas dikui. Ką svarsto Tyslia- 
siuvėjus atsigauti. Jo buč- vos-Bimbos bendras fron- 
kis Antanui Bimbai pusėti- tas, tą tik Bimba ir Tyslia- 
nai sustiprino komunistus, va galėtų paaiškinti.

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

knyga apie lietuvių tautini atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjas, 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 Kama $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Man.

zuitų perdėtinis kun. Kidy
kas. Jo kalbelė ir parodė, 
kad iš tos valandėlės nieko 
ypatingo negalima tikėtis. 
Girdi, kaip Amerika gausi 
gamtos medžiaginiais tur
tais, taip Romos katalikų 
bažnyčia gausi dvasiniais 
turtais. Girdi, kaip Ame
rikos žmonėms bereikia pa
dirbėti, kad turėti medžia
ginių gerybių, taip bereikia 
padirbėti, kad iš Romos ka
taliku bažnyčios pasisemti 
dvasinių gerybių.

Tai ubagiška mintis. Vi
si matome, kad Amerikos 
žmonės darbu pasiekia me
džiaginių gerybių. Taipgi 
visi matome Romos katali
kų bažnyčios mokslo vai
sius. Kataliku bažnyčios 
mokslas tą mokslą Kpą- 
žįstančioms tautoms per 
šimtmečius nesuteikė nei 
tarptautiško krikščioniško 
sugyvenimo, nei lygybės so
cialiniame gyvenime, nei 
teisingumo ekonominiame 
gyvenime. Romos kataliky
bės klestėjimo laikais kata
likiškos tautos, katalikiškų 
monarchų valdomos, dažnai 
vienos kitų kraują liejo per 
nuožmius karus. Tada kles
tėjo biauri visų dar ir dabar 
atmenama baudžiava.

Taigi jei Romos katalikų 
vadai nori atsigriebti ir at- 

turi užtraukti

1 iz..-imci ii\it5 į.iriuvių rvunjire-
są.

Viskas but be priekaišto, 
jei tas lietuviškasis Kolum-

dėtųsi prie lietuviškų dar
bų. Dabar tas skyrius daug 
dai buojasi Maręuette Par
ko lietuvių parapijos reika- 

im į luose, daug pasidarbuoja 
).;v. Kazimiero vienuolynui, 
J bet niekuo neprisideda prie 
lietuviškų reikalų parėmi
mo. Sakysime ir savo dele
gatą pasiuntė kongresan su 
tuščiomis rankomis, neskyrė 

į nei mažiausios aukelės.

Kaziaitė (Kazliutė), Magdė, 
Karakul. Elena.

. Kaziaitė (Kazliutė). Magdė,o p. Rastenis vis reikalavo, ’ Kazlu Rudos km Mar;. 
kad tokie ‘-antivalstybiniai’’ poj^s apskr.
gaivalai, kaip J. Vileišis,; Knizikevičius, Antanas, Pct- 
reikia išmesti iš Kauno mie- ras ir Ignas.
Sto valdžios. Knizikevičrutė, Emilija, duk-

liaudininkllj Lazarevičius, Andrius, iš Pa- 
bičiulis pakilo ii prabilo, nemuniškiu km., Antnemunio 

Jis pirmiausiai pasveikino Vals.. Alytaus apskr. 
sumanymą įkurti Clevelan-, Mauricas. Agota. Jon as. Pet-j 
de sandariečiu kuopą ir pa- ras. Petronė ir Povilas, iš Pa
žymėjo, kad toki sandarie- kalniškių km.. Teneičių para- 
čiu kuopa Clevelande esan- puoš. Tauragės apskr. 
ti‘reikalinga. Jis nurodė,! Poškus. -Jonas, iš Varėnos.

kurs buvo Kauno burmistru,

lėtas svečių. Buvo senųjų 
ir jaunųjų bičiulių. Inicia
tyva atgaivinti kuopą kilo 
iš nauiai atvykusių lietuvių. 
Visai atsitiktinai į šį susi
rinkimą pateko pats Sanda
ros prezidentas p. Pivaru- 
nas iš Pittsburgho. Jis pa
sakė nuotaikingai patrioti
nę prakalbą, kurioje nebu
vo nieko europiškai baudi- 
ninkiško.

Paskui kalbėjo jau 15 
metų apmirusios vietinės 
sandariečiu kuopos vice
pirmininkas. Jis pareiškė 
abejonių, ar verta atgaivin
ti sandariečiu kuopą, nes, 
girdi, dabar ir tautininkai 
dirba tą pat Lietuvos lais
vinimo darbą.

Veiklaus liaudininko gal
va nusviro iki kelių. Lyg iš 
po žemės rimtas varpinin-

Altoriai ir Lietuva
Marquette Parko lietuvių 

parapijos lapelis spalių 23 
dienos laido-’e su pasigerė- 

kad 'artimoj ateityje sanda-. Pavarde Grigas ir kiti varenlš; jimu paskelbė apie geras
............ . • • t • 1 • kiai Poškai pravardžiuojamineciai ir tautininkai dar er........  „ 1 .. . . pasekmes parengimo, kurį

šia ir dirbsią atskirai, nors MUušia s- Pranučfais ir L lko’ buvo ruošusi Altoriaus Puo- 
- mis. -• •• . ...

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai > Angliškas 
A. LALIO Žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS $14.00. 

Pinigus sipskit su užsakymo:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadnay 
South Boston 27, Mass.

iis sakėsi neįžvelgiąs tarų* 9 « • I 11 iv j 1 ««* i/M *» »'iv t
jų jokių esminių skirtumų, nantieji prašomi atsiliepti:
išskyrus netolimos praeities: 
prisiminimus. Kiek Vėliau, m^ulate General of Lithuania lams. 
už 3 ar 5 metų. gal vėl šios j
dvi srovės susilies į vieną 
srovę ir tt.

Po šito tariamo suramini
mo ir “paramos" žodžio pa
sidarė visai kvaila padėtis 
politine prasme. Susirinki-, 
mas nutarė išrinkti komisi
ją iš trijų asmenų naujam 
sandariečiu susirinkimui su-; 
šaukti. Po to dalyviai nusi
leido į lietuviška svetainę 
alučio pagerti ir balto lie
tuviško sūrio užkąsti. Rei
kia pastebėti, kad p. Raste
nis į tų trijų asmenų komi
siją neįeina.

Tai taip atrodo bandy
mas atgaivinti sandariečiu 
veikimą Clevelande. Kai 
bandysim čia atgaivinti so
cialdemokratų veikimą, tai 
tokio “nesusipratimo,” be 
abejo, neturėsime.

—S.

Ieškomieji arba apie juos ži-

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

GERAS SARGAS

Phoenix, Ari., kalėjimo sar
gas Tom Stowe, nors ir pa
liegėlis. bet kada ji užpuolė 
penki kaliniai bandydami pa
bėgti. jis du nušovė vietoje. 
Iš penkiii bėgliu du buvo nu
šauti, du pagauti ir tik vie
nas pabėgo.

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį.b vi ” Kaina metama $3.

Šimo Draugija, štai kaip 
fem paskelbta:
*300 Doleriu Altorių Reika-

Rožančiaus-Altorių
puošimo draugija paaukojo 300 
doleriu altorių reikalams. Pra
eita sekmadieni sidabro vaka
rienė buvo tikrai kukli .ir jauki.
Susirinko pats parapijos bran
duolys. dalyvavo visi 4 parapi-1 silaikyti, tai

' jos kunigai ir visi pasakė gra-; 
žias ir reikšmingas kalbas. Siu- 
rum-Burum Koras sudainavo

naują
naują

giemsę.
giesmę

Kas
turi

i tą 
but

keletą baudė, dainelių.“ ^Pažinimas
prie kalcių, atgaila ir pasi- 

Nieko panašaus parapijo- taisymas. Liberalas.

LENGVAS BUDAS ...
IŠNOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvray So. Boston 27, Mass.
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Kodėl Jie Prisipažįsta?

Maikio su Tčvu
Bolševikų kraštuose teis

muose žmonės dažnai daro 

“išpažintis” ir prisipažįsta 
į rie visokiausių prasikalti
mų, papildytų ir nepapildy- 
tų. Kodėl žmonės prisipa
žįsta?

Atsakymas į tą klausimą 
yra visai nepainus. Jei bu
deliui duosi tardyti žmogų 
ir leisi jam daryti su tuo 
žmogumi, ką tik budelis no
ri, budelis visada išgaus iš 
žmogaus bet kokius prisi
pažinimus. “Paslaptis yra 
budeliškame sauvalės reži
me. o ne žmonių prisipaži
nimuose.

“Keleivyje” nesenai buvo 
lasyta apie vieną vokietį, 
L r. Hans Fritzsche. kuri ru
sai karo gale pagavo, nusi
vežė į Maskvos garsųjį Liu- 
biankos kalėiimą ir ten iš 
jo išgavo plačius “prisipaži
nimus.” Kada tas vokietis, 
kaino karo kriminali—ta&, 
buvo atvežtas į Niurember- 
go teismą, teismas jį išteisi
no ir visus jo “prisipažini
mus” atmetė, kaipo išgau
tus neleistinomis priemonė
mis.

Tas vokietis parašė kny
gą “Hier Spricht Hans 
Fritzsche” (čia kalba Hans

KIO PERTRŪKIO buvo 
tardomas. Tardytojai pasi-' 
keisdavo kas trys valandos, 
o P. Kojev po penkių dienų 
buvo daugiau panašus į la
voną, kaip į gyvą žmogų.
Ir visvein jis neprisipažino 
prie nepapildytų kalčių. 
Per visą tą baisų tardymą,
P. Kojev sako:

“Aš turėjau stovėti per vi
są laiką, visai be miego, be 
maisto ir be genimo. Mano 
rankos buvo surakintos ir 
man nebuvo leidžiama prisi
glausti prie sienos ar prie 
stalo. Po kiekvienų trijų va
landų naujas tardytojas vėl 
pradėdavo klausinėtai tuos pa
čius klausimus, taip kad gale, 
aš tuos klausimus atmintinai 
žinojau.”

Po tokio tardymo penktą 
dieną P. Kojev neteko są
monės ir buvo nugabentas į 
kalėjimo kamerą. Ten jis; 
sakosi miegojęs 12 valandų, 
o paskui, kai jis vėl buvo 
nuvestas tardyti, jis buvo 
mušamas guminėmis lazdo
mis per kojų padus iki ne
tekdavo sąmonės. Ir visą 
laiką tardytojai statė tuos 
pačius klausimus. . . .

Pirmą kartą P. Kojev ne
buvo sulaužytas, nors išėjo 
iš kalėjimo su palaužta svėi- 
ata ir draugams sakė, kad 

tokių kankynių jis nebega
lės pakelti ir “prisipažins.” į 
lis tą ir padarė. N. Petko-s 
vo teisme P. Kojev liudijo 
prieš savo draugą ir vien-; 
mintį Petkovą. . . P. Kojev 
buvo nuteistas kalėti 12 su 
puse metų.

Yra ir kitokių būdų iš
gauti iš žmogaus visokius 
prisipažinimus. Y'ra įkalbė- 
imų, grąsinimų, papirkimų, 

kankinimų, išsityčiojimų, 
badu marinimo ir kitokie 
budai. Koks būdas kuria
me atsitikime yra naudoja
mas, pareina nuo tardytojų 
nuožiūros.

0 jeigu kas visvien nepri
sipažįsta, nežiūrint į jokius 
kankinimus? Bolševikams 
tas irgi nėra joki kliūtis. Ni
kola Petkovas neprisipaži
no, bet bolševikų teismas jį
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Prancūzijos rau jas ministerių pirmininkas, Georgas Bi- 
dault. krikščionių demokratų vadas, kalbasi su pasitrau
kusios vyriausybės pirmininku. Henri Queille.

negali iš nieko laukti jokio 
užtarimo.

Jau pats faktas, kad žmo
gus esi visiškai beteisis ir 
kad policija su tavim gali 
daryti, ką tik ji nori, dau
gelio žmonių atsparumą pa
laužia ir žmogus pasidaro 
gatavas “prisipažinti” prie 
bet ko, kad tik išvengus 
kankinimų ir išsityčiojimų.

Bolševikų policija turi 
įvairių priemonių žmogaus 
dvasiai palaužti. Apie vie
ną būdą pasakoja Bulgari
jos valstiečių vadas Petras 
Kojev, artimas Nikola Pet
rovo bendradarbis. P. Ko
je v buvo areštuotas, žiau
riai kankinamas, bet jis ne
prisipažino prie jokių prasi
žengimų, kurių jis ir nebu
vo papildęs. Jis buvo išleis
tas iš kalėjimo. Bet kadan
gi jam vėl grėsė areštas, tai 
P. Kojev parašė savo vien- 
minčiams apie bolševikų iš
gaunamus prisipažinimus. 
Tame rašte jis sakė:

“Aš pareiškiu jūsų akivaiz
doje ir per jumis visa: Bul
garu tautai, kad. jei po mano 
arešto mano vardu bus pa
skelbtas koks nors ‘prisipaži
nimas.’ tas prisipažinimas ne
bus mano ir nebus padary

tas mano laisva valia. Aš tą 
pareiškiu todėl, kad aš jau 
buvau (bolševikų) milicijos 
kalėjime ir žinau, kaip žmo
gus yra priverčiamas tokius 
‘prisipažinimus’ pasirašyti. 
Aš dabar kalbu i mano poli
tinius vienminčius—jei jus 
pamatysit paskelbtus kokius

MARGUMYNAI
Kosminiai Spinduliai gana didelis ir kadaise tu

rėjo turėti nuo 50,000 iki 
100,000 gyventojų. Legen- 

pa-

pinduliai e»ą daug (?aį£e buvęs didelės impe- 
ganngesm, negu bet kokie rijog ir vadinesis
kiti žinomi murfis spindu- Pashewarun. Miestas yra
;ai' Sla^ J na" ^atl°?a .šešių mylių ilgumo ir pen- 
Academj of Sciences ste ie- platumo. Mieste kelei- 
j° fotogiafijas, nu_,viai rado šventyklų, geraitronL'toc ho 'įnnmca vii mv-l .................. - - -

Fizikos mokslininkai daž-
nai kalba apie kosminius ar dos ar seni pa(lavimai pa 
yi-atos spindulius it sako. sa|<oįa> aa(| tas miestas ka 
kad tie spinduliai esą daug > • . aoioU.tvirks: žinojo, kad jam rei- 

bu- kės gailėtis juos sutverus, ir
žinojo, kad reikės juos,„ .

'skandinti. Jeigu jis visa tai "ltzsthe'- Runoje jis apra- 
žinojo, tai kam jis’juos tvė se. kaip rusų politinė polici

ja jį privertė “prisipažinti” 
j prie visokiausių, tikrų ir vi
sai prasimanytų prasikalti- 

i mų. Tai buvo padalyta 
kaJtuo budu. kad Fritsche buvo 

‘ uždarytas į mažutę kalėji
mo kamerą, trijų pėdų ilgu-į nors mano prisipažinimus, 

šventų žodžių mo ir trijų pėdų platumo.; prašau atsiminti ir bandykit 
- Vo ! neatsiminsi! Šventas raštas! Toje kameroje jis’negalėjo! suprasti. Tče prisipažinimai

& P • : gauo. kad Dievas pastanavi-į atsigulti. Vokiečiu hitleri-i 
—Butum pralaimėjęs, t ė- jo visus ištvirkėlius nuskan- niuose konclageriuose to-Į 

ve. įdinti, tik vienam Nojui lie- kios kameros buvo vadina-
—Ne, Maike, zakristijo- pė sukalti didelį baksą iš mos “stovintieji grabai.” 

nas išvirozijo man šitą biz- lentų ir gerai jį išsmaluoti. Tokioje kameroje žmogaus, bnl^vikn noliM“o’'tar
nį iš rašto švento labai la- kad nenuskęstų. Į tą bak- organizmas greit palūžta. o| į^^uvo ^tyręs^aį"

1 “prisipažinimai” yra išgau- 
.... , .narni. Kada jis pirmą kar-

, . - v * - i- r • i - lOrr.a’ J15 £a 1 .nusiPę litą buvo areštuotas, jis buvo
vaf. d?.n^ lr zemę- ° Pasku; roa veisles gyvulių ir paukš- tirti. gerą gyvenimą, jei ,;er trfe mėnesius ta,.doma5 
sulipdė žmogų padaoną ilčių. Nojus padare viską, prisipažins ir pasirasys kai-
savo feisą ir pavadino jį kas buvo užordeliuota, o tinamąjį aktą “laisva va- 
Adomu. O paskui sutvėrė kaip viskas buvo jau ledi. lia.” Fritzsche sakosi ne- 
1 obą ir davė jai Ievos var- tai tada pagavo lietus lyti. žinąs, kiek jis iaiko išbuvo 
dą. Abudu juos peržegno- ir lyjo per 40 dienų ir nak-'“stovinčiame grabe,” nes jis 
jo ir išrodė, kad viskas bus tų be jokios pertraukos, negalėjo visiškoj tamsoj at- 
olrait. Todėl ir pasakė jiems Vanduo pakėlė Nojaus lai-j skirti dieną nuo nakties ir 
ponas Dievas: veiskitės ap-Įvą ir nešiojo viršum dižiau-l greit pametė visokį dienų ir

—Alou, Maik!
—Sveikas, tėve! Ar 

vai pas zakristijoną?
—Šiur, Maik!
—O ką pas ji sužinojai?
—Sužinojau, kad tu. vai

ke, turi dideli misteiką. Tu 
sakei, kad vanduo negalėjo 
Nojaus arką užkelti ant Ra- 
ra-to kalno, o pasirodo, kad
užkėlė. Iškada, kad aš su daugiau tenai parašyta 
tavim nesubečinau iš kokio .. . .
kvoterio, tai dabar turėčiau Kaipgi

—Tu manęs nemustra- 
vok, ba taip yra šventam 
rašte parašyta.

—Ar tėvas atsijneni.

ju man ciią uir- įienių ir gerai jį įssmaiuou, lobioje Kameroje žmogaus 
švento labai la- kad nenuskęstų. Į tą bak- organizmas greit palūžta, c 

1 ai aiškiai, su visais priklo- <ą liepė jam pasiimti visus Fritsche buvo dar marina
mais. Šventas raštas sako vaikus su pačiomis. Liepė mas badu ir jam buvo siu- 
taip: Pradžioje sutvėrė Die- taipgi paimti po porą kož- b

bus išgauti iš manęs sunkio
se. negalimose ir nepakelia
mose sąlygose.“

P. Kojev jau buvo perė-

i ir išėjo iš kalėjimo su pa
laužta sveikata. Jis pasa-inutarg pakarti ir pakorė! 

kad pradžioje jis bu-

ščiai ir gaspadoriaukit antį siu kalnų. Kas tik buvo ant naktų pėdsaką. “Prisipaži- 
visų žvėrių ką gyvena miš-'žemės gyva, kas tik augo ir į nimas” jam atrodė vieninte-
i.uose,
skraido

trauktas balionuose 20 my 
lių aukštumoje. Balionai 
buvo paleisti į 
virš Minnesotos
bos. 
mia:
nuotraukas. Sako. tokių! 
galingų kosminių spindulių' 
žemės paviršiuje negalima 
pagauti, nes jie. prasimuš- 
darr.i pro orą. suaižėja ir 
nebepasiekia žemės pavir
šiaus.

Tyrinėtojai sako, kari 
“kosminiai spinduliai’’ yra 
ne kas kitas, kaip tam tik
rų medžiagų atomų bran
duoliai, bet iš kur iie erd
vėje atsirado, ateina iš sau
lės ar iš tolimesnių platy
bių, tas klausimas tebėra 
dar neaiškus. Fotografijos 
pagautieji kosminiai spin
duliai 20 mylių aukštumoje 
pasirodė daugumoje esą 
vandenylio bei helijaus ato
mų branduoliai. Stipresnių
jų kosminių spindulių ener
gija sako esanti 5,000 kar
tų galingesnė, kaip sprogs
tančio urano atomo energi- 
’a.

Kosminiu spindulių tofo- 
arija? Mokslų Akademi

jai pristatė Dr. Helmut L. 
Fradt ir Dr. Bernard Pe
ter?. Tie mokslininkai sa
ko, kad naujausieji tyrinėji
mai galutinai padės išaiš
kinti kocminių spindulių pa
slaptis.

. išsilaikiusių namu. visokiu

aukštybes namų ruošos daiktų, indų. 
Atrodo, kad gy

dei kokios tai ne- 
staiga

miestą apleido ir kur tai iš
bėgo.

irankiu.
r , "i e'- -a“'i ventojai,
Jie parodo labai jdo- žinomos dežasties 
kosminių spindulių

Padavimai sako. kad prie
šas atkirto to miešto van
denį ir gyventojai turėję pa
skubomis bėgti, nes mieste 
nebebuvo vandens. Bet 
amerikiečių ekspedicija sa
ko, kad miestas turi dar ir 
dabar vandens šulinius, ku
rie dabar esą išdžiuvę, bet 
joks priešas tų šulinių nega
lėjo atkirsti.

Apleisto miesto paslaptis 
dar nėra atidengta. Tik
riausias spėjimas atrodo 
tas, kad dėl pasikeitusio 
klimato Afganistano dabar
tinėj dykumoj gyventojai 
turėjo iš to miesto keltis, 
legenda sako, kad gyvento
jai išsikėlę į Pashevar mies
tą, kurs ilgus metus buvo 
Anglijos administracijos 
centras šiaurinėj Indijoj. 
Pashevar yra 700 mvlių nuo 
senovės Peshevvarun.

KOJO,
vo be pertrūkio tardomas, 
policija žadėjo pavartoti vi
sokias žiaurias bausmes ne 
rik prieš jį, bet ir prieš jo 
šeimą, jam buvo pakišami 
visokie tariami jo vienmin
čių “prisipažinimai.” Kai 
tie tardymai io nesulaužė,

Bolševikų policija gali 
žmogų ir be jokio viešo teis
mo pasiųsti į kokią nors 
darbo vergiją ir ten gyvas 
žmogus pavirsi į lavoną. Iš 
budelių neištruksi, jei jie 
norės tave sunaikinti.

“Prisipažinimų” mašina 
pas bolševikus kartais pa
gimdo ir juokingų atsitiki
mų. Tarpe Amerikos lie
tuvių buvo vienas “trockis- 
tas,” Leonas Pruseika, kurs 

i nebuvo nei areštuotas, nei 
tardomas, bet visvien “pri
sipažino” prie klaidų ir dar 
šiandien tebedaro “išpažin
tį” dėl savo prasikaltimų. 
L. Pruseika buvo sulaužy
tas užsipuldinėjimais per 
spaudą, jis buvo keikiamas, 
niekinamas be jokio gailes
čio ir kartu jam buvo siūlo
ma grįžti į Stalino avinyčią, 
kur buvo žadama duona 
iki gyvos galvos. Per iš
tisus šešius metus (1930- 
1936) L. Pruseika laikėsi, o 
paskui pasidavė, nusilenkė 
šolorrskams, Bimboms ir 
šiandien pats į save spiau- 
’o. Tai buvo padaryta be 

1 ir v. be kankinimų, tik
ai kohojimais, niekinimais 

’••• penkių centų džiabo pa
žadais. Yra visokių nugar
kaulių. o todėl vra ir visokių 
burių išgauti prisipažinimus.

—K. J.

paukščių 
ant žuvu

kąl kiūtėjo, viskas, vaike, pra-, lis kelias ištrukti iš stovin- 
ką i puolė, ba taip norėjo ponas i čio grabo ir bado kanky- 

nardo mariose ir ant visko,' Dievas. Pražuvo visi gyvu nės.

ant
ore.

kas tik ant svieto yra ir kru
ta. Tai stojosi, Maike, iš 
vakaro ir iš rytmečio, šeštą 
(ieną.

—Neaišku, tėve.
—Kas neaišku?
—Nepasakyta, kokio mė

nesio ta šešta diena buvo.
—Neieškok pričynių, Mai

ke. ’
—Gerai, o ką toliau zak

ristijonas išskaitė iš to raš
to?

—Toliau šventas raštas 
sako, kad svietas greit iš
tvirko ir ponas Dievas pra
dėjo gailėtis, kad sutvėrė 
žmogų.

—Bet šventraštis sako, 
kad Dievas žino viską iš 
anksto, ar ne?

—Šiur, kad žino! O kaip 
tu mislini?

—Eet jeigu Dievas viską 
žino, tai jis turėjo žinoti ir 
tai, kad jo sutverti žmonės 
ištvirks, ar ne taip?

—Šiur, kad žinojo.
—Ir žinojo, kad jam rei- 

’ ės gailėtis, ar ne?
—Jes. Maike. Dievas ži- 

’ o jo viską.

liai ir paukščiai, visi tara- Hans Fritzsche apraše 
konai ir blakės, išliko tik VIENĄ būdą. kaip bolševi- 
tie, katruos Nojus buvo pa-jkų policija išgauna iš žmo- 
siėmęs į savo šipą. Tai vot, gaus visokius prisipažini- 
Maike, kaip išrodė patapas.' mus. Tų būdų yra daug ir 
O tu nenori tam tikėti. Ki-Į labai įvairių. Teisinėj vals- 
ba tau galvoj negerai, ar tybėj kiekvienas žmogus, 
kas? j dargi padėtas į kalėjimą

—Bet jeigu tėvui galvoje
viskas gerai, tai gal pasaky
tum man, kokiems galams 

ir

tardymai
jis buvo įmestas į kalėjimo 
kamerą ir per 21 dieną ga
vo tik vandenį ir duonos. 
Po trijų savaičių tokio 
“brandinimo” iis vėl buvo 
nuvestas tardyti ir PER
PENKIAS DIENAS BE JO- NORI

turi tam tikras teises. Kul
tūringoje šalyje kalinys gali 
skųstis dėl kankinimų. Bet 
rusiškame aziatiškame reži
me žmogus yra visiškai be- 

—Taip jam buvo įsakyta, į teisis. Jei-policija nori iš su-

Nojus gelbėjo tarakonus 
blakes?

Maike.
—O ar toks įsakymas bu

vo išmintingas?
—To manęs neklausk.
—Bet tėvas aiškini dėlko

buvo sunaikinta žmonija: 
todėl aš norėčiau žinoti, ko
kiam tikslui buvo išgelbėta 
toks brudas, kaip tarakonai, 
kuriuos žmonės dabar turi 
nuolatos naikinti?

—To, Maike, tai aš neži
nau.

—Aš pasakysiu, kad tė
vas nieko nežinai.

—Bet taip, Maike, švent
raštis aiškina.

—šventraštis kalba

imto žmogaus išgauti ko
kius nors parodymus, ji VI
SADA gali išgauti, nes ji 
gali vartoti pačias žiauriau
sias kankinimo ir išsityčio- 
jimo priemones ir žmogus 
negali niekam pasiskųsti ir

kitoj vietoj parodo, kari 
taip nėra. Man rodos, kari 
jeigu jau žmonija buvo taip 
ištvirkus, jog reikėjo ją 
skandinti, tai išmintingas 
Dievas butų paskandinęs vi
sus, kad paskui pastačius 
tobulesnę žmonių veislę. 
Dabar gi vienus pražudė,

ne-; kitus paliko, kad iš jų vėl 
Jis priešta- prisiveistų milionai visokių 
Vienoj vie-, vagių ir sukčių politikierių.

KALĖJIME

Mmiu rašyt°jas 
Trumbo pakliuvo j policijos 
nu<»'adą ir Į kalėjimą už tai. 
kad girtas susikivirčijo su 
policija. Prieš porą metą tas 
rašytojas buvo pakliuvęs j 
teismą už kongreso išaiekini- 
ma. nes jis atsisakė kongre
so komisijai pasisakyti, ar jis 
priklauso prie komunistu pnr- 

tijos ar ne.

AMERIKON. NETI RI 
PAŽYSTAMŲ

Paskutiniais laikais “Kelei
vis” gauna iš Vokietijos daug 
laišku, kuriais tremtiniai prašo, 
kad kas nors iš amerikiečiu 
duotų jiems darlx» ir buto ga
rantijų. taip kad jie galėtų at
vykti Amerikon. Tokie asmenys 
paprastai sakosi neturi Ameri
koje nei giminių, nei pažysta
mų. todėl prašo, kad koks ne
pažystamas geraširdis padėtų

a. Tos ekspedicijos narys. j,eTns Amerikon atvykti.
Mes jau keletą tokių prašy

mų esame paskelbę ir turime

Užmirštas Miestas
Iš Afganistano ka tik gri- 

30 American Museum of 
Natūrai Historv ekspedici-

—Gerai, tėve, dabar su- sąmones, tėve. 
dėl im visa tai i krūvą ir įauja pats sau.
• a ’arykim iš to išvadą. Die- toj jis tvirtina, kad Dievas —Palauk, Make, aš noriu 

žinojo, kari žmonės iš- yra visagalįs ir visažinąs, o apie tai pamislyt.

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

Walter A. Fairservis, skel
bia, kad amerikiečiai Afga
nistano vienoje dykioje vie
toje visai netikėtai užtiko 
užmirštą miestą. Jie važia
vo ieškoti vandens ir staiga 

'pamatė apleistą,'seną mies- 
Itą. Privažiavo, pradėjo dai- 
J ry tis ir labai nustebo pama- 
itę, kad užtiko niekam neži
nomą, gal jau kokius 700 
metų apleistą miestą, apie 
kurio buvimą tiktai legen
dos vaikšto, bet kurs jo
kiuose žemėlapiuose nėra | ti nebus 
pažymėtas ir buvo niekam 
nežinomas.

Užtiktasis

dar nepaskelbtų.
Mes manome, kad šitokie pra

šymai iš Vokietijos turėtų bu. 
siunčiami j BALF-ą ir BALF-as 
turėtų juos tvarkyti. Nes jeig i 
tremtiniai prašys garantijų pj- 
tvs iš geraširdžių amerikiečir. 
tai pasidarys betvarkė: viena: 
galės gauti kėlės garantijas. -> 
kitas—nei vienos.

“Kel. ’ Administraci j.i

miestas buvo

$250,000 Lietuvai vaduo- 
didelė suma, jei 

Tu, Tautieti, prisidėsi savo 
gera auka ’. ____



Nr. 45, Lapkričio 9, 1949 KELEIVIS, SO.BOSTON Puslapi* Penktas

Vermonto Farmose
XIX

Išvijo Dievo Kupčių

nių karvių dvarponis sukėlė 
didžiausį sumą, bet pasiro
dė, kad nieko nepeš, nusi 

irLenkų tautybės kunigas lamin?. Įr sutiko mokėt> 
atėjo Bronislovui nukirpti aPa,t išlaikymo, $10 per sa- 
griešnas vilnas ir jau gata-įvak?' Kadangi naujoj vie- 
vai turėjo ir sakramentus toJ 'rgį žadėjo tik tiek mo- 
paruošęs. Bet šitas jaunas kėt’tai PalikorP ko1 kas ant 
gudelis atsisakė dvasišką
loską priimti. Sakė, jis ne- 
griešinąs, niekam nieko blo
gos nesąs padaręs ir dar

vietos.
Šaukėsi Pagalbos

Vienas dipukas man ra-
magąryčioms, lyg evangeli-šo: 
jos laikais iš bažnyčios, jis' “Gerbiamas Pone: Man 
iš savo namų šita kupčių skubiai reikalinga gydytojo 
ėmė ir išvijo. Vydamas dar pagalba, nes sergu ir neži- 
pridurė: nau, tur būt limpama liga,

—Tavo stono kavalierius, kad kaltais ir šeimininkai 
taip išspaviedojo mano se- neužsikrėstų, reikia kaip 
ną bobutę, kad tėvas atsi- greičiausiai išsiaiškint, nes 
dūrė Pilsudskio kalėjime ir Y1'3 rimtas dalykas.”
ten tapo nugalabytas. Jus Gavęs tokį strošną laišką, 
savo dvasiniais čieravoji-, mečiau viską j šalį įr nuvy- 
mais tarnavote Pilsudskio; kau Maniau rasti patale
fašistiniam rezimui anais 
metais, o dabar jau didžiu- dau skiepe belaikant kirvu- 
moje prisitaikėt ir ištikimai ką—su šeimininku remon-

belaikant žvakę, bet atra-

vėl tarnaujat Stalino komu- tuoja namo pamatus, 
nistiniam, dar žiauresniam 
režimui.

—Vaje, vaje, kokis 
piežnas baltgudis.

—o—

Kas pasidarė, ką skau
da?

—Ponuli, užėjo niežulys, 
kai pasikasau, tai dar la
biau niežti ir negalima nė 

Tūli farmeriai mano, kadi pakęst. Gal kokia kvara- 
jau depresija atėjo ir sam- ba prilipo.
diniai vėl jiems dirbs už dy-. —Tpfiu, kad tu suplen- 

Tik' dytum, maniau rasti be ža- 
tu0- j do, o čia tik pilvą suniežė

jo.
vius, visas gerybes vertė | —Ale, kad labai niežti ir

GARSIU PAVEIKSLŲ IŠPARDAVIMAS--- » ■ »*?—"

Mirusio meno mylėtojo A. Atwater paveisklu rinkinys 
dabar buvo išparduodamas varžytynių keliu ir čia matosi 
apačioj kairėj vienas Rubenso paveikslas, kurs išparda
vime buvo nupirktas už $950. Kiti garsus paveikslai irgi 
buvo išparduoti “už grašius,*’ vienas paveikslą-. kurs 
buvo pirktas už 20.000 dolerių, buvo parduotas už $750. 
Atrodo, kad Uollywoodo žvaigždės nelabai brangina meno 
paveikslus.

esiryždami laimėti laisvę, pavardžių seka Įrašas: 
kurti demokratinę tvarką 
apjungti Vokietiją. Ir Ba- 
>io žemėje, kur randasi 

i ats Kaštanas, Kilo nera
mumai. Vietos markgrafas, 
rario rūmais gėrisi naivus 

i>vietintieji, turėjo skubiai 
bėgti, mat Raštatto miesto 
gula perėjo revoliucijos pu- 

,'ėn. Revoliucinis štabas už
ėmė rumus, o dabar, po 
imto metų, juose sėdi fran

euzai, IRO ir USA komisi- 
.C', po kiemus vaikštinėja 
švietintieji ir čia plevėsuo-

Beprotybės ir žiaurumo 
aukoms, — kovotojams

laisve ir teisę,—gy- 
i

Atnaujino Veiklą

uz
vie ji įnirusiems:

O dar kiek žemiau 
mis eilutėmis:

lsyy metais ši paminklą 
aukoja Vokietijos ir Ame
rikos socialdemokratai.

Mano žrilgsnis pagauna 
datas: Ernestas Elsenhau- 
zas, leitenantas, sušaudytas 
rugpiučio 7 d.;

Lietuvių Tremtinių ir 
Amatininkų Profesinė Są
junga, sėkmingai veikusi 

kuklio.; Vokietijoje, dabar, kada 
u įjos narių dauguma jau iš

emigravo i kitus kraštus, tu
rėjo pasvarstyti klausimą 
kas toliau daryti. Sąjungos 
centro valdyba savo posė
dy, įvykusiame rugsėjo 23 
d. Augsburge (Vokietijoj), 
tuo reikalu via padariusi

E Biederv daug svarbi|i nutarimų, pa-
. -• Q vyzdžiui, yra nutarta: rugpiučio 8, ’ J

lygiai prieš; Sąjungos įgaliotiniui J.
ja žvaigždėtoji Šamo vėlia-; feldas, majoras 
va. į ck> t**, tad

Badeno didysis hercogasI rimtą metų, diena i dieną,| A. Valstybėse V. Gervickui

dra-

ka, kaip 1930 metais, 
ųenori prisimint, kad 
met savo pieną pylė Į gno-1

laukan, neturėjo kostume- 
rių, darbininkai miestuose 
nedirbo.

Nuvykom antru kart aĮ>- 
lankyt Adomą Kniukštą, 
kai pirmu kart negalėjome 
su juo susikalbėt. Dabar 
atradom jau geresnėj nuo
taikoj, apsibuvęs, su šeimi
ninku kasė bulves ir pasi
kalbėjom rimtai. Tik šei-
mininkas susiraukęs, kai 
devynios pėtnyčios.

—Kiek mokėsi algos savo 
dipukui ?—užklausiau.

—Tiek, kiek ir kiti moka,
—aštriai atkilto.

—Moka nevienodai, nuo i prausti ir nesigailėti muilo 
$10 iki $30 i savaitę, tai Dėl spuogų davė kokio ten

visą kūną pučkais išbėrė, 
gali būt koki kroniška, lim
panti liga.

—Gerai, važiuojam pas 
daktarą.

Šeimininkas su savo pa
čiute. dukra ir lozoriu sėda 
f vieną mašiną, aš su savo 
šoferiu į kitą ir traukiam 
10 mylių miesčiukan pas gy
dytoją. Vidun įėjom, ap-

nekvietė ir darbo negaran
tavo kai dar buvai Vokie-

art manęs, šeimininkas su 
ligoniu, visi kiti pasiliko 
lauke.

Daktaras apžiurėjo ir at
rado sveikutėlį, tik liepė 
šiltu vandeniu gerai išsi-

kiek gi tu mokėsi saviškiui?[skysčio išsišmeruoti ir kitą 
—vėl klausiu. i dieną vėl gerai išsipraust,

—Aš jam $30 nemokėsiu, ir sakė busi sveikas.
—Na, tai jau ir po stro- 

darbi- kui, važiuokit namo ir vis
kas bus gerai,—išėjęs lau
ke jam pratariau.

—Gerai jau nebus, aš čia 
nebusiu, važiuosiu Brookly- 

atsa-

galit pasiimt ir vežtis, jau 
galiu gaut ligvaliai 
ninku už $9 per savaitę ir 
nereiks visur už nosies ve- 
vedžiot. rodyt kas daryt. Jis 
nevertas nė penkių dolerių, 
bet penkinę mokėsiu,—ta-į nan,—užtikrinančiai 
rytum didžiausią svietui ge- kė.
radėjystę padaręs, išdidžiai' —0, tai todėl tau niežti, 
nukalbėjo. kad nori važiuot Brookly-

—Kol kas su savim neve- nan, ką gi ten veiksi nuvy- 
šim, bet ir pas tave už $5 kęs?
nelaikysim.—dar ir daugiau, —Veiksiu k^ ir visi, 
egzertų atskaičiau p. Fishe- draugai kviečia, st,K , c n

bus geriau 
tuoja.

—Pasakyk, gerbiamasis, 
Kai už trijų diemi kas tie tavo draugai per vie- 

nuvvko iš- ni ir iš kurios pastogės?

nui.
Nutarėm kuogreičiausiai 

rast vietą ir iš ten Kniukštą 
išimti.
komisijos narys nuvvko iš- m

ir dalba gai Ui-

cežt Adomą, tai tas aštuo- Kodėl tie tavo “draugai

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia— *
BIZNIO KORČIUKIŲ 

O SPAUSDINTŲ VOKŲ 
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
^PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS**
636 East Broad way, 2^’ith B<<ston 27. Mj»m.

Leopoldas, kad gelbėti save:cia 
ir kitų feodalų /privilegijas, 
pasikvietė prieš savo krašto 
žmones prūsokus, kuriems 
vadovavo tuometinis Prusi- 

f jes sosto įpėdinis. Pietų 
Vokietijos demokratų ka- 

į riuomenė iš 40,000 vyrų, 
prūsokų spaudžiama, atsi
traukė nuo Raštatto, palik- 

' dama pačioj tvirtovėj 6,000 
'i karių miestui ginti. Demo
kratų kariuomenei vadova
vo lenkas Mieroslavskis. Po 
pralaimėtos revoliucijos, jis 
apsigyveno New Yorke, lai
kė viešbutį vardu “Raštatto 
Tvirtovė.’’ Gal ir dabar 
tebegyvuoja šis viešbutis ir 
j.riglaudžia keleivius? 

Apsuptoje Raštatto tvir

tuos vyrus sušaudė. 
Mane jaudina nepaprastas 
sutapimas ir jausmas, kad

pavesta sušaukti centro 
valdybos narius, gyvenan
čius JAV, posėdžio, kad at

galiu paminėti 1848 metų naujinti vadovaujančio or- 
revoliucijos kovotojus.

Daug vargo padėjo atski-
gano ir sąjungos veikimą, 

į Kai tik Jungtinėse Ameri- 
ri žmones ir jų sudaryti ko- kos Valstybėse pradės veik- 
mitetai, kol buvo gautas lei- ti centro valdyba, įgalioti- 
dimas ši paminklą pastaty- nis nustos eiti savo parei
ti. Galutinai viskas buvo gas.
baigta tik 194’

viskas buvo 
metais.

Čia trumpai paminėti įvy
kiai siejasi ir su USA. Vie- 

inas atkaklus Raštatto gy 
ventojas, demokratas ir re 
voliucioniei ius Karolis 
Šurc, tuomet jaunas, 20 me
tų amžiaus studentas, vie 
nintelis pabėgo iš apsuptos 
tvirtovės. 1850 metais mi-

toveje revoliucinė kariuo-! nėtasai Šurc organizuoja 
menė atkakliai laikėsi. Lie-,Spandau kalėjimo užpuoli-

Kadangi minėtoji Profe
sinė Sąjunga nustoja vei
kusi Vokietijoj, tai Vokie
tijai, . galutinai tos organi
zacijos likvidacijai, savo 

.'keliu, bus paskirtas specia
lus įgaliotinis. Minėtasai 
centro valdybos posėdis yra 
aptaręs likvidacijos reika
lus, bet kol bus galimybė 
bus ir toliau rūpinamasi 
tremtinių emigracijos rei
kalais.

žiuot. Kai pradėsim gelbet 
išvažiuot, tai važiuosit ne

tijoj? Kam be reikalo mus į Brooklyną. . . .Ar norit?
trukdyt, vargint ir kodėl tie —Ne, to nenoriu.
tavo draugai negarantuoja —Jei to nenorit, tai dau-
darbų aniems 14,000 lietu- giau manęs nebaderiuokit,
vių, Vokietijoj belaukiančių kitą syk kad ir su žvakei
it ryte saulės patekant? Pa- rankoj patale busi. nesi-

šauk, neatvyksiu.
Matvt. kad su kai kuriais •/ - " ~~ -*■ --------

sunku bus sugyvent. Mes

galiau, tavęs niekas nelai
ko, čia laisva šalis, važiuok, 
brolau, kur tik nori.

—Tai gerai, paaiškinkit turime ligvaliai atvykusių ir 
šeimininkui, kad išvažiuoju dar atvykstančių gerų žmo-
ir padėkit suvest rokundas, nių, kuriem
—visai rimtai savo riečia

—Mes padedam atva-, mielu noru.
žiuoti ir įsikurti, o ne išva-

reikalinga pa-

pos 6-7 d. prašokai pradėjo!mą ir išlaisvina iš jo Bon- 
daužyti miestą iš artilerijos, Į nos Universiteto meno isto

rijos profesorių Kinkelį. Po

dėt, tą darom ir darysim su:

A. Jenkins.

j tą kartojo kas dieną. Tvir
tovės gynėjų štabas liepos 
23 d. nutarė pasiduoti, nes 
jau nebuvo galimybės gin
tis. Tą pačią dieną tvirto
vė pasidavė prūsokams. Iš 
viso kapituliavo 5,596 ka
reiviai ir 171 karininkas; 
priešui teko 301 pabūklas, 
4,600 šautuvų ir 1,600 stati
naičių parako. Raštatto 
miestas, be visų kitų išlai
dų, sumokėjo okupantams 
164,745 guldenus kontribu
cijos. Feodalai atstatė sa-

to Šurc persikelia į USA, 
kur nuo 1877-1881 metų 
buvo vidaus reikalų minis- 
teriu ir aktingu demokratu. 
Šurcas nekartą lankėsi Vo
kietijoj, mat tokios padė
ties vyras darė garbę savo 
tėvynei.

Musų mieli 
Raštatto Leopoldo kareivi
nėse vargeli vargę, raudo
noj markgrafų pily ilgas va-

Centro valdyba, be 
priėmė memorandumą

Pakeliui į Ameriką
IV.
kadMinėjau, kad tūli 

tautiečiai be jokio rimto pa
grindo buvo nupeikę Ra
štatto miestą, išskyrus mark
grafo rumus. Tokios nerim
tos šnekos aiškiai žemina 
musų tautos sūnų ir dukterų 
gerą vardą. Šiame mieste 
sprendėsi daugelio išvietin
tųjų likimas, čia praeity bu
tą įvykių, kuriuos reikėtų 
-žinoti. Teisybė, miesto ge
roji dalis išgriauta, vingiuo
jantis per miestą Murgas 
(upės vardas) taip išdžiu
vę., d aiškiai matosi jo 
akmem. : g .< 1, Didesnės 
pramonės ei, iei;.: ' t liūs 
alaus

mėlynuoja švarcvaldo kal-
musun-vnas su Pu^ak' miškais, 

šlaitais ir pašlaitėmis.

to, 
dėl

lietuvių tautos kankinimo. 
Šis raštas bus įteiktas Tarp
tautinei Profesinių Sąjungų 
Organizacijai.

Profesinė Sąjunga ruo
šiasi dalyvauti Vidurio ir 
Rytų Europos Profesinių 

suvažiavime, kurą 
mėnesį įvyks Pa-

Qainncni

tautiečiai lapkričio 
ryžiuje.

L. T. Amat. ir Darb. 
Prof. Sąjunga gerai daro

landas prie įvairių durų, atkurdama savo veiklą. Lin- 
stovinėję, paskaitę šias la-kime jai šiame darbe pasi-

vo padėtį svetimų durtuvų bai suglaustas žineles apie 
pagalba ir savo tautos są-į Raštatto miesto netolimą
skaita.

Paimtieji į nelaisvę 6,000! klaidingą 
vyrų, karių ir civilių, atsi- nuomonę 
dūrė tvirtovės rūsiuose.'
Sunkios buvo jų dienos. -------------
Pradėjo veikti karo lauko 
teismai. Jie veikė nuo 1849; 
metų rugpiučio 7 iki spalių 
20 d. Rezultatas: 19 su-į 
šaudytų, neskaitant mira ' 
šiųjų ir pasmerktų kalėti.

, praeiti, t e p a k e i č i a savo!
apie šį miestą

Delta.

sekimo.
K. B.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pajieškojimus.

Prieš du šimtu metų 
Francijos karalius Liudvi
kas XIV sudarė šiame mies
te sutartį, kuri yra žinoma, 
kaipo Raštatto sutartis. Čia 
pasirašyta daug kitų tarp
tautinio pobūdžio sutarčių.
Nežinia kuria proga, čia 
buvo papiauti du diploma
tai. matyt, buvo nemaži suk-Į sijos, iš raudonos markgra-i 
čiai, kad su jais taip pasi 
elgta.

Lygiai po šimto metų, aš, 
lietuvis išvietintasai, atvy
kęs į šį miestą sveikatos 
tikrinti, išėjęs iš IRO komi

KANDIDATAI Į FILIPINŲ PREZIDENTUS

Dli
i mane luosc

• . * ’ • >1D Ii 

I 11ik ' Dd >S« .

prezidento vietą varžosi besiar- 
Da’s.imas bus lapkričio 8 d.

fu pilies kiemo, pasiklau 
siau praeinančios moteris 

Napoleono nugalėji-į kės kelio i senąsias Raštat 
to kapines.

—Kapinės čia pat. Ei
kite tiesiai, priėję pirmą.:) 
skersgatvį, pasukite kairėn,' 
—patarė man moteriškė.', 
tll lUIlivll pZ I l^ll,.ll... .C 
tą svetimšalį, ieškanti senų
jų miesto kapinių

St ti aš jau tose kapinėse.

Po
mo, panašiai kaip dabar 
kad daroma, diplomatai lo
pė aplužusia Europą, suk-

valyklos, in.Jonai ir!či<*v ir vieni Kitus apgau- 
nt o r tų suskaitomos ne-[dinėjo, j.c u‘;i’® Pie-

skaitlingos dirbtuvėlės. Už 
ką gi ši miestą taip sudau- 

tžė, sunku suprasti. Pats 
miestas kiek pasidraikęs, 
kai kur stūkso viena, kita 
lūšna, bet priemiesčiuose 
vyrauja gražus namukai su 
vaismedžių sodeliais ir gė
lynam. Miestas yra nutūpęs 
lygumoj, septyni kilometrai 
nuo Reino upės į kurią 
“draugas” Stalinas senai 

o pasiųsti savo kazo- 
arklių girdyti. Viena 

naivi moteriškė, išgirdusi, 
kad čia iki Reino tik 7 ki- 
lometiai. linksmai sušuko:

—-Jei dabar karas, tai aš 
tučtuojau už Reino ir tegul 
tas “draugas” man. . ..— 
tokios drąsios tos moteriš
kes butą.

Pietį včiuose

tų Vokietijoje pastatyti ga
lingą tvirto ę kad nuo to
kių išsišokėlių kaip N.po- 
leonas, apsiginti. Buvo m..-
nyta tokia tvirtovę statyti Čia taip švara ir jauku. Čia
Ulmo mieste, bet, kiek vė-j 
liau, sustota ties Raštattu.' 
Raštatto tvirtovės statvbosl

matau kelis šio karo karių 
kapus. Netrukus susirandu 
kas man reikalinga. Du

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

bis

darbai pradėta 1842 metais.!gluosniai sviruokliai, o tarp
Miestas buvo apjuostas sau
sais ir vandens kanalais, iš-Įturalus 
keltos muro sienos, pastaty
ti galingi tortai su moder
niškiausiai' tiems laikams 
įtvirtinimais. Prie šitų dar
bų dirbo 15 tūkstančių dar
bininkų. šiuo metu dauge
lio tų “galingųjų” įtvirtini
mų ir žymės neliko.

1848-49 metais Vokieti

jų aukštas ir masyvus na- 
granito gabalas.

Granite iškalti vardai, pa
vardės, profesijos ir gimimo 
vietos tų vyrų, kurie čia to
je vietoj atsigulė, kai jų kū
nus pervėrė prūsokų kulip- 
kos, Raštatto karo lauko 
teismui tatai nusprendus. 
Čia palaidoti: majoras, lei

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5'2 formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
viršylos, puskari-

jos žmonės sukilo, kad pa- ninkiai, eiliniai kareiviai, 
šalinti h erengus, kunigaikš- amatininkai, darbininkai, 

nuo miesto'čius ir visu rusių feodalus, literatas ir gydytojas Po

tenantas 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

k
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Moterų Skyrius
51 SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENE

Saugokitės Apgavikų
“milionines” blauzdas. 

Aktorkos už tokius vys
tyklus mokančios po $150, 

spauda pra- jums galis parduoti už 
dėjo kovą prieš apgavikus, $25> nes \U1.-S viena pora 
kurie per metus išvilioja mi- lrupučįuka kreivai nukirp- 
lionus dolerių is lengvatikių t Tas žinoma. nesumaži-į 
moterų. Tie sukčiai apgau-na ju gydomosios galios, i 
dinėja namų šeimininkes vi- kadangi galai nukirpti 
šokiais budais. Paprastai nevįsaį tiksliai, tai skaitosi, 
jie daro taip: 'paskambinajau -antros rūšies," Holly-' 
nuris ir stovi su didele kny- woodo aktorkoms negalima 
ga ir paišeliu lankoje. Kai tokių parduoti, ir dėlto jus 
moteris atidaro .duris, apga- gajjt įa< gauti taip pigiai, 
viltas, atskleidžia kn\gą ii Nepaprasta laimė! Ir tau
kiausia ai čia gy\ ena tas- moterų tuo budu at-
lr"-as- sisveikina su $25. Jos gau-;

Gavęs atsakymą, kad na p01-a gumuotu juostelių.
taip. jis tuoj pradeda savo kurias *galima pa(laryti ūži 
istoriją, kuri visuomet būna centu, o apgavikas nusi- 
maždaug tokio turinio: ne^a

Musų kompanija pasi- Moterys, kurios tokių 
rinko tamstą, kaip gerai ži- juostu nusipirko, vartojo 
nomą ir kaimynų gerbiamą Jas po dvi savaites ir po du 
moteli, nepaprastam savoj mėnesiu, bet blauzdos ne- 
pasiulymui. Jei
ii savo arba savo vaikų ne
didelių nuotraukų, 
kompanija padarys iš jų di
deli spalvuotą paveikslą, 
apdalys jį auksuotais re

Moterų “Liesinto-jai” Iivi 
lioja Milionus Dolerių

Amerikiečiu

Kfi-tlVlS, 50. febSTOS
\ EIKI*'A DIDVYRIŠKĄ LAIVĄ

Anglų minios ?u>i,-in..;i PhmoBth uoste pasveikinti Ki
nijoj pagarsėjusi karo laivą "Amethyst,” kurs Jangtse 
up^ pabėgo nuo kinų komunistę kanuolm po 101 dienos 
sulaikymo. Visa \r.gli:a sveikina narsias laivo jurinin
kus. Paveikslo vir-uje matosi “Amethyst” kapitonas.

ngus. Apie 20 minučių—ir 
jie gatavi.

1 Kaliafijorai duodami kaip 
priedas prie mėsos ir prie
žuvies. Duodant stabui ga- Atūminimai ir Mintyj 
įima užpilti juos sviestu, ar-

parašv buvfs Lietuvos prizedentas

'Keleivio’ Knygos
ga galima padaryti koKi Dr. Grinius.

MONOLOGAI IR ?.«
DEKLAMACIJOS 

Šioje knygoje telpa daugybė naa-i_ i_:__- a_ :..— l.xmnoi*s uždara ir užpilti vietoj • la: - ‘V 'tora-, pu<lap,ų k.ny£a’[ jų, labai gražių Ir juokingų nionolo-. iii nurio...- buvę.'. Lietu'os prezidentas I jr deklamacijų. Visokios temos:sviesto. Geras dalvkas via ,a “P* ••• • -.•jvių tautini atbudimą, darbininkiškos revoliucionieriskoa,
u ‘ u? e .'fuc.-iirti laikų veikėjus ir pa- i tautiško* hurrpabarstyti ant jų svieste pa- 

spirgintu sausos duonos tru
pinių, arba tarkuoto sūrio.

menesiu,
31

Bet jeigu moteris atsisa-. 
musu ko tokius varžtus pirkti, tai 

agentas pradeda traukti iš į 
savo krepšio kitokių prepa
ratu. Čia štai maudvnėn

tamsta tu*i ^upĮonėjo.
Rosslvn Nirjioi' kai |i -\tikinasi su savo mažiuku sunu.

mais ir už tą darbą neskai- druskos; čia specialus’ 
tvs nei cento, tik prašo., kad mujjas taukams nuimti: čia i 
tamsta parodvtumei ši pa- tam tikra kramtomoji guma 
veikslą savo kaimynams ir gyliam veidui išdirbti: čia
draugams, kai jie ateina į 
tamstos namus. Mes darom 
tai reklamos sumetimais. Ši
toks paveikslas kainuoja 
$25, bet tamstai nieko nekai
nuos, tik už rėmus ir kitą 
medžiagą užmokėsi $5.” 

Motelis paprastai sutinka

kremas; čia lašai: čia table- 
Visi jie stebėtinai gra

žina moterį; sumažina jos 
svorį, pataiso figūrą, pa
šalina veido raukšles ir se
natvės žymes, o jų vieton
grąžina jauną išvaizdą.

Yra apskaičiuota, kad per į

Jau Gėlės Nuvyto ...
Jau gėlės nuvyto; nulinko,
Jau tamsiosios migte< atslinko,
Dangaus nebepuola balti debesėliai,
Toli iškeliavo pilki vieversėliai.

Jau paukščiai te.Nvingi ir galingi 
Toli nuvasnojo laimingi.
Parksridę jie vė! >s artojėliams;
Pavvdžiu tos i,ai:- mažiems vieversėliams.

Dar galima gauti “Keleivio” 
Kalendorių 19-1 SI metams

Tai yra IMI puslapių knyga su įvai
riais straipsniais ir žiniomis, kurios 
vi-ienis ir visada yra naudingos. 
Kaina .................................... £0 centų
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
i.;_; i. . ,t .1: šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi-kiai obllO.Į, ketAIrtadalį jų. Visiems k via klausimas kodėl
svogūno, ketvirtadali nuo- su kitomis yaisty-, , ’ . , barnis ir kodėl Rusija nenori įsileisti
CUkO Saliero, įdėkit O kre- iš i i’-ur žmonių pasižiūrėti kaip ji
lr/»c / C-11K-1 in1 L-I inėir,; i,- tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar Ke. ĮSaUSa.mtiA), Kiau. llll n «,ra demokratija, kokie darbininkų 
šaukštuka druskos. Viską :-iillarLiai ir, -f ęaU <iarbininkąi iš jų 
£Um<LlŠyKlt if SUKOClOKlt ru- ’ ietuva buk tai yra Rusijos dalis.
tuliukus, kaip Raidynams. “IK,“kiS

pailėtį. Ko- 
buti ? Atsa- 
galėsi gau-

graziai pagrustų.. ‘ ’S
Išimkit mėsą iš riebalų. DELK0 keikia ŽMOGUI

Įdėkit j tuos riebalus tru- (,ekt IR VALGYT?
ptltį miltų, ištrinkit ir Įpil- Valgyt ir gert reikia dcl to, kac
kit pusantro puoduko bllHo-^N ,at*a;‘? nepagalvojęs žmogus 1 . . bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val-
nO. Gerai įsmaisvklt ir SU- "1O žmogus silpsta? Ir delko vienas
jr],;, : __— ____ • . maistas uuoiia daugiau spėkų, kitasuekit Į tą .O>ą paspirgintus n-aziau? Deiko žmogui teikia cuk-
mėsos rutulius. Uždenkit r; u„s-ltirVs,ko' ir kiV Panaj‘? ,?*b- . .... . «<ų. Rodei jam reikia riebalų ? Si-ir pasutinkit lo minučių. u< -. klausimus suprasi tikta: iš šios

, c- -_  1 i knygutės. Parašė Dr. G-mus. JosUžtenka b žmonėms paval- kaį;;a tik ..............................  15c
S^11- KIMGŲ CELIBATAS

Si knygelė parodo, kodėl Romoa 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 

1 išaiškinta vi.-a jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuoiimas. Š14 knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
.r jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne-

Kas dar nėra jų vartojęs, 
fabai verta pamėginti, nes 
šiuo laiku jie pigus.

Trinrt&nosiai su Obuoliais

Paimkit svarą trinios 
jautienos, sukapok it smul-

np.>:1---------

tokią “dovaną” priimti ir; paskutinius metus šitie ap- 
užmoka $5. Apgavikas už- gavikai išviliojo iš moterų

Norėčiau ir aš
Su paukščiais, visuomenę keiti,
Ir auštančio ryto tried'G linksmybę,
Ir dirbantiems broliams atn- <i ramybę. 

Kad giesmės

rašo jos adresą, mandagiai šitokiais budais nemažiau
kaip $1,000,000,000. 

Apsisaugokite!
padėkoja ir greitai prasiša
lina. Kitą dieną tas vagis 
“darbuojasi” jau kitam
mieste trečią-trečiam, ir HįJSAI CR0B1A 
tt. Moterys, kurios sumo-

įprėtų. augtų, 
i-trauktų,

Purvus idžiovinę va: ir”; sausumą 
Ir žmones pakeltu 1 ar :tą šviesumą.

Ir Itaudi iš dulkiu

įkėjus ir pa-1 tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
j>. • ,.k a «>.iug linksmų ir įdomi;i. niskos. Visos skambios, visos geros. 
nu>.y..:i i> >av« j.aty 1 i.nų. lą kisy- Tinka visokiems apvaikšėiojimams, 
i;-; v i.-i l.etu-. .ai turėtų perskaityti, baliams, koncertams ir t.t. Antra 
Kaina ........................................... $2.00 pagerinta laika. Kaina ........... 26c

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI
Ir kitos foqės. Daugiau juokų, ne- 

1 Amerikok<nunšaiiio. Šioje kny-

Pavoliokit juos miltuose ir apie dabartinę Iiietuvos 
. . i . . 1 , kia Lietuvos ateitis guli Ipaspirgmkit nebaltu ISO, kild kymus į šiuos kiausiinus

kėjo po penkinę, nebemato 
daugiau nei to agento, nei 
paveikslų.

Bet geriausia apgavikams 
sekasi apgaudinėti nutuku
sias motelis. Jie apsiima

NAŠLAIČIUS
BALF’o seime drg. Nora 

Gugienė pranešė liundą 
žinią. Ji nusiskundė, kad 
rusų komisija Berlyne kėsi-

Norėčiau kad
Kad širdys
Kad Hnksntai d agi si 
Kai pavyzdį duoda iai.--

Bet pilkas likimas 
Nugeltusiais lapais

eauiu> p, 
nuo meilės

musei."

Sies žemes gyvenimą 
Ir mums j rispaustiem.

le vieversėliai;
štužėliai.

.rgin. . . .
jin
.štų ir juodą 
loti neduoda.

Jonas.

Ruduo
Medelis:—draugai 
Nuliūdo labai.

Nes šaltas atėjo ruduo; 
Sapnuoja kapus 
Ir beria lapus.

Jų rubus jau plauna vanduo. 
Berželiai žali 
Ir gluosniai žili

Be vilties nuleido rankas. . . . 
Šaltoji žiema 
Atbėgs tekina.

Sniegu apdangstys iii šakas. 
Bet kas tai šaltis.—
Mums sako mintis.

Kad naujas pavasaris gims. 
Kad žus ik irus 
Spaudimas žiaurus.

Gyvenimas viršų paims.
Vėl saulė užkils.

O medžiai žaliai

gu Amerikowxr 
goję telpa nft 72 “Džian Hamboa 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA

Sis veikalas trumpai:- ir aiškiam 
faktais parodo, kaip iki šiol 
draugijos formos, ir kodt-1 luiv- bū
ti pakeistas kapitalizmai. Kajiia 2->C
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. 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 Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra jukš 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 žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $l.fcv
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos, čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga patini smius 
jūsų laisvas nuo darl„- valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina .................................... $l.')0
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas
papultu į^tokia kunigų^ globą. ^Para-, su Šalemono galva. Išaiškinti visokie 

i... r. nr- J r-. r. r. sapna; visokiais atsitik i:.>:i is. Virš1 šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
ulietuvino Eerdinand de Samogitia 300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina................................................... 26c

Kaina ............................................. 25c
ŽEMAITĖS RASTAI 

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

j žinote, kad ji buvo paprasta kai-
• mo moteris, mažai mokslo išėjusi,
' gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip .
i tūkstančiai ir milionai kitų moterų. KODĖL AŠ NETIKIU 
'O paskui ji ėmė apysakas rašyti. ■ niovo

Jos apysakos yra tikras gyvenimas, i I Vllkvzj. 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet Laisvamanis čia pasako, kodėl ji» 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku-, negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos rių nesumuš joks jėzuite^...........žoc
apraše. Žemaitė yra daug raštų na- , ivti V’IIT L lIPli - 

; rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “įe- T'blblię IKAI.KV.n 
' leivis” parduoda jos raštus parašy- i GRAMATIKA
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi D * ■ , ,
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- Amerikos lietuviam*.

• se raštuose ji gražiai aprašo, gn- *<*s J.8 b^tpvi^ko jaunimo nori....................... . e • i Ismokti savo tėvų kalio*,ž:ai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro- o senimas irgi dažnai nori pagilo,t

bą išmokti. Didele knyga, III puul. 
Kaina tik ................................... «l.:k)
LYTIŠKOS LIGOS 

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė
Dr. F. .Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c
TAVO KELIAS Į 
SOCIALIZMĄ.

parašė L. durnas. Trumpas irjas suliesinti. Ir ne tiktai naši i lietuvių našlaičius 
apsiima, bet garantuoja, i tremty j e. Ji davė vieną gy- 
kad per 10 dienų moteris vą pavyzdį, kaip rasai pa
turės tokią figūrą, kokios grobė vieną lietuvių našlai- 
tik ji nori. Suliesėjimui yra tę, kuriai jau viskas buvo
prasimanyta Įvairiausių bū
dų. Vienu budu garantuo
jama bendrai sumažinti vi- cagą. 
są moters svorį. Jeigu mo- kia: 
teris nori nuimti svorį tiktai 
tūlose vietose, tai jau tai
komas kitas būdas. Jeigu 
vieną vietą norėsite suma- 
žinti.o kitą padidinti, tai ir 
tokiam tikslui gausite “ga
rantuotų” vaistų.

Daleiskime, jų? turite ne
blogą figūrą, bet jums ro
dos. kad jūsų blauzdos tru-! 
puti perstoros. Apgavikas 
tuojau jus nuramina, kad' 
kaip tik šitokiam tikslui jis 
turi specialią priemonę. Jau 
tūkstančiai moterų tokiu 
budu pataisiusios savo ko
jas. štai, kodėl visų Holly-' 
woodo aktorkų blauzdos to-į 
kios pražios? Todėl, kad' 
kone visos jos vartoja tam 
tikra priemonę dailiai blau
zdų formai nustatyti.C- *Šita priemonė, tai tam 
tikri vystyklai, padaryti iš, 
drobės ir gumos, ir prie to 
dar prisunkti tam tikrais 
vaistais, kurie ištraukia tau
kus ir sutvirtina raumenis.
Jeigu palaikysi tom juos
tom suveržtas blauzdas 
kasdien po 10 minučių, tai 
už poros savaičių jau turėsi

prirengta atvažiuoti Ameri
kon pas p. Millerius i Chi- 

To įvykio istorija to-'

LIŪDI PO GAISRO

Verkianti Mrs. Betty McKin- 
ley sėdi prie sudegusio namo 
griuvėsiu. Jos namas sudegė 
kada gaisras nuteriojo 17,000 
akeriu giriu ir krumu prie 
I^akeside Park. CaKf.

Bėgdami nuo rusų. tūli Ti 
Strasinskai rado Kybartų 
stoty pusnuogę, pusiau su- <; 
šalusią mažytę mergaitę. Ji te 
buvo kokių pusantrų metų. .. 
Viskas, ką ii galėjo paša- y; 
kyti, tai kad jos vardas Te- ■ 
resė. Strasinskai visur t< i- 
ravosi. ar nėra kas bėgda- H 
mas pametęs mergaitės, bet 
per penkis metus niektas ne- i; 
atsišaukė. Visą tą laiką jie 
mergaite augino kaipo savo 
dukterį ir davė jai vardą: 
Teresė Sirašinskaitė. šian
dien mergaitė gerai kalba 
lietuviškai, moka skaityt ir 
jau šiaip taip laišką parašo, ž; 
nes tremty lankė mokyklą. H 
Nelaimė, kad Strašinskienė 
sunkiai susirgo. Susirgus,

•asakvkite, Haip rusų 
aite atsirado Kybartų 
. ir kodėl jos tėvai ją 
a liko? Aišku, kad tai 
ašlaitė žuvusių lietu- 
urie bėgo nuo žiaurių

Gugienė reikalavo 
vgių, kad tokį musų 
ių * “kidnapinimą” 
ors sulaikius.

VALGIAI

lai
nei.

Kaliafijorai
i deni yra labai gra- 
liafijorų krautuvėse 
•brangus. Kaliafijo- 

<lauso kopūstų gimi
niau maistingumo 
iii daug nuo kopūstųji nutarė savo augintinę ati- žvi.

duoti giminėms Milteliam? ■ .ų Kopūstuose yra
(Chicagoje). Milteliai su- dati vitaminų, tuo tarpu
tiko mergaitę pasiimti, visi k;,: -:f,rai vitaminais ne
dokumentai buvo padaryti gaii ■ bet už tai juose 
ir mergaitė jau turėjo iš- yra te?fOr’o, geležies ir ki-
plaukti Ne\v Yorkan. Bet toi •, mineralų, kurių ko-
tuo tarpu atėjo ra-ų komi- pus; nėra, arba labai 
sija su kokiais ten “doku- maU.i
mentais,” sakydami, kad p kaliafijorus sta-
mergaitės tėvai esą rusai, ne lui jengVa. Ju kotas 
lietuviai, ir jos vardas esąs su lapais nupjaunamas, o 
ne Teresė, bet Tomara. vai .lamas tik baltas žie 
Amerikonai jiems patikėjo das. i m is panašus į gumulą 
ir mergaitę atida\< Aiškiai graži' s varškės. Žiedo da- 
matosi. kad dokumentai yra tele- te ikia* išnarstyti ir su- 
klastuoti, nes ir pirmiau ru- dėti i smarkiai verdantį 
sai yra mėginę panašiu bu- vandmii ū druska. Virint 
du pasisavinti našlaičius, reiki;, -markiai ir neužden-

su lapuos;
Maloniai sušils.
Lapeliai klestės, 
žiedeliai kvepės.

Laukai nuo vėjelio banguos. 
Paukšteliai čiulbės.
Pataitės mylės

Ir puikius lizdus susinės. 
Atbudus gamta. «
Prakilni, šventa,

Mums meilę ir džiaugsmą 
atneš.

Jovaras.

MEGSTINl KO GRAŽUOLĖS

i 
1

; :cai*- prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- 
, as Žemaitės kartu su Andrium Bu

lota ir Al. Bulotiene. Balotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- 
•o. Tai didelė knyga. 128 puslapių, 
u garsiais raštais ir retais paveiks

lais. Kaina ................................... 50c

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (lj

Veužsitikintis Vyra; (2l Žydinti Gi paraše 1.. Glumas. I rumpas ir Miš
ria; <3> Klaida; (4, KonpirM. Jose i kus socializnpo aiškinimas............26c.
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki U. crVnt re
, visokius prietarus, burtus ir tt. 15r Į KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 

PERSISTATYDAVO ŽEME?ANGLIŠKAI-LIETU VISKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
at kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaiti 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tain 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo- 
e ir nori jiems pagelbėti angliškai 

išmokti, tai geriausiai jiems pasi
ūlai naus pasiųsdamas žodyną. Tai 
I kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksa<. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbom.’ 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... l'lc
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų ‘.urėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-
nas. Kaina .................................... luc
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. A,x>lovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ............... 25c

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

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį poiitiškai-ekonomišką klau-_ ___  ______
.ima aiškina garsusis Vokietijos so- I *‘|f ~|_ivla »» 
rianlt mok ratų teoretikas Kari Raut- į *>roadway,
sky. Kaina ................................... 10c So. Boston 27, Mam.

Mamytė Labai Dėkinga

i

>r.*-

-..-j....'
Dvi mergiotės, viena iš Tex- 
as kita iš New Jersey. var
žosi dėl megstinuko gražuolės 
titulo. Kuri laimės?

Laikas užsisakyti “Kelei
vio’ Kalendorių 1950 me- 

Daug skaitymų ir in
formacijų. Kaina 50 centų.

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, ačiu’te.

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

Keleivis
•38 E. Broudnray, So. Boston 27, Mass.



\r. 15, Lapkrivio 9, 1949 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Sepuuisl

Julia S. Poyntz i
' " " 1

1937 metais New Yorke “valymai.” Tada visos žy- 
staiga kur tai dingo Julia miosios Rusijos komunizmo 
Poyntz, plačiai žinoma galvos buvo apšauktos Šni- 
A menkos komunistinio ju- pais, sabotažninkais i? bu
dėjimo veikėja ir ilgametė delis A. Višinskis reikalavo 
International Labor De- “pasiutusius šunis iššaudyti 
lense sekretorė. Jau praė- —visus iki vieno.” iie šiyk- 
jo 12. metų nuo jos dingimo štųs teismai taip paveikė 
ir iki šiai dienai to dingimo Julia S. Poyntz, kad įi pra- 
kaltininkai nėra surasti ir dėjo draugų tarpe kritikuo- 
nubausti. ti net pati Staliną ir jo bu-

■Julia Povntz oaėjo iš Vi!-j.e'ak;l ' Julia S.
ginijos valstijos. Mokslus ?oynt? noren ,nfe>!aslU-auke 
beeidama ji palinko į bol- ^ai viešai is komunistinio 
ševizmą ir aktingai dirbo ne JufleJlmo’bet komunistu va-
tik komunistų partijoj, bet ak^ paj!,laie “!C
įvairiose komunistų “fron- davike airtmetu.-i nuo tei
to” organizacijose. Savo's!ngo Maskv,e moksl° 
laiku ji buvo skaitoma vie
na iš žymiausių Amerikos 
komunistų partijos vadų. 1937 metų pavasari .Julia 
Bet ji nusivylė komunistais S. Poyntz kur tai dingsta iš 
ir ypač pradėjo bodėtis tuo, savo buto New Yorke, 353 
kad Rusijos valdžia norėjo W. 57th St. Ji dingo iš su
laikyti Amerikos komunis- vo buto, nepaimdama su sa- 
tus visiškoj savo paklusny- vim nei drabužių nei kito

nuo vienintelio vado Stali
no.

PALYDĖJO į KAPUS E. R. STETTlNIt S

Daug žymių valstybės vyrų buvo susirinkę i Edvvara R. 
Stettinius, buvusio valstybės sekretoriumi, laidotuves. 
Paveiksle matosi (iš kairės į dešinę) Basil O ( onnor. ge
nerolas George C. Marshall ir Bernard M. Baruch.

JUOKAI
Paleckio Kvietimas

Į vieną lietuvių stovyklą 
Vokietijoj atvyko, IRO val
dininkų lydimas, bolševikų

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAI

1950 KALENDORIAI 1950
Biznio kortelės su 1950 Kalendo

rium antroj pusėj—1000 už $0.00. _
Užsirašyk paveiksluotą mėnesini 

Gaunam daug paklausimų, žurnalą ••Lietuvių Naujienas,” 32 
i.: i -i • . ... . . .. •! i puslapiu. S1JH» metams. liovanaik.fek teikia mokėti UŽ paieškoj i- j o mažus kalendoriukus, kiše-
mus. Taigi pranešam, kad užimu; ir sieninį. (52)
giminių paieškojimus, jeigu jieL^ N riiladeiThia 6, Pa.
neilgesni kaip 25 žodžiai, skai-

ag-entas, kars puikiai kulbė- tom P° 75 centus- Jei»u PaieH 
jo lietuviškai. Jis prabilo jojimas ilgesnis kaip 25 žo-Į 
į lietuvius “patriotiškai’’ įri ^zun, tautada sKa.tom po 3 cen-1
i • x- i toeuno tus nuo kiekvieno žodžio. s Rxsykit lietuviško kuUaojro.įkviete juos grįžti į tėvynę. . ..... • į visą pasaulįo i ,iu., n, ' Norint kad paieškojimas tilp- i vi.ą pa a į.Savo karstą prakalbą ra-j. . * . J ,. •.1 tų daugiau kaip vieną syK}. uzleckio pasiuntinys baigė ši-

ttaip:
—Kiekvienas tikras i.ie

iuvos patriotas nori mirti ir 
būti palaidotas savo gimto- 
bj žemėj!

Paleckio agentas nepri
kalbino nė vieno lietuvio 
grįžti namo, o parvažiavęs 
Į Vilnių jis sakė Paleckiui:

—Kalbėjau karštai, kvie
čiau juos mirti gimtojoj že- j 
mėj, bet visi pabėgėliai man 
atsakė, kad jie tikrai nori 
mirti savo gimtojoj žęmėj, 
tik NE TUOJAU; visi sakė, 
kad jie nori dar pagyventi.

kiekvieną sekantį syki reikia 
primokėti po 50 centų.

Tokia pat kaina ir smulkiems 
biznio skelbimam .. kaip farmų

Siunčiant
<«>

loreign Itecurd E\change
2219 W. Chicago Avė., Dept. K 

Chicago 22, III., USA.

LIIETUVIŲ KALBOS 
VADOVAS

..Lietuviu Kainos Vadovas yra
ar namų pirkimas, visokie Par- spausdinamas skubos keIiu Bie. 
davimai ir tt.

bej. Maskva Amerikos ko-kių daiktų. Praėjo ištisas, k(JS komunistams. ___
mumstams pasako kas yra mėnuo iki apie jos dingimą nciį(i,Jotu Maskvos ir Ame- 
tiesa kokios po bukos laiky-. buvo pranešta policijai. ,.j:,os ko'munįstu paslapčių, 
tis, kokius vądus įskelti į Tardymas prasidėto ir da- io b- m,™);

veikėjo.
koki tai; 

1;
. .. prašinėto ir na~į komunistai ją ir nužudė,

pirmą vietą ir Maskva re 1- bar nėra baigtas, bet jokių Caflo Tresca visą jaiką 
kalauja, kad amerikiniai, pėdsakų policija nesurado. Į kėlė lx.įkalavima, kad poli- 
komumstai aklai klausytų 1938 metais vienas Nev/ dra iežkotu juiįa §. Poyntz 
visų Maskvos Įsakymų. J. Yorko žymus antifašistas,

Kad ji munistų partijos 
- Su juo buvusi ir 

Rusijos politinės policijos 
agentė moteris. Išėjus i gat
ve Julia Povntz buvo kid-

S. Poyntz turėjo daug pro
gos patirti Maskvos dikta
torišką despotizmą ir pra-

italų žurnalistas (’arlo Tres
ca, davė policijai parodo
mus ir sakė, kad Julia S.

pėdsakų komunistų viršūnė
se, o ne kur kitur. Carlo 
Tresca ragino visuomenę 
neužmiršti Julia S. Poyntz 
likimo. 1943 metais sausio 

Carlo Tresca buvo 
nušautas New Yorko

dėjo abejoti dėl Maskvos Poyntz yra bolševikų pa- 
jopiežiaus neklaidingumo, čių nužudyta ar išgabenta į;» (j 
Savo artimiems draugams ji slaptai i Rusiją. Carlo Tres-; ia<ta> 
pradėjo sakyti, kad Ameri-j ca sakė, kad Julia S. Poyntz aatvėie. Jo žmogžudžiai ir
kos komunistai turi reika- nusivylė bolševizmu ir butu 
Jauti daugiau autonomijos, viešai pasitraukusi iš komu-
daugiau savarankumo patys 
spręsti savo politiką. žo
džiu, Julia Stuart Povntz
užšikrėiė ila.2u.lf__ ??

uuięe.

nistų partijos. Bet jos ne
laimei, ji “perdaug žinojo”

šiandien tebėra neišaiškinti 
Buvęs komunistų partijos 

vadas, Paul Crouch, per 17 
metų stovėjęs Amerikos ko-

visokių komunistų paslap- n-unistų partijos priešakyje, 
erų. Ji buvo Maskvos pati- nesenai atidengė Julia Sttr

nupinta ir Rusijos GPU 
agentas, Amerikos pilietis 
George Mink, ją nušovęs. 
Jos kūnas buvęs užkastas 
netoli Yonkers, N. Y., o 
paskui buvęs iškastas ir 
Įmestas i East P.iver.

Taip dingo viena iš Ame
rikos komunistų galvų. Din
go East River (upėje)—be 
kapo, niekeno neapraudota, 
niekeno neapgailėta. Ji din
go todėl, kad nusivylė “ne
klaidinguoju” Stalinu ir pa
sidarė Maskvos popiežiui

GAVO DOVANAS

Užmokestį geria įsia prisiųsti 
kartu su skelbimu . r paieškoji
mu. Saugiausis būdas pinigams 
siųsti yra pašto money orderiai 
arba taip vadinamos Postai 
Notės.

Jeigu kam paštas toli, tai pi
nigus galima siųsti ir jiopieri- 
nias doleriais.

Kas siunčia pašto ženkleliais, 
prašome nesiųsti brangesnių 
ženklelių kaip 10 centų, ir pra-) 
šome nesiųsti Air Mail štampų, j

Kanados pašto ženkleliai | 
mums visai negalioja.

Administ racija

lefeldo spaustuvėj, Vokietijoj.

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

Juozas Audėnas.
14 Townsend Street, 

Boston Roxburv. Mass.
(»2)

J7ČX VOJlIIJid. t;
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1937 metais Rusijoj ėjo ketinė ir per jos rankas ėjo art Povntz dingimo aplin-įkio ir kitu bolševizmo va- 

garsieji komunistų vadų Maskvos Įsakymai Ameri- kybe? jis sako? kad Julia S. dų keliu i mirti ir i užmirši- 
Povntz buvo išviliota iš saSTREIKUOJANTIEJI GAUNA MAISTO KORTELES vo buto tūlo Epsteino, ko

ma.
Šilą.

...
simut *■į W > M. 

i v ;. **

w i
0 «.T
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Kas Reikia Žinoti Automobilio Nelaimėj
Automobilių nelaimėse pa- dies padarė antrajam auto- 

prastai būna Įveltos dvi ma- mobiliai, 
išinos. bet kuri jų būna kai- 12. Užsirašyk poliemono: 
ta. tą nusprendžia teismas, vardą ir jo blėtos numeri,! 
pasiremdamas tais faktais, jeigu policmonas tenai bus. i 
kurie bus teisėjui parodyti. 13. Jeigu busi sužeistas;

Todėl, Įvykus nelaimei, ir nuvežtas ligoninėn, tai, 
reikia žinoti, kas daryti, neužmiršk daktaro ir ligoni-į 
Retai kuris automobilistas nes vardu.
žino. O žinoti tas labai 1 1. Užsirašyk liudinin-, 
svarbu. Vienas New Yorko kus, jeigu tokių ’ uvo nelai-, 
policijos departamento ka- mes vietoje.

Jeigu poliemono ne ’pitonas duoda šitokių pata-
savinin- bus. o nuostoliu išrodys

Pitlshurghe plieno pramonės streikuojantiems darbinin
kams unija dalija maisto korteles, sa kuriomis jie gali 
pirkti maisto ir kitu būtiniausių reikmenų. Streikas tę 
siasi mėnuo laiko ir daugeliui darbininkų jau pradeda 
visko t ruki i.

SUSIVIENIJIMAS LIETE VIŲ 
AMERIKOJE .

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2U>0<M>00.ft0.

Savo nariams ligoie p^Salpų ir pomirtinių apdrandų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tajk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kropę arba į Centrą adre- 
a, .odamas:

LITHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA 
307 W. 30th SU N«w York 1, N. Y.

Dr. Hideki Yukcwa

. r.

Dr. tyilliam F. Giauqw«
Dm žymus fizikos mokslinin
kai. japonų fizikas Dr. Hide- 
ki Yukawa ir amerikietį Dr. 
William F. Giauųue gavo No
belio dovaną už pasižymėji
mą fizikos tyrinėjimuose.

M. J. S. MIR.M I.E OINT.MENT
Neapsakomai svarbus 5 rusių vais

iai, stebėtinai Kreit gelbsti nuo įvai- 
i rių ligų. Sunku rasti kitų panašių 
) mosčių. Kas jų nebando, tas pats 
save skriaudžia. Štai jų vardai ir 
nuo kokių ligų jos gelbsti:

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

Nr. 2—Nuo įvairių reumatiškų 
skausmą, kojų, rankų, strėnų, są- 

! narių ir muskulų tirpimo, mėšlungio 
, traukimo, užsi.šaldymo ir aštraus ko
sulio. Greit pagelbsti................... $1.25

Nr. 3—Miracle Salve. Mostis ką 
greit pagelbsti nuo įvairių odos li
gų: išbėrimo, sutrukimo, susižeidi- 
mo, nudegimo, nušutinto ir žaizdų 
(tik ne nuo vėžio). Nosies ir burnos 

i nesveikumo, sinus, athlete’s feet, ko- 
> jų kaitimo, šalčio, nušalimo, nosies 
I džiuvimo, šienligės (hay fever) ir 
daugybės kitų ligų........................$1.25

Nr. 4—New . Discovery Salve for 
Skin Itching and Poįson Ivy. Mos- 

! tis nuo įvairių odos niežėjimų. $1.25 j Nr. 5—New Discovery Salve for 
i Pilės. Relieves Buming Pains and 
i Soreness, fights infection, promotes 
J hea'ing. Ši mostis greit suteikia
pagalbą nuo Pilės be operacijos. ja kainuoja $1.00. 
Kaio vartoti nurodymas ant dėžu-į 

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

i nev orderį. Adresuokit: 
l M. J. Švilpa. P. O. Box 73, Sta. A,

Hartford 6, Conn.
i Vietiniai galit gauti aotiekoj, 158 
Park St.

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

uždegimo, nuo rožės, nuo dru
gio, nuo kepenų gedimo, nuo 
skilvio ir kitų vidurinių skau
dulių, nuo sugedusios burnos. 
Auksinės šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne musų 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-

ALEKANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27. Mass.

NUO UŽSISENĖJUSlV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ i. SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jte 
negali ramiai pėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjosios žais
lios niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atviri) ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGUI.O Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji- 

2 sv. kavos. 1 sv. sviesto, 1 sv. pie-i mą ir galėsite ramiai miegoti nak-

SIUNTINIAI J EUROPĄ
Lietuviams Remti Draugija 

: siunčia Europon lietuviams 
! tremtiniams siuntinius dvejopo 
į didžio, po $7.50 ir po $10. Supa- 
i kavimas ir kitas darbas atlieka
mas veltui.

Už $7.50:

rimų automobilių
kams: daugiau kaip $5o. arba jei- Nobelio dovana siekia 30,000

1. Visada užsirašyk ant- gu nelaimėj bus ka? sužeis- dolerių, todėl jos gavimas yra
lojo automobilio registraci- tas, tai tuojau raportuok j 

apie tą Įvyki artimiausiai 
važiuotojo policijos nuovirai

jos numeri.
2. Užsirašyk 

pavardę.
3. Užsirašyk 

numeri.
4. Užsirašyk

adresus sužeistųjų žmonių.
6. Užsirašyk datą ir va 

landa.

ne tik garbė, bet ir finansinė 
parama.

i no miltelių, 16 sv. arbatos, 1 kvorta Į 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, *6 sv. aroatos. 1 kvor
ta Mazoia aliejaus, 4 sv. cukraus ga-

tį. Vartokite jas taipgi nuo skandžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS, 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančio* ir suskilusios

16." Jeigu automobilis ap- xa«ję» Dainos 25c
jo laisnio draustas, tuoj j. anešk ir in-)Cr|^'*BSi*!< Mokytojas Angių Kai- 

; šiurens kompar.’.. agentui. Paslaptis kozirom Lošti iš Pini- 
vardus ir--------------------------------- i - ...25c

DYKAI IŠBANDYMAS

odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligi). LEGU- 
! O Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir

balelių, 2 sv. taukų, l’/į sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čeki 
arba money orderį ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir 
reikia pa ak y t. ka daryti su siunti- niežiančių kojų. Legulo 
niu jeigu jiį nebutu galima nurody- Ointment yra parduo
tam asmeniui įteikti: pavesti jį sto- damas po 75c., $1.25 ir

’• J—*---• — ----i! -i •—-- i $350. Pirkite vaistinėse
ap\bnkese 

arba atsiųskite money 
or'lerį į: f 10-0)

LEGULO, Dept.

~...- ... Y, ii,, i vykios vadovvbei ar grąžinti siuntė-1 $3.50. Pirkite
D'd’s Sapnininkas *9 1 j’*’ atgal? Grąžinimą siuntėjas turės Chicagoje i<Kas pirks visas sykiu, kaina $2..»0. į okįtj v 9 j .

Perkant po vieną pilna karna. 'užsakymus ir pinigus prašome šių
Paulus M.kalauskas. stj .hl>>
73 Compton Street, 

Boston 18, Mass.tt- - - i i - i REU.MATIŠK1 SKAUSMŲi. Uzsirasyk kuria kryp- arihkitis
itimi kuris automobilis va-J<-i dar ni.k., i • jot rosse 

TABS nuo Raurr-mniu skausmų, |
' , tankiai susijusių <u Reumatizmu, Sveikata Ligoniams, gydymas ligų3. Jeigu tai atsitiko krvž’ Arthritis ir N« kode> ne- šaknimis, žolių žiedais ir lapai-,
kolei tai nažvmėlf bnvn o.- Pabandyti jno- š ' \ 'ILN musų iš-' Vaniai lietuviškai, angliškai ir lo-

I h-Liej, tai pazyrneK, DUvO ai laidomis? \;.r ‘os tūkstančių tyniškai. Paaiškinimas kaip vartoti, 
I nebuvo tenai trafiko Žibu- virž 25 metų. lietuviškai. Kaina $1.00. npdary-

Dykai Skaitytojam- sto Laikraščio-----------------------------------
1 | Mes kviečiame pabandyti juos

9. Neužmiršk pažvmėt. be mokesčio, i • atsiųsti jums,. v: *■ i ’j siuntinį 24 Tablet- iL'kai. Jei ne- koks buvo oras. lijo, uka- pilnai busite • a ’•■*'. Braunama į
nota ar saulė Švietė. pagalba, grąz - - tinusią dalį ir Paieškau gyvenimui draugo, kad

1A T__i. i • •- ož tai jus nd- ,,s sKoiinvąs. vutu girtuoklis, bet pasiturintislt Uzsirasyk kokios 1S- Bandymas n-liii ”2!* ar bizniems, nuo 50 iki 55 metų am-
'Illbvstės, kokio modelio ar- cent,\ NUSIt 1 1Tik žiaus vaikų. Su pirmu laišku 
t . i' ; .1 . . atsiųskite savo va aaresą grei- nraįan nrisiusti ir savo atvaizdą.
b<l kuliu metŲ buvo antrasis tai į: (48) esu vidutinio amžiaus ir tiaku
automobilis. Į _. , .. .......... Ik>Bt prie bet kokio biznio.

1 (4<>'

NAUDINGOS KNYGOS

I.ithnanian Aid Assncigtion, Inc^ 
99 Ward st.. Worcester. Mass.

4847 W. 14th Street, 
CICERO 50. ILL.

TT». „ . i . , Ro--e Products (° •• D*Pt- X-9Uzsirasyk, kiek blė- 2703 r.rudi v < i<i«ago 45. m.

AR PASENAI PASIEKĘS 407 NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jn ' įvargęs, vi
duriai užkietėję, pagelbėk sa ’.s vaistais,
žolėmis, ką veikia greitai. L ' •nja-
žina energiją ir gyvenini;; v laro malo
nus. Ko laukti? Tuoj u. >k Populiams 
Herb Tea, vartojamos tukst; •

SANITAS HERB TF.\ ’U 
Kainuoja $1.10 su prisiuntin re^
guliuoja sistemą ir buvo t daugelį

metų patyrimo ir mokėjimą ^les.
Taipgi paprašyk sau nemokam^ mkuliai*. 

SANITAS HERBS
____11O Miltraakee Avė., Chic«K" 22. M-

<52)

APSIVEDIMAI

Miss M. S. H., 
283(5 Reynolds St., 

Philadelpphia 37, Pa.
Paieškau apsivedimui moteries, 

našlės, gyvanašlės arba merginos, 
nuo 40 iki (50 metų amžiaus. Aš 
esu (50 metų amžiaus našlys, turiu 
turto, sveikas ir gražiai gyvenu. 
Kuri norėtų su manim gerai gyven- 

prašau parašyt laišką šiuo adre-ti.
J su: < 17 >

Martin Benssi. 
R. 3,

Gleason, Wis.

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

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mass.

T
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MIRĖ DR D. PILKOS 
PARTNERĖ MRS. MINER

LDD rei-

Rep.

Nagrockaitė, Benediktas Nar-Į APSIDRAUSK NUO LI- 
kevičius. Petras Naujokas, Jo-; GOS IR Npl.AIMĖS 
nas Nekrošius, Jane Nikolsky- Įjj $12 per gausi Ii-
tė. Viktorija Povilauskas, Juo- goję $2? pašalpos savaitei 
zas Proskus, Boguslavu Pacus, Visais insnraneę reikalais 
Povilas Kaufmanas, Kazys kreipkitės į (nuo35)

Lietuvių Inžinierių Draugija RINKIMAMS PASITAIKĖ 
--------- LABAI GRAŽI DIENA

Pasaulio Lietuvių Inžinie- ----------
rių ir Architektų Sąjungos. Bostono miesto majoro ir 
Bostono skyriaus visuotinis tarybos rinkimuose šį antra- 
narių susirinkimas įvyko;dieni dalyvavo labai didelis 
spalių 21 dieną. Dalyvavo,balsuotojų skaičius. Daug 
19 asmenų, jų tarpe pora užsiregistravusių balsuotojų 

2 d.. Dorchestere mirė vietinių lietuvių. Skyrius įr puikus oras, kaip ir karš-
įsikurė gegužės mėnesį, ta rinkiminė kova prisidėjo
šiuo metu jau gyvena šioje prie gausaus balsuotojų d»- 
apielinkėje apie 25 nauja
kuriai inžinieriai ir archi
tektai, beveik visi gavę dar
bo amerikiečių firmose. Da
bar sąjungos skyriaus val
dyba rūpinasi pritraukti į 
^vą lietuvišką inžinierių' . . 77”
organizaciją daugiau vieti-i Chicagoje šeštadieni su-

Praeita šeštadieni. įapkri
*- a air< 

D.
DR. VINCO KUDIRKOS ■ LDD VAKARIENĖ

MIRTIES MINĖJIMAS PRAĖJO SMAGIAI «o
________ ________ l >lrs. Lora Minei, pu

Prieš 50 metų mirė Lie-, Praeitą sekmadieni LDD -ligoninės '7 lpf
tuvos himno autorius, didy-21 kuopa turėjo savo meti-<\nt h0.meU ’riahar 
sis lietuviu tautos žadinto-!nę vakarienę. Vakarienėje laidota‘aprieto 4 d Daoar 
jas ir kovotojas dėl Lietu-j dalyvavo drg. A. JenkinsiDr. Pilka vienas veda tą lu 
vos laisvės—Dr. Vincas Ku-1 Jankauskas su žmona. Dr.!g°nin€-
dirka. ĮJenkins yra unijų organiza-

Tuo metu. kai Lietuva torius, Vermonto DP komi- 
buvo žiauriai caro kankina- sijos narys ir Dikraštinin- 
ma ir “anei rašto anei dru- kas, kurio Įdomius reporta

žus iš “Vermonto Farmų 
skaitome “Keleivyje.’’

lyvavimo rinkimuose. Rin 
kimų rezultatai paaiškės tik 
vėlai vakare.

Račkaitis, Edvardas špokas, 
kun. Albinas Spurgis, Valenti
na Trinkauskienė, Jurgis Uk-j 
sas, Vincas Vainiūnas, Antanas 
Varnaitis. Alfredas Valius, Ona 
Vėžytė. Ramutė Vilčtnskaitė ir 
Ida Zablauskaitė.

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

SO 8-2483

KOMITETO PADĖKA Pasveikino Milleriutę

ko mums turėt nedavė,”
Dr. Vincas Kudirka buvo 
vienas iš tų nedaugelio švie
suolių, kurie tikėjo, kad 
Lietuva kelsis tikrai laisva 
ir nepriklausoma.

šiandien kada Lietuva
kenčia priespaudą nuo tų .... . .
pačiu rusu Dr. Vinco Kudir-| senųjų lietuvių ateivių 
kos kovos budai mums lie-1 Amerikoje ir naujųjų ata
ka artimi ir prisimintini. i vl«:. kun« ka™ . Pasekmėje

Lapkričio 19 d., šeštadie- i lureJ°. ?P.lels?! Lietu^- ,Su 
; n™,- naujaisiais lietuviais ji

Vakarienę atidarė drg. 
N. Jonuška. o trumpą pro
gramėlę vedė drg. S. Straz-i 
das. Drg. A. Jenkins pa
darė linksmą palyginimą

n į, Tėvynės Mylėtojų Drau 
gijos Bostono skyrius ren
gia didelį ir įspūdingą Dak
taro Vinco Kudirkos minė
jimą Municipal Svetainėj, 
So. Bostone. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Bus plati ir 
turininga programa:

1. Dr. Marija Gimbutie- 
nė-Alseikaitė skaitys refe
ratą—Dr. Vincas Kudirka.

2. Gabijos Choras padai
nuos gražių lietuviškų dai
nų.

3. Valerija Barmienė dai
nuos solo.

4. Henrikas Kačinskas
paskaitys iš Dr. Vinco kūry
bos. • * i

5. Henriko Kačinsko dra
mos studija padeklamuos iš 
Dr. Vinco Kudirkos eilėraš
čių.

6. Smuikininkas Vytau
tas Jančys pagrieš iš Dr. 
Vinco Kudirkos muzikos.

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 21 kuopa turėjo 
metini bankietą Lietuvių Pi
liečių Draugijos svetainėje. 
Bankiete matėsi jaunosios 
kartos lietuvių atvykusių iš 
Vokietijos ir tas naujųjų 
svečių dalyvavimas pagyvi
no musų subuvimą. Deja, 
bankiete nematėme keletos 
musų geių prietelių. nežinia 
dėl kokių ppriežasčių.

Gerosios šeimininkės sve
čių neapvylė ir pagamino 
gardžius valgius. Šeimir.in-

naujaisia’s lietuviais jam 
tenka dabar dažnai susitik
ti Vermonto valstijoj, kur 
anksčiau lietuvių veik visai .]iauskienė. M 
nebuvo. Kalbėtojas mano,: (iuktmrai A 
kad susipratimas tarp Leswkim(,. R Va,anti. Q
jų ir naujųjų lietuvių yra v,- And,.uikaitienė ir s Jonuė. 
siskai galimas. . kie„ą.

Po keletą žodžių vaka-; Vakarienę laiškais ir au- 
rienėj dar pasakė teisinin-jka pasveikino V\. Jonaitis 
kas Kazys Sandargas. ką,iš So. Bostono, V. Jaras is 
tik atvykęs iš anos vandeny- Lynn o ir V . Gegužis is Dor- 
no pusės. Jis priminė, kad; chesterio.
Vokietijoj dar yra daug be-i Visiems svečiams, šeimi- 
tuvių laukiančių darbo ir Rinkėms ir rėmėjams taria- 
buto garantijų. Kalbėjo ime musų širdingą ačiū.
drg. Lukas. S. Jeneliunas, 
Dr. D. Pilka. Mis. Čiurlio
nienė, S, Jokubauskas ir J.
Januškis.

nių lietuvių. Susirinkimas situokė su Putrimu žinoma 
didele balsų dauguma išr-in-į lietuvių tarpt1 J. C. Millerio 
ko trečiuoju nariu į laikiną- duktė Josephine. Bostoniš-
ją skyriaus valdybą archi
tektą Edvardą A. Poškų iš 
Brocktono, kur jis turi savo 
architektūros biurą (kom
panijoje). Susirinkus dau
giau narių iš vietinių inži
nierių, šiems metams pasi
baigus, numatoma išrinkti 
nauja valdyba vieniems me
rams. —J. G.

kių draugų būrelis ta proga 
jai pasiuntė širdingiausių 
linkėjimų.

Dorchesterio Lietuvių
Klubo Susirinkimas

kės buvo Mrs. benk. P. ^'•-'-Dorchesterio Lietuviu
Simon su Klubo Whi*t Party

Audick. B.
Dorchesterio Lietuvių 

Klubas rengia whist party 
ši šeštadienį, lapkričio 12 d. 
savo namuose, 1810 Dor
chester Ave. Pradžia 7 vai. 
vakare. Bus gražių dova
nų »r gardžių užkandžių. 
Kviečiame visus atsilankv-•f
ti. Komitetas.

Dorchesterio Lietuvių 
Klubo narių susirinkimas 
šaukiamas penktadienį, lap
kričio 11 d., 8 vai. vakare, 
nuosavame name 1810 Dor
chester Ave. Yra svarbių 
reikalų aptarti.

Valdyba.

Komitetas.

. SLA Jaunuolių Kuopa

Gabijos Choro daininin
kai Julija Bartasevičiutė ir 
S. Valkavičius padainavo 
porą duetų, o dainininkė H. 
Vinciunaitė dainavo solo. ‘ parę. 
Akompanavo Aldona Lalis. 124 F

7. Dailininkas Andjušis į Dainininkams publika karš- 
nupieš Dr. \ inco Kudirkom padėkojo.
portretą ir dekoruos salę.

Ateikite visi be pažiūrų 
skirtumo, kam rupi Lietu
vos laisvė, pasisemti sau jė
gų iš šio didžiojo kovotojoj 
kuris atidavė viską Lietu
vai, tuo mokydamas mu? 
nenuilstamai tęsti kovą dėl 
laisvės ir tikėti, kad laisvės 
\alanda tikrai ateis.

Įžangos nebus.
TMD Valdyba So. Bostone.

PADĖKA

Cambridge Lietuvos Sūnų 
Draugystės Bankietas

Naujieji Lietuviu 

Transportu
lapkričio 8 d. laivu “General

Steuart"’ j Xew Yorką atvyko 
44 lietuvių šeimos. Atvyko:

Metinis Lietuvos Sūnų 
Rengia Whist Party Draugijos bankietas įvyks

--------  lapkričio 13 d., sekmadienį,
ŠĮ šeštadieni, lapkričio 12 2 vai,, A. L. Piliečių Klubl 

d., 8 vai. vakare, SLA 365 saiėje( 823 Main St., Cam-
kuopa rengia šaunią whist bridge. Bankietas rengia- 

Sandaros svetainėj, iras rūpestingai, bus gar-.
St., So. Bostone. tris pietus, smagi muzika ir rimantas

Bus išdalinta Įdomių prai- kitokių linksmybių. Kvie- 
Z1J Įr bus gardų? užkan- čiame visus narius ir drau- 

Drg. \. Gegužis. Kuris džiai, o po dovanų dalijimo gus bei kaimynus dalvvau- 
serga, negalėjo vakarienėj bu? muzika. Prašom atsi- ti. Iki pasimatymo Novem- 
dalvvauti. tai atsiuntė svei- lankyti. bėrio 13.
kinimo laišką ir pridėjo po- Rengėjai. Rengimo Komitetas.

SUTAUPYK $15
PIRK ROYAL YACllM VALYTUVĄ

Ignas Anužis. Kazys Aukšti
kalnis, Leonas Baltrušačtis, My
kolas Biliūnas. Petras Buinevi- 
čius, Bronius Dainavičius. Pet
ras Deveikis, Veronika Gosai- 
tienė. Vytautas Gusarovas, 
Jurgis Inčiura, Marijona Izo- 
kaitis. Antanas Janušonis. Na- 

Karasa. Jonas Kli-

Lapkričio 10 d. laivu “Gene
ral Muir” atvyksta 46 lietuvių 
šeimos. Dalis keleivių bus iš
sodinti New Yorko uoste, o kiti 
bus nuvežti į Nevv Orleans uos-į 
tą. Atvyksta:

Jonas Dumpys, Antanas Gai- 
liušis, Marija Johansen, Nelė | 
Kr um inas. Mečislovas Macke-: 
vičius, Vladislava Markauskie-' 
nė. Augustinas Nagys, Emilija' 
Grundmanienė, Vincas Norkai- 
tis, Romualdas Pakalnis, Juozas 
Pautienius, Zigmas Eatassep. 
Rita Ruškytė, Jonas šepetys. 
Kazys Slėnys, Domas Sleževi
čius, Jonas Ardickas, Jonas 
Bortkevičrius, Jonas Budrys. 
Vytautas Cemarks. Juozas Dlu- 
gauskas. Zofija Januševičiutė, į 
Juozas Jonikas, Vytautas Juod-; 
vaikis, Marius Katiliškis. Juo
zas Kisielius, Julia Krygeris, 
Vytautas Kvietkauskas, Jonas 
Kvietkauskas, Halina Laucevi
čius, Klementina Liaudinskaitė. 
Vincas Linartas, Hanna Men- 
delevičiutė, Eugenija Mertinai- 
tė. Bronius Mičiulis. RoZaiija 
Milašius, Stasys Miliukas, An
tanas, Šeperys, Eugenijus Sla
vinskas. Albinas Šležas. Ladis- 
lovas Valys, Jadvyga Vodopa- 
las, Kazys Žibinskas ir Vincas 
Būdvytis.

RADIO PROGRAMOS

mas. Ona Kolienė. Eugenija 
Krukienė. Juozas Leščinskas. 
Pranas Mačiulis. Mykolas Ma
žeika. Gustavas Mencas, Lai
mutė Mikulskis, Ignas Miški 
nis, Ignas Musteikis, Birutė

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

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

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

628 E Broad«ay, So.
Tel. SO 8-4148

re vo.
op.
BmtMM

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandoa: bm S lkl 4 

ir m7 IUS 

546 BROADVVAY 
80. BOSTON. MAS8.

Telefonas: SOUth Boeton 1SM

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS6

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Mirus mano vyrui, vete
rinarijos daktarui Jonui 
Natkveičiu’, pareiškusiems 
man užuojautą žodžiu ir 
raštu, taip pat aukojusiems 
Šv. Mišią? už mano vyro vė
lę ir palvdėjusiems i kapus, 
nuoširdžią padėką.

Šv. Petro parapijos kle
bonui kun. Pr. Virmauskiui 
ir laidotuvių direktoriui p. 
J. Kasperui, už rūpestį ir 
globą sunkiomis man va
landomis, reiškiu gilią pa
dėką.

Joana Natkevičienė.

Dr. Pašakarnio Šeimyna
Įsigijo Naują Namą

Dr. Pašakarnis nusipirko 
Miltone labai gražų mūrinį 
vienos šeimynos namą. Į ku
rį jau 'r persikėlė. Pirma 
Pašakarnių šeima per žiemą 
gyvendavo Dorchesteryje, o 
per vasarą—ant C»pe Cod.

Ponai Pašakarniai turi 
labai gražias dvi dukreles 
ii- labai gražiai gyvena. Pats 
Daktaras Pašakarnis yra ži
nomas akinių specialistas ir 
jo ofisas randasi ant Broad- 
uay, South Bostone.

parankus
tinkamai nustatomas žiočių aukš
tis užtikrina lengvą kilimų valy
mą. nežiūrint kaip jie stori. Plati 
krepšio fferklė palengvina ištušti
nimą.

tikslus
vienodas čiulpimą, 
ras žiotis; švie,a 
prieš žiotis.

lengvutis
ilgai laiko, pau pasitepa.

Pas Edison Shops ir Elektrinėse Krautuvėse

EDISON COMPANY

spartus

per visas atda 
apšviečia vietą

BOSTON

stiprus, did/ia^reitis. ilgametis 
motoras ir moksliškai suplanuotas 
vėliklis padam labai stiprų čiul
pimą. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PASIRINK

ROYAL
geram darbui!

PASIRINK

ROYAL
gerai vertei!

Z

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

1— Jono Shurilos orkes
trą.

2— Dainininkai Julia Bar
tasevičiutė iš So. Bostono ir 
Steve Valkavičius iš Dor
chesterio.

3— Pasaką apie Magdutę 
pasakys Valentina Minkie
nė.

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

Steponas Minkus 
NORI DARBO

Nevedęs. 37 metų vyras, ieško bot 
kokio darbo. Rašyt:: (46)

S. A.,
Box 664. Westhampton Beach, N. Y.

Iš tremties atvykęs batsiuvys ieš
ko darbo savo profesijoj. Rašyt:

Ad. S.,
Box 664, Westhampton Beach., N. Y.

(46)

Kaučius Pardavimui
Naujai apdengtas ir su nauju mat

racu kaučius (studio couch), gali 
būt vartojamas kaip pilno saizo lo
va. Gerame stovy.. Sužinot “Ko
lei vio“ ofise. (46)

: SIUVĖJAS ~
Kazy* Krasnakevičius

(Charlie Krasnakevich)

SiuYa visokius vyriškus ir 
moteriškus rubus, taipgi ir is 
jūsų audeklo, pagal jūsų nori
mas madas.

Priimama 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.
PARSIDEDA PHOTO STLDIO

Biznis išdirbtas per 30 metų. di
delėj lietuvių apgy ventoj kolonijoj. 
Adresą galima sužinoti “Keleivio“ 
administracijoj. Rašykit: “Keleivis,” 
636 Broadvvay. South Boston. Mass.. 
ir klauskit apie Photo Studio.

(45)

Tel. A V 2-4026

I)r. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 COLUMBIA ROAD 
arti Upham’s Corner .

DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE * INSUBĄNCB

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Res. >7 ORIOLE STREET 

West Rosbary, 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

334 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, K i m bai Building 

____ kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro kraujo Patikrinimą Santuokai 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS '
Telephone: SO 8*3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ Al 
(Tnsared 
M o varu)

Perkrautam
čia pat ir | to-1 
limaa vietas.
Saugi priežiūra, kaina 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS. 
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