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Jungtinių Tautų Jėgas Korėjoj 
Pasiekė Nandžurijų

Paskutinis Bolševikų Priešinimasis Sulaužytas; 
į Nelaisvę Virš 125,000 Kareivių; Visa Siaurinė Ko

rėja Išvaduota; Kuriama Nauja Administra
cija; Prasideda Atstatymo Darbas

February 23, 1905, at the

PREZIDENTO PASIMATYMAS SI GEN. MaeARTHUR

Po visą pasaulį nuskambėjo prezidento Trumano 
tymas su generolu MacArthur V ake saloje, 
Prezidentas keliavo virš 7 tūkstančiu myliu pasimatyti 
su JT karo pajėgą viršininku. Sako. pasitarime 
aptarta Amerikos politika Azijoje.

Junginių Tautų jėgos ga
lutinai sulaužė Korėjos bol
ševikų armijų priešinimąsi 
ir jau baigia okupuoti visą 
šiaurinę Korėją iki Man
džurijos sienos. Per vieną 
praėjusią savaitę paimta 
virš 50,000 belaisvių. Viso 
jau virš 125,000 bolševikų 
kareivių sudėjo ginklus.

Praeitą penktadienį Ame
rikos ir Korėjos respublikos 
jėgos užėmė šiaurinės Ko
rėjos sostinę Pyongyang ir 
tuoj Amerikos karo jėgos 
orlaiviais nuleido kelis tūk
stančius kareivių toli už 
priešo nugaros. Virš 4,000 
kareivių su sunkiais gink
lais, artilerija, “džypais” ir. . , .
kitokia karo medžiaga bu- “vo d'aUgy tfįefc Išleista
vo nuleista žemyn parastu- 
tais. Iš Pyongyang bė- žiaurumas su paimtais } ne-gantieji bolševikai buvo pa
gauti į plieno reples ir dau
gelis jų pasidavė be mūšio, 
kiti išbėgiojo į kalnus. Šią 
savaitę Korėjos respublikos 
divizijos jau prisiartino 
prie Mandžurijos sienos. 
Karas baigiasi, bet dar lie
ka visame krašte tūkstan
čiai išsklaidytų bolševikų,
kurie vietomis priešinasi . 
Jų surankiojimas užims lai
ko ir pareikalaus dar daug 
aukų.

Amerikos karo jėgoms 
Korėjos karas brangiai at
siėjo. Virš 4 tūkstančių 
kareivių žuvo kautynėse, 
virš 18,000 vyrų sužeisti 
mūšiuose ir apie 4 tūkstan
čiai karių dingo kautynėse 
ir kol kas tik maža dalis 
patekusių į nelaisvę išva
duota.

Sudėjus kraujo auką 
Amerika dabar skiria lėšas 
per Jungtinių Tautų orga
nizaciją išgriautai Korėjai 
atstatyti. Nuo ūkio atsta
tymo sėkmingumo priklau
sys Korėjos vidaus gyveni
mo stabilizavimas.

MIRĖ H. L. STIMSON

Spalių 20 d. savo namuo
se, Cold Spring Harbor, N. 
Y., mirė Henry Lewis Stim- 
son, sulaukęs 83 metų am
žiaus, buvęs pakartotinai 
karo sekretorium prie pre
zidento Tafto ir Roosevelto 
ir buvęs valstybės sekreto
rių prie prezidento Hoove
rio. Velionis buvo republi- 
konas, bet sutiko eiti karo 
sekretoriaus pareigas 1940 
metais prie F. D. Roosevel
to, kad pagreitinus krašto 
karišką pasiruošimą.

Australijoj pradėjo veik
ti įstatymas, pagal kurį ko
munistų partija paskelbta 
nelegališka. Policija jau 
užėmė kompartijos būstinę 
ir konfiskavo įvairius doku
mentus.

Bolševikai Išskerdė
68 Musų Kareivius]
Korėjoj prie Sunchonl 

miesto atrasti lavonai 68 
amerikiečių karo belaisvių, 
kuriuos bolševikai išskerdė 
traukdamiesi nuo Jungtinių Į 
Tautų pajėgų praeito penk
tadienio vakare. Bolševikai I 
gabeno belaisvius į šiaurę, 
už Suchon miesto jie sulai
kė traukinį ir liepė belais-1 
viams eiti į lauką neva tai Į 
maisto gauti. Kada belais-1 
viai sustojo į eilę, bolševi
kai iš kulkosvaidžių juos iš-Į 
šaudė. Iš belaisvių būrio) 
21 vyras išliko gyvas ir pa
pasakojo apie
liūdną likimą.

Užsieniams Remti
laisvę Amerikos ir Korėjos 
kareiviais.

Vėliausiomis. žiniomis, 
bolševikai išskerdė virš 300 
amerikiečių belaisvių ir virš 
20,000 korėjiečių belaisvių. 
Dar nėra žinoma, kiek kitų 
belaisvių bolševikai besi
traukdami išžudė.

Laisvės Varpas" 
Nuvežtas Berlynan
Šį antradienį Berlyne, va

karinėj miesto dalyje, ren 
giamos “Laisvės Varpo’

Amerika po karo jau yra 
išleidusi 42 su puse bilionus 
dolerių užsieniams remti. 
Taip praneša jungtiriė sena
to ir atstovų rūmų komisi
ja. Pinigai buvo išleisti 
per visokias tarptautines or
ganizacijas ir tiesioginiai 
užsieniams šelpti per Mar- 
shallo planą. Kiekvienas 
amerikietis, nuo vaiko iki 
senio, užsienių šelpimui yra 
išleidęs po 283 dolerius.

Iš paminėtos sumos 36 su
puse bilionai dolerių išleis- 

Įta ekonominei pašalpai ir
, . apie šešius bilionus doleriųperdav,™ iškilmes, ku- . kariškai lbai. 

rioms pirmininkauja gene
rolas Lucius D. Clay, “Cru-L~ .. ~ „
sade for Freedom”spūdžio Kc^p.*ija Litriduol.
pirmininkas. Išvykdamas į 
Berlyną gen. L. D. Clay sa-oenyną gen. y. Tucker korporacija Chi
ke, kad komuruzmą gali- } Ruri ‘^dsjo žmo. 

sybe, išblaškius komunistųlnems svajonių karą ir bu-
vo sukėlusi iš žmonių 28melus ir bes<» kraipjmius nionus doleri naujam 

Generolas L. D Clay is- a tam karui dirbti, 0
veze, Berlyną virs miliono bankrutav0> dabar
parašų po laisves deklara- galutjnaį m—-j___ <r • , iw<giuviiiai likviduota. Jos

— Pva™*” i^itftp" dirbtuvės; ir mašinos išpar- 
deti “laisves varpo bokšte, „ varžytynių 0,^.
Berlyne. lgOj. y buvusių 28 milionų

dolerių viso turto liko tik 
Kinų Komunistų | $465,000. Tiek surinkta už

Delegacija New Yorke Į kompanijos mašinas varžy
tynėse.

Komunistinės Kinijos vy
riausybė praneša, kad ji at-| 
siųs savo delegaciją į Jung
tinių Tautų organizaci j lap-| 
kričio 15 d., kada bus svar
stomas Formozos klausi-1 
mas.

Kaino. Vi. Dar Kyla

Darbo departamentas pra
neša, kad ir praeitą savai
tę kainos urmo prekyboje 
pašoko į viršų. Spalių 17 
d. kainos buvo pakilusios 
virš 7 procentų, palyginus 
su birželio mėnesio kaino
mis (prieš Korėją) ir yra 
11 nuošimčių aukštesnės, 
negu jos buvo 1949 metais] 
spalių mėnesį.
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Maskva Siūlo 
Derėtis Keturiese'
Maskva praeitos savaitės 

gale buvo sušaukusi savo 
satelitų užsienių reiklių nrf* 
nisterius i konferenciją 
Prahos mieste. Konferen
cijai pirmininkavo Moloto
vas. Konferencija išnešė 
protestą prieš žadamą va
karinės Vokietijos apgink
lavimą ir siūlo, kad “keturi 
didieji" susirinktų ir “iš
spręstų" Vokietijos suvieni
jime klausimą ir surašytų 
taikos sutarti su Vokietija.

“Keturi didieji” jau yra 
dau? kartų taręsi dėl taikos 
sut<* ties ?urasvmo Vokieti
jai, bet tas klausimas nepa- 
udėjo iš vietos. . Prahos 
conferencija nesiūlo nieko 
naujo, todėl, jei keturi di
dieji ir susirinktų, Vokieti- 
os suvienijimas nebūtų su

tanas.

VENGRIJA RINKO
KAIMŲ SOVIETUS

Praeitą sekmadienį visoj 
Vengrijoj buvo renkami 
vietos '‘sovietai.” pagal ru
sišką pavyzdi. Vyriausybės 
išstatyti 220,000 kandidatų 
buvo visi išrinkti. Balsuo
tojams reikėjo tik įdėti 
rtsus su kandidatų išsp 
tintais vardais i dėžutes.

SAUGUMO TARYBOJ

Tautų organizttijoj, Selim 
Sarper, iypMsi po Brinkimo 
Turkijos būti ll-tooju JT

tarybos nariu.

FILIPINUOSE ĮKURTAS
MaeARTHUR MIESTAS

Filipinuose Leyte saloje 
įkurtas miestas, kuriam 
duotas pavadinimas “Mac 
Arthur,” garbei Amerikos 
karo vado. kuris vadovavo 
amerikiečių išlaisvinimo ar- 
^'jai. kuri 1945 metais iš
sikėlė Leyte saloje.

Kas Paltei, Trygva U»7

Penki didieji Jungtinėse 
lutose tariasi dėl naujo 
ge.n'. ?.elę,'etoriaus. Rusij* 
Si'ieztai priešinasi Trygve

paskyrimui. Ieš
koma kito kandidato.

‘Pravda” Tyčiojasi 
Iš Trumano Kalbos
Maskvos dienraštis “Pra

dą” dėl prezidento Truma
no kalbos San Francisco 
mieste, sako, kad kalba bu
vusi “įžūli ir juokinga,” 
’pač laikraštis piktinasi, 
kad Amerikos prezidentas 
reikalauja Rusiją keisti sa
vo politiką. Laikraštis siu- 
’o, kad Amerika keistų sa
vo “agresingą politiką.” 
“Pravda” dar sako, kad 
Amerikos prezidentas “fal- 
šyvomis frazėmis ir veid
mainyste nori pridengti sa
vo karingą politiką,

Už “Teisingą ir 
Pastovią Taiką"

Prezidentas Trumanas šį 
antradienį kalbėjo Jungti
nių Tautų seime, minint 
penkto metus nuo Jungti
nu Tautų organizacijos 
kūrimo.

Prezidentas pak artojo 
Amerikos įsitikinimą, kad 
Jungtinių Tautų organiza
cija gali pfraidėii pTl€ p&= 
siekimo pasaulyje “teisin
gos ir pastovios taikos.” 
Prezidentas sakė, kad Ame
rika sutinka derėtis dėl tei
tos užtikrinimo, bet derybų 

neužtenka. “Kieti faktai” 
nurodė, kad vien derybomis 
aikos negalima užtikrinti, 
reikia ir jėgos. Dabartiniu 
laiku Amerika ir kitos 
Jungtinės Tautos didina sa
vo kariškas pajėgas, kad 
parėmus taiką ne tiktai žo
džiais, bet ir ginkluota pa
jėga.

Prezidentas pasisakė už 
tarptautinę atominės ener
gijos kontrolę. Derybos dėl 
tokios kontrolės nepasisekė. 
Bet Amerika ir toliau sie
kia nusiginklavimo kontro
lės, bet ta kontrolė turi bū
ti'tikra, ne popierinė, ir tu
ri liesti visas šalis ir viso
kius ginklus. Neužtenka 
uždrausti vieną ginklų rūšį. 
Korėjos karas parodė, kad 
ir be atominių ginklų karas 
yra baisus dalykas.

PRANCŪZAI SUTINKA
SU VOKIEČIŲ ARMIJA

Prancūzijos vyriausybė 
nutarė pritarti kūrimui vo
kiečių kariuomenės dalinių 
Europos armijos ribose po 
viena bendra komanda. 
Prancūzija vieningai prieši
nasi tarimui atskiros vokie
čių nacionalinės armijos.

UŽDARBIAI KYLA

Vidutinis savaitės uždar
bis Amerikoje rugpiučio 
mėnesį buvo $56.22, o rug
sėjo mėnesį jis pakilo iki 
$56.38.

Prasidėjus Korėjos karui 
darbai žymiai pagerėjo ir 
uždarbiai pradėjo kilti, 
parbo departamentas pra
neša, kad 84 kompanijos 
-utiko pakelti darbininkų 
uždarbius. Uždarbių pa
kėlimo išsiderėta be strei
kų.

Federalinė Felicįja Areštuoja 
Komunistų Vadus Nepiliefius

į Kalėjimą; Areštai Daromi 
Pagal Naująjį įstatymą; Nė Viena. Komunistą.

Dar Nosiregistravo; Sudaryta Centralinė Ko-

Rusai Užminavo 
Wonsan’o Uostą

Amerikos admirolas Al- 
len E. Smith sakė spaudos 
atstovams, kad Korėjos uo
stas Wonsan buvo labai su
maniai užminuotas iš Rusi
jos atsiųstomis minomis. 
Minų dėjimą prižiūrėjo ru
sų specialistai. Admirolas 
sako, kad rusai padirba ge
ras minas ir moka jas pa
dėti. Prie Wonsan uosto 
rusai padėjo apie 3,000 mi
nų ir amerikiečiai jau nete
ko penkių karo laivų dėl 
minų sprogimo. Admirolas i 
sako, kad Amerika turės 
daugiau minų ieškotojų tu
rėti savo laivyne.

ATSAUlZb■vari ai

AMERIKOS ORLAIVI

Du marinų lakūnai pra
neša, kad kiniečių artilerija 
šį antradienį apšaudė jų 
orlaivį iš Mandžurijos teri
torijos, kada jie lėkė virš 
Korėjos teritorijos.

— i
LOBES IŠLEIDŽIA

DAUG PINIGŲ

Atstovų rūmų komisija 
skelbia, kad 152 korporaci
jos prisipažino išleidusios 

lobiavimui” (daryti įtekai 
į kongresą, kad išleistų kor
poracijoms priimtinus įsta
tymus) 32 milionus 124 
tūkstančius dolerių. Dau
gelis korporacijų visai atsi
sakė parodyti, kiek pinigų 
jos išleido tam reikalui. 

Lobės” Washingtone da
bar yra “stambus biznis.” 

KORĖJOS ATSTATYMAS

Amerikos ekspertai jau 
apskaičiavo, kad Korėjos 
atstatymui teks išleisti per 
metus ne mažiau, kaip 240 
milionų dolerių. Kiek me
tų pagalba bus teikiama, 
pranešimai nesako.

JOHN MARAGON 
BAUSMĖ PATVIRTINTA

John Maragon, Baltojo 
Namo dažnas lankytojas, 
pagarsėjęs “penkiaprocen- 
tinių” kyšininkų byloje, 
aukštesnio teismo pakarto
tinai nuteistas už kreivą 
priesaiką.

Mirė Dainininką. AI Johon

Žinomas dainininkas ir 
aktorius, Al Jolson, mirė šį 
antradienį San , Francisco 
viešbutyje. Dainininkas ką 
tik buvo grįžęs iš Korėjos, 
kur jis dainavo' musų ka
riams. Al Jolson buvo 64 
metų amžiaus.

KELEIVIS 
Ltthaaaian W«ddy 

75,000

h Um United 
KELEIVIS

17,

45 METAI

šį pirmadienį federalinė 
policija (FBI) pradėjo po 
visą kraštą areštus bolševi
kiškų agitatorių nepiliečių. 
Pirmai pradžiai numatyta 
padėti į kalėjimą 86 bolše
vikus, pasižymėjusius agi
tacija ar bolševikiška veik
la unijose. Tarpe areštuo
tųjų yra jau vienas lietuvis, 
Vincas Andrulis iš Chica
gos, kurio deportacijos by
la tebėra svarstoma teisme. 
Kiti areštuotieji yra rusai, 
lenkai ir kitų tautybių bol
ševikai.

Šį pirmadienį buvo pas
kutinė diena bolševikams 
registruotis pagal “Intemal 
Security Act,” kurį kon
gresas prieš prezidento ve
to išleido. Bet nė vienas 
komunistas visame krašte 
neužsiregistravo ir vyriau
sybė turės priversti juos tą 
daryti.

Įstatymui vykdyti prezi
dentes jau sudarė centrali- 
nę komisiją iš penkių na
rių. Komisijos priešakyje 
prezidentas paskyrė S. W. 
Richardson, republikonų 
partijos veikėją.

Areštuotieji svetimtau
čiai komunistai bus depor
tuojami, o iki deportacijos 
įstatymas leidžia juos lai
kyti kalėjime 6 mėnesius. 
Jei per tą laiką jų nebūtų 
galima deportuoti, jie bus 
laikomi “policijos priežiū
roje.’’

PRANCŪZŲ TEISMAS 
DUODA PASIRINKTI

Prancūzijoj teismas nu
teisė 177 ispanų komunis
tus už nelegališką veiklą 
Prancūzijos ribose. Teis
mas nutarė ištremti tuos is
panus iš Prancūzijos. Bet 
teismas davė bolševikams 
teisę pasirinkti, ar jie norį 
vykti į bolševikų valdomus 
kraštus, “už geležinės už
dangos,” arba į Afrikos dy
kumą, į koncentracijos sto
vyklą. Iš 177 bolševikų tik 
30 panorėjo vykti į bolševi
kų valdomus kraštus, o 147 
pasirinko geriau Afrikos 
dykumą.

W-F-,IVBMKSIVniTIKBBą

Pabėgo į Rusiją

Žymus anglų atominis 
mokslininkai, Dr. Bruno 
Pentecorvo, išvyko iš Ang
lijos į Stockholmą, iš ten 
išvažiavo į Suomiją ir ten 
jo pėdsakai dingo. Spėja
ma, kad italų kilmės įpilie- 
tintas mokslininkas išvyko 
į Rusiją, bet įrodymų tam 
dar nėra. Anglijoj bijoma
si, kad Dr. Pentecorvo bus 
antras Fuchs ir išduos ru
sams daug visokių atomo- 
nių paslapčių. 1____a



šė kontraktą tam tikram 
laikui, pav. vieniems me-Į 
tams, tai tas laikotarpis yra 
sutarties sąlyga. Sutartyje 
laiko nenustačius, DP Ko
misija nuo šiol griežtai pri
žiūrės, kad (a) žemės ūkio 
darbininkai DP nepasi
trauktų “kritiškos darby- 
metės, pav., sėjos arba der
liaus nuėmimo laiku” ir (b) 
nepasitrauktų “iš anksto 
nesusitarę ir nepasitarę.”

Kai kuriose valstybėse 
įkurdinimo komisijos nebe
priima naujų garantijų—to
se vietose, kur nebuvo fak- 
tinos diskriminacijos prieš 
naujakurius arba išnaudoji
mo.

Prieš imantis griežtų prie
monių (įstatyme netgi de
portacija numatyta), DP 
Komisija prašo “svetimkal- 
bės spaudos” įsisąmoninti 
jų tautybės DP ir kandida
tus emigruoti: (1) “Neap
leiskite savo sponsoriaus be 
pakankamo pranešimo iš 
anksto, be derybų, nes ki- 

*> taip sf>on8orius gali kaltinti 
Tai reiškia, kad duotąją bloga valia ir prokuroras 
nemokamai žemė iš vals-jbus priverstas įsigilinti ir 
tiečių atėmė, o pačius vala- taikinti baudžiamąsias prie- 
tieeius “nučvstijo” nuo vi- numes”; (2) “Išnaudojimo 
šokių turtų, kitaip tarus, “ atveju, naujakuriai turi tris 
juos apiplėšė iki marškinių j kanalus savo skundams iš- 
ir padarė bolševikinės vals-1 tirti: (a) atsišaukti į juos 
tybės baudžiauninkais, ver-'sponsoravuaią savanorišką 
gaiš. agentūrą (k. a. NCWC,

Šitaip reikia suprasti M. IRC, BALF, etc.), (b) į 
Gedvilos straipsni. Tuomet vieną valstybinių komitetų, 
bus teisingai suprasta tae- veikiančių 35-se valstybėse, 
tuvos ūkininko padėtis. arba (c) į DP Commission

ŽMONA PASITINKA GENEROLĄ JAPONIJOJ

Kas SavaiteJ apžvalga i
RAGAIŠIO “PATRIOTAI” PAGYRŲ PUODAS

“Lietuvių žinios” (NrJ Bolševikinė spauda pa 
36) rašo apie kai kurių kartotinai skelbia vis tą pa 
naujųjų ateivių galvoseną tį melą apie tarybinėj Lie- 
ir duoda štai kokių faktų: tuvoj suklestėjusią gerovę

-Chicagoj,. iv. Kazimiero Tas vaikams pasakas paša 
seserų laikomoje mergaičių k?Ja aukštų ir didelių par 
akademijoje randami laiškai eigų bolševikiniai tūzai 
25-kių naujųjų imigrantų, kartoja mažesnio ir visa 
kurie prašo, kad jų dukterys mažo rango klapčiukai, g 
nebūtų nokinamos lietuvių būrys begalvių klauso ir ti

Korėjos karas “galutinai 
eina prie galo,” pasakė ge- Į 
nerolas MacArthur, kada 
amerikiečių parašiutininkai 
nusileido už bolševikų nu
garos ir atkirto iš Pyong- 
yang bėgančius komunis- i 
tus. Dabar eina atkirstųjų 
bplševikų medžioklė ir lik
vidacija. Korėjos respub
likos armija skubina prie 
Mandžurijos ir Sovietų Ru
sijos sienų Visa Korėja iš
slydo iš bolševikiškųjų oku
pantų rankų.

Maskva padarė Korėjoj 
“klaidą.” Maskva pastūmė
jo Korėjos bolševikus į ka
rą, davė jiems ginklų ir pa
mokė juos, kaip kautis. Bet 
kada atėjo sprendžiamojji 
valanda ir “karo laimė” pa
sisuko, Maskva nusimazgo
jo rankas ir “taiką mylin
tis” Stalinas pridėjo naują, 
“Korėjos Judos” titulą prie 
savo ilgos eilės judošiškų ir 
budeliškų titulų.

Nelaimingi Korėjos gy
ventojai dabar turi Stalino 

’ politikos jiems padarytas 
• žaizdas gydyti—apraudoti 
’ žuvusius kare, atstatyti iš
griautą ūkį ir, svarbiausia,

’ gydyti brolžudiškų skerdy- 
' nių sukeltą neapykantą ir 
' nepasitikėjimą vienas kitu.
1 Žaizda, padaryta žmonių 
■ galvosenoj ir širdyse, bus 
’ sunkiausiai išgydoma.

“Dėdė” Atsakė
Prieš porą savaičių rašė

me apie H. E. Stassen laiš
ką Stalinui, kuriame repub
likonų vadas siūlė “pasi
kalbėti” su diktatorių apie 
taikos gelbėjimą.

Dabar Stalino dienraštis 
“Pravda” atsiliepė ir įš- 
biauriojo Stasseną, kaipo 
karo kurstytoją, triksų mei
sterį, juokingą politikierių 
ir panašiai.

Taigi, H. E. Stassen ne
gaus “publicity” iš Mask
vos dėdės, kaip jis ją gavo 
prieš trejetą metų, kada 
Rusijos diktatorius Maskvo
je jį priėmė ir su juo pasi
kalbėjo.

“Pravdos” keiksmai gal 
įkals į reklamos medžioto
jo H. E. Stassen galvą ir 
tokią mintį, kad, turint ge
rų pasiūlymų dėl užsienių 
politikos klausimų sprendi
mo, tinkamiausias kelias 
yra tą daryti per savo ša
lies užsienių politikos vado
vus, o ne rašinėt laiškus per 
jųjų galvas Rusijos diktato
riui. Toli siekiant kartais 
galima gauti nemokamos 
reklamos, bet kartais gali
ma susilaukti ir spiaudalo 
į veidą.

“Sv. Kaaimiero mokyklą Stalino gubernatorius Lie- 
Pittsburgbe lankančių Betų- LjVai Mečys Gedvilas, jau 
vių vaikučių kai kūne tevm, L _ kartą papliumpa 
taipgi buvę DP, prašo mo-
kykloe vadovybę, kad jų vai- ! straipsniais apie okupuotos 
k^ių nemokantį lietuviškai; Lietuvos “progresą.” Kad 

“Bakimorėje grupė buvu- skaitytojai M. Gedvilo suk
siu DP karštai ginčijosi tar- tiems išvedžiojimams pati- 
pusavyje, kad po karo nebu- ketų, čia pat atmuštas te 
šią prasmės grįžtė į nepri- okupantų pakaliko atvaiz- 
klausomą Lietuvą, nes ten (ja8e Toji kvailokos išvaiz-
buvę ir busią daug vara?* dos žmogystė štai kaip šne 
tuo - tarpu čia Amerikoje , .

Mrs. MacArthur pasitinka save vyrą, kai jis grįžo iš 
Wake salos, po pasimatyme sn prezidentu Trumanu.

mėnesį jau buvo suorgani
zuota 6,-549 kolūkiai, į ku
riuos susijungė apėe 80% 
Lietuvos darbo valstiečių.”

Atsieit, pirma davė vals
tiečiams nemokamai žemės, 
paskui, po suvažiavimo nu- 
arimo, kuriame joks vals
tietis nedalyvavo ir savo 
reikalų ginti negalėjo, 
Maskvai įsakius, valstiečius 
smurto pagalba suvarė į 
kolchozus. Ką tai reiškia?

“Jeigu buržuazijos laikais 
pramonėje šeimininkavo už
sienio kafūtakstai, tai ir že
mės ūkis, kurio produkcija 

sudarė tris ketvirtadalius vi
sos Lietuvos produkcijos, ir
gi priklausė nuo užsienio ka
pitalistų. Rinkos kainoms 
krentant, valstiečiai būdavo 
priversti kuo daugiau par
duoti. patys neprivalgyda- 
dami.

I "Tiktai tarybinė santvarka 
Lietuvos darbo valstiečius iš
vedė iš tos beviltiškos padė-

I ties. Lietuvai įėjus į Tarybų 
Sąjungos sudėtį, įsijungus į 
tarybinės ekonomikos siste- 

i ma. kuri nežino krzio. ne-

Laikraštis teisingai ir su 
pagrindu tokiais reiškiniais 
piktinasi, bet piktintis ma
ža. Pirmiausia reikia žino
ti kas per vieni tie lietuviai, 
kurie taip elgiasi ir pana
šiai protauja, kas jie buvo 
ir kuo vertėsi Lietuvoje? 
Jei tai buvo “valstybinio lo
vio” lietuviai, tai jų patrio
tizmas tiek tevertas, kiek 
vertas buvo valstybinis “ra-Į 
gaišis,” kuriuo jie mito.

Tremtyje taipgi buvo pa
našių “patriotų,” vengusių 
RondninmgniTnns mokes
čius mokėti, nors užsidirb-

DP Komisija Ieško Talkos
NEW yvkk (lAiv).—.v©, betgi, gero? valios

Spalių 2 d. komisijos nariai! priesaikos” klausimas, ' pa- 
sukvietė neanglų kalba lei-1 tekęs į dabartini DP Įstaty- 
džiamos spaudos atstovus mą. Pasirodo, kad eilė as- 
pasitarti. Dalyvavo DP Ko- menų užsirašė “ūkininkais” 
misijos nariai Ugo Carusijarba “žemės ūkio darbinin- 
Harry N. Rosenfield ir Ed- kais” tiktai tikslu Ameri- 
ward M. O’Connor, įkurdi- kon imigruoti. Atvykę čia, 
nimo direktorius Elliot M. daugelis pasišalino iš ūkių 
Shirk, keli juriskonsultai, tučtuojau, arba po trumpo 
trys Imigracijos ir Natūra- laiko, arba be jokio ispėji- 
lizacijos Tarnybos aukšti mo. Tokie asmenys, panei- 
pareigunai ir du IRO atsto- gę amerikiečių gerą širdį, 
vai. Pasitarimas įvyko sudaro 10',. Vyriausybės 
Statler viešbuty ir užtruko įstaigose gauti formalus 
veik penkias valandas. skundai paliečia apie 5% 

Pasitarimo eigoje paaiš- ir tenka susidurti su bau- 
kėjo, kad dar galima parų- džiamųjų priemonių taiky- 
pinti apie 35,000 ar 40,000 mu.
garantijų. Norint būti tik- Imigracijos komisionie-

. riems, garantijos turėtų bu-jrius pasisakė, kad jo asme- 
ti komisijos rankose ne vė- niški draugai privačiai nu- 

k liau sausio 1 d. Visi parei- siskundė, bet nepadavė 
į gunai atsakinėjo į paklau- skundų. Bet ne visi nu- 
. simus ir dėstė įvairias kliu--skriausti darbdaviai taip ei

tis ir problemas. Buvo ro- giasi. Susidaro nesmagi pa- 
. domos ir dvi trumpos fil- dėtis: DP gauna laišką iš 
. mos. draugų, gyvenančių did-

Svarbiausias reikalas bu- miesty, ir meta darbą, kar-

Maskvos sušaukti sateli
tai Prahoje paskelbė reika
lavimą surašyti taikos su
tartį Vokietijai. Maskvos 
diplomatai Jungtinėse Tau
tose irgi pasisakė “už dery
bas.” Apie “taiką” ir tai
kos sutartis kalba visi Mas
kvos agentai ir bendrake
leiviai. Po Korėjos kruvi
nos pirties Maskva tęsia sa
vo taikos giesmelę ir dedasi 
niekuo nekalta.

Tuo tarpu taikos klausi
mas yra lengvai išspren
džiamas. Prezidentas Tru- 
manas San Francisco mies
te sakė:

“Jei Sovietų Sąjunga tik
rai nori taikos, ji turi tą 
įrodyti ne skambiais paža
dais ir melaginga propa
ganda, bet prisilaikydama 
Jungtinių Tautų čarterio 
principų.”

To užtektų, jei Maskva 
norėtų taikos, bet Maskvai 
rupi pažuvauti “taikiomis” 
kalbomis sukeltame drums
te. Bene svarbiausias Mas
kvos noras yra taikiomis 
kalbomis sutrukdyti Vaka
rų apsiginklavimą, pradėtą 
po Korėjos pamokos.

vertinti musų vyriausybės palikdamas savo karei- 
ir žmonių rodomą gerą va- vius kautis ir mirti vienus, 
lią bei gerą širdį, sudarant Kimo brangi gyvybė išgel- 
jiems progas atvykti šion beta, o eilinių žmonių gy- 
šalin. Vieno kito asmens vybės kas paiso! 
išsišokimas arba apsilenki- Prieš pabėgdamas Kimas 
mas su tiesa keliariopai su- dar paaiškino savo apvil- 
kelia Nepasitenkinimo ir tiems ir išdaužytiems šali- 
priešingumo visai DP įkur- ninkams, kad Korėjos ka- 
dinimo programai. ras pralaimėtas todėl, jog

___________________ (Korėjos komunistai nesilai-
lftVENGft MIRTIES Įkę teisingos komunistinės

buvusi teisingesnė, karas 
butų buvęs laimėtas.

Mandžurijoj Kimas turės 
laiko “savikritikai,” jei Sta-

FRAItTIKUE £££ į

Spalių 15 d. bolševikų pavojinga 
okupuotoj Vokietijoj įvyko *w r , 
rinkimų komedija. Kandi-1 .
datų sąrašas buvo tik vie-P>?r?uazi{J 
nas—komunistų iš savų ir 
gerai parinktų, patikimų lkainom^s 
žmonių sudarytas. Mask- Y° Pro4u 
vos rinkimų falsifikatoriai, . JaT 1 
turint žinių, kad vokiečių . .7 
dauguma balsuos prieš ko- 
munistus, sugalvojo atvirus , *
balsavimus. okupantu,

panto vei
Dar prieš rinkimus Ber- tik pram 

lyno gyventojų dauguma mą nutyl 
(apie 450 tūkstančių) slap- mažų ir 

.tai pasisakė prieš sovietinę ševikai. 
rinkimų sistemą. Jie tą Toliau 
slaptą balsavimą atliko tuo ..Per 1£ 
budu, kad slaptai Iš sovie- & *
tų zonos persiuntė į vaka- bažnyčių, 
riečių zonas savo sunaudo- kiškųjų j 
tas maisto korteles. u daugia

. žemės. 1
“Rinkimus,” žinoma, lai- bežemių 

mėjo bolševikai. Berlyno tiečių ne 
vokiečių spauda rašo: mės.”

"Kad užtikrinti visų rin- Nemiki 
kimuose dalyvavimą, komu- tuojau a 
nfartsi pMUtė 196 totaton- toji eovit 
čius policininkų ir kelmuką T
dešimčių tūkstančių ‘savano- rhl-’ Policininkai ir ‘savano- Įvalstiecia 
riai’ sekė, kad gyventojai kas j
*kaip vienas’ balsuotų už via- tais lain 
nintelj komunistų sudarytą pasidarė“

I INDOKINIJĄ

Po Wake Salos
Prezidentas grįžo iš Pa- 

cifiko, po pasimatymo su 
gen. MacArthuru Wake sa
loje. Prezidentas kalbėjo 
San Francisco mieste pra
eitą antradienį. Bet For- 
mozos klausimas ir dabar 
visuomenei tebėra tose pat 
miglose, kaip ir pirma.

Spauda tvirtina, kad 
Wake saloje sutarta neuž
leisti Formozos salos kinų 
bolševikams, bet preziden
tas Truman sako, kad For- 
mozos klausimas buvęs iš
spręstas prieš penkias sa
vaites, kada, prezidento 
įsakymu, gen. MacArthur 
atšaukė savo laišką vetera
nų suvažiavimui. Jei taip, 
tai Formozos klausimas iš* 
spręstas ne pagal MacAr- 
thuro siūlymą.

Kur tiesa, pamatysime, 
tur būt, tik po Korėjos ka-

Rinkimai Artinasi

Lapkričio 7 d. visoj Ame
rikoj bus balsavimai. Per
renkami atstovų rūmai, 
trečdalis senato, vietos le- 
gislaturos, gubernatoriai ir 
kitokie pareigūnai.

Dalyvavimas politikoje ir 
balsavimas yra brangi lais
vos šalies piliečių teisė. Bet 
apie pusę piliečių ta savo 
teise nesinaudoja per apsi
leidimą ir nebojimą viešųjų 
reikalų.

Piliečiai, kurie nesidomi 
“politika,” patys atsisako 
nuo savo teisių. Tokie žmo
nės neturėtų, rodos, nė re
gėti, jei vietos, valstijos ar 
centralinė administracija 
nesiskaito su jų interesais.

Tad policinėmis priemo
nėmis komunistai laimėjo 
rinkimus. Tuo pačiu metu 
vakariečių sektoriaus 40 
Berlyno gyventojų demon
stravo prieš sovietiškos “de
mokratijos” rinkiminius

1 Indokiniją, vadovaeti tea 
prancūzų karinomeaci. Pa
dėtis Indokinijoj yra labai 
rimta, » Kinijos į Indokbriją 
veržiasi ižmikUnti "parttsa*

tais taria sėdėti 
kraujo ir pinigo.

' *
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KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NIEKO NEVEIKIA 

90 NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Bobų Vasara Nepaprasta .nigų. šeštadienį, spalių 14
s,-., kalbėjo kun. J. Pruns-Chicagoj šių metų bobų ,? - ' . naraoiioe vi-

vasara nepaprastai šilta. Su į V1
karas ir “Draugo” stabo na-keletos dienų išimtimi gra- j- nnsptinai skvrėsu

žu ir šilta. Tame net re- ry8- p'^et?n?1 “y™81 
kordas pasiektas. Sakysim nu0 balso .alaku-
spalių 16 d. buvo taip’ ŽH- ma * '.^bingumu *r pa- 
tT kaip niekuomet ų die- S J Pal>estals daly

tne™ometr^VrodėT84 mžnuo Rom«s..k^
nius šilumos. ^tahkams yra rožančiaus

menuo. Vakarais bazny-
Pavykę Parengimai lėėiose kalbamas rožančius.

Sekmadienį, spalių 15 d.’Taj. j*“*" u pro«a P“ 
įvyko trys stambus paren- ^d,° a“k?n0 ap,e re
gimai. Chicagos Lietuvių Claus galybę, apie tai, kaip 
Auditorijoj Sandara turėjo daug laimėta ro-
savo metinį koncertų. Chi- Yanciai^s pagalba ir kad da- 
cagos Lietuvių Tremtinių rožančiaus pagalba ga- 
Vyrų Choras Sokolų salėj Į*™ »»ut laimėti pasaulinę 
turėjo savo pirmutinį pasi-;
rodymų. O Tremtinių Na-1 ** prisieina padaryti
me Lietuvių Literatūros tokių paastbėlę. Dabar len- rnr ■ ■ ■■
Draugija turėjo literatūros ^ų generolas Anders lankė US. Buvo Pietinėj Ameri-; 
vakarų. Į šiuos visus pa- Kanados ir US lenkų kolo- koj. Nesenai buvo Alaskoj.1 
rengimus buvo verta atsi- nijas, skelbdamas Lenkijos Kad galėjus tiek keliauti, 
lankyti. Gaila, kad jie įvy- atstatymą su x Vilnium ir tai aišku, reikia turėti ati
ko veik kartu ir retas vieną Lvovu. ^Lenkų spauda tą tinkamas pajamas. Tai vėl

KORSJOI PABĖGĖLIAI GRĮŽTA

Viri miliono žmonių Korėjoj iii'karo veiksmų buvo pabėgę iš savo gyvenamų vietų. 
Dabar, kai bolševikai Korėjoj jau sulupti, žmonės grįžta namo ir vaizdelyje matyti, 
kaip 7-toaioa divizijos kartai tikrina grfž tankiuosius, kad su jais kartu “nesugrįžtų*’ 
ir brnislapintautieji bolševikų kareiviai. Dabar iš šiaurinės Korėjos nemažai pabėgėlių 

į Mandžurijų. Ten bėga bolševikiško ;e režimo aukštieji valdininkai, bėga karo 
ir pasižymėję žiaurumais policininkai. Jie bėga nuo korėjiečių keršto.

Prašom Atsiliepti
LIETUVOS GENERALINIO Kretingos apskr.
KONSULATO NEW YORKE f Petras Ložys čš 

PAIEŠKOMI ASMENYS km., Platelių vals.,
---------- ‘apskr.

Andviejauskienė-Mikalaukai- Marcinkonis, brolis 
tė iš Barstyčių parapijos. Marcinkonio.

Emilija Beinorienė - Budvy- Jurgis Mikalauskas ir jo su- 
daitė. inus Jurgis, gyveno Detroit,

Marutė Endzelienė (buvusi Mich.
Simanavičienė) iš Vadžgirio! Jurgis Narbužas.

Visvainių
Kretingos

Vinco

PATERSON, N. J.

Svarbus Pranešimas

Lietuvių socialdemokra-

NAUJI LIETUVIU 
TRANSPORTAI

Iš Europos į Ameriką ‘atvy-
parengtaų* palikęs vyko“] "™ia- Tokios' lenkų gen^ klausimasr&dčl totomib * ®S k»°P« ko3»A,v*£
kitų. Vasaros mitu iš vie-.m*“ kalbos ir tokie lenkų žinižka nelygybė tarp sese- ,vyks 8pal”* 29 d,en’’ ate1’ Aibių, Ble-

sekmadienį, Povilo chartas> Stanislava Brasaitė, 
trečiojo pa- £ “tai” teStog^^p^Syl^etainėį 412 River S, Aleksas Destis. AlUrt Hof-

no pikniko vykti į kitą bu- spaudos rašymai verčia ma- Hy kunigų atlyginimo?“*"1*. * ... D.
davo paprastas dalykas. >V*», kad po trečiojo pa-’a. »; —ik. svetainėj, 413 River St,
Kitaip yra su parengimais 
viduje. Tai bent literatūros 
vakaras reikėjo rengti šeš
tadienį. Jei taip būt buvę 
padaryta, tai tikrai publi
kos būt daugiau turėję.

Publikos gausumu trem
tinių choras žymiai viršijo 
Sandarą^ Choras turėjo di
desnę salę, negu Sandara.
Choras publikos turėjo ne 
tik pilną salę, o ir su dide
liu kaupu. Daugeliui truko 
sėdynių ir reikėjo stovėti 
pasieniuose. Sandaros kon
certe ne tik nebuvo kaupo, 
o buvo ir tuščių sėdynių.

Tremtinių choro didelę 
publikos dalį sudarė nau
jieji lietuviai, o Sandaros 
didelę publikos dalį sudarė 
senieji lietuviai.

Ir tremtinių choras ir 
Sandara programa ir jos 
išpildymu patenkino publi
ką. Sandaros parengime 
komedija “Meilės Painia
va” ypač žmonėms impo
navo. Dėl kitų programos 
punktų publikoj buvo kri
tikos balsų dėl perdidelio 
solistų skaičiaus. Monoto
niškumas buvo pertrauktas 
duetu garsių dainininkų, ar
tisto Algirdo Brazio ir ar
tistės Antaninos Dambraus
kaitės. Dėl didesnio paį
vairinimo reikėjo turėti jei 
ne chorelį, tai bent kvarte
tą.
Kunigai Oro Bangomis

Jau ne sykį teko užsimin-

... . P° -—J- H- AT OU teisingas P*rMy---~--’ man, Juozas Kalinauskas, Ze-
sauhnio karo tarp lenkų ir mas ? derinasi su nonas Katarskas, Romas Kava-
hetuvią kartosis tas, kas dė-.popiežių enciklikomis apie valandą po pietų. liauskas, Jonas Kiršininkas. Al-
josi po pirmojo pasaulinio sociali teisingumą? 
karo. Jei jėzuitai ir kiti.

skelbtų rožančiaus' O kai dėl seselių lietuvy

Visų draugą pareiga da- fonsas Kondrotas, Marija Lip- 
lyvauti šiame susirinkime, Sytė, Konstancija Liukinevičiu- 
nes apart senų neužbaigtą tė, Juozas Miečios, Jurgis Mt-

km., Šimkaičių vals., Raseinių
apskr.

Jonas Gišė iš šermukšnių 
knu, Pušaloto vals., Panevėžio 
apskr.

Jonas Ivanauskas iš Pievelių 
kna, Rumšiškių vals., Kauno 
apskr., sūnūs Izidoriaus.

Karanauskaitė- Vaisinis, M. 
D., iš Vantainių km., Krakių 
vals., Kėdainių apskr., gyvenusi 
New Haven, Conn.

John P. Karanauskas (Koro- 
novaky) iš Vantainių km., Kra
kių vals., Kėdainių apskr., gy- 

■venęs 2421—2Srd SA, Detroit, 
Mich.

Petras Krakauskas ir Johana 
Krakauskaitč iš Mierčų km.. 
Žaliosios vals.. Vilkaviškio ap.

Vladas Krisiunas 
Ignas, Kazimieras ir Petras 

Kropas ir Elzbieta Kropaitė- 
Nyvinskienė, nuo Kėdainių.

Anusė Lokuševičiutė iš But- 
galvių km., Vievirženų

Bernardas Pabiržis iš Rum
šiškių. Kauno apskr.

Anelė Pilipavičienė-Vaškevi- 
čiutė ir Konstantinas Vaškevi
čius (Vaikys), abu iš Gineitų 
km., Kėdainių apskr.

Jurgis Pustila iš Gaiženu 
km., Zapyškio vals., Kauno ap.

Antanas šalnius.
Jurgis ir Petras Savickas iš 

Žaliosios vals., Vilkaviškio ap., 
Mierčių km.

Vladas Staliunas.
Kazimiera Steclti.
Juozas Stefanavičius, kilęs iš 

Kėdainių, ar jo dukterys Elena 
ir Jadvyga.

Vincentas šule, sūnūs Jurgio 
ir Kazės, kilęs iš Kėdainių.

Arturas Zimon (žygas?), sū
nūs Vilhelmo, iš Gargždų vals., 
Kretingos apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti |:

par., Consuhte General of Lithuania 
41 W«st 82nd Street 
New York 24, N. Y.

HAMILTON, CANADA

Spalių 1 d. Hamiltone 
įvyko Dr. P. Ancevičiaus

Kunigai skelbtų rožančiaus
kalbėjimą už taiką tarp len-’ bės, tai klausiame: Ar jos'reikalų turim daug naujų senis, Konstancija Naurusas,
kų ir lietuvių, už teisingą!Dievą garbina gimtąja kai- labai svarbių reikalų. Mykolas Nagurskas, Marija paskaita: “Lietuvių emigra
vau nesusipratimų išspren-įba? Ar jos savo vedamose Kaip jau žinoma, sočiai- Opasnovas, Aleksandras Oren- cjja pasaulinių politinių
dimą prie derybų stalo, tai mokyklose vaikus Dievą demokratų susirinkimai yra r,as- Stasys Pabrinki*, Leonar- įvy^ų eigoje.” Nežiūrint

garbinti mokins gimtąja Į vieši, taigi kviečiami ir pa- das raP,ausKas- Heincasgai
kiti

butų suprantama, 
popiežius, jėzuitai 
kunigai žino, kad 
čius “nemačija” išprašymui 
taikos tarp katalikiškų tau
tų?

Dabar prie kun. Prunskio 
paskaitėlės. Jisai nepasa
kojo apie rožančiaus galy
bę, o pasakė žinąs veikėjų 
su kunu ir siela atsidavusių 
lietuvybei palaikyti, šalpos 
darbui varyti, teatraliam 
mene lavintis. Priminė, kad 
lietuvių seselės mokytojos 
algos tegauna po $12 savai
tėje, kad kazimieriečių vie
nuolyne seselės tam tikro
mis valandomis privalan
čios tik lietuviškai kalbėti.

Dar keletas pastabų. 
Kun. Prunskis tarp ypatin
gai pasišventusių kokiam 
nors geram darbui nepami
nėjo nei vieno kunigo. Kad 
seselių gaunamoji iš para
pijos kasos menka algelė 
nėra viskas, tai tą visi žino. 
Bet tiek to. Svarbu čia ir 
įdomu kelti tokį klausimą: 
Kodėl toki baisi nelygybė 
tarp seselių ir kunigų atly
ginimo? Va, kad ir pats 
kun. Prunskis. Jis yra pir-

u 
ir
rožan-

* ™_i- 1................................ L k* Zof'i* Pori“. «ond’>M,pMapyps ¥ebo“« trukdy-
Ar pamokų pra-įsaliniai zmon«i, ne tik rau- fonsaJ Pimd^ JuMM mo ir majoro Zabulionio
«« -a - « Bronius Rudys, Vladas Sa- 83^ rodomų mūviu, į pa-

muolis. Jonas šapalas. Anupras skaitą atsilankė

kalba?
džioje ir pabaigoje maldos sų pritarėjai ir. snnpatikai, 
kalbamos lietuviškai? Ar Į bet ir tie, kurie nesutinka 
jų vedamose mokyklose lie-[su mumis, lai ateina ir da- 
tuviškos kalbos pamokų yrailyvauja viešose diskusijose, 
bent tiek, kiek pipirų sriu-j kurios bus užbaigus kuo
koje? jpos reikalus.

Kuopos Komitetas.Ii Didelio Skaičiaus 
Vm

Iš Chicagos lietuvių jau
nimo tarpo vis daugiau 
imama karinėn tarnybon. 
O iš didelio Chicagos lietu
vių kunigų skaičiaus į ka
rinius kapelionus dar nei 
vienas neišėjo. Jaunieji čia 
gimę kunigai, išeidami į 
Dėdės Šamo tarnybą, ne
paliktų parapijonų be ku
nigų. Jų vietoms užimti 
yra užtektinai naujai atvy
kusių kunigų. Bet tokio 

reiškinio nesimato.

ti apie taip vadinamą reli
ginę valandėlę, vedamą lie- mosios tremtinių bangos at- 
tuvių jėzuitų “Margučio”, ei vis. O kiek jis per tą
ketvirtadienių radio pro- trumpą laiką ilgiausių ke- 
gramose. Dabar “Margu- lionių yra atlikęs? Nuo ju- 
tis” įsileido ir daugiau ku- rų iki jurų yra keliavęs po

LENGVAS BUDAS . . .
ISK0KT1 ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konartokcijose angliš
kos rahMt; aa žodžių linkaniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėj pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt. 

KAINA 85 CBNTAL kuriuos galima prisiųsti pašto

KELEIVIS 
So.

Ziono lietuvių liuteronų 
parapija gruodžio 10 d. mi
nės 40 metų sukaktį. Prisi
rengiama atitinkamai pa
minėti. Spalių 29 d. bus pa
minėta reformacijos šven
tė. Jaunieji ir vaikučiai iš
pildys atitinkamą progra
mą. Atvykę iš tremties įsi
jungia į seną lietuvininkų 
parapiją. Parapijos tary
bos pirmininku yra Mr. An- 
drew Kasper, kuris eilę me
tų yra sėkmingai vadova
vęs minėtos parapijos tary 
bai.

Rev. J.

PROSPECT P ARK, PA
z ———

Mirė Augustas Simonas

Rugsėjo 19 d. čia mirė 
Augustas Simon, palaidotai 
Linwood, Pa., kapinėse. 
Velionis per eilę metą bu
vo ištikimas “Keleivio" 
skaitytojas ir įdomavosi lie
tuviška veikla. Jis paliko 
dideliame liūdesyje žmoną 
Sofiją, vieną suną, Joną, 
namuose, vieną dukterį, 
Mrs. Helen Donaphon, 
Chester, Pa., ir brolį Jurgį. 
Fhiladelphijoj.

Velionio šeima taria šir
dingą ačiū visiems šeimos 
draugams, kurie atidavė ve
lioniui paskutinį patamavi- 

palydėjo į kapines ir 
prisiuntė gėlių prie karsto.

Koresp-

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:

gražus
Savokaitis, Adelė Šeštakauskas, - tautiečių būrys.' Visi atsi- 
Marija Šimonis, Leonas Ske- lankiusieji turėjo progos iš- 
berdis, Pranas Skrupskelis. ’girsti įdomią ir objektyvioj 

'šviesoj perduotą paskaitą 
apie sunkią dabartinę Lie
tuvos padėtį ir lietuvybės 
išlaikymo problemas , emi
gracijoj.

Tenka pabrėžti, kad tai 
buvo pirmoji paskaita Ha
miltone, kurią surengė ini-1 
ciatorių būrelis pakviesda
mas Dr. P. Ancevičių.

Daugiau tokių paskaitų 
pageidauja hamiltoniečiai, 
f*€s gyvenamojo momento 
svarba ir pavergtos musų 
tėvynės balsas reikalauja 
plačiau ir atdaromis akimis 
pažvelgti į viską!

Pranas
Pranas Stirbys, Bronius Šurna 
keris, Kostas Vaivada, Stanis
lova Venclauskienė, Samsoans 
žilius ir Kazys Zubras.

Į Ameriką atvyko šie lietu
viai iš Europos:

Julija Chaleckas, Kazys Gab- 
rusevičius. Justina Glemba, CM- 
ga Ignatenkovienė, Juozas Juš
ka. Rūta Jakštečtytė, Juozas 
Kasputis, Emilija Kulikauskas, 
Elena Lvovas, Vytautas Rama
nauskas, Jonas Skvriblys. Pet
ras Subačius ir Teofilė Vikta- 
žentis.

AČIŪ UE ŠTAMPAS, BET

Užsisakydami knygą, mu
sų draugai dažnai prisiun
čia užmokestį pašto ženkle
liais, bet norime pastebėti, 
kad ne visi ženkleliai mums 
naudmgi. Parankiausi paš
to ženkleliai yra po 3 ir po į 
5 <*ntos. Taigi prašome 
Uk tokius ir pirkti.

Kanados pašto ženkleliai 
mums visai nenaudingi 

ija.

Marta Akelaitis, Wladimir 
Bastunow - Korchinski, Ona 
Bielskis, Adelė Byla, Konstan
tinas Dragunaitis, Valteris Ep- 
neris, Antanas Gedeika, Bronė 
Giedrikaitė, Romualdas Gry
bauskas, Alfonsas Kikilas, Bro
nius Kriaučeliunas, Stepas Lu- 
kauskas. Marija Malickas. Pet
ronėlė Martišienė, Jonas M Ol
šauskas. Joana Mdninkas, 
Aleksas Monkevičius, Viktoras 
Orentas, Jurgis Pečkys, Jonas 
Plečkaitis. Antanas Paliokas, 
Juozapata Palionis, Ona Pet
raitis. Jurgis Raikanskas, Liud-J 
milą Sapronovas, Antanas Se- |¥ 
malevičius, Simas Salasevičius, j ♦ 
Aleksas Sirbinskas, Ona Smai-^ 
lienė. Povilas Stančius, Jonas 
šumakeris, Jonas Valaitis ir Į 
Stanislava Vosylius.

Musų tėvų krašto Lietu

vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 

vykdomas Vajui, Paremki

darbus!

Geriausias ir piečiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite šį A LaRo kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas 112, įrištas |14. 

Gaunamas pus:
DR. D. PILKA

546 East 
So. Bostoa 87,

TARIASI SOSTINĖJ

PiUsburgbo majoras, Dttvid 
Lawreace (kairėj), tariasi 
sostinėj su Nacionalinės Sau
gumo Komisijos pirmininku, 
W. Stuart Symington’u, apie 
civilės apsaugos priemones 
miestuose. Lamrence vado
vavo Amerikos miestų majo
rų suvažiavimui.

SOUTHERN CROSS HOTEL
• PAUL USANIS, SaTbiinlus

Atvykę j Miami, Florida, paskambinkite, o mes tuojau 
nusiųsime automobilį ir jus parvešime.

Jus busite patenkinti, apsistoję šiame didžiuliame, 
švariame ir gražiai įrengtame savo tautiečio viešbutyje. 

Kainos prieinamos.

642 N. W. 3rd Street
Telefonas:

Miami 36, Florida
82-9500

N vieta automobiliams

LAIKAS UŽSISAKYTI

uKeleivio" 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- i 
lendorinė dzS3 su tautiškais ir bažnytiniais var- į 
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius < 
metus ir kitos žinios.

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

“KELEIVIS”
South Boston 27, Mass.
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Įdomus Dalykai
Soda balta druska—tai yra skal-

. i i - • biama soda. Ją amerikie-Tns sodas, kurios plaeuu 8oda.-
yra vartojamos musų kas- Joe daleIė guai.
dieniniame gyvenime, kiek- deda # natrf
vtenas eilinis žmogus tun « rfj d
pažinti ir tinkamoje vietoje niM ,«m„ 4i 
vartoti.

(1) Geriama soda arba 
“sodium bicarbonate.” Čia 
Amerikoje ją dar vadina 

baking soda,” nes visi ke-

nies atomų, ši soda varto
jama plovimui, ypatingai 
tinka baltinių skalbimui. 
Iš dviejų milionų tonų, ku
riuos JAV sunaudoja kas
met, trečdalis jos eina stik-

pimo milteliai tini didelę , 0 du trečdaliai
dalj sios sodos. .Ji papras-^SX,„- m„il„ Įvairi., 
tai parduodama baltų mil-

—Alou, Maiki!... Ko tu 
taip žiuri į mane?

—Žiuriu, nes išrodo, kad 
tėvo kojos painiojasi.

—Gali būt, Maike. Ma
tai, buvau užėjęs į naują 
Saubostono lietuvių kliubą 
pažiūrėt, kaip tenai viskas 
išrodo. Iš tikro, Maike, į 
nais pleisas! Susipažinau; 
vieną dipuką, tai jis rokuo-1 
ja, kad ir Smetona tekio 
kliubo neturėjo. Taigi iš- 
movėm po keletą burnų 
kominės, tai gali būt, kad 
valuk to ir painiojasi ko
jos. .. . O, jes, vaike, tas 
dipukas man pasakė naują 
juoką, kuris Lietuvoje da
bar esąs labai madoj. Bai 
gali, Maike, reikėtų tą j ga
zietas paduoti.

—Ar tėvas ji atsimeni?
—Šiur, atsimenu. Sako, 

Letuvoje žmonės dabar kai 
tik sueina, tai tuoj užveda 
kalbą apie nelaimes. Bet 
vienas visada sako, kad ne
laimė, tai ne bėda. Nu, vot, 
sako, daleiskim, kad Stali
nas pasigėręs nuvirto nuo 
balkono ir nusisuko spran
dą. Toks atsitikimas, žino
ma. butų nelaimė, ale ne
būtų jokia beda. Ot, sako, 
;eigu pastiptų paskutinė 
musų kolchozo ožka, tada 
tai butų bėda.

—Čia, tėve, daugiau tei- 
rvbės, negu juoko.

—Bet tai ne viskas, Mai
ke. Kai tas dipukas įsi
linksmino, tai jis padaina
vo vieną karunką apie Sme
tonos laikus Lietuvoje. Sa
ko:

šitaip buvo Lietuvoje,
Kol ten žmonės baliavojo:
Stovi smuklė pastatyta.
Alaus blėta pakabyta.

Jinai stovi ir vilioja,
Gaspa dorių ir artoją;
Traukia jauną ir senelį,
Ir merginą ir bernelį.

štai ateina mergužėlė.
Ir priėjus kartiamėlę
Apsistojo valandėlę.

Ve, ir muzika ten groja,
Poros šoka ir dainuoja, 
šoka girtas jaunimėlis, 
Matyt, linksmas vakarėlis.

Nors širdelė jos drebėjo,
Bet vidun jinai įėjo.
Tuoj apspito ją berneliai
Ir užkaito jos veideliai.

Jinai šypsos ir juokauja.
Linksmai šoka, išdykauja, 

rūtų vainikėlis, 
mergelei gražumėlis!.

Rausta, rausta ir suvyto,
Ir lapeliai jau nukrito.
Mergužėlė nežinojo.
Dėlko ji taip uliavojo.

Trys berneliai iš gužynių
Ūžė naktį prie degtinės.
Grįždami visi svyruoja
Ir mergelę apdainuoja.

Grįžta jauna mergužėlė.
Bijos tėvo, motinėlės.
Nes vainikas pražudytas.
Guli baloj nuskandytas.

Jinai klaustų ir ieškotų.
Visą skarbą atiduotų,
Jei surastų vainikėlį.
Jei sugrįžtų jaunystėlė.

—Kai jis, Maike, šitą ka
runką užbaigė, tai aš nuo 
savęs pridėjau prie jos ši
tokį papildymą:

Lygiai tokie pat pyragai
Pasitaiko ir Čikagoj:
Vyrai mergas pasigauna.
Savo autuose prigauna.

telių pavidale. Jos ma
žiausia dalelė susideda iš 1 
natriaus, 1 vandenylio ir 
anglies atomo ir 3 deguo
nies atomų. Šią sodą var
toja taip pat medicinoje. 
Kai žmogaus pilve atsiran
da perdaug rūgščių, jis pra
deda jausti deginimą ir per
teklių dujų. Išgėrus šios 
sodos ji susijungia su rakš
timis ir jas neutralizuoja, 
tai yra panaikina, šią so
dą naudoja gaminant kepi
mo įvairius miltelius, bet 
daugiausia jos suvartoja 

, dirbant kitą sodą—sodium 
carbonate.

(2) Skalbiama (wash- 
ing) soda arba sodium car
bonate yra gaunama kaiti
nant geriamą sodą.

Kaitinant gaunami balti 
milteliai, kurie ištirpinami 
vandeny ir, vandeni išgari
nus, gaunama kristalinė

Jus. mergelės, gudravokit:
Tokius bernus iškočiokit.
Ona. Stasė ir Antosė.
Duokit špygą į panosę.
—Nu, tai pasakyk, Mai

ke, ką tu apie tai mislini? 
Ar ne gerai sustatyta dai
nuška?

—Aš patarčiau tėvui pri- 
sirašyt prit rašytojų draugi
jos; gal gautum kokį atžy- 
mėjimą.

—Olrait, Maik, denkiu 
už rodą.

Kas Mums Rašoma
Dėl Radio Po*ų

Dėl lietuvių radio programų 
jau du radio klausytojai atsi
liepė. sako jos užpildomos vien 
nudėvėtomis polkomis. Tai yra 
tikra tiesa.

Kiekvieną sekmadienį su aty- 
da klausiausi Connecticut lietu
vių perduodamas radio progra
mas. Labai apgaileėtina tų ra
dio valandų savininkų, bet ir tų 
radio užprašytojų, kurie pamy
lėjo nušutusias polkutes ir dar 
su šokėjų klyksmu, kas prime
na prieš penkiasdešimt metų 
armonikos orkestrus.

Štai spalių 15 d., sekmadienį, 
girdėjau lietuvių programą, ką 
susidėjo iš vienos paprastos 
dainelės ir keturių nušutusių 
polkų. Na, ir kas tai per pro
grama?

| Patsai girdėjau savo ausi
mis, kad labai daug radio klau
sytojų yra nepatenkinti.

Springfield,
Dėdė

Mass.

/• <

rą paminėtu budu yra iš- elgtis, nes jis ėda rankas ir tekėti skiedinys, kuris yra 
traukiama siera iš sidabro, medžiagas. surenkamas ir išgarinus ,c
Naudojant šį valymo meto
dą sidabras nedyla ir nesu
sibraižo.

“Sdda ash” yra gaunama 
deginant juros žoles. Ji 
turi apie 98% sodium car
bonate ir yra vartojama 
daug kur pramonėje.

Muilo Akmens ir Muilo 
Gamyba

Lietuvoje kiekvienas kai
mietis moka gaminti muilą. 
Jį išmokė vargas, nes Lie- 

____________ tuva praleido daug karų, o
(3) Trečia soda yra vadi- karo metu muil° Pirktis j*8 

narna “sodium hydroxide” negali, nes muilas yra ga- 
arba lietuviškai muilo ak- minamas iš riebalų, kurie 
muo. Amerikoje ją dar va- yra sunaudojami maistui.
dina “caustic soda.” Ji su
sideda iš natriaus, vande- 
nyjio ir deguonies atomų 
(po vieną). Amerikoje jos droxid 
suvartojja apie 800,000 to-| juodose

—gaminimui muilo, įvairių 
skalbimo miltelių ir “pulp” 
gamybai.

Pavyzdžiui šeimininkės, 
kurios turi daug vargo 
šveisdamos savo sidabri
nius šaukštus, gali to darbo 
išvengti, vartodamos skal
biamą sodą sekančiu budu:

Reikia paimti blogesnį 
aluminį puodą, o jo netu
rint arba nenorint teršti, 
įdėti į paprastą puodą ne
mažą gabalą aluminiaus.
Ištirpinti skalbiamos sodos_  ,. ,. .J . , -• i- ; mo skiedinys į vamzdžiusvandeny n tą skiedinj su- „ ... •’ *

Visa bėda tik, kad Lietuvos 
kaimiečiai nemako gaminti 
muilo akmens—sodium hy- 

ir turi pirkti jį 
rinkose (black

nų kasmet Daugiausia čia:markeP.» mokėdami labai
jos suvartoja gaminant ra- 
yoną, muilą ir gliceriną,

brangiai. Riebalų vietoje 
jie vartoja sugedusius tau-

valant žibalą ir gaminant kus arba pastipusius riebius 
», gyvulius.

Žemiau' duodu paaiškini-
celulozę iš “wood pulp.

Sodium hydroxide taip 
pat yra labai gera medžią- mą, kaip pasigaminti mui 
ga valymui pavidale šarmo lo akmens pagal “vorce 
(lye). Jeigu virtuvės arba cell” metodą. Paimti me-
tualeto (bathroom plumb- 
ing) vamzdžiai užsikemša, 
yra dažnai pilamas šio šar

pilti į paminėtą puodą. 
Šiame sodos skiediny rei-

Šiuo budu riebus nešvaru
mai paverčiami į muilinę 

lengvaiOKtlUV suuos , .
kia paskandinti sidabriniai i ”?™lagą’ , kun
daiktai ir puodas šildyti kol i 5L; nanra«t»i
visas sidabras nradės bliz-‘ Drano» kur) paprastai
..... ■ : vartoja kanalizacijos vamz-

ge i aip naujas. . idžiams (plumbing) valyti,
Paprasta: sidabras jun- turi apie 94% sodium hy- 

giasi su siera, kurios yra droxide. Šis šarmas taip 
ore arba maiste (kiauši- pat tinka vartoti ir kito- 
niuose, garstyčiose ir tt) ir kiems nešvarumams valyti, 
tuo budu praranda savo nes jis ištirpina riebalus, 
blizgėjimą, \alant sidab- Bet su juo reikia atsargiai

talinį su daugybe mažų sky
lučių indą; skylutes pri
dengti asbestu arba minkš
tu stora popierių. Šį indą 
pripilti sklidinai vandeniu, 
kuriame yra ištirpinta daug 
valgomos druskos. Į šį skie
dinį įmerkti grafito lazde
lę, prie kurios yra prijun
giamas elektros plusinis lai 
das, o minusinis prijungia
mas prie metalinio indo. 
Reikia žiūrėti, kad grafitas 
nesiektų indo dugno. Įjun
gus nestiprią nuolatinę 
elektros srovę, iš indo dug
no pro skylutes pradeda

<•: ■:■■■■.......
y;
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į Lietuvių Kilmės Balsuotojam!
Gubernatorius Paul A. Dever yra širdingas lietuvių tautos draugas. Jis U dvejų kartų 

paskelbė proklamacijas minėti Vasario Šešioliktąją, kaip Lietuvių Dieną Massachu- 
setts valstijoj, ir jis asmeniškai dalyvavo minėjime tos Dienos per paskutiniuosius 

du metus. Tiktai demokratiškas gubernatorius taip pripažino mus Massacbusetts 

valstijoj.
Gubernatorius Dever ne kartą yra pats pas'sakęs už 

Gubernatorius Dever suteikė lietsviaa

Gubernatorius Dever per du metu padarė 
daugiau, kaip republiknnai per dešimtį metų. Jis 
davė mums naujus kelius, naujas ligonines, vetera
nams butus, geresnes darbo sąlygas—ir viską tą 
jis padarė neuždėdamas naujų mokesnių. Guber
natorius Dever yra veiksmo žmogus. Jis atlieka 
darbą.

Gubernatorius Dever • ra darbo žmonių draugas ir 
antrojo pasaulinio karo veteranas.

Svarbiausias guberna Tariaus Dever pasiekimas yra 
tas. kad jis subalansavo valstijos biudžetą, kartu duoda
mas musų Bendruomenei pažangią, aktingą ir žmonišką 
administraciją, kuri prisi<i> o prie pagerinimo gyvenimo 
visiems Massacbusetts gyventojams.

Z Z. •
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jo vandenį, gaunamas mui
lo akmuo. Jis yra kieta 
balta druska, kuri labai 
traukia drėgmę ii* tirpsta 
drėgname ore. Paprastai jis 
parduodamas gerai užtaisy
tose dėžutėse arba bonko- 
se, kur neįeina drėgmė.

Fabrikai muilą dirba 
daugiausia iš lajaus, med
vilnės sėklų, coconut, pal
mių, sojos pupelių ir net 
žuvų aliejaus. Į ištirpintus 
riebalus arba aliejų įpila 

% stiprumo muilo ak
mens skiedinį (šarmą) ir 
virina. Laiks nuo laiko 
daugiau šarmo įpilama iki 
kol visi riebalai virsta mui
lu. Po to dar verdant pri
dedama druskos ir muilas, 
netirpdamas sūrime, išsike
lia į paviršių. Ant dugno 
pasilieka glicerinas ir drus
ka. Paskui gražiai atski
riamas glicerinas nuo išsi- 
naudojusio šarmo.

Norint gauti pirmos rū
šies muilą jis yra valomas 
su garu ir vandeniu. Po to 
į šiltą skystą muilą įdeda 
kvepalų, vaistų, arba net 
talkos ir spalvotų dažų. Vė
liau supila į formas ir at
vėsinę piausto į šmotus. 
Paprastai muilas dar turi 
apie 30% vandenio.

Vadinamas “built soap” 
turi dar daugiau chemika
lu pav., tetrasodium pyro- 
phospkate arba trisodium 
phosphate (T. S. P.). Ka
dangi T. S. P. yra geras 
vandens minkštintojas jis 
yra vartojamas valymui 
langų, grindų ir dažytų 
daiktų (1 arbatinis šaukš
tukas į galioną vandens).

J. Suvis.

PAŠTO KAINOS
Atvirukai

Pašto parduodami balti 
atvirukai, o taip pat ir pri
vatiniai atvirukai su viso
kiais vaizdeliais, Jungtinė
se Valstybėse siuntinėjami 
po 1 centą.

Tokie pat atvirukai siun
čiami į Kanadą ir Pietų 
Amerikos kraštus—2 cen
tai. Kitur—3c.

Laiškai
Užlipdyti laiškai skaitosi 

pirmos klasės siunta ir ap
mokama po 3 centus už un
ciją arba jos dalį, jei siun
čiama Jungtinėse Valstybė- 

įse, Kanadoje, Pietų Ameri- 
jkoje, Ispanijon ir į Filipinų 
Salas.

Laiškai į visas kitas šalis 
—5 centai už pirmutinę un
ciją ir 3 centai už kiekvie
ną sekančią.

Ranka rašyti laišai, ne
žiūrint ar jie uždarytuose 
vokuose ar ne, visada skai
tomi pirmos klasės siunta 
ir apmokami kaip tokie.

Spausdiniai
Knygos, katalogai ir ki- 

tokie spausdiniai, jeigu jų 
siuntinys sveria nedaugiau 
kaip pusę svaro, skaitosi 
trečios klasės siunta ir ap
mokama po 1 (/> cento už 
kiekvienas 2 uncijas arba 
jų dalį.

Knygos, katalogai ir kiti 
spausdiniai, jeigu jų siun
tinys sveria daugiau kaip 
pusė svaro, skaitosi ketvir
tos klasės (parcel post) 
siunta ir apmokama pagal 
zonas; dėl jų kainos reikia 
teirautis pašte.

Knygos j Užsienį

Knygos ir kiti spausdi
niai siunčiami užsienin ap
mokami po 2 centu už kiek
vienas 2 uncijas arba jų da
li-
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Kolchozų Reforma 
Lietuvoje

Didieji Kolchozai trečdaliai visų kolūkio na
rių. Susirinkimo nutari
mas kolūkio sustambinimo 
klausimu įsigali po to, kai 
jį peržiūri ir patvirtina ra
jono vykdomasis komite
tas.” Po to šaukiamas jau 
visų jungiamų klochozų 
bendras susirinkimas, kurio 
nariai “vienbalsiai” nutaria 
dėtis į vieną kolchozą. Pri

tinta metu galutinai paaiš- jmami j**3' P3«al B Mag- 
kėjus, kad kolchozų riste- atveztus rablonua, P* 
ma neša vargą ir skurdą, tvirtinama P3*1'08 pa8klr 
buvo sumanyta kita refor-. J1

Darba* Pradėtas nuo 
Šiaulių

Kolchozų sustambinimas
vėikmi”ų ’koičhS^ų “tepaliko Li^voje jau pradėtas. Ir 
1,576, kitaip tariant, ;š pradėtas vykdyt, nuo pačių 
kiekvienų keturių kolchozų “ Slaui'ų
buvo sukurtas rienas nau- aPsk"ties "• sntles? T“ P3' 
jas. Panašiai buvo pada- dayto sąmomngai. V.eju

Visoje Tarybų Sąjungo
je šiuo metu vykdomas di
džiulis žemės ūkio pertvar
kymas. Mat bolševikams 
jau beveik nuo pačios re
voliucijos pradžios nesiseka 
tvarkyti žemės ukj. Per ei
lę metų čia buvo ieškota 
naujų kelių ir vis dar ne
užeita ant tikrojo. Pasku-

ma—stambiųjų pramoninių 
žemės ūkių arba didžiųjų 
kolchozų kūrimas. Taip 
Maskvos • srityje iš 6,069

ARGENTINA PAGERBIA AMERIKOS ttJVL’SIUS

Tautinėse Kapinėse, Arlington, Va^ Argentinos jurų ka
pitonas Ignacio Chamorro, kruzerio “La Argentine” vir
šininkas, deda vainiką žuvusiųjų Amerikos karių garbei. 
Argentinos karo laivas dabar svečiuojasi Amerikos uos
te

ryta Leningrado, Kolomen- 
sko, Uchtomsko, Jegorjevs- 
ko, Zagorsko, Ramensko ir 
kituose rajonuose.

“Reforma” Lietuvoje
Iki šiol smulkiąją kolcho

zinę santvarką spaudoje ir

kad Šiaulių srityje jau be
veik visiškai baigti mažųjų 
kolchozų steigimo darbai ir 
nemažiau 93% visų ukinin 
kų yra įstoję į kolchozus. 
Antra, geresnėse žemėse, 
esant ir labai blogai tvar
kai, vis dar gali kai kas už-

• lios. Jie kuriami vykdant' 
naują sovietų žemės ūkio’ 
ekonominę politiką. Pačio
je Rusijoje, ypač Ukraino
je, kur jau senai palaužta 
ūkininkų individualybė, dėl 
šios sistemos įvedimo kilo 
rimtų bruzdėjimų, net su
kilimų. Ir Lietuvos žmo- 

!nės, netgi komunistų vado- 
jvai, juos sutinka nenoriai. 
Mažesniame kolchoze, ku
ris musų žmonėms priminė 
stambesnį ūkį, buvo vis ge
riau: čia ir žmonės savesni, 
ir su administracija galima 
buvo geriau sugyventi, ir 
kokią vištą, mažą galviją 
ar daržovė užsiauginti. 
Bolševikų pareigūnai spau
doje niekur nekalba apie 
asmeninius žemės ūkio 
sklypelius (iki pusei hekta- 
įo) naujuose kolchozuose, 
kuriuos valstiečiai turėjo 
mažuose kolchozuose. At
rodo, kad tokių sklypelių 
čia jie nebeturės. Ir kon
trolė bus žymiai griežtesnė: 
sunkiau ką nore iš šalies už
auginti, o dar sunkiau par
duoti. Taigi musų žino

ti jos. aktyvistai. Tačiau, nėms ši didžiulė reforma 
šie dabar skaudžiai nuvilti: yra dar vienas skaudus

zinta, tačiau daugelyje vie
tų jau buvo spėta pradėti 
statyti kolchoziniai (bend-ljie, negalėję čia įsikurti, smūgis.• •• v •• • || — . . —

Lietuvių Kalbos Vadovas
Tarti* ir Rašyba, Kirčiavimas, Kalbos Dalykai, Žodyną*. 

Sudarė Prof. Dr. Pr. Skardinas, St Banduka* ir J. 
M. Laurinaiti*.

1950 “s

kitu būdu gyrę bolševikų įaugti. Todėl darbas ir bu 
propagandininkai staigaivo pradėtas ne nuo Zara- 
pradėjo ią peikti. Girdi, įsų, Švenčionių ar Alytaus 
čia ir didžiulė biurokratija, j apskričių smiltynių, 
ir laukų derlingumas men- Atrodo Naujieji
kas, ir gyvulininkystė neis- • Kolchozai 
vystyta, ir žemės ūkio ma
šinų stinga, ir žmonės ne
turtingai gyvena, ir trobų 
nesą galima pasistatyti, na, 
žodžiu, tikras vargas ir 
skurdas. Išeitis betgi esan
ti didžiuosiuose kolchozuo
se: reikia jungtis į didžiuo
sius kolchozus lygiai taip, 
kaip broliška didžiarusių 
respublika.

Maždaug tuo paču laiku 
Lietuvos TSR žemės ūkio 
ministerijoje buvo įvykdyti 
žymesni personaliniai pa
keitimai. Pakeistas ir pats 
žemės ūkio njinisteris; nau
juoju paskirtas lietuvišką 
pavardę turįs Vladislovas 
Augustinaitis, sūnūs Josifo, 
šis Lietuvos rusintojas la
bai energingai ėmėsi naujų 
kolchozų statybos darbo.
Iš Maskolijos atgabenta vi
sa eilė naujų specialistų, 
kurie turį čia “palengvinti” 
kolchozų steigimo darbą.

Vėl “Savanoriškai”
Naujasis žemės ūkio mi- 

nisteris Augustaitis pareiš
kė, kad ir naujų kolchozų, 
kaip ir senųjų, “organiza
vimas turi būti vykdomas 
savanoriškai.” “Kolūkių su
sijungimo klausimas turi 
būti sprendžiamas kiekvie-

Štai neperdaug senai 
Pakruojo rajono “Pergalės” 
kolchozas -buvo sujungtas 
su ten šalimais esančiu 
“Pakaki” kfUcb^sS; Nau- 
jas kolchozas pavadintas 
“pergalės” vardu ir turi da
bar 1,402 hektarus žemės. 
Šiaulių rajone prie Radžiū
nų kolchozo prijungtas 
“Mamaičių” ir “Šiubaičių” 
kolchozai. Jungtiniame 
kolchoze žemės plotas pa
siekė 1, 522 hektarų. Ta
me pačiame rajone sujung
ti “Tarybinės Žemės,” “Sau- 
ginių” ir “Rakandžių” kol
chozai. Sustambintas kol
chozas turi 1,037 hektarų 
žemės. Panašiai padaryta 
ir kitose vietose. Iš viso, 
Šiaulių srityje naujų di
džiųjų kolchozų steigimas 
vykdomas smarkiu tempu. 
Padarius pirmuosius mėgi 
nimus čia, imta panašius 
bandymus daryti ir kitur, 
Aukštaitijoje. Taip Anykš
čių rajone iš 9 kolchozų su
kurti du stambieji.

Senuose smulkiuose kol
chozuose tebuvo sutelkta 
250-300-500 hektarų žemės. 
Naujieji turėsią žymiai 
daugiau — nemažiau 1,500 
ir iki 5,000 hektarų.

Vėl Per»taty» Trobė»iu»

rieji) klojimai, klėtys, tvar 
tai. Čia buvo sutelkta iš 
ūkininkų valstybės ir kol
chozo labui smurtu atimti' 
grudai, javai, pašaras, gal
vijai, žemės ūkio invento
rius. Čia kolchozai turėjo 
virsti kaimais. Vienkiemiai 
jau buvo pradėti griauti, 
trobesiai keliami į centrus. 
Tačiau aplamai Lietuvos 
žmonės su statyba nesisku
bino: niekas iš ūkininkų,

turės pamesti savo naują
sias gyvenvietes ir keltis jevikų pareigūnai ragina 
dar į kitas stambiųjų kol- Į komunistų partiją “nuolat 
chozų centrus.

Ar pajėgs greitu
bolševikai perkelti visus skubėti, kitaip, girdi, atsi 
trobesius į naujus centrus, rasią daug sabotažninkų. 
šiandien dar sunku pasaky- Ypač reikšmingas momen
tu Greičiausia ne. nes tai tas esąs pats perdavimas, 
padaryti nespėjo ir Rusijo- jau dabar ministeris Au- 
je, kur jau kolchozai gyve-lgustaitis įspėja “dėl galimo 
na trečiąjį dešimtmetį. Ta-v-isuomenįnio turto grobsty
čiau šia nauja žemės refor- mo į- iššvaistymo reiški
mą jie gali daug ką su-;njų” (“Tiesa,” 1950.VHI. 
griauti. Į12).
Nauju* Kolchozu* Sutinka

, Nenuostabu tad, kad bol>
keltis jevikų

i
{budėti naujų kolchozų sta- 

laiku tyboje.” Dėl to reikia ir

Užsisakiusieji “Lietuvių 
Kalbos Vadovą” jau pradė
jo gauti tą senai lauktą ir 
senokai žadamą knygą. Te
ko skaityti kai kuriuose 
laikraščiuose ir kritiškų pa
stabų dėl tos mums visiems 
svarbios knygos “sudary
mo.” Aš norėč, kalbėda
mas apie tą knygą, ne prie
kabių ieškoti, bet pirmiau
siai širdingai pasidžiaugti, 
kad jos sulaukėme. Tai 
brangi knyga ir mums, iš
siblaškiusiems tarpe sveti
mųjų visose pasaulio daly
se, itin naudinga. Knygos 
autoriai parodė didelio 
kruopštumo, o leidėjai, sve
timos padangės varge, nu
sipelnė ir dėkingumo ir pa
ramos už pasiimto darbo 
sėkmingą įvykdymą. Vy
riausias knygos autorius ir 
redaktorius yra prof. Dr. P. 
Skardžius, kuris redakcijos 
žodyje ima “kompetencinę 
atsakomybę” už “vadovo” 
turinį.

Knygos kaina ją užsisa
kiusiems yra $3.50. Tai 
yra visai žema kaina. Žo
dyno spausdinimas su kir
čiais ir visokiais ženklais 
yra nepalyginamai bran
gesnis, kaip spausdinimas 
paprasto rašto. Jei “vado
vas” butų leidžiamas Ame
rikoje, jo kaina butų buvu
si bent dvigubai aukštesnė.

kad ir labai smulkių, nete
kęs savo žemės, nenorėjo 
netesū ir gimtojo namelio, 
kuriame jis dar šiaip taip 
laikėsi. Į naujas kolchozų
gyvenvietes išsikėlė dau- Naujieji kolchozai kilo 
giausia tik komunistų par- ne iš Lietuvos žmonių va-

EITA

Pakalbinkite

no susijungiamojo kolūkio 
narių susirinkime. Šiuose 
susirinkimuose turi daly- Nors Lietuvos žemė ne- 
vauti nemažiau kaip du buvo dar visiškai sukolcho-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

“KELEIVIS”
27, Mate.

KETURI PORKČAPSAI

je' ’
Porkčapsai nepadidėjo . . . svaras 

nesunkesnis kaip buvo prieš keletą 
metų. Tačiau kaina—už porkčapsa 
ar už svarą—daugiau nei padvigu-

šiandien, kuomet 
J M” 1‘kitės dvi

gubų kainu už 
senąjį saiką, 

tai tele-

Vis Tik Keturiem
fona< vra maloni išimtis, nes jis nė
ra tiek pabrangęs, kiek pabrango 
kiti dalykai.

Telefonas 
nių . . ji*bėjo.

pasiekia daugiau žmo
nių Jių patarnauJa greitinu ir 
geriau, bet tikrumoje jūsų telefonas 
šiandien kainuoja mažiau negu de
šimt metu atgal. Nes
kainos kilo daug greičiau negu tele
fono kainos.

TK

■lw NeiM,, Telephane • ruissara
' toMFiet

Vadovo didžiąją dalį už
ima žodynas, kurio yra 440 
puslapių. Žodynas turi virš 
25,000 žodžių su paaiškini
mais ir perspėjimais vengti 
nevartotinų žodžių. Jį var
tant kartais gaila, kad jis 
nėra platesnis, išsamesnis, 
bet dėkokime ir už tokį, 
koks jis yra. Kasdieniniam 
reikalui jis bus visai prak
tiškas ir gerai patarnaus 
spaudos darbininkams, mo
kykloms ir visiems norin
tiems geriau pažinti savo 
gimtąją kalbą.

“Vadovo” pradžia, apie 
150 puslapių, pašvęsta 
“gramatikai” ir ypač išsa
miai aiškinama musų rašy
ba. “Vadovas” siūlo re
formuoti šiek tiek musų ra
šybą, priimti “skardžiuvi- 
nę” vietoje jablonskinės. 
Svarbesnieji pakeitimai bu
tų šie:

Mes dabar rašome: “Mau
rus,” “piauti,” vengdami po 
b ir p padėti “j.” Dr. Skar
džius siūlo rašyti bjaurus, 
spjauti, pjūvis ir tt

Mes rašome: aukštas, 
sluoksnis, rukštus ir tt Dr. 
Skardžius siūlo tų žodžių

augštas, sluogsnis, rūgštūs 
ir tt •

Musų rašomus žodžius: 
Ieva, iešmas, ieškoti ir k. 
Dr. Skardžius siūlo Tašyti: 
Jieva, jiešmas, jieškoti ir 
tt

Skyrium rašomus žodžius, 
kaip: kai kas, kai kada, bet 
kuris ir k. Dr. Skardžius 
siūlo rašyti vienu' žodžiu: 
Jieva, jiešmas, jieškoti. . . .

Dr. Skardžius tos rašy
bos nedekretuoja, bet siūlo, 
argumentuoja ir gana įti
kinamai prirodo, kad toki 
rašyba butų tinkamesnė.

Ar Dr. Skardžiaus siūlo
mi pakeitimai musų rašy
boje, kurie, beje, jau buvo 
ir seniau siūlyti, tik dėl ka
ro Lietuvoje nebuvo priim
ti, čia bus pasisavinti, ne- 
siimčiau spręsti. Lietuviš
kų laikraščių rašyba Ame
rikoje, nuo “Saldės” iki 
“šv. Pranciškaus Varpe
lio,” yra ir įvairi, ir marga, 
ir jokių taisyklių nenori pri
pažinti. Todėl ir svarbu, 
kad rašantieji į laikraščius 
ir patys redaktoriai, kurie 
korespondentų raštus taiso, 
pavartytų “Vadovą.” O gal 
kas ir išeis, kas žino?

“Vadovas” įdomu varty
ti. Iš jo sužinome, kad mu
sų kalbos “dviskaita” jau 
padėta į lentyną, kaipo at
gyvenusi savo amžių. Tie
sa, ją gali dar vartoti poe
tai ir rašytojai, bet mums,

11

jau nebeprivaloma žinoti ir 
dar mažiau vartoti. Ka
daise mačiau pinige iškal
tus “du litu,” bet, matyti, 
koks tai poetas tuos “dvili- 
čius” pinigėlius kalė.

“Vadovas” siūlo rašyti 
“tikrinius” svetimus žo
džius, kaip mes juos taria
me. Pavyzdžiui, Bruk ly
nas, Niujorkas, Breslavas, 
Čikaga ir k. Bet šita re
forma vargu gali prigyti. 
Kas išeitų, jei rašytume: 
Usteris (Worcester), Glos- 
teris (Gloucester), Bolti- 
mor? Ir kaip rašytume to
kius miestus, kaip Hungry 
Horee, San Francisco, Los 
Angeles ir k.? Rusai rašo 
visus svetimus tikrinius žo
džius taip, kaip tariama. 
Bet jie tą daro iš bėdos, 
nes jų raidės yra kitokios, 
o mes kokiems galams tu
rėtume rusus bezdžionauti 
turėdami “vakarams” ben
dras lotyniškas raides?

“Vadove” yra ir linksmų 
numerių. Bevartydams žo-
dyną pamačiau žodį “bim- 

rašyboje padaryti “posūkį” j bą” ir šalia radau tokį pa- 
į kilminę rašybą, kiek ją aiškinimą: “nerangus žmo- 
galima susekti, ir rašyti: gus, nenaudėlis.” J. Str.

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:

536 E. Broaduray,
KELEIVIS

27, Mass.
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Moterų Skyrius
t| SKTB1V TVARKO

Bukit Atsargios Perkant 
Kailinius Paltus

kuriuos: 
“fancy” 

nei

Dabar, vasarai pasibai- žiurkių kailinius, 
gus, mes matom laikraš- apgavikai vadina 
čiuose ir girdim radio pro- vardais, bet tai nebus 
gramose reklamuojant kai- tikras “mink,” nei “ei
linių apsiaustų “išpardavi-'mine.” 
mus nupigintum kainom.” j Kad nepatekti i apgavi-

A menkos moterys, ku-kų rankas, aš patariu mote-
rios praleidžia aprangai 
daugiau kaip pusę biliono 
dolerių per metus, bėga 
kailinius apsiaugtus pirkti 
daugiausia į tas krautuves, 
kupos daugiausia rekla
muojasi.

Kailių pardavėjai žino, 
kad daugiau kaip pusė tų 
moterų, kurios perkasi

rims eiti kailių pirktis į 
rimtas, atsakomingas krau
tuves, kuriose gausite ir ra
šytą garantiją, kurioje bus 
pažymėtas tikras kailiukų 
vardas.

Labai gaila, kad iki šiol 
Amerikoje nėra tokio Įsta
tymo, kuris baustų kailių 
fabrikantus ir pardavinėto-

bcangius kailinius, neturi j jus už žmonių apgaudinėji- 
mažiausio supratime apie imą.
kailius ir jų vertę. Neturė- Kongresmonas P. O. 
damos apie tai jokios nuo-'O’Hare yra parašęs labai 
vokos, jos užmoka d vigu-':
bai ir trigubai brangiau, ne
gu tokia drapana verta.

Kad apgavystė nebūtų

VfiL SAUGUS MAMOS RANKOSE

'Keleivio’ Knygos
CleTOland™mu^‘^a “i DEMOKRATINIO I VISUOTINAS TVANAS

“Maloni Ponia!
mums rašo: < SOCIALIZMO PRADAI

; Ar galėjo būti toks tvanas, kad
nuimi ni-iio., l Labai popaliari ir naudinga šių apsemtų visą žemės rutulį? ii kurSlUOmi prašau per Mo- chenų klausimams suprasti knygutė.! ėmėsi tiek vandens ? Kur tas van-

’ Kaina ................................................. 50c duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gvvu- 

D£L LAISVOS LIETUVOS i liūs, vabzdžius ir paukščius ? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskako 

LSDP Užsienių Organizacijos raš-.knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva-

Įdomų straipsni apie mote
rų klaidinimą ir išnaudoji
mą neteisingais kailių var
dais, ir jis sako Įnešiąs Įsta- 

> iširi ai matoma, kailių biz- tymo sumanymą kongresan, 
kad visi kailiai butų ženk
linami tikrais žvėriukų var
dais, taip kaip dabar yra

Dvejų mėnesių vyra*. Martin WeUers, saugiai sėdi 
mos rankose po didelių pergyvenimų. La vi rence Rucker, 
29 metų vyras, jį buvo pavogus ir išsineš^ i miestą, bet 
policija vaike vogikų pagavo, vaikutį grąžino motinai, • 
vaiko vagį padėjo į kalėjimą. L. Rucker policijai nega
lėjo ar nenorėjo pasiaMHrinti, kodėl jis vaikutį bandė pa
vogti. Į

menai išgalvoja parduoda
miems kailiams keisčiausių
vardų ir skelbia juos per.u . .
radio. Tie skelbimai per į žymimi visi audekliniai 
radio ir spaudą vilioja mo-j drabužiai: ar jie šilkiniai, 
teris Į tokių kailių krautu- > vilnoniai, bovelniniai ar ki-
ves kaip peles Į spąstus. tokie.

Bet iki kongresas išleis 
Įstatymą apie kailius, mo
terys pirkdamos kailinius 
drabužius turi būt labai at
sargios, kad apgavikai jų 
neapmautų.

B. Kubilienė.

•f antagfiglni

kailiams pavadinimų teko 
andai girdėti skelbiant per 
radio:

“Black Bombay Lamb.” 
“Marmink.”
“Arctic Seal Erminette.” 
Iš tikrųjų gi tokių žvėrių 

pasauly nėra, todėl aišku, 
kad negali būt tokių ir kai-' 
lių. Reiškia, skelbiama ap
gavystė.

VaViii

PASIPINIGAVO

Į “footbolo” rungtynes 
Chicagon anądien suvažia-

Visi tokie prasimanytais Vo tiek daug žiopsotojjų, 
vardais kailiukai, už ku- kad nebuvo kur padėti au
nuos pardavėjai ima dide- tomobilių. Atsirado pora
liūs pinigus, yra niekas 
daugiau, kaip nudažyti kra- 
likų ar zuikių kailiukai.

Kita didelė apgavystė 
daroma su vadinamais 
“mink’
liukais

vyrų, kurie pradėjo siūlyt 
už SI statyti automobilius 
ant šaligatvių. Toks esąs 
specialus šiai dienai polici- 

patvarkymas. Ir šim-jos .
(žebenkščių) kai-'taj žioplių sustatė savo ma- 
Faktas yra toks,Į§įnas ant šaligatvių, užsi- 

kad vandeninė žiurkė mokėdami iš anksto po $1.

AITVARAS
Kas norėjo būt turtingas, 
storapilvis, pinigingas 
ir nemėgo prakaituoti— 
tas turėjo parsiduoti:

velsiukaitvarui i.
kad už dusią skarbo gauti. 
Naktį, tik įsmuk J jaują, 
rasi velnių visą gaują;

jei rožančiaus neturėsi, 
švento vardo neminės: 
ir į peklą eit žadėsi— 
gausi ko tik tu norėsi.

Pamatysi tik ant stogo, 
kad raudonas kas persprogo 
ir pabėrė tau auksinių, 
arba maišą popierinių.

Nori gauti snapso, vyno. 
ar šiaip kokio skanumyno, 
pristatyk tuščių puodynių, 
bonkų, dėžių ar statinių,

kur kamaroj, apie girnas— 
ir po nakties rasi pilnas.
Bet jei aitvarą apgausi— 
jo pyragų neragausi.

Pusės lemono sultis.
Pusė puoduko vandens.

Skauradoj išleidžia svies
tą ir paspirgina duonos j

terų Skyrių man paaiškin
ti: Kur moterys privalo pa
sidėt rankinuką, kada sve
čiuojasi draugų namuose? 
Ar tai ant staliuko, ant ke
lių ar šalia savęs ant kili
mo?

“Kitąsyk padėdavo paltą 
ir rankiuką ant lovos, bet 
dabar Jau paltas pakabina
mas, tai rankinukas lieka 
viešnios rankose. Kur jį 
geriau padėti, prašau pa
tarti.

Viso labo, U. M. C.”
Nuo Red.: Etiketos nėra 

nustatyta, kur moteris, nu
ėjus Į svečius, turi padėti 
savo rankinuką. Tas palik
ta pačiai viešniai nuspręsti. 
Jei rankinukas didelis ir 
turi rankeną, jį galima pa
kabinti kartu su paltu* Kai 
kur dar ir dabar paltai de
dami ant lovos. Tokioj vie
toj ji galima padėti po sa
vo paltu, arba pasiimti su 
savim ir laikytis ant kelių, 
arba pasidėti šalia savęs— 
kur parankiau.

Kadangi moterys ranki
nukuose nešiojasi pinigus ir 
kitus vertingus daiktus, tai

tai ir dokumentai, sudaryti dėl 
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina.
TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba
i viešoje. Visi nori
fcaija^

bol-
■25c

diktatūra faktų 
žinoti apie Rusi- 

ieiema kyla klausimas kodėl 
nesusiatria su kitomis valsty

bėmis ir kodėl Rusija nenori jaileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rasai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartiną Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuoa klausinius galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 58 centų.

nas?” Kaina ............................... 25c
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuea 
žatoaa* kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekooo mišką klau
sima aiškios garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaot- 
sky. Kaina ................................... lOe
SOCIALIZMO TEORIJA

šia veikalas trumpais ir 
faktais parodo, kaip iki šiol 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas.
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. V 
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nreea 
kiai scenoj perstatomas veikalas, Iš 

reikalaujamos 28 ypatos. 25e

Atsiminimai ir Mintys,
parašė būvąs Lietuvos prizedentas 

Or. Kazys Griaias.
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, 

kurieje 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 perskaityti. 
Kaina ........................................... $2.88

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, 
norisi, atšaus nepagalvojęs 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko
gio žmogus silpsta? Ir delko 
maistas duoda daugiau spėką, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus, draskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mua. Jos 

................................... liejos nenori jų bet kur palik-'ka,na tik
ti, nori visuomet turėti po KUNIGŲ CELIBATAS 
akių.

Einant
Si knygelė parodo, kodėl Romos 

voL-urn P°P»ežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia v ctruii e ; išai&kįnta visa jų bepatystčs istori- 
trupinius. Trečdali tų tru-Įmadingos moterys pasiima J08

nedidelius, vakaro rankinu- , perskaityti kiekvienas vyras, tėvas
,___ i ,_______jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų

Kuriuos lengva iamjasĮ moterys, dukterys ir mylimosios
papultų į tokią kunigų globą. Para- 

eo. Tournsend Foz, D.

j svečius

(muskrat) yra labai pana
ši Į “mink.” Taigi suktųs 
biznieriai, pasigavę Į savo 
nagus ignorantę moterį, ku
ri nori “mink furkoato,” 
pakiša jai pigių kailiukų 
drabužį ir paima didelius 
pinigus. Ji užmoka už že-!tiktai apgavikai, bet ir po- 
benkščių (mink) kailinius,’licija. 
o parsineša namo nudažytų 
vandeninių žiurkių skran
dą.

Bet kaip moteris gali ži
noti, kad kailių krautuvė ją 
apgaudinėja?

Reikia saugotis tokių 
krautuvių, kurios labai rek
lamuojasi ir giriasi per ra
dio ir kitokiais budais tarp 
ateivių. Pavyzdžiui, krau
tuvė skelbia per radio:
Pirkite “furkotus” dabar, 
nes dabar geriausis laikas.
Dabar “mink furkotą” ga
lite gauti “už pusę kainos!”

Kas šitokius dalykus skel
bia, tas aiškus melagis ir 
apgavikas, nes tikro “mink 
koto” niekas negali par
duoti “už pusę kainos,” taip 
kaip niekas negali pigiai 
parduoti sidabrinių lapių 
bei šarmens (ermine) kaili
nių. Tie kailiniai brangus, 
nes tų žvėriukų mažai yra.

Žinoma, galima pigiai 
nupirkti nudažytų zuikių 
voverių arba vandeninių

Vėliau, sugrįžę iš “fut
bolo,” visi jie rado prie sa
vo automobilių priraišiotus 
policijos “tikėtus” stoti Į 
teismą. Teisme visi užsi- 

i mokėjo po $5 pabaudos.
Taigi pasipinigavo ne

tą dova
ną gavo Mrs. Bonai* Caahia 
ii Kalifornijos. Dovaną jai 
įteikia Filipinų užsieni* rei
kalą ministeris, (en. Carlos 
Romulo, Nev Yorke.

Pamatysi, kad ant stogo, 
vėl tas pats raudonas sprogo 
ir tokį. kas jį apvylė, 
dabar ugnimi užpylė.

J. Motekaitis.

VALGIAI

pinių deda i sviestuotą ka- 
,sert>ię. uouciius nuiupn ir 
supiausto; tuomet pusę jų 
sudeda į kaserolę ant duo
nos trupinių. Sumaišo ru
dąjį cukrų, cinamoną ir le
mono žievę, ir pusę šito mi
šinio užbarsto ant obuolių 
kaserolėj. Tuomet sudeda 

i antrąjį trupinių trečdalį, 
uždengia juos 1 i kusiais,noT
obuoliais ir pabarsto 
rum su cinamonu 
sultį sumaišo su vandeniu
ir užpila <l-.t \L?ko. -——-i . . aaua ji čia muai
Dat viršaus sudeda Hiatai eigas, ko pnes prezidento laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 
duonos trupiniu ti«dalį.!rinki,nus valdžia tikrai nc- "įTži ™
Kaserolę uždengia ir kepi-^- .UiP ,kad įeinanti■
na 350 laipsniu karšty dus- pavasarį uz ceverykus ture- sws rašytojos parašo, taipgi pavcąt- 
valandį laiko. Tada ari-.®™® mokėti JaQ brangiau. 
dengia ir pakepina dar
vąlandį, kad 
tų. Turėtų 
niai.

pne savęs.

AVALINE PABRANGS

! šė kun. Geo. Tovrneend Foz, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina ......................................

ŽEMAITIS RASTAI

įjamos 28 ypatos.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kua. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... >128 
KOKIUS DIEVUS ŽMONIS 
GARBINO SENOVfiJE?

Visokiuose kraštuose žmonės 
būto įvairius dievus. Dievų 
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievui* 
garbino musų bočiai? Kokias žžny- 
čiss jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didebo for
mato, 271 puslapio knyga. .. >1.80
SIELOS BALSAI

eilės ir dainos. Čia yra
įvairios lietuviškos dainos 

apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinlraaūas 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................... fl.80
SAPNININKAS

Lietuviškas Sapnininkas
galva. Išaiškinti visokie 

visokiais atsitikimais. Virš
380 puslapių knyga. Kaina .. *1.80
JUOZAS STALINAS 

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkaspm Annir A DncilAa ri o tnriimi Ifam

jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga.

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

1 žinote, kad ji buvo paprasta kai- 
; mo moteris, mažai mokslo išėjusi,

nsanti na vasari avalinės kai- K7eBO ir *«rino vaikus, kaipnaniį pavasarį avalines Kai .tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
busiančios pakeltos 9 paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
__ .. . . Jos apysakos yra tikras gyvenimas,cllV 'apie 20 nuošimčių, jeigu kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 

U morro Saldžia nepasirūpins kai- ^t'S
— užšaldyt. Bet užsaldant

parduoda jos raštus parašy-

Avalinės gamintojų aso
ciacija praneša, kad atei

Ant j kainas reikėtų užšaldvt ir lems” .
rami .___ __ . _____ .j__ x tus Amerikoje, kada ji

I
virsus pageos- 
išeiti 6 nevi

KODĖL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis Sa pasako, kodri Jto
negali tikėti. Pilna argumentų, ka
rių nesumuš joks jėzuitas. .... 28e
LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo a»ri 
tinkamai išmokti savo tėvų kaltą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žmoji- 
roą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kad- 
bą išmoktL Didelė knyga, 144 pusi. 

tik .....’.........................*1-88

VALGIAI Iš OBUOLIŲ

Trapus Obuolių Pudingas
puodukai nuluptu ir supiaus- 

tytų obuolių.
Puodukas miltų.
Pusė puoduko sviesto.
Pusė puoduko cukraus, 
žiupsnys druskos.

Sumaišyk miltus su svies
tu, cukrum ir druska, kad 
pasidarytų puri masė. Su
dėk supiaustytus obuolius 
į sviestuotą keptuvę ir už
denk miltų mišiniu. Ke
pink vidutiniame karštyje 
(375 laipsnių) apie 45 mi
nutes, art»a iki pluta gražiai 
pagels ir obuoliai iškeps. 
Šį pudingą valgo su grieti
ne.

_____

Šarlotė ii Obuolių
Ima 2 svaru obuolių.
2 puoduku duonos trupinių.
Ketvirtį puoduko sviesto.
Pusė puod. rudo cukrau*, 
žiupsnys cinamono. 
Nutarkuota lemono Bevi.

enų Pudingas
’uodukas cukraus.

Pusė šaukštuko cinamono. 
Ketvirtis puoduko vandens. 
Ketvirtis puoduko orančių sun

kos.
puoduku spalgenų.

Trečdalis puoduko sutirpyto
sviesto.

3 puodukai duonos trupiniu. 
Sutarkuota orančio žievė.

Sumaišyk su vandeniu 
cukrų, cinamoną, orančio 
sultį ir užvirink. Sudėk uo
gas ir vėl užvirink, kad uo
gos pasileistų. Dabar į 
donos trupinius sudėk su
tarkuotą. orančio žievę, už
pilk sviesta ir išmaišyk. 
Ištrink riebalais keptuvę, 
įdėk eilę duonos trupinių, 
paskui eilę uogų, ir taip 
dėk eilėmis iki sudėsi viską. 
Ant pat viršaus turi būti 
trupinių^ eilė. Uždenk ir 
kepk 375 laipsnių karšty 20 
minučių. Tuomet atidenk 
ir pakepink dar 15 minu
čių, kad viršus pagelstų. 
Valgoma su smetonėle.

Laika* užsisakyti “Kelei- 
N kalendorių 1951 m 

Daag informacijų i 

Kai«* 50 centų.

NAUJAS PLOSČIUS

maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaites karta su Andriam Ba
lota ir Al. Bulotiene. Bulotas žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 poslapių, 
su garsiais raštais ir retais pavelka-
lais. Kaina ............................... .... 50c
ANGLBKAI-LIETUVISKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiurčtt, kato tas 
ai 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 pusuųrių ku 
ga, su ištarimų nurodymais.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

I^bai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardo- 
nas. Kaina .................................... ioe

TAVO KELIAS I
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aid- 
kus socializmo aiškinimas...........ttc.

KAIP SENOVĖS ŽMONIS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daagelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias M*- 

* i Kaip Atsirado Kalbea,” 
Aleksa. Kaina ...........10cParašė Z.

IR

K. Kautsky naajesniomis 
tuo klausimu papildyta 
Kaina...............................20c

SOCIALDEMOKRATIJA 
BOLŠEVIZMAS 

Pagal 
žiniomis 
knygutė.
TABAKAS

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

nimo
Kaina ........" 2bc

So. Boston 27. Man.

skelbiasi “Keleivyje.’

Mamyte Labai Dėkinga

n.” N
Mamytės gimtadienio pro

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

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

Sesės-dukręlės, kodai jums taip nedaryti? Ui 
tą lankys jūsų i3 dolerius “Keleivis” kas savaftą 

mytes^jp«r čielus metus! Jot bus dėkingos, kaip
yra di

mc.

mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivi*

i
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aus Pasaulio
Portugalijos Diktatūra

Iranas ir Amerika pasi
rašė sutartj, pagal kurią ^Salazaro 
Amerika duos Iranui finan
sinę ir technišką pagalbą 
ukiui stiprinti, pagal pre-

Lisabonoje diktatoriaus 
teismas teisia 7 

vyrus ir vieną moterį už 
kurstymą nuversti diktato
rišką vyriausybę ir grąžin-

zidento Trumano progra-.ti Portugalijjoj demokratiš- 
mos “ketvirtą punktą“ ką santvarką. Portugalijoj 
(remti ekonominiai atsili-'diktatūra viešpatauja jau 
kusias šalis). Iranas yra viri 20 metų.
pirma valstybė, kuri tokią 
pagalbą gaus. Suomijos Streikas

Suomijos komunistai pa
skelbė “generalinį streiką” 

Du karo laivyno jurinin- visame krašte protestuoda- 
kai Prancūzijoj, Toulon mi prieš Suomijos profesi- 
mieste, nuteisti po 5 metus nių sąjungų priimtą susita- 
kalėti už karo laivo “Dix-'rimą dėl darbininkų uždar- 
mude” sabotažą. Vienas jau-'bių pakėlimo plieno ir me
nas jurininkas buvo pagau-'džio pramonėj. Streikas 
tas bepilant geležies piuve-nėra generalinis, bet kraš- 
nas į laivo motorą, o kitas tui pridarys nuostolių, 
kurstė jurininkus kelti mai
štą ir nevykti į Indokiniją Prabos Konferencija
^autls- Rusijos ministerių pirmi

ninko pavaduotojas Molo
tovas sušaukė Prahoje sep-

Sabotažas Prancuzijojj

Australijos Gelžkeliai

Australijos gelžkelieciai tynių Rusijos satelitų už- 
nutarė išeiti į visuotiną sienių reikalų ministerius į

nepaprastą pasitarimą. Mi- 
nisteriai posėdžiavo dvi 

ir paskelbė savo rei-

streiką spalių 29 d. Strei
kas skelbiamas paremti 
Victoria valstijos gelžkelie- 
čiams, kurie streikuoja dėl kalavimus dėl Vokietijos
darbo sąlygų pagerinimo. 
Victoria gelžkeliecių reika
lavimus tarpininkavimo ko
misija atmetė, kaipo nepa
matuotus

Graikijos

G.B. SHAW GRĮŽTA U

Garsės anglų rašytojas George Bernard Shaw, 94 metų 
amžiaus, gulėjo ligoninėj, kur jis gydė sulaužytą koją. 
Dabar rašytojas jau sveiksta ir Vladelyje matyti, kaip 
jis, suvyniotas į antklodes, grįžta iš ligoninės

Vermonto Fanuose
XLI

Draugija Deba Ruošti

viso labo tjk uzurpatorių ką terioti ir lyginti dangų
šaika, valdančios grupės mi- 
litaristų klika.; jie atstovau
ja ne daugiau penktą nuo
šimtį visų gyventojų, nei 
vienas jų laisvu balsavimu, 
kaip mes, nėra išrinktas pi
liečių balsais į atsakomin- 
gas vietas; jie neatsako 
prieš didžiumą ir kaipo to
kie nėra atsakomingi žmo
nės.”

“Romanovų dinastijos 
imperialistiški apetitai yra 
tik nulius ‘O,’ palyginus su 
dabartiniais Rusijos bosų 
imperialistiniais apetitais.”

Dėl Jungtinių Tautų veik
los Korėjoj, adm. Murphy 
pareiškė: “Mes norim tai
kos, bet ne bet kokia kai
na. Jau senai buvo laikas 
sustabdyt Rusiją bent kur, 
bent kurioj vietoj, laikas 
atėjo sustabdyt, tuojau ir 
sykį ant visados. Man bū
nant per du metus Korėjoj 
dažnai mačiau, kaip Rusija 
nuolatos bandė sabotažuot 

viską pamint po savo

ką jie mano apie mus?” 
Balandžio mėnesiui dar ne- 

j nustatyta, eina kova dėl te-

ir
purvinu batu.” Publika pa
lydėjo griausmingais aplo
dismentais šį kalbėtoją. 

Kalbu D. C. R. Miller
Kai kas mano, kad mes mos, kurią iškėlė ir vedai »__- . .“ 1 j-.. o___ i Profeaonus Millens, pro-tik karves melžiam, pini-,šių žodžių autorius. Suma- 

gus kraunam ir daugiau' nyta, kad dėt programon

IEŠKAU PIRKTI KARVIŲ
Kas turi melžiamų karvių 

parduoti, prašau pranešti 
man laišku. Užmokėsiu ge
rų kainą. (46)

P. J. Akunevich,
Cor. Elm and Pond Sts., 

Halifa.v Mass., P. O. 
Hnson, Mass.

su žeme, ir tik tuomet jau 
gintis, ir tik tuomet, pagal 
tamstą, jau bus apsigynimo 
karas?”Atsakė trumpai, ne
vykusiai, mikčiodamas, ne- 
aiekiai

(2) “Ar Dr. Milleris ma-. 
no, kad tik demokratinės' 
šalys privalo nusiginkluoti, 
o kas dedasi už geležinės 
uždangos, nekreipt • sty
ti oš?”—Atsakė, kad visos 
šalys turi padėt ginklus.

(3) “Kodėl Rusija po an
trojo karo nepaleido armi
jos, nepadėjo ginklus, bet 
labiau grobė, pavergė karo 
nuteriotas šalis, ir ar demo
kratija turi laukti, kol ko
munistai pavergs visą pa
saulį?”—Atsakė, kad Rusi
ja “nenori nieko pavergt, o 
vien tik nori taikos.” Dėl 
tokio profesoriaus aiškini
mo publika tik nusijuokė.

(4) “Ką daktaras mano 
apie Harold Stasseno laiš
ką Stalinui, ir ar iš to gali 
būt teigiamos naudos?”— 
Atsakė, kad “Stassenas būt 
daugiau naudos padaręs, 
jei. būt parašęs laišką Ka
lėdų Diedukui — Santa 
Claus.” Vien tik šitas at
sakymas davė daktarui pa
lankų atbalsį publikos ap
lodismentais. Visai jo kal
bai čia veik nesirado šali
ninkų.

Debatams pirmininkavo 
profesorius Waldo Hein- 
richs iš Middlebury Kolegi
jos.

Kaip matot, tai mes jau 
nevien tik karves melžiam.

A.

DARBAS ANT KARMOS
Paieškau lietuvio darbininko prie 

žemės ūkio darbų. Turi mokėt ma
šinom melžti karves. Algos $100 j 
mėnesį; geras valgis ir kambarys. 
Kreiptis šiuo adresu: (42)

Frank Verigo,
R. F. D.,

Warehouse Point, Conn.

PAIEŠKOJIMAI
PRAŠOMI ATSILIEPTI

Arch. T. J. Vizgirda (6 De Wolfe 
Street, Boston 25, Mass.) prašo 
skubiai atsiliepti visus asmenis, ve
žusius knygas iš Bremeno per kon. 
V. Šarką. Jei knygos buvo sulaiky
tos muitinėse, prašau pranešti ir su
sidariusias tuo reikalu transporto 
išlaidas. Taip pat asmuo vėžės vie
ną asmeninę architekto dėžę prašo
mas tuojau pranešti dabartinį savo 
adresą. Nuo šių siuntų išsiuntimo 
jau praėjo virš metai laiko, todėl 
asmenys neprisiuntę artimiausiu lai
ku prašomų žinių apie šių siuntų li
kimų, bus paieškomi kaipo šias 
siuntas pasisavinę. (45)

Paieškau savo brolio, Antano Lu
košiaus, kilusio iš Raseinių apskri
ties, Viduklės parapijos, Vanagiškių 
kaimo. Toriu svarbų reikalą. Pra
šau atsiliepti šiuo adresu: (44)

Juozapas Lukošius,
10 Marš Avenue,

Hamilton, Ont., Canada.

APSIVEMMAl
Paieškau moteries arba merginos 

apie 45 metų amžiaus arba jaunes
nės. Tari būt ne girtuoklė ir turi 
būt palinkusi prie biznio. Gali bot 
ir dipuke. Daugiau žinių suteiksiu

pagandes ekspertas, pa
smerkė Trumano vyriausy
bės užsienių politiką, ypač 
dėl santykių su Rusija, dėl 
kišimosi į aziatų reikalus ir 
labiausia dėl karo Korėjoj.

Kalbėtojas teigė, kad 
Amerika neveda apsigyni
mo karą Korėjoj, Japoni
joj bei Islandijoj. Jis 
griežčiausiai apkaltino mus 
vyriausybę dėlto, kad, esą, 
ji IiSudojS T'aii-
tų vėliavą vien tik šios ša
lies turčių interesuose, vien 
tik kitas tautas apiplėšti ir 
saviškiam didesnius turtus 
kraut

“Mes nustojom apie 20,- 
000 jaunuolių Korėjoj vi
siškai be reikalo,” sakė pro
pagandos ekspertas Miller. 
“Korėja yra niekas dau
giau, kaip tik parako bač
kutė, kuri gali užžiebt visą 
pasaulį, nebaigus kaip rei
kiant antrąjį, vėl užžiebt 
trečią pasaulinį karą, ir po 
to galime būti tikri, kad vi
sas pasaulis paliks komu
nistinis !” tvirtino profeso
rius. 1

nieko neveikiam. Tai klai
dingas manymas. Mes tu
rim plačią švietimo progra
mą. Be pradinių, aukštes
nių mokyklų, kolegijų ir 
universitetų, amatų ir su- 
augusiem vakarinių kursų, 

Rytinėj Vokietijoj, pagal dar turime Vermont Fo-

surienijimo ir grasino va- 
voloečiams Maskvos 

kerštu, jei jie drįstų gink
luotis.

U Vokietijoj

“Neue Zeitung” pranešimą, 
atrasta nauji urano rudos 
klodai netoli Čechoslovaki- 
jos sienos. Rusija jau se
nai išnaudoja Saksonijos ir

Amerikos vyriausybė per
davė Graikijai 6 karo lai
vus naikintuvus, pagod Eu
ropos valstybių apginklavi
mo programą. Amerikos 
karo laivai jau įjungti įlčechoslovakijoe urano ka 
graikų karo laivyną. syklas.

Autorių ir Leidėjų Denetiui
Generalinis konsulatas 

New Yorko turi lietuviškų 
leidinių ir knygų svetimom 
kalbom apie Lietuvą biblio
tekėlę. Iki Lietuvos okupa
cijos ton bibliotekėlėn pa
tekdavo daugiausia leidi
niai reikalingi generalinio 
konsulato darbui, bet pasė
koje Lietuvos okupacijos 
pradėta rinkti visi lietuviš
ki leidiniai, o taipgi leidi
niai visom kalbom apie 
Lietuvą ir bendrai Baltijos 
kraštus.

Generalinis konsulatas ne-

bibliotekai. Gautos knygos 
bus įrašytos į generalinio 
konsulato inventoriaus kny
gą ir skaitysis nepriklauso
mos Lietuvos valstybės tur
tu. Atsiunčiant knygą taip
gi malonėkite nurodyti jos 
karną ir kame ją galima įsi
gyti.

Jau ir dabar ne kartą 
gauname pasiteiravimų apie 
vienoje ar kitoje pasaulio 
dalyje pasirodžiusį laikraš
tį, žurnalą ar knygą ir kar
tais negalime duoti tinka
mo atsakymo patys tikrai

turi lėšų užsiprenumeruoti nežinodami, kad toks leidi-
laikraščių bei žurnalų. To
dėl laikraščių bei žurnalų 
redaktoriai ir knygų auto
riai bei leidėjai visose pa
saulio šalyse prašomi siun

nys egzistuoja.
Visus leidinius generali

niam konsulatui prašome 
adresuoti:

tinėti po vieną egzempho- Consubte General of Lithoania
rių savo leidinių generali
nio konsulato New Yorke

41 West 82nd Street 
#ew York 24, N. Y.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didiumia ir TfOnfaailr Uetmrh,

TURTAS SIKKIA TIRI
ligoto pešalpų lr pomirtinių apdraudų 
arti >6,000,000.00.

Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienos lietuvis gsfi apsidrausti nuo >100.00 iki 
>6,000.00.
Ligoje pašalpa aąvaftėjt >0,00 ir >12.00.

Jubiliejinis Va- 
Daktarui ui egsamina-jus. Įstojimo nereikia

V privalyk savo šeimos ne
tampą arba į Centrą adra-

UTHUAN1AN ALUANCE OF AMERICA 
M7 W. 8Mk M* _ _ Nom Ynrk i, N. Y.

grynai unijinį klausimą, bū
tent: “Ar darbo unijos bū
tinos moderninėj visuome
nėj,” arba, “Ar Taft-Hart- 
ley įstatymas yra naudin
gas visuomenės gerbūviui?” 
Debatai—Kalba Admirolas

rums. Tai draugija deba
tams ir paskaitoms rengti.

Jau penki metai, kai Fo
rumas gyvuoja, veikia ir tu
ri geras pasekmes. Orui 
atvėsus per šešius mėnesius, 
sykį į mėnesį, įvyksta deba
tai iš eilės: Burlington, 
Rutland, Springfield, Ben- 
nington, Brattleboro ir St 
Johnsbury, šešiuose mies
tuose, apima visą valstiją 
su apielinkėmis.

Šiai švietimo draugijai 
priklauso žmonės iš. visų vi
suomenės sluoksnių be skir
tumo religijos, politinių bei 
eko n o m i n i ų įsitikinimų, 
spalvos ar luomo, 
yra visiems.

Narinės duoklės 
niams >3.50, porai 
siems)—$5, studentams—
$1.75, garbės nariams nuo 
10 iki 500 dolerių. Bur- 
lingtono skyrius turi 925 
narius, visoj valstijoj yra 
virš 4,000.

Valdyba susideda iš trus- 
tees, kurie būna slaptai no
minuoti, viešai išrinkti. Šių 
žodžių autorius irgi turi 
garbės būti trustee. Trus- 
tees parenka ir skelbia te
mas; parūpina kalbėtojus 
ir viską tvarko. Svetainės, 
laikraščiuose skelbimai, ra
dio garsinimai būna dykai. 
Bet prelegentai, kai kurie 
ima net iki $2,000 už vie
ną temą, šešius mitingus.

Debatams Temos

Šiam sezonui, 1950-51 
metams, temos jau paskelb
tos : Spalių mėnesį—“Ar 
mes naudojam tinkamus 
metodus kovoje prieš ko
munizmą?” Lapkričio—
“Ką Vermontas žada savo 
jaunimui, kad jį išlaikius 
namie?” Gruodžio—“Ar 
maži miesteliai perdaug tu
ri galios valstijos seimely?” 
Sausio mėnesį įvyks mitin
gai trusteesams rinkti. Va
sario—“Ar Vermonto far- 
meriams priimtina valdžios 
subsidijų Brannan planas?” 
Kovo—“Ar tinkamai pa
ruoštam rytojui vadus ir

Murphy

Spalių 11 d. Burlingtone 
debatai šiame sezone jau 
prasidėjo, taip jau ir kituo
se viršminėtuese miestuose. 
Prieš komunizmą kalbėjo ir 
šiandieninę mus valdžios 
politiką gynė abejų pasau
linių karų dalyvis, laivyno 
admirolas, buvęs guberna
torium Korėjoj per du me
tus, Timothy H. Murphy. 
Komunizmą gyrė ir val
džios politiką smerkė Co
lumbia Universiteto profe
sorius, propagandos sky
riaus vedėjas, Dr. Clyde R. 
Miller. Abu stambus žmo- 

Vietos, nės ir kompetentiški dėstyt 
’savo pažiūras.

Adm. Murphy, tarp kit
ko, pareiškė: “Rusija nieko 
daugiau nesupranta, kaip 
tik spėką; parodyk kumštį 
ir su ja susikalbėsi.”

JUOKAI
aa. 1-1_:

laišku.
J. T. Malones, 

R. D. 1,
Turtle Creek, Pa.

(43)

pavie-
(vedu-

“Didžiausią klaidą mes 
darėm bandydami susikal
bėti šu Rusijos vadais, kaip

Kaip paprastai buvo duo
ti iš publikos klausimai:

(1) “Ar profesorius ma
no, kad Amerika sudėjus

su žmonėmis, kaip su ly- rankas turi laukt, kol ko- 
giais patys sau; jie nėra to- munistai ateis, uždės gele- 
kie žmonės, kad laikytųsi kinius pančius, kaip Pabal
savo duoto garbės žodžio. tjjog kraštuose, Balkanuose, 

“Rusijos vadai tvirtina, Azijoj ir kitur; įsiverš į 
kad jie atstovaują visą tau- musų kontinentą, pradės 
tą, kalba didžiumos žmonių čiulpti nekaltą žmonių 
vardu, gi, & tikrųjų, jie vra kraują, skinti gyvybes, vis-

Kartą mokytoja paklausė 
mokykloje Jonuką, kas pa
sirašė po Amerikos nepri
klausomybės deklaracija? 
Jonukas tyli.

—Ko tyli. sakyk,—ragi
na mokytoja.

—Ne aš pasirašiau, pa
nele mokytoja!—atsiliepė 
vaikas.

Mokytoja pamanė, kad 
vaikas išdykęs ir iš jos ty
čiojasi. Todėl liepė jam 
atsivesti motiną. Kai ta at- 
ėjo, mokytoja jai paaiški
no, kad jos vaikas esąs iš
dykęs ir į klausimą, kas pa
sirašė nepriklausomybės de
klaraciją, atsakė, kad ne jis 
tą padaręs.

Motina pamislijo, pamis- 
lijo ir pagaliau sako:

—O gal mano vaikas ir 
tikrai nepasirašė tą dekla
raciją? Kam jį kaltinti ne
ištyrus viso reikalo?

B. Blinstrub.

BEGALINE ŠAKNIS
Begalinė šaknis 
(Mušk Root) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoje 
ją vadina “begalini," 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 200 me
tų atgal Lietuvoje gy
dydavosi Begaline 
Šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokią

V ' karščiavimų, urūgių,
nuo vidurių uždegimo ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių sąnario. 
Begalinė gera nuo visokių nervų li
gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kiti 
vaitoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar
batos ir gerk. Prnsiunčiam į jūsų 
narnos. Begalinės svaras $7.00. UI 
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W«rt Brooėvay 

South Boston 27. Mass.
KUO URSISENtJUSlŲ, ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
B ODOS LIGŲ

Tie, koris kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jb 
augiui ramiai sėdėti ir naktimto 
atistoti, nes jų užsisenėjusios žais
tos niežti ir skaude. Kad peialisH 
tą niežėjimą ir spaudejimą seną, 
atvirų ir (kandžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomas 
ypatybės palengvina jūsų skaudė** 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie* 
žėjima ligos vadinamos PSORIASI& 
Taipgi pašalina perštėjimą ligM 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, sa* 
stabdo džiuvimą odos ir perplyžimą 
tarppMKią. Jos yra tinkamos 
toti nuo ėžiestančioa ir 
etos. Jos yra geros gy-
toolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 

kojų. Legulo
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 

$250,000 Lietuvai vaduo- Chicagoje ir apylinkėse 
ti nebus didele suma, jei *„3^ ■į“”’ TO 
Tu, Tautieti, prisidėsi saro LECULO.I-M. ą
gera auka! cicero m. ill.

IKI NAUJŲ METŲ DIDŽIOJI

ŠL1UPTARNIŲ
KNYGA TIK U2 3 DOLERIUS

Geriausia Žiemos švenčių (Kalėdų) dovana jums pa
tiems, jūsų giminėms ir draugams.

Skaitydami ŠUUPTARNIV knygą, matysite Amerikos 
lietuvių nuveiktus darbus dėl lietuvybės, kultūros ir ge
resnio, šviesesnio gyvenimo; taipgi labai karštas kovas 
“Sliuptarnių” su "kryžiokais"

Tai « tikrųjų yra pirmutinė lietuvių literatūroje kny
ga. kurioje atsimuša Amerikos lietuvių gyvenimas, tarsi 
veidrodyje arba teatro filmoje.

652 dideli pustoniai kieti drobės viršeliai; Dr. šliupo, 
“dėdės” šerno ir kun Dembskio atvaizdai; o kaina dabar «k >3.00! Bet po Naudėtu ir vėl bus >6.00.

Reikalaukite šiuo adresu (reikalaukite tuoj, kad ne
pritruktų) ; (52)

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
l/iKtatorium

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, tomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais virieliais, 32 pus
lapiai gryną faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS



‘RAMOVĖS” VALDYBA 
ŠAUKIA SUSIRINKIMĄ

LDD SUVAŽIAVIMAS IR BANKETAS
$į Sekmadienį Piliečių Draugijos Auditorijoj South Bos* 

tone Bus Didelės Iškilmės

BALETAS SUTRAUKĖ
DAUG ŽIŪROVŲ

Lietuvių Piliečių Draugi* 
jos naujojoj auditorijoj,
368-72 Broadway, spalių 
29 d. bus dvigubos iškilmės. Baleto artistų, T. Babuš- 
Lygiai 10 valandą iš ryto į Minaitės ir A. Liepino, ir 
ten bus atidarytas Lietuvių j dainininko S. Liepo koncer- 
Darbininkų Draugi j ostas praeitą sekmadienį So.
(LDD) eilinis suvažiavi
mas, o 6 vai. vakare įvyks 
banketas. ,

Bankete dalyvaus daug 
svečių iš New Yorko, New 
Jersey, Connecticut, Ver- 
mont ir kitų valstijų. Be to,

Bostono aukštojoj mokyk
loj sutraukė daug žmonių, 
nors didžiulė svetainė ir ne
buvo kupinai pripildyta. 
Neatėjusieji padarė didelę 
klaidą. Žiurovų-klausytojų 
tarpe buvo nemažai ir ame
rikonų šokių mėgėjų.

Bostone “Ramovės” lai
kinoji valdyba kviečia vi
sus, gyvenančius Bostone ir 
jo apylinkėse, buvusius Lie
tuvos kariuomenės aktyvio
sios tarnybos, atsargos bei 
aspirantų kursus baigusius 
karininkus ir liktinius pus
karininkius susirinkti spa
lių 28 d., šeštadienį, 7 vai. 
vakare parapijos salėn (po 
bažnyčia) pasitarti savo or
ganizacijos reikalais ir taip 
pat pasiruošti lapkričio 23 
dienai—žuvusiųjų dėl Lie
tuvos laisvės karių minėji
mui.
BOSTONO POLICIJA NORI

5 DIENŲ SAVAITIS

LEVIS, SO. BOSTON

GUBRBNATORIVS DEVER
APIE COOUDGE’Ą

“Nei veteranai, nei darbinin
kei 1960 rinkimuose nesiduos

suvedžioti,“ pa- 
gub. Paul A. Dever.

Hallotreen Pėrė

attiki.

oponentas. Mr. CooU 
sako gubernatorius, 

kad balsuotojai juo pa- 
Ką gi žmonės tikisi jį 

it?”
Ir p. Dever aiškina, kad bu- 

senate p. Coolidge bal
savęs prieš “Fair Employment 
Law,“ balsavęs prieš ligonines 
veteranams ir prieš mokėjimą 
veteranams bonuso.

Halloween parę rengia 
Porchesterio Moterų Klu
bas 28 spalių (OcL), 7 vaL 
vakare, 1810 Dorchester 
Avė. Bus skani vakarienė, 
muzika ir šokiau Prašom 
atsinešti keistų kostiumų, 
kas turi—bus duodamos do
vanos.

Visus kvečias

PEČIUS PARDAVIMUI 
Parsiduoda Cravrford gayinig 

pečius su 4 burneriais, geras 
Be to, p. Coolidge balsavęs: kepimu i ir geras broleris, už 
iei apdraudos mokėjimą mi- $15.00. Kreipkitės peš P R 

rusiųjų valstybės tarnautojų oisen, 127 Capen St, Dorches  ̂
ir prieš daugelį kitų ter, Mass. TeL BL 8-2281. 

sumanymu darbinin-

RADIO PROGRAMa
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— Pikniko Po Stogu Or
kestrą.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome

parašyti laiškelį ar atvirutę 
i 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.
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REIKALINGI KAMBARIAI
Reikalingas butas iš keturių 

ar daugiau kambarių dviems 
suaugusiems žmonėms, ant pir
mo ar antro aukšto. Turi būti 
rami vieta. Prašau rašyti šiuo 
adresu: (44)

Edward Balušaitis,
633 E. 6th Street,

South Boston, Mass.

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

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

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

<28 E. Braadaray, Sa.
TeL SO 8-4148

_ . —— —’ imouų
turėsim svečių iš Norwoo-| Man pirmą kartą teko 
do, Montello, Bridgewater, matyti musų žymiuosius šo- 
Woicester ir kitų šios vals- k ėjus ir buvau labai malo- 

nustebintas šokėjųtijos kolonijų.

Banketo šeimininkės vi
sus ir visas aprūpins ska
nia kalakutiena, dešromis, 
kugeliu ir kitokiais skanės
tais. Bus trumpa progra
ma ir gera muzika.

LDD Centro Komiteto 
sekretorius drg. N. Jonuš- 
ka praneša, kad suvažiavi
mo proga jis yra gavęs 
daug sveikinimų ir nemažai 
pasižadėjimų atvykti į su
važiavimą ir banketą.

Nepamirškit, banketas 
prasidės lygiai 6 vai. vaka
re. Iki malonaus pasima
tymo LPD auditorijoj!

Rep.

Mirė Anelė Stalinionienė

mai
grakštumu, jų aukšta tech
nika ir puikia vaidyba. Žiū
rovai tinkamai įvertino ar
tistų pastangas ir griaus
mingais plojimais dėkojo 
jiems už neužmirštamą ma
lonumą. Stiprų dainininką 
S. Liepą jau teko girdėti 
Jordan Hali koncerte. 
Klausytojai ir dainininkui 
griausmingai plojo, ypač už 
jo šauniai sudainuotą ariją 
iš “Komevilio Varpų’’ ope
retės.

Teko girdėti, kad musų 
baleto artistai ir daininin
kas Liepas lankysis Chica
goje ir Clevelande. Patar
tina lietuviams tuose mies
tuose nepraleisti progos pa
matyti ir paklausyti musų 
žymiųjų menininku.

R-a.

Bostone Įsisiūbavo kampani
ja už 5 dienų savaitę policijai. 
Šis reikalavimas bus pastatytas 
piliečiams balsuoti 7 lapkričio 
rinkiniuose.

Policijos reikalavimą remia 
ir kitos organizacijos, jų tarpe 
The American Legion, Veter- 
ans of Foreign Wars, CIO, 
Darbo Federacija, Bostono li
goninės tarnautojai. Bostono 
taxi vežikų organizacija ir tt

Bostono policija yra vienin
telis šio miesto departamentas, 
kuris neturi 5 dienų savaitės. 
Ir reikalui esant policininkas 
gali būt bet kada pašauktas 
pareigoms per apskritas 24 va
landas.

Kituose šios valstijos 
tuose policininkai dirba tik 5 
dienas į savaitę.

Taigi šių metų lapkričio 7 d. 
rinkimuose šis klausimas eis 
balsavimui kaip No. 9.

GERI BIZNIAI
Hardurare didelis gerai ei

nantis biznis su prekėmis už

Coolidge Apie Deverį

“HALLOWEEN“ F ARTY 
Sandaros Moterų Klubas ruo

šia “Halloween” parę spalių 29, $6,000, ir taisymų dirbtuvėlė, 
d., 4 valandą popiet, sandarie- geriausioj Dorchesterio vietoj.

DR. D. PILKA

Šį antradienį Camey li
goninėj South Bostone mi
rė musų laikraščio skaity
tojo J. Stanilionio žmona, 
Anelė Zaleskaitė-Stanilio- 
nienė. Velionė gyveno 27 
Doris St., Dorchester. Sun
kiai sirgo ir jau virš savai
tės laiko buvo visai prie 
mirties. Velionės kūnas pa
šarvotas Zalesko koplyčioj.

Raudonosios Plunksnos*
Vajus Prasidėjo

LIETUVOS SUNŲ 
DRAUGUOS BANKETAS

Šį pirmadienį prasidėjo 
vajus “Raudonosios Plunk
snos” fondui, labdarybės 
įstaigoms remti. Vajus tę
sis visą mėnesį. Siekiama 
sukelti didžiajame Bostone 
7 milionus dolerių, arba 1,- 
200,000 dolerių daugiau, 
negu sukelta pernai. Iš 
Raudonosios Plunksnos 
fondo gauna pašalpą 300

Ofiso Valandos:
Ir

IMI 
T UIčių salėj, 124 F St. Bus viso- 

kių prašmatnybių ir skanių val
gių. Už navatniausius kostiu
mus bus skiriamos dovanos. 
Kviečiami jauni ir seni. įžan
ga 81.000.

dėl šeimyninių priežasčių par
siduoda už $7,000.

Saliutas su visais laisniais 
So. Bostone dėl nesveikatos 
parsiduoda už $18,000.

Meat market su 3 butų na
mais So. Bostone už $7,000.

Smulkiau sužinoti pas 
Antaną Juknevičių

545 Broadvray, So. Boston. 
TeL SO 8-0605.

REIKALINGAS BEKERIS 
kuris moka kepti ruginę duo
ną, tegul tuojau atsišaukia že
miau paduotu adresu. Alga 
gera, darbas pastovus. (44) 
Lithuanian Nat’l Corp. Bakery,

68 Helly Street, 
Lawrence. Mass.

“Kur tik aš einu. aš visur 
matau, kad paprasti žmonės la
bai susirūpinę apie rytojų,“ sa
ko p. Coolidge. republikonų 
kandidatas Į gubernatorius.

“Duonpelr.iai mato. kaip vis 
ir daugiau iš jų algų 
taksams, šeimininkės 

dėl pragyvenimo 
brangumo. Vedę veteranai su
sirūpinę. kad juos gali pašaukti 
atgal į uniforma
žino, kad ir Korėjos karui pasi- 

prieš juos stovės ka
riuomenės tarnyba.

“Vietoj stengtis padaryti 
žmonių bėdoms galą, Deverio 
administracija sužiniai didina 
vargą ir be to jau labai pavar
gusiai valstijai.

“Gubernatorius arba nesu
pranta žmonių vargu, arba vi
sai apie juos nepaiso, kuomet 
jis gali kelti saviškiams algas 
ir grobti didelius politinius

546 BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS. 

Telefoną*: SOUth Boston 1SM

PARDUODAMA
3 šeimų

4-5-5 kamb.. maudynės ir kitiįslush fondus."
Įrengimai. Geras dėl invest-Į Deverio administracija žmo- 
mento. Pajamų į mėnesį 675. nės pasipiktinę po visą Massa- 
Kaina 4.500. Ichusetts ir todėl jie tukstan-

Bruno Kalvaitis, Įčiais linksta Coolidge’o pusėn,
545 E. Broadway. So. Boston, nes jie žiną. kad Coolidge’ium 

Tel. SO 8-0605. 'galima pasitikėti.

Citv Point,

PARSIDUODA NAMAI
Parduodamas labai geras 3 

šeimynų namas (3-5-6) su 3 
voniomis, geroje vietoje, Ja-

____. maica Plain. Labai tinka šei-
■{auI*. vyr^1;mai su mažais vaikais, nes yra 

gražus sodelis, aptvertas gele
žine tvorele. Kaina 810,000.

Namas So. Bostone, šešių bu
tų, 2 po 3 kambarius ir 4 po 
4 kambarius; baltos sinkos, pi- 
azai; duoda pajamų per metus 
81,488. Kainuoja tik 84,800. 
Tai tikras bargenas.

Taip pat parsiduoda daug ki
tų Įvairiausių namų pigiausio
mis kainomis.

Informacijų kreiptis pas: 
Vyt. Stelmokas. 545 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass., arba 
telefonu: SO 8-0605.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į:

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos: y
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvos Sūnų Draugys
tės banketas įvyks sekma
dienį, lapkričio (Novem- 
ber) 5 d., 2 vai. po pietų, 
Cambridge Lietuvių Klubo 
svetainėj, 823 Main St. 
Bus puikiai paruoštų valgių 
ir kitokių malonumų. Visus 
širdingai kviečiame daly
vauti.

L. S. D. Valdyba.

Legionieriai įvesdina
Naujus Viršininkus

Lietuvių Radio Korporacijos 
Piknikas po Stogu ir Gražuolės Balnu

HYDE PARKE
3 šeimynų, 21 metų senumo 

namas su visais naujos mados 
Įrengimais ir vieta garažui. 
Parsiduoda už $12,000. Dau
giau informacijų kreipkitės pas 
savininką: D. E. CHsen. 127 
Capen St., Dorchester, Mass. 
Tel. BL 8-2281. (44)

BRONIS KONTRIM 
59$ East Broadvray 
Sontk Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto 

COLUMBIA ROAO
arti Upbam’s Comer 

DORCHESTER, MASS.

Stepono Dariaus legio
nierių postas lapkričio (No- 
vember) 3 d., 7:30 vai. va
kare rengia iškilmingą sa
vo naujų viršininkų įvesdi
nimą. Moterų pagelbinės 
grupės viršininke perrinkta 
Mrs. Blanche Stravinsky, o 
posto komandieriu išrinktas 
Gerald V. Vareika, vietojeįvairių organizacijų ligoni- jtraukiančio .Jame5 Smi.|| vanojo Charlie ir Chris.

mų ir kitokių labdaros £,o Įvesdinjmo iškilmės 
įstaigų . Keli tūkstančiai p Draugijos svetai-
savanorių rinkėjų darys ko- nėj. Posto prieteliai kvie- 
lektą mieste ir po namus, čiami dalyvauti

Šeštadienį, 4 Lapkričio (November), 1950
NAUJOJ LIET. PIL. KLIUBO SALĖJ 

Broadvray ir E Street Kortoj —:— South

LAIMĖJIMO DOVANOS ---------
1—$300 I. J. Fox kai

linis koutas.
2—Walnut beedroem 

setas, dovanotas biznie
rių Boris Bev. Co., Vlado 
Jakšto Marketo. Myopia 
Tonikinės, Strand Cafe,
Peter’s Marketo, Alice’s 
Bakery. Marine Marketo 
ir Jono Jakšto Marketo.

3— $45 vertės Įvairių 
maisto produktų (gro- 
cery order). dovanotų 
Progress. Do-Drop-In ir 
Walter’s marketų.

4— $17.95 vertės Aute 
Sėdynėms Uždangalai
(Auto Seat Covers), do-

PARDUODAMI NAMAI
1. City Poiat, 2 šeimų 5-6 

kamb., šu voniomis ir kitais 
patogumais, už $6,000.

2. City Point, 2 šeimų 3-4 2 
kamb., su voniomis, baltomis

nkomis bei kitais patogumais 
ir dideliu kiemu - daržu, už 
$5,500.

3. City Point, 3 šeimų 4-4-4 
kamb., su naujomis voniomis ir 
kitais patogumais, už $4,800.

4. So. Bootoa, 1 šeimos 9 
kamb. namai, su dideliu kiemu, 
už $1,800.

5. CMy Point, prie pat juros,
3 šeimų 4-5-5 kamb., su vonio
mis, baltomis sinkomis. karšto 
vandens ir garo apšildymais, 
už $11,800. (44)

Kreiptis Į Praną Lembertą, 
545 E. Broadway.
8-0605.

UŽEIKIT į

S0. BOSTON CAFE
Pas Vincą Balukonį 

258-266 Broadvray
Smagi ir švari vieta, geri gė
rimai ir puiki valgykla. Gardi 
itališka PIZZA, kurios galima 
ir namo parsinešti. Gaminami 
ir lietuviški valgiai. (44)

A. J. NAMAKSY
BKAL RSTATE A INSURANCM

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MA 88
Office Tel. SOboston 8-0948

87 ORIOLE STREBT 
Weet Reabury,

Tel. PArkway 7-0402-M.

H
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Rengia LDD 21 Kuopa

Sekmadienį, Spalių (Oct.) 29, 1950
LIET .PILIEČIŲ DRAUGUOS AUDITORIJOJ 

363-72 Broadvray, South Bostone

vyriška skrybėlė.

Pradžia 6 VaL Vakare

Šis banketas yra ruošiamas Lietuvių Darbininkų 
Draugijos suvažiavimo delegatams pagerbti. 
Rengėjai nuoširdžiai kviečia visus atsilankyti ir 
susipažinti su musų svečiais iš kitų miestų. 
Bus skanių valgių, gėrimų ir kitko. Bus gera 
muzika. 5

Rengimo Komisija.

5— Chrome elektrinis
sieninis laikrodis, dova
nojo laikrodininkas Pra
nas Whitken. L J. Fox Kailių Koutas

6— K a v a i Staliukas
(coffee table). dovanotas Lietuvių Baldu Krautuvės.

7— $10 vertės Champion iėdirbystės 
dovanota Paul's Men’s Shop.

8— Permanent Wave, dovanota Blanche's Beauty Shop iš 
Dorchesterio.

LAIMUIMO DOVANOS

1— Vakarienė dviem asmenim Blinstrubo pagarsėju
siame Naktiniame Kliube.

2— $6.00 vertės pora susksrų (shinestone earrings).
Kviečiame Tamstą su di'eefri" Į Lietuvių Radio Kor

poracijos metinį Pikniką pa Stogu ir Gražuolės Balią, 
šeštadienį. 4 Lapkričio (November), Lietuvių Piliečių nau
joj salėj. Broadway ir E SL kertėj. South Bostone, kur 
visi draugiškai pasilinksminaime.

Su
ir Valsatina Minkai.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

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

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietnvis Gydytojas ir Chirurgą*

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROAD1VAY, 

SO. BOSTON, MASS. I

DR. G. L. KILLORY
Laikas užsisakyti “Kelei

_____  kalendorių 1951 me
Tel. SO.tams. Daug informacijų ir

skaitymų. Kama 50 centų.

18 Tremont SL, Rimbui 
.... Kambary* 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ

Dar* Kraujo Patikrinimų 
VALANDOS:

Nuo 9 .iki 6 kasdien, 
šventadieniais uždaryta.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK 

400 Broadvray, 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

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, Sontk Boston 
Pristato toniką, vyną ir

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

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

Safe Bosą, Tik $6 ir Taksai

kaip 2>/s% «ž «W»

Gyryhą Savmgs Banko Sąlygomis

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI
C

828 BROADIVAT,
SO. BOSTON, MASS,

T«L SOuth

i
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