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J. Tautų Jėgos Valo Bolševikus 
Iš Šiaurės Korėjos

Bolševikai Nepaklausė MacArthuro Ultimatumo; Korė
jos Respublikos Armija Šiaurinėj Korėjoj; Kinų 

Komunistai Grasina “Nestovėti Nuošaliai”; 
Jungtinės Tautos Svarsto Korėjos Ateitį; 

Bolševikai Papildė Daug Žiaurumų

AMERIKOS VLIAVA IŠKELTA SEOUL MIESTE Jau Ruošiama Įvesti Kainų 
Ir Uždarbių Kontrolę

Jau Numatyti Stabilizacijos Vykintojai; Išleistas Patvar
kymas dėl Kariškų Užsakymų Išpildymų Pirmeny

bės; Pakeliama Plieno Gamyba; Laimėjimai 
Korėjoj Neuslaikys Amerikos nuo Jėgų 

Mobilizacijos

Rugsėjo 30 d. Jungtinių 
Tautų karo pajėgų vadas, 
generolas MacArthur, pa
siuntė šiaurinės Korėjos- 
bolševikams ultimatumą su
dėti ginklus. Jei bolševikai 
nepaklausys, jų laukia ne
išvengiamas pralaimėjimas. 
MacArthur užtikrino bolše
vikus, kad tiktai karo kri
minalistai bus baudžiami, o 
Korėja bus suvienyta į vie
ną demokratinę valstybę.

Bolševikai ultimatumo 
nepaklausė ir Jungtinių 
Tautų pajėgos peržengė 
šiaurinės Korėjos “sieną”— 
38-tąją paralelę ir žygiuoja 
į šiaurę.

Vėliausiomis žiniomis pie- 
ti*”’’i korėjiečių armija ar- 
vinooi jau prie didelio šiau
rinės Korėjos miesto Won- 
san rytiniame pakraštyje. 
Tas miestas yra 70 mylių į 

.^.šiaurę. nupj.tparalėlgs;” .Prie, 
to miesto laukiama smar
kesnių mūšių, o iki šiolei 
bolševikai bėga ir šiaurinėj 
Korėjoj. Šiaurinės Korėjos 
gyventojai pasitinka Korė
jos respublikos armiją su 
didžiausiomis ovacijomis, 
kaipo išva‘duotojus iš ne
kenčiamo bolševikų jungo.

Amerikos armija, vėliau- 
siomsi žiniomis, jau visur 
prisiartino prie 38-tos pa
ralelės, bet jos nebuvo per
žengusi. Jungtinių Tautų 
oro pajėgos ir karo laivai 
daužo šiaurinės Korėjos pa
kraščius ir kariškus taiki
nius.

Praeitą savaitę bolševikų 
frontas pietinėj Korėjoj vi
siškai suaižėjo ir tik beliko 
palaidos, didesnės ar ma
žesnės bolševikų grupės. 
Vietomis bolševikai smar
kiai priešinasi, bet daugu
moje vietų jie gelbstis, kaip 
išmano. Jau 12,000 bolše
vikų kareivių paimta į ne
laisvę ir kasdien belaisvių 
skaičius didėja.

Praeitą savaitę gen. Mac
Arthur įvesdino į išlaisvin
tą Korėjos sostinę Seoulą 
teisėtąją Korėjos vyriausy
bę su prezidentu Syngram 
Rhee priešakyje. Sostinės 
išvadavimo mūšiuose ame
rikiečiai turėjo virš 6,000 
aukų, o Seoul miestas labai 
nukentėjo, apie 65% mies
to liko išgriauta ir sudegin
ta. Apie 30,000 civilių žmo
nių žuvo mūšiuose, o apie 
40,000 Seoulo gyventojų 
bolševikai arba išžudė arba 
išgabeno į šiaurinės Korė
jos kalėjimus ir koncentra
cijos stovyklas. Jau suras
ta eilė masinių kapų, kur 
bolševikai sukasė savo te
roro aukas. Bolševikai 
traukdamiesi papildė daug 
žiaurumų ir su paimtais ka
ro belaisviais; jau surasta 
keliosdešimts Amerikos ka

reivių išžudytų bolševikams 
besitraukiant. Sako, šimtai 
pietinės Korėjos belaisvių 
irgi buvo išžudyti. Karo 
kriminalistus kurie pradėjo 
Korėjos karą ir įvairius 
žiaurumus papildžiusieji 
bolševikai bus traukiami 
atsakomybėn.

Išvaduotame Taejon mie
ste atrastos masinės kapi
nės, kur bolševikai užkasė 
1,100 išžudytų žmonių. 
Skerdynės buvo atliktos pa
skutinėmis bolševikų vieš
patavimo dienomis. Taejon 
mieste bolševikai išžudė ir 
amerikiečius belaisvius, 40 
lavonų jau atrasta. Ameri
kiečiai buvo žudomi suriš
tomis rankomis.

New Yorke Jungtinių 
Tautų seimas svarsto Korė
jos ateitį ir numato atkurti 
vieningą demokratinę Ko
rėjos respubliką po Jungti-' 
nių Tautų priežiūra ir žada 
žymią pagalbą išgriautam 
Korėjos ukiui atstatyti. Tik 
Sovietų Rusijos Višinskis ir 
Rusijos satelitai priešinasi 
Korėjos suvienijimui.

Kinijos komunistų vy
riausybė paskelbė viešai, 
kad Kinija “nestovės nuo
šaliai,” jei “imperialistai” 
puls Kinijos kaimyną—Ko
rėją. Bet Kinijos komunis
tai karišku žvilgsniu jau pa
vėlavo eiti į talką Korėjos 
bolševikams. Prieš mėnesį 
laiko jų pagalba butų galė
jusi nusverti karą, o dabar 
ji pavėluota ir nebeišgelbės 
Maskvos lėlių šiaurinėj Ko
rėjoj.

Wallace Ragina 
Mao Spiaut į Maskvą

Buvęs progresyvių parti
jos vadas ir buvęs Ameri
kos vice-prezidentas, Henry 
A. Wallace, parašė laišką 
Kinijos komunistų vadui 
Mao Tze-tung’ui, kuriame 
ragina kinus atsimesti nuo 
Maskvos, atsikratyti “ver
giškos paklusnybės” ir ieš
koti draugystės su Ameri
kos tauta. Amerikiečiai, 
sako Wallace, yra tradici
niai kinų tautos draugai ir 
tą draugystę galima ir to
liau palaikyti. Jeigu kinų 
komunistai nemano susidė
ti su Maskva ir “siekti be
protiško tikslo — pasaulio 
užkariavimo,” tai dabar yra 
pats laikas susiprasti su 
Amerika ir bendrai susitar
ti dėl Korėjos likimo.

Wallace sako, kad jis ra
šo, kaip “farmerys farme- 
riui,” kaipo taikos šalinin
kas kitam taikos šalininkui. 
Rusija nori įtraukti Kiniją 
į karą prieš Ameriką, bet 
koks reikalas kinams ka
riauti už Rusija?—klausia 
H. Wallaee.

Praeitą savaitę Seoul miestas, Korėjos išorinė sostinė, buvo galutinai apvalytas nuo 
bolševikų, kurie žadėjo iš to miesto padąyti “Stalingradą,” bet padarė tik bereikalin
gų nuostolių žmonėms ir 65% Seoulo misto paliko griuvėsiuose, patys pabėgdami į 
šiaurinę Korėją, už 38-tos paralelės. Arerikiečiai iškėlė virš žymesniųjų Seoul namų 
Amerikos ir Korėjos respublikos vėliavas. Paveiksle matytis musų vėliava iškelta virš 
kariškos mašinos aprūkusiame Seoul mule.

Didelės Amerikos
Aukos Korėjoje

Iki rugsėjo 22 d. Koisejos 
fronte Amerikos karo pajė
gos turėjo 17,220 aukų, ta
me skaičiuje 2,441 vyras 
žuvo mūšiuose, 11,050 buvo 
sužeisti ir 3,959 yra dingę 
be žiųios. Mirusiųjų tarpe 
yra 230 vyrų, kurie mirė 
nuo žaizdų. Daugiausiai 
aukų pakėlė armija, kurios 
aukos siekia 16,087, marinų 
korpuso aukos siekia 951 ir 
kitos aukos pakeltos oro 
pajėgų ir karo laivyno.

Pietinės Korėjos armija 
per tą pat laiką turėjo virš 
20,000 sužeistų ir didelę da
lį sužeistųjų sunku gydyti 
dėl nebuvimo užtenkamo 
skaičiaus ligoninių.

KINŲ KOMUNISTAI
SIUNČIA PAGALBĄ

Amerikos lakūnai prane
ša, kad ilgas kinų komunis
tų konvojus su artilerija ir 
kitokiais kariškais pabūk
lais traukia iš Mandžurijos 
į šiaurinę Korėją. Spėja
ma, kad kinų komunistai 
nutarė duoti Korėjos bolše
vikams pagalbą kareiviais 
ir ginklais, kad bolševikų 
režimas šiaurinėj Korėjoj 
visai nesubirėtų. Frontuo
se kinų komunistai dar ne
pasirodė.

Šią savaitę Margate mie
ste, Anglijoj, vyksta Darbo 
Partijos konferencija, kuri 
turi nustatyti tolimesnę tos 
partijos politiką. Iš pirmų
jų pasisakymų aiškėja, kad 
konferencija pritars vyriau
sybės vedamai ir didžiulės 
partijos daugumos remia
mai politikai dėl plieno na- 

jcionalizacijos ir užsienių 
politikos. (

Įsakė Nediot Vizų
Totalitcrininkams

Pagal nauą antikomu
nistinį “McGrran bilių” 
yra draudžiana įsileisti į 
Ameriką bolėvikus, buvu
sius bolševike, nacius, fa
šistus ir viskius kitokius 
totalitarinės liktaturos ša
lininkus.

Valstybės (epartamentas, 
vykdydamas tą įstatymą, 
pasiuninėjo konsulatams 
įsakymą nemoti vizų na
ciams, fašisfcms ir kitų to
talitarinių silių piliečiams. 
Bolševikams vizos ir taip 
jau buvo ©duodamos pa
gal senai neikiantį įstaty
mą. Nauas patvarkymas 
palies, Ispaniją, Argentiną, 
gal Portugliją, Jugoslaviją 
ir kitas šais, kur yra tota
litarinės markos. Valsty
bės depatamentas apgai
lestauja, ad teks nebeįsi- 
leisti stuentų ir biznierių 
iš visos dės draugiškų ša
lių.

Parduoda Legališką
Šnap| kaip Munšainą

Iš Nasville, Tenn., pra
neša, kai ten butlegeriai 
pradeda pardavinėti lega- 
lišką šnasą, bet perpylę jį 
į kitokius butelius, kad gir- 
tuoliai mnytų, jog jie ge
ria munšiną. Vienas Chat- 
tanooga butlegeris tą rei
kalą išalkino taip: kostu- 
meriai negsta munšainą, o 
padirbti munšainą ne visa
da galim, todėl butlegeriai I 
nuperka leg^lišką šnapsą ir 
su geru pelnu jį parduoda, 
kaip mušainą. Iždas dėl 
to nenuenčia, butlegeriai 
turi iš t* pelno, o girtuok
liai turipasitenkinimą, nes 
jie man gerią samogoną.

Nauji Mokesčiai
Įvesti nuo Spalių 1

Išmokant uždarbius spa
lių mėnesio pradžioje jau 
bus atskaitomi mokesniai 
pagal naujai išleistą mokes
nių padidinimo įstatymą. 
Mokesniai pakelti maždaug 
20%. Valdžia tikisi iš nau
jai pakeltų mokesnių atski
riems piliečiams gauti per 
$2,700,000,000, o apie 2 bi- 
lionu dolerių valdžia mano 
gauti iš korporacijų pakel
tų mokesnių.

Iš viso nauji mokesniai 
paliečia virš 25 milionų 
žmonių, kurie moka mokes
nius kas savaitę, o kiti pa
keltus mokesnius mokės 
metams pasibaigus, kai da
rys deklaraciją dėl šių me
tų pajamų:

IŠDAUŽĖ 1,059
RUSIŠKUS TANKUS

Jungtinių Tautų karo va
dovybė praneša, kad Korė
jos kare iki šiolei jau išdau
žyta virš tūkstančio rusiš
kų tankų, kuriuos Maskva 
buvo davusi šiaurinės Korė
jos bolševikams.

Aukščiausias Teismas
Pradeda Posėdžius

Aukščiausias Amerikos 
teismas šį pirmadienį pra
dėjo posėdžiauti ir turi 
sprendžiamųjų bylų skai
čiuje daug svarbių bylų. 
Tarp kitko teismas turės 
nagrinėti 11 bolševikų by
lą. Pagal aukščiausio tei
sėjo Jackson patvarkymą, 
tų bolševikų vadai laikomi 
laisvėje, iki aukščiausias 
teismas pasisakys dėl pa
tvirtinimo ar panaikinimo 
jiems skirtos bausmės.

Kurstė Žydus Prieš
Generolą Anders

Praeitą sekmadienį New 
Yorko lenkai ruošė didelį 
“Pulaskio Dienos” minėji
mą. New Yorko gatvėmis 
žygiavo lenkiškų organiza
cijų nariai. Eisenoje daly
vavo kelios dešimtys tūks
tančių žmonių.

New Yorko bolševikai ir 
bolševikuojantieji Maskvos 
pakalikai paskelbė “protes
tą” prieš generolo Anders, 
lenkų kariuomenės vado, 
dalyvavimą tame minėjime, 
kaipo garbės svečio, ir sa
kė, kad Anders esąs “anti
semitas.” Dėl gen. Anders 
tariamo antisemitiškumo 
keli kandidatai į aukštas 
New Yorko pareigūnų vie
tas asisakė dalyvauti para
de ir vakare suruoštame 
bankete. Bet senatorius 
Lehman, žymus žydų vadas 
ir buvęs New Yorko guber
natorius, apie gen. Anders 
atsiliepė, kaipo “vieną iš 
žymiausių” Lenkijos laisvės 
kovotojų.

Gen. Anders vadovavo 
lenkų kariuomenei, kuri 
antrojo karo gale kruvinuo
se mūšiuose paėmė Italijoj 
garsią nacių tvirtovę Monte 
Cassino.

Prancūzija Kuria
“Vidaus Gvardiją”

Prancūzijos vyriausybė 
nutarė įkurti “vidaus gvar
diją” tvarkai palaikyti ir 
kovoti prieš penktosios ko
lonos pavojų. Į tą gvardi
ją bus įtraukiami politiniai 
ištikimi piliečiai, kurie pa
vojaus valandoje su gink
lais turės kovoti prieš sabo- 
tažninkus, “penktakojus” ir 
panašius priešo agentus. 
Gvardijos pareiga bus da
boti dirbtuves, susisiekimo 
priemones ir bendradar
biauti su kariuomene karo 
ar sukilimo atitikime.

Maskva Atgaivina
Diplomatines Mumijas

Senai visų užmiršti So
vietų diplomatai, Litvino- 
vas, Trojanovskis ir Mais- 
kis, dabar vėl pradeda ro
dytis Maskvoj viešumoje ir 
kai kur bolševikų publika 
jiems net ploja. Iš to spė
jama, kad Maskva vėl ma
no panaudoti tuos senus 
diplomatus ir tariamus “Va
karų draugus” “Vakarams” 
migdyti, vietoje Gromykų, 
Malikų ir panašių “jaunų” 
karštagalvių, kurie savo ne
taktu ir karingumu prisidė
jo prie Amerikos nuotaikos 
pasikeitimo link Rusijos.

Šią savaitę gamybos tvar
kymo įstaiga išleido parė
dymą dėl skirstymo žaliavų 
pramonei ir įsako, kad pra
monės įmonės pirmon eilėn 
pildytų kariškus užsakymus 
ir tam tikslui gautų pirme
nybę skirstant žaliavas. 
Įsakymas dėl pirmenybių 
padalytas susitarus su pra
monės atstovais ir taip pa
skirstant užsakymus, kad 
civilė gamyba nebūtų visai 
užsmaugta.

Kariški užsakymai reika
lauja daug plieno, todėl 
vyriausybė jau senai ragi
no plieno kompanijas padi
dinti plieno gamybą. Spa
lių 1 d. prekybos sekreto
rius, Charles Sawyer, pra
nešė, kad plieno gamyba 
bus padidinta 9,500,000 to
nų per metus. Dabar plie
no liejyklos gamina per me
tu*. iki 100 milionų tonų, o 
iki 1952 metų gamybos pa
jėgumas bus pakeltas 10%.

Vyriausybė jau baigia pa
ruošti planą dėl kainų ir 
uždarbių stabilizacijos. Pa
tvarkymai dėl kainų ir už
darbių įšaldymo bus pada
ryti kartu. Uždarbių sta
bilizacijos viršininku jau 
paskiriamas Cyrus S. Ching, 
vyriausias tarpininkas darb
davių ir darbininkų ginčuo
se. , Prie uždarbių stabili
zacijos vykdymo pritrau
kiami ir unijų atstovai. Pa
tvarkymo apie kainų ir už
darbių stabilizaciją laukia
ma greitu laiku.

Amerikos pasiryžimas su
kelti savo kariškas jėgas 
nesumažės dėl Korėjos ka
ro pasisukimo į gerąją pu
sę. Rusiško imperializmo 
pavojus dėl bolševikų pra
laimėjimo Korėjoj nėra su
mažėjęs ir nėra abejonės, 
kad Maskva sieks toliau 
plėsti savo įtaką pasaulyje 
ir tą pavojų galima paša
linti tik sustiprinus Ameri
kos ir jos sąjunginnkų gy
nimosi pajėgas.

Rusų Minos Išsprogdino
Trečių Amerikos Laivų

Korėjos vandenyse rusų 
gamybos naujos minos iš
sprogdino jau trečią Ame
rikos karo laivą. Paskuti
nis minų sugadintas laivas 
yra naikintuvas USS Mans- 
field, jis išsprogo šeštadie
nį. Laike minos sprogimo 
žuvo 7 amerikiečiai juri
ninkai. Praeitą trečiadienį 
išsprogo naikintuvas USS 
Brush, jame žuvo 11 juri
ninkų. Abu karo laivai po 
sprogimo savo jėgomis pa
siekė Japonijos uostą.

Minos sovietų gamybos ir 
visai nesenai atgabentos į 

^Korėją.
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3 APŽVALGA
“SOCIALINĖS 
REKOLEKCIJOS”

Devynioliktame , šimtme
tyje Europoje ir Amerikoje 
išaugo pramonė, pakilo pre
kyba ir ištobulėjo susisieki
mas. To pasėkoje susidarė 
naujas visuomeninis klodas 
—darbininkų klasė, kuri 
greit išsirutuliojo į visuo
meninę jėgą. Dirbantieji 
išryškino savo klasės ūki
nius, politinius ir kitokius 
siekimus ir suformavo vy
riausią savo siekimą—so
cialistinės tvarkos įgyven
dinimą. Kadangi tokios 
tvarkos įgyvendinimas bu
vo ir yra įmanomas tik de
mokratijos keliu, tad čia ir 
kilo to didžiulio ir spartaus 
sąjūdžio socialdemokratijos 
vardu pavadinimas. Vokie
tijos buržuazija—pramoni
ninkai, junkeriai (dvarinin
kai) ir pati bažnyčia—ne
protestavo, kuomet kancle
ris Bismarckas, devyniolik
tojo šimtmečio pabaigojt, 
pravedė įstatymą kovai su 
socialistais; mat, socialde
mokratų partijos uždraudi
mu buvo manyta sutriuš
kinti darbininkų sąjūdį. 
Tačiau “geležinio kancle
rio” žygis nepavyko, nes so
cialdemokratų sąjūdis, kad 
ir presekiojamas ir slaptai 
egzistuodamas, čia vis stip
ryn ir stipryn.

Sakytam šimtmečiui besi
baigiant, kada darbininkų 
sąjūdis visai tvirtai stovėjo 
ant savų kojų ir nebuvo jo
kios pašalinės pagalbos rei
kalingas, katalikų bažny
čios viršūnės ir jos kuni
gaikščiai susigriebė, kad 
bažnyčia pramiegojo ir ne
pastebėjo naujos visuome
ninės klasės gimimo ir jos 
brendimo. Kas buvo dary
ti? Bažnyčia, žūt būt, tu
rėjo pasisakyti dėl darbi
ninkų klasės kovų ir sieki
mų, turėjo pasmerkti tam 
sąjūdžiui 
cialistus. 
mų, 1891 
1 dieną,
XIII išleido 
klausimą liečiančią “Rerum 
Novarum” encikliką.

Toje enciklikoje pirmon 
galvon buvo pasmerkti so
cialistai už tai, kad jie sie
kią panaikinti privačią nuo
savybę, suardyti šeimą, ir 
už tai, kad jie kursto dir
bančiuosius prieš kapitalis
tus, 
vus 
kad 
dė,
tokia privačia 
rankose esama nuosavybe, 
kurios pagalba žmogus iš
naudoja žmogų, apie tai en
ciklikos autoriai nepanoro 
galvoti, mat skleisti ma
sėms netiesą buvo kurkas 
lengviau ir patogiau.

1931 metais, gegužės 15 
dieną, popiežius Pijus XI, 
minėdamas pirmosios enci
klikos paskelbimo 40 metų 
sukaktį, tuo pačiu darbinin
kų klausimu, paskelbė 
“Quadragesimo Anno” en
cikliką. Taigi jau 60 metų 
praėjo nuo pirmosios ir 20 
metų nuo antrosios popie
žių darbininkų klausimu 
enciklikų.

Kokios įtakos darbininkų 
sąjūdžiui darė minėtos dve-.bolševizmui ir Maskvai, 
jų popiežių enciklikos, rasi-Pavyzdžiui, toks V. K. Rač- 
me “Darbininke” (Nr. 71),'kauskas nepriklausomoj 
kun. K. Mažučio straipsny-j Lietuvoj pagarsėjo krimi- 
je “Darbo Žmonių Rūpės- nalinėj, bene 50 tūkstančių 
čiai.” Ten pat rasime ir litų valstybei priklausančių

dabartinio popiežiaus Pi
jaus XII tuo klausimu nuo
monę, kurią atpasakoja kun. 
Cardijan. Štai ji:

“Aš kalbėjausi su šv. Tėvu, 
kuris yra labai susirūpinęs pa
dėtimi. Jojo įsitikinimu Baž
nyčios ateitis priklauso didžia 
dalimi taip pat nuo dirbančios 
liaudies laikysenos Bažnyčios 
ir komunizmo atžvilgiu. Tada 
Šv. Tėvas pakartojo žodžius, 
kuriuos Toulous’o vyskupas, 
kardinolas Sakege, Jam pasa
kęs, kartą lankydamasis Romo
je: ‘šv. Tėve, didžiausias pavo
jus gręsiąs šiandien Bažnyčiai, 
yra tas, kad darbininkų klasė 
nieko nežino apie socialinį Baž
nyčios mokslą arba į šį mokslą 
netiki.’ ”

Kodėl liaudis nieko neži
no apie minėtas popiežių 
enciklikas, klausimas gana 
įdomus, bet apie tai bus dar 
progų pakalbėti. Dabar no
rime atžymėti kun. K. Ma
žučio tuo reikalu nuomonę. 
Kad sužadinus darbininkų 
dėmesį popiežių encikliko
mis, kun. K. Mažutis siūlo:
“. . . šia proga siulau Ame
rikos lietuviams pradėti 
Amerikoj naują sąjūdį—or
ganizuoti socialines rekolek
cijas atskiroms 
darbininkams, 
biznieriams, 
studentams,
taip pat politikams. Remiant 
ligšiolinį lyg daugiau asketi
nių rekolekcijų pobūdį, socia
linės rekolekcijos butų lyg 
daugiau anų papildymas.”

Jei Europos ir Amerikos 
darbininkai nebūtų sunkiai 
kovoję už savo reikalus, 
nebūtų kūrę unijų, šiandien 
čia neturėtume nei senatvės 
pensijų, nei socialinės ap- 
draudos įstatymų. Jei Ang
lijos darbininkai nebūtų 
kūrę unijų ir organizavę 
kooperatyvų, jei socialistai 
visų minėtųjų sąjūdžių ne
būtų sujungę į galingą ir 
organizuotą Darbo Partiją, 
Anglijos darbininkai nebū
tų galėję paimti už mašnų 
Anglijos kapitalistų. Toli, 
labai toli nužengė darbinin
kų klasė, palikdama visiš
kame šešėlyje popiežių en
ciklikas ir visokias rekolek
cijas. ,

Visai suprantamas yra 
kunigų noras daryti “reko
lekcijas” skyrium darbinin
kams ir jų išnaudotojams. 
Mat, taip lengviau yra dė
tis “visų užtarėjais” ir mul
kinti žmones enciklikomis 
ir panašiomis gerybėmis.

PARLĖKĖ PER VANDENIS NAMO

Kompozitorius Max Conrad mažu keleiviniu orlviuku 
perlėkė iš Amerikos j Šveicariją, kur gyvena jo žį>na ir 
vaikai. Kompozitorius lėkė mažiuku orlaiviu, psilo jis 
iš Minneapolis, Minn.

■

Vyras iš Indepen&nce

grupėms: 
darbdaviams, 

moksleiviams, 
mokytojams,

vadovavusius so- 
Po ilgų svarsty- 
metais, lapkričio 

popiežius Leonas 
darbininkų

Kad darbininkai sa- 
reikalus patys gynė, 
socialistai šeimų near- 
kad jie kovojo tik su 

kapitalistų
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KAS TIE BUVUSIEJI 
KANDIDATAI Į 
KUNIGUS

“Vilnis” rašo, kad Dr.
Kaškiaučiaus jubilėjinėse 
iškilmėse iškilo įdomus ir 
interesingas faktas, kad
“45 metad atgal Kauno dva
siškoj seminarijoje mokinosi 
du jauni vyrukai—Kaškiau- 
čius ir Tauras, dabar vienas 
pirmaujančių musų literatų. 
Šį prisiminimą galima dapil- 
dyti. Kauno seminarijoj mo
kėsi ir V. K. Račkauskas, bu
vęs ‘Tėvynės’ redaktorius, o 
šiuo laiku žinomas, kaipo vie
nas darbščiausių Tarybų Lie
tuvos rašytojų. Ir V. Micke
vičius [Kapsukas] mokėsi 
Seinų dvasiškoj seminarijoj.”

Sutinkame, visi išvardy
tieji turi daug nuopelnų 

ir

Jonathan Daniels, buvęs ser. Partijos adų pasita- 
iš prezidento Tru- rimuose laimėjcH. S. Tru- 

paskelbė mano.kandidatra ir jis bu- 
bio-jvo išstatytas.

82 dienas Tumanas bu
vo vice-prezidatu ir per tą 
laiką jis vos u kartu ma
tėsi su prezifentu Roose- 
veltu, išskyruskabineto po
sėdžius, kuriose, pagal 
prezidento Tnmano pasa
kymą, “Roosveltas nieka
da nediskusab jokių svar
bių klausimų’ Karo va
dovybė ir saitykiai su už
sieniais buv prezidento 
Roosevelto nnkose. Kai 
prezi d e n t a Rooseveltas 
staiga mirė. J45 m. balan
džio 12. d.,. Rezidentas Tru- 
manas priėnė priesaiką ir 
pradėjo eiti naujas, jam 
mažai žinom s pareigas. Į 
jo rankas 
karo vedima; 
santykių su 
Naujam pręidentui teko 
pradėti nauji pareigas tuš
čiomis rankinis, be pasi
ruošimo, be usipažinimo iš 
anksto su eama padėtimi 
ir santykiais.

Tik paėmę prezidentūrą 
H. S. Truma.as išgirdo di
delę naujieną, kad Ameri
ka turi pasiganinusi galin
giausią atomini bombą, ku
ri greit bus baidoma. Tos 
bombos pasiganinimui bu
vo išleista du Klionai dole
rių, bet viceprezidentas 
apie tai nieko tegirdėjo ir 
nežinojo. Tik prėmęs pre
zidentūrą H. S Trumanas 
gavo telegramą iš Ameri
kos ambasadorius Mask
voje, Harrimano kad Mo
lotovas laikosi aogantiškai 
ir ambasadorius spėjo, jog 
“anksčiau ar .vliau šita 
(Molotovo) laiksena su
darys tokią situciją, kuri 
mums bus visai npakenčia- 
ma.”

Nepatyręs prezlentas tu
rėjo mokytis ir ažinti ne 
tik Baltojo Narni aplinką, 
valstybės reikalu; bet tu
rėjo išmokti pažiti ir są
jungininkus, ypač Maskvos 
diktatūros užsimjimus ir 
siekimus. Jis išioko, bet 
už tai brangiai bvo užmo
kėta. Paskutinėiis karo 
dienomis amerikičiai ga
lėjo užimti Berlyn, Prahą, 
o jei butų norėję,butų ga
lėję įsiveržti ir į Lenkiją. 
Tas nebuvo padayta, nes 
su rusais buvo jalškai su
sitarta, kaip pasidlyti nu
kariautą Vokietiją o Vie
na, Praha, Varšuvi Sofija, 
Budapeštas, Bukaeštas ir 

[Bejgradas buvo sąioningai

vienas 
mano patarėjų, 
prezidento Trumano 
grafiją: “The Man of In- 
dependence,” išleido J. B. 
Lippincott Co., Philadelphi- 
joj.

Toje knygoje užtinkame 
labai įdomių dalykų apie 
netolimą praeitį ir apie 
Amerikos politikos jaltiš- 
kus klaidžiojimus, kurių 
pasekmėje šiandieną turime 
ir Korėją, ir paskubomis 
ginklavimąsi, ir netikrumą 
dėl rytdienos, ir eibes ne
aiškumų dėl to, kas gi yra 
kaltas dėl pergyvenamos 
maįšalienės.

J. Daniels savo knygoj 
piešia prezidento Trumano 
gyvenimą nuo jaunų dienų 
ir jo vingiuotą kėlią per 
Tom Pendergast politinę 
mašiną į senatą ir vėliau į 
Baltąjį Namą. Iš knygos 
sužinome, kad demokratų 
partijos vadai 1944 metais 
jau jautė, kad prezidentas 
Rooseveltas vargu beišbus 
prezidento vietoje 4 metus, 
nes jo sveikata buvo suiru
si, o todėl, skirdami kandi
datą į vice-prezidento vie
tą, demokratų vadai turė
jo galvoj, kad vice-prezi- 
dentui teks būti prezidentu. 
Mes dar atsimename, kaip 
1944 metais visokie oficia- 
liški daktarai skelbė, jog 
prezidento Roosevelto svei
kata esanti visiškai gera... 
Tuo tarpu pašvęstieji žmo
nės žinojo geriau, ir tokius 
daktarų skelbimus skaitė 
rinkimine propaganda.

1944 metų demokratų kon
vencijoj Chicagoje, kuri iš
statė kandidatus prezidento 
ir vice-prezidento vietoms, 
prezidentas Rooseveltas ne
buvo pi'iešingas išstatymui 
vieno iš keturių kandidatų 
į vice-prezidento vietą: H. 
S. Trumano, H. A. Wallace, 
teisėjo W. O. Douglas arba 
ir pramonininko H. J. Kai-

pinigų išeikvojimo byloje. 
Apie V. Kapsuką, tą buvusį 
klieriką, ir kalbėti netenka. 
Bet ponai iš“Vilnies” už
miršo parašyti ir painfor
muoti musų skaitančiąją vi
suomenę, kad bolševikų vy
riausias bosas—Koba-Džu- 
gašvili, jis gi ir Juozas Sta
linas bei “tėvas,” “mokyto
jas” ir dar nežinia kas— 
taipgi mokslus ėjo dvasi- 
ninkųseminarijoje.

Kompanijėlė nieko sau, 
visi jie net seminarijų mok
slo netesėjo.

titeko painus 
ir nustatymas 
ąjungininkaįs.

leista rusams “išvaduoti.” ( 
Vėliau prezidentas Truma
nas sakė J. Daniels’ui, kad: 
“Jei aš bučiau tada žinojęs, 
ką aš dabar žinau, aš buč 
įsakęs kariuomenei eiti iki 
vakarinių Rusijos sienų.” 

Prezidentas nežinojo ir 
Rytų Europa pateko į rusų 
rankas. Ypač liūdnas bu
vo Lenkijos išdavimas ir 
tam nepuikiam darbui at
likti prezidentas siuntė į 
Maskvą Harry Hopkins, 
kurio nepuiki “misija” yra 
aprašyta ir R. E. Sherwood 
knygoje “Roosevelt and 
Hopkins.” ,

Nežinojimu ir nesiorien- 
tavimu galima išaiškinti ir 
tą faktą, kad amerikiečiai 
atidavė rusams Amerikos 
vyrų krauju užkariautas 
Vokietijos sritis Saksoniją 
ir Tiuringiją, kaip anglai 
atidavė žemes palei Labos 
upę. Tuo neprotingiausiu 
žygiu Amerika pati savo 
rankomis ir savo vyrų berg
ždžiai pralietu krauju su- 

> kūrė Europoje “vokišką 
klausimą,” suskaldė Vokie
tiją ir pasitenkino Berlyno 
miesto dalies okupacija, 
dargi neišsiderėjusi laisvo 
priėjimo prie to miesto!

Vedant derybas dėl tai
kos sutarčių su Bulgarija, 
Vengrija ir Rumunija vals
tybės sekr. buvo buvęs auk
ščiausiojo teismo teisėjas ir 
prezidento Roosevelto arti
mas bendradarbis James F. 
Byrnes. 
manas sako, 
Byrnes, 
sekretorius, “failed misera- 
bly” ir sukliuro (lošt his 
nerve) Maskvoje bevesda- 
mas derybas 1945 metais.

Per klaidas ir bandymus 
prezidentas Trumanas “su
sipažino” su buvusiu Ame
rikos sąjungininku—Rusi
jos diktatūra. Ta pažintis 
irgi yra labai įdomi. Kai 
prezidentas Trumanas pir
mą kartą matė Staliną, jis 
jį suprato, kaip Amerikos 
politikierius supranta kitą 
politikierių ir jis lygino 
Staliną su “politiniu bosu” 
Pendergast. . . . Vėliau pa
žintis pasidarė aiškesnė ir 
Korėjos atsitikime prezi
dentas nebesvyravo, bet da
vė įsakymą armijai mušti 
Rusijos diktatoriaus pasiųs
tą Šiaurės Korėjos armiją. 
Kaip toli nueita nuo Pots
damo iki Korėjos!

Jei prezidentas Truma
nas tikrai “pažino,” kas 
yra ir ko siekia rusiška dik
tatūra, jis, be abejonės, 
duos armijai įsakymą eiti 
į šiaurinę Korėją ir užbaig
ti vieną pokarinę bėdą ir 
gėdą — Korėjos • suskaldy
mą. Jungtinių Tautų šydas 
puikiai pasitarnavo Korėjos 
karui vesti, jis gali pasitar
nauti ir Korėjos suvieniji
mui.

Amerikos prezidento par- 
egos yra be galo sunkios. 
Prezidentas čia yra ne tik 
valstybės galva, bet ir vy
riausybės galva. Jo ranko
se yra didžiulė galia ir taip 
jau didžiulė atsakomybė. 
Ypač užsienių politika yra 
prezidento (su senato pri
tarimu) vadovybėje, bet ir 
visose kitose valdymo srity
se prezidentas turi paskuti
nį žodį. Su tomis pareigo
mis įdomu susipažinti.

Prezidento Trumano bio
grafija yra įdomus skaity
mas. Ji supažindina skai
tytojus su labai atsakomin- 
gomis Amerikos preziden
to pareigomis ir parodo 
amerikoniškos demokrati
jos politinės mašinos darbą.

—S. D.

Kas Savaite
t

kaip patrakę, už 38-tos pa
ralelės pasislėpti. Jis sako, 
kad bolševikų susmukimas 
yra savaime suprantamas, 
nes

“Tai vienas ryškus įrody
mas, kad šiandien žmogus 
negali atsilaikyti prieš mo
dernišką mašiną. Korėjoje 
karą laimi mašina.”

Kada Korėjos bolševikai, 
10 prieš vieną, pergalingai 
kariavo prieš amerikiečius, 
tada tas pats Bimba garbi
no Azijos “žmonių’’ dvasią 
ir ryžtumą kariauti, o 
cizorikinio didvyrio 
minčiai gavo lupti, 
kalta “mašina,” lyg 
mašinos be žmonių kariau
tų.

Kažin, ar lietuviški bolše
vikai patikės Bimbai, kad 
Korėjoj kovėsj, iš vienos 
pusės “žmonės,” Stalino pa
laiminti ir jo abrozdais 
įkvėpti, o iš kitos pusės tik 
“moderniška mašina”? Ko
dėl begėdis Maskvos agen
tas stengiasi “nužmoginti” 
Amerikos kareivius, kurie 
liejo savo kraują Korėjoj? 
Ir kaip į tą reikalą žiuri 
tie lietuviai bolševikai, ku
rie Amerikos armijos eilėse 
turi ne “mašinas,” bet savo 
sūnūs ir artimuosius??

Žodžiai ir Darbai
Rusijos užsienių 

ministeris, žinomas 
Andriej Višinskį, 
savaitę Jungtinių Tautų sei
me sakė:

“Kas liečia santykius su 
užsieniais, Sovietų Sąjunga 
stovėjo ir stovi už stiprinimą 
draugiškų santykių ir bend
radarbiavimo su visomis tau
tomis, kurios turi tą patį tik
slą.”

Puikus žodžiai Maskvos 
imperializmo atstovo lupo
se! Bet, užmiršus laikinai 
Korėją, Jugoslavijos atsto
vas, ministeris Dr. E. Kar
delį, sakė tame pat JT sei
me, jog Rusija ir jos sateli
tai 'Balkanuose ir Rytų Eu
ropoje :

“Sulaužė 47 sutartis, pasira
šytas su Jugoslavijos vyriausy
be. Iki 1950 metų liepos 1 d, 
138 Jugoslavijos diplomatai ir 
atstovai buvo išvaryti arba pa
šalinti iš tų kraštų. Bėgyje 
dvejų metų 896 pasienių (inci
dentai įvyko prie Jugoslavijos 
ir Rumunijos, Bulgarijos, Ven
grijos bei Albanijos sienų.

“Virš 20 centrų yra sudaryta 
Rytų Europos kraštuose, kurių 
tikslas yra kurstymas ir sub- 
versyvė veikla prieš Jugoslavi
jos vyriausybę. Tų centrų vei
kimas reiškiasi organizavimu ir 
siuntimu sabotažninkų grupių 
į Jugoslaviją.

“Per pirmus šių metų šešius 
mėnesius Rytų Europos radio 
stotys siuntė 6,732 programas 
Jugoslavijos kalbomis. Sudėjus 
tų programų ilgumą į krūvą, 
gausime 3,075 valandas, arba 
4 mėnesius, 8 dienas ir 3 
valandas propagandos be per
trūkio prieš Jugoslaviją ir pro
pagandos labiausiai agresingos, 
karą kurstančios. Ir vis tai 
bėgyje šešių mėnesių !”

Tai taip atrodo Rusijos 
“taikumas” santykiuose su 
“trockistu” Tito. Bet New 
Yorke budelis Višinskis ro
do “taikų” snukutį ir jau...

><
J. Byrnes “Nervai”

Buvęs valstybės sekreto
rius, James Byrnes, pasi
traukęs iš valstybės sekre
toriaus vietos parašė knygą 
“Speaking Frankly.” Toje 
knygoje jis piešia save 
“tvirtu” Sovietų priešinin
ku ir dedasi Maskvoje 1945 
metų gale “laimėjęs” ne
blogiausias taikos sutartis 
su Bulgarija, Vengrija ir 
Rumunija. J. Byrnes “lai
mėjimai” reiškėsi tuo, kad 
Bulgarijos, Vengrijos 
Rumunijos žmonės j 
kietą rusišką vergiją.

Dabar J. Daniels išlei
stoj prezidento Trumano 
biografijoj sakoma, kad 
prezidentas Trumanas J. 
Byrnes “laimėjimą” Mask
voje įvertino, kaipo “su- 
kliurimą” ir kaipo “visišką 
nepasisekimą.” Taip, tik
renybėj, ir buvo. J. F. 
Byrnes Maskvoje pasitenki
no Stalino ir Molotovo ;g- 
lotais pažadais ir su tais 
tuščiais žodžiais parvažia
vęs gyrėsi, kaipo ‘“laimėji
mu.” Sako, prezidentas 
Trumanas po Maskvos “lai
mėjimų” J. Byrnes’ą išba
ręs. Jei tai tiesa, tai J. F. 
Byrnes “gavo velnių,” o 
Rumunijos, Vengrijos ir 
Bulgarijos 37 milionai žmo
nių gavo žiaurią vergiją.

Bimba ir “Mašinos”
Lietuviškų bolševikų pra

lotas A. Bimba išaiškino sa
viesiems, kodėl Korėjos

reikalų 
budelis 
praeitą

kada 
vien- 
tada 
tarsi

Prezidentas Tru- 
kad J. F. 

kaipo valstybės

> ir
gavo

Padalyta Austrija?
Keturių didžiųjų delega

tai darė šimtus posėdžių, 
kad surašius “taikos sutar
tį“ su Austrija. Delegatai 
posėdžiavo, bet taikos kaip 
nėra, taip nėra. Taikos Aus
trijoj ir nebus,_nes per Aus
triją eina “Rytų-Vakarų” 
įtempimo linija, o Stalinas 
visai nemėgsta trauktis iš 
savo “įtakos sferos,” jei ka- 
nuolės ir bombos jo nevaro, 
kaip iš pietinės Korėjos, 
kur jis “per klaidą” buvo 
įkėlęs savo koją.

Praeitą savaitę visoj Aus
trijoj ėjo neramumai, strei
kai, susirėmimai su policija 
ir panašios bolševikiškos 
baikos. Ypač rusų okupuo- 
toj Austrijos dalyje, su ru
sų durtuvų palaiminimu, 
neramumai buvo itin triuk
šmingi ir nuostolingi. Ste
bėtojai sako, kad Maskva, 
matomai, yra nutarusi Aus
triją suskaldyti, kaip yra 
suskaldyta Vokietija. Per 
Ausriją bus pravesta mas
koliška “paralelė,” kaip per 
Korėją, ir rusų okupacinės 
zonos sienos virs geležine 
užlaida.

Austrijoj dar vienas “iš
laisvinimas” nuėjo velniop, 
kaip tai atsitiko Rytų Eu
ropoje ir Tolimuose Rytuo
se. .. .

►<
ALT Dešimtmetis

Spalių mėnesį suėjo 10 
metų, kaip Amerikos lietu
vių grupės susitarė dėl ben
dro darbo ir įkūrė Ameri
kos Lietuvių Tarybą. Šian
dien A. L. Tarybos vardas 
ir veikla žinomi kiekvienam 
lietuviui ne tik šiame kraš
te, bet ir už musų šalies ri
bų, kur tik lietuviai kovoja 
už savo kilmės krašto lais
vę. i

A. L. Taryba buvo sukur
ta keturių grupių. Vėliau 
smetoniniai buvo pabėgę iš 
jos ir 7 metus klaidžiojo, 
kurdami įvairius 
nius “vadavimo” 
Nūn ir jie grįžo.

ALT rodo, kad
____  ___ lietuvių darbas yra galimas 

bolševikai suaižėjo ir bėga, ir remtinas. —J. D.

viendie- 
grybus.

bendras
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
kyje turėtume tokį, kaip 
Grigaitis!”

Konferencija baigėsi apie 
_ __ __  . Dalis daly
vių išvyko namo, kiti liko 
pasigerėti menine progra- 

. ma. Tada jaunimas burių 
sekmadienį bul.įais ėmė ūžti į salę. Pri

sirinko kaip į geriausiai iš
garsintą parengimą.

Kolekta, prisiųstos aukos 
Praeityje dalyvių būdavo 'R koncerto pelnas galės ta- 

daugiau, negu šiemet. Pra-^’b3* duoti apie du tukstan- 
eityje salė prisipildydavo čiu dolerių.
su kaupu, o šiemet konfe-1 Reikia priminti, kad kon- 
rencijai prasidedant ne vi- ferencija atidaryta be taip 
sos sėdynės buvo užimtos. vad- invokacijos. Konfe- 
Bet konferencijai einant, uncijoj teko matyti tik vie- 
visos buvo užimtos. kunigą. Tai buvo jau-

inas dipukas kunigas.
Darbai Parapijos ir 
Šalpos Reikalams

Įdomu palyginti parapi- 
jonų uolumą parapijos ir 
šalpos reikalams.

Bridgeporto kolonijos šv. 
Jurgio parapija per savo ru
deninį pikniką pajamų tu
rėjo $2,088.89. Taip skel
bė tos parapijos lapelis 
“Musų Parapija” 
10 dienos laidoje.

Gerai Pavykusi 
Konferencija

Chicagoj kasmet įvyksta 6 j vakaro> 
rudeninė Chicagos Lietuvių 
Tarybos konferencija. Šie-1 
met ji įvyko paskutinį urg- 
sėjo mėnesio s 
Chicagos Lietuvių Audito
rijoj. Šių metų konferen
cija pusėtinai skyrėsi nuo 
praeityje buvusių.

Programos vykinimas šie-i 
met ėjo nepalyginamai gy
viau, negu bet kada praei
ty. Prakalbų skaičius su
mažintas. Pagal iš anksto 
padarytą susitarimą pagrin
dinę ilgą kalbą pasakė Dr. 
P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius ir ALT sekreto
rius. Kitų tarybos valdy
bos narių prakalbos buvo 
trumpos.

Pirmąją labai gerai pri
taikytą prakalbą pasakė 
Lietuvos konsulas Dr. P. 
Daužvardis.

Į visų kalbėtojų geras 
prakalbas publika entuzias
tiškai reagavo, 
tojų prakalbos 
pertraukiamos 
griausmingais

*

LAISVAS PO 12 METŲ KALĖJIMO

ENTERS JAU IN 1938 LEAVES PRISON IN 1950
Main valstijoj M. Carroll, dabar 55 metų vyras, išsėdėjo 
kalėjime 12 metų už nepapildytą žmogžudystę. Neteisin
gi policininkai davė melagingais parodymus ir nekaltas 
žmogus buvo nuteistas. Dabar neteisingas teismo spren
dimas gubernatoriaus pakeistas, M. Carroll išleistas iš 
kalėjimo. Paveiksle matyti, kaip M. Carroll varomas į 
kalėjimą (kairėj) prieš 12 metų ir dabar išeidamas iš 
kalėjimo.

NAUJI LIETUVIU 
TRANSPORTAI

I

Į Ameriką atvyko šie lietu
viai iš Europos:

Petrė Bakšys, Herma Balan
dis, Stepas Baurauskas, Anta
ną Butkus, Jurgis Burba, Jo
nas čėsna, Pranas Choromans- 
kis, Juozas Drilingas, Simanas 
Endriukaitis, Antanas Gimžu- 
nas, Kazys Girulis, Vytautas 
Ignatavičius, Veronika. Juknai- 
tis, Koste Kalinauskas, Jonas 
Kalvaitis, Jonas Kalvėnas, Jo
nas Karaška, Monika Karpius, 
Zigmas Kenstavičius, Viktoras 
Kilikauskas, Antanas Langė, 
Andrius Laukaitis, Milda Ma- 
čiulaitis, Juzė Marcinkevičius, 
Jonas Miceika, Sofija Obelevi- 
čius, Rapolas Paltaržinskas, 
Stasė Papeliučka, Vincas Pie- 
caitis, Kazys Pinikas, Antanas 
Rimydis,. Elena šičiunas, Pra
nas Srubėnas, Elzbieta Tama
šauskaitė, Izidorius Tavaras, 
Pranas Toleikis, Felicija Vasi
liauskas ir Vladas Virakas.

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

Kas Nauja Brooklyne
Iš LSS 19 Kuopos 
Susirinkimo

Musų susirinkimai turė
davo tą pobūdį, kad gana 
ilgokai užtrukdavo kuopos 
“technikinių reikalu,” t. y., 
organizacinių ir adminis
tracinės veiklos, apsprendi- 
mas. Tai galima pavadinti i 
yda, jei, rodos, paprasčiau-! 
sias reikaliukas išsiplėsda
vo į ilgiausias, dažniausiai 
bereikalingas diskusijas. 
Paskutiniu metu eita prie 
to, kad išvengus tos ydos. 
Stengtasi administracinius 
dalykus trumpiau atlikti, 
kad daugiau laiko liktų 
švietimo—savišvietos ir sa-

rugsėjo
i

BALF’o vajaus komisija 
paskelbė, kad Bridgeporto 
kolonija per Tag Day 
BALF’ui sukolektuota $2,- 
302.16.

Taigi skirtumas tarp pa
rapijos fiajamų ir Tag Day 
kolektos nedidelis. Atsi
menant, kad per Tag Day 
darbavosi ir neparapijonai, 
kad stambiausią sumą— 
.$160.16 — suko 1 e k t a v o 
Frances Slesinski, kuri nė
ra parapijonė, darosi aišku, 
kad kunigams ir pavapi jo
nams parapijos kasa daug 
daugiau rupi, negu šelpi
mas vargšų tremtyje liku
sių. Dar verta prisiminti, 
kad vargšų šelpimas yra 
degte degantis reikalas, o 
patarpija tokio degte de
gančio reikalo neturi.
Pasidarbavo Parapijinių 
Mokyklų Mokinės

Per Tag Day pasidarba
vo dalis didžiųjų parapijų 
mokyklų mokinių. Bridge- 
porte tokiij buvo 16, Mar- 
ęuette Parke—13. Vienoj 
kolonijoj teko matyti tas 
mergaites po pamokų išbė
gusias kolektuoti. Jos ne
buvo vienos, joms vadovavo 
vyrai. Kyla klausimas: Ko
dėl po pamokų visų parapi
jų aukštesniųjų skyrių mer
gaitės ir bernaičiai neišėjo 
gatvėsna seselių mokytojų 
ir kunigų vadovybėje? 
Koks tai gražus vaizdas bu
tų buvęs. Koks geras pa
vyzdys.

Čia pritinka paminėti, 
, Į kad pranciškonų “Varpely,- 

O, kad mes savo priešą- je” rugsėjo mėnesio laidoje

Visų kalbė- 
dažnai buvo 
gausiais ir 
aplodismen

tais, Bet griausmingiausi 
ir gausiausi aplodismentai 
pylėsi Dr. P. Grigaičiui kal
bant. Jo ilgą, informacin- 
gą, karštą kalbą sekė kon
ferencijos pertrauka. Tai 
kur tik žvelgsi, visur matei 
linksmai nusiteikusius vei
dus, visur girdėjai labai pa
lankius komplimentus Dr. 
P. Grigaičio adresu. Kom- 
plimentavo visi—socialistai, 
katalikai, sandariečiai ir ki
tokie.

“Kaip gerai jis nušvietė 
pasikeitusia pasaulinę pa
dėtį !” i

“Kaip aiškiai jis nurodė, 
kad Amerikos vyriausybė ir 
visuomenės vadai jau ima 
pažinti komunistus taip, 
kaip mes juos pažįstam!”

“Komunistai tokios kal
bos klausydami turėtų tie
siog pasiusti.”

“Kaip įtikinančiai jis įro
dė reikalą pinigiškai remti 
ALT!”

Tokie ir panašus kompli
mentai girdėjosi Dr. P. Gri
gaičio adresu.

Ne tą dieną, o prieš dau
gelį metų esu girdėjęs pa
rapijomis šitaip atsiliepiant 
apie Dr. P. Grigaitį:

“Kaip gaila, kad jis ne 
mūsiškis.’’

U

lyg tyčia buvo įdėtas ilgo- CAMBRIDGE, MASS. 
kas straipsnis antrašte “Ge-j --------

ko' Neleiskim Komunistams 
šv.
be

Šv.

ras Pavyzdis.” Be kito 
ten pasakojama apie 
Pranciškaus pamokslą 
žodžių. Buvę taip: 
Pranciškus, pasiėmęs vieną 
iš savo broliukų, ėjęs mies
tan pamokslo sakyti. Abu, 
perėję miesto didžiausią ir 
triukšmingiausią gatvę, 
grįžę vienuolynam 
gatvėje šv. Pranciškus ne-. Į 
ištarė nei puses žodžio bet ko rojaus apaštalus. 
hiinlnilrin o n F o 4- za n f-Mlzi I.- I«-»11 u A

Vadovauti
Atsiliepdamas į Seno Klu- 

biečio kvietimą išsitarti ko
munistų, sulindusių į klubų 
valdybas, reikalu, noriu pa
sakyti, kad tas jau senai 

i man rūpėjo, tik nežinojau, 
su'.kaip Čia padaryti, kad klubų 

WoiS| nariai subrustų patys ir savo 
(balsais iššluotų komunistiš-

broliukui pastatęs tokį klau
simą: “Sakyk, kaip tau pa
tiko mano pamokslas?” Su
mišęs broliukas tarė: “Tė
ve, juk tu neištarei nei žo
džio.” Tada šv. Pranciškus 
taręs: “Vis dėlto mes savo 
nusižeminimu bei kuklumu 
pasakėme žmonėms pamok
slą.”

Chicagos gatvėse ir vi- 
durmiestyje, muzėjuose, 
knygynuose nėra jokia nau
jiena matyti vienuoles. Be 
abejonės jos įsivaizduoja, 
kad jos, kaip ir šv. Pran
ciškus, šitokiais viešose vie
tose savo pasirodymais pa- 
mokslininkauja be žodžių.

Ko verti tokie vienuolių 
pamokslai be žodžių?

Kai jos nenori išeiti su 
savo auklėjamais mokiniais 
gatvėsna aukų rinkti Tag 
Day proga, kai piršto nepa
judina, žingsnio nežengia 
badaujantiems ir vargstan
tiems padėti, tai minėti jų 
pamokslai be žodžių širdžių 
tikrai nesugraudina.

Laisvamanis.

PHILADELPHIA, PA.

LENGVAS BUDAS . ..
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.

Mirė F. Ramansevičius

Argi mums, klubo na
riams, bus gražu kada vieną 
gražią dieną laikraščiai pa
skelbs, kad tokie ir tokie 
lietuviškų radio ar klubų di
rektoriai yra Amerikos išda
vikai?

Kai sykį nuėjau į klubą, 
tai vienas sako: “Mokykis 
ruskai, ba greit prisigadys.”

O tokia yra pasiutbobė 
komunistė, tai stačiai sako: 
“Stalinas dar tau apš... ant 
galvos.” Tai kaip mes iki 
to dasileidome, kad šitokie 
parazitai išrenkami tvarkyti 
musų klubą?

Jei jie sugeba suorgani
zuoti iš savo pusės 85 balsus, 
tai mes organizuokime 300, 
tai per susirinkimą išrink
sime kitus draugus į valdy
bą ir bus atstatytas geras 
klubo vardas žmonių akyse.

Aš esu tikras, kad tai ga
lima, tik reikia plačiau šį 
reikalą narių tarpe išgar
sinti, kad kožnas suprastų, 
kaip jie mums kenksmingi, 
kirsdami tą šaką ant kurios 
ir patys sėdi.

Tai subruskime, aš irgi 
prisidėsiu.

Brocktonietis.

Ona Baliukaitė-Jončienė su 
šeima.

Magdalena ir Uršulė Bitkau- 
skaitės iš čečkų km., Gižų vals., 
Vilkaviškio apskr.

Barbora Bublytė (Bublys)- 
IdzeKenė (Idzelis) iš Gargždų 
ir vyras Frank Idzelis.

Antanas Endriukaitis iš Pe
lenių km., Sintautų vals., Šakių 
apskr.

Eurebijaus ir Liucijos Kače
rauskų giminės prašomi atsi
liepti.

Petras Kavsevič (Kuosaitis) 
iš Griebčių km., Kybartų vals., 
Vilkaviškio apskr.

Evaldas, Fridrikas su žmona 
Ida ir Robertas Kopas bei jų 
seserys Berta Vinklerienė ir 
Marytė, iš Nemakščių, Raseinių 
apskr.

Antanas Labanauskas iš Pie- 
lių km., Telšių vals.

Juozas Levinskas iš Alytaus 
apskr.

Genė Namikaitė-Pukaitė iš 
Radžiūnų km., Traupio vals., 
Ukmergės apskr.

Pranas Padagas.
Juozas ir Kazimieras Pautie- 

nius iš Sausininkų km., Barti
ninkų vals., Vilkaviškio apskr.

Adolph Schultz iš Jurbarko.
Martynas Tatoris iš štakyrių 

km., Biržų vals.
Teresevičius iš Kybartų vals., 

Vilkvaiškio apskr.
. Antanas Valantinas ir žmona 
Sofija, sūnūs Vaclovas ir duktė 
Zuzana iš Terespolio dvaro, 
Gudžiūnų vals., Kėdainių ap.

Juozas Vizbaras iš čečkų 
km., Gižų vals., Vilkaviškio ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomiatsi- 
liepti į:
Consulate General of Lithuania

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

i

viveiklos—reikalams, t. y., 
programinėms, ideologi
nėms, pasaulėžiūrinėms pa
skaitoms bei diskusijoms. 
Pereitas 19-tos kuopos su
sirinkimas ryškiai ta krypti
mi pasuko. Jis įvyko rug
sėjo 1 d., kaip visada, At
letų Klube. Susirinkimui 
pirmininkavo drg. Leonas 
Gabė, kuris sugebėjo susi
rinkimą nauju stiliumi pra
vesti. Vakarienės rengimo 
reikalu darė pranešimą iš
rinktoji komisija—drg. S. 
Briedis, L. Gabė ir J. Vil- 
galys. Pikniko komisijos I 
vardu drg. Tiškevičius vi
siems nariams dėkojo už 
darbą prisidedant prie kuo 
geriausiai pavykusio pikni
ko suorganizavimo. Pirmi
ninkas drg. J. Glaveskas po 
to paskelbė diskusijų pra
džią. Valdyba pasiūlė te
mą: “Socializmo ir Krikš
čionybės Bendradarbiavi
mas žmonijos gerovės Kė
limui.” Ši šiam laiku opi 
ir aktuali tema sukėlė tiek 
daug diskusijų, tiek daug 
naujų minčių bei klausimų, 
jog nebeįmanoma buvo te
mos per vieną vakarą iš
semti. Susirinkę su dideliu 
susidomėjimu aktyviai da
lyvavo šiame minčių pasi
keitime. Tik vėlyvas lai
kas priminė, kad laikas šį 
susirinkimą baigti ir pradė
tą temą sekančiame susi
rinkime tęsti. Tikimasi, 
kad tas susidomėjimas dis
kusiniams susirinkimams, 
koks jis buvo pereitą kartą, 
ne tik pasiliks, bet dar augs.

—J. V.

Sambūrio “Šviesa” Veikla

mizmo. Linksmą meninę 
programą išpildė pianistas 
A. Mrozinskas, dramos ak
toriai V. Žukauskas ir D. 
Šulaitis bei “trys linksmie
ji broliai,” šviesiečiai, va
dovaujami A. Petručio. 
Gegužinės dalyvių tarpe 
buvo net garbingų “Švie
sos” draugų, kaip tai kon
sulas Budrys, Mrs. Sidzi- 
kauskienė ir kt. Geguži
nės; dalyviai daugumoje 
buvę universitetų studentai, 
dabar atvykę į šį kraštą ir 
studijas pakeitę kitokiu 
darbu, dažniausiai fiziniu 
fabrikuose. Buvo galima 
įsitikinti, kad nei fabrikų 
darbas, nei kasdieninė “do
lerių medžioklė’’ arba kito
kie naujakurių vargai stu
dentiškos optimizmo—tos 
dvasios, kuri vyrauja “alma 
mater” sienose —■ neuž
gniaužė. Kaip ir per stu
dentiškus balius piknike 
skambėjo dainos, juokas, 
sąmojus ir gyveni m o 
džiaugsmas. Ne veltui sa
koma, kad studijos duoda 
ne vien tik intelektualinio 
paruošimo ir profesinių ži
nių, bet ir optimistinių pa
jėgų žmogui visam gyveni
mui. Humanistinio sambū
rio “Šviesa” eilėse studen
tai kaip tik ir turėjo progos 
užsidegti neužgęstančiu op
timizmu, tikėjimu į geresnį 
rytojų, į draugiškumą, to
leranciją ir gerus santykius 
tarp atskirų žmonių, tikėji
mu į žmogaus gerąją pri
gimtį, laisvę žmogui ir tau
toms.

Sekmadienį, rugsėjo 17 
d., vėl būrys šviesiečių su 
savo draugais ir pažįsta
mais padarė ekskursiją 
Long Island įlankos pakraš
čiais lietusių kapitono A. 
Urbelio jachta,* kurioje ga
li tilpti virš 30 keleivių. 
Šioje ekskursijoje teko pa
sigerėti pasakiško grožio 
Amerikos krantais, kurie tą 
dieną rudenėjančioje saulė
je dar gražiau atrodė. Jų 
ros pakibančiais skambėjo 
lietuviška daina kaip anais 
laikais Kuršių mariose ir 
ant Baltijos bangų, kur ka
daise irgi lino burėmis 
skraidėme, dabar priešo 
minos pluduriuoja, tačiau 
neužilgo vėl lietuviško pa
jūrio jaunimo dainos aidės.

Išgyvenęs šiame pasauly 
69 metus, rugsėjo 22 d. čia 
mirė Feliksas Ramansevi
čius. Velionis palaidotas 
lietuviškose šv. Kazimiero 
kapinėse rugsėjo 26 d.

Visiems, kurie aukavo gė
lių ir užpirko mišias, būtent 
Adomui ir Kazimierui Stan- 
kelevičiams, Marei Siparavi- 
čienei ir F. Šimkui, ir taip 
pat visiems dalyvavusiems 
velionies laidotuvėse, tariu 
širdingą ačiū.

Teklė Dzerenkauskienė.

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

Pi-anešam, kad musų skai
tytojai Anglijoj gali atnau
jinti prenumeratą per “Ke
leivio” atstovą šiuo adresu: 

Mr. A. žamžickas, 
R.N.O.H. Stanmore, 
M'iddlesex, England.

Pas jį galima ir naujiems 
užsisakyti “Keleivį.” Angli
joj “Keleivis” kainuoja me
tams tris ir pusę dolerio.

“Keleivio” Administracija.

PENKIŲ RŪŠIŲ VAISTAI
Jau 10 metų kaiD vartojami Ame

rikoj, Kanadoj ir Europoj. Kas dar 
nesat bandę, pabandykit, busit pa
tenkinti. Bus skelbiami pęr radiją 
iš stoties WNKB, New Britain, 
Conn., nedeldieniais, 11:30 vai. ryto, 
Hartfordo lietuvių programoj. At
einant šaltam orui, daug kas apser- 
ga šalčiu ir kitom ligom. Turėda
mi M. Švilpos mosties, neduosit li
gom prasidėt. Tėmykit atidžiai:

No. 1.—M. švilpos Herb Salve for 
Skin Irritation. ši mostis visada 
pagelbsti nuo odos užsikrėtimų, iš
bėrimų, sainus, athelete’s foot, nu
degimo, šašų, nosies ar burnos ne
sveikumo ir žaizdų (tik ne vėžio). 
Kaina $1.25.

No. 2.—Mostis nuo paviršutinių skau
dulių, kojų, ranku, strėnų, sprando; 
nuo reumatiškų skausmų sąnariuose, 
muskuluose ir aštraus kosulio. Ma
loniai šido ir pašalina skaudėjimą. 
Kaina $1.25.

No. 3.—Nuo skaudamų dantų ir 
smegenų. $1.00.

No. 4.—Nauja mostis nuo odos 
niežėjimų ir nuo Poison Ivy. Ūmi 
pagalba. Kaina $1.25.

No. 5.-—Nauja mostis . nuo Pilės. 
Greit pagelbsti be operacijos, jei 
dar nėra vėžio. Kaina $2.50.

Su užsakymu prisiųskit ir Money 
Orderį. Siunčiam ir C. O. D. jei 
kas prisius 30c extra. Adresuokit: 
Mat Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A, 
Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit gauti aptiekoj, 
Park ir Hudson gatvių kertėj. (41)

Rugsėjo 2 cl.New Yorko 
“Šviesos” skyrius pirmą 
kartą išėjo į viešumą su su 
rengtu pikniku Great Nec- 
ke, jaukiame Kasmočiaus 
parke. Piknikas—jaunimo 
gegužinė—pavyko kuo pui
kiausiai tiek dalyvių gau
sumą, tiek programa, tiek 
savo nuotaika, kuri buvo 
jaunatviška ir pilna opti-

—J. V.

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

LAIKAS UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje bus daug skai
tymų, informacijų, patarimų, eilių. Bus plati ka
lendorinė dalis su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 East Broadway South Boston 27, Mass.
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vienai, dukra 
mergina, vaiku- 
auga ir bema-

baigėm streiką. Ant ryto
jaus darbininkai grįžo dar
ban su dviem doleriais dau
giau algos. Streikas lietė 
virš trijų šimtų darbi
ninkų, mažam miestely, 
kaip Burlingtonas, tai jau 
stambus streikas, sėkmingai 
laimėtas ir šiandien visi ge
ram4 upe. Šioj kovoj įgytos 
pamokos bus naudingos to
limesnėms kovoms ir stam
besniems laimėjimams.

A. Jenkins.

apie dipukus, 
vieno sekamą

Pnieteliau! Tu-

—Tegul bus pagarbintas, tį, negu katalikai? • 
Make.

—Labas rytas, tėve! 
taip žergi?

—Einu namo, vaike.
—O kur buvai?
—Ant farmų.
■—Ir vėl ant farmų? 

nesenai skundeisi, kad 
meriai prastai priima.

—Šį sykį, Maike, aš 
rėjau gauti kokį nors darbą 
ant farmos, ale pasirodo, 
kad su taimeriais vistiek 
sunku susirokuoti. Jie tuoj 
klausia, ar moki karves 
melžti, ar moki su mašina 
šieną piauti, bulves kasti ir 
taip toliau.

—Tai yra paprastas 
merių darbas, tėve.

—Maike, prie tokių 
bų aš neturiu pašaukimo. 
Ar tu žinai, 
jau ir bobos 
melžti? Ve, 
zakristijonas 
tose, kad viena farmerka 
padavė savo vyrą ant kor
to ir reikalauja divorso, 
kam jis ją verčia karves 
melžti. Na, jeigu jau bo
bos nenori tokio darbo 
dirbti, tai kaip gi jį galėtų 
dirbti staršas generolas? J 
ką gi tai butų padabna?

—Aš, tėve, kitaip į tai 
žiuriu. Man rodos, kad 
joks darbas nėra žmogui 
peržemas, jei tik jis nau
dingas visuomenei.

—Strytus šluoti, Maike, 
irgi naudingas darbas, bet 
argi aš galėčiau tokį juodą 
darbą dirbti? Neužmiršk, 
Maike, kad aš visgi nepras
ta asaba.

—Kaip jau čia tokį daly
ką galima užmiršti, tėve? 
Juk iš tolo matosi, kad esi 
kreivas.

—Šerap! . . .
—Kaip geras katalikas, 

tėvas turėtum žinoti, kad ir 
Dievas yra įsakęs žmonėms 
prakaitu sau duoną pelnyti.

—O kas tau apie 
kė?

—Aš žinau tai iš 
raščio, tėve. ,

—Nemeluok! Aš 
! ad tu šventraščio neskai
tai.

—O iš kur pas tėvą to
kios informacijos?

—Juk tu priguli prie be
dievių susaidės, tai kaip tu 
gali Dievo žodį skaityti?

—Bet ar tėvas žinai, kad 
vadinamieji “bedieviai” I 
daugiau žino apie šventraš-1

I

Kur

Juk 
far-

no-

“Supiaustė Mano Kelnes’’

Tai jau praūžė mus poli
tinės kampanijos pirmoji 
banga, užpraeitą antradienį 
įvyko nominacijų balsavi
mai ir jau žinoma kas lap
kričio mėnesį bus išrinktas 
į stambiausias valdvietes.
[Baigėsi aštri rinkimų kova, 
baigėsi kartu ir mano dar
bininkų streikas, kuris nors 
buvo ekonominis, bet tik
rumoje buvo ir politinis 
darbininkų pasireiškimas. 

.Todėl ir nesiaiškinsiu dėlko 
[taip ilgai jums nerašiau. 
(Dabar ir vėl
Gavau nuo 
laiškutį:

"Gerbiamas
rėdamas dabar daug laiko, nu
sprendžiau parašyti. žinoma, 
be reikalo nerašau. Matai man 
atsitiko neščėstis. šieno plau
namoji mašina supiaustė mano 
kelnes, na ir užkabino šiek tiek 
koją. Su koja tai bėda men
ka, tuojau j mašiną <ir į St. 
Albans ligoninę ir koja tapo 
per dvi dienas suremontuota, 
aišku suvartota daug siūlo, 
adatų, vaistų ir tt.”

Na, ar ne keistas dipu-.akcijai.

—O kai pamirs, tai kaip 
tuomet? — susirupinusi 
klausia moteris.

—Čia, kai žmogus nu
miršta, tai užkasam žemėje 
ir jam jau jokie ištekliai 
nerupi,—lyg durniuką krės
damas prabilau.

—Bet kap man pasilikus 
vienai?

—Kodėl 
jau didelė 
tis gražiai
tant bus vyrukas, ir dar pa
ti jauna, gerai atrodai ir 
kai ko dar gausi štarkų far- 
merį.

Kai nuplepėjom apie mir
tį ir štarkų farmerį, tai nė 
nejuto Vladas, kaip išsirito 
iš lovos ir ant lazdos pasi
rėmęs tvirtino, kad jis dar 
nemirs.

Kai nemirs, tai ir gerai. 
Bilas kokias turėjo, mes pa
siėmėm ir bus užmokėta. 
Nutarėm, kad farmerys turi 
mokėt algą ir sergančiam, 
nes reik gyvent. Palikom 
visus su šypsena aut veidų.
Rinkimai Išėjo Fifty-Fifty

Darbo unijos, CIO ir 
IAFL, susivienijo politinei 

. Pirmu kart vienin-—Geriaut!
—Aš galiu įrodyt, kad ir kas! Jam tik kelnių iškada. gai rėmė bendrą sąrašą: į 

tėvas šventraščio nežinai. Bet skaitykim toliau:
—Nagi patrajyk.
—Gerai, tėve, paimsime 

truputį chronologijos. Ar. 
tėvas gali pasakyt, kuo yra skaitant operacijos, St. Albans gubernatorius—St.

senatorius—George D. Ai
ken ; j kongresmonus—

|Winston Prouty; į guberna
torius—Peter Bove ir vice- 

_______ _ . Albans 
svarbi katalikų tikybai rug- daktaro ir čia Enosburg Falls majorą Benjamin Fisher. 
piučio 29 diena?

—Maike, mes gyvenam 
Amerikoj, tai pasakyk, kaip B^e'sTbšh^J pSii^l
too vnirrYMiiria leme onf qyi.’................................... . . . • m i-i t

“Taigi ligoninėje išbuvau tik 
dvi dienas, ir už šį buvimą pri-! 
'šteiną mokėti ‘tik’ $42.60, ne-

daktaro, nežinia kiek tie reika- Į 
lauš. Aš manau, kad ‘nedau-| 
giau’ 50 dolerių Taigi 1

Senatorius Aiken ir kon- 
visas gresmonas Prouty laimėjo;

f ar-
I

dar-

kad šiandien 
nenori karvių 
mano frentas 
skaitė gazie-

tas rugpiutis išeis ant an- 
gelsko.

—Amerikiečiai rugpiučio 
mėnesį vadina Augustu, tė
ve. Taigi pasakyk, ką 29 
Augusto diena reiškia ka
talikybei?

—Man rodos, Maike, kad 
Zenemunčikų parapijoj tą 
dieną pripuola švento Cip- 
rijono atlaidai. Atsimenu, 
į tą kermošių suvažiuoda
vo daug čigonų kumelėm 
maininkauti. Ale daugiau 
jų pavogdavo 
nydavo.

—Netiesa, 
raščio nežinai.

—Na, tai 
būt?

—Pagal šventraštį, tėve, 
rugpiučio 29 dieną šventam 
Jonui buvo nukirsta galva.

—O kaip tu tą žinai, 
Maike?*

—Aš, tėve, beveik visą 
bibliją žinau atmintinai.

—Tai kodėl tu neini baž
nyčion?

—O ką tenai daryt?
—Nugi pasiklausyt pa

mokslų. ...
—Kad aš, tėve, žinau 

daugiau už kunigą.
—Tai jau kibą aš turėsiu 

eit pas tave į spaviednį, ar 
ką. . . .

, negu išmai-

tėve. Švent-

kaip tui ‘tų

I 
i

tai sa-

švent-

žinau,

Keičiant Adresą,
Pažymėkit Zoną

Musų skaitytojai pra
šomi :

Keičiant adresą neuž
mirškite tuojau pranešti 
naująjį adresą ir pažymė
ti buvusį, senąjį.
Didesniųjų miestų gyven

tojai visokiuose susiraši
nėjimuose būtinai turi sa
vo adresuose 
nos numerį.

Pabodami 
palengvinsite 
bą ir 
laikraštį.

“Keleivio” Administracija.

žymėti zo-

tų dalykų 
mums dar- 

greičiau gausite

$92.60 ir žinoma dar dvi savai- jom. Todėl sekamais-mė
tės gulėjimo lovoje, nes dakta- tais Washingtone turėsim 
ras aiškiai pasakė, kad dvi sa
vaites dirbti negalėsiu kol su- 
gys sausgyslė—susiūta.

“Taigi koją suremontavau, 
bet kelnės ir liko neremontuo
tos, nes neturiu pinigų 
pirkti siūlams, adatoms 
pams.

“Kada tai minėjai, kad

nusi-
iir lo-

pažangius žmones, o valsti
jos. sostinėj, Montpelier, se
nosios gvardijos šulą, kietą 
reakcionierių, Lee Emerson 
gubernatorium ir jo pagel- 
bininką tokį pat—Jose ph 
iJohnson.
' Rinkimų kampanija buvo“Kada tai minėjai, kad turite ninKimų Kampanija ouvo 

tam tikrų lėšų DP pagalbai, tokia aštri, kokios Vermon- 
Jeigu tai yra taip, tai aš prašy- tas nėra matęs. Senoji 
čiau, kad man pagelbėtum, nes gvardija pamatė, kad gali 
kaip žinai sutaupą neturiu, o pralošti viską, tai numojo 
per dvi savaites algos negau- su ranka: “Tegu Washing- 
&:u, nes negalėsiu dirbti, o gy- tonas pasiunta, gelbėkim 

Taip pat už ’S0-; Vermontą, nes kai matyt, 
• ..tai CIO pasigrobs viską.” 

į “išgelbė- 
bet labai brangiai kai- 

gal atvažiuosite.—Vladas navo ir tas jiems neišeis „ i . - .

venti reikia. Taip pat už ligo-, 
jiinę ir daktarams reikės man 
sumokėti! nes atrodo, kad čia '■ .
sveikatą saugai pats ir ją re-' . aiP» ' 61 Uiontą 
montuoji iš savo lėšų. Kad los- J°> n ai ’-i
ka, l 
Macutkevičius.

Pats rinkimų kampanijos 
šturmas, unijų sąrašo vairas 
mano rankose, ir bent koks 
netikslumas bus primestas 
ne kam kitam. Bet ką da
ryt, reik važiuot, dipuko 
kelnės bėdoj.

Atvykę radom bekelnį lo
voj ir visi baisiai išsigandę. 
Mat vakar buvo daktaras, 
egzaminavo Vlado kraują, 
atrado kokių tai bacilų ir 
sakęs dar kartą egzami
nuos. O tų egzaminų jie 
įbauginti dar iš tremties; jų 
dukra Šarutė jau pilnai 
susikalba angliškai, tai šei
mininkė Mrs. Nichols pri
pasakojus visokių niekų ir 
nevien naujakuriai,' bet taip 
jau ir šeimininkai kenčia 
įsivaizduotą baimę.

Pasikalbėjom, pasitarėm, 
dargi pajuokavom ir bai
mei ragus aplamdėm. Juk 
daktarai tam ir yra, kad 
žmones egzaminuoti, o jei 
atranda kokias ten bacilas, 
tai jų biznis, tegul gydo.

—Taip, gydo, bet iš ko 
mokėsi, kai nėr išteklių,— 
nusiskundė 
nė.

Macutkevičie-
♦

—Kai ligonis pasveiks, 
tai bus ir išteklių,—lyg ra
mindamas pratariau.

ant naudos. Ir kur jus gir
dėjot, mus gubernatorius 
gauna $8,500 į metus, o jo 
išrinkimui išleista apie 
$150,000. Dėlto mes nenu
rimsim, didžiumai akis ati
darysiu!, o už poros metų ir 
gubernatorių laimėsim.

Ir Streiką Laimėjom

Kuomet rinkimų kampa
nija buvo pačiam įsisiūba
vime, kai kuriem mums te
ko dirbt dieną ir naktį ir 
jau aiškiai atrodė, kad pa
žangus 
miami, 
nieriai 
niausiu 
vokavo Whiting Co. darbi
ninkų streiką. Šios kompa
nijos darbininkai yra Amal- 
gameitų unijoj ir mano as
meninėj vadovybėj.

Tiesa, per 8 dienas prieš 
pat rinkimus, mažai ką ga
lėjau padėt politinės kovos 
lauke, nes reikėjo streiką 
vesti. Bet tas streikas greit 
išsivystė iš ekonominės ko
vos tiesiog į politinę kovą, 
o tai yra labai pavojingas 
dalykas, kai kurie akylesni 
industrialistai tai pastebė
jo ir sakė, kad čia jau yra 
žaidimas su ugnimi.

Rugsėjo 12 d. buvo rin
kimai ir tą pačią dieną už-

žmonės, unijų re- 
laimės, tai reakcio- 
griebėsi kraštuti- 

priemonių ir išpro-

Lietuvių Darbininkų 
Dr-jos Suvažiavimas

LDD Centralinio Komi
teto įpareigotas šiuo skel
biu, kad musų organizaci
jos eilinis suvažiavimas 
įvyks spalių (October) 29 
d., Lietuvių Piliečių Drau
gijos auditorijoj, 368 West 
Broadway, South Bostone.

Pradžia—10 vai. ryte.
Visas LDD kuopas ir pa

vienius narius kviečiu ruoš
tis prie suvažiavimo ir ja
me skaitlingai dalyvauti.

Musų suvažiavimo darbo
tvarkė bus sekama:

1— Suvažiavimo atidary
mas,

2— Mandatų komisijos 
rinkimas,

3— Svečių ir delegatų 
sveikinimai,

4— Mandatų komisijos 
pranešimas,

5— Suvažiavimo pirmi
ninko, pirmininko pagelbi- 
ninko ir sekretoriaus rinki
mas,

6— Rezoliucijų komisijos 
rinkimas,

7— LDD Centro Komite
to raportas,

8— “Darbo” redaktoriaus 
raportas,

9— Kontrolės komisijos 
raportas,

10— Agitacijos komisijos 
raportas,

11— Nauji sumanymai,
12— Rezoliucijų komisi

jos pranešimas,
13— LDD Centro Komi

teto rinkimas,
14— Suvažiavimo užda

rymas. 1
LDD kuopos ir pavieniai 

yra prašomi savo pasiūly
mus ir sveikinimus siųsti 
žemiau nurodytu adresu. 
Bus labai malonu, jei tuos 
pasiūlymus ir sveikinimus 
lydės didesnė ar mažesnė 
auka. LDD yra apšvietos 
organizacija, ii leidžia žur
nalą “Darbas,” o tam rei
kia lėšų. LDD Centralinis 
Komitetas nori padidinti 
musų žurnalą, bet tą pada
ryti bus galima tik su visų 
musų organizacijos kuopų, 
pavienių narių ir simpatikų 
pagalba. Tad junkime sa
vo gretas, kas ir kuo galė
damas prisidėkime prie 
stiprinimo musų organiza
cijos.

Vakare ir toj pat svetai
nėj bus didelis banketas 
suvažiavimo dalyviams pa
gerbti.

Dar kaltą raginu visus 
dalyvaut suvažiavime ir 
laukiu jūsų kooperacijos.

Draugiškai,
N. Jonuška, 

LDD CK Sekr.
15 Cotton St., 
Roslindale, Mass.

SUDIEV CIVILIS GYVENIMAS

jaunas Joe IStapp pašauktas į marinu korpusą karo tar
nybai. Filmą žvaigždė Gloria Svvanson jį bučiuoja, pa
lydėdama jį į naują, kareivišką gyvenimą. Vaizdas nu
trauktas Los Angeles vyru rekrutavimo įstaigoj, kur 
pulk. J. O. Brauer žiuri ir šypsosi.

Įdomus Dalykai
Kaip Gaminamas Stiklas? minium oxide ir boric ox-

i - - ■ iide. Iš tokio stiklo daromiStiklą žmones pradėjo ga- . . . , . ,. ...
. t .!virimo indai, ypatingai tin-minti labai senai. Jau net , x i i l ■■—laboratorijose, 

i Amerikoje “Pirex” yra vie- 
inas iš tokių stiklų. Norint 
gauti spalvotą stiklą deda
ma į ištirpusį stiklą dažų 
(oxidų). Pavyzdžiui, sele- 
num stiklas yra raudonas 
ir yra vartojamas automo
biliuose ir pavojaus signa
luose.

i Automobiliuose ir kitur, 
norint išvengti sužeidimų 
nito stiklo skeveldrų, varto
jamas “triplex shatter- 
Įproof glass.” Jis padaro
mas sekančiai: Du stiklo la
pai padengiami iš vienos 
pusės specialiu želatinų; 
tarp jų įdedamas lapas ce- 
lulozo acetato, celuloido 
arba kitos peršviečiamos 
plastikos. Spaudžiama šil
dant ir--gaunamas-lyg vien- 
tisinis stiklas. Šio stiklo šo
nai turi būti gerai užtaisyti, 
kad neįeitų oras ir drėgmė.

Dabar yra išvystytas nau
jas tipas saugaus stiklo, 
....... > vadinasi “securite.” 
Šis stiklas nedųžta į aštrias

Musų tėvų krašto Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir joQ 
vykdomas Vajus. Paremki 
tautieti, tad jos darbus!

111111L1 ICIUCU OV11CU. uau net ! ,, i . įką vartotiegyptiecių kapuose, kurie 
buvo padaryti prieš 6,000I .
metų, randama stiklo ga
minių, 
myba ypatingai pradėjo 
klestėti šešioliktam šimtme
ty. Čia tada Venecija (Ita
lijoj) pasižymi labai gra
žiais meniškais stiklo išdir
biniais. Amerika beveik 
negamino stiklo net iki pra
džios aštuoniolikto šimtme- 
čio, nors skaitoma, kad pir-,^ 
mą čia stiklo fabriką įstei
gė 1609 m. Jamestown’e, 
Virginijoj, kur dirbo iš 
Olandijos ir Lenkijos at
vežti specialistai.

Stiklo gamyba čia pradė
jo plėstis tik po 1859 metų, 
kai buvo rastas žibalas ir 
žmonėms reikėjo lempų. 
Bet pilnai sustiprėjo stiklo 
gamyba Amerikoje tik po 
1917 metų ir jau neberei
kėjo įsigabenti stiklo dirbi
nių iš užsienio.

Stiklas yra p 
sekančiai: Padaromas miši
nys iš balto smėlio (Si 02), , ,, , , .kalkių akmens (CaCO3) ^eveldras, bet j apvalius 
sodos (soda ash—Na2 CO- 
3) ir šildoma palengva 
maždaug 10 dienų, kol iš 
ištirpusio stiklo išeina L„. 
bulų pavidalu paskutinės 
dujos (carbon dioxide). 
Paskui, norint 
plokščią stiklą, išleidžiama 
ištirpusi masė ant geležinio 
stalo ir voluojama geleži
niais volais. Po to, šie ata
tinkamo storumo lapai pra
eina pro tam tikras kros
nis, kur jie palengva atauš
ta. Šie lapai piaustomi ir 
pagal reikalą šlifuojami.

Nesenai pradėjo gaminti 
nematomą stiklą (invisible 
glass). Šis stiklas yra var
tojamas krautuvių langams. 
Jo paviršius yra padengtas 
plona filmą fluorinių me
džiagų, kuri tik mažą dalį 
šviesos spindulių reflektuo
ja. Paprastai stiklas didelę 
dalį šviesos spindulių atmu
ša atgal ir tuo tampa mato
mu. Bonkas paprastai 
daro pučiant ir spaudžiant 
į formas. Seniau tą darbą 
darydavo pavieni žmonės. 
Bet dabar tą darbą atlieka 
mašina, kuri per valandą 
padaro tūkstančius bonkų.

Stiklo yra įvairių rūšių. 
Jeigu vietoje kalkakmenio Raikymui, 
deda švino oxidą (PbO), 
tai gauna sunkų stiklą išmo 
kurio i_ 
indus ir 'vazas, 
elektros lemputes. Jei nori- rijoms indai, be to gražios 
ma daryti optinį stiklą, de- vazos, įvairus ornamentai 
da potasium carbonate ir ir lęšiai. Paprastai čia 
arsenic trioxide. Jeigu no- Amerikoje viena kvarco iš- 
rima gauti stiklą, kuris ne- dirbinių rūšis ^vadinama 
bijotų ugnies, šildant net “Vistreosil” vardu, 
iki raudonumo, *deda alų- J- Suvis.

Europoje stiklo ga-

gaminamas ,... kuris

šmotus. Toks stiklas yra 
gaunamas staiga jį atvėdi- 
nant. Jo paviršius pasilie- 

bui°|ka nuolatinai įtemptas.
Kristalinis Stiklas (Quartz)

Kristalinis stiklas arba 
kvarcas yra randamas gam
toje. Jis yra labai kietas ir 
skaidrus, ir gali būti taip 
pat padarytas dirbtinu bu- 
du, šildant paprastą smėlį 
(SiO2) prie labai aukštos 
temperatūros. Taip pat ak
menyse (granite) galima 
pastebėti labai kietą stikli
nę medžiagą—tai yra 
pats kvarcas. »

Iš natūralaus kvarco 
prastai piauna mažus 
šius (lenses) optikos instru
mentams. Bet General 
Electric Co., Massachusetts, 
išvystė būdą, kaip padaryti 
dirbtiniu budu didelius 
kvarco lęšius.

Kvarcas turi labai mažą 
išsiplėtimo koefecientą, tai 
yra, jis įkaitintas iki rau
donumo ir įmestas j vande
nį, , neplyšta. Jis dar tuo 
geresnis už stiklą, kad yra 
labai kietas ir praleidžia 
trumpas ultra -‘violetines 
šviesos bangas, kurios rei
kalingos musų sveikatos pa-

Pagerinus kvarco gamini- 
) metodą, kvarco gami- 

gamina spindančius niai atpigo. Iš jo jau yra 
taip pat ir gaminami įvairus labarato-

padaryti

tas

pa
le-
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Pranas Eidukevičius
Bolševikinamoje Lietuvos Istorijoje ir Tikrovėje

jtepratęs verstis gyvenamąją 
valandą ryškėjančiais' pro
fesinės darbo praktikos da
lykais ir bejėgis' ne tik ku- 
jriems teoriniams socializ
mo klausimams diskusuoti, 
bet ir politinėje praktikoje

(Tęsinys)
Šiaip LSDP, pravedusi 

savo susirinkimuose ir spau
doje federalistų ir autono- 
mistų diskusijas, 1907 m. 
krokuviniame suvažiavime, 
kur nemažai svėrė partijos 
naujokai, dauguma balsų' rimčiau savarankiškai ori- 
priėmė autonomijos Šukį, entuotis.
kas jai lygino kelią į arti- LSDP gavus nusileisti au- 
mesnį, taip pat daugiausia tonomijos Šukiui, tatai Ei- 
naujapartiečių reikalauja- dukevičiui tiek tebuvo svar
iną žygį—į, susijungimą su bu, kiek tai pačią LSDP 
Rusijos socialdemokratų vertė ne senoviškai derintis 
partija, 
ypač ] 
LSDP 
dinis) 
niuje. < 
jog ir anksčiau, autonomis- 
tams dar nepasireiškus ir 
nelaimėjus, LSDP nesikra- 
tė bendradarbiavmo su ki
tomis socialistinėmis parti
jomis, tad ir su RSDP.. Kro
kuvoje pralaimėję nepri- 
klausomiečiai (federalis- 
tai), žinoma, tuo pačiu ne
virto autonomistais, tik vie
ni (berods ir kiti autono- 
mistai) pasitraukė iš parti
jos darbo (kas savo sume
timais), kiti, nusilenkdami 
partijos nutarimui, toliau 
joje dirbo, laukdami, kai 
tolesnė visuomeninė ir po
litinė Lietuvos raida leis 
jos nepriklausomybę įkū
nyti. Reikšminga, jog 1915 
m. vokiečiams besiartinant 
prie Vilniaus ir lietuvių in
teligentijai skilus — vie
niems paskui rusus pasi
traukus Maskolijon, o ki
tiems likus Vilniuje—likę

—čia' clesdicčiai beveik visi 
buvo nepriklausomiečiai— 
A. Domaševičius, A. Janu
laitis, S. Kairys, M. Biržiš
ka ir kiti. Išimtis—auto-
nomistas P. Eidukevičius, 
po vokiečiais betgi savotiš
kai ir čia pasireiškęs.

Tad grįžkime prie Eidu
kevičiaus.

V
LSDP nepriklausomybės, 

federacijos, autonomijos 
subtilizavimas P. Eidukevi
čiui buvo svetimas ir neį
domus tolimosios ateities 
dalykų lukštenimas. Tam 
jis buvo persilpnas, gyveni
mo praskiestas lietuvis, 
perplokščias protautojas, 
ėjęs per partijas (PPS, 
LSDP, pagaliau komunis
tais pasivadinusių bolševi
kų RSDP ir jos “Lietuvos 
ir Baltarusijos” atžala), bet 
nei su viena giliau nesuau
gęs, tik siaurai jo supran
tamos partinės organizacijos 
reikalingas profesinio darbi
ninkų sąjūdžio praktikas— 
ne mažo, bet siaurai orga- baidomi, išryškėjusių pro- 
nizacinio partinio patyri- vokacijų šlykštumu atstu
mo, neplačios orientacijos, miami ir partijų vadovavi- 
- 1 . - ......... ..........-

, kurį reikalavimą prie carų valstybės sąlygų, 
pabraukė 1909 m. į kurias Lietuva nuo aštuo- 
(aleksinis ir edmuh- niolikto amžiaus pabaigos 

suvažiavimas Vii-Į prievarta buvo įspausta, ir 
Čia dar pabrauktina, siekti Lietuvos išvadavimo 

iš šių primestinių ryšių, bet 
jungtis su Rusijos socialde
mokratų partija carizmui 
įveikti, nesiekiant Lietuvos 
atskyrimo nuo Maskolijos. 
Siaurai protaujančiam Ei
dukevičiui organizacinis 
jungimasis su RSDP ne tik 
reiškė LSDP subordinavimą 
RSDP, bet ir virto savai
mingu siekimu, kur politinė 
tokio jungimosi prasmė 
(carizmui įveikti) teliko ne
reikšmingu figos lapeliu 
partinio siekimo nuogumui 
pridengti.

Kad ir taip—ką gi darė 
Eidukevičius taip savo su
siaurintam tikslui—LSDP 
apjungimui su RSDP—pa
siekti? Pasak Šarmaičio, 
Eidukevičius kovojęs ir 
įveikęs partijos likvidato
rius, kurie, matyti, kliudė 
tam apjungimui įvykdyti, 
kovojęs ne vien už prisijun
gimą prie RSDP, bet tie
siog prie bolševikų. Prisi
žiūrėkime ką ir kaip jis ko
vojęs.

Eidukevičius buvo išrink
tas Centro Komitetan ta
da, kai revoliucinis sąjūdis 
jau buvo įveiktas ir visoje 
imperijoje įsivyravo reak
cija. Tai reiškė ne vien 
reakcinę valdžios politiką 
—n-’Tinį jos terorą, pilieti
nių teisių susiaurinimą ir 
atiminėjimą, įstatymais ir 
potvarkiais konservatizmo 
skiepijimą ir tvirtinimą vi
suomenėje, bet ir pačioje 
visuomenėje 1905 m. paki
lusių visuomeninių nuotai
kų atslūgimą ir, revoliucijai 
praūžus, įsigalėjimą nere- 
voliucinių, kitiems net anti- 
revoliucinių nuotaikų.. Dar
bininkijoje ir revoliucinėje 
inteligentijoje buvęs politi
nis ir ypačiai partinis įsi
karščiavimas atslūgsta, iš 
revoliucinių partijų šalinasi 
revoliucijos metu įsilieję į 
jas, o dabar valdžios teroro

RANKINĖ GRANATA, KAIP BEISBOLE

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kapralas James T. Kerns, geras be'sbolini akas, meta rankinę granatą j bolševiką po
ziciją. Jis sako, kad beisbolas išlavina rankas ir išmoko pataikyti granatą, kur rei
kia.

Farmeriam Pasiskaitytmu nusivylę darbininkai ir 
moksleivija, kurie ima prieš 
visa, kas partiška, purtytis, 
kaltinti partijas siauru ir 
nevaisingu partiškumu, ne- 
besižavi partijos darbo ne
legalumu. Kiti bolševikų 
literatai nebesitenkina su- 
partintu marksizmu ir mė
gina laisviau (europietiš-Į sidaro dar sunkesnė, 
kiau) i 
mintį, kam priešinasi kieta-'ir gyvuliai. Todėl kiekvie-^1- 

nam farmeriui reikia žinoti,' 
'kaip elgtis su gyvuliais, jei 
iškyla ugnis, nes gelbėti 
juos iš liepsnų labai sunku. 
Kažin dėl kokios tai savo 
ypatybės, pajutę gaisrą, gy
vuliai nesiduoda varyt iš 
tvarto; o jeigu jau-per di
deles pastangas juos išva
rai, ypač, jei tai būna nak- yra labai skubus darbas, ta- 
tis, jie grįžta atgal į degan- čiau žmogus turi elgtis šal
tį trobesį, ir jau tada labai tai ir apgalvotai. Jei žmo- 
sunku juos iš ugnies išgel- nių yra pakankamai, gyvu- 
bėti. ; r j liūs gelbėti reikia eiti ke-

Toks gyvulio elgesys aiš- liems: vienas turi pasilikti 
kinamas jo instinkty vine J prie 
baime, panika. Nusigandęs 
jis nori būt tvarte, manyda
mas, kad čia jam mažesnis 
pavojus. t'

Dėlto gyvulius reikia gel
bėti kuo greičiausia, kol

Kaip Gelbėti Gyvulius įjuos dar nėra apėmusi pa-
Gaisro Metu? nika. Sunkiausia yra gel-

~ . . , . bėti avis, todėl jos dažniau-Gaisras jau pats savaime sia ir sud
yra didele fermeriui nelai- Gelbėjim0 darbas darosi 
mė. Tariau ta nelaimė pa- ne^ jr pavojįngaSi jeigu ku-

iisviau jeuiopieus- sidaro dar sunkesne, jei • „„vl1ivc
reikšti socialistinę kartu su trobesiais sudega^ kl ” piktas ’ To
am nriošinoci Vmi n.1;.. | HUS,ai Klys, yia piktas. 10-

(kiais atvejais pirmiausia rei
kia turėti galvoje žmogaus 
saugumą; jei gaisras smar
kiai plečiasi ir piktą gyvu
lį negalima išgelbėti be pa
vojaus savo gyvybei, tai 
verčiau jį palikti likimui.

Kaip gyvulių gelbėjimas, 
taip ir trobesių gesinimas

MES ATLIEKAM . . .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

o BIZNIO KORČIUKIŲ
o SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
O BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
o PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay, South Boston 27, Mass.

kaktis Leninas. Daugelis 
menševikų reikalauja pla
tesnio darbininkų sąjūdžio 
legalinių formų naudojimo, 
nebe tiek dėmesio beskir- 
dami pogrindinėms parti-] 
nės organizacijos formoms, 
iš karštų partiečių susilauk
dami dėl to partijos likvi
datorių vardo ir atkaklios 
kovos už ligšiolinio parti
jos vaidmens išlaikymą.

Lietuva taip pat, kaip ir 
caristinė Rusija, reakcijos 
buvo paliesta, tik europiš- 
kesnė — tvirtesnės ūkinės, 
visuomeninės ir dvasinės 
kultūros, šviesesnė, tautiš
kai labiau susipratusi ir il
gametės kovos dėl savo tau
tinių (kalbos, spaudos ir 
tt.) teisių užgrūdinta, tad 
atsparesnė priešingiems vė
jams, reakcijos metu savo 
tautinį sąjūdį net sutvirti
no; prisiminkime reikšmin
go Lietuvos istorijoje prieš
karinio pilkamečio ne tik 
revoliucinius 1905-1907 m., 
bet ir reakcinius metus po 
1907 m. LSDP, kaip ir 
RSDP ir kitos revoliucinės 
organizacijos, skaudžiai ga
vo patirti reakcijos smū
gius, ne tik nustodama dau
gelio valdžios išplėštų iš 
jos tarpo ar gavusių į Va
karus pasitraukti draugų, 
bet ir jausdama tiek plačių 
darbo minių, tiek ir intelek
tualų, moksleivių atšalimą 
partiniam darbui, trauki
mąsi iš partijos organizaci
jų, vengimą to, kas part.iš- 
ka (“siaura”). Tačiau net 
apsilpusiomis, iš dalies net 
pairusiomis jėgomis nei ma
nė nei nustojo darbą dirbu
si, tik stengėsi jį pritaikinti 
ne tik pasunkėjusioms dar
bo sąlygoms, bet ir iš viso 
naujoms gyvenimo išda
voms ir šio gyvenimo kelia
miems reikalams. Partijos 
darbas darėsi sudėtinges
nis, lankstesnis, pilkesnis, 
kiekvienam jo dalyviui at
sakingesnis, kad ir herojaus 
laurų nedavęs.

Reakcijai Lietuvos visuo
menėje ėmus stiprėti, LSDP 
parėmė Jono Vileišio iš sa
vo brolio perimtas “Vil
niaus Žinias,” kurias drauge 
su demokratais pavertė an- 
tireakcine pirmeivių tvirto
ve, tuo pačiu laiku leisda
ma ir savarankišką “Naujo
sios Gadynės” ir “Skardo”

I

durų, o kiti prieina 
kiekvieno atskiro gy- 
ir išveda laukan. Du- 
stovintis daboja, kad

Iš Pavergtos Lietuvos

socialistinės mokslei- 
nuotaikas, stengda- 
(1) tas jųjų socialis- 
nuotaikas įsąmoninti, 
pagilinti socialistini

tęsinį “Žariją.” Tuometi
nių “Vilniaus Žinių” bend
radarbių tarpe randame ir 
Zigmą Aleksą, kuris vėliau 
patekęs kalėjiman, smerkė 
ne tik bendrą darbą su de
mokratais, bet ir savaran
kišką elesdiečių 1910-1911 
m. leidžiamą “Visuomenę.”

“Visuomenę” ėmėme leis
ti atsižvelgę į nepartiškas 
musų 
vijos 
miesi 
tinęs 
(2)
darbą, (3) sustiprinti so
cialistų svorį tautiniame 
(visuomeniniame, politinia
me ir kultūriniame) Lietu
vos gyvenime, (4) įsąmo
ninti partinio darbo svar
bumą ir jam pritraukti 
naujų bendradarbių, taigi 
ir partijai susipratusių ir 
veiklių narių. “Visuomenė
je” buvo susispietę dau
giausia nepriklausomybi- 
ninkai, kurie prieš partiją 
niekur nepasisakė. Kad ir 
“Visuomenė” nebuvo parti
jos žurnalas, bet jį vedė 
LSDP CK narys. Jos skai
tytojai sudarė “visūomenie- 
čių” būrelius, kurie reiškė
si moksleivių tarpe, o vė
liau ir platesnėje visuome
nėje, nemažai davę iš savo 
tarpo LSDP narių. Pradė
jusi daugiausia kultūrinė
mis temomis, “Visuomenė” 
čia pat pereina prie visuo
meninių ir baigia cenzūros 
sumetimais neįvardinamais I 
Marksu ir Engelsu.

(Bus daugiau)

prie 
vulio 
ryse 
išvestieji ar išvarytieji gy
vuliai negrįžtų atgal.

Jei tvartas aptvertas, 
geriausia išvaryti juos 
tvoros, kad negalėtų nei 
tyn prieiti prie degančio 
trobesio.

Jei tvartas smarkiai de
ga, reikia saugotis, kad sto
gas ar lubos neužgriūtų ant 
žmogaus. Geriau paaukoti 
vienus gyvulius, negu žūti 
kartu su jais.

Kaip sakėm, sunkiausia 
gyvulius gelbėti nakties lai
ku. Moderniškuose ūkiuo
se daromi net gaisro prati
mai, tvartas smarkiai ap
šviečiamas ir gyvuliai varo
mi laukanį į tamsų kiemą. 
Kai gyvuliai prie to pri
pranta, tai ir gaisro metu 
lengviau iš tvarto išeina.

Tokios pratybos yra ge
ras daiktas, tik bėda su jo
mis ta, kad ūkininkas pap
rastai gaisro nesitiki, todėl 
keltis nakties laiku ir dary
ti tokius “manevrus” jam iš
rodo nereikalingas darbas.

Bet ar kas iš musų skai
tytojų darys tokius prati
mus, ar ne, vistiek žinoti 
kaip elgtis su gyvuliais gai
sro laiku kiekvienam tai
meriui yra pravartu.

tai 
už 
ar-

S. Šimkaus Dainos
Ką tik išėjo iš spaudos 33 
liaudies dainos. Surinko ir 
spaudai parengė kompozi
toriaus sūnūs, Algis Šimkus. 
Su gaidomis ir tekstais, 64 
puslapiai. Kaina $2. Ra
šyti:

“Keleivis”
636 East Broadway 

So. Boston, Mass.

LTSR Ministerių Taryba

Tai yra vykdomasis val
džios organas, kuris turi 
vykdyti visus komunistų 
partijos sekretorių, jų pa
vaduotojų ir padėjėjų nuro
dymus. Jos priešakyje pa
statytas Mečys Aleksandro- 
vič Gedvilas, kaip ministe
rių tarybos pirmininkas, 
bet faktiškai vadovauja iš 
Kremliaus atsiųstas “pirmi
ninko pavaduotojas” drau
gas Vassily Iljič Pisariov, 
51 metų amžiaus, LTSR ir 
TSRS tautybių tarybos na
rys, atstovaująs ten lietu
viam. Greta jo veikia ir 
draugai Aleksandr Petro- 
vič Sokolov, Dimitry Alek- 
sejevič Mamajev, naujoji 
saugumo milicijos (MGB) 
galva, Maskvos MGB Vil
niaus skyriaus vedėjas, ir 
Piotr Mikhailovič Kapra- 
lov. Reikia pažymėti, kad 
paskutinių dvejų metų bė
gyje MGB buvo kai kas pa
keista. Taip Dimitry Ar- 
dalionovič Jefimov buvo 
pašalintas iš pareigų nepa
sisekus jam užgniaužti po
grindžio veiklos. Viešosios 
apsaugos ministerijai vado
vauja generolo majoro uni
formą nešiojąs Juozas Bar- 
tašiunas, vidaus reikalų mi
nisteris. Jo pirmtakunas 
Guzevičius išėjo į “rašyto
jus” ir šiuo metu rašo no
veles. Bartašiunas esąs 
lietuvių kilmės. Nepasise
kus bolševikam 1919 metais 
paimti Lietuvos jis pabėgo 
su jais į Rusiją ir ten išėjo 
NKVD akademiją. Jis nei 
kalba lietuviškai, nei šios 
kalbos mokosi. Kazys Fran- 
cevič “Liaudis” valdo že
mės ūkio ministeriją. Ru
sai šneka, kad jis esąs 49 
metų, kilęs nuo Baisogalos, 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą iš Lietuvos išvykęs į Ru
siją drauge su savo tėvais, 
kur tarnavęs raudonojoj ar
mijoj 1917-24 metų laiko
tarpyje ir vėliau iškilęs 
kaip komunistas. Jam pa
deda du pavaduotojai— 
Matvejev ir Dubin. Nese
nai ministerių paskirtas ir 
rusas Piotr Koltsov.

Drg. Piotr Šeremetjev 
yra “naujas lietuvis,” pa
skirtas statybos ministerių. 
Statybinių medžiagų pra
monei vadovauja Nikolaj 
Andrejevič Liubimcev, miš
kų ministerijai — Andrei 
Sergejevič Zasypkin (ank
sčiau žuvų ministeris), vie
tinės pramonės ministerių 
yra Kalugin.

Po to kai Niunka atliko 
Lietuvos mokytojų valymą, 
švietimo ministerija buvo 
pavesta Albertui Knyvai 
(1949 m. birželio mėnesį).

Bacharov yra vyriausias 
LTSR prokuroras. Prekybos

ministeris — Adolfas Adol- 
fovič Ivaškevičius. Puškov 
tvarkė kinematografijos mi
nisteriją, gi nesenai buvo 
pakeistas Stasiu Varlofo- 
mejevič Brašiškiu. Finan
sų ministerijoj—Vladimir 
Rodionov vadovauja minis- 
teriui Aleksandrui Antono- 
vič Drobniui. Valstybės 
kontrolierius Zigmas Domi- 
nikovič Tverkus buvo nese
nai pakeistas draugu A. 
Jefremov. Motiejus Osi- 
povič Šumauskas yra vals
tybės planavimo komisijos 
vedėjas.

Perkrikštija Gatves
Iš gaunamų iš Vilniaus 

miesto laiškų matyti, kad 
šiuo metu šiame mieste 
vyksta gatvių perkrikštiji- 
mas. Daugelis gatvių gau
na naujus, šiuo kartu jau 
maskoliškus vardus. Senie
ji vardai tuo tarpu dar te
berašomi skliauteliuose.

LTSI Dailininkai
Šiuo metu Lietuvoj dau

giau ar mažiau aktyviai 
reiškiasi šie dailininkai: J. 
Mikėnas, P. Vaivada, N. 
Petrulis, E. Vyšniauskas,
R. Jachimavičius, J. Kėdai- 
nis, B. Pundžius, P. Alek
sandravičius, V. Palys, bro
liai Žukliai, Plėškunas, Na
vickaitė, O. Lipeikaitė, Kir- 
senovas,' Narkevičius, A. 
Žmuidzinavičius, Petravi
čius, V. Dilka, V. Mackevi
čius, Levas Mergašilskis, 
A. Gudaitis, L. Katinas, T. 
Sergijevičius, L. Tamulis, 
F. Ivanauskas, A. Dovydai
tis, Č. Znamerovskis, Šilei
ka, J. Vienožinskis, I. že- 
benkienė, R. Kalpokas, J. 
Vilutis, V. Norkus, B. Ja
cevičiūtė, T. Filipaitis, A. 
Motiejūnas, M. Rozentalis, 
P. Stauskas, V. Jurkūnas, 
J. Kuzminskąs, Tulienė, P. 
Rauduvė, D. Tarabildienė, 
T. Kulakauskas, V. Banys,
S. Ušinskas, Krukaitė, Pra
puolenis, Vitkauskas, V. 
Palaima, Songailaitė, La- 
buckas, Jankus, Grigo j an- 
cas, Surkevičius, Lukšas.

Prie LTSR ministerių ta
rybos sudalyta meno reika
lams valdyba, kuri ir per
duoda komunistų partijos 
nurodymus, kokias 'temas 
musų menininkai turi pieš
ti.

Šienas Valstybei
Ne tiktai “pirmąjį grū

dą,” bet ir pirmuosius iš
džiuvusio šieno vežimus 
Lietuvos kolchozai ir dar 
kai kur užsilikę privatus 
smulkieji ūkininkai turėjo 
atiduoti valstybei. Šienas 
skiriamas karo reikalams.

ELTA.

Buvusio Lietuvos Prezidento
DR. KAZIO GRINIAUS

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

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

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

KELEIVIS
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
X-

ši SKYRIŲ TVARKO
_________ - M. MICHELSONIENĖ .. ,............  .

Skirtumas Tarp Profesionalo 
Ir Artisto Muziko

Muzikas, kuris atlygina
mas už vaidinimą scenoje ir 
iš to pragyvena, vadinamas 
profesionalu. Amerikoje 
yra labai daug menininkų, 
kurie yra prasti muzikai, 
bet gauna geras algas ir 
mes juos vadiname profe
sionalais. Musų žmonės ma
no, kad būti profesionalu, 
reikia būti geru artistu. 
Nieko panašaus. Mes tik 
pažvelkime i Amerikos ra
dio muzikus: ar visi jie ar
tistai? Visai ne; bet jie be
veik visi gauna po kelis 
šimtus dolerių į savaitę. 
Taip, visi jie yra profesio
nalai, nes jie gauna gana 
didelį atlyginimą, bet toli 
gražu ne visi jie artistai.

Kas yra tikras artistas ir 
kodėl muzikos kritikai va
dina jį artistu? Artistas yra 
tas, kuris savo meno šako
je sėkmingai duoda kon
certus, dalyvauja operoj 
arba orkestro], ir taip sužavi 
klausytojus, kad jie jaučia
si laimingi, nors tikrenybė
je yra labai pavargę nuo 
kasdieninio gyvenimo naš
tos.

Paimkime Kreislerį. Kas 
girdėjo jį smuiką griežiant, 
žmogus jauti, kad esi kitam 
pasaulyje, užmiršti visus sa
vo vargus ir bėdas. Toks 
artistas, kaip Kreisleris, ga
li ir iš menkiausio kūrinėlio 
sukurti didelį ir malonų da
lyką. Kreisleris, be abejo
nės, turi prigimtų gabumų, 
kuriais geroji gamta ne vi
sus artistus apdovanoja.

džiusi daugiau z.monių, ne
gu dvasiškiai gąsdindami 
žmones pragaru. Kas ga
lėtų pasakyti, kad ji nebuvo 
aukščiausio laipsnio artis
tė? Arba paimkime lietu
vių dainininką J. Babravi
čių. Jis ne vienam klausy
tojui ištraukė ašarą su pap
rasta M. Petrausko liaudies 
dainele “Tykiai, Tykiai Ne
munėlis Teka.” Daug kas 
tą dainelę dainavo, daug 
kas dar ją dainuos, bet iki 
šiol dar nebuvo tokio dai
nininko, kuris tą dainą taip 
žavingai ir švelniai sudai
nuotų.

Nemanykite, kad artistas 
turi turėti didelį balsą. 
Anaiptol ne. “Tykiai, Ty
kiai Nemunėlis Teka’” ne
reikalauja didelio balso, 
bet reikalauja tikro artisto 
ją tinkamai išpildyti. Ar
tistas ant scenos nesisklai
do, kaip girtas ieškodamas 
tvoros. Tikras artistas i 
neverkia su ašarom ir ne
griebia sau už krutinės, no
rėdamas sujaudinti žmones. 
Artistas savo kurinį pergy
vena sieloje ir suteikia daug 
malonumo klausytojams. 
Nėra tokio gabaus moky
tojo pasaulyje, kuris galėtų 
menininką išmokyti kaip 
jausti muzikos kurinį. Mo
kykla duoda žmogui tam 
tikrą išsilavinimą ir disci
pliną, bet nepadaro iš jo 
artisto. Tikras artistas yra 
gamtos apdovanotas tam 
tikrais gabumais, kurių joks 
mokytojas negali savo mo

VAIZDAS Iš RAUDONOJO KRYŽIAUS LIGONINĖS

Jau 15 tūkstančių Amerikos kareivių buvo sužeisti Korėjos kare. Paveiksle matytis 
vaizdelis iš Raudonojo Kryžiaus ligoninės pietinėj Korėjoj. Raudonojo Kryžiaus tar
nautoja, Mrs. Maude Campbell, įkalbinėja sužeistą kareivį parašyti kelis ždožius į 
namus saviškiams. v {

’Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO
SOCIALIZMO PRADAI

Labai populiari ir naudinga • šių 
dienų 
Kaina

klausimams suprasti knygutė.
..............................................50c

LAISVOS LIETUVOS

VISUOTINAS TVANAS

kiniui įkvėpti.
Jei tamsta jautiesi esąs 

i tikras artistas, tai pasiskai
tyk šių mano eilučių, tada 
spręsk apie save:

Tas pat ir su daininin
kais. Mme. Schumann- 
Heink, buvusi geriausia pa
saulyje kontralto, kurą1 
žmonės gerbė, nes ji buvo1 
labai švelni ir maloni mote-Į 
ris, ir dainavo labai jaus- Dainius taip švelniai dainuoja, 
mingai ir švelniai. Nors ji i Kad ir gamta jam dėkoja,

' x moiancico 11

' I Visi klausos ramiai.
’ Jo dainelę pamylėjo,

Visus jisai sužavėjo.

Nors ji) 
turėjo begalo stiprų balsą, j Plaštakėlės ir geniai, 
bet .vartojo ji taip švelniai,1 visi k,ausos ramiai, 
kad sujaudindavo net ir *> 
mažų vaikučių jausmus. Jig užbur- paukštelius> 
Kažkas yi a įssitai ęs, kad j Gegutėlę, vyturius. 
Mme. Schumann-Heink su Kas tik klausė jo dainų, 
paprasta dainele, “Home, sieloj buvo tam ramu. 
Sweet Home,” yra pravirk' Snaudė pempės ir kiškeliai,

MOTERYS KARIAI NELAISVĖJE

Tarpe paimtu Į nelaisvę šiaurinės Korėjos bolševiku pa
sitaiko ir motery, kurios kariavo su ginklais prieš pieti
nės Korėjos ir amerikiečių armiją. Vaizdelyje matyti dvi 
paimtos nelaisvėn bolševikės Seoul mieste.

Ar galėjo būti toks tvanas, kad 
apsemtų visą žemės rutulį ? Iš kur 
ėmėsi tiek vandens? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskaito 

“Ar Buvo Visuotinas Tva- 
Kaina .............   25c

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

žmonės kuria per amžius ? Šį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina .....................i......... 10c
SOCIALIZMO TEORIJA

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

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perštato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatus. 25c
VALGIŲ GAMINIMAS

Knyga gražiai padaryta ir kupi
na visokių receptų. 224 puslapiai. 
Kaina tik ................................. $1.00
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

Visokiuose 
bino įvairius 
mas keitėsi, 
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. .. $1.00
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kainą ................................ $1.00
SAPNININKAS

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

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo’-bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina. ...................................... i.. 25c
KODĖL Aš NETIKIU
Į DIEVĄ?

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

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 puid. 
Kaina tik ......................  «l..Oi)
TAVO KELIAS Į 
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas..........25c.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

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

DĖL
LSDP Užsienių Organizacijos raš-, knygelę ‘ 

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol-;nas?” K 
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina.. 25c '
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra 
šviesoje. Visi nori žinoti apie 
ją. Visiems kyla klausimas 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateįtis gali būti ? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietuvos pri-zedentas 

Dr. Kazys Grinius.
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, 

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir įdomių 
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny
gą visi lietuviai turėtų pęrskaityti. 
Kaina ........................................ $2.00

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

faktų 
Rusi- 
kodėl

jTyomet užvirink juos tame ]eva Paulėkiutė
Pametė Rockefellerį

Ir žiogeliai, vabalėliai.
Dainiaus balse tiek jautrumo, i pačiame vandeny,” kad švo-j

Dainoj grožio, malonumo,
Kad užmigti gal miškai,

Šimtamečiai ąžuolai.
ONA B. KUBILIENĖ.

gunai pabaltų. Sudėk juos 
į puskvortinius stiklus, už
pilk karštu uksusu ir užda
ryk iki reikės vartoti.

DAR TIEK MAŽA

Dar tiek maža valandų 
mano jauno tegyventa, 
dar tiek maža temylėta, 
ir 
ir 
ir 
ir
šaukia, veda amžina!

žirgai nejodinėti, 
visur tas žalias vynas, 
visur širdis svaiginas, 
visur jaunystė moja,

Dar tiek maža valandų 
jaunas aš tegyvenau, 
temylėjau, tesvaigau!
Mano žodžiai, tai tik skrenda, 
skrenda, virsta dainomis, 
ir jauna, jauna širdis 
girdi džiugų laimės gandą.

Seserėle, šen į ratą!
Mudu svaigsime kartu.
Jei šir/lis dainuot suskato— 
eikš, radasta raudonžiede, 
tu jaunystei giesmę giedi, 
tai mus vienas kelias ves 
į slaptų kraštų gelmes!

Dar tiek maža valandų 
tegyventa, temylėta!

KAZYS INČIURA.

VALGIAI

Gardus Piernikėliai

Imama 2 kiaušiniu. 
Nepilną puoduką miltų. 
Pusę šaukštuko druskos, 
šaukštuką baking pauderio. 
Puoduką rudojo cukraus. 
Pusę puoduko riešutų. 
Puoduką datulių (dates). 
šaukštuką vanilės.

MILIONIERĖ STAHL 
IŠTEKĖJO UŽ JUODUKO

William 
amžiaus

tarnavo

Buvusi Detroito milionie- 
riaus žmona, 47 metų am
žiaus ,Mrs. Stahl, kuri nese
nai atsiskyrė nuo savo vyro 
dabar ištekėjo už 
Tibbs, 24 metų 

I juoduko.
Šitas juodukas

pas Stahlus už berną ir apy
senė milionierė įsimylėjo į 
jį. Atsiskirdama nuo savo 
baltojo vyro, ji gavo apie 
$1,000,000 pinigais ir puoš
nius rūmus Detroito turtuo
lių kvartale Grosse Point.

Ji sakosi taip prie to juo
džio pripratusi, kad visai 
nesijaučianti ištekėjusi už 
kitos rasės vyro. “Aš ma
nau, 
rai,” 
stovams. “Šiur, kad bus,” 
pritarė juodukas.

Jiedu susituokė juodvei- 
džių bažnyčioje ir apsinak
vojo juodveidžių viešbuty.

I

Musų skaitytojai, tur būt, 
nebus dar užmiršę tos sen
sacijos 1948 metais, kai Ie
va Paulėkiutė, lietuvių mai- 
nerių duktė, ištekėjo už 
garsaus Amerikos milionie- 
riaus Rockefellerio.

Well, šandien Ievutė sėdi 
jau pas mamą ant farmos 
Indianos valstijoj, netoli 
Lowellio miestelio. Ji at
sivežė pas motiną ir savo 
dvejų metų sūnelį, kurį su
gyveno su Rockcfelleriu. Ir 
ji bijosi, kad buvęs jos vy- 
'ras neatimtų iš jos vaikučio 
teismo keliu. Dabartiniu 
laiku jis esąs Pietų Ameri
koj. Ievutė gi ketina žie
mai važiuoti į Floridą. Ji 
laiko prie savęs sargą.

kad 
žmogus, 
be val-

to,

miltus, 
pauderį. 
Įsuk cu-

Valgyt ir gert reikia dėl 
norisi, atšaus nepagalvojęs 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko 
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. 
kaina tik ....................................

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas. Šių knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų j tokią kunigų globų. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ..................   25c
ŽEMAITĖS RAŠTAI

šios
Jos
15c

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku-' 
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė, žemaitė yra daug raštų pa- 

— c , v., .] rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke-ptisakė ji Spaudos at- 8ears O, bet Šita, santuoka; leivis” parduoda jos raštus parašy- • v • ~ -i • . +11Q A vviAMilzm'n lrnrln 4 i 1 n »•» Ir fie 4................ pasibaigė clivorsu. 1 uomet | Į£fke 
ji ištekėjo už piniguočio ~ 
Rockefellerio, bet ir su ši
tuo jau nebegyvena. Sako
ma, jis ją “pažeminęs” ar 
“išniekinęs.”

Iš prigimties ji yra šviesi 
geltonplaukė, bet dabar jos 
plaukai esą nudažyti juo
dai. Ji yra dar tik 34 me
tų amžiaus moteris. Pirma 
ji buvo aktorė ir pozuodavo 
kaip ' “modelis” paveiks
lams, nes graži buvo mer
gaitė.

Reikia pasakyti, kad jai 
sekasi gauti žymių vyrų, tik 
nesiseka su jais gyventi. 
Pirma ji buvo ištekėjjusi už 

kad mudviem bus ge- žymaus diplomato Richard

SENOVĖJE?
kraštuose žmonės gar- 
dievus. Dievų garbini- 
Kodel? Kokius dievus

Persijok kartu 
druską ir baking 
Įmušk kiaušinius, 
krų. Įmaišyk sukapotus 
riešutus, datules, vanilę ir 
rudąjį cukrų. Išversk vis
ką į plokščią blėtą, kurią 
pirma reikia gerai ištepti 
riebalais ir patiesti storą 
vaškuotą popierį. Tešlą iš
lygink per visą blėtą, taip 
kad blynas butų apie trijų 
ketvirtadalių colio storumo. 
Kepk vidutiniame karštyje 
(350 laipsnių) apie 30 mi
nučių, arba iki lengvai pirš
tu įspausta pluta atšoks at
gal. Išversk ant švarios ske
petos ar popieros ir nulupk 
nuo apačios vaškuotą po
pierį. Atversk atgal ir su- 
piaustyk keturkampiais.

Pikeliuoti Svogūnai

kvortos mažų svogūnų, 
šaukštai cukraus, 
puodukai uksuso.

Svogūnus nulupk ir 
pilk šaltu vandeniu
dviem šaukštais druskos. 
Tegul pastovi per naktį.

2
2
4

UŽ-
SU

DIENOS SUKNELĖ

Daili suknelė jaunoms mer
gaitėms namuose ir mieste ne
šioti.

CHICAGOJ RINKLIAVA
DAVĖ BALF’ui $9,000

BALF’o centro sekretorė, 
p. Nora Gugis, praneša, kad 
įvykdyta Chicagoje rinklia
va davė BALF’ui $9,000. 
Pinigai buvo renkami po 
visą miestą.

BALF’o vajui vadovavo 
komitetas iš šių veikėjų:

Adv. Antanas Olis, prel. 
Balys Urba, Jozefina Dauž- 
vardienė, Nora Gugienė, 
Dr. Antanas Juška, Jonas 
Brenza, Antanas Rudis, Po
vilas Baltis, Emilija Šaulie
nė, Petronėlė Gribienė 
Bronius Budginas.

fa jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 

, ’ " j pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdų ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................ 50c
ANGLIŠKAI-LIETU VISKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- __ _  ____
vienas katalikas ir socialistas. Pa- I 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- ' 1
nas. Kaina ....................   10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomis 
žiniomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina............................. 20c
TABAKAS

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

i,” 636 Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Mamytė L a b ai Dėkinga

ir

Norint išvalyti virvę, ant ku
rios džiaunamos drapanos, rei
kia apsupti ją apie skalbiamąją 
lentą ir gerai šepečiu su muilu 
ištrinti. ''- Paskui nuketis van
deniu iš krano ir padžiauti.

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.” 
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

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

Sakoma, kad padėjus į šaldy
tuvą žalią nuluptą bulvę, ji su
trauksianti į save visų kitų 
Valgių kvapą.

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

Keleivis
838 E, Bro*dway, S«. Boston 27, Mass.
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|Iš Plataus Pasaulio
Indonezija Jungtinėse 

Tautose

Jungtinių Tautų seimas 
praeitą ketvirtadienį vien
balsiai nutarė priimti Indo
nezijos respubliką pilnatei
siu Jungtinių Tautų orga
nizacijos nariu. Indonezi
ja, su 70 milionų gyvento
jų, yra 60-sis Jungtinių 
Tautų organizacijos narys.

Graikijos Unijos

Graikijos darbininkų uni
jų kongresas, susirinkęs Pi- 
raeus mieste, nutarė išmesti 
iš darbininkų unijų tuos na
rius, kurie varo propagandą 
už bolševikišką ar fašistiš
ką totalitarizmą. Nutari
mas padarytas todėl, kad 
bolševikai bando Į unijas 
Įšmugeliuoti savo agitato
rius. . ,

Areštai Sirijoj

Sirijos vyriausybė Įsakė 
areštuoti visą eilę karinin
kų, kurie kaltinami, kad 
susibaudę su “viena kaimy
nine arabų valstybe” ir ruo- 
šę sąmokslą nuversti teisė
tą šalies vyriausybę. Jor
danijos karalius senai jau 
svajoja užsidėti ant galvos 
Sirijos karūną ir, matomai, 
karininkai su juo buvo su
sitarę daryti perversmą.

Jugoslavijos Duona

Jugoslavijos vyriausybė 
Įsakė sumažinti racionuo- 
jamos duonos porciją 10%, 
ir. uždraudė išvežti iš kraš
to javus. Patvarkymas pa
darytas todėl, kad dėl saus
rų praeitą vasarą Jugoslavi
jos derlius buvo labai men
kas ir kraštui gresia duonos 
trukumas.

Italijos Bolševikai

Italijoj, netoli Bologna 
miesto, išsprogo slaptas ko
munistų ginklų ir amunici
jos sandėlis. Trys žmonės 
buvo sužeisti laike sprogi
mo. Policija suėmė virš 
20 bolševikų, kurie kaltina
mi laikę slaptą ginklų san
dėlį. Tokių ginklų sandė
lių italų bolševikai, sako, 
turi visame krašte.

MacARTHUR APŽIŪRINĖJA RUSŲ TANKĄ

Dar rūkstantis rusiškas tankas buvo sudaužytas prie 
Seoul miesto. Generolas MacArthur apžiūrinėja tą tanką 
sako, kad toks vaizdas yra “malonus” jo senoms akims. 
Bolševikai karo pradžioje turėjo daug tankų, iš kurių 
dabar liko daug laužo.

Daugiau Profesorių
Negu Studentų

metais, kad
Įsikurusi 
supažin- 
su sveti- 
ir kalbo- 

su

ir

Pramonės Centruose^ 
Trūksta Darbininkų

Ispanija-Portugalija

Portugalijos diktatorius 
Salazar praeitą savaitę sve
čiavosi pas Ispanijos dikta
torių Franko, Madride. Du 
diktatoriai, sako, taręsi 
apie kelius, kaip Įtraukti 
Ispaniją j Atlanto Paktą ir 
aptarę klausimą dėl pasira
šymo “nepuolimo sutarties” 
tarp Ispanijos ir Portuga
lijos.

kariuomenės Įsi- 
Švediją.” Radio 

sukėlė paniką 
vietų, -o G-oeto-

Panika Švedijoj

Stockholmo radio praeitą 
ketvirtadienį perdavė 1812 
metų prisiminimus, apie 
“Rytų-Vakarų karą” ir apie 
“Vakarų 
veržimą Į 
programa 
kugelyje
borgo mieste buvo net mo
bilizuota nacionalinė gvar
dija. Mat, daugelis žmo
nių paaiškinimo prie pro
gramos negirdėjo, o pati 
programa primena dabarti
nę Europos padėtį.

Turkijos Brigada

Rugsėjo 28 d. turkų bri
gada, iš 4,500 vyrų, išvyko 
į Korėją kautis Jungtinių 
Tautų ginkluotose pajėgo
se. z Rugsėjo 28 d. į Kore- 
jos" uostą Pusan atvyko ir 
Australijos kariuomenės da
linys. Siamo kariuomenės 
dalinys jau paruoštas vykti 
į Korėją. Atrodo, kad vi
sų tų kraštų kareiviai pavė
luos į Korėjos kautynes.

ir visą laiką be išimties duoda
ma tik tos nudėvėtos polkos.

Reikia atsiminti, kad polkų 
muzika yra grynai lenkiška ar 
čechiška. Nieko bendra neturi 
su lietuviška muzika. Jau vi
siems radio klausytojams yra 
net iki kaulo įgrysusios tos jų 
“linksmos-smagios” polkos.

Ir Amerikoje galima gauti 
gražių lietuviškų plokštelių (re
kordų) įvairių dainų ir šiaip 
gražios muzikos.

Man teko klausytis kitų mie
stų lietuviškų radio programų. 
Jos jau yra tvarkomos visad 
kultūringai ir gražiai. Ten yra 
duodama graži lietuviška mu
zika, dainos ir graži pasaulinė 
muzika.

Nereikia pasitenkinti vien 
reklaminiais skelbimais ir 
miis nudėvėtomis polkomis 
šūkaliojimais. Reikia rasti
dą ir priemones, kad lietuviškos 
programos tikrai butų 
kos ir įdomios.

Norėtųsi, kad šr.uo 
spaudoje išsitartų ir 
kas.

Lietuviškųjų
Mokyklų Vietoje

Taip yra Politkulturinėj 
Institucijoj.

Ši mokykla yra 
1945 
dint amerikiečius
momis kultūromis 
mis, o svetimšalius 
Amerikos kultūra ir kalba. 
Savo programoj ji siūlo 68 
svetimas kalbas, jų tarpe 
ir lietuvių. Lietuviškai mo
kina Elena Gabris, gimusi 
Peterburge, Rusijoj; anglų 
kalbos kursą baigusi Ber
lyno universitete, gi advo
katūros—Kauno universite
te.

Mokykla skundžiasi ne
turinti pakankamai knygų 
ir neturinti pinigų joms nu
sipirkti, todėl kas turi na
mie atliekamų, jau perskai
tytų knygų, prašomas nu
siųsti šiuo adresu: Polycul- 
tural Institute of America, 
1329—18th St., Washing-’ 
ton 6,D. C.

Aukotojo vardas ir pa
vardė busianti Įrašyta Į pa
aukotas knygas.

Ta pačia proga mokykla

Visuose didesniuose pra
monės centruose dirbtuvės 
jau jaučia patyrusių darbi
ninkų trukumą, 
se orlaivių dirbtuvės, Dėt-į 
roite automobilių dirbtuvės 
ir kiti pramonės centrai 
skundžiasi, kad nėra lavin

Karo gamyba dar tik 
pradeda išsijudinti ir darb
daviai numato, kad varžy
tynės tarp dirbtuvių dėl 
darbininkų bus aštrios. Kai 
kurios dirbtuvės sutelkia 
pat y r u s i u s darbininkus,

Vakaruo- nors darb0 jiems neturi, bet
(laiko darbo jėgą atsargoje, 
kad vėliau galėtų išpildyti 
vyriausybės užsakymus.

tų darbininkų. Iš pietinių 
valstijų daug darbininkų 
keliasi į pramonės centrus 
šiaurėje ir vakaruose, o taip 
pat daug darbininkų iš far- 
mų keliasi į pramonės cen
trus.

Pakalbinkime kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį”. Kaina metams $3.

KAMBARYS BROOKLYNE

KAS MUMS RAŠOMA
Dėl Lietuvišku Radio Programų

Lietuviams yra džiugu, kad 
Bostone yra vedama net trys 
radio programos lietuviškai.

Yra didelė pagarba tiems as-

tik 
to- 
su 

bu-

Lawrence, Mass.

lietuviš-

reikalu 
daugiau

—A. J.

Su Kunu ar Be Kūno

STATĖMENT OF THE
Chvnership, Management, Etc.

Reųuired By The Act of Congress 
of August 24, 1912,

OF KELEIVIS 
(Lithuanian VVeekly)

Published weekly at Boston, Mass., 
Suffolk County, for October 4, 1950.

Turiu nejaunam vyrui ar moteriai 
kambarį. Gali būt ir dabar iš trem
ties atvažiavęs asmuo, bet turi būt 
ne girtuoklis ir teisingas. Dėl ren- 
dos susitaikysime. Per laįšką duo
siu daugiau žinių. (40)

M. Gilder,
991 Madison St., 

Brooklyn 21, N. Y.

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Artbritis ir Neuritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į: (42)
Rosse Products Co., Dept. x-9 
2708 Farwell Avė., Chicago 45, III.

Refore me, a Notary Public in and for 
the Statė and county aforesaid, person- 
a.lly appeared Stanley Michelson, who 
having been dūly sworn according to law, 
depoaes and says that he is the Rus .vl^r. 
of the Keleivis and that the fol- 
lovving is, to the best of his knowled« 
and belief, a true statement of the 
ovvnership, management (and if a daily 
paper, the cireulation), etc., of the 
aforesald publication for the date shoįvn 
in the above captlon. reąuired by the 
Act or August 24. 1912, embodied In sec- 
tion 411, Postai Laws and Reffulatlons, 
prlnted on the reverse of this fortu, to 
\ v 11:

1. That the narnės and addresses ot 
the publisher, editor, managing editor. 
and husiness managers are: 
Publisher—Keleivis Publishlng Co.

636 Broadsvay, So. Boston, Mass. 
Editor—Jonas Januskis,

61 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Mana gi n g Editor—Jonas Januskis,

61 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Ruisiness Manpger—Sta.nley Michelson.

11 Squantum ste, Ee M ii ton, Mass.

2. That the owner is: (If owned by a 
corporation, Its name and address mušt 
be stated and also immediately there- 
under the narnės and addresses of 
stockholders ovvning or hokling one per 
cent or more of totai amount of gtock. 
If not o\vned by a corporation, the 
narnės and addresses of the individual 
ovvners mušt be given. If owned b.v a 
firm, company, or other unineorporated 
concern, Its name and address, a s well 
as t bose of each individual member. 
mušt be given.)
Keleivis Publishing Co.

Trustees:
John Andrevvs, 114 llerbert Rd., 

Arllngton, Mass
Williarn V. A nešta, 8 Mayhew St., 

Dorchester, Mass.
Pa ui A. Brazaitis, 34 Kenberma Rd.,

Į)orchę®te.r, Mass.
Pa ui J. Kruchas, 72 Tremont St., 

Norvvood, Mass.
Jonas Januskis, 61 Thomas Park,

So. Boston, Mass. 
Napoleon Jonuska, 15 Cotton St.,

Roslindale, Mass.
Jonas A. Ya.nkauskas, 546 Broadwa.y,

So. Boston, Mass.
Frank N. Raman, 1118 Washington, st., 

Norvvood, Ala ss.
Stephen Strazdais, 450 E. 7th St.,

So. Boston. Mass. 
Anthony AValeiko, 2 Wlnslow St.,

Carnhridge, M a jis.
The above trustees act for the Eit įma

niau Socialdemocraitic Federation of 
America, a corporation dūly organized 

| and cxisting according to the lavvs of 
the Statė of New Jersey.

3. That the known bondholders, mort- 
gagees, and other security holders oxvn. 
ing <>r holding 1 per cent or more of the 
totai amount of honds, mortgages, or 
other securil les are: None.

4. That thc tvvo paragraphs next
above, glving the narnės of the ovvners, 
stockholders, and security holders, it 
a.ny, contain not only the lįst of stock- 
Imldei’s and security holders as they ap- 
pear npon the honks of the cnmpanv būt 
also, in cases where the stocholder or 
security holder appears upon the books 
of the company as trustee or in any 
other flduclary relation, the name of the 
person or corporation for whom sucb 
trustee ls acting, is given; also that the 
said t\vo para.graphs contain staternents 
einbracing affiant’s fui) kno'Vledge and 
belief as to circumstances and condi- 
tions linder which stockholders and se
curity holders vvho do not appear upon 
the books of the company a s trustees, 
hold stock and securities In a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
and thls affiant has no reason to believe 
that any other person, association, or 
corporation has any interest direct or 
indirect in the said stock, iKipds. or 
other securities than as so stated by 
him. '

5. That the average number of co- 
pies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mail or 
othervvise, to paid subscribers durtng 
the tvvelve monts preceding the date 
showrr, as above is 7,100.
(Signed) Stajilęy Michelson, Bus. Mgr.

Sworn to and subscribed before me 
this 3rd day of October, 1950.

James M. ICeyes, Notary Public.

My commission expires May 15, 1954.

Didesniam lietuvių nau
jakurių skaičiui Įsikūrus J. ieško ir studentų, nes da- 

i Amerikos Valstybėse, iškilo 
klausimas, kaip ir kur mo
kyti vaikus, kad jie nepa- 
pamirštų savo tėvų kalbos 
ir Įsigytų reikalingų žinių 
apie Lietuvos praeitį ir da
bartį. Atvykusius naujaku
rius apvylė lietuviškųjų pa
rapijų mokyklos, vadovau
jamos seselių mokytojų, nes 
jose lietuvių kalbos labai 
mažai temokoma, o Lietu
vos istorijos ir geografijos 
pamokų iš viso nėra. Net 
ir tikyba mokoma anglų 
kalba.

Neliko kitos išeities, kaip 
savo jėgomis organizuoti 
šeštadienines lituanistikos 
pamokas. Bene pirmiausia 
tokia mokykla susiorgani
zavo South Bostone 1949 
m. vasarą, padedant lietu
vių parapijos klebonui kun. 
Pr. Virmauskui, tos para
pijos mokyklos patalpose. 
Netrukus šeštadieninės mo
kyklos suorganizuotos be
veik visose didesnėse lietu
vių kolonijose: Baltimorė- 
je, Brooklyne,' Chicagoj 
(Brighton Pąrk), Clevelan- 
de, Los Angeles (sekma
dieniais), Philadelphijoje, 
Waterburyje, Worcesteryje 
ir Toronte. Jose, mokosi 
šimtai lietuvių vaikų, tiek 
pradinės mokyklos, tiek 
aukštesniosios amžiaus. Mo
ko prityrę, 
mokytojai, 
Sruogienė, 
kas, Ign. 
Barzdukas, 
ir kt. Daugelyje vietų lie
tuvių parapijinės mokyklos 
leido naudotis savo patal
pomis, o reikalingas prie
mones ir lėšas parūpina lie
tuvių tremtinių rateliai bei 
kultūrinės organizacijos. 
Tačiau, nežiūrint to, tėvai 
stengiasi daryti žygių, kad 
parapijinėse mokyklose bu
tų padaryta reikalingų re
formų ir Įtraukta Į progra
mą pakankamai lituanisti
nių dalykų, kuriuos dėstytų 
tam tikslui kvalifikuoti mo
kytojai. Tada nebūtų rei
kalo išlaikyti atskirai šešta
dienines mokyklas.

bartiniu laiku turinti dau
giau profesorių negu klau
sytojų.

KARŠTAS MEILUŽIS
PERŠOVĖ VYRĄ

Inžinierius Alan G. Rich- 
ards, 53 metų vedęs vyras, 
iš Belmonto, rugsėjo 25 d. 
paleido penkis šuvius į Jo- 
seph Krul, 33 metų vyrą, 
kuris vedė prieš 7 savaites. 
Jaunas vyras buvo sunkiai 
sužeistas ir guli ligoninėje. 
Richards suimtas ir tardo
mas.

Peršautojo vyro žmona 
sako, kad inž. Richards jai 
piršosi su savo meile prieš 
vedybas ir siūlė su juo pa
bėgti. Suimtasis inžinierius 
griežtai ginasi, kad jis pa
leidęs šuvius Į Krulą. Su
žeistasis vyras policijai sa
kė, kad jį peršovė Richards 
už tai, kad jis nesutikęs 
grąžinti jam jo “karštų laiš
kų,” rašytų Mrs. Arlene 
TZrul prieš jos vedybas, 
t- ui sako, kad jis tuos laiš
kus sunaikinęs ir negalėjęs 
jų grąžinti. Krul-Richards 
tragedija Įvyko Wellesley.

BEGALINĖ ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 
(Mušk Root) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoje 
ją vadina “begaline,” 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 200 me
tų atgal Lietuvoje gy
dydavosi Begaline 
šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokių 
karščiavimų, drugių, 

uždegimo ir atliuosavi- 
:ų ir neveiklių sąnariu.

Begalinė gera nuo visokių nervų li
gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kiti 
vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jūsų 
namus. Begalinės svaras $7.00. Už 
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27. Mass.
NUO UŽSISENĖJUS1Ų. ATVIRŲ 

Skaudžių Žaizdų 
IR"ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudejimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGŪLO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegotF nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir pevplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ii 
odos. Jos yra geros-"gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos lig-ų. LEGU- 
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., *$1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderį į: (11-li

LEGULO, Dept. 2,
I 4847 W. 14t,h Street,

CICERO 50. ILL.

“Keleivyje” 34 Nr. užtemi- 
jau rašinį apie katalikų baž
nyčios ruošimąsi paskelbti šie
met, lapkričio 1 d., kad Marija, 
Kristaus motina, buvusi paimta 
į dangų su kunu ir siela. Kri
tiškos pastabos buvo visai vie
toje, bet, manau, jų neužtenka. 

Visų pirma turime suprasti, 
kas tai yra “kūnas.” Visoks 

I kūnas, koks jis bebūtų, ’turi 
savo svorį ir pavidalą ir yra 
musų žemės traukimo jėgos 
pritraukiamas. Jei “kūnas” no
ri pabėgti nuo žemės, jis turi 
lėkti į “padanges” virš 7 my
lių greitumu per sekundę. To
dėl, reikėtų manyti, kad Pane
lė švenčiausia lėkė “į dangų” 
tokiu greitumu, nes kitaip že
mės pritraukimo jėga ją butų 

dėvėtų polkų jie visai negali (neleidusi pabėgti nuo musų
Per visas programas griešnos žemės. Bent taip sa

ko fizikos mokslas. ,
Gyvas kūnas reikalaujaj mai

sto ir pro. Kaip ten yra dan
guje su maistu ir oru, jei rei
kalas eina apie “sielų buvei
nę,” galime palikti kunigams 
aiškinti. Bet gyvas kūnas, kil
damas į kokias tai aukštybes, 
turi turėti oro ir maisto. Jei 
Panelė švenčiausia pateko į 
dangų su kunu ir siela, tai ji 
kaip ir bet koks kitas gyvas 
kūnas, turi kvėpuoti ir valgyti. 
Aukštybėse oro nėra, o su mai
stu danguje irgi, rodos, reika
las abejotinas.

Katalikų 
skelbti tokį 
versti visus 
tikėti, kad 
kunu” pateko į dangų, bet baž
nyčia to negali įrodyti, nes tai 
yra priešinga visiems musų ži
nomiems gamtos įstatymams. 
Net ir kitos krikščioniškos baž
nyčios šitą “dogmą” skaito ne
rimtą ir visai nieku neįrodytą.

Tauručių Jonas.

sį j tų programų muzikinę dalį.
Jau butų laikas kreipti di

desnį dėmesį į tų programų 
muzikinės dalies
Nereikia pasitenkinti

menims, kurie sugeba lietuviu1 nudėvėtl* polkų
kalba vesti tas programas.
yra pionieriai lietuviškumo pa
laikyme per radio bangas Ame
rikos lietuvių tarpe.

Čia nesileisime į tų programų vj 
didelę kritiką, nes visi gerai 
suprantame tuos finansinius 
sunkumus, su kuriais tenka su
sidurti tų radio programų ve
dėjams. Bet vistik nereiktų 
pamiršti ir to fakto, kad prie 
tų programų išlaikymo priside- lietuviška muzika? 
da lietuviai.

Aš čia noriu atkreipti dėme- apsieiti.

sudarymą, 
turimų 

plokšte-

i būdą duoti lietuviams
1 muzikos, lietuviškos muzikos, 
lietuviškų damų, patriotiškų ei
lėraščių ir Lietuvos reikalais 
žinių bei prieškomunistinės 
informacijos.

Kažin kodėl, tų radio progra- 
. mų vedėjai yra taip labai pa- 
Įmėgę tas polkutes. Iš kur jie 
yra išgalvoję, kad polkos yra 

Be tų nu-

gražios

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th SL N«w York 1, N. Y.

bažnyčia gali pa- 
“stebuklą” ir gali 
savo ištikimuosius 
Dievo motina “su

TRUMPA-DAILI

Vakarinė suknelė jaunoms 
mergaitėms ir moterims, tin
ka šokiuose.

Lietuvoje dirbę 
kaip Dr. V. 
Ben. Babraus- 

Malinauskas, S.
Pr. Pauliukonis

suskilusios

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą 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, graži.' i viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broadway, South Boitoa 27, M&m.
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Vietinės Žinios
LDD 21 KUOPOS

SUSIRINKIMAS

LDD 21 kuopos susirin
kimas įvyksta šį penktadie
nį, spalių 6 d., Lietuvių Pi
liečių Draugijos senojoj 
svetainėj, So. Bostone. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Šis 
susirinkimas bus paskutinis 
prieš musų Draugijos suva
žiavimą, todėl turėsime iš
rinkti delegatus ir pasitar
sime apie kitus su suvažia
vimu surištus klausimus. 
Visi nariai kviečiami atsi
lankyti.

Į susirinkimą ir, bendrai, 
į musų organizacijos veiki
mą širdingai kviečiame ir 
naujuosius ateivius lietu
vius. L. D. Draugija dirba 
kulturinį darbą, kuriame 
kiekvienas talkininkas yra 
mielai laukiamas.

Valdyba.

F. B. I. ATIDENGĖ
KOMUNISTŲ PLANUS

“koloni- 
svarbes- 
jmones, 
slaptuo-

Federalinis Investigacijos 
Biuras paskelbė komunistų 
partijos planus kovai “prieš 
FBI” ir partijos taktiką ar
timiausiam laikui, kada 
partija turėsianti sunkumų 
tęsti savo veiklą. Policija 
sako, kad pas komunistus 
rastieji planai rodo, jog ko
munistai bandys 
zuoti” kai kurias 
niąsias pramonės 
turi parinkę savo 
sius agentus įvairioms kraš
to sritims ir partija duoda 
instrukcijas saviškiams ir 
bolševikuojantiems, kaip 
vesti propagandą, kad 
Amerikos žmonės skaitytų 
Ameriką “agresorių” Korė
joje, o ne bolševikišką im
perializmą.

Ypač įdomiai bolševikai 
mokina saviškius, kaip at
skirti tikrą komunistą nuo 
FBI 
Bet, 
mas 
FBI 
sius

agento partijos eilėse, 
matomai, tas atskyri- 
nėra toks lengvas, jei 
agentai turi slapčiau- 
komunistų planus.

Balsuotojų Registracija
Baigiasi Šį Penktadienį

Visi piliečiai, norintieji 
dalyvauti šio rudens, lap
kričio 7 d. balsavimuose, 
kurie dar nėra užsiregistra
vę, turi užsiregistruoti iki 
šio penktadienio vakaro. 
Registracija eina dabar 
kiekvieną dieną iki 10 val- 

Registracijos sky- 
taryboje atda- 
iki 10 vai. va- 

miesto warde 
registruojami

vakaro, 
rius miesto 
ras kasdien 
karo.

Šeštame 
^alsuotoiai
Choate Burnham mokyklo
je, E. 3rd St., netoli I St. 
Septintame' warde regis
truojama William E. Rus- 
sel mokykloje, Columbia 
Rd., netoli Dorchester Avė.

Revoliucija dėl Šunų

Cambridge miesto “Hous- 
ing Authority” nutarė, kad 
miesto pastatytuose namuo
se nuomininkai neturi tei
sės laikyti šunų. Tas pat
varkymas liečia du gyvena
mų namų projektus East 
Cambridge. Šimtai nuomi
ninkų dėl to kelia dideli 
lermą ir protestuoia prieš 
patvarkymą. Kas karą, lai
mės, šunes ar miestas, dar 
nėra aišku.

V

RINKIMINĖ KOVA
JAU IŠSIJUDINA

Massachusetts valstijoj 
rinkiminė kampanija pra
deda išsijudinti po išstaty
mo kandidatų. Kandidatai 
į gubernatorius, demokratų 
Paul A. Dever ir republiko- 
nų Arthur W. Coolidge, 
yra abu populiarus musų 
valstijoj ir tarp jų eis svar
biausia rinkiminė kova. Se
natorius Leverett Salton- 
stahl jau pasižadėjo aktin
gai dalyvauti A. W. Cool
idge rinkiminėj kampani
joj-

Republikonų partijoj Ar
thur W. Coolidge yra “vi
durio” žmogus, jis savo rin
kiminę propagandą kreipia 
prieš “fair deal” programą, 
ir “pinigų mėtymą,” o' pre
zidento Trumano socialinės 
programos šalininkai tel
kiasi apie dabartinį guber
natorių P. A. Dever.

Bostono Menininkai Vyksta 
Į Clevelandą ir Chicagą

Bostono menininkai, ba
leto šokėjai T. Babuškinai- 
tė ir A. Liepinas, daininin
kas S. Liepa ir artistas H. 
Kačinskas greitu laiku vyk
sta j Chicagą ir CĮevelan- 
dą, kur musų miesto artis
tai pasirodys prieš lietuviš
kąją publiką. Apie vyki
mo laiką ir parengimų vietą 
tuose miestuose bus praneš
ta vėliau.

“Crusade for Freedom” 
Randa Didelio Pritarimo

Generolų’ Lucius D. Clay 
ir Dwight D. Eisenhower 
pradėtas “Laisvės Žygis” 
(Crusade for Freedom) iš
siplėtė po visą Ameriką ir 
Bostone žmonės rodo dide
lio susidomėjimo tuo lais
vės žygiu. Jau tūkstančiai 
parašų surinkta po deklara
cija apie Europos laisvę ir 
pasiryžimą kovoti prieš im
perialistinį bolševizmą.

Bostono lietuviai irgi da
lyvauja parašų rinkime ir 
daugelis jau pasirašė dek
laraciją, o kiti pasiėmė pa
rašų rinkti.

Vakarinės Pamokos South
Bostono Aukšt. Mokykloj

South Bostono vakarinė 
mokykla jau registruoja 
klausytojus įvairiems kur
sams. Veiks anglų kalbos, 
pilietybės ir siuvimo kursai, 
pamokų vieta pradžios mo
kykloj. Prekybos kursai 
veiks aukštojoj mokykloj. 
Registruotis antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 7 iki 
10 vai. vakaro Aukštojoj 
Mokykloj. Tomis dienomis 
ir valandomis veiks ir kur
sai.

Šį Menesį Pašauks 
Armijon 1,301 Vyrą

Musų valstijoj šį mėnesį 
numatoma pašaukti į ka
riuomenę 1,301 naujoką pa
gal vyrų šaukimo kariuo
menėn bilių. Kartu vyrų 
ėmimo įstaiga praneša, kad 
paskutinėmis dienomis la
bai padidėjo savanorių sto
jimas į įvairius karo pajėgų 
skyrius. Daugelis jaunų vy
rų, kurie šaukiami į armi
ją, stoja savanoriais, nes 
taip jie gali pasirinkti ko
kioj ginkluotų pajėgų rūšy- perto vaidmens Kinijos ne- 
|je jie nori tarnauti. laimėse.

MIRĖ BUVĘS BOSTONO 
MAJORAS FITZGERALD

Nakčia iš pirmadienio į 
antradienį Bostone mirė 
John F. Fitzgerald, sulau
kęs 88 metų amžiaus. Ve
lionis iš dvejų kartų per 6 
metus buvo Bostono miesto 
majoras ir per šešius metus 
buvo kongresmonu (1895- 
1901 metais). Majoru jis 
buvo 1906-1907 metais ir iš 
antro karto 1910-1914 me
tais.

Senatvės Pensininkai
Gauna Storesnius Čekius

Šią savaitę senatvės pen
sininkai jau gauna savo 
pensijas pagal naująjį įsta
tymą ir visi gauna nuo 60 
iki 100 nuošimčių didesnes 
pensijas. Pensijų čekiai 
musų mieste ir apielinkėse 
išsiuntinėjami spalių 2 d., 
o todėl šią savaitę visi se
natvės pensininkai jau turi 
gauti storesnius čekius už 
rugsėjo mėnesį.

Baletas South Bostone

Sekmadienį, spalių 22 d. 
žinomieji Kauno Baleto 
artistai, T. Babuškinaitė ir 
A. Liepinas, duos baleto 
koncertą So. Bostono High 
School svetainėje. Daly
vauja ir dainininkas Stasys 
Liepas.

Programoje ištraukos iš 
garsiųjų klasiškų baletų— 
“Mieganti Gražuolė,” “Sil- 
fidos,” “Kopelija,” “Don 
Kichotas” ir kt. Akompa
nuoja p. S. Levickienė.

Padėka Menininkams

Ii-Nuoširdžiai dėkojame 
teraturos ir muzikos popie
tės, įvykusios rugsėjo 24 d. 
So. Bostone, programos da
lyviams, kurie atsisakė nuo 
jiems priklausančio hono
raro lituanistikos mokyklos 
davui: J. Aisčiui, St. Bu- 
davui, Ant. Gustaičiui, 
Henr. Kačinskui, Jeron. 
Kačinskui, St. Liepai ir St. 
Santvarai.

Salėje padėjo rengėjams 
šios Lietuvių Dramos Stu
dijos studentės: Dalia Bar- 
mutė, Irena Griežė-Jurgele- 
vičiutė ir Dalia Podelytė— 
ačiū joms.

Atskirai dėkojame musų 
svečiams, suaukojusiems 
247 dolerius.

L. K. R. B. Valdyba ir
Lituanistikos Mokyklos 
Vedėjas. /

Dr. Lattimore Nuomonė

Profesorius Dr. Owen 
Lattimore, kurio vaidmuo 
Kinijos pralaimėjime yra 
labai ginčytinas ir kuris 
“pagarsėjo” dėl senatoriaus 
McCarthy iškeltųjų kaltini
mų, kalbėjo Bostone Com- 
munity Church susirinkime 
ir sakė, jog

“Amerikiečiai turėtų di
džiuotis musų šalies lošia
ma role Jungtinių Tautų 
akcijoj Korėjoje. Jungti
nių Tautų žygis Korėjoj pa
rodė pirmą kartą istorijoj, 
kad neišprovokuota agresi
ja gali būti sulaikyta dėka 
tarptautinei intervencijai. 
Prie moralinės jėgos mes 
dabar pridėjome ir militari- 
nę jėgą.”

Atrodo, kad prof. LattL 
more visiškai pritaria bol
ševizmo išdaužymui Korė
joj, bet jo pasisakymai dėl 
Kinijos visvien palieka 
daug neaiškumų dėl to eks-

Ar Jau Įaigijot Tikietą? MUSŲ PADĖKA RADIO PROGRAMa

Gal daugelis jus šią sa
vaitę paklaus, ar jau nusi
pirkai tikietą į Piliečių Klu
bo naujo namo atidarymo 
istorinį bankietą?

Jau laikas visiems su
krusti, nes jau paskutinė 
savaitė, banketas įvyksta šį 
sekmadienį, 2 vai. po pietų. 
Girdėjau, kad tikietai eina 
visu smarkumu, tuojau pri
truks.

Pirmiau buvo pranešta, 
kad bankete dalyvaus ir 
kalbas pasakys valstijos gu
bernatorius Paul A. Dever, 
Bostono majoras John B. 
Hynes, Suffolk County pro
kuroras William J. Foley; 
pranešimas yra gautas, kad 
specialiai iš Washingtono 
atvažiuoja lietuvių geras 
draugas darbo sekretorius 
Maurice J. Tobin ir kon- 
gresmonas John W. Mc- 
Cormick, bus ir daugiau 
svarbių svečių.

Yra užkviesti visi šios 
valstijos lietuvių klubai, 
prašome visų klubų prisiųs
ti savo reprezentaciją. Jei
gu valdžios pareigūnai su 
malonumu sutinka musų 
bankete dalyvauti, tai ką 
belieka kalbėti apie svarbą 
mums visiems lietuviams 
dalyvauti. Iš tikrųjų tai 
bus istorinis banketas Bos
tono lietuvių istorijoj. Gar
bė klubiečiams, kad suge
bėjo įsigyti gražiausį namą 
South Bostone. Tikietų dar 
galima gauti klube ir pas 
valdybos narius. Kartu pa
minėsime klubo 50 metų 
gyvavimą. ♦

Banketas jau prirengtas, 
dabar belieka visiems daly
vauti, kad parodžius visuo
menei, jog mes lietuviai ei
name vieningai.

A. P. Neviera, 
Draugijos Sekr.

GAILĖJO PINIGŲ— 
PRAKIŠO RINKIMUS

George D. Peny, Con- 
cord, N. H. mieste, statė 
statė savo kandidatūrą į N. 
H. valstijos sekretoriaus vie
tą. Po nominacinių balsa
vimų jis davė savo “kam
panijos” išlaidų apyskaitą 
ir sakosi išleidęs tiktai 15 
centų tam reikalui. Tos iš
laidos buvo padarytos pen
kiems laiškams pasiųsti. Jo
kių kitokių išlaidų jis nepa
darė. Jis ir pats prie savo 
apyskaitos duoda paaiškini
mą: “Manau, kad kandida
tas, kurs taip taupiai veda 
rinkiminę kampaniją, turi 
pralaimėti,” ir pats pride
da: “Aš pralaimėjau.”

SOUTH BOSTON SAV1NGS BANK
460 Broadway, South Boston

*

VIENINTELIS SUTAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE

Turtas per $35,000,000 Sutaupos per $31,000,000
*

APSAUGOKIT SAVO DOKUMENTUS, BONDSUS IR 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

Paimkit Nuomon Safe Deposit Boxą, Tik $6 ir Taksai
★

Mes niekada nemokėjome mažiau, 
kaip 2%% už indėlius

*

Apdraudžiam Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

Tariame ačiū Sandaros 7 
kuopai už surengimą tokio 
šaunaus banketo musų ve- 

i dybinio gyvenimo 25 me
tams atžymėti. Dėkojame 
banketo rengimo komitetui 
J. M. Tumavičienei, M. 
Budd, A. Yugai, S. Joku- 
bauskui ir J. Arlauskui; va
karo vedėjui J. Lėkiui; or
ganizacijoms už dovanas ir 
linkėjimus: Gabijai, San
daros Moterų Klubui, SLA 
antram apskričiui, SLA 53 
kuopai ir Sandaros 7 kuo
pai.

Taip pat tarime ačiū gi
minėms ir draugams: tėve
liui ir močiutei, dukrelei 
Birutei ir žentui Jonui, dė
dei Leonui ir Jadvygai Kir- 
melavičiams, broliams, bro
lienėms ir švogeriams Kir- 
melavičiams, J. M. Tuma
vičienei, Irenai Jurėnaitei, 
Frank ir Gertrude Swick’- 
ams, Antanui ir Onai Šiugž- 
dams, pp. Kriaučialiams 
Worcestere, A. O. Shal- 
na’s, p. Vitaičiui New Yor- 
ke ir p. Triskams Am- 
bridge, Pa. Visiems širdin
gas ačiū už gražias dova
nas ir širdingus linkėjimus, 
o gerosioms šeimininkėms 
ačiū už garžių valgių pa
gaminimą ir publikai už 
malonų atsilankymą. Dė
kingi visiems

Pranas ir Jadvyga 
Kesleriai.

Nauji Lietuvių
Kultūros Rėmėjai Bostone

Nesenai paskelbėme 13 
naujų Lietuvių Kultūros 
Rėmėjų, šiandien džiaugia
mės, galėdami pasveikinti 
dar 13 naujų narių: E. Ba
naitienė, Bern. Brazdžionis, 
St. Jakutis, O. Jarušauskie- 
nė, Kazys Kriščiukaitis, Dr. 
Juozas Leimonas, Pr. Lem- 
bertas, Pr. Mučinskas, Ka
zys Šimėnas, Vikt. Vadeiša, 
Jonas Venckus, Ign. Vilė- 
niškis, M. žibinskienė.

Dėkojame musų uoliajam 
kultūros rėmėjui Vytautui 
Stroliai ir mokytojui Dz. 
Giedraičiui už nuolatinę pa
galbą valdybai, verbuojant 
naujus kultūros rėmėjus. .

L. K. R. B. Valdyba.

Lankėsi Svečiai

Praeitą savaitę musų 
įstaigoje lankėsi svečiai iš 
Chicagos, LSS 4tos kuopos- 
jauni nariai L. Kriaučiūnas, 
seniau gyvenęs Lynne, 
Mass., ir E.' šlakaitis. Sve
čiai buvo atvykę į musų 
kraštą atostogų proga.

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

1— Muzika.
2— Buvęs Vilniaus Ope

ros solistas Stasys Liepas.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus

PARDUODAMA
City Point, 3 šeimų namas 4-5-5 

kamb., maudynes ir kiti įrengimai. 
Geras dėl investmento. Pajamų į 
mėnesį $75. Kaina $4,500.

Bruno Kalvaitis
545 E. Broadvvav, So. Boston 

Tel. SO 8-0605

DAINA VIMO IR
MUZIKOS PAMOKOS

P-lė Amelia Tataronis, bai
gusi aukštąsias muzikos studi
jas su A.B. ir M.A. mokslo 
laipsniais, duoda dainavimo, 
balso ir muzikos pamokas pa
vieniams ir chorams. Lietu
viams kaina nupiginta. Stu
dijos adresas toks: ■(42)

THREE ARTS STUDIO
480 Boylston Street, Boston 
Tel.: KE 6-3571 ir AS 7-3303

UŽEIKIT I

SO. BOSTON CAFE
Pas Vincą Balukonį 

258-260 Broadvvay
Smagi ir švari vieta, geri gė
rimai ir puiki valgykla. Gardi 
itališka PIZZA, kurios galima 
ir namo parsinešti. Gaminami 
ir lietuviški valgiai. (44)

FOURTH ST. JUNK SHOP 
Dabar Atdara Bizniui

Perkame Visokį Džionką ir 
Vartotus Daiktus

Mokam Aukštas Kainas 
Skudurų sv. 4c—

Popieros 50 sv.—50c 
Didelis vatos matracas 75c 

iki $1.00 
Mohair matracas $2.00
KLAUSKIT: MYER

171 W. 4th St., kampas B St. 
Tel.: SO 8-9117

(41)

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite šį A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.

Neįrištas $12, įrištas $14. 
Gaunamas pas:

DR. D. PILKA
546 East Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

... ,

APSIDRAUSK NUO
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Laikas užsisakyti “Kelei
vio’’ kalendorių 1951 me
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų.

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

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

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

628 E. Broadvvay, So. Bostone 
Tel. SO 8-4148

Dr. Wm. Frankman
Skilvio ir žarnų Specialistas

736 Hancock Street 
Wollaston, Mass.

Lankyti tik susitarus
Telefonas: GR 2-3881

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: ne o X iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY
BO. BOSTON. MASS, 

Telefonas: SOUth Boston 1110

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašukomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

I)r. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner 
DORCHESTER, MA83.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS
Offiee Tol. SOboston 8-0948
IteB. 17 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mase.
Tel. PArkvvay 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St., Kinvbal Building 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraujo Patikrinimų Santuokai
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141 

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8- 
2414.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Tnenred 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 

S26 BROADtVAY,
SO. B.OSTON, MASS. 

T®1. SOuth Boston 8-4618
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