
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRA4TIS

Prennmcrata Matoas:
Amerikoje ................................ $8.00
Pietų Amerikoje ..................... 3.50
Kanadoje ..........   3.60

Pasai Met<:
Amerikoje ................................ 61.60
Pietų Amerikoje ..................... 1.76
Kanadoje .................................. 1.76
Apskelbimų kainu klauskite laišku.
Kreipiantis su kokiais norą reikalais
adresuokite:

KELEIVIS 
636 Broadeay, Se. Boston 27,

KELEIVIS
SO. BOSTON, RUGSEJO-SEPTEMBER 15 D., 1948.

“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

THE TPAVFl.FR---------------- ^1- - LITHUANIAN WEEKLV
NO 37. Keleivio Telefonas: 

SO 8-3071

Derybos Dėl Berlyno ir Vėl j
Perkeltos į Maskvą

_________
Vakaru Atstovai Turi Pasimatymą su Stalinu — Kodėl 
Rusai Sulaužė Savo Pažadus? — Berlyne Rusai Kursto 
Neramumus ir Ruošia Perversmą.

Sako, Rusai Pavogė 
Atomų Paslaptis
Kongreso šnipų tyrinėji-į 

mo komisija tęsia savo dar-į
, bą ir praeitą šeštadieni iš-! 

aliantų generolams į ^jausė vieną aukštą kari-!
jog

Derybos dėl Berlyno da
bar vėl perkeltos Į Maskvą.
Seniau “keturi didieji” Ma
skvoje buvo susitarę dėl 
Berlyno ir tik buvo palikta 
“techniški klausimai” iš
spręsti
Berlyne. Bet generolams, . . . . . . .
besitariant Berlyne, rusai lnlnk«- kurs jay sake, 
staiga atsimetė nuo Mask-
kvos susitarimo ir vėl pra
dėjo reikalauti, kad Vaka-

“nėra jokios abejonės”,! 
kad Sovietų šnipai pavogė 
atominių bombų paslaptis.

rų valstybės trauktųsi lauk Bet ar šnipams pavyko vi-; 
is Berlyno. sas paslaptis sužinoti, tikrų i

Padėjo £inių nėra. Sako, sovietui 
keiti šnipą* iabai aktingai veikėj

Berlyne rusai 
kurstvti vietinius bolševi-,
kus kelti neramumus pnes i . '1™'.. t. : .
Berlyno miesto tarybą jr Amerikoje per karą ir viso-j 
mieste ivyko kelios demon- kims budais stengėsi įsgau- 
stracijoš." Didžiausią de- ti ginklavimosi paslaptis, 
monstraciją surengė patys, Tas aukštas karininkas sa- 
berlyniečiai prieš rusus, už kosi savo laiku įspėjęs ir 
rinktą miesto tarybą. Bolše- velionį prezidentą Roose- 
vikų demonstracijos, paly- veltą ir vėliau prezidentą
ginus, buvo skystos. Trumaną dėl rusiškų šnipu

Arą visokių spėliojimų, ...
kodėl Stalinas staiga atsi-

BERLYNO GYVENTOJAI DEMONSTRUOJA PRIEŠ MASKVĄ

Praeitą savaitę Berlyne tūkstantinės minios demonstivao prieš bolševikų pa
stangas užgrobti miesto valdžią. Paveiksle matyti būrys jaunuomenės prie 
Brandenburgo Vartų. Demonstrantai nuplėšė sovietų vėliavą nuo Brandenbur
go Vartų ir apmetė akmenimis rusų kareivius. Viso demonstracijose dalyva
vo 250,000 vokiečių. Rusai šaudė į minią.
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Dnijos Sako, Wallace Partija 
Padeda Reakcininkams

C. I. O. Unijos Kaltina Wallace Partiją, Kad Ji Pasitar 
nauja Dešiniesiems Republikonams — Sako, Wallaciniai 
Išstatė Kandidatus Prieš Liberališkus Demokratus.

metė nuo savo žodžio. Sa
ko, valdžios krizis Franci- 
joj jį paragino vėl bandyti 
pasiglemžti Berlyną. Bet 
kadangi tai jau ne pirmas 
kaitas, tai niekas labai ne- kų ir jugoslavių armijų įvy- 
sistebi, kad Rusija vieną ko susirėmimas prie Kai- 
dieną susitaria, o kitą die-: makchalan kaimelio. Grai- 
ną nuo susitarimo atsisako, kai praneša, kad jie užmu

ši antradienį Vakarų at- šė 20 jugoslavių kareivių ir 
stovai vėl turi pasimatymą karininkų savo teritorijoj, 
su Molotovu ir gal net su Jungtinių Tautų organiza- 
Stalinu. Tame pasimatyme cijos atstovai nuvyko ir tik- 
bus bandoma išsiaiškinti, ar rai atrado jugoslavių lavo- 
susitarimas dėl Berlyno dar, nus graikų teritorijoj, o jų 
yra galimas ar ne. tarpe buvo atrastas ir vie-

-------------- nas graikų partizano lavo-
Dixiekratai Giriasi nas- Ju?oslavii°s valdžia

Graikai Užmušė 20
Jugoslavų

Praeitą savaitę tarp grai-

sako, kad jos kareiviai ban
dę išvaryti įsiveržusius grai
kus iš savo teritorijos ir per 

i

Savo Laimėjimu
Dixiekratai, ar “Valstijų 

teisių partija” pietinėse vai-; neapsižiūrėjimą pateko 
sti jose giriasi, kad ji tikrai I Graikijos teritoriją.
laimės 45 elektorių vietas 
prezidento rinkimuose šį 
rudenį ir ji žada “iššluoti” 
prezidento Trumano šali
ninkus iš pietinių valstijų. 
Dixiekratai ypatingai reiš
kia didelio pasitenkinimo 
dėl jų kandidato į guberna
torius, Herman Talmadge 
laimėjimo Georgijos nomi- 
naciniuose rinkimuose. Loui 
sianos valstijoj dixiekratai 
neleido rinkimuose išstaty-

115,000 DARBININKŲ 
SUSTOJO DIRBĘ

Praeitos savaitės'gale dėl 
streikų ir dėl kitokių prie
žasčių 115,000 darbininkų 
nedirbo. Daugiausiai nedir
bančių buvo Detroite, kur 
dėl mažo sargų streiko 
Briggs kompanijos dirbtu
vėse 25,000 tos kompanijos 
darbininkų turėjo sustabdy
ti darbą, o vėliau ir 19,000 

ti prezidento Trumano šąli- Chrysler kompanijos darbi
ninku demokratinio sąrašo,! ninku sustojo dirbti, nes 
nors Wallace ir Dewey par- Briggs kompanija neprista- 
ti ių sąrašai ten yra išstatyti.: tė medžiagos. Vakaruose

-------------- [dar streikuoja laivų krovė-
M1R£ PAKISTANO KU-’ jai, kurių streikas labai 

RĖJAS JINNAH Į skaudžiai atsiliepia visose 
Magometoniškos Pakista- vakarinėse valstijose. Va- 

no valstybės kūrėjas, Mo-
hammed Ali Jinnah, mirė 
praeitą šeštadienį širdies li
ga, sulaukęs 71 metų am- valstijose streikuoja trokų 
žiaus. M. A. Jinnah buvo i draiveriai.
Indijos magometonų vadas

karuose dar tebesitęsia ir 
aliejaus valyklų streikas, o 
New Yorko ir New Jersey

ir vienas iš didžiausių M. 
Gandhi priešininkų. Jis rei
kalavo, kad Indijos mago
metonų tikybos gyventojai 
galėtų sudaryti savo nepri-

PARY2IUJE TARIASI 
KETURI DIDIEJI

Paryžiuje šią savaitę pra
sidėjo Amerikos, Anglijos, 
Francijos ir Rusijos atstovų

Berlyno Minios . c- !• unijų. '«iovybė» • * n •• jau ls antro karto skelbia
Pri€S KUSI JU kaltinimus prieš Wallace

Praeitą savaitę ketvirta- vedamą “progresyvinę par- 
dienį 250,000 vokiečių susi- tiją”, kad ji išstatė kandi- 
rinko Berlyne Respublikos datus į kongresą sutiksiu 
aikštėj ir demontravo prieš padėti dešiniesiems republi- 
bolševikų pastangas pa- konams nuveikti liberali- 

; grobti miesto valdžią į sa- nius demokratų kandidatus, 
vo rankas, Į demonstraciją C. I. O. unijų vadovybė 
susirinko vokiečiai iš visų sako, kad wallaciniai išstaj 
miesto dalių ir labai daug tė savo kandidatus prieš 
jų pribuvo iš rusų okupuo- pažangiuosius demokratus 
tos miesto dalies. Grįžtant keliose valstijose, kurios 
demonstrantams namo bol- nulems ateinančio kongre- 
ševikų policija keliasde- so sąstatą. f
šimts demonstrantų suareš- Kalifornijos valstijoje 
tavo ir įmetė į kalėjimus. Wallace partija išstatė kan- 
Laike denmonstracijos vo- didatus prieš šešius pažan- 
kiečiai nuplėšė sovietų vė- giuosius demokratus, 
liavą nuo Brande/iburgo New Yorko valstijoj wal- 
vartų ir apmėtė akmenimis i laciniai išstatė kandidatus 
rusų kareivius. Rusai šaudė prieš aštuonius pažangius 
į demontrantus ir vieną demokratus ir padės išrink- 
žmogų užmušė, o kelioliką ti dešiniuosius republiko- 
žmonių sužeidė. nus į kongresą.

--------------- Panašiai yra Illinois ir
Rugsėjo 18 “Aviaci- « <* " ... , . •. p.. ,, kur progresyviniai kandi-

įos Lnena [datai 4 yra išstatyti prieš
Prezidentas Trumanas pa- pažangius demokratus ir 

skyrė rugsėjo 18, kaipo < kadangi liberalų balsai bus 
“Aviacijos Dieną”. Tą die- suskaldyti, tai dešinieji re-i,XeTuktai''DrišitUren-ln« bus Pam.m«°9 pirmosios publikonai galės pravesti 

, -. i-i i *d”i- ■ P.‘. metinės, kaip Amerikos ka- daugiau savo kandidatu,vis, papasakojo, kaip ko- kę.Polrcija, ir praeiviai pra-■ . į.. Pfc 9 darbininkams be 'galo
munistai Įkūrę ir vadovais dėjo paukščius rankioti o; ™ syarb kaf, busimįme
ja ttal.ace progresyvinę zoologijos sodo pnziureto- j kaJr0 kongrese butų daug lihera-
partiją. Jis sakosi dalvva- jai ir universiteto gamti- * « u s * *
vęs bolševiku pasitarimuo-ninkai pradėjo Įdomautis. Aviacijos diena ta mr,
se, kur buvo įsakyta visiems kodėl tiek daug paukščių' mma visoj Amerikoj, o P ,eįlnt«^„į^ ^užsmaug
bolševikų pasekėjams uni- krenta j gatves. 'daug didžiųjų bombenų tos an£Sj[=
jose dirbti visomis išgalė- Pagal Bronx zoologijos dienos proga atskris iš vau H.daroininkų organizacijas 
mis už “trečiąją” wallacinę sodo vedėjo Crandall aiški- pasaulio kampų į įvairias

‘ ‘ nimą, paukščiai, skrisdami Amerikos aviacijos stovyk-

Franci ja Turi Vėl , Komunistai Sukurė Šimtai Paukščių Už-
Nau ją Valdžią

Praeitą savaitę Franci jo j 
vėl buvo dar vienas val
džios krizis. Schumano ve
dama vyriausybė negavo

Wallace Partiją simušė New Yorke
New Yorke C. I. 0. unijų Praeitą šeštadienį iš ryto 

konferencijoj buvo aptarta New Yorke, apie Empire 
unijų dalyvavimas rinki- State namą, pradėjo kris- 
muose ir laike pasitarimų ti į gatves šimtai negyvų 
transporto darbininkų uni- paukščių. Daug paukščių 
jos vadas Quill, seniau bu- užsimušė vietoje, kiti nukri-

parlamento pritarimo ir pa
sitraukė, o prezidentas V.
Auriol, po ilgų pasitarimų, i vęs komunistų bendrakelei- to 
vyriausybę pavedė sudaryti 
radikalų partijos veikėjui 
H. Queuille. Naujoji vy
riausybė yra koalicinė, į 
ją įeina tos pačios partijos, 
kurių valdžia ką tik nuvir
to. Naujos valdžios progra
ma bus irgi ta pati, kaip ir 
nuvirtusios valdžios.

Generolas de Gaulle ke-! partiją, dargi jei tas "su- 
lia reikalavimą, kad Fran- skaidytų darbininkų judėji- 
cijos parlamentas butų pa-• mą iki pagrindų”.
leistas ir kad įvyktų nauji —-----------
rinkimai. Generolas sako,; .
daugumos partijos nemoka GrflSl/tfl Sunaikinti
valdyti, nemoka susitarti ir o Primint 

jas pašalinti iš vai-Į &OVO I ri€SUSlaikas
džios.

VENGRIJA KALTINA 
JUGOSLAVIJOS 

DIKTATŪRĄ
Vengrijos bolševikiška 

valdžia atsiliepė į Jugosla
vijos notą dėl vengrų val
džios kišimosi į Jugoslavi
jos vidaus reikalus. Vengri
jos valdžia sako, kad žinios

Wallace partija dedar 
“progresyvinė”, bet ji atv: 
rai eina į pagalbą republi 
konams prieš pažangius delas. Sunkieji bomberiai pa 

B- kils iš Vokietijos, Afrikos,,««««»«' 1'"^ P“""*’!* 
į. Azijos, Alaskos ir kitų to- m°krSt“s..lr S3 1 P™d«t>.. * L - . . . r nvio įcrinL'imA Hur Izmn.

iš šiaurės į pietus, paklysta 
Hudson upės rūkuose, ne
besusivokdami kelyje, atsi-į **~*jw, .a.uc„ve .. w i,- v •daužia Į Empire State na- Jįmų vietų ir atskris į Ame-’kf,,” 
mą ir užsimuša. Sako, tas: nkos miestus, 
pasitaiko kasmet, kada ------

Sovietų Rusijos kariškas 
atstovas Berlyne, pulkinin- miestuose, 
kas Sergiej Ivanovič Tulpa- pastatai.
nov, kalbėjo vokiečiu ko----------------
munistų mitinge ir grasino. SIŪLO PASITRAUKTI 
kad Sovietų Sąjunga sunai
kins visus tuos. kurie nori 
atkurti

gesnio kongreso, negu buvo 
80-asis kongresas, kuriame

- ..... , dešinieji republikonai grie-
paukščiai paklysta rūkuose. SOCIALISTAI U2 EURO- žė pirmą smuiką.
Tas pasitaiko ir kituose; POS VIENYBĘ

kur vi a aukšti į Duesseldorfe, Vokietijoj,
; socialdemokratų' sušaukta-! 
me milžiniškame mitinge

IŠ WFTU
Amerikos Darbo Federa- 

“ketvirtą Vokiečių cija paskelbė savo pasiuly- 
Reichą”, arba kurie seka mą visoms “save gerbian- 
“Amerikos monopolistus” čioms’’ darbininkų

dalyvavo 100,000 žmonių, 
kurie karštai pritarė social
demokratinių partijų kon
ferencijai iš 11 kraštų dirb
ti už Europos valstybių su-nrcruni-l • • • i- i ' muutviIjungtmą , Europą Federa- ba,sav)muosc. 

i» i n, ia Socialdemokratų par- $.

Nužudė Negrą Už 
Balsavimą

Iš Mount Vernon, Ga.. 
praneša, kad ten buvo nu
žudytas negras Isiah Nixon 
už tai, kad jis dalyvavo no- 
minaciniuose demokratų 

Taiji prane-_  ______________________ 1.1\Pon atgaivinti vokišką zacijoms pasitraukti ‘^ciją.
apie Tito valdžios susiarti- fašizmą. Sovietų pulkinin- Tarptautinio Unijų Susivie- tiioš -
nimą su Vakarais visai pa-i kalbėjo komunistų par- nijimo (WFTU), kuriam i pran7 Neumann sakė kad’ rim™.on’ kurs. sako, 
sitvirtino ir Jugoslavijos f’Jos delegatų mitinge ir la- vadovauja bolševikai. Pa- hojSpvjVoj Berl’vne atlieka -af.^,x5).n . P’'acitą tre- 
valdžia esanti užsikrėtusi,!?3’ griežtais žodžiais žade- siūlymas liečia Amerikos Sovietų diktatūrai “kvislin- f,a^,eni n.u.eJ° 1 Alston, Ga.,

44 „ -oi •sa vietinis šerifas, R. M.atstovas is Berlyno, McCrimmon, kurs

‘nacionalizmu’

KĄ DARYTI, JEI KAR
VĖS VEDA TIK BU

LIUKUS?
Republikonų kandidatas

klausomą valstybę ir paga- i Pasitarimai dėl Italijos ko- 
liau jo reikalavimas buvo lonijų, bet nėra vilties susi- 
įgyvendintas. Po suskaldy- tarti. Atstovai pirmą dery- 
mo Indijos i Industaną ir bų dieną nepajėgė išsiaiš- 
Pakistaną, M. A. Jinnah, kinti, ar jie turi galią iš
buvo pirmas Pakistano gu- spręsti Italijos kolonijų li- 
bematorius ir tose pareigo-' kimą, ar gali tiktai padalyti 
se mirė. , | pasiūlymus dėl jų likimo.

jo sumalti į nieką visus Ru- C. L O. unijas, kurios yra įu”''natai-navi'muš nripš 90 !r ,ten Į)a^*ausė’ ar galf sijos prieėa<. Pulkininkas prisidėjusios prie WFTU/ nuošimčfu tn miesto OTvcn’ bal!iu,A'-..-’am buvf l'asak.v- 
gyrėsi, kad Rusija turi stip- Anglijos unijų atstovas Ar- toju valią.

penktą koloną visuose thur Deakins, kurs yra WF-i ’ ________
kraštuose ir sakė: “Mes tu- TU pirmininkas, pats pa-__

smerkė WFTU, kaipo bol- YRA 200 BILIONU BAC- 
ševikų Įrankį neramumams . ALIEJAUS 
kelti, bet ar Anglijos unijos' Aliejaus žinovai praneša, 
i asitrauks iš WFTU dar kad jau yra visai ištobulin-

rime draugų anoj pusėj vi
sų rubežių”.T. E. Dewey buvo pakvietęs 

Leon Hale, farmų ekspertą!
pasitarti, ką valdžia gali KIEK DIVIZIJŲ TURI
padaryti, kad farmeriams 
padėjus. L. Hale atsakė gu
bernatoriui T. E. Dewey, 
kad gerai butų, jei jis gale

POPIEŽIUS?
Prezidentas Trumanas pa

pasakojo šį pirmadieni 
“džioką’’ apie Staliną 
Popiežių. Potsdame Cbur 
chill sakė, kad popiežių.

nėra

irtų paraginti karves, kad 
jos neatvėstų tiek daug bu
liukų, nes iš kur imsime 
pieną
buliukus 
lit
bernatoriui 
fa*
likonas prezidentas galėtų -į: ‘‘Prašom pasakyti, 
priversti debesis bli, kada kiek divizijų. Tamsta sakė 
farmeriams reikia lietaus, te, popiežius turi?”

ta, kad jis turi teisę balsuo
ti, bet jam buvo “patarta” 
nebalsuoti. Kada negras 
visvien balsavo, tai už tai 
iis ir buvęs nušautas. Šeri
fas sako, jis ieško žmogžu
džio, tūlo M. A. Johnson, 
kurs tą žmogžudystę papil- 

žiniomis, 
ir tardo

tas būdas išgauti aliejų iš 
aliejinio akmens (shale). dęs. Vėlesnėmis 
Jei tik bus reikalas, dirbtu- Johnson suimtas 
vės pradės dirbti. Iš alieji- mas.

antarktikoje yra
AUKŠTI KALNAI

Antarktikos kontinento i n.10 akmens Amerikoje ga- 
vidurvje vra aukšti kalnai. p,ma ištraukti ne, mažiau, 
kaip "Alpės Europoje, ai kaip 200 bilionu bačkų ža- 

- - aliejaus. Kadangi visos 
’ ios 
sie- 

bačkų, 
mil-i

neatrasti, nes Antarktį-! žiniškos aliejaus atsargom
mos kontinentas
neištirtas.

dar tebėra i y’ a aliejinio 
duose.

akmens klo-

TRIS METUS ŽIAUGČIO- 
JO IR PAGIJO

Doris A. Daniel, 15 metų 
mergaitė iš Kingsport, 
Tenn., žiaugčiojo per tris 
metus kas 5 sekundes. Dak
taras D. \Vilson Charlottcs- 
villėj, Va. ją pagydė per 3 
dienas ir mergaitė dabar 
visai sveika.
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S APŽVALGA s
NEREIKALINGAS
PASIMATYMAS

tinis susitikimas neduos jokiu 
pasekmių, nebent tik tame at
sitikime. jei Sovietų vyriau
sybė turi kokius nors naujus 
pasiūlymus”.

Pagal Italijos taikos su
tartį “keturi didieji” turi iš
spręsti Italijos buvusių ko- ---------------
lonijų likimą ir turi tą pa- STALINAS BIOLOGIJOS i 
daryti iki šių metų rugsėjo MOKSLO POPIEŽIUS
15 d. --------- . i

Ta ‘‘išsprendimo diena” Sovietų komunistų parti- 
jau visai prisiartino, o ketu- jos politbiuras (Stalinas) 
rios didžiosios valstybės vis ; asakė savo galutiną žodį 
dar nepajėgė susitarti, ką apie biologijos mokslą ir 
darni su buvusiomis italų Sovietų mokslų akademiją 
kolonijomis. Pet tris metus žemai nusilenkė prieš ne- 
“didieji” kalbėjosi dėl italų klaidingojo Stalino biologi- 
kolonijų likimo, bet susi- nę išmintį. Nusilenkė aka- 
kalbėti negalėjo. Rusai pra- demija. nusilenkė ir dauge- 
džioje net reikalavo, kad' lis mokslininkų, kurie stai- 
jiems butų duotas riebiau-' ga “suprato”, kad Mende- 
sias kąsnis iš buvusių Itaii- lis buvo klaidingas biologi
jos kolonijų: būtent, Libija jos pranašas, o Lvsenko, ir 
šiaurinėj Afrikoj, bet vėliau jo mokytojas Mičurinas, 
Maskva savo apetitą teikė- buvo vieninteliai biologijos 
si sumažinti. mokslo žinovai ir išminčiai.

Jei “keturi didieji” nesu- Koks bekauliškumas vieš- 
spės išspręsti italų kolonijų į patauja Stalino karalystėj 
likimo iki paskirto laiko, matyti iš tokio vieno biolo- 
tai Jungtinių Tautų organi- gijos profesoriaus laiško 
zacija turės apie jas kalbė- politbiurui. Tas profesorius, 
tis ir surasti sprendimą. pavarde Žebrak, rašo:

Praeitą sa\aitę Maskva, -Kaip partijos narvs aš ne
pasiuntė pakvietimus Ame-1 ^aliu Uikytis toliau nuomonės.
rikai, Anglijai ii Fiancijai kuria musu partijos Centro 
suvažiuoti ir dar pabandyti Komitetas pripažino klaidin- 
įtalų kolonijų likimą išsprę-;
sti. Amerikos valstybės de
partamentas, tuoj po to pa- Nubaustas akademikas ir 
kvietimo gavimo, sakė, kad biologijos profesorius Ar

NERAMAUS BERLYNO POLITINIAI VADAI

Į Rytų-Vakarų imtynes dabar aktingai įsitraukė Berlyno miesto gyventojai, 
kurie milžiniškoj daugumoje remia Ameriką prieš Sovietų Rusijos bandymus 
Berlyną įtraukti į “sovietizuotą” Vokietiją. Kairėj matyti rusų kvislingas, 
Berlyno komunistų vadas Lidke, kurs kalba už Rusiją, o dešinėj matyli einąs 
Berlyno burmistro pareigas Ferdinant Friedensburg. kurs kalba uz 90 nuošim
čių Berlyno gyventojų.

Darbo Valdžia ir Plieno 
Pramonė

Kas Savaite
Teismas ir Volteris } “Pravda labai

Aštuonioliktojo amžiau? piešia, kaip Jugoslavijos
franeuzų rašytojas ir filo- politinė policija teronzuo- 

:sofas Volteris kartą sakė: ja, muša ir šaudo Maskvai 
‘Ai nesutinku su tuo, ką ištikimus komunistus. Fra v 

tu sakai, bet aš iki mirties dai” visai nesunku toki ap
ginsiu tavo teisę tą sakyti”, rašymą duoti, nes jai uzten- 

Volteris tą posakį vartojo ka tik nupiešti tas policinio 
gindamas tikybine toleran- teroro sąlygas, kurios yra 
cija anų laiku katalikiškoj pačioje Rusijoj, ir gaunasi
Franci joj. visai tikras diktator^co

Praeita savaitę Greens- smurto ir sauvales vaizdas.

100 kartų, o kitam 50 kar
tų. Jauni vaikėzai buvo pa
gauti, kada jie mėtė kiauši
niais Į H. Wallace, “trečio
sios” partijos kandidatą.

Protingas teisėjas norėjo 
į jauniklių galvas įkalti de
mokratišką prievolę tole-

atgailai daryti jau vėlu.
“Tik Katalikams”

“Keleivio” bendradarbis 
J. Baltru? aprašo vieno lie
tuviško klebono pamokslą 
savo parapijonams, kad jie 
padėtų atvykti į Ameriką 
“tiktai katalikam®” ir kad 

ruoti n; kitų žmonių nuomo-::okiu budu neduotų darbo 
tip įsinnikbai. S. G. jr but0 pažymėjimų “bedie

viams”.
Kad tai butu vienas toks

o tuo tarpu valdžia veikia tas $25 pabaudos.

i nę. Jei tie jaunikliai, S. G
Wilson ir Wm. T. Baxter, 
nepristatys savo ranka pa

prašę šitą Volterio posakį, .. -
kaip teismo priteista, jie tu-!atsitikimas, jį galima butų 
rėš mokėti vienas $50, o ki- nutylėti. Bet tokių storzie-

plieno pramonės nacionak- darbininkų, turinčių teisę 
zacija. Todėl vyriausybė gaUĮį senatvės pensijas, ne- 
tokį įstatymą ir įneša į. prašo tų pensijų ir dirba to- 
parlamentą. K. E-as. jįau> nors jie turi daugiau,

?ali --------------- kaip 65 metus. Visoj Ame-

viškų, žandariškos “artimo 
meilės” kunigų yra daug. 

.. ........ onAz.n Yra tekę net girdėti, kaip
Naujojoj Anglijoj 90,000. vienas> tremtinių stovyklas

Anglijos Darbo partijos'dų parlamentas”, kur

Londono Sundav Lhio- Nanioini Anp-liioi vraAmerikos vyriausybė sutiko 
daryti 
tymą 
ferencija 

Konferencija 
ma
kad pažvejoti italijonų “du- mijos s
šią" drumstame pokarinia- Kad Staiin0 karaIy?
me vau enšie- .. mokslininkai turi šitaip

. kad? ,3> nT, 0 vo klaidas išpažinti 
ttalų siaurines Afnkos kolo- viedotis neI£okaai

gfei “SK P“*-
siūlo buvusias italų koloni
jas grąžinti Italijai. Fran 
cija irgi linksta į tokį spren

lankęs kunigas, viename B- 
ALF pranešime, siūlė gel
bėti “tiktai katalikus”. Tuo 
tarpu tremtyje yra kunigų, 
kurie taip karštai myli savo 
artimus, kad jie žada “be
dievių” net į Lietuvą nebe- 
įleisti, jei tremtiniai kada 
nors galės ten grįžti...

Jei tokie storžieviški ku- 
aldšią, taip 
“bedieviams” 

riesta. Laimei, 
aprėžta ir dar 

j. kad žmonės to

hus svarstomas narlamente. ta “lordu” teise panaikinti

Gomulkos Išpažintisniką seni darbininkai gauna 
AR HITLERIS NUŽUDĖ senatvės pensijų tik S25.30;MARŠALĄ_ROMMEL!? J&Tttn

Bavarijoj vienas “atnaci- ^L^'fflikri°^ei"bfdu!
~________ _________ _ r numirti (gėdingai nusmuko. Gomul-

Ne«enai ivvke* Ane-liio3 nionės šaką nacionalizuoti? yokisko generolo Mai- _ ka viešai padarė išpažintį,
Plieno nramor.ės baro- seho MS- Generolas kalti-iGinkluotos Laidotuves prisipažino pne klaidų ir 

namas, kad jis nuvežęs pa- Laidojant buvusį Cecho-, pritaria saVb vienminčių 
garsėjusiam vokiečiu mar- slovakijos prezidentą E? “valymui” iš partijos, o 
;alui Rommeliui Hitlerio Benešą bolševikiška valdžia pats lieka partijos vadovv-

nocmnto i Ani Arvi i n maft’ __

džion. Amerika kaipir An- įį bemokėjo savo» moksH^ milionų tonį plieno žr kari ir Mjgrtėjisus ga
guja, į siaurės Afriką ziun, ku “klaidu” suprasti ir vie- vra Anglijos ūkio r.ugar- mybos rekordus. Tai kam. . - - nraHėin «var
kaip į strateginę poziciją 5*j kaulis. *'* sako. gerai veikiančią pra- “im0 teismas pi adejo sv ar
lei reikalas kiltu su msais! r ____ • • ■jei reikalas kiltų su rusais 
susimušti. Todėf Anglija ir 
Amerika ięško tokio italų 
kolonijų likimo sprendimo, 
kurs ateityje užtikrintų 
toms

unijų kongresas pritarė, ciieno pramones baro 
plieno pramonės nacionali- nams pritaria ir yienas bu 
zacijai ir ragino vvriausybę vęs įtakingas socialistą- 

vyksta keisti toki įstatymą Įnešti Į parla- Alfred Edwards. Tas parla- :a‘į
.11_______ 7. 77 * * i7 montn novre tuiv nrri£.7to,

BERLYNO VELNIAVA

Berlvne
mento narvs taii o-riežrai pakymą nusižudyti. Sako, pasiuntė i liūdinčių žmonių bėję, nors ir netekęs sekre- 

a. tas generolas stovėjo šalia minias ginkluotus burius i toriaus vietos.valstybėms bazes dalykai. Rusų sukurstyti ’ i pravesti Ancli-
pnes Rusiją, jei rusai verž- bolševikai įsiveržė iš kelių uniiu kongreS kalbėio priešinosi plieno pramonės generolas stovėjo saua mimas gumuotus oui
tusi į Turkiją ir Viduriniuo- kartų į miesto tarybą, iš- į miHoJnu dSinkų var- nacionalizacijai, kad Darbo Hommeho. kada maršalas savo salininkų, kad jie su, Lenkios komunht 
sius Rytus. daužė Įrengimus, apstum- Jįu. ų nninxų v ar partija turėjQ ~ pašalinti iš gere Hitlerio atsiųstus nuo- šautuvais ir revolveriais at-unisW.par

Amerikos pažiūras i bu- de tarnautojus. Rusų vado- Anglijos darbo partija savo eilių. Bet A. Eduards dus
\-UMas italų kolonijas drum- yaujama bolševikiška mies- turi pariamente užtikrinta savo kovą prieš plieno
sem ir šio rudens nnki- to policijos dalis iškniso dauglima i?tatvmams pra- nacionalizaciją ir žada ne-
mai. Kandidatas i prezi- amerikiečių ofisą miesto vestĮ Bet ‘ Analijoi \Ta ir paliauti kovojęs, kol Dar
ei entus nuo republikonų taryboje. Rusų kariuomenės “aukštieji i-umai” arba “lor- partija atsisakys nuo to 
partijos, gubernatorius T. atstovas pažadėjo saugiai ______ :________________ reikalavimo.

vėdintų bet koki minių pa-: J??'ti
sišovimą demonstruoti prieš Lm majE1,!“’
diktatoriška šalipą valdžia *am maistui , bet rankos aiKLdioiisKą sanes \ aidžią. tmmnnc

Dewey, turėdamas galvoje išleisti 19 vokiečių polici- 
šešius milionus Amerikos ninku, kurie ieškojo prie- atitinkamos bausmės.
italų, pasisakė už grąžini- glaudos pas amerikiečius “Sovietai ir vokiečiu komu- ng partija TŪRI sa o rinki
mą italų kolonijų Italijai... miesto tarybos rūmuose, nistai dabar viešai parodė vi- mįnius pažadus tęsėti, o to

Valstybės departamenta* bet kada tie policininkai, sai Vokietijai. Euronai ir Da- ^si ;>■ —
dėl to protestavo ir sakė. franeuzų karininko lydimi,
kad italų kolonijų likimas išėjo į gatvę, rusai* juos mūsoti tų. 
neturėtų būti Amerikos rin- suareštavo ir dar sako, kad nauja Beri 
kiminės politikos klausi- amerikiečiai norėję paslėp- niekada nepatirta prievarta 
mas, juo labiau, kad guber- ti kriminalistus... buvo vartojama prie* Ameri-
natoriaus

Anglijos Darbo partija 
mano, kad kiekviena politi-

..... . . . r_____ - to-
okietijai. Europai ir pa-, dėl ir plieno pramenės na- 

negahme *P-1 cionalizacija turi būti pra- 
‘y. kurie mums tar- veS£a Ka(į pHeno pramonė 

.erlyne. Kada toki. geraj dįrbii, tai nė1, a joks 
argumentas prieš nacionali-

n, ~ t, , . . , ., . . , . . . . zaciją. nes ta pramonės ša-įaus T. Dewey uzsie- lokio spiaudymo 1 veidą kos karininkus, mes tęseme ir nacionalizacijos 
mų politikos patarėjas, galinga Amerika retai tėra ‘der>-ba.«‘ su Rusija ir dargi j^s dirbti. Kartai® 
John Foster Dulles. pats -patyrusi. Bet įdomu, kad buvo pranešta, kad tos dery-;?. kapitalistai sutinka, kad 
pritarė dabartinei Ameri- amenkieciai visai šaltai ru- bos progresuoja’. ' ™rtnaliziinį a m n ą

“Argi mes nematome, kad
iš musų jau visi juokiasi?..
Neapsirikime. Berlyno mušis 
bus vienas iš sprendžiamu su-
sirėmimu istorijoj“. | Opozi<.ija kad Oar.

Žinoma, Maskva nori bo partijos valdžia jau nu

būtų nacionalizuoj a m o s 
nuostolingos pramonės ša
kos. Bet jei kurios duoda 

8 Į pelno, tas jie norėtų skaity- 
* ti “neliečiamomis”

ŠAUKIAMAS LIUDYTI Keli tūkstančiai ginkluotų 
diktatūros klapčiukų, ne-

per trumpos... Rusų kariuo
menė stovi Lenkijoj ir “sau-
rrzx 7 17.1.7 z-..skaitant viešosios ir ‘slapto-; Vokietiją. Sta-

sios policijos bei kareivių, - - k lrtI 'n|Pai lr 
žiurėjo, kad minia tiktai
verktų, bet nebandytų nie
ko sakyti prieš šalies bude
lius... Verkti čechijoj dar 
nėra draudžiama.

Bolševikiški Cechoslova- 
kijos diktatoriai jaučia, 
kad jie sėdi pavogtame so
ste, kuris gali bet kada “ap
virsti”. Šautuvai ir ginkluo- 

1 tų šnipų gaujos yra to rėži
mo stipriausioji valdymo 
“išmintis”.

kos politikai tame klausi- spiaudymus priima, 
me. Jiems spiaudo, o jie tariasi

Su kokia “viltimi” Ame- to nepastebį. Liberalinė 
rikos valstybės departamen- žurnalistė Dorothy Thomp- 
tas dalyvauja “didžiųjų” son'dfcl to sako: 
derybose dėl Italijos kolo- «*» T • ąnihi snrenrT , ‘*per vlSą Jungtinių Ame- ____ z ____ _
Šio vaktvhė^10 rikos Vabtybių istorija, nuo i “derėtis”, jei ji gali kartu! sidėvėjo”, kad balsuotojai Naujai paskirtas v
C C Marcboii et?nauy to laiko, kada mes buvome i iš Amerikos tyčiotis ir paro- jai nebepritaria ir kad toki nės Pennsylvanijos ko.-----  r . ------- ~~

' . ‘ ‘ pasisaKy- saujeiį nuskurusių kolonistų, dyti pasauliui, kad galingo- svarbų žingsnį, kaip plieno «tų galva, Steve Nelson,* “ĮYavda praeitą savaitę
' kovojančių prieš pirmą pašau-1 ji Amerika nepajėgia net pramonės nacionalizaciją, šauk’amas į kongreso šnipų išplūdo Jugoslavijos dikta- 

‘‘Turint galvoje nuomonių lio galybę, iki šių laikų, kada savo karininkų apginti, ne-, reikėtų daryti tiktai po tyrinėjimo komisiją duoti Va,™ TM>ra,mo«Ai„,o
skirtumus, pasireiškusius ke- mes patys esame pasaulio kalbant jau apie savo drau- naujų rinkimu, kurie busi savo parodymus. Kongreso

gus, kurie ir Vokietijoj ir 1949 metais. . . komisija jau daug žmonių 
visose Rytų Europos tauto- Bet ar balsuotojai prita- apklausinejo dėl šnipų vei

turiu valstybių užsienių rei- stipriausia tauta, niekada per
kalu ministerijų atstovų pasi- miau ir nė vieno karto Ameri- 
tarimuose, šita (Amerikos)
vyriausybė mano. kad dabar-

kos armija, valstybės ir tauta se susilaukia Petkovo liki- ria valdžiai ar ne, tą paro- 
nebuvo viešai įžeidžiamos be mo. , dys tik kitų metų rinkimai.

rakari- 
komuni-

kimo Amerikoje ir 
darbą vis dar tęsia.

Bara Tito
Po Ždanovo galo buvo 

spėliojama, kad gal Rusijos 
diktatorius Stalinas teiksis 
susitaikinti su Jugoslavijos 

i pasišiaušėliu Tito. Bet spė- 
‘ liojimai kol kas pasirodė 

be pagrindo. Maskvos

mpai ir "spe- 
sėdi “nepriklau; 

somos ’ Lenkijos vyriausy
bėje ir net pats Lenkijos 

‘prezidentas” Bienit yra 
Sovietų pilietis, iš Maskvos 
malonės • įkeltas į “prezi
dento” vietą ir pardavės sa
vo kraštą Maskvos bude
liams.

Todėl lenkų maištas su
smuko, o Gomulka pasirodė 
toks pat minkštas, kaip Gri- 
ska Zinovjevas, kurs irgi 
spaviedojosi, kol gavo iš 
Stalino kulipką į makaulę. 
To likimo ilgainiui neiš
vengs nė Gomulka, kurs da
bar išdavė savo vienmin
čius Maskvos budeliams 
skersti. j)

cialistai’

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame-

savo

torius, kaipo persimetėlius 
“į imperialistų pusę” ir sa
ko, kad Jugoslavijos val
dančioji gauja šlykščiai te- T. . . mrorizuoja Jugoslavijos ko- n^08 lietuvių Taryba ir jos
munistų daugumą... Į skyriai.



No. 3*. 15 £♦, 1*43 m. so. eostom

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Atsirado Lietuvišku iš to negalima daryti išva- 
Titininkų du, kad ir Rusijoj siaučia

Senai berašiau iš musų teroras prieš visus antistali- 
“Angariečio klubo” veiki- niečius ir užčiaupia jiems 
mo. Nerašiau todėl, kad tas bumas? Jei komunistai taip 
angarietiškas klubas nieko bijojo teroro, tai juk ir Sta- 
ir neveikia. Kaip seniau, linas moka terorą pavarto- 
taip ir dabar, antibimbiniai ti...
bolševikai pasitenkina kar- 3. Ar teisybė, kad Sovie- 
čiaminėmis diskusijomis, tų Rusijoj yra apie 14 mi- 
nuo kurių niekam nei šilta lionų žmonių priverstino 
nei šalta. darbo stovyklose? Jei tiek

Bet paskutiniu laiku ir žmonių yra kankinami prie- 
tarp “angarietinių” jaučia- vaitos darbuose, tai kaip 
si nauja dvasia. Jie prade- tokią žiaurią vergiją gali- 
da “rimtai” politikuoti ir ma rišti su socializmu? 
ypatingai daug kalba apie 4. Ar Bimba dar atsime- 
Jugoslavijos Tituši, kurs na, kaip jis per karą šaukė- 
staiga nebeklauso Maskvos, si amerikoniškos policijos, 
Kas su tuo Tito pasidarė kad ji suvaldytų lietuvius
nežino nė musų vadai, ne
žino nė “angarietiniai”, bet 
tyliojoj opozicijoj Jugo
slavijos klausimas sukėlė 
tikrą peklą.

Jau <rana senai kokie tai

socialistus už tai, kad jie 
buk tai esą blogi Amerikos į 
patriotai? (Tą klausimą' 
angarietiniams aš pakišau).

5. Jei komunistai Rvtų: 
Europos kraštuose nori į- 
vesti kolchozus, kaip tai 
matyti iš kominformo laiš

PARAŠIUTININKŲ DIVIZIJOS PRAKTIKA

ginklais ir gali stoti į kovą. Per antrą pasaulinį karą parašiutininkų dalv 
vaidino didelį vaidmenį įvairiuose frontuose.

tremtiniai parašė A. Bimbai
Įninka ir iam klan- matyti 1S komintormo lais-........... ...................... ... . , __ _ „ _

vokie tie klausi-*^0 Jugoslavijos komunis-; tų ir 6 mėnesius. Negalėda- sunku ir įsivaizdinti, kur PHILADELPHIA, PA.simus”.
mai buvo, aš tiki-ai nežinau,: kims, tai kodėl jie visur 
liet Bimba tienv< užklausė-' pradėjo nuo žemės refor-
jams atsakė trumpai, kad >r stambiuosius . . .
ne jų biznis yra jį spavie- ukius pirma išardė? Ar Pe'i 
doti

Šitas
angarietinių

mi visų geraširdžių išvardy- tas visas plienas eina, kurį 
ti tariam ačiū visiems ben- mes čia sukrauname į lai Socialdemokratų Susirin* 
drai, karsto nešėjams, pa- vus vien tik Duluth uoste. kimu*i, , __ _ J. A. Rugsėjo-September 19 d.,

1948 m., yra rengiamas Lie- zas. iš Utenos vaL
SAKO, NETVARKINGAI tuvių Socialdemokratų Sa-

_ .o__ ____ ... . .r . SIUNČIA SIUNTINIUS jungos 1 -mos kp. draugiš-
buvo diskutuojamas ir kaiįgaudinejimo su žemės re- Visiems tariame nuoširdų, -------- kas išvažiavimas pas Julius
kurie, artimi “Laisvei” žmo-:forma?
nės sakė, kad taip atsakyti! 6. 
gali tiktai bailys, arba žmo- j antrą
gus, kurs neturi ką atsakyti.5 pusantro miliono , rusų ka- tj anukė Jcnuevi&ai. kad* kai kurie per Čhicagos imi dalyvauti tame išvažia
Jie manė, kad tikras “va- reivių kariavo vokiečių ru
das” butų su dideliu malo-!sėje prieš Rusiją? Kiek A-l 
numu visus tuos klausimus • menkos kareivių ir karinin- 
viešai iškėlęs ir i juos atsa-k¥ P*r kara kariavo vokie- 
kęs. “Bet ką tu nori iš Bim-! «ų ir japonų pusėje prieš 
bos” — sakė vienas Zigmo į Ameriką •
pasekėjas — “negi jis yra 
vadas”.

Bediskutuojant 
bailumą, angarietiniai 
dėjo kalbėtis, kokius

DULUTH, M1NN.

KAS SKAITO, RAŽO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pa j ieškomi čia asmeny* malonės kreiptis į Lietuvos
Konsulatą, kurio adresas yra paduota* šių pa j ieš

kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas
jų pajieiko ir U kur.

Adoraitytė - Vičienė iš žaga- Kvedaras Domininkas iš Da
rės, Šiaulių ap. liūnų km.. Veisėjų vai.

Balickas Simonas iš Griehčių Kvedaravitius Antanas ir se- 
km., Vilkeviškio ap. šuo Antanina, vaikai Tomo, iš

Baltrūnas, šeima Kapok) Bal- Seirijų vai. 
trano. Laurinčius -Macikaitė Marei- .

liortkevičienė iš Gustonių k..’ joną iš Švėkšnos, vyras Izido- 
Panevėžio ap„ su šeima. rius ir duktė Marcikė.

Brasas Pranas iš Židikų vai., Lekas Jonas iš Pajavonio vi. 
Mažeikių ap. į Vilkaviškio ap.

Butkus Vladas, iš Grinkiškio Leminskas Mateušas, iš Pil- 
Kedainių ap. viskių.

Cicelionis Jonas. Lenkauskas Henrikas, sūnūs
čirvinskas Petras, iš Biržų Vlado, tremtinys studentas,

apielinkės. prašo atsiliepti giminaičius ar
Čirvinskas Pranas, iš Biržų šiaip geradarius, norinčius jam

ap., sūnūs Valentino. padėti.
Cvirka Simas, iš Klangių k.. Liaudinskas. trys broliai Ka- 

Veliuonos vai. • rolinos Vainorienės, iš Kretin-
Ųilvs Juozas, tremtinys, pra- gos aj$. 

šo atsiliepti gimines ar kitus Lukošaitė Uršulė iš Pajūrio 
geradarius, norinčius jam pa- vai... Tauragės ap.
gelbėti išvažiuoti iš Vokietijos.

Doviatas Apolinaras, Kajeto
nas ir Petras, nuo Kuršėnų.
Šiaulių ap.

Durša Benediktas iš Varnių 
vai., Telšių ap.

Eigelis Heras ir sūnūs Juo-

' “Send” siųsti maisto pakie- vime- Pakalbinkite savo 
tukai ateina labai netvar- draugus bei pažįstamus da- 
kingai. “D. Žinios” sako: lyvauti kartu.

Hochfeldo stovykloje jau Važiuokite gatvėkariais 
yra žinomi keli atsitikimai. 50. Fox-Chase iki Cottman . ... 
kad iii? metu ličio-vasario ;v:i'a,sC

Galvelis Mateušas, Ona ir 
Vincas, iš Ibutonių km., Kre
kenavos vai.

Giedraitienė - Juozapavičiūtė 
Joana, iš žaliosios vai.

Girštautas Adolfas, iš Smil
gių. Panevėžio ap.

Grabauskas Bronislovas, iš 
Smilgių km., Kontaučių parap., 
Plungės vai,

Grigučiutės Rožė Jonuškienė 
ir Uršulė Starcienė iš Punsko

iš Neriu

klausimus norėtu Bimbairtuoja 1400 rublių? Jei tei- 
pastatvti. Tos diskusijos vy-'sybė, tai kaip rusų darbi-Ro ----- - -------
munistų partija _______
mo, kuriame 2,300 komuni- k, kaip Rusijos pinigų
stu delegatu visi vienbalsiai' reforma “padarė žmonėms .. iviu^iu-
pasisakė už Tito ir nė vieno»labai daug gero?” — kaip i gabenamos geležies rudos į mas laikraštis “New Times”

vra tirpdomos ir padaro- ™P«'s Ne«d.v> Distributors,,
mos i plieną, geleži ir gro- 3<M W. 63rd st.. Chicago maskvaI PATINKA

. * vi III c-nmin-.o m c- ___ ____ _ _______________ ___ _ _tuoj po Jugoslavijos ko--trinkai gali apsirengti? mc
inistu partijos suvažiavi- i 8. Ar Bimba gali išaišLn- pi. , , , irrot-tmAš dirbu Duluth uoste, ku> siuntinių užsakyto 

per kurį dieną ir naktį yra -!as U2moka uz siuntini ir uz

21, III. Be to, savaime aiš- WALLACE PROGRAMA 

Maskvos valdžios leidžia

balso nebuvo už Staliną, bolševikai sa\
Pradėjo. angarietiniai tą 
klausimą svarstyti ir surašė 
daugiau, kaip 10 klausimų, 
kuriuos jie žadėjo pasiųsti 
Bįmbai viešai paaiškinti. 
Ar pasiuntė, ar ne, aš neži
nau. Jei Bimba tuos klausi
mus ir gavo, jis kol kas dar 
nieko neatsakė. Surašant 
“klausimus” buvau ir aš, 
nors manęs angarietiniai 
neskaito “saviškiu”, tik 
taip sau “simpatizuojan
čiu”, ypač kai įie pradeda 
Bimbą akėti, aš jiems visa
da pritariu.

Angarietinių klausimai 
buvo tokie: 1, Kur dingo 
Zigmas Angarietis? Ar iis 
dar gyvas ar jau miręs? Jei 
Stalinas jį nužudė, tai už 
ką?

2. Jei komunistų partijoj 
yra demokratija, kaip Bim
ba sako, tai kaip išaiškinti, 
kad Jugoslavijos suvažia
vime ne vienas komunistas 
neišdiįso pasisakyti už ko- 
minformąr Jei Jugoslavi
joj siaučia teroras prieš tik
ruosius komimistus, tai ar

;o spaudoje i visus didžiųjų paežerių per paminėtą bendrovę ga- piaįjaj raj0 apįe pp Wall 
miestus. Iš čia laivai piau-į dar P^ace programą ir randa, kad

9. Ar teisybė, kad bolše- kia į Clevelandą, BuffaloJ P” tun Pamokėti uz pnsta- ta prOgVama> ypač užsienių 
vikų garbinamas Liudas! Pittsburghą ir kitus gele-nao r,1. ~m;: l°‘ politikos progiama, yra vi-
Gira seniau buvo nepriklau-į žies išairbystės miestus. Sa- kiu budu išeina. ka(1 ‘s A" sai gera ir “realistiška”, 
somos Lietuvos žvalgvbos! ko, kad Duluth uostas yra menkos dėdės siųstą doya-

rase.

viršininku ir laužydavo bol-! didžiausias pasaulyje gele- 
ševikams kaulus kalėjimuo- į žies į-udų gabenimo uostas 
se? 1 Ar taip tikrai yra, aš neži

ną reikia ridsipirkti. Tačiau 
ir tą “malonę” ta bendrovė 
padaro ir siuntinį atsiunčia f

WORCESTER, MASS.

CHESTNETS
CANTEEN

VIETA MALONI IR ULTA

Visokių 
gardžiai pagamintai Val

gių ir Uftandžių 

da raunama Ir *KaWrIs”

Mačiulis Izidorius 
km., Eržvilko vai.

Martusevičius Antanas iš 
Crinjfaliii km., Krekenavos vai.

Masionis Jonas. s. Jokūbo.
Matelionis. trolis Petro.
Meškauskas, Juozas ir sesuo 

Julė ištekėjusi, iš Anykščių v.
Monkevičius Antanas, iš 

Pumpėnų vaL
Nakutavičius Boleslovas, iš 

Grinkiškio.
Naujokas Mikas iš Ąžuoly

ne* km., Tauragės ap.
Paliulis Petras.
Paškevičius Antanas, Jonas, 

Juozas, Veronika iš Satareėiaus 
kaimo, Utenos ap.

Pūtis Motiejus iš Onuškio v., 
Trakų ap.

Račiūnaitės Matilda, Ona ir 
Pranciška iš Pranckabudžio k. 
Naumiesčio vai.

Rakauskaitė Veronika, iš 
K vešų kaimo. Vilkijos vai.

Rakauskas Jonas iš Vilkijos. 
Ruckunu kaimo.

Ramonas Feliksas 
Rasimytė - Jankauskienė Ka

zė iš Šiluvos.
Šabonaitė - Veličkienė Anto- 

sė iš Raudondvario vai.
Saltuonas Antanas iš Mažei 

kių ap.
Salugvtė - Stankūnienė Teo

dora, iš V’ilkijos vai. ir dukte
rys Elena ir Stefa.

Samkevičius Jonas iį Šedu
vos vai., Margit

Šapoka (Cliaf
domo Šapokos, ir vaikai Anta- 

15 nina ir Mykolas, kilę iš Utenos. 
Savokaitis Juozas, iš Lanku-

pėnų km., Gražiškių vai.
ščegauskas (čegauskas) An

tanas, išvykęs iš Šiaulių.
Shutalta Joan, gini. Ameri

koje.
Shutaltin Petronėlė iš Beno- 

riškių. gyv. Milwaukee.
Sitkuvienė - Kalvaitytė Ele

na ir vyras Juozas Sitkus.
Stašaitis Vladas iš Stašaičių 

km., Šėtos vai.
Talala Adomas ir Ignas iš

Maikinų km., Siesikų vai.
Tamošaitis Petras iš Balnių

km., Eržvilko vai.
Tamošiūnas Vincas iš Pailgiu

km., Leliūnų vai.
Tamulis Pranas iš Raudon

dvario vai.
Timlerienė - Tauzendfreun- 

daitė Adelė iš Rumadinos vai.
Titlus (Tetlus) Emilis ir Ri

chardas. gimęs Amerikoje, tė
vai kilę iš Lietuvos, gyv. Broo- 
klyne.

Uogintienė - škuttinaitytė, 
Paulina, iš Joniškėlio vai.

Urbonas, du broliai, iš Pajū
rio, Tauragės ap.

Urbonas Ipolitas, iš Kėdainių 
a palu*.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at- 

! siliepti į:
* r,

ilV hr Sajtakb)',' nallėPA-

tik po to, kai siuntinio už- I . 
sakytojas pakartotinai pa- , LielovBkai . AngliilaB

nau. Bet pagal vietinio laik
raščio pranešimą, šiais me-

__________ aaa.a..aaaam,.aa~ .,a. tais pe r musų uostą bus iš* ‘ au jabūdamas gavėjo
vo smetoniškas konsulas; gabenta net 80 milionų to-, hikjntas,_ jog siuntinys per 
kokioj tai šalyje ir pavogė nu geležies rudų. k^*lus mėnesius neatkeliavo
50,000 litų pinigų, už ką Tiek indų išgabenti rei- -1
buvo traukiamas į teismą
prie Smetonos? * Duluth uosto kasdien įs-

Pažymėjau tik įdomės- plaukia po 15 ar 20 laivų.

10. Ar teisybė, kad bol
ševiku gairinamas rašyto
jas Vairas-Račkauskas bū

kia galybės laivų, todėl iš1 . "Dienos Žinios” Įspėja | 
Amerikos lietuvius dėl tos v 
bendrovės netvarkingo dar- ?1 azymejau uii luomes* pinuiud pu io ai laivų, ~...k

nius klausimus, kuriuos an- prikrauti geležies rudų. Lai-' 1T.2erąi butų, jei "Send -
gari etiniai bolševikai žade- vai prikraunami labai* greit •'^ėjai siuntinių ekspedici ? 
jo pasiųsti savo prabaščiui ir čia įplaukęs laivas nieką- atliktu tvarkingiau, kad g 
Bimbai, kad į juos atsa-Įda nestovi ilgiau, kaip vie- t°kių nusiskundimų nebutų. -g 
kytų. ? ną dieną. Per kelias valan-į

das geležies rudos yra iš-iJei Tito buntas prieš 
Staliną padėtų išjudinti lie
tuviškų bolševikų apipelė- 
jusius smegenis Amerikoje, 
tai reikėtų pasakyti tam 
Jugoslavijos “buntaušči- 
kui” didelis dėkui. O gal ir 
“pats’’ Bimba pabandys į 
angarietinių bolševikų klau
simus atsakyti? Ką manai, 
“vade”? Nebuvėlis.

LAWRENCE, MASS.

90 MILLBURY STREET

Vieta Padėka
Aš Jonas Jeimsevičius ta

riu mano širdingos padėkos 
žodį visiems giminėms, pa
žįstamiems ir draugams, 
Kurie atjautė mus nubudi
mo valandoje ir dalyvavo 

laidotuvėse.

verčiamos iš gelžkelių va
gonų į laivus ir laivai plau
kia, kur jiems reikia.

Lietuvių čia nėra daug,! 
bet keliolika šeimynų visgi 
yra. Yra lietuvių ir‘toliau 
Minneeotos valstijoj, kuri 
geležies rudos yra kasamas, i 
Ten, kaip ir mainų distrik- 
te Pennsylvanijoj, yra daug 
nedidelių miestukų, kur gy
vena geležies rudų mainie- 

I riai. Darius čia gana sun
kus ir lietuvių čia nepriva
žiavo daug. Bet nemažos 
lietuvių kolonijos yra St. 
Paule ir Minneapolis mies
tuose, o mažuose mainu 
miesteliuose visur rodos* 
yra po vieną kitą lietuviu 
šeimyną. ’

Darbai dabar dar čia ei-mano moters . _____
Mano moteris mirė rugpiu- na £erai. Tenka spaudoje 
čio 3 d. ir buvo palaidota skaityti, kad Amerikai plie- 
rugsėjo 3 d. Ji sirgo 10 me-.no trūksta. Bet gyvenant čia

A. LALIO žodynas 
Nauja Laida 

2 tomai. 1300 pusi. 
KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS $14.00.

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway
South Boston 27, Mass.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokia brošiūra yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušvęstas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai aJ šmeižtai- Istoriniai faktai, su datų. ivetų ,r var

dų nurodymais.
Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra

dėjo fcti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi zima, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

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

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mas*.

Grigutis Jurgis, Mikas ir Sta
sys, iš Punsko vai.

Grikšaitės. dvi seserys, iš
Pajūrio, Tauragės ap.

Grinevičius Kazys iš Juško-
niii km., Sėtos vai.

Grybauskaitė Irena, išvykusi
iš Kauno, kur dirbo geležinke
lio stotyje.

Gureckas Juozas, Petras ir 
kiti broliai ir seserys, vaikai 
Juozo, iš Telšių ap.

llgunaitė iš Kėdainių ap., tu
ri sesersi čičinskienę ir Kulie
šienę.

Jakaitytės, trys seserys, iš 
Dvareiškių km., Kidulių vai.

Jankauskas Jonas, iš Dovei- 
kiškių km., Krakių vai.

Janušauskas Kazimieras 
Džiugu km., Eržvilko vaL

Januška Bronius, iš Kreke
navos miesto.

Januškevičius Juozas, iš Stei- 
gvilių km., Žeimelio vai.

Jegelavičiutė Liuda, kuri e- 
santi atvykusi Amerikon 1947 
metais pas seserį.

Juozapavičius Jonas ir Juo
zas iš Vilkaviškio ap., Jono sū
nūs Algirdas ir kiti judviejų 
vaikai.

Juškevičius Jonas, sūnūs Jo
no ir Julijonos Viltakytės.

Kacienas Juozas, iš Izdpalin- 
gio vai.

Kairaitis Stasys iš Garliavos 
vai.

Kaptain August.
Katulis Stasys, iš Semeliškių 

vai., Trakų ap.
Kau, ’is iš Satareciaus km.,

Užpalių vai.
Každailevičius Antanas iš 

Telšių vai.
Knybnrys Juozapatas iš Kaz

lų km., Aluntos vai.
Kolvaitis iš V’ilkijos miesto.
Kuisyto Domicėlė iš Vainotų 

valse. %
Kulie.ša Boleslovas iš Svėda

sų vai.
Kundrat Annt iš Vilkių. Kre

tingos ap.
i Kunickas Antanas ir Edvar 
das, sūnus Zigmo, 

i Kursch Eduard, iš Svetlicos’Gonsulate General of Lithuania 
km., gyv. Milwaukee. J 41 West 82nd street,

Kušlevičius Juozas ir Vincas. New York 24, N. Y.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Australijos Keistenybes“ MARGU MYNA1
*_________ J Drg. M. Shlickis iš Hen- ------ -------- . ,

Australija yra didokas nuėda aviu žolę, todėl far- 
kontinentas. tokio pat dy- mariai jų nemėgsta, 
džio, kaip Jungtinės Ameri- Bet Australija turi dau- 
kos Valstybės, bet gyvento- giau keistu gyvių. Vienas 
jų turi tiktai 7 miltonus su:toks keist?' padaras yra 

arba gyvu
liukas, kum “užmiršo” da
ryti evoliuciją.

biskučiu. žmonės ten gy- “anciasnapis“
vena pakraščiuose, ypač 
pietiniuose kontinento pa
kraščiuose. o visas to kon
tinento vidurys yra dykas. 
Vietomis jis yra dykuma, o 
daugelyje vietų tiktai ne
apgyventas.

Plačiose dykiose to kon
tinento vietose žmonės au
gina avis ir kai kuriose sau
sose vietose viena avis rei- 

įkalauja savo išsimaitinimui 
ne mažiau, kaip 20 akrų 
žemės, tiek mažai žolės ten 

I auga.

Drg. M. Shlickis iš Hen-, _—
dei-sonville, Pa. prisiuntė Kraujo Bandymas televizijos vaizdus nuo vie- 
mums savo giminaičio laiš- Astuoniose Amerikos vai- no orlaivio į kitą. galima 
ką iš šiaurinės Afrikos, ku- gtijose, jei mergaitė ar mo-,butų aptarnauti iš kaito vi
liame skaitome: teris apskundžia vyrą. kati są kraštą. _

Brangusis, !jįs yra jos vaiko tėvas, o Pittsburgho stratovizijos
Taigi, esu legionierių, įyras ginasi, teismas Įsako stotis, jei pavelijimas jai 

pasirašiau sutarti penkiems padaryti “kraujo Kmdv-.bus dduotas, galės aptamau-
ir, jei bandymas paro- ti apielinkę, kurioje gyvena 
• • ’* G milionai gyventojų.

Titaniumo Kasyklos 
Kanadoje

Kanados Quebeco pro
vincijos vyriausybės pirmi
ninkas, Maurice Duplessis,

ko j tenka padirbėti. Darbas priekabiau lančios merginos paskelbė visuomenei , kad 
nėra jau taip sunkus ir įvai- ar moters pinkles ir, kartais: Quebeco provincijoj, 400 
ras. Kuri laiką dirbau vir-\4saf nekaitai, tenka mokėti mylių i šiaurvakarius nuo 
tuvėj, vėliau važinėjau su alimonijos pinigus ne savo Quebeco miesto, atrasta ti- 
kara pristatydavom maisto, vaiko išlaikymui. ! taniumo ruda.
vyno, alaus musų stovyk-j “Kraujo ' bandymas” yra į Titaniumo rados dabar 
lai, o dabar dirbu valgyk- ne kas kitas, kaip palygini- yra kasamos tiktai Indijoj

na vandenyje, 
nius, kaip gyvulys, bet jo 
snapas ir kojos yra. kaip 
anties ir kadangi jis deda 
kiaušinius ir vaikus žindo, 
tai jis yra tikras mišinys.

Anciasnapis yra mažiu
kas gyvuliukas, bet ėda

Kadaise Australijos žmo
nės norėjo paragauti krali- 
kų mėsos, kurios jie buvo 

j išsiilgę. Jie atsivežė iš Eu- 
| ropos kralikų veislei ir pa 
leido juos veistis ir daugin
tis. Kralikai ten rado idea-i21anf?

iis, kaip tikras besotis. Mai- «?>• Pe'daug skųstis nega: 
tinasi jis sliekais ir vienas '“t buvo ten tojjis
anciasnapis per 
rija ne mažiau,

.(sliekų.
Kadaise mokslininkai 

kad anciasnapis yra

dieną su- 
kaip 500

Indokinijoj, bet laimei išli
kau gyvas ir nesužeistas.

Vakaras, laikrodžio ro
dyklės pamažu slenka prie 
vienuoliktos valandos. Už

mas vaiko ir tariamo tėvo 
kraujo.

Dalykas toks, kad žmo
gaus kraujo raudonos celė 
turi
kuri

tam tikrą medžiagą, 
ne pas visus žmones

ir tas kraštas turi titaniumo 
mo/topolĮ. Titaniumo meta
las yra vartojamas dažų iš- 
dirbystėje, jis maišomas su 
dažais, bet jis gali būti nau
dojamas ir kitiems reika-

2 yra vienoki. Pagal ta me- lams, jei jis butų pigesnis.

milionai ir šiandien Austrą 
j liios valdžia brangiai už

musų kantine groja džiagą kraujas yra skirsto- Quebeco titaniumo ruda 
- . mas Į kelias rūšis, o pagal buvo atrasta 1946 metaissėdžiu ir ra

rai yra ir šiandien tukstan- su tamsta savo džiaugs 
čiai žmonių Nevv Yorko mais ir sielvartais. Minčių kraujo mišinys.

daug daug paveldėjimo mokslą yra ži- į,- per (}u metu buvo daromi 
pasidalyti noma. kokį kraują gali duo- pĮatus tos rados tyrinėji 

d-žiantrs- ti vaikui motinos ir tėvo *

pradėt tokiu laiku, kad ,
pribūtu i paznočytus jiems kad ap5!?1?11 
plekus' lygiai tą pačią Va-'auJtlal,ec,al 
įanda ir išverstu savo bom-

—Na, o ką, Maike, ar aš 
tau nesakiau, kad bus Vai
na’ Ruskiai Berlyne jau 
pradėjo šaudyt. Girdėjau. įanrtą ir 
kad vieną užmušė ir apie bas. Tokiu spasabu. Maike 
dešimtį sukoliečijo. Aš sa- į vieną valandą butų nu 
kiau, kad prie to prieis.

i i • 1 Vldl ZtlIiUIilLi a VI lliaij 11 olvl V ai tai?. iu in vili-------* --------*
SVS.zoologijos sode kasdien ei- galvoje pilna, bet taip sun- kraujas pasirodo vi 

visi; • na pažiūrėti tų keistų su- ku jas paversti žodžiais, ringas, negu įtanar

mai. Ateinanti pavasarj į 
Jei vaiko rudos sritį bus nutiestas 
isai skir- gelžkelis ir viena kompani

ja jau yra numačiusi išleisti
150,000,000 dolerių titaniu
mo rudai kasti ir titaniumo 
metalui tirpdinti.

____  įtariamo tėvo,
ir Svajonė vis skrenda i mvli- įrodymas yra' aiškus ir ne- 

- - - ---- x----- kad įtariamas
nuo kralikų 

buvo nutarę 
pastatyti 1139 mylių ilgu
mo tvorą, lyg kinų sieną,

Australija dar turi vieti- sada džiaugsmo 'ir'laimės pandymu įrodyti savo ne- Siuio NauJą žodyną
šluoti nuo žemės Leningra- ap>e> ą I - s nių gyventojų negru. kurių šypsena‘lydėjo mano kelią, kaltybę. Bet iš 100 nekaltai Anglų rašytojas George

—Tėvas perdare giriesi, das. Maskva, Kijevas, Ode- aulos. eta tvora ap-e Vietiniai turėjau tėvą, motiną, sesu- apkaltintų vyrų, 55 gali vi- Bemard Shaw, -93 metų
Kas dabar darosi Berlyne, sa. Sevastopolis, Vladivos- a! r'°. ai\.a e! *’ žmonės, kurie kadaise gy’- tę. visi buvome kartu. Bet sai ^krai .įrodyti, kad jie žmogus, nesenai padarė į-
to niekas negalėjo numaty- todas. Kronštatas ir kitos . aiP la 1 ai patilo e a e- veno visoj Australijoj, su- dabar?! Atrodo dabar kad n®ra kalti Likusieji 45 turi domų pasiūlymą. Jis sako,
ti. Tėvas irgi to nežinojai. buišių krepastvs. Aš rokuo- .. pusese... šliaukė Amerikos indijonų tas buvo sapnas, gražus savo nekaltybę įrodyti kaip reikia paskirti “parlamen-

—Jes, Maike, aš tau sa- ju. kad šitaip padarius, vai-lAaiP 11 P^i&aige garsiosios likimo, jie nyksta. sapnas. Atsimenu dar tą nors kitaip,, arba turi mokė- tarinę komisiją” ir pavesti
kiau, kad be vainos neapsi- na galėtų pasibaigti į vieną rioiot t\ ei imat . ustraijoj.į šiaurinėj Australijos da- paskutinę naktį: Gyvenau ri alimoniją... jai surašyti naują žodyną,
eis. dieną. Tada, vaike, visi ga- ♦ r- °~ i lyje viena vieta yra paskir- tada- Šiauliuose. Apie 11 . .. ~ ' kad šių dienų “Babelio

—Pagaliau, karas da nė- lėtume važiuot į Lietuvą ir , ustiaiįja yra angių ap- išimtinai vietiniams žmo- vai. staiga pasigirsta galin- Teisėjai ir Jų Žmonos bokštas” išnyktų, 
ra paskelbtas, tėve. Ginčas patraukti ant sūdo visus ko- gy\ęntat Krattat. Bet_AUM-.ng j Amerikos indi jo- gas aliarmo sirenų kauki- Bostono majoras J. M. q b. Shaw sako, kad iš

i -i. Z- 7. ,------Y ~ ;nų “rezervacna . len .AU- mas ir po Keliolikos minu- Y“. * tmejo piogot pa^e- dabos't!^!-~- Baka**
laikyti senuolius, Metinių etramn<s vietiniui žmonės čių išgirstu rusiško lėktuvo f‘ėti penkis mėnesius kalėji- gjm

dėl Berlyno veikiau 
atiduotas Jungtinėms Tau- musų žemę Maskvai parda-
toms spręsti. Yra dar vil
ties, kad Rusijos vadai susi
pras ir pasirinks sau gyve
nimą, o ne žlugimą.

—Ar tai tu rokuoji, Mai
ke, kad Stalino gengste- 
riams butų kaput, jeigu jie 
pradėtų vaina?

—Labai galimas daiktas, 
tėve, kad šis karas, jeigu 
bolševikai jį pradėtų,- pasi
baigtų jiems tuo, kuo Hitle
rio pradėtas karas pasibai
gė nacių lyderiams.

—O kaip tada butu sv 
Padlcckiu ir kitais Lietuvos 
komisarais, jeigu Stalinas 
su savo šaika butų pakarti?

—Paleckį ir kitus Mask
vos pakalikus, be abe;o, 
teistų
mas.

—Maike. kai tu šitaip 
kalbi, tai mano generoliš-

tvėrimų, kurie 
veisiasi tolimoj 
Australijoj.

—o—

gyvena

Australija dar turi 
nių gyventojų negrų, 
yra apie 60,000. Vietiniai 
žmonės, kurie kadaise gy
veno visoj Australijoj, su
silaukė Amerikos indijonų

ir keistoj mą tėviškę. Prisimenu savo abejotinas, _
ankstybesnį gyvenimą Lie- tėvystėje nėra tėvas, 
voje. Buvo ten taip gera vi- ' V1S1 v>'rai £ah kraujo

stralijos vietiniai

įeti-
kuriu

oje. buvo ten taip gera .. , , . , .
sada džiaugsmo ir laimės bandymu įrodyti savo ne-
šypsena‘lydėjo mano kelią, kaltybę. Bet iš 100^ nekaltai

liautu ūmu
Vę gyventojų duotus

— Jeigu taip ir įvyktų. n*I?us įvairioms
kaip tėvas svajoji, tai aš HP?171? «11 ezeTaVIls’ TodėV baltieji nesikiša. Bet kitose 
vistiek į Lietuvą nevažiuo-1 {. ar Australijoj yra tokių ja^ose A'ustralijo s vietose 
čiau. <Vievr^ ka^adinimai, kaip - ; vjetiniai žmonės nyksta, ar-

—Kodėl? -loolabulla, (j?a Bando prisitaikinti prie
—Todėl, kad Amerikai borroloola, ‘baltųjų žmonių gyvenimo

yra didesnė ir turtingesnė . >v agga-W agga, sąlygų.
šalis. Čia geriau gyventi.!?1' >?‘a..dar. pra^matnesmų., ‘ ‘ _o_
Europoje ilgai da nebus 'kurių ištarti jokiu budu ne-; Australijos gyventoju

pavadi- pajraĮ savo senovės birzgimą. Na, tai nieko pa- .už panaudojimą pas
'i papročius ir į jų gyvenimą vojingo, jau daug kartų tie suKciavimo tikslams. F

tvarkos ir nebus ramvbės. galima.
—Jeigu bolševikai bus iš- Mulkanundracooracoorata-

kasavoti. Maike. tai ramv-i 1Tan^nna
bės niekas nedrums.

—Taip žmonės galvojo ir 
apie kitus diktatorius, tėve. 
Išrodė, kad jeigu tik Hitle
ris ir Mussolinis bus sumuš
ti. tai ant žemės bus visiems

kaip. pavvzdziui. (ĮaUgUma gyvena pakraščiu 
miestuose. Viename Sydney 
mieste gyvena penktoji da
lis visų Australijos gyven
tojų.

Australijos valdžia jau 
senokai nutarė pastatvti

-o-

pašto 
Per

IMUCIIU
naujas karas, jei ne

I7UIVH.U

bus sutvarkytas tas nauja
sis žodynas, kurs kiekvie-

lėktuvai skraidydavo virš !u°5 Pen^’s mėnesius jis sa-; nam žodžiui duos aiškia 
miesto ir žmonės kalbėjo/ ..OS1 oa^ ko. jsmokęs kalė- prasmę ir panaikins nesusi-. J___ ? ___  ' -.imp lam kitk-n moinvoc __ i?__  , - , , ....kad rasai Šiaulių nesuran- Jirne- TarP kitko majoras 
da. Staiga kambarys nušvi- pasakoja, kad daugelis ka- 
to ir pradėjo kristi Dirmo- *ini,J Jam sakę, jog teismų 
sios bombos, sesuo

ašį
n ar nenoriu tikėti. į . . .

Pradeda birti langų stik- ,n teisėjas iš iy;
lai. griūva stiprios murinės ; jmonJL an!e.uPe> J« e r jam žmona pataisė gerus

ragina sPrendimas labai daug pri- 
skubėti slėptuvėn, bet aš klauso nuo teisėjų... žmo

A . .laisvė ir laimė. Šiandien,
Lietuvos žmonių teis-j Hitlerio ir Mussolinio jau 

nebėra, tai yra Stalinas.. 
Jeigu Stalinas bus sunai
kintai tai atsiras kas nors

kas kraujas tuojau pradeda kitas. Lietuva tuojau norėsi 
vnlh Taip ir norisi susukti: j pasiglemžti lenkai. Ramv-I 

Smertis visiems Lietuvos! į^s niekad pasauly nebus'. I 
zdraicoms! i _y,!aike? Lietuva busi

—Generoliškas kraujas, fry? ba šventas tėvas už ja 
teve, neturėtų karsciuotis. Į užsistos.

—Vaike, tu manęs dabar. —O ar jis užsistojo už! 
nekritikuok. Verčiau tu ją. kai generolas Želigovs- 
man pasakyk, ką tada dary- kis užėmė Vilnių? Ne, tėve: 
tų Bimba, Pruseika, Andru- popiežius palaikė lenkų pu-1 
lis ir kiti Stalino služelnin-. sę ir pripažino Lietuvos sos-l 
kai, jeigu jų popiežius Mas- tinę jiems.
kvoje butų pakartas? —Tai kodėl jis taip pa-

—Tėvas turėtum paklau- darė? Juk mes visada už jį 
sti jų J,ačiū, ką jie tada da- meldžiamės ir petragrašių 
rytų. Aš nenoriu už juos! sudedam.
kalbėti. 1 —Taip, tėve. lietuviai už

—Na, o kaip tu rokuoji, jį meldžiasi ir “petragra- 
Maike, kaip ilgai galėtų sius” deda: bet lenkų yra
vaina trauktis? daugiai ir jie daugiauj *sc*v« ii 4IV" iau pCt~ !

—Apie tai tėvas turėtum ragrašių” jam sudeda, to-1
dėl jis ir palaiko jų 
ginčuose su lietuviais.

—Ar tai tu sakai, kad 
šventą tėvą galima pa
pirkti ?

—O kodėl ne’ Juk jis iš 
gyvena. Jis turi di-

geriau nusimanyti, nes ge
nerolu stataisi.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
pripažįsti man tokį unarą. 
tai aš pasakysiu tau. kain 
aš daryčiau, jeigu Amerika 
paskirtų mane vyriausiu ge
nerolu ant savo vaisko. Aš dėl j dvarą ir daugybę tar 
tuojau pastatyčiau 10 ra n nų, kurie nieko nedirba. 
Jenų su atomų bombomis j bet valgyt nori 
Janoniioi, kad galėtu su- turi duoti jiems 
bombarduot Vladivostoką • ir todėl jam 
kitus pastatyčiau Anglijoj, gai.
Vokietijoj ir Italijoj. Tr vi-, —Maike, jau 
siems duočiau prisakymą ’*a nukalbėjai. Gud-bai.

pini^ų

pusę

Visi esame girdėję apie 
Australijos kengūrą, arba 
tokį keturkojį gyvulį, kuris 
nebėginėja, bet šoka ant 
askutinių kojų ir sėdi uo

dega pasirėmęs, lyg šuva. 
Kengūra turi prie savo pil
vo maišiuką, kuriame nešio
ja savo mažiukus, kol jie 
oaaugėja ii- sustiprėja. Ken
gūra maitinasi žolėmis ir

gienos, liepsnoja medžiai ir 
namai. Mano miestas dega 
—žūsta tai kas buvo sukur
ta taip sunkiu darbu per
tuos

pusryčius 
mą gerai
duoti prasikaltėliui

pratimus, kurie kyla dėlto, 
kad žmonės vartoja tuos 
pačius žodžius, bet turi gal
voje visai kitokius dalykus.

Idėja apie naują žodyną 
G. B. Shaw galvoje atsira
do po paskutiniųjų metų 
patyrimų, kada visi susita-

ir jis atėjo į teis- rimai su Sovietų Rusija bu 
nusiteikęs, jis gali vo ‘aiškinami” vienaip 
r-jiz^kAi:.,: ..i pra. Londone ir Washingtone ir

' 20 Lietuvos nenriklau- siž,en^m^ . bausmę,! TĮsai. kitaip Maskvoje. Kur
vieną didelę sostinę visam >omvbės metų... sakysime nuo 3 iki 6 mėnų» ^kva žadėjo “demokrati-
kraštui ir pradėjo statyti * kalėjimo. Bet jeigu tei-!^ ’ J1 įvede savo dikta-

N’enorėjau palikti tėvų, sėjo žmona vyrą užsiutino . lr makosi davusi “ge- 
tėyiškės. Bet buvo du ke- ir jis liko nepatenkintas ‘.jausią demokratiją”. Kur 
liai. Pasilikti—tai -reiškia paryčiais ar kuo nors kitu, J’ “nepriklausomy-

i jji pastatė prie vai- 
lėlės, o kur

LANKĖ IZRAELI

Clevelando, Ohio, rabi
nas Dr. Abba Hiller Silver.

garsiąją Canberra.
Kaip Amerika pastatė

Washingtoną visos šalies 
sostinę, taip Australija sta
to Canberra. Bet užsimoji
mas buvo labai platus, o , , ...
statyba eina iš lėto. todėl f,eda ™a?° klajūno gvveni- 
Canberroie miesto vidury- ma?: Keliauju iš vienos vie 
je yra galybės tuščių vietv tos-J kitą... 
ir kaliais nuo vieno ofiso 
iki kito reikia važiuoti išti
sas mylias tuščiomis vieto-

X A A * A v
išvažiuoti į Sibirą. Taigi aš tai jis kartais už tą patį

mis. A. L.

ir daugelis kitų išbėgome prasižengimą gali duoti nuo!d^,os. sav° lėies, o kur jt 
Vokietijon ir tuomet prasi- 3 iki penkių metų kalėjimo’! kalbėjo apie “laisves“, ten 

Šitaip Bostono majoras ,?dyg° šivkšti vergija, 
pasakojo “penologų“ suva-l , G- B. S. žodynas pa- 
žiavimui Bostone apie savo '(‘ėtų atitiesti diktatorišką 

Karas baigiasi, daug sve- patyrimus, būdama* “ne- Maskvos kuprą, tai jau ki- 
timšalių grįžta į savas tė- mokamu Dėdės Šamo sve- tas reikalas...
vynes pas tėvus, brolius, čių“ Danbury, Conn., kalė--------------------------- ---------
mylimąsias. Bet aš? Mano jime. STEBUKLINGAS VAIKAS
tėvynė pavergta rusų nega- -------- NEPADARĖ STEBUKLO
m ffijzti ir uzsnasan į svei Str.toriziį. ---------

^nysahų legioną. Westinghouse Radio Sta-’. Siamo sostinėj Bangkoke
DARBININKAI IR AMA

TININKAI TREMTY 
KRUTA.

(Laiško iš Vokietijos iš
trauka).

Jau žinai, kad tremtiniai 
darbininkai • ir amatininkai 
Vokieti jo e susibūrė i savo 
sąjungą ir nemiega. Netru
kus ji išleidžia savo laik
rašti — Bendras Darbas”.
Tai sveikintinas sumany
mas. nes dabar tremty išei
nantieji aikraščiai darbi- ________________ o___  ... . .„ _____ _____
ninku ir amatininkų reika- džiai apraudoja Amerikos kurs skraido padangėmis ir Pu \Bevažiuojant šventasis 
lais nedaug tesidomi ir juos mainierių skurdą ir sako, siunčia televizijos bangas į heraiokas užsinorėjo pavai- 
nenagrinėia. Kai jis išei*. aš kad anglių kasėjai Ameri-! Plačią apielinkę žemėje. Iš ‘"u^ti “džipą”, nes jis sakė, 
tau atsių. iu. • ko;e yra tamsus, beraščiai,1 vieno orlaivio galima ap- kad

Neseniai “Talkos” bend- o jų uždarbiai yra tiek tarnauti televizijos priimtu- 
rovė išlaido romaną —“Nu- menki, kad jie negali žmo- yus labai plačioje apielin- 
lis ir iKgalybė’’. Tai be ga- nifkai pragyventi. Maskvos kėie, nes iš orlaivio televi- 

‘ ’ ’’ ’ po 200

Taigi dabar tamsta žinai tions, Ine., kreipėsi i Fede- huv° 
čia patekau. Gal ” •• 1 • pagarsėjęs 12 metu

I niP a m Cia-P i • k ; raHnę Komunikacijos Ko- vienuolis, kurs rankos paly- 
IthJr padarJau’ bei misiją, prašydama duoti lei-jojimu išgydydavo žmones
labai- gailėtis neverta. dima atidaryti uirma Amp- nuo visokiu limr t

Tamstos

Nuovion,
Bronislovas

Afrika.
S.

VERKIA DĖL AMERIKOS 
MAINIERIŲ SKURDO

dimą atidaryti pirmą Ame-!?uo visokių ligų. Bent taip 
rikoje “strativizijos stotį“ zm°nės tikėjo'ir taip tas 
30 mylių į vakarus nuo, iaunasis vienuolis pate apie 
Pittsburgho, Pa. j save sakė.

Kas yra ta “stratovizi- Praeitą savaitę vienas Ii- 
”? — *----- gonis pakvietė tą stebuklin

gą bernioką, kad iis atvyk-
’a'7 Stratovizi ja yra ta pa
ti televizija, bet su tuo skir-

---------- tumu, kad jos siunčiamoji i V.1 ’i pagydyti. Vaikas va-
Maskvos radio labai grau- stotis yra įtaisyta orlaivyje, z‘ayo^ amerikonišku “dži

Ka,. Jls gavęs įkvėpimą ir 
galjs mašiną vairuoti, nors 
niekada anksčiau nebuvo 
mašinos vairavęs.

’Bs taip ir padarė. “Pa
gal įkvėpimą“ paėmė maši- 

vra iš- vairuoti ir Įvažiavo tie- 
Westinghouse Slaį į autobusą. Dabar šven-

. _____________ r .. . žinovai sako, ta?s berniokas guli ligoni-
šeimai (lOYiafžmoniti). kad iš orlaivių, perduodant nei «u perskelta galva.
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Laiškas iš Vokietijos tokių, kurie mano, kad ką 
šiandien gavai, tą tuoj ir 
suvalgyk, ir jei pas tave ką. 
rado, tai jau tu spekulian
tas. Pas mus buvo toks atsi
tikimas. Pas vieną gydvto-

NEBĖRA GYVENIMO NET MUSŲ KIAULĖMS.

Jei mes tremtiniai kada valymais: rašyk ilgus i 
nors išsikabinsime iš tos pierių blankus, atsakyk KerveH?AinJ
marmalynės, kurion esame įvairius, dažnai labai deli-I «_
patekę, dar su šiokiais to- katnius klausimus, dėl ku
kiais nervais, tai mes busi- rių galėjai turėti didelių 
me ne tik nervų ligų specia- bėdų, jei ne pats, tai tavo 
listams pavyzdžiai, kaip artimieji, jei ta medžiaga
reik viską išgyventi ir dva- pakliūtų j “atatinkamas” 
sinės pusiausvyros nepame- rankas. O kad ji ten negali 
sti, bet ir patys busime tiek pakliūti — kas galantuos, 
mandrųs, kad galėsime mo- jei net atomo bombos pas- 
kyti ir kitus. Juk štai jau laptis suinteresuoti žmo- 
kelinti metai gyvenam nuo- nės sugeba sumedžioti.
tetiiSŠi ne"'aiS’ nU°’. Visi S PA

BUVO laikas, karta rtieite!tkaita\°?^ami tesaukiu 
ir naktį buvome kankinami taf- ka2, k?J?ega‘
baimės, kart štai jei ne ryt. p^Tiieri
į“ ?; Tu t?nk- L5 tai t‘un^’SP P«; 
į“ J K , ? a 6 kart tave išvežė - vėl ne-
k*’%1’ ■ °? Pretl Ea''eerai, sako, grįžk namo.
™ So ’ L wr mu,rs ! Pasakysi, kart Vokietijoj 
ra kelio, kol ten nepasikeis ne už spigliuotų
politines sąlygos. Tada dau- į , _ tu tikras nacis, nes 
gelyj vietų musų globėjai, * skrvninguotojų buvo 
pas kuriuos mes begome,, nuo» onžį kart visi tikrieji 
apsvaiginti savo buvusių kai Hįtjeldo iaįkais tu. 
ginklo draugų dzentelme- ,.ė* butinai nti st
mskumu ir uoliai pildyrta-i k,^ už jr dirbį
mi kaz kokias sutartis, ku-! biauriausi §art^ paraš 
rių antroji puse ne nemane
pildyti, mus gaudė , . si, kad tu Vokietijoj nieko
i . -j - • •, nedirbai (o buvo tokių, ku-kiekius, norėdami atiduoti; ,.je sakž. ..Ba(|u stj i be, 
savo sąjungininkams Ne- Hitleriui nedirbsiu”), vėl
m>k.a, ake)p.tl: kac.liek V N' esi laikomas naciu ir vėl 
P.RA oj, t,ek okupacines pavojus netekti DP teisių.
valdžios įstaigose buvo to- žodžiu, reikėjo turėti Salia- 
kių žmonių, dėl kuriu net mono galvą jei norėjai tin.

skilvio liga ir tada buvo 
kalbama, kad baltų miltų 
nebeduos (taip ir buvo ne- 

1 trukus, vėliau bedavė tik 
juodus), todėl ji taupė atei
čiai. Revizorius užpuolė ją, 
kad ji spekuliantė ir naba
gė turėjo daug vargo kol 
išsiteisino. Ar visa tai ne
gadina nervų?

*Aš jau nekalbėsiu apie 
pilvo rūpesčius. Tas pilvas! 
baisesnis tironas už Neronąį 
ar Staliną! Jis nežino jokio 
pasigailėjimo. Jis niekaip 
nepasiduoda IRO davinio 
pasotinamas. O kenčia juk 
vėl nervai. Nekalbėsiu ir 
apie tą amžiną laukimą kur 
nors išvažiuoti, matyti ir 
girdėti, kaip 20 amž. ver
gais prekiauja. Juk tai taip 
pat nervų nestiprina. Galų 
galę nebeturi ramybės ir 
musų gyvulėliai. Net musų 
mielosios kiaulytės užkliu- 
vo.

Kiek mes čia ko gauna- 
j me valgyti, “Keleivyje” bu
vo rašyta, todėl nebekarto
siu. Visa ko yra trūktinai, 
todėl musų darbščiosios šei-

MU5Ė POLICININKĄ, ABU LIGONINĖJ

Los Angeles policininkas, seržantas N. S. Robinson, 
pavemslo viršuje, gydosi ligoninėj nuo žaizdų, ku
rias jis gavo eidamas savo pareigas. Jis sulaikė kely
je jauną automobilistą, 26 metų Robert Strong, už 
skubėjimą. R. Strong iššoko iš mašinos ir pradėjo 
daužyti policininką, kol atvyko daugiau policijos ir 
mušeiką suareštavo.

mininkės sugalvojo tą davi-Įnigus, kuriuos 
nį pačios padidinti: nusi-įmokėję už kiaule; 
pirko paišelių ir pradėjo t si, tas korespondentas \

kad kiaulių savininkai per valstiečiai bus paversti Į 
teismą nori atsiimti jei jau 
ne kiaules, tai bent tuos pi-

visose J A V ištaigose -U “ -ii i- • juos auginti. Iš tikrųjų, tu-b““?1 ??k,et« užpildyti ir J- . ,.irtllvp • i7,lrini

POLEMIKA IR KRITIKA
VISI j VIENĄ KATILĄ jorino aplinkumoj. To po-

---------  no baimė būti “išrautam”
šių metų rugpiučio 19 d. su šaknimis, skamba juo- 

“Britanijos Lietuvis” Įdėjo kingai demokratiškoj Ang- 
straipsnį, parašytą p. M. lijoj. Tas žmogus vis dar 
Bajorino. Savo straipsnyje tebegyvena Smetonos laikų 
tas ponas “Keleivio” redak- raugeliu ir nepajėgia su
riją, p. Vilką ir mane su- prasti, kad demokratiškoj 
krovė Į vieną katilą ir pra- šalyje nėra reikalo savo Įsi
dėjo kaitinti. Priežastis p. tikinimų, jei kas tokių turi, 
Bajorino nepasitenkinimo slėpti ir vaikščioti pasipuo- 
buvo “Keleivyje” liepos 14. šus veidmainingomis “vie- 
d. Įdėti laiškai iš Anglijos, nybėmis” ir “nepartingu- 
vienas “Vilko” ir kitas ma- mo” plunksnomis.

Apsidairius po Angliją 
pamatysime aplink save Į- 
vairias organizacijas, *ma-

no (A. Z.).
Tu laiškų autoriai yra

skirtingi asmenys ir net vie-' . ]itines; bu.
nassn kitu nepazįstem To-, > F
dėl be reikalo uz abu stiaip- , ir
niu Vilkui kailin teko. Bet Uovakljos socla“stus ir 
man labai nuostabu, kad P. Bajorinas sako, kad 
mano visai nekalto pobu- kalbėti anglų Įstaigose di
džio straipsnelis, taip labai dėlės organizacijos vardu 
Įskaudino p. Bajoriną. Ka- yra labai svarbu. Sutinka
me gi priežastis? Juk aš sa- me. Bet kartu pasirodo, kad 
vo straipsnelyje visai nepa- p. Bajorino vedama D. Bri- 
liečiau D. Britanijos Lietu- tanijos Lietuvių Sąjunga 
vių Sąjungos, kuriai vado- nėra jau toki didelė organi- 
vauti p. vice-pirminikas tu- zacija, nes turi tik apie 
ri garbę. Aš tik kreipiausi i 3,000 narių. Prie esamos 
senus Anglijos lietuvius, j vadovybės ta Sąjunga visų 
buvusius “Rankpelnio” lei- lietuvių niekada ir nesu
dėjus ir skaitytojus, kurie jungs. Na, o jeigu likusieji 
tikriausiai daugumoie bus lietuviai, kurių yra daug 
iau visi Anglijos piliečiai, daugiau, negu 3 tukstan-

ubagus. Valstiečių 
Tito jau gavo “kiaulavagio

tarpe socialistini laik- čiai, sudarytų demokratišką
-juno” rasti vardu “Rankpelnį” dar organizaciją, kad ir iš 1,000

apsisaugojus nuo to ‘kiau- kalu, kuris mus liečia. Pra- vojančios tėvynes Lietuvos 
šiau “Keleivio” redakciją, reikalus galėtume geriaulinkęs manyti, kad tos kiau-

lės yra greičiau vogtos. lavagio” serbų valstiečiai 
___________ Iš tikrųjų kiaulių savinin- pradeda telktis, iškasa iš
atlieka. Seniau 'tas atmatas kai kreipėsi į karo vyi esny- žemių paslėptus šautuvus ir !Įį 'aumau m adeptam. -
vokiečiai pasiimdavo savo bę ir manė administraciniu gal jau greitu laiku Jugo- ;<lan taiP . ueiauKianr, arsi . p. najonnas oe reiaaio vokiečiai Dasnmoavo „avo uę ,)a?slavijoj prasidės kiaulių:l«epe_p. vice-pirm.ninkas ir stengiasi monopolizuoti pa

ti karo vyresnybė perdavė karas. Kas ta karų laimės, pradėjo mane Vilko asme- tnotizmų ir kovos dėl bu
tą reikalų karo teismui sprę- valstiečiai ar kiaulavagiai. nvJe, 0 teų) pat ir Kelei ! vio teises sau ir savo vado- 

vėj vis ko nors palieka. Se-Įsti. Ką jis pasakys — pama- atspėti sunku. Galimas dai
niau tai buvo išmetama j tysime, bet nuskriaustieji ktas, kad kiaulių karas iš
lauk, o dabar nė vienas pa-! tikisi atgauti nors tai. kas j eis Maskvai Į naudą, nes 

! plavų lašelis, nė viena su-! už kiaules sumokėta. .Jie; Maskva tyko tik progos Ti- 
puvusi bulvelė

rime bendrą virtuvę, kurioj 
kiekvieną dieną daug koreikėjo, daryti valymą. GaljjO(jžiu klausiamas atsakyti, 

tik jie ir mus tegaude. Musų butą saliamoniškų
Vėliau, kada iš “rojaus” (.ealvų, nes tuos egzaminus 

pradėjo bėgti net tokio? išlaikėme be didelių aukų.; - fiandicn jas
žuvys, kaip buv. Lenkijos Dabar, laikams pasikeitus;^, kiaulytės. O
nunistens pirmininkas Mi- ir tos neteisingos aukos veli ir ki®kvienos <eimos virtu. 
kolaicikas. kuns ten buvo- atgavo savo teises. Tačiau 
nuvykęs su Vakaru galybių
palaiminimu, arba buv.

kad suvestų mus Į kontaktą paremti, 
ir laukiau jų atsiliepiant. Dar noriu pastebėti, kad

ramybė Į musų namus dar 
nenužengė. Esame nuolat 

Vengrijos min. pirm. Nagy, gązdinami iškėlimu i kitą 
nekalbant apie tukstan- Pasakysite, kokie jau
Čius mažesniu žmonelių iš į čia jūsų namai, didelis čia 
rusų okupuotos Vokieti jos į įaiktas Į kitas kareivines 
ir kitų už “geležinės už-i išsikelti. O vis dėlto 1 Juk 
dangos” > esančių valstybių.| žmogus vis susitvarkai, 
tada jau ir eilinis kareivis ' kaip išmanydamas. Ypač 
suprato, dėl ko mes čia at-; žiemą baisu keltis, nes nau- 
bėgome ir dėl ko negrįžta-’J°j vietoj vėl rasi kiaurus 
me. Dabar jau mums jie ne- langus, nešvarą ir tt., vėl 
besako, kad jei bolševiku ruoškis, o tai, šiais laikais 
valdžia negera, tai mes ga-' ne t°ks paprastas dalykas, 
lirne ją nuversti ir išsirinkti O jei kada pamiršti tą 
tokią, kokią norime. “Yes, baimę, tai esi erzinamas 
mes Amerikoj taip daro- dažnų tikrinimų. Ryt, girdi, 
me”, mums pasakydavo net bus tokia komisija, poryt 
lietuvininkai kareiviai. kita ir tt. Jos nėra malo-

Šitos baimės šiandien n ios. Kam malonu, kai sve-, 
nebeturime. Šiandien dar timas kaišioja savo nosį

hina
---’r—

npnraziina------
ar jos nuo-į paršelius pirko iš ūkininkų, į to valdžią nuversti, 
a- visa tai kurie turėjo teisę parduoti. ----------——7 » m . •_ _ i_ - • i-' •_ 1 • ! T7 Ė »

vio'’ redakciją mokyti bei vaujamai organizacijai. Ko- 
skaityti “notacijas”. Labai dėl nepalikti ir kitiems ką 
gaila* bet aš tų pamokų ne- nors?
su reikalingas. Dar žodis dėl tos “milži-

Mat, aš dalyvauju sočiai- nlSkos” kovos, kurių p. Ba- 
j demokratiniame judėjime

tenka kiaulytėms. Jos augo Teisybė,, kiaulėms auginti fa, Sako PulkltlUl 
gražiai, o jų šeimininkės reik gauti administracijos) 
svajojo, kada ateis diena... leidimą, bet stovyklos tvar-i 
ir jos galės Įdėti Į katiliuką' komos ir prižiūrimos IRO, 
ne spirgutį, bet geroką biy-' ir karo valdžios, o ne vo

kiečių, todėl ir kiaulėms lai
kyti leidimų iš vokiečių ne
turėjo.

Budinga, kad kitos už 4

želi kiaulienos ir išsivirti 
kopūstus kaip reikia. Deja, 
jų viltys sudužo kaip juros 
bangos Į aukštas uolas nig- 
piučio 13 d., kada didelis 
būrys MP
apsupo namą. griuvėsiuose kiečių leidimus

klm. stovyklos gyventojai

kas Tokajevas
-------- 1 nrIš Berlyno Į Angliją atbėr1 

go sovietų aviacijos pulki
ninkas, Gregoryj Tokajev.
Jis atbėgo Į Angliją su sa
vo žmona ir 10 metų duk-
rele. Sako, pulkininkas To-
kajevas buvęs rasų varyk-

i.... ' liniu motoru specialistas, kiaule? au-i ^.aejtą pulkinin
(karo policijos)! jau po šio įvykio gavo iš , ,inių specialistas.

tavo spintelę ar lagaminą, 
nors jame ir nieko Įtartino 
nebūtų? Kam malonu aiš- 

gai, jie paįvairina nuobodų, kintis, jei pas tave rado ku- 
stovyklų gyvenimą, jiems rios nors atsargos. Mes ne 
atvykus karštesnieji ir stip- kareiviai, nežinome, ką 
resnieji turi progos pamė- gausime rytoj, todėl šian- 
ginti, ar pajėgs apversti dien suvalgyti paskutinio
“raudonąjį” džipuką, kiti kąsnio nedrįstame. Ką da- ____  __ _
palenktiniauti, kuris grei-1 rysi ryt, jei nieko nebegausi; lytės turėjo ^apleisti stovvk- 
čiau suspės atvežton litera-; ar gausi dar mažiau, todėl) Ją.
turon degtuką įkišti, o ra- kiekvienas nori turėti nors į Viso labo atimta 285 štu 

mažytę atsargą blogiausiai 1 ■
dienai. Toks jau lietuvio 
būdas ir jo peikti nereikia.
Bet musų globėjai dažnai

kartais mus aplanko 'To
jaus” atstovai, bet jų jau 
niekas nebebijo, priešin-

mesnieji gali bent pasižiū
rėti į tuos “dyvus”.

Nesibaigus tai bėdai at
sirado kita — mus pradėjo
varginti skryningais, atseit kitaip galvoja. Jų tarpe yra

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba Į Centrą adre
suodamas :

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

jonnas tariasi vedąs dėl
, , e - - A . - . M ■ Lietuvos išlaisvinimo. Nelabai seniai ir uz tai jau esu; nprdai11s na^akv^im kad “mokytas” ir saugumo poli- Pe? Kysirn, Kad

•• J iu- i-^ tai yra nykštuku kova, pa-cijos, Mickevičiaus gatvėj;, į J t kančiomis 
12, ir Gestapo ir NKVD. X8™118 .su tomis Kančiomis xr i • j • • • * • i ir tikrąją kova, kūną vedaNuo pastarųjų dvieju Įstai- ♦ L.- — • vi ♦
ik • musų tautiečiai likę Lietu-gų labai mažai trako iki . v

« Sėtuvių tremtinių tarpe
Mano laimė buvo, kad pa 
minėtos “institucijos” nesu yra žmonių, kurie vaizduo

ji jasi sau, kad jie kada nors,
kvti” todėl ir n vice-nirmi- baltus žil^US susėd^ nf^kas veriau ^ėvaSui! "Misterijų, direktorių ir 

8 8 panašių parazitų šiltas kė
des ir ten ves savo “tvar
ką”. Bet taip nebus. Pasku
tinis žodis dėl Lietuvos po
litinės ir ūkiškos santvar
kos priklausvs ne mums. 
kurie čia dažnai visai ne
pelnytai tremtinio vainiką 
užsidėję laukiame progos 
grįžti ten ir “tvarką dary
ti”. Paskutinį žodį tars Lie
tuvos žmonės, o ne tie, ku
rie dėl kokių nors priežas
čių iš kovos pasitraukė Į 
užsienius.

Kalbos apie “milžiniš
kus darbus” užsieniuose yra

spėjo manęs iki galo “išmo

ginti, tik nežinia, ką paša-!, "a®!^. sa'aįl« Ra‘K‘n‘"; savęs tuo beprasmišku kvs IRO. kas Tokajevas Londone pa ^1,, Tim atvėin aš es
reiįrengtus kiaulių gurbus, su

dėjo kiaules į autokarus ir 
išvežė, šeimininkės verkė,
Komiteto piraininkas mė-|j~* »p/v .uu...? u.,,, ; F bė 0 nu0 Sovietų ir kaip reikalo-
gino aiškinti, kad kiaulės!sutvėrimą — kiaulę ir gink-, tam !’natinka Anubiu .F Bet eikime pne reikalo,
pirktos, kad jas laiko kito- luotų karą su ja, bet gal taiP?^ Q,ln!ta‘ A,T'įa- As savo straipsnelyje pa;

ir nebereikalo. Juk visa tei S Angl os ’šv eztes oras” !>re,?,?U Anglijo-
rodo, kokia skurdi vra mu- • ■ g J suezias oras Je hetUvių demokratinių or-

k . r ; • • • ir jis mano, kad labai dau-) Tui v.-n ti<xu nsų būkle, kokie beteisia;'ganizacijų. lai yra tiesa. U

kalu. Tuo atveju aš esu la-
Aš jau perdaug prikalbę- !»< užkietėjęs “griešnin-

mė-ijau apie mums taip malonų;

se stovyklose, kad jos buvo 
registruotos komitete, kad 
apie jas žinojo tiek IRO ad
ministracija, tiek karo vy
resnybė, kurios atstovai 
dažnaritikrina stovyklą, bet 
tai nieko negelbėjo — kiau-

mes esame. Kada 
baigsis ir kada vėl mes bu

jis mano,
ai. ', geliui rasų šitas oras patik- \k<a tai — ~e gaiėtų juo dė

puoti.
Pulk. G. Tokajevas apie 

bolševikų režimą Rusijoj 
sako tą patį, ką Maskvos 
“Pravda” sako apie dikta
torišką Jugoslavijos 
mą: būtent, Rusijos reži
mas laikosi smurtu, teroru 

--------  ir priespauda.
. i - - i’i- 'i’ •”* Jugoslavijos valdžia pa- Tarpe spaudos atstovų,

"eI,os buvo pa- siuntinėjo į Serbijos kaimus kurie kalbėjosi su pulk. G.
' f ginkluotus valdžios parei- Tokajevu, buvo ir Sovietų

gunus, kurie eina iš kiemo “Tass” agentūros atstovas, 
į kiemą ir konfiskuoja ser- Tas “tassininkas” pradėjo 
bų “buožių" kiaules. Valdi- išmetinėti Tokajevui, kad 
ninkai paima kiaules, o ūki- jis esąs savo šalies “išdavi-; 
ninkams palieka raščiuką, kas”. Į tai Tokajevas atsa-i 

kė šitaip:
“Duok rasų tautai tiktai' 

vieną dieną Hvde Park lai-' 
svės (Hyde Parke Londone 
anglai susirenka diąjcutuoti 
visokius klausimus—Red.), 
tiktai vieną dieną laisvą, 
progą pasakyti, ką jie ma-i 
no. tiktai vienus laisvus rin-Į 
kimus, kokius turi Anglija, 
ir aš esu tikras, kad 90 nuo
šimčių rusų pasisakys prieš 
politbiurą ir prieš Tassą”.

Pulk. Tokajevas sakė, 
kad Sovietų rėžimas RUO-

kos (is jų pusė musu, kitos 
latvių). Po kelių dienu jos 
buvo išpardavinėtos vokie
čiams, kelios jos per tą lai

sime žmones ? f
Žemaitis.

1948. VIII. 22 d.

Kiaulių Karas Ir 
Serbu Buožės

p. Bajorinas “vienybės var
dan” tvirtina, kad tokios 
organizacijos čia Anglijoje 
nėra reikalingos. Kodėl ne
reikalingos? Jeigu tokios 
organizacijos atsirastų, ar 

ca" su jomis vienvbė nebūtų ga- 
rezi- ijma? juk “vienybė” ne-į 

reiškia
sukišti?

imant ir transportuojant 
suzaluotos. Kągi, kai jau 
karas tai karas, nors ir su 
kiaulėms, prieš jas lengviau 
ir savo narsumą parodyti. 
Tikrai tas kiaulių karas ne
buvo riteriškas! Bet jis bu
vo uolus. Karo policininkai 
ieškojo pabėgusių kiaulių 
po stovyklos malkas, džinu 
įsvazmėjo greta esančias 
avižas - manė, kad kuri 
nors degloji ir ten bus pasi
slėpusi.

Vienas jaunas fotografas 
dipukas mėgino tuos ivv- 
knis nufotografuoti, tai jam 
aplaužė aparatų ir filmą su
draskė, bet kitų dieną vie 
tos vokieaiį laikraštis su 
pasitenkinimu plačiai am-a- 
sė minėte įvykį ir įdėjo nul

ką' ka*ę P?” vokiečių 
kelta raraiuką į autokaių o 
karo policininkas sėdi maši
noj ir svpsosi. Be ko Irti. tame laikraštyje^^

kiek kiaulių jie paėmė. Ka 
da nors pagal tuos raščiu
kus ūkininkams bus užmo
kėti pinigai už paimtas 
kiaules, bet bus mokama 
tiktai “valdiška kaina”, ku
ri yra dešimtį kartų žemes
nė, kaip laisvoj rinkoj.

Paimtas kiaules valdžia 
atiduoda i iau įkurtus kol
chozus ir valdiškus dvarus, 
o perteklius eis neva tai 
“darbinink a m s maitinti 
miestuose.

Serbijos ūkininkai mano. 
kad Tito elgiasi, kaip ulė- ŠIA tretįjį pasaulinį karą. 
šikas. Kiaulių auginimą

yra pagrindine 
verslas ir jei val-

Serbijoj 
valstiečių 
džia pradės atiminėti kiau; 

paval savo nuožiūrą, tai

. , .- tik savęs raminimas, o kar-viską , vieną maišų jr ^aplastas veidmainia

Savo rašiniu aš ieškojau v*mas~______________
kontakto su buvusiais “rank
pelnininkais”, mano vien- “Keleivyie” naudinga vr< 
minčiais, o visai nesitikėjau daryti visokius biznio skoi- 
ieškoti “kompanijos” j). Ba-lbimus ir

Angliškai - Lielu viškas Žodynas

Drūčiai apdalytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’/z formato, kaina $3.00.

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

S250.000 Lietuvai vaduo
ti nebus didelė suma, jei 
Tu, Tautieti, prisidėsi savo 
gera auka! į

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENE

M0K1NKIMĖS TAISYKLINGAI RAŠYT
jažinti dideli ba turi dar ir kitokiu pada* 

ūsų mote- linių. Kuomet pasakom, 
>kvkloj ne*; kad gaidys gieda, tai dar ne 
•ko ne tik* viekas bus apie tą gaidį ais-

Reikia pnpž
kreditą toms musu mote
rims, kurios mok]
buvusios pramoko........- - . __
tai skaityti, bet ir rašyti, ku. Kad sitas sakinys butų 
net i laikraščius parašo. Su- aiškesnis, tenka ji _ išplėšti.

" ” •’—** ......... Kal
ant

prantama, taisyklingai ra
šyti jos nemoka, nes niekas; myno 
joms rašybos taisyklių ne- 
aiškino, o pačios jos nežino, 
kokiu budu tatai išmokti.

balinta parašyti taip:
gaidys gieda

šiukšlyno. ,
Žodis kaimyno čia vadi-1

naši daiktiniu pažyminiu; 
Taigi padėsime toms mu- pažymi. kam tas gaidys 

sų draugėms nors pačias' priklauso.
būtiniausias taisykles pa Gi frazė ant šiukšlyno va-asviiiiuo.ličiai vaicjnivc iju ... ». i i -
žinti. Visų pirma paaiškin- vinasi vietos aplinkybe; Ji 
sim, kaip reikšti raštu savo pasako kurioj vietoj gaidys
mintis, kaip kurti sakinius.. veikia. ~ ;1 .Yra žodžių, kurie nusvie-.

Sakiniu mes vadinam pa-,čia daikto būdą, ypatybę
sakytą arba parašytą minti. arba ručį. Tokįe žodžiai va- ’ 
Pavyzdžiui: Gaidys gieda..ginasi būdvardžiais. Gi žo- 
Tai yra pats paprasčiausisLjžiai, kurie parodo veiks- 
sakinys. Jis susideda tik isįmo ypatybe, vadinasi pyie- 
dviejų žodžių: veiksnio n Veik»miai*. Pavyzdžiui :i 
veiksmo. Gaidys čia yra jaunas gaidys gerai gieda.

DALYVAVO GRAŽUOLIŲ KONTESTE galiai ištekėjo už kritusių 
kareivių, tai jos turi visas 
žmonų teises ir reikalauja 
dalies iš savo kritusiųjų vy
ru turto. Vokietijos teismai 
yra užversti bylomis tarp 
kare kritusių kareivių gi
minių ir tarp tų kareivių 
‘žmonų”, kurios pasidarė 
žmonomis jau po vyrų mir
ties. Hitleris paliko puikų 

, palikimą naujosios Vokieti
jos teismams...

'Keleivio’ Knygos
tikra teisybe apie 
SOVIETŲ RUSIJA

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

Arba komunistų .diktatam faktu! <r’&S"-,X
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- J... ■ ■

Visiems kyla 7....... ._r . ■ . ru ir deklamacija. Visokios temos:kausimas kouri Jartiininkižkos rvvoliucionieriskoa.

ui<larbiai ir 3r gali darbininkai iš ja 
pragyventi? Dabar rusai sako kad DŽIAN BAMBOS SPYČIAI 
Lietuva uuk tai yra Rusijos dalis.
dusai dabar Lietuva valdo, tai kas, Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne-ujuiii urLUva yžuuo, utį ju&a , -- ...yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa «u. Amerikoj munsaino. S.oje kny- 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- KOje. telpa net .2 Dzia Damboa 

Lie,,™. Ui. gali &».«^|2S^,«^J5SSS“SrUS:

veiksnys, kuris veikia, o gie- ^odis jauna* yra būdvardis, 
da yra jo veiksmas.

Žodžiai, kuriais Įvardija
mi visokie daiktai, kaip gai
dys, vežimas, vėjas, namas 
ir kiti jiems panašus,—to 
kie žodžiai gramatikoj va
dinasi daiktavardžiais. Gi

o žodis gerai — prieveiks
mis.

Kalbos gyvumas ir stip- 
5 rūmas priklauso nuo veiks

mažodžių, prieveiksmių ir 
Jeigu pasaky-

Dvi gražios mergaitės, Barbara Joe Walker (kai
rėj) ir Dorothy Jane Free (dešinėj), dalyvavo gra
žuolių konteste dėl “Miss America” titulo ir nors 
negavo to titulo, bet uždirbo neblogas dovanas — 
viena už gražią inteligenciją, o kita už gražų mau
dymosi kostiumą. Viduryje matyti “Miss America 
of 1947”, kuri Įteikia panelėms dovanas. Gražuolių 
varžytynės vyko Atlantic City, N. J.

Dėl Vyro Kritikos
Nelabai senai šitame sky-; turiu galvoj Lietuvą).

“AX!S SALLY” BUS 
TEISIAMA

Federalinis “grand jury” 
Wa.-h ingtone, D. C., nutarė 
patraukti teismo atsakomy
bėn Mildred Elizabeth Gil- 
lars. vadinamą “Axis Sal- 

į iv”, kuri per karą iš Berly- 
i no ir kitų nacių radio sto
čių Įkalbinėjo Amerikos 
kareivius ir piliečius neka- 
iauti prieš Hitlerį. Ji pa
raukta i teismą už šalies 
išdavystę.

M. E. Giliais, 47 metų 
panelė, kilusi iš Portland, 

i Me., darė savo pranešimus 
Į per vokiečių radio nuo 1941 
j metų gruodžio 11 dienos iki 

1945 metų gegužės 8 d. 
! Reiškia, ji tarnavo na
ciams nuo to laiko, kada 
Amerika pradėjo kariauti 
prieš Vokietiją, ir pabaigė 
savo išdavikišką tarnybą 
tik tada, kada Vokietija su
smuko kare ir pasidavė.

kyimm į šiuos klausimus galėsi gau-! monstiilu straipsniukai ir juokai. 
.1 nusipirkęs naujai išleista knyga. Antra pagerinta laida. Kaina 2oc. 
J8 puslapių didumo. Kaina 50 centų. SOCIALIZMO TEORIJA
DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
j faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bu- 

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, 
8et dėl ko gi norisi? Del ko be val
do žmogus silpsta? Ir delko vienas 
Glaistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
bų ? Kodėl jam reikia riebalų ? Si
uos klausimus suprasi tiktai iš šios 
rnygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik .......................................... 15c

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

Įmonės kuria per amžius! Si intri 
guojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so- 
.’ialaemokratų teoretikas Kari Kant- 
Jty. Kaina ...................................... 10c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipaciuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystes istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigu globą. Para
šė kun. Geo. Tovvnsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ................................................. 25c

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

Ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuo- 
jama. Kaina .............. ................... 25c

ŽEMAITES RAŠTAI
Ar žinote, kad lemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi,

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c 

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

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

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
šalino savo bu

būdvardžių. Jeigu pasaky- Nelabai senai šitame sky-; turiu galvoj Lietuvą). Jei 
sim, pavyzdžiui, kad Jur- riuje tilpo straipsnis ant- ūkininkas geria, jo moteris' 

-o- galviu “Vyras Kritikuoja sugeba ūki tvarkyti; bet1 
bus

kodėl •
moteris negalėtų tvarkyti 

Man išrodo, kad tai ne-; viso krašt 
reikalingi ginčai. Juk ne- mus tvarkyti geriau už vy

visokie daiktavardžių veik-, gi< atlįgJlį lovon, tai sąv

nu veiksmažodžiais. 
Kiekvienas

nys turi būtinai turėti tuos j 
du pagrindinius žodžius— 
daiktavardi ir veiksmažodį, 
kitaip pasakius, veiksni ir

kysim, ka< ,
pilnas saki-, ffriuvo iovon> tai Įspūdis, Man išrodo, kad tai ne-; viso krašto, jeigu ji gali na-

VALGIAI

girt&s Jurgi*; moterys, 
griuvo lovon, tai
gausis visai kitoks.

Taigi, rašant straipsnius; svarbu, kas pasauli valdys; rą? 
ar korespondencijas, visuo- svarbu tik kaip jis bus vai- ’ Žinoma, 
met reikia turėti galvoje Į domas.

vieno ar ki- £ja nurodvlas taisykles. Vi- Įdomu, kad 
i sakinys bus !sn Rirma aiškiai turi būt

nepilnas ir neaiškus. j pažymėtas asmuo, daiktas met prad« a v _
Daiktavardžių vietoj daž-j ar įvykis, apie kuri rašoma. Fasiklausykit, girdi, apie 

ai vartojame įvardžius. Paskui reikia pažymėti aiš- ką moterys kalbasi, kai jos 
susirenka—kuri nu-

veiksmą. Jeigu vieno ar ki- a 

to jų r.ebu^ tai mntoru
vyrai, rasy- 

visuo-

nai vartojame Įvardžiu* .
Pavyzdžiui: Jonukas paga-;kiai, ką tas daiktas veikia,

gal to nekuo- 
met nebus, kad vienos mo
terys tvarkytų pasauli; bet 
bendrai su vyrais jos galėtų 
dalyvauti valdžioje, ir aš 
manau, kad su laiku prie 
to prieis.

Kotlietai ii kumpio.
2 puodukai sumalto kumpio 
’.š puoduko duonos trupinių.

šauktuko sausos muštar-
dos.

šaukštuko VVorcestershire
soso.

1 kiaušinis.
Kelios riekutės ananaso 

(pineapple).
Rudojo cukraus.
Penkis pirmuosius daly

kus suminkyk i tešlą ir pa
daryk kotlietus maždaug

akoma, kati Amerikoje tokio didžio, kaip ananasovienos

Lotų tie paty 
džiai, geras rašytojas ar 
kalbėtojas vartoja Įvar
džius. Jonukui Įvardinti ga
lima vartoti ne tiktai jis, 
bet ir vaikas, ir jaunuolis, ir 
kitaip. '

Labai prastai išrodytų i nant kaip per 
toks raštas, kur butų paša- pagadina gerus

mu luotelis, iuas.ni uiunsiu įėjusi,- .. • •• vaiaija J-
'jnišr iSfs ;̂ dr*rt. . i*™. k"ysį

O paskui ji ėmė apysakas rašyti 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, j 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet * •»
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku-ij DIEVĄ? 
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos

KUUEL AS METIMU

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
•* 1 negali tikėti. Pilna argumentų, ku- 

rių nesumuš joks jėzuitas............20c
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi LIETUVIŲ KALBOS
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- pbamitivi
se raštuose ji gražiai aprašo, gra- i irv.A
žia i pajuokia ir gražiai pagiria mu- Pritaikyta Amerikos lietuviams, 
sų gyvenimo būdą ir musų papro- Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- tinkamai išmokti savo tėvų kalbą.

! sios rašytojos parašu, taipgi paveik-

ir susadina turini, nelygi- aPle nenurodmėja kalėjimuose. Į valdžią nie- įplak truputi miltu ir uzvi-įpapaiw«o »ifdas

kaip perdaug vandens ?ems Dillmgenų, Kaponių kas nerenka ir aš nesakau, rink. kad sutirštėtų. Tai bus.^t*™ *,EDAS 
barščius. Jr Z!6?? kad tai yra vyru dorovm- padažas ant kotlietų užpilt. Neužsitikūitis

o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji* 

Šita gramatika yra tinkama vi- 
kas nori gerai lietuvių kal- 

išmokti. Didelė knyga, 144 pusi. 
tik .......................................J1.4H)

LYTIŠKOS LIGOS
kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

Dr. F. .Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c

kyla: .Jonukas žuvauja; Pagaliau reikia ir lvgsva- to. kas butų jeigu tokie įja- pavyzdis? Apie•tokius
Jonukas mėgsta vandeni; 
bet Jonukas nemėgsta su- rašinio v 
šlapti. Tų pačių žodžių kar- kitai, 
tojimas paR)do kalbos 
skurdą

ros prisilaikyti, kad viena . sauli valdytų? Istiesų vie- vigaį nereikėtų
ieta neprieštarautu nas toks valdytojas dabar Taįp pat nereikėtų kai 

na, ir visas pasaulis mato. į. api^ tokia? moteriš.
kalbėti.
kaibėti

Pigus pyragas.
Pamėginkite padalyti šitą

urios kitos apysakos: (1) . \z/*i v n i i c i
intis Vyra; (2) Žydinti Gi-i *AvW KELIAb Į 
Klaida; (4) Korekta. Jose SOCIALIZMĄ,ria; (3) ...

nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c parašė L. Biumas. Trumpas ir aiš

kus sociafižmo aiškinimas. ..... '2f>c.

Kitą syki pakalbėsime kaip “džiaugiasi 
ilguosius ir nosinius rnieji- Jeigu neapie

Be daiktavardžių, įvar- musų balsius, kaip ą, ė, ę, Į. 
džių ir veiksmažodžių, kai- ų ir kitus.

HELEN KELLER KALBA” JAPONIJOJ

______  ku- Pyragu kuriam nereikia nei
jo valdo- rioins tik skrvbeiaitės rupi. sviesto, nei kiaušinių, nei!
“geležinė ' ' ...................... .. r‘ 1

siena,” visi išbėgiotų.
Jeigu vyrai giriasi tais, pieno. Reikalingi 

kurie gali pianus daryti, tai daiktai 
reikia pripažinti, kad yraSakoma dar, kad moterys .

žemiau už vyrus nupuola,'ir moterų, kurios pasižymi' 
pasiduoda blo-; literatūros, mokslo ir vi-greiciau

giems papročiams suomenes srityse, bet ne
toliau. Bet aš nemanau, kad jieskoti _ tipų skrybėlaičių 
girtas vyras stovėtų aukš- krautuvėse. ». -
čiau už girtą moterį. Skir- Luckienė.
tumas yra tik tame, kad

i girta moteris greičiau pa
stebima, nes tokių mažiau 
pasitaiko, o girtų vyrų ma- 

, tosi visur ir visada; visi su,

ir taip

40,000 MERGAIČIŲ IŠTE
KĖJO Už MIRUSIŲ

1941 metais lapkričio 6 d.

Puodukas rudojo cukraus. 
Pusė puoduko riebalu.
2 puodukai besėklių razinkų. 
Puodukas karšto vandens. 
Pusė šaukštuko druskos.
2 puodukai miltų, 
šaukštukas sodės. 
šaukštukas baking pauderio. 
Pusė puoduko riešutų. 
Šaukštukas vanilės.
Sudėk Į vandeni riebalus, 

cukrų, razinkas ir užkaisk.

ANGLIRKAI-LIETUVISKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, Kaip tas___ _
tik sic i ar kitas žodis_ lietuviškai vadinasi, apie žemės išvaizdą. Pagal

Alės kasdien girdime daug anglistų daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip, knygutės dalis yra: "Išvirkščias .Mo- 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Iam1 «rKn k’«in knikocreikalui yra reikalingas geras žody- “‘“i-.Ka,P Ąteirada Kalbos.

fcAlF SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų da

tuo jau apsipratę ir niekas 
nesistebi.

Aš nesutinku su tuo pa- _ 
sakymu, kad jeigu šeimynoj tuokti mergaites (sužadėt 
abudu pradeda gerti, tai v «—s*—

Hitleris davė isakymą, kad pndek po pusę šaukštuko 
vidaus reikalų ministeris gvazdikėlių, muskatinio zie- 
yra įgaliotas legališkai su- <l° lr du šaukštuku cmamo- 
«nnkti mergaites (sužadėti- no- Pavirink lėtai 5 minu- 

Duok ataušti ir sudektęs.nes) su kare kritusiais ka 
reiviais, jei kareivis gyvas dalykus. Per dvi
būdamas buvo pareiškęs no- minutes paplak. Sudek tešlą 
ro mergaitę vesti ir jei jis i formą ir tegul kepa viliu- 
nepakeitė savo noro prieš tinime karšty apie o« nu- 
mirti nucių.

Remiantis tuo Hitlerio Į- Sifas pyragas gali ilgai 
sakymu 40.000 vokiečių gtovet-________ •________ _

motelis visuomet “nupuo- 
. la žemiau.” Mes žinom iš 
j patyrimo, kad jeigu vyras 
geria, tai moteris dar su
geba palaikyti namų tvarką 
ir vaikus išaugina; bet jei
gu moteris pradeda gerti, 
tai tuose namuose tvarkos i mergaičių ištekėjo už mint

ijau nebus. Vyras yra stip-i šių kareivių. Tas būdavo 
-----•_ •_ • daroma taip:

Pagarsėjusi amerikietė, Helen Keller, kuri yra akla 
kurčia ir nebylė, nuvyko Į Japoniją ir ten kalba į 

minią. Ji kalba rankų pirštais, o jos bendrakelei
vė Polly Thompson “išverčia” jos žodžius Į anglų 
kalbą. Šalia stovi japonų vertėjas, kurs Helenos Kel
ler žodžius verčia j japonų kalbą.

resnis, ir jeigu jau ne pro
tu, tai nors kumščia galėtų 
tvarką palaikyti, bet nepa
laiko.

Gal kai kas pasakys, kad 
vyras nebūna namie; jam 
reikia eit dirbtuvėn dirbti?

nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00 

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir

Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ 10c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

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

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

ši knyga parodo, kodėl taip mano- Į “Keleivi*,” 636 BroadW*V. 
ma. Labai įdomus ir pamokinantis o — ’ __
skaitymas. Kaina ^c1 So. Boston 27. Mas*.

Mamytė Labai Dėkinga

Didysis
SAPNININKAS 

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais,

Mamytės gimtadienio pro-\ 
užrašiau jai “Keleivi.” ' 

labai dėkinga ir sako;
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je skaitau kitus įdomius

Kaip tik sužadėtinė gau
davo žinią, kad jos sužadė
tinis krito mūšiuose, ji tuoj
imdavo liudininkus ir vyk- parankaus formato, daugiau 
davo Į artimiausią vedybų kaip 300 puslapių, kuriuose su

1.„4G L-nroivi __ •______________ _______ —~___ ____ ___  ofisą. Ten kritusĮjĮ kareivį rašyta apie 1,500 visokių sapnų.
Toks pasakymas gal tiktų atstovaudavo plieno šalmas Kaina $2, bet “Keleivio” skai- 
miestui; bet kaime darbus ir visos vedybų ceremonijos tytojams tik $1.00. 
dirba visi kartu. Moteris,būdavo atliekamos, kaip ir Gaunamas “Keleivio” knyry- 
ein> dirbti laukų darbo’tarp gyvųjų. ne.

“Keleivio”
“KELEIVIS”

taip kaip ir vyras (aš čia j Kadangi sužadėtinės le- 636 Broadvay, S.

Sesėrdukrslės, kodėl jums taip nedaryti? Už
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę

p neaa 
lankys jūsų ma

mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivio
636 E. Brosdvray, Se. Boston 27, Mass.

t
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Iš Plataus Pasaulio
Siūlo

James
mes Roosevelto sunus, siu- praneša, kad 50 rusų karo Į 
lo pasiųsti i Rusiją ameri-į orlaivių praeitą savaitę 
koniškus orlaivius su atsi-! skraidė virš danų salos 
šaukimais ir... bombarduoti j Bomho’m’o, Baltijos juro* 
rusus su teisingomis žinio je, o kai kurie rusų orlai- 
mis. J. Roosevelt mano, kad j viai skraidė ir virš danų 

rotesta- 
skrai- 
negel-

“Bombarduoti” i Danija Baukitosi
Roosevelt, 'velio- Danijos karo laivynas'

nežino, ką reikėtų daryti. nėjo. Mat, Danija yra per 
daug silpna, todėl ir jos 

į protestai nieko nereiškia.Kandidatai į Sibirą
Suomijos socialdemokra

tinė vyriausybė praneša,: Japonų Belaisviai
kad valdant vidaus reikalų' Japonijos kariškas valdy-i 
ministeriją komunist a m s, tojas, generolas MacArthur,
Suomijoj buvo sudarytas . pasiuntė griežtą protestą 
80,000 žmonių sąrasas. Tie;Sovietų Rusijai. Jis sako, 
žmonės bolševikiškos poli- kad Sovietų Rusija dar iki į 
cijos buvo įtarti, kaip ‘‘ga- šiolei laiko 500 tūkstančių; 
lintieji dėtis i nelegališkas j japonų karo belaisvių ir 
organizacijas , arba, kitaip. verčia juos dirbti vergiško-Į 
sakant, tai buvo kandidatai se sąlygose Rusijos karo| 
i Sibiro prievartos darbus, gamyboje. Generolas Mac- 

paimtų val-

‘TOKIO ROŽE” PLAUKIA AMERIKON

' ’ . ■■

jei bolševikai 
džią.

Arthur reikalauja paleisti 
japonų karo belaisvius.

Amerikoj gimusi japonė, Mis. Iva Toguri D’Atjuino 
(paveikslo viduryje), 32 metų moteriškė, pagarsėjo 
per karą, kaipo japonų propagandiste. Ji per radio 
pasakojo Amerikos kareiviams, kad Japonija ka
riauja už teisingą reikalą ir kvietė amerikiečius mes
ti ginklus ir važiuoti namo. Tarpe kareivių ji buvo 
žinoma “Tokyo Rose” vardu. Dabar ji riaukiama 
teismo atsakomybėn už išdavystę, kaip ir “Axis 
Sally”, kuri dirbo Hitlerio propagandos mašinoje.

kiek prieinamesne kalba, ANGLAI ATLEIDŽIA NE- 
tai “Lietuviškas stilius ar- IŠTIKIMUS MOKSLI- 
ehitekturoje” ir “Tinko NINKUS
ydos.’’ Viskas kita yra sau
sa technikos teorija ir al- Dr. Cabot Seton Bull, žy-
gebra, kurią tik inžinierius mus anglų atominis mosli- 
tegali suprasti. Bet inžinie- ’ ninkas, buvo atleistas iš sa
rtus gali rasti daug geresnės' vo pareigų atominėj anglų 
sau literatūros kitomis kal
bomis. Todėl, praktiškai 
žiūrint, “Technikos Pasau
lis” yra nereikalingas laiko 
ir pinigų eikvojimas.

Paieškau gyvenimo draugės tarp 
•15-50 metų amžiaus. Nesvarbu, kad 
ir su vaikais, bet kad jie butų su
augę. Geistina, kad butų laisvų pa
žiūrų, ar bent tolerantiška religi
niais klausimais. Rašykite:

K. A.
630 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Liaudies Menas
Lithuanian Folk Art by 

Jurgis Baltrušaitis, Ph. D. 
su 256 iliustracijomis ir 73 
puslapiais paaiškinimų. Re
dagavo ir išleido architek- 

! torius T. J. Vizgirda. Išleis
ta Miunchene, Vokietijoj 
1948.

Lietuvių liaudies meno 
paveikslai ir aprašymas an
glų kalboje yra didelio for
mato, gražiai išleista kny- 

. ga. čia surinkta keli šimtai 
paveikslų liaudies meno pa
vyzdžių, nuo statybos iki 
audinių ir nuo senųjų laikų 
iki musų dienų.

Pavyzdžiai paskirstyti 
pagal rūšis: architektūra 
(namai, namų papuošimai, 
svirnai, bažnyčios ir k. pa-

Parsiduoda Gera Farma
186 akrai žemės, trobesiai, elektra, 

,. . j -,-!prie grįsto kelio, basas sustoja priedirbtuvėj todėl, kad anglų durų ir mokykla netoli. Parsiduoda 
valdyki ii stkaitn neištikimu blogos sveikatos. Daugiau žiniųvaiozia jį shaiio neisuKimu. klauskil iaišku. cm
Sako, tas mokslininkas se-! Mrs. z. Adams,
niau buvo komunistų parti- Triangle Stage> wh»tney Pomt, na.
jos narys, o todėl skaitoma,! JAUNA MERGINA 
kad jis gal yra rusų šnipas. Nori mokintis piano ir akordijono
--------------------------------------------------- ; muzikos tarpe lietuvių Ptiiiadelphi-

n 4 rr»AIZZ> n&a 4 1 i*L n“*sėj° mėnesy. Kreipkitės šiuoPAIEŠKOJIMAI į^u: „ , . .........Miss H. Juskevic.ute,
4515 Wilmsk<w' Road,

Baltimore 10, Md.Svarbiu reikalu ieškomas Vincas | 
Semenaviėius iš Petraičių kaimo. 
Tauragės apskr. Žinantieji apie jį, 
gyvų ar mirusį praneškite pusbro
liui Kazimierui Semenavičiui, 6 Į 
Simsbury st., Waterbury, Conn.

Paieškau Jono Pakutinsko, kilusio na nrieinair.a 
iš Tauragės apskričio, Gaurės vals- ' .. ..
čiaus, Kunigiškių kaimo, atvykusio r Ulton linija

KAM REIKIA KAMBARIO 
Richmond Hill, N. Y.

Vienam vyrui kambarys su 
; šilima ir karštu vandeniu. Kai- 

Važiuoti reikia 
iki paskutinės

Amerikon prieš didįjį karų ir 1927 stoties. Matyti galima bile lai
mėtais gyvenusio Bostone. Aš esu jo . ku A. S.,

101 56 115th st.,
Richmond Hill. N. Y.

(38)

Kolchozai Lenkijoj į Izraelio Fašistai
Po lenkų bolševikų “kri-i Izraelio valstybės kariš- 

zio’’ bolševikiška Lenkijos ka policija padarė kratas 
valdžia pradeda varyti vals- tarpe “irgunistų”, arba žy-

ko nepadėti atvykti Ameri-'o 1 doleris tegu bus
kon tiems lietuviams, kurie! Tėvui dėl batų, ar nors dėl ™»= Skluptura; Piešima, .r

kelionės Į mano ir Į kitų lie- „• ČCn- a J*Europoje tuvių namus. T. Lesienė,. J- Folk Art
111 • ■ X? -Į- • ____ T 1 * KlvKklebonui

susus Kleofas, irimęs Lietuvoje, už
augęs Amerikoje, tiabar apie .15 me
tu amžiaus. Prašau atsiliepti, nes 
yra svarbus reikalas. Adresas: (4V)

426 S. 5th st., ' Brooklyn, N. Y. N?rfu Farmos Ant RendoS.
Paieškau savo draujro Krano Kas-! Norėčiau pasirendavot farmą nuo 

pūčio, kuris jryvena Athol, Mass.,' 10 iki 100 akrą, su gerais trobesiais, 
bet tikslesnio adreso neturiu. Jis ■ Galima butų susitaikyt ir iš puses, 
pats ar kas jį žino, malonės nurody- I Aš esu be šeimynos. Prašau rašyt 
ti man jo adresą, už ką aš busiu la- , man šiuo adresu: (3i>
bai dėkingas. (38) ! M. J. Uells,

G. Yakaitis, i P- O. Box 360, Ballston Spa, N. V.
1407 Caniff avė., Detroit, Mich.--------------------------——;----------

Reikalingas Darbininkas. 
Darbas ant farmos, nesunkus ir 

nuolatinis. Apie mokestį susitarsime 
per laišką. Rašykit šiuo adresu:

Anthony Savickas, (37)
R. 1, Hart, Mich.

Paieškau dėdės Jono Navaėėno, 
kilusio iš Zarazų apskričio, Anta
lieptės valsčiaus, Benediktavo kai
mo. Kas jį žino, prašau duoti man 
žinią. (38)

Balys Yginskas,
43 Ridgely avenue,

Bridgeport 5, Conn.
kai” ardo tvoras nuo uki-įriškų pažymėjimų. Žydų 
ninku laukų, daužo “kai- fašistai grasino, kad jie 
mų kapitalistų” traktorius pradės šaudyti Jungtinių 
ir reikalauja, tuoj Įvesti ko-,Tautų atstovus, kurie pri- 
lektyvinius ukius ir išnai- žiuri Palestinoj, kad karo 
kinti “buožes”. i paliaubos butų išlaikytos.

tuko!
Kad žmonės 

badauja, musų 
dėlto galvą neskauda. Mat, 
jis per daug riebus, kad su
prastų, ką reiškia žmonėms 
badavimas. Jis supranta tik 
vieną dalyką, kad Į Ameri- 

l ką neįleisti nekatalikų.
_________ ' Well, visokių ‘‘Dievo tar-

Kunigiška Artimo Meilė f geri. Padėkite tiktai to- i vJartimo
Nuėjau aną sekmadieni I kiems, kurie nebijo Dievo • ? - ^azn?^, as ^au"

mano parapijoj i bažnyčią, paminėti ir deda savo viltis ? , • s ne^e elsiu, tegu
Ko aš j tą bažnyčių vaiki-; j Aukščiausiąjį... itas .kunlgas P*«akoJ» M
tau, aš ir pats nežinau. Ro-’ Taip kalbėjo Dievo tar
dos, kad einu tik iš paprati- nas, artimo meilės skelbė-;

jas, Kristaus bažnyčios pa-i 
I reigunas musų lietuviškoj

KAS MUMS RAŠOMA

1 nnn*»vx «• RalŠru*

Lithua 
pasklystų

Michigan City,
Dear Sir: jaunimo, kurs iš tos knygos
I would likę to have you 

continue sending me the
gautų puikios progos susi
pažinti su budingu musų

Keleivis” as you have menu.
been sending. So I am en- . Leidėjas nepadėjo nei
closing a $4 money order, 
three dollars for the ne\vs

knygos kainos nei nurodė, 
kur ją Amerikoje galima

Paieškau savo giminių Vokietijoj, 
brolio Jono I^izausko ir sesers Mi
chailuos Banaitienės, arba jos vaikų, 
Vlado ir Onos Banaičių. Kas man 
duos apie juos žinoti, gaus dovanų. 
Jie yra kilę iš Miciunų kaimo, Pici- 
nelių miestelio, Kauno krašto. Ma
no adresas: (37)

Mary Bisekerskis
R. F. D. 1, Box 75,

Reed’s Ferry, N. H.

APS1VEDIMAI

mo, o ne iš kokio nors rei
kalo

Retas Bendradarbis...
Per 30 metų kai nieko 

* Keleivį”, o da-Taigi, nuėjau ir pasiro-į parapijoj šiais 1948 metais, i paklausiu JuSi kas at’- džiau žmonėms, kad “ir as vasaros karelą dieną. Saks^’ kaj vjsi
katalikas . Kunigas sake Man pasiklausius šito bus mokyti žmonės, tai pa-
pamokslą ir jau buvau be- i «Diev0 tarno” pamokslo, ——------
pradedąs per tą jo pamoku-, pasj<jarė aišku, kodėl ma
lą snausti, kaip• visuomet,, nęS katalikų bažnyčia visai 
kaip staiga išgirdau labai

paper and 1 dollar for Mike Pirkti- Vokiškas adresas 
for smoke. Yours trulv, padėtas toks: “Aufbau”, 

Mr*. V. Koziius, Friedrich Herschel st. 16, 
Chicago, III. Muenchen 27, Germany.

“Studentų Varpas”, Lie
tuvos nepriklausomybės 30 
metų ir Lietuvos Varpinin
kų Sąjūdžio 60 metų su
kaktims paminėti jubilėji- 
nis leidinys. Išleista Vokie
tijoj. 40 puslapių.

Nauji Spausdiniai
LITHUANIA SHALL BE 

FREE!
Šitokia antrašte buvo iš

spausdinta Washingtone,
valstybinėj Jungtinių Vals-j §jame spaustuvėje spaus- 
tijų spaustuvėj. 38 puslapių dinteme “S. Varpe” Įdėta

šaulyje rožės žydės, o aš sa 
kiau, kad pasaulis žus... Aš, .. .

.... v , . kaiP pirma, taip ir dabar. kunojlyra sutrau-įejję gerų straipsnių eilėraš-
., . , . nevilioja. Kristus kadaise sakau, kad kaip tik to bru-iKtos visos senatorių ir kon- ;.;,, vaizdeliu ir iliustrnriin
įdomią kunigo nuomonę, neskirti žvdo nuoido (mokytų žmonių) bus1 gresmanų kalbos už Lietu- žurnalas išleistas dailiai sii
kuri mane tuoj iš miego pa- graįk0, o muSų klebonėlis į- daug, tai pasaulis žus. Tai- vos išlaisvinimą, pasakytos mažiai papuoštu viršeliu Iš
zaflmo- sako skirstyti lietuvius į ge- gi, dabar atėjo tie laikai iri tarp šių metų vasario 16-tos Straipsniu paminėtina: J.

Kunigas klebonas prade-į rus ir negerus. Geri jam yra į dabar patys darykite išva- Į ir birželio 21;mos dienų. Iš įaJnos _1 Lietuvos laisvės
jo kalbėti apie išvietintuo- tie, kūne laiškuose mini das... Dabar visi nori būti V1S<? brošiūroj paduota 13 keliais M Mackevičiaus__
sius lietuvius. Jis sakė ir į- Dievą ir šventuosius, o ne-1 prezidentais, visokiais mi- į V?knJ kalbų. Paduotos ir pa- vaiįininkų istorijos ir
sakė savo parapijonams 
griežtai žiūrėti, kad į Ame
riką galėtų atvažiuoti tiktai 
tie išvietintieji lietuviai, ku-

geri tie, kurie kalba apie 
savo reikalus paprasta kal
ba, nevalkiodami Aukščiau
siojo vardo.

rie yra geri katalikai. Sako, Tokią artimo meilę skel- 
nepadėkite čia atvykti be- bia, tur būt, ne tiktai musų 
dieviams, nes mums tokių klebonas. Tokių farizėjų, 
nereikia. Kristaus mokslo išniekinto-

Kunigas dar paaiškino, jų ir veidmainių yra ir dau- 
1 ai p atskilti kataliką nuo' giau. Musų klebonas turi 
bedievio. Jis sakė, skaityki-; puikią parapiją, jo pajamos 
te išvietintuju lietuvių laiš-'yra labai riebios, jis paval- 

‘ ei tuose laiškuose' gęs, nusipenėjęs, kaip koče- 
nieko nerašo apie j liukas, bet šitoks sotus “ar- 

Diėvą? tai tie žmonės nėraĮtimo meilės” skelbėjas įsa-

nisteriais ir premjerais irį cnj. lietuvių rezoliucijos,, idedogijos, J. Gr.—U Vin- 
ziurekit, kiek jų dabar vi- P11 jmtos apvaikščiojant Še- C0 Kudirkos publicistikos, 
šokių yra... Per 30 metų tai; sl°ilk^. Vasario. Rimtės Novickienės — TJp-

i yra mano pirmas ir paskuti- j . Brošiūra nušviečia
nis laiškas Jums. fit-to, t

Birutės Novickienės — Lie 
ne tuvė motel is laisvės kovose

iktai Lietuvos liaudies vai- jr valstybės kūrime ir P. 
V. Širvyda* ?3 po Rusijos diktatūros Rašimo—Apie istorinį ma- 

• Chicago, III. i JVnSu> bet ir ivžtinga lietu- terializmą.
Red. Pastaba: V. Sirvydo i tautos kovą iš to jungo; _________

laiško ištisai negalėjome į- į išsivaduoti. Suminėti visi 
dėti, nes ten kritikuojama Amerikos lietuvių mitingai 
ne tiktai “Keleivis”, bet ir’Lietuvos nepriklausomybei 
kiti laikraščiai. Mes tik įdė-! Paminėti, visi vajai aukomsI__ • rinlr*; A _ __ ____ T

JUOKAI
Ponas ir Tarnas

kusrir?jėi'iJtuoše"iaiškuose;gęs, nusipenėjęs,'kaip'koče-;.K>metą.laiško dalį, kuri'lie- nnkti Amerikos . Lietuvių racmnlmaaiKiCTdorilje 
------- ‘čia mus. Tarybą vedamoji akcija, toki juoką:

m»ri?£r V. ’v“?: Išvažiavo vienas anglų
ke it , Pentl‘1' Nęw Yoi |orf|as j piaty pasaulį. Jis
kuri™ a 0Tn,1ZaCŲ°?’^nž° namo po metukunos dirba uz Lietuvos is- |aiko prie |aiv0 jj įasitik*Skaitykit Naujienas

■S Skaitytoją Balsai

t TŪKSTANČIAI Metatfa Hblattrtįm risą MMidU

'(ii savo gimtojo krašto 1 
Ir Jflsą giminės,

JSujreŽos’timMrMtaUama Kateriams tarplninkaaja,

taOTtttą'taSą84l kere praduos • paskui "rudoatoo ak»

P*CiSUiwdi?m 'NAtiJIENA^ J!l»,paĮ!r»it« apje tuo. Gotgot.it 
kelius, kuriais teko keliauti tflkstančimna lietuvių, bCguaių | 
vakarus nuo jau karto ragaut© raudonojo teroro..” NAUJIENOS turi labai Įdomių raštų, kurie bus nuolat 

(leiskite grogoa tų raitų aeparskaltg. Taoj

IMtjM

glŲSCTS mi ARBA M0MKT ORDERI ADRESUI

naujienos
■7» Ba. BalaM Blna^ CMeat* >, m.

Gerbiamas redaktoriau, 
Prisiunčiu $4, tris bus už 

“Keleivio” prenumeratą, 50 
centų už “Tikrą Teisybę 
apie Sovietų Rusiją” ir 50c. 
skiriu Tėvo namui pataisy
ti. Su pagarba,

Antanai Martin, 
Albany, N. Y.

Gerbiama redakcija, 
Siunčiu tris dolerius už 

“Keleivį”, pusę dolerio už 
kalendorių 1949 metams ir 
pusę dolerio Maikio Tėvui 
kad pasikaltų sau po bato 
padkavą. Lieku su pagarba, 

Aleksa* Ivaitonas’ 
Crown Point, N. Y.

Gerbiamas Maikio Tėve, 
Tamstos laišką gavau 

ačiū. Žinoma, as norėsiu’ 
kad Tamsta lankytumet ma
no grįčią ir toliau.

Siunčiu Tamstai 7 dole
rius; 6 doleriai už laikraštį,

laisvinimą.
Visi šitie dokumentai 

randasi ♦atspausdinti ir kon
greso rekorduose, bet čia 
jie sutraukti ir išleisti atski
roj brošiūroj, kurią kiekvie
nas gali gauti nemokamai.

vienas tarnas iš namų. Lor
das klausia tą tarną:

—Kas nauja namuose? 
—Nieko ypatinga, — at

siliepė tarnas, — jei neskai
tyti, kad du darbininkai nu
mirė. persivalgę sukepusios

Paieškau apsivedimui draugo tarp 
40 ir 66 metų amžiaus, kad butų 
gražios išvaizdos, linksmaus budo ir 
gero charakteriaus. Pageidaujama, 
kad nerūkytų, kad negertų daug ir 
kad turėtų keletą tūkstančių turto. 
Aš esu prielanki, dora ir gera gas- 
padinė; pasistačiau 5 kambarių pui
kų ir brangų namą ir dabar jame 
gyvenu. Su pirmu laišku prašau pri- i 
siųsti savo atvaizdą. Mano atvaiz- I 
das yra parodytas aukščiau. Tiktai 
rimtam laiškui bus atsakymas. (38) 

A. B. S„
161 Ames Street,
P. O. Station 39, Montello, Mass.

Paieškau gyvenimo draugės nuo 
45 iki 50 metų amžiaus. Geistina, 
kad butų lą- vaikų, bet nėra svarbu 
ar buvus ženota ar neženota. Taipgi 
nesvarbus religiniai įsitikinimai. Ra
šykite:

A. F. PETKEVICH, 
r/t Darbininkas,

366 W. Broadvvay,
South Boston, Mass.

ČEMERYČIA ŠAKNYS
čemeryčios šaknys, 
sakoma, yra galin
gas tonikas dėl pa
geri n i mo apetito, 
dėl geresnio virški
nimo, ir, sakoma, 
priduoda galinges

nę kraujo cirkuliaciją, čemery
čia yra vartojama nuo drugio, 
nuo gumbo, nuo geltligės, nuo 
škropulo ir nuo sukrekėjimo 
kraujo, čemeryčios šaknys jau 
yra vartojamos per 3000 metų, 
ir musų čemeryčia nėra suka
pota, bet yra tokia, kaip užau
gus. Supiaustykit čemeryčios 
gerą šaukštą, įdėkit į keliškėlį, 
užpilkit šiltu ar šaltu vandeniu 
ir už valandos galit gerti arba 
įdėkit unciją čemeryčios į bon- 
ką vyno ar stipresnio gėrimo ir 
galit gerti po valgių, čemery
čios svaras $1.35.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass. 
NUO UtSlSENfcJUSlV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
nedali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džinstančioa ir snskihisieo 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų* LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 

: niežiančrų kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., >1.25 irPaieškau sau draugės, kuri mylė- _____ _ __ , T_____

fu gyventi ant farmos. Aš turiu 40 $3.50. Pirkite vaistinėse 
akrų_ farmą ir dar pinigų kiek, todėl Chicagoje ir apylinkėse 
norėčiau kad ir moteris turėtų kiek ; arba atsiųskite money 
nors. Plačiau apie save paaiškinsiu i orderį į: (42)
per ,ai«kl-.I1. „ , , <»«> | LEGULO, Dept. 2,

William Meskauskas, 4*47 W. llth Street,
R. D. 2, Prierpont, Ohio. CICERO S*. ILL

Technikos Paiaulis, Nr. 2. arklienos.
“Technikos Pasaulis” yra . ~kuI, Jie ?avo ark 

darbinin kams. amatnin- li?n4 • ~ klausia ponas, 
kams, amatu besimokinau- —Arklieną jie gavo is su- 
tiems, įvairiu technikos sri- degusių arklių, kūne sudė
čių darbuotojams, studen- g?, kada kūtes pagavo ki- 
tums - technikams ir inži- birkstj is namų, — atsiliepė 
nariams skiriamas neperio- tarnas. _
djnis žurnalas. Jis pradėjo, ir na,nai. sudege? _
eiti tremtiniu stovykloje, .v ~TalP, namai užsidegė 
Schweinfurte. Bavarijoj.. Pne Prajo.
Mes gavom jau 2-rą jo nu —Kokio grabo - — klau- 
merį. šia ponas.

Žurnalas turi 60 puslapių. K 7tačiau paprastas darbinin- "į K°dėį. Kaip?
nesimokinęs matemati- J1 miTe 1S ?irdgė-

kos, nedaug teras sau su-J0S’ kad? žmona pabe- 
prantamo skaitymo. Tik du Pu™u°ju liokajų, — 
straipsniai vra parašyti paaiškino tarnas.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų, ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadway
“KELEIVIS”

So. Boston 27, Mas*.
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LIETUVAI REMTI DRAU
GIJOS PIKNIKAS GERAI 

PAVYKO
Praeitą sekmadienį Lietu

vai Remti Draugijos cent
ras buvo suruošęs šaunų 
pikniką Westboro, Mass., 
prie Lake Chauncey. Oras 
pasitaikė labai gražus ir 
žmonių suvažiavo daug, 
nors tą dieną buvo ir kito
kių lietuviškų parengimų.

Piknike grojo smagi J. 
Dirvelio orchestra ir sve
čius gražiai palinksmino 
Worcesterio “Aušrelės” vy
rų choras ir Worcesterio 
Moterų Klubo choras.

Piknike buvo dalijamos 
laimėjimų dovanos, kurios 
teko: radio aparatas Vincui 
Anestai iš Dorchesterio, 
elektrikinis “roaster” —W. 
Šumskiui iš Hudson, Mass., 
elektrikinis “mixer” —Juo
zui Cuiniui iš Worcesterio 
ir “carving sėt” — Jurgiui 
Kropui iš So. Bostono.

Piknikas praėjo labai ge
roj nuotaikoj ir užsitęsė ga
na ilgai, iki besiartinanti 
tamsa paragino žmones vy
kti ieškoti namu. J. P. T.

50,000 ŽMONIŲ BROCK- 
TONO PARODOJE, DA

LYVAUJA IR LIETUVIAI
Praeitą šeštadienį Brock- 

tone atsidarė metinė paro
da, ar “Fair”, kuri sekma
dienį sutraukė 50,000 lan
kytojų. Toje parodoje gali
ma matyti visus svarbiau
sius Brocktono ir apielinkių 
pramonės išdirbinius ir že
mės ūkio produktus. Lietu
viai parodoje turi savo “na
melį”, kuriame yra išstaty
ta įvairus musų liaudies 
meno išdirbiniai, knygos ir 
kur kartu galima pasistip
rinti ‘ lietuviškais valgiais. 
Lietuvių ‘namelis” atkreipė 
daugelio lankytojų dėmėsi 
ir lietuviai, kaip ir italijo-; 
nai, gavo pagyrimus iš pa
rodos organizatorių.

Paroda yra atdara visą 
šią savaitę ir Brocktono bei 
apielinkių lietuviai nepra
leiskite progos aplankyti 
pačią parodą ir lietuvišką 
nameli.

OSTON

SIUOX INDIJONŲ KARO VETERANAI

Trys seni Sioux giminės indijonai, kurie kadaise ka
riavo prieš generolo George Custer kareivius ir juos 
visus iššaudė. Tai buvo senai, 1876 metais ir tik aš 
tuoni indijonai bėra gyvi, kurie dalyvavo garsiame 
Little Big Hom mūšyje. Trys čia matvti paveiksle 
Rapid City. N. D., iškilmėse. Jie yra (iš kairės i de
šinę ) Iron Hawk 98 metų, Devvey Beard 88 metų ir 
High Eagle 87 metų.

Gražiai paminėta* pp. Am* Nominaciniai Balsavimai 
šių 25 metų jubilejus. Massachusetts Valstijoj
Pereitą nedėldienį pp. . šį antradienį visoj Massa- 

Amsių vasarnamy ant Cape j chusetts valstijoj ėjo nomi- 
Cod buvo gražiai paminėta naciniai balsavimai kandi
ju 25 metų šeimyniško gy-1 datams išstatyti. Registruo- 
venimo sukaktis. Suvažiavo ti demokratų ir republikonų 
apre 150 draugų ir giminių, balsuotojai turėjo parinkti 
kurie buvo labai maloniai ’'
priimti ir pavaišinti. Stalai 
buvo apkrauti visokiais ska-

rudens rinki-kandidatus 
mams.

Republikonų partijoj dėl 
nėšiais, nuo kaviaro iki rie- gubernatoriaus vietos var- 
šutų ir jubilėjinio pyrago, , žėsi R. F. Bradford ir E. M. 
kurį paaukojo pp. Gudelių Rowe; demokratų partijoj 
kepykla iš Roslindale. Gėri- seniau buvo du kąndidatu.

bet pasitraukus iš rinkimų 
Tobinui, liko kandidatas 
P. A. Dever.

mų buvo kokių tik kas no
rėjo ir kiek norėjo.

Kadangi tai buvo sidab
ro jubilejus, tai jubiliatams 
buvo įteikta 50 sidabrinių 
dolerių ir keturios puikios 
valyzos.

Williamas ir Ona Amsiai 
vra plačiai žinomi nekilno
jamų nuosavybių biznieriai 
ir labai malonus žmonės. 
Jie turi sūnų Artūrą ir duk
terį Eleanorą, kurie lanko 
jau kolegiją. Abudu jau
nuoliai buvo jubilėjuje.

Dr. A. Valantieju* 
Kanadoje

Quincy City Hospital gy-

Balsavimuose dalyvavo 
mažai įrašytų piliečių, gal 
tik 25 nuošimčiai.

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

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

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

628 E. Broadway, So.
Tel. SO 8-4148

Ezpert Watch Repairing 
3 to 7 Days

Ketvirtis and Co.
W&tches - Jearelry - DiasMads 
Radios - Electrical Appliaacee

‘‘Visas Gelžkelis” Fakvie*- 
tas į Vestuves

Boston and Albany gelž- 
kelio kompanija gavo laiš
ką, kurs buvo adresuotas 
gelžkelio kompanijai ir ku
riame visi to gelžkelio tar
nautojai ir darbininkai bu
vo kviečiami į... vestuves.

Laišką parašė jauna nuo
taka, Mabel Anita Smith. 
kuri sako. kad ji prieš 17 
metų gimė to gelžkelio vie
name vagone ir todėl ji vi
sų buvo vadinama “Miss 
Boston and Albany”. Todėl 
ir į savo vestuves ji kvietė 
visus to gelžkelio žmones.

Patikrinus pasirodė, kad 
ta mergaitė tikrai gimė 
gelžkelio vagone, važiuo
jant traukiniui iš Bostono į 
Framingham. Tai buvo 
1931 metais, balandžio 25 
d. Dėl jos gimimo tada net 
traukinys susivėlavo 20 mi
nučių...

Atsidėkodami už pakvie
timą į vestuves B and A 
gelžkelio tarnautojai pa
siuntė jaunai nuotakai do
vaną — nemokamą tikietą 
gelžkelių nuvykti į Niagara 
Falls praleisti medaus mė
nesi.

Kas Turi Laikinam Naudo
jimui Kambarių ar Butų?

Priė Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Fondo (BALF) 
įsikūrė komitetas tremti
niams Bostone priimti. Ka
dangi pirmieji tremtiniai 
jau ateinantį mėnesį gali 
pasiekti Ameriką, tai Trem
tiniams pasitikti komisija 
prašo visus lietuvius, kurie 
turį laikinam naudojimui 
kambarių ar butų pranešti 
tai komisijai, kad. reikalui 
ištikus, galima butų surasti 
tremtiniams laikiną pasto
gę. Prašom pranešti kaip 
galima greičiau, kad butų 
laiko susitarti dėl butų ar 
kambarių naudojimo sąly
gų. Prašom pranešti butų 
parupinimo komisijos pir
mininkui J. P. Tuinilai, 540 
7-th st., So. Bostone, tele
fonas SO 8-2885.

Galima pranešti apie tu
rimus butus ir lietuviškų 
laikraščių redakcijoms.

J. P. Tuinila.

IŠ BALF NARIŲ SUSI- MAINE RINKIMUS LAI-
RINKIMO M£JO REPUBLIKONAI . _ . ....

Praeitą ketvirtadienį vie- Maine valstijoj ši pirma-'d-\tojas A; VaJąntiejus pra; 
tinis BALF skyrius turėjo; dienį įvyko rinkimai i kon-
narių susirinkimą. Jame gresą ir buvo renkamas vai-;sa aitei 1 Ka ad^ aplankyti 
buvo pranešta, kad iš paya- sti jos gubernatorius. Maine 
sari rengto Penny-Sale šal- i valstijoj rinkimai visada e 
pos darbui liko S236.47 ti anksčiau.
pelno. mėjo republikonų kandida-

Susirinkime plačiau buvo ■ tai. Gubernatorių išrinktas 
pasitarta apie darbo ir buto republikonas Payne, į sena-

oro vi m a tremti- In

savo sesers. Pabus atosto- 
‘,c gose vieną savaitę.

Rinkimus lai-

pažymėjimų gavimą tremti-'tą išrinkta pirmoji moteris

Piknikas Po Stogu 
Spalių 9 «L

Pp. Minkų Radio korpo- 
įacija rengia metinį “pikni-

RADUO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa ateinantį ne- i 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 iri 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika.
2. Dainininkė Ona Minei- 

kiutė iš Brocktono.
3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st, Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo-i 
me siųsti į 502 East Broad-- 

, So. Boston 27, Mass. 
Steponą* Minkus

379 W. Bro*dway, So. 
Tel. ŠOU 4649

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9019

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiaius

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

SO. BOSTON, MASS.

way,

niams, kad jie galėtų atvyk- Mrs. Smith, o į atstovų ru-; ką po stogu” ir gražuolės 
ti Amerikon. Numatyta vi- mus išrinkti republikonai balių šeštadienį spalių 9 d 
sa eilė būdų. kaip tokius] Hale, Nelson ir Fellotvs. Re-į So. Bostono Municipal Buil 
pažymėjimus rinkti. publikonų partijos kandida- dingo svetainėje.

Kadangi jau spalių mėžtai šiais metais surinko 20.
si galima laukti pirmųjų nuošimčių balsų daugiau.

kaip 1946 metais.

SILKIŲ VAKARIENĖ
Prie vakarienės bus puiki 

muzika ir gėrimai. Renčia 
Dorchesterio Lietuvių Pilie
čių Kliubas. šią subatą, 18, 
rugsėjo, kaip 7 vai. vakare, 
savo name. 1810 Dorchester 
ave. Visus kviečia.

Valdyba.

nesi galima laukti pirmųjų 
tremtinių iš Vokietijdfe, tai 
sudarytas Bostono komite
tas tremtiniams priimti, į 
kurį įėjo p-nios Cunienė, 
A. Kropienė. M. Michelso- 
nienė, K. Namaksienė, p-lė 
A. Tataronytė, adv. J. Gri
galius
-Jakuti
Tuinila. V. Vakauzas ir Ve
nys.

Komiteto pirmininku iš
rinktas *adv. J. Grigalius. 
Paskirtos komisijos, ku
rioms vadovauja: J. P. Tui
nila butų parupinimo, M. 
Michelsonienė — finansų, 
K. Namaksienė — pasitiki
mo ir k.

Komiteto sekretorė yra 
p-lė Amelija Tataronytė.

M ižkai Skambės Dainomis 
ir Muzika

Lietuviška radio valanda, 
suuiujai atmetė du prieš Melodijos Valandos, rugsė- 
unijos nukreiptus įstaty- jo-Septemberio 26 d., sek
mus, kurie buvo sprendžia- madienį, ruošia didelį pik- 
mi referendumo keliu. Uni-įniką Montelloj, Romuvos 

; s Grteanavičius S J*°s prieš tuos įstatymus su-i parke.
i< Markelionis j’ P •. ? darbininkų balsuotojus Piknike bus dalijamos 

-- ’ ’ ’ ir įstatymai nepraėjo. dovanos, grieš geras or-
-------------- chestras, bus dainų ir kito-

Vaikų Paralyžius Sumažėjo kių smagumų.
Musų Valstijoj Melodijos Valandos per-

Massachusetts valstijoj i duoda savo programas kiek- 
vaikų paralyžiaus liga šiais yieną sekmadienį nuo 11

Bet Maine valstijos ■ - aiuieve
bal-

iki 12 vai. dieną, per WT- 
AO radio stotį, 740 kilocik- 
lu.

TO THE ROLE OF HIGH PRKES
Bostono Edisono tiekiame elektra 
yra šviečianti išimtis ii aukštų 
kainų taisyklės. Musų kainos už 
elektrą jūsų namuose aktualiai yra 
žemesnės negu prieš karą... taip 
kad Elektra jūsų namų sąmatoje 
yra geriausia pigmena.

“Gyvybės Eleksyras” Tik j
“Išradėjui” Naudinga*
Pagarsėjęs “farmerys” 

John Broun iš Middleboro, 
kurs skelbė suradęs stebuk
lingą “mastei* cell”, arba 
tokius vaistus, kurie skatina 
augalus ir gyvulius augti, 
gydo visokias gyvulių ligas 
ir tt. pasirodė esąs papras
tas “fušeris”. Ištyrus jo vai
stus. pasirodė, kad jie gydo 
tiktai paties išradėjo kiše
nę. o augalams ir gyvu
liams nieko nepadeda. Mas
sachusetts valstijos proku
roras dabar tyrinėja, ar 
John Broun savo “vaistus” 
yra pardavinėjęs į kitas val
stijas. Jei taip. tai jam gal 
teks atsakyti teisme už suk-' 
čiavimus. Bet jei jis tik 

į spaudoje garsinosi ir tik 
Mass. valstijos ribose savo 
išradimą šinkavo, tai pro
kuroras prie jo negalės pri
sikabinti.

metais pareikalavo mažiau 
aukų, negu pernai. Bet ki
tose Amerikos valstijose ta 
liga šiemet daugiau siaučia. ---------------
negupernai. Ypatingai N.' Staty, So. Betone Vetera- 
Cąrohnos, Arkansas tr. Ka-Į nam, NaTO1,
hfornijos talstijoje vaikų Bostono miesto “housing 
paralyžiaus l.ga i&iplete. authority» praneša, kad 
_ • it i— • d • • Jau beveik “viskas sutarta”
DraU*ai Kanadoje °I #iaUJa *r ^ar rudenį bus pradėti

statyti So. Bostono griuvė-
Praeitą savaitę musų kai-,šiuose namai veteranams, 

mynai di augai Aleknai is-|-pam reikalui bus išleista 
vyko atostogų j Kanadą. i3jo0,000 dolerių ir bu? 
Toronto Sake pabusią apie pa?tatvta 972 butai.
savaitę laiko. Linkime sma- ___________
gaus poilsio.

Sunkiai Serga Suzana 
Petrauskienė

Camey ligoninėj sunkiai 
serga southbostoniškė Su
zana Petkauskienė, kuriai 

operaci- 
gyvena. 

So. Bostone 4-oj gatvėj.

jau padaryta antra < 
ja. S. Petkauskienė

BOSTON EDISON COMFANY

i 8 Mėnesių Vaikas Ruko
Du Cigaru Per Dieną
Lany Philips. Jr., 18 mė

nesių berniukas Springfiel- 
de, pagarsėjo tuo, kaa jis, 
nežiūrint į savo jauną am
žių, jau suruko per dieną 
du cigaru. Lany senelė ir 
tėvai irgi ruko, na tai ir vai
kas pasigimė į tėvus. Moti
na sako. kad vaikas visvien 

kada suaugs, tai ko- 
dėl ris negab pradėti dar 
lig mažas? Todėl jis, kaip 
tik nustojo čiupti butelį,
pradėjo čiulpti cigarus.

REIKALINGAS BAKER Y S 
Dirbti lietuviškoj kepykloj. Dar

bas nuolatinis, atlyginimas geras. 
Kreiptis laišku ar asmeniškai j:

Pleką virius, (37)
763 Cambridge st.,

Cambridge. Mass.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metu* gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
596 Eaat Broadvvay,
So. Boston, Mas*.
Tel SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

SIUNTINIAI EUROPON

Kas nori padėti alkanam 
broliui tremtyje maistu, bet 
nežino kaip ir ką reikia 
siųsti, tam mielai patarnausi 
Lietuvai Remti Draugija, Į 
Už $10 ji siunčia šitokios 
sudėties siuntinius:

2 sv. kavos.
5 sv. cukraus.
4 sv. lašinių.
3 sv. riebalų.
1 kvorta valgomo alte-! 

jaus.
1 kana cocoa.
2 gabalai muilo.
1 pora moteriškų kojinių.!
Pasinaudokite Lietuvai 

Remti Draugijos siūlomu 
patarnavimu. Išrašykite če
kį ar money orderį vardu 
Lithuanian Aid Associotion, 
Ine., ir nusiųskit šitokiu ad-į 
resu: 99 Ward street, Wor- 
cester, Mass. Kartu pridė
kit adresą žmogaus, kuriam 
siuntinys turi būt nusiustas.)

(38)! 
Valdyba.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE R INSURANCR

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MA8S
Office Tel. SOboston 8-0948
Bot. 37 ORIOLE 8TRBBT 

We»t Roabory, Maaa.
Tel. PArkwey 7-12=13 W

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: ana 1 M 4 

Ir bot 7 iki S

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS.

Tclafonaa: SOUth

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(rep*ts)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 Ir M

Nedėliomis ir Bn
nuo 19 iki 12 ryte

278 HARVARD--------- - „
lama* 8L, arto Central

CAMBRIDGE, MASS.

Tat ŠOU
DAKTABĄ8____

J. L. Paiakamis
OFTOMEnUSTAS

Ofiso valandos: 
Naa 9 ryto M 7
Nae • ryto M 12 Meto

447 Broadway
sa BOSTON, “

DR. G. L. KILLORY
18 Tr lt SU Kimbal

Kambarys 285 
BOSTON. Tlef. Lafayette 2871 

arba: Someraet 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraajo Patikriata* 

Valandos:

PINIGAI IR 
MOKSLAS

Nno 9 ryto iki 7 tok. 
Nedėliom, ano 10 ryto iki L

Staiga Susirgo P. Jakutienė
Praeitos savaitės gale 

staiga sunkiai susirgo Prak- 
sida Jakutienė, nesenai at
vykusi iš Europos jauna lie- Arrn'j,)j ir u- s- v™ J«s°se 
tuvė tremtinė. Gydosi na- norite’ jųs !’utauJ7ti . . amata
mUOSe. Ją lanko Dl. D. nekainuoja maistą.®, rūbai, patalpos 
Pilka. ir kitos pragyvenimo išlaidos.

Dabar jus gaunate gerf algą U. S. nykai— ir jus galite pasirinkti mo-
lr jei kyltlą pirma įstojimo tarnybon! Jus

galite sutaupyti kuone iėmokrtate naudinga specialybę ar

Ir tuo pačiu kartu jus galite im- 
Paskutinė Karščio Diena? ti korespondencinius kursus, arba 

Pirmadienį Bostoną ir ry- lakyti uia.es paiaikomoj Ginkluotų

tinęs \ alstijas aplanke pa- za|jt„ studijuoti bet kuria mokslo 
skutinė” karščio diena. Ter- šaką, pradedant elementariu anglų 
mometras pakilo virš 90 kalbos mokymosi ir baigiant kole- 
laipsnių ir, pagal oro biuro kurHa”-
pranešimą, tai yra rekordas
rugsėjo mėnesio 13-ai die
nai.

Rekordas ar ne, o žmo
nės prisimena didžiąją kar
ščių bangą, kuri nemažai 
gyventojus pavargino rug-į 
piučio mėnesį-

kas suteikia 
bes geresnį darbą 
tarnyboje.

jums galimy- 
pasiekti esant

Be atidėliojimo sužinokite dau
giau apie tai juirfo artimiausioje 
Rekrutavimo Stotyje!

U. S. ARMY and C. S. AIR FORCE 
RECRCTING SERVICE

Jei esate baigę aukštesnę mokyk
lą, jų* galite lankyti Armijos Tech
nišką Mokyklą, arba Oro Jėgų Spe
cialu Mokyklą įstoję trijų metų tar-

- 4 J I M , I 7 H A f ii J u R f

U S Army and 
U. S. Air Force

55 TREMONT ST., BOSTON, MASS.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozą* Skeadaba.
Telef.: ŠOU 814L

s LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insnred 
Morara)

Perklaustom
čia pat ir į to-1 
Ūmas vietos.
Saugi priežiūra,
228 BROADWAT,

80. BOSTON. MAS*. 
T«L SOUtbi




