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Bevin Sako: Jei Kils Karas, Tai 
Tik iš Rusijos Kaltės

Anglijos Užsienių Reikalų Ministeris Bevin įspėja Rusi
ją — Višinskis Pabėgo iš Posėdžio — Ar Dėl Berlyno Su
biręs Jungtinės Tautos?

Jungtinių Tautų seime 
Paryžiuje Vakarų valstybės 
iškėlė Berlyno klausimą ir 
siūlo susirinkusiems 58 tau-

Višinskis Siūlo “Nu
siginkluoti” _

Paryžiuje, Jungtinių Tau
tų atstovams pasakyti savo/tų seime, Rusijos atstovas
žodi dėl Rusijos politikos 
Berlyne. Anglijos užsienių 
reikalų ministeris E. Bevin, 
kalbėdamas ši pirmadienj 
sakė, kad arba Jungtinės; 
Tautos suras sprendimą da
bartiniams Rytų - Vakarų 
ginčams, arba visos Jungti
nės Tautos subiręs. E. Be
vin Įspėjo .pasaulį, kad da
bartinis ‘Įtempimas” tarp

Andriej Višinskį vėl iškėlė 
sumanymą “nusiginkluoti”.' 
Jis <net Įnešė rezoliuciją, 
kad visos penkios didžiau- 
gios valstybės sumažintų i 
savo ginkluotas pajėgas vi
su trečdaliu, o Jungtinių; 
Tautų organizacija turėtų 
prižiūrėti, kad didžiosios 
valstybės tikrai nusigink
luoja. Kartu Višinskis siūlė,

PREZIDENTAS TRUMAN LANKOSI MORMONŲ KRAŠTE Amerika Atidengė Maskvos 
Derybq_hslaptis

Paskelbė “Baltąją Knygą” apie Derybas Maskvoje dėl 
Berlyno Blokados — Stalinas Buvo Sutaręs su Vakarą 
Ambasadoriais, bet Atsimetė nuo Savo žodžio.

Maskva Tęsia

Rytų ir Vakarų gali pasi-!kad butų uždrausta vartoti 
baigti karu ir jei kiltų ka-ikare atominiai ginklai.
ras, tai atsakomybė už tai 
kris ant Sovietų Rusijos, 
kuri nenori skaitytis su dau

.Amerikos vyriausybė pa- 
MT jr „ skelbė “baltąją knygą” apie
Nervų Karą derybas tarp Vakarų vals- 

Berlyne rusai vis dar tybių ir Rusijos dėl Berlyno 
(“baugina” amerikiečius ir blokados.
anglus, kad jie “neleis” Birželio 23 dieną Rusija 
transporto orlaiviams skris- uždarė visus kelius Į Bcrly 
ti Į Berlyną. Praeitos savai- ną is vakarinės Vokietijo- 
tes gale rusai skelbė, kad ir Vakarų valstybės galėju 
jie darys “oro manevrus” pasiekti Berlyną tiktai oro 
virš Berlyno ir oro korido- keliu. Ameriką tuoj protes- 
riuje, kuriuo skrenda angių tavo prieš tokį įusų sauva- 
ir amerikiečių orlaiviai. Ravimą. Liepos 30 d. Vaka- 
Bet transporto orlaiviai kol rų valstybių ambasadoriai 
kas be kliūčių skrenda Į Į kreipėsi Į Maskvos valdžią, 
Berlyną ir gabena ten vi- prašydami pasimatymo su 
sokias reikalingas prekes. , Stalinu. Rūgpiučio 2 d. Sta- 

Maskva atsiliepė Į pasku-į linas priėmė Vakarų atsto- 
tinę Vakarų valstybių notą vus ir su jais tarėsi. Susita- 
ir siūlo toliau “derėtis” dėl | rimo tada nebuvo prieita. 
Berlyno, bet jokių aiškių i Derybos buvo tęsiamos su 
atsakymų Į Vakarų valsty-į Molotovu ir Višinskiu. Rug- 
bių paklausimus Maskva piučio 23 d. Stalinas vėl pri- 
neduoda. • ėmė Vakarų ambasadorius

--------------- ' ir su jais sutarė, kad Berly-
Francija ir Italija ne. *>us nuimta blokada, 

v M .. rr •• mieste bus Įvesta lytines
UZ U Uit U Uniją , Vokietijos valiuta, bet ji

Franeija ir Italija susita- - bus keturių aliantu finansų 
rė, kad nuo 1950 metų pra-j komisijos kontrolėje. To gū
džios muitų siena tarp tų sitarimo vykdymas buvo 
valstybių bus panaikinta, o pavesta galutinai sutarti 
kelionės pasai iš vienos ša- aliantu karo viršininkams 
lies i kitą bus panaikinti vi- Berlyne.
sai greitoj ateityje. Berlyne įusų maišalas

Italu-francuzų muitų uni-! Sokolovskis pasirodė visai
■ ‘ ' ----- ’bamas. Jis iškėlė

•eikalavimus ir visai 
Valstybės dar ne-i nesilaikė Vakarų ambasa- 

pareiškė noro į tą uniją dė- dorių susitarimo su Stalinu, 
tis. Muitų unijos praktiškas' Kodėl Sokolovskis tą da-
Įgyvendinimas reikalauja, r®» tai vra Stalino paslaptis.

a;

Prezidentas Trumanas išvyko rinj^iriinės propagann os reikalais Į vakarines 
valstijas ir čia matyti, ka ip jis važiuoja per Salt Lake City, Utah valstijoj.
Su juo kartu važiuoja (vi dury) Jėzaus Kristaus baž nvčios viršininkas Albert 
Smith ir Utah gubemato rius Herbert Sfavv. Prezide ntas kalbėjo mormonų 
bažnyčioj ir griežtai kriti kavo republikonų partiją, kad ji trukdė elektros sto
čių statymą vakarinėse v alstijose.

Sako, Valdžia Ne- Rubsiuviai Sireikuo- Sako, Amerikiečiai 
gaudė Šnipų ja Prieš Gehgsterius Kursto Karą

Kongreso šnipų gaudy- New Yorke moteriškų Sovietų Sąjungos užsienių 
mo komisija šiomis dieno- rūbų*siuv&u unija (ALF) reikalų vice-ministeris, A. 
mis žada paskelbti savo ra-i paskelta* fSfciotiną streiką Višinskis, Paryžiuje smar- 
portą, kuriame bus iškelti i New Yorko moteriškų rūbų kiai užsipuolė kai kuriuos 

■ faktai, kad miręs preziden -1 siuvykloee prieš “gengste- amerikiečius ir anglus, kad
Garso Greitumą [tas Rooseveltas, preziden-• rius”. Unija sako, kad kai jie kursto karą. Višinskis 

ūas Trumanas ii' valstybės kuriose rūbų siuvyklose. • net išvardijo kai kuriuos

Vakarų valstybės Višins
kio pasiulvmą išklausė, 
kaip paprastą rusų propa-

gumos tautų nusistatymu ir gandą, kuri nieko rusams
stengiasi pavergti kitas tau 
tas ir atskirus asmenis.

E. Bevin ypatingai pa
brėžė. kad ne Vakarų vals
tybės ieško priekabių prie 
Rusijos, bet Rusija puola, 
plečia savo Įtaką, pavergia 
tautai ir panaikina atskirų 
žmonių laisvę. Vakarų vals
tybės tiktai ginasi. Bet iš 
Berlyno Vakarų valstybės 
nesitrauks ir neduos save

nekaštuoja ir niekam nau
dos neatneša.

Orlaiviai Pralenkė

Amerikos karo orlaivia 
jau lekia greičiau, kaip ga 
sas, arba skrenda “kelius 
gimtus mylių greičiau”, 
kaip garsas, kurs eina per 
valandą apie 700 mylių.

streikavoį karo kurstytojus ir sakė,Tom C. Clark rkur
žinojo apie sovietų šnipų 
veikimą ir žinojo, kad šni
pai rankioja karo paslaptis, j kuojančius darbininkus iš- ir karo sekretorius Royall 
bet nieko nedarė, kad šni-. vaikytų. Buvo atsitikimų, esą “karo kurstytojai”. Vi-

fabrikantai pasamdė ger.gs- kad Amerikoje krašto gy- 
terius ir mušeikas, kad strei nimo sekretorius Forrestal

-- x- - ♦ • , rk • -tvo™ czkVrotnvin* pai butu išgaudyti ir nubau- ’ kad streikuojantieji darbi- šinskis kaltino ir kitus ame-.^a -ko, kad A-ininkai buvo Ūžti. Unija rikieėius, kad jie kuratų ka-

nos, kad Rusija dėl to yra.bė, kad, Amerika turi bom-
kalta.

Anglijos užsienių minis- 
teriui bekalbant, Rusijos 
atstovas Višinskis, nepaten-

berių. kurie skrenda daug 
greičiau už pačius greituo- i 
sius orlaivius naikintuvus! kale. 
ir toli pralenkia garso grei

faonkantai priversti

kintas ta kalba, išėjo iš po-’tumą.
sėdžio. į Amerikos lengvieji karo

Dabar spėliojama, ari orlaiviai naikintuvai skrai-
Rusija pasitrauks iš Jungti-įdo jau “įprastu” greitumu 
nių Tautų dėl Berlyno klau- po 660 myliu per valandą 
simo, ar paliks Jungtinėse
Tautose ir sabotuos J. Tau
tų seimo nutarimus, kaip 
Rusija tą darė Korėjos ir 
Graikijos atsitikimuose?

RESPUBLIKOS ARMIJOS 
SENI LIKUČIAI.

Grand Rapids, Mich., su
sirinko Į savo 82 metinį su
važiavimą Amerikos pilieti
nio. karo veteranai. Jau
niausias tų veteranų yra 99 
metų. o seniausias 107 me
tų. Viso jų suvažiavo Į me
tini subuvimą tiktai pusė 
tuzino vyrų. Seni veteranai 
posėdžiaus penkias dienas.

KINŲ KOMUNISTAI 
PAĖMĖ TSINAN

Kinų* komunistų armijos 
praeitos savaitės gale pa
ėmė Tsinan miestą su 500.- 
000 gyventojų. Tsinan yra 
Shantung provincijos sosti
nė ir jos paėmimas yra di-

derėtis su unija. Du gengs- TITO DUODA BĖGLIAMS 
teriai jau yra suimti ir bus PRIEGLAUDĄ 
teisiami už muštynes prie Jugoslavijos vyriausybė

STENGIASI IŠGELBĖTI 
NASHUA DIRBTUVES

Nashua miesto gyvento-1 streikuojančių dirbtuvių. skelbia, kad iš kaimyninių 
jams grėsė didelė nelaimėj ------------- šalių i Jugoslaviją jau atbė-

kad Italija ir Franeija ture 
tų tą pačią muitų sistemą ir

Rugsėjo 14 d. Vakarų vals
tybės nurodė Maskvos vai-

lvgiai apkrautu muitais už-; džiai, kad Sokolovskis ir
Textron kompanija buvo, AUTOMOBILIAI SUM0- politiniai veikėjai. į dienių prekes. Toks muitų nemano susitarti, bet Mask-

ir tokiu orlaiviu jau yra paskelbusi, kad ji uždarys. jęĄ DAUG MOKESČIU kūne ieško Jugoslavijoj išlyginimas turės būti pa-‘ va atsakė, kad maršalas So- 
prigaminta *" dlrkfmrra. ■ - —- nripalaiidns nnn komunistui J knlov.ckis “frviovt-ji 1-jiV-Scl”

INDIJONAI NORI AT-
PIKTI MANHATTAN
Kadaise olandų biznie

riai nupirko iš indijonų vi
są Manhattan salą už 24 
dolerius. Praeitą savaitę A- 
merikos indijonai laikė sa
vo pasitarimą ir iškilmes 
New Yorke ir nutarė pasių
sti delegaciją pas New Yor
ko majorą su pasiūlymų, 
parduoti jiems už 24 dole
rius rthrs mažą dali Man
hattan salos, kad jie galėtų 
pasistatyti sau namus, kai
po indijonų kultūros pa
minklą.

SULAIKĖ 52 “COMICS” 
PLATINIMĄ

Birmingham, Ala., laik
raščių pardavėjų organiza
cija nutarė sustabdyti pla
tinimą 52 komiškų laikraš
čių, kurių turinys esąs nege-

delis komunistu laimėji- ras ir tvirkinantis jaunus 
mas. Kinijos vadai labai žmones. Tokį nutarimą Jai- 
susirupinę dėl komunistų
armijų pasisekimo. Sako, 
prie Tsinan komunistai bu
vo sutraukę 130,009 gerai 
ginkluotų kareivių.

PETRĄ BRAIDĮ
Praeitą šeštadienį Maine 

apsupo 
Braidžio

. » ,... ji*: kvos agentai šeimininkautų
kompanija sutiko vieną J? ’t-Virs ? hlnon,/ į?lenų. kraštuose. Atbėgusiųjų _ .
dirbtuvę palikti veikiančią 7°!”^ aul<^’4 mokesčių m°j Vaičiuje yra bolševikų iš t valstijos policija 
ir 1,200 žmonių turės už- SJlTJjvnn ZE Bulgarijos Vengrijos, AlĮ Jetr®.

kados ir perkėlė ginčą Į 
Jungtinių Tautų seimą. 

Baltoji knyga parodė vi
ii i,iuu ^niurnų luics uz- „„h.r-A , — i - ... • tt i j ] sam pasauliui Maskvos dvi-
tikrintą darba, bet dėl ki- ri k!- ir tn Tikimu bani-i°s ir Rumunijos. Tito'lūšną girioje, prie Holden veidiškumą ir prasimelavi-tos,apklotų dirbtuvės. ku-j^Y ’.Ji-.,’ X in '.ieTs davS Prieglaudą ir imies.r teikėjjus'saudy-, m?.
rioje dirba virš 2,000 darbi
ninkų, dar eina pasitarimai.

vra daug daugiau, negu jų (]aiba 
buvo seniau.

mo užmušė P. Braidį.

1947 metais Amerikos C. I. O. UNIJOS TARIASI 
DĖL APSIVALYMO

kai “tingiai" dirba ir kom-!"X"’ U“"S! pirmadieni Washing-
noniio,- T™ Tw>i«,-„„rio„ i tūkstančius usokių kaių, tone susirinko C.I.O. unijų

Te?tr?nv k?mpa,niį.a.i5'i automobiliu pramonė paga-i 
kmo kad Nashua darbiom- # Jį', 797
k«i tingiai dirba ir kom-'tu -
panijai yra pelningiau per-į _

Pr<

Petras Braidis buvo jtar-į UNIJA UŽ TRUMANĄ 
tas, kad jis rugsėjo 19 d. Amerikos didelė gurno;

u. darbininkų unija (C.I.O.Claude Kimball. iš Hermon. turėj„ sav0 5Uvazlavlm;
Me. Šerifo padėjėjas norėjo Omahos mieste 
apklausinėti Braidį dėl ke- ir griežta 

Wallace kar
^ako Wal 

partija 
rinkimuose

Kineli.m j:.r . — --------  vos h^uiuu ouisvviitu. i |,<iv i .. , v. ,. .. • .. vuinv? , «<ti i m 111 ikų konven
tnvin nervina - Ent ^i k^*i LIFT1 IVfiIE RUSU KA- C.I.O. vadams nemažai ru-ie,t^ sestadienj policija jį cjja vieningai pasisakė ui

‘Sb?’i L,ETU»nJRAMSV K I*mių sukelB New YorkojaP5uP? v,en0Je lusnoJe ,r | prezidento trumano kandi-
nntm'nėin «neeia!in' 01,a .. . ., . . C.I.O. uniju taj"vba, kuria nu^°'e- . datura.nagrinėjo specialme kon-' Lietuvoje rusai įtaise ra- bnrnnnktj4? * tnrj ir>fn.nhp •; Petras Braidis turi ilgą 
greso komisija.

kraščių pardavėjai padarė 
po susitarimo su miesto val
dyba ir policija.
RADO SENOVIŠKŲ INDI* 

JONŲ IEŠMŲ
Pennsylvanijos universi- 

FRANCIJA KALBA DĖL i teto mokslininkai surado 
BERLYNO Į vienoje rytinės Pennsylani-

Francijos valdžia reika- jos farmoje, netoli nuo 
Jauja Jungtinių Tautų, kad;Pottstovvn, 200 senoviškų 
Bei lynas butų padalytas indijonų iešmų, kurių am- 
prieinamas, nes su rusais'žius spėjama yra apie 500

ČECHAI SUGAVO 
‘SVARBŲ ŠNIPĄ’

; I>ieiuvojc jui.se - komunistai turi užgiobę Į ;.eP.a‘s ° >
kietintų bombų bazes Vii- rankas jr nau(loja b*o|! policijos rekordą Jis sede- 
muje. Mazeikmoeė. Prie- -cvikiškai a „ ,, a : lo kalėjime 6 metus Monta-

i nuosc ir palei Raitijos jurą. \• h 
Klaipėdoje rusai turi stiprią

SANTYKIAI SU RUSIJA 
nos valstijoj, Deer Lodge “KRITIŠKI”
kalėjime už sukčiavimus ir Amerikos ambasadorius

Prahos bolševikų valdžiai?brn?™’i SIŪLO MEDŽIOTOJAMS i,®.. kalėjimo, o Maskvoje. VValter Bedell
skelbia, kad jos policija su t'.’OS salys g- i?1'*!,“IT DAUG ŠAUDYTI ; “ame valstijoj jis buvo Smith po pasitanmų su

\ J nnamos. Pnc karo darbu ... . . - .. baustus ny isiiannrmis Pri n nroTirlontn Tnin^anu cmgavo labai svarbų šnipą, 
į kurs prisipažino norėjęs iš- 
' sprogdinti i orą visą če

Michigan valstijoj atei
suvaryti žmonės, po NKVD nanči^.. ,tul

Tnk-ias zin;ac A. >tn-nų isstips badu,

. baustas už Įsilaužimus. Prie prezidentu Trumanu šio
dirba i prievartos darbus f ’! P. Braidžio lavono rastas pirmadienio vakare pareis

- - - .......... n:,n',|a Zlema tuksta" : revolveris, iš kurio buvo kė. kad Amerikos santykiai
' J"; nušautas šerifo padėjėjas su Rusija yra labai kritiški 

KimKoii jr tokie blogi, kokie jie nie
kada nebuvo.

^±‘1“ merikot Įuu';iaiZ'paUekė jj'^ičiaude KimbalL

negalima susikalbėti. metų. vra M. Koch. iš ten per vieną dieną. ! žiemą išgaištų nuo bado. Į jmus.

Bulgarija atmetė Ameri
kos pasiulvmą kontroliuoti 
bulgarų-graikų sienas, kau 
partizanai neitų į Graikiją.
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APŽVALGA 5
oi

! tarpininkavimo tarp Indi
jos ir Pakistano; Tarptau- 

Lygiai prieš 10 metų di- tinęs atominės energijos 
džiosios Europos demokra- kontrolės; Įgyvendinti nu-; 
tijos, Anglija ir Francija, ’ siginklavimą...
“išgelbėjo taika” garsiame Po skambių principų, po 
Miuncheno mieste. 1938 iškilmingo pažado, kad A-> 
metų rugsėjo 30 d. Angli- merika * nemainininkaus 
jos ir Francijos ministeriu kitų tautų laisve ir teisėmis, i 
pirmininkai nuvyko Į Miun- valstybės sekretorius tiktai 
cheno miestą, kur juodu su- tokią programą ir tepasiūlė. Į 
sitiko Hitlerį ir Mussolinį ir. Apie Rytų Europos tautas 
“vardan taikos” tame mies- valstybės sekretorius neuž- 
te buvo išparceliuota Če- siminė nė žodžio. Apie Ki- 
choslovakijos respublika, niją irgi nė žodžio. Bet tas 
Čechoslovakijos net neatsi- nekliudo Amerikos užsienių 
klausus. politikos vadui tvirtinti,

Pirmą smuiką “taikos i kad “mes nemainininkausi- 
gelbėjime” tada grojo Ang-įme kitų tautų laisve ir tei- 
lijos ministeriu pirminin- • sėmis’ .
kas senyvas Neville Cham- O kas buvo daroma Jal- 
berlain, ‘ kuri Hitleris, po toje, kada Kinija buvo išli- 
Miuncheno taikos, savo ar-i cituota ir Kinijos uostai 
tintiesiems vadino “dideliu kaip ir visa Mandžurija bu- 
dumiu”. Bet plačiajame pa- vo padovanota Rusijai? Kas

PRIEŠ 10 METŲ

BOSTON

G. C. MARSHALL AIŠKINA AMERIKOS POLITIKĄ PARYŽIUJ

Amerikos valstybės sekretorius G. C. Marshall (priešakyje) kalba Jungtinių 
Tautų seime Paryžiuje ir sako 58 tautų atstovams, kad Amerikos “kantrybė 
nėra silpnybė”. G. C. Marshall sako, Amerika nedarys kompromisų dėl esmi
nių principų ir namainin inkaus kitų tautų laisve ir teisėmis. Paveikslo deši
nėj matosi (iš kairės j dešinę) J. T. generalinis sekretorius Trygve Lie, Aust
ralijos ministeriu pirmininko pavaduotojas ir Jungtinių Tautų seimo pirminin
kas Herbert Evatt, ir Andrew Cordier, sekretoriaus padėjėjas.

šaulyje, prieš 10 metų, dau-i buyo daroma loję pačioje .........
sėlis žmonių Chamberlaina Jaltoje, kada Lenkijai buvo J.“

Komunistai .....

Kas Savaite
; Liūdnas Pranašas ' priėmė Amerika ir Anglija,

Henry A. Wallace, komu- o gal ir visos Jungtines 
nistų remiamas kandidatas Tautos jam pritars. Berną; 

į į prezidentus, pranašauja dotte pasiūlymas, trumpai 
pasaulio galą, jei jis nebus suglaudus, sako:

(išrinktas prezidentu. Jis sa- 1. Padalyti Palestiną j 
ko, kad dabartinė Ameri- žydų ir arabų valstybes, 
kos užsienių politika, kokią pravedant aiškų ir nepainų 
atstovauja demokratų ir re- rubežių ir išskiriant Haifą, 
publikonų partijos, jei ji kaipo “laisvą uostą , o Je; 
nebus sulaikyta ir pakeista:; razalę,, kaipo “tarptautini

“Visiškai sunaikins pas- miestą’.
2. Paskelbti karą Palesti

noj baigtu ir paremti tą ta
rimą jėga, kad nei žydams

j kutinių 2,000 metų žmoni; 
jos civilizaciją ir gali visai 
sunaikinti žmonių gyveni
mą musų planetoje”.

Vadinasi, arba balsuokit 
už mane, arba aš jums duo
siu toki pasaulio galą, kad 
čia nieko nebeliks... 

į Liūdnas stalinizmo Don
kichotas be reikalo taip

1948 m. j Pažymėtina švedų komu- nuvažiavęs tiktai vienų vie-
Socialdemokratai 1,749,672 nistų pralaimėjimas. Ko- nas lietuvis, tai bolševikų 
Liberalai

jegv
nei arabams nebūtų noro 
muštis.

3. Leisti grįžti pabėgė
liams į savo namus, o neno
rintiems grįžti atlyginti už 
jų nuosavybę.

Jei Jungtinės Tautos no
rės Palestinos klausimą iš-lengvai mėtosi “pasaulio. 

galu”. Nei žmonės už jį!spręsti, Bernadotte pasiuly- 
npi nn.onilio ealas mas atrodo tisai piaktiškaspr

ir, esamose sąlygose, tur 
būt pats teisingiausias. Bet 
ar “plepantis klubas”, vadi
namas Jungtinių Tautų or
ganizacija, galės tą pasiū
lymą priimti ir įgyvendin
ti?
Taikus Blackmaiieris

Rusijos diktatorius Stali
nas užtikrino Vakarų vals
tybių atstovus, jog Rusija 
nekariaus, kad išvarius 
aliantus iš Berlyno. Stalinas 
žada amerikiečius, anglus 
ir francuzus išvaryti iš Ber
lyno “taikiai”, blokados pa
galba!

Iš Berlyno aliantus Stali
nas žada varyti, bet, kaipo 
geras diplomates, Stalinas 
iš savo grasinimo padaro 
geraširdišką žygį. Pamany
kit tik, Stalinas nevartos 
ginklų, Stalinas nekariaus, 
Stalinas žada taikiai mus 

ir knl Smaugyti Berlyne... Yra 
vs nraeisiko ^žiauSris, 0 Maskvos 
du ar ir I>roPaganda jau pučia į tai- 

1 kos dūdą.
Stalinas žada net ir dau-

balsuos, nei pasaulio galas 
įvyks, ir pats tas liūdnas 
pranašas dar turės progos 
“gelbėti pasaulį” su liežu
viu ir po to, kada jo keikia
ma užsienių politika bus 
laimėjusi rinkimus. “Pasau
lio galo” ultimatumą \Vall- 
ace pats turės ir suvalgyti.

846,336 munistai prarado 77 tuks- agentas Antanas Bimba. 
474,075 tančius balsų ir pralaimėjo Daugiau nė vienas lietuvis 
448,308; šešias vietas parlamente, iš Amerikos nėra gavęs lei- 
241,178 Dabar parlamente komunis- dimo nuvykti į Lietuvą.

, Kurie Amerikos lietuviai
1,436,5711 patriukšmauti " b-t jokios bandė gauti vizas nuvykti 398,293 i? ' Lietuva, Sovietu konsula-

42L°94 * krasto P°llllU ne tas visiems atsakė, kad "dėl

gelis žmonių Chamberlainą .. . 
skaitė dideliu valstybės vy- užkalta Maskvos lėlių vai
ru, nes jis judošystės kaina džia, o Lenkijos teritorijos 
tarėsi nupirkęs pasauliui buvo apkarpytos? Kas bu- 
taiką. ' vo daroma su Jugoslavija,

“Miuncheno taika” buvo Į kuriai buvo užkartas Mask- 
tik įvadas Į karą. Hitlerio vos agentas Tito? Jei tai 
užgerinimas taikos nenu-i nebuvo “mainininkavimas 
pirko, nors dar ir dabar y
žmonių, kurie Chamberlai- 
no ir Daladier judošystę 
Miunchene bando pateisin-
ti, kaipo reikalingą ateikvė-i litika ir dabar neatsimetė.! ralai pravedė 57 (turėjo ^ui^nuo’j^^'i'kiau » s 
pimą pnes jėgų bandymą. .laitus klaidų niekas m 26) fermeriai ptąyede 30 yra atsiriboti. Prie komu- 
Bet Chamberlainas i Miun- nepripažįsta ir Amerikos (3o>, konseivatoriai — 22 < . nmidėio

1944 m 
Socialdemokratai
Liberalai .......
Farmeriai ..........
Konseivatoriai

tu ir žinojo, kad Bimba' Europoje, Vokietijos ir 
prisidėjo Parvažiavęs mums meluos į Austrijos griuvėsiuose, vis 

- ? apie padėtį Lietuvoje. Bim- ■ dar yra virš 50 tūkstančių
agitacija prieš iuos ba tą ir dai o. Užtat jis ii lietuvių, tame skaičiuje 15

' tūkstančių jaunų žmonių.
Jų padėtis yra baisiai sun
ki. Jie badauja ir skursta,

kitokiu Amerikos ,ir 'feokių nedateklių
kankinami.

Tremtiniai palengva skir
stosi iš Europos stovyklų. 

; Bet labai palengva 
jie visi išsiskirstys 

mažiausiai

nistu susmukimo
ir socialdemokratų partijos paueų Lietuvoje Dirn-

Tai buvo Švedijos pir- smarki agitacija prieš juos Da Y ir .ai°- J1? ir
oanaymą, net Kaip i tiKrą j^. ~ūmieji rinkimai po karo ir darbininkų terpe. Švedų yra lietuviškas parsidavę is, 
feiką Tas ir rodo kad Hit- nnt savo leko duose Tehe-:, jie ką upĮ.keilž kra. darbininkų unijos šiais me- okupantų slykstus
(eps Vkl,al. n©jtlydo, kada z.tilt.,. ’ .a_-* „„Js*.-' što nusistatvme. Švedija tais padarė pagrindini apsi

lieka viena is pažangiųjų valymą
ir mažai ką beitikina ir dar ę-u,.uJ'y~ 'c • SOCiallZITia

cheną žiurėjo ne kaipo i 
“atsikvėpimą” prieš jėgų 
bandymą, bet kaip į tikrą

vadai dedasi švarutėliais (39) ir komunistai 9 (15). 
aukštų principų saugoto
jais. Dėtis galima, bet tu-

Chamberlaino išmanvma la-: našius žygius,
žodžiai skamba neširdingai nuo komunistų ir

Europos salių, Rtiii eina i: pasalino juos iš \ado'.yoe-
, - _ .««««„ socializmą demokratišku keliose unijose, kur jie tu-prauze baisus karas. Bet mažiau ką bepabaido. kelju - įėjo šiek tiek įtakos.

galingosios demokratijos Daug širdingiau skambe- _________________________ _ __________;__________
dar lyg nesuprato, kad nuo- tų,* jei Amerikos vadai sa-
laidomis diktatoriams tai- kylu: Iki šiolei leidome ru- ŽEMES, KIEK TIK NORI...
kos nupirkti negalima, sams pavergti milionus žmo _________
Miuncheno pamoka nieko nių, bet daugiau nebeleis?;
nepamokė. Amerikos vadai, • me, nes tai gali gręsti pa- 
kurie šiandien griežia pir- čios Amerikos saugumui! 
mą smuiką pasaulyje, leido Visai keistai skamba, ka-

bai žemaį įvertino. 
Praėjo dešimts metų

agentas, melagis.
Jokių

lietuvių Lietuvoje po 
nebuvo ir ten jų niekas ne
matė. Tik iš vakaru Vokie-

karo

naujajam 
vardas

Hitleriui, kurio da valstybės sekretorius

tijos yra grįžusių lietuvių į 
Lietuvą, jų gal yra keli šim- fl
tai ir juos gal kas nors ten (ĮaJgiau metų h. tremtj.

Laiškai iš Lietuvos eina pateks į Ameriką, galės čia- - tiktai bėgvje atsisako nuo savo sumąny-
J mo kurti vakarines Vokieti

jos valstybę, tai jis atidalys 
kelius į Berlyną, bet, žino
ma, jis kartu reikalauja,

Draugas Mikė Kavaiiaus- kų, o visi vokiečiai koloni-
kas iš Le Raysville, Pa. štai iš Lietuvos buvo pabė- ______ __________ ___
mums rašo apie jo gauna- gę. Todėl bolševikai nema- per maskolių cenzūrą ir pa-į atvažiuoti 
mas žinias iš Lietuvos. Jis žai bežemių ir mažažemių prastai tų laiškų rusų cen-1 dvejų metų. 
sako: apdalijo žeme, bet žemės zura neoraleidžia. Tik la-j Todėl BALF vajus yra

....... “ ‘ bai maža dalis laiškų atei- remtinas. Reikia sukelti lė-
na i Ameriką. Žmonės Lie- kad butų iš ko badau- , : .
tuvoie bando laiškus rašyti jaučius ir skurstančius žmo-;, 'lsas ekonominis Ber- 
iaip^beįalviškh^ka^jfe'"- »<>- šiek tiek sušelnti. 'W> ^emmas būt, ,o z.jei tik ne daugiau, Azijos kantrvbė reiškia silpnybę 

gyventojų. Moder n i s k i * e j v mano brolio vaikai, 
mergaitės ir sūnūs Tokiuose mažuose ukiuo-

yiS1 Jt-;se, be jokios rimtesnės val-

šiandien teisina Jalta-Miun-* kės Čechoslovakija, Jugo-; Li' J .
cheną, kaipo didelės išmin-1 slavija ir Lenkija? Kokiąį kiįk rtk!okuPantV bu.Y°
ties žygi. “kantrybę” Amerika rodė.! ui? ’ V • sunkiomis pyiiav

- - kada ji “padovanojo” ru- n0, CJ0’• bet ->Ta dau? dėl nauiak-firiaiIš istorij'os žmonės nesi
moko. Kiekvienas Cham
berlainas turi pats iš savo žemes, pačių kinų neatsi- -t“ Mtį ,
Miuncheno pasimokyti. klaususi? Gerai butų, kad,paražh£ja ,h

mane kvie-

kaip noi’s praspruktų pro 
n ' maskolių agentus. Todėl

labiau tuose Riškuose žmonės ne
! nualintas, išplėštas ir S kaid‘«ninis gyvenimas ir

' apkrautas va,'gaL
omus. To- Kad Rusijos diktatūros

nes noi’s šiek tiek sušelpti. 
Amerikos lietuviai padalys 
gerą darbą, jei į tą vajų dė
sis atvira širdimi ir pagal

gaii pasakyti, koks yra jųjsavo geriausias išgales.

tokiuIEini‘?!dkb“i j^Mauki^paša^

AMERIKOS ‘KANTRYBE’ nu? .tokios politikos,
. pasaulis butų • « AmėrSos lės ’8*uni'

dėl naujaKuriai skurdo ir valdžioje valdininkai suk- 
dabar tebeskursta. Bolševi- čiau ja ir vagišiauja, nėra 
kai,.matomai, visai ir nesi- joki paslaptis. Caro lai- 
tikėjo, kad mažažemiai ga- kais su rubline uriadninką 

galima buvo ir iš numirusių! 
Praeitą žiemą bolševikai prikelti, o prie Stalino, ka-' mainininkavimą silpnesnių1 k a Su«'«era?tBVventT>5’ 3 i Lietuvoje pradėjo agitacija da į-ublinė^vra nusmukusi,

tautu toicėmi; ir luicvo nnr. i_ _ i t 1 i t-' j______z’ -_____ ____' Amerikos valstybės sekre- taut^ 
torius, G. C. Marshall, kai-..?1?’ 
bėjo Jungtinių Tautų seime 1 •’
uždenk poihiką ir^ki? RĖKIMAI ŠVEDIJOJE nevaro žmonių j kolchozus? 
ko sakė:

Goeringas Neklydo
Prieš savo galą Niurem- 

bergo kalėjime Hitlerio ar
timiausias pagelbininkas, 
pagai-sėjęs nacių vagis, 
maršalas Goering, sakė, jei 
jis butų patekęs į rusų ran
kas ir butų pasisiūlęs ru
sams bendradarbiauti su 
jais, tai į-usai—

“Butų paskelbę, kad aš

Rugsėjo 19 d. Švedijoj 
vyko 
kuliuos

“Jungtinės Valstybės neno
ri didinti esamo Įtempimo 
(tarp Rytų ir Vakarų) ir iš ... .
visos širdies nori sumažinti tą i socialdemokratų partija.

m v ................mų “biedniokus”, kuriuos iš Lietuvos ir kitų rusų oku-
roč ° iaiU ir an2..gimmai9a.1, jie patvs nususino, kad jie puotų kraštų sako, kad ky.- 

■joj i- kurk dhba “vakižios^daridžtlJsi * 2olch^Lh'

vos viloje gyventi ir dirbti 
Sovietų karo aviacijos or
ganizavimo darbą”.

Goeringas neklydo. Bol
ševikai įtraukė galybę vo
kiečių specialistų

Įtempimą. Bet mes nedarysi
me kompromisų dėl esminių 
principų. Mes jokiu budu ne-

moję.
Reikia pasakyti, kad Sta

linas yra tikrai geras šanta
žistas (blackmaiieris). 
Skirtumai Baigiasi...

Prezidentes Trumanas, 
kalbėdamas Kalifornijoje, 
pabrėžė, kad Amerika už
sienių politikoj kalba “vie
nu balsu” ir kad skirtumai 
tarp amerikiečių baigiasi 
prie vandens pakraščių.

Prezidentas teisingai nu
rodė, kad Amerikos užsie
nių politika yra abejų par
tijų politika. Ji yra sutarta 
tai*p demokratų ir republi
konų ir, jei šiandien prie 
valstybės vairo stotų kita 
partija, tai užsienių politika 
liktų maždaug ta pati. Už
sienių politikoj republiko
nai daivtų tą pat, ką demo
kratai daro. Todėl pasiren
kant, už kurią partiją bal
suoti, užsienių politiką ga
lima palikti nuošaliai, nes 
ar J. Dulles ar G. C. Mar
shall, skirtumo nėra.
Oacar Lange “Gyvas”

Pagai-sėjęs kailiamainis, 
Chicagos profesorius Oscar 
Lange, kurs buvo priėmęs 
Amerikos pilietybę, bet ją 
išmainė į Lenkijos ambasa
doriaus titulą, dabar yra 
svarbiausias asmuo Lenki
jos “socialistų” partijoj, kai 
ta Maskvos lėlių vedama 
partija jungiasi su komunis
tų partija.

Oscar Lange yra puikus 
škurniko pavyzdys. Jis mai
nė savo įsitikinimus, mainė 
draugus, mainė pilietybę,

parlamento rinkimai,: ^’^ai ^a^na^kTis vTl-!verstų savo turtin?esnius platinęs ir NKVD (politinės 
s laimėjo Švedijos) v’ • *"aana. . 0 h va! kaimynus ūkininkus irgi policijos) tarpe. Tai vienin-,---- !<kios ir net visokius siunti-, dėtig; gu <vvuliais, žeme if telė žmonių laimė, nes su 5^. specialistų ir juo-

Ąmenk°g! adargais. į “bendrus u- kyšiais kaliais galima ir dsnausių reakcininkų kan-
gmnnems kius” (kolchozus). Per nra- nuo budelių atsipirkti... nJnky 1 savo karo masiną irJau 16 metų švedų social-

demokratai vadovauja kra
štui ir jų vedama politika 

mainininkausime kitų tautų ! ra^.^a kiašto gyventojų pri- 
laisve ir teisėmis... Butu tra- į ta1™10- .
gi-ška klaida, jei... kitu valsty-Į Svarbiausias klausimas 
bių kantrybė butu ‘ imama t Paėjusiuose balsavimuose 
kaipo silpnumo ženklas” buvo krašto ekonominė po-

* i litika. Liberalai, kurie iš 
Savo kalboje valstybės! rinkimų išeina labai sustip- 

♦----------: :xjx_xx reikalavo “sušvelninti

■ nius, kuriuos 
žmonės nusiunčia 
į Lietuvą, atiduoda valdžios 
darbininkams, o civiliams 
žmonėms tai tik špyga lie
ka. Nesuprantu aš to daly
ko, kaip tai galėtų būti...

Mikė Kavaliauskas.

(kolchozus). Per pra- nu° budelių atsipirkti 
eitą žiemą ir šių metų pava- Ąp»e Rusijos diktatūrą tei- 
sarį Lietuvoje jau Įkurta ringai galima pasakyti, kad 
daug kolchozų. Jie jau skai- ta» yi a baisiai žiauri tironi- 
tomi šimtais. Ūkininkai, Ja« trupučiuką sušvelninta 
kurie priešinosi kolcho kyšininkavimais, 
zams, buvo paskelbti “liau

sekretorius trumpai išdėstė 
Amerikos dabartinius sieki
mus ir sakė, kad Amerika 
nori: “Greitos ir teisingos 
taikos” su Vokietija ir Ja
ponija; atstatyti nepriklau
somą Austriją 1937 metų 
ribose; duoti taiką ir ramy
bę Palestinai; nori matyti 
suvienytą, nepriklausomą 
Korėją; Graikija turi būti 
saugi; Indonezijoj derybos 
turi atstatyti taiką; Nori

ūkio kontrolę” ir grįžti į 
“laisvą ūki”. Bet balsuoto
jai manė kitaip, jie geriau 
linko į kontroliuojamą ūkį, 
kure užtikrina visiems dar
bą, aukštus uždarbius, nuo
mų kontrolę ir pažangų so
cialinį draudimą.

Pagal balsų skaičių Šve
dijos rinkimai, palyginus

Redakcijos Pastaba: Bol
ševikai Lietuvoje, iki per
nai rudens, tikrai žadėjo 
mažažemiams ir bežemiams 
duoti žemės
žemės ir dav
vikų patvarkymą, ūkiai virš; vos ūkininkus suvarys Į kol- toji.

dies priešais* ir daug jų 
išvežta į Rusiją į prievar
tos darbus. Kolchozų kūri
mas ir dabar Lietuvoje vyk

TAUTOSAKA
. . Aklas pamatė, kurčias iš-

Kai kuriems;sta ir nėra jokios abejonės, girdo, nebylys pasakė, o tu 
avė. Pagal bolše- kad bolševikai visus Lietu- išsižiojęs, kaip tiesą kar- 
•Lrnia nL-ici «ii vos ukininVua oiivarvu i VzJ.

30 hektarų (dešimtinių) 
buvo apkarpyti ir žemės iš
dalintos. Dalis žemės buvo 
askirta į “tarybinius u- 
ius”, arba į valdžios dva

rus. Po karo ypač daug že-
Ek

chozinę baudžiavą, o dau
gelis ūkininkų dar bus išva- Akyse giria, už akių spi- 
ryti iš Lietuvos į Rusijos ria. Akyse—kaip šilkas, už 
vergų stovyklas. akių—kaip vilkas.

Kas dėl tų iš Amerikos __ o

visai nesibaido, kad kai ku
rie tų vokiečių buvo žymus 
naciai. Jiems butų geras ir 
pats Goeringas, jei jis butų 
turėjęs progos pasisiūlyti 
jiems dirbti. Kad taip tikrai 
butų, rodo tas faktas, kad 
rusų suorganizuotos sovie
tiškos vokiečių armijos va
das yra vienas iš didžiųjų 
nacių, prūsiškas junkeris 
von Paulus, Hitlerio pada
rytas maršalu prie Stalin
grado.
Bernadotte Palikimas

Žydų fašistų nužudytas 
švedų tarpininkas, Folke 
Bernadotte, kelios valandos

juos su 1944 metų balsavi- mės buvo dalinti, nes 
mu, rodo tokį vaizdą: ūkių neteko savo šeiminin

r
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas *
KAS SKAITO, RAŽO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Ii Siuvėjų Politikos Lauko prie bendro darbo pritrauk- 

Brooklyne ir New Yorke ti. O dabar tik girdėti: 
siuvėjai nekaip dirba. Nėra “Mes padalysime, mes pa
akio sustojimo, bet didelės darysime!’’ Nei jus čia ką 
ir mažos siuvyklos jau neiš- padarysite, nei ką. Laikas 
dirba pilno laiko. Toji pa- blogas, darbų trumpa, o jų 
dėtis yra ne tik pas lietu- dar daugiau trumpinsis. 
vius, bet ir visame New Prie tokios situacijos reikia
Yorke. ne blofuoti, ne dergti akty-į

Kai siuvėjai nedirba pil- vistus, darbščius žmones, 
no laiko, tai jie susirenka Į bet derinti, kad musų žmo-į 
unijos ofisus ir ten šneku- nės gautų darbų ir galėtų 
čiuojasi. Nutariau ir aš nu- gyventi. Kerštai niekam ne
eiti pažiūrėti, kas dedasi davė gerų rezultatų, neduos
Arion pi., kur lietuvių 54 nei Charliui. Fiteris.
skyrius turi raštinę. Neap- ---------------
sirikau. Radau daug kriau
čių ir kontraktorių. Delega
tas Ch. Kundrotas atrodė 
nervuotas, lyg nesavas, nes 
tą rytą Diržio rankovių siu- 
vikės buvo sustreikavusios.

CHICAGO, ILL.

MIAMI GATVĖS PANANAŠIOS Į KANALUS

mtomo-
pirmas

žmonės

| Pittsburgho Naujienos
—

BALF Skyrius Rengiasi go Jono Mažuknos. Neži- 
Prie “Tag Day” Spalio 23 nau kodėl? Seniau musų
Vietinis BALF skyrius Jonas dalyvaudavo visuose 

bendrai su Vyčių organiza- lietuviškuose parengimuose, 
cija ruošiasi spalio 23 dieną Bet dabar mažai kur jisai 
pravesti Pittsburgho mieste yra matomas. Draugijų su- 

: rinkliavą arba “tag day”. į sirinkimuose Jonas retas
Leidimai yra gauti. Lei- svečias, 

dimų gavimu pasirūpino Jonas Mažukna yra žino- 
advokatas Edwardas A. mas Pittsburgho biznierius, 
Schultz, kuris yra vietinio o pagarsėjo jis susidedamas 
BALF skyriaus garbės pir- su Stalino bernais ir kovo- 
mininkas. damas prieš A. L. Tarybą.

Iš patyrimo žinome, kad Bet pastaruoju laiku Sta-
sekmingos rinkliavos pra- lino ‘♦serai” čia nukrito ir
vedimas reikalauja didelio daugelis padorių lietuvių, 
darbo ir tinkamo prisiren- katrie buvo suklaiayti Sta- 
gimo. Reikia didelio skai- lino bernų, patys pamatė, 
čiaus gerų rinkėjų (moterų kad jie ėjo kreivu keliu, 
ir merginų). Iš susidariusio Gal būt, kad ir Jonas da- 
komiteto pusės nestokuo- baltiniu laiku randasi to- 
ja energijos, bet reikia kioj nemalonioje padėtyje 
neužmiršti, kad tame darbe ir jaučiasi, kad ir jis buvo 
yra reikalinga talka visų suklaidintas ir prarado sa- 
Fittsburgho ir apielinkės, vo draugus gerų lietuvių 
geros 'valios lietuvių. tarpe ?
Tremtinių Gelbėjimo Ko*

Socialdemokratų Metinis 
Bankietas Lapkričio 13 d.

Kaip kasmet, taip ir šie
met Lietuvių Socialdemo- 

Už Diržio rankovinių strei- i kratų Sąjungos 4-a kuopa 
ką, Kundrotas kaltina bu--rengia metini bankietą,
vusį delegatą J. Buivydą, i kurs įvyks lapkričio 13 d., 
girdi, tai jo darbas; jis su-Įšeštadienį, Lietuvių Audito- 
kui-stęs tas rankovių siuvi- Į rijos svetainėje, 
kės streikuoti. ! Metinė socialdemokratų

To dar neužtenka, Ch.! vakarienė rengiama r.e pel- 
Kundrotas skundžiasi, kad į no tikslu, bet kad sutraukus;
J. Buivydas sufiksinęs taip,' vienminčius ii 
kad Joint Boardo viršinin- idėjų šalininkus 
kai jam neduodą eiti i cha- ką subuvimą. Toki draugiš 1 
bužių siuvimo firmas.
di, nuėjau pas f 
Ebromsas mane 
čaičio čermonu
nesiskaito. Už _ _ _______|____ _____ ___ „
tas senasis buvęs delegatas.‘čiai nebus apvilti. I dar didėjantis! Amerikos tenka.
Kaip ofise klausaisi to žmo-1 Musų socialdemokr a t ų i lietuvių pagalba jiems būti- šiandien BALF ištekliai bei imigracijos reikalais! draugijų pasitarimas rugsė- 
gaus, tai atrodo, kad dėl vi-; kuopa jungia savo eilėse i na. baigiasi. Piniginės para- kreipkitės: i jo 26 d., kuriame žadėjo jQ
sų negerovių kaltas yra bu- nemažą būrį sąmoningų,! Tremtiniai nekalti, kad. mos, tokio dydžio kam bu- Lnited Lithuanian Relief į dalyvauti ir kun. Dr. Kon-:a ..v iyl°
vęs delegatas, lyg tarsi tas veiklių darbininku, o musų j ketvirtais po karo metais vo numatyta sąmalo i, is Fund of America., Ine.,* čias. į ir tęsis iki o vai. vakaro. .
senasis delegatas delegato Į idėjos* draugų yra labai j dauguma jų dar turi gyven- American Overseas Aid or- 105 Grand Street, Brooklyn į Tačiau—-•—-»=»--» «— roseiminis bankietas i

Gelbėkime Tremtinius
Korespondentas.

daugiau kaiopažangių! Gelbėkime Tremtinių Jau* konstatuotas 
i draugiš- nima! 15,000 Vaiku Gresia, pusėje vaikų.

• ‘ Badas! i BALF per 4 metus

liks šalpos reikalingų trem-į
tinių, lengvės visuomenei ši, miteto Draugijų Suvažia* 
našta. vimo Diena Pamainoma

Prašome BALF skyrius,! Prie ALT. Pittsburgho 
draugijas ir mietelius j a- i skyriaus yra susidaręs 
dėti sukelti ko daugiausia į Tremtinių Gelbėjimo Ko-Į 
reikalingų lėšų. Nesustoki-i mitetas, kurio tikslas yra‘ kuo m
ne tremtH (Mo)! J b V
tinkime* aukas, \aginkitci“ SLgfenus naujau '"«$»» Chica-
ritus tai daryt, organizuo-, DP bilių ir kitus su tremti-i&vkVT' r
nite vajaus komitetus. Au-jniu atvykimu surištus klau- dedamos inalin 15A 2 vai
kas siųskite ir visais šalpos: rimu- buvo kviečiama* ♦n? ?a l o 1 ” 2 va ‘
h(-i »mio-»-aeiie- ndV-daU i -i • • •; • - popiet iki b vai. vakaro,bei unigtacijo, reikalais ldlau„,u nas,tarimas ruese- gpalilJ ,6 (| Soimo

Dėl BALF Seimo
BALF Skyrių Valdyboms
Kaip žinote, BALF Sei-

pareigas eitų. O taip nėra. i daug, nes tos musų idėjos f i skurdžiose stovyklose. 
Teko girdėti, kad nauja-į išreiškia darbo žmonių šie- Dalis stipresniu t

sis delegatas skundėsi ir,kimus. Imkime tokius rei-'turėjo laimės iš Vokietijos 
dėl praeities. Sako, senasis i kalavimus, kaip 8 valandų Austrijos pasprukti ir isi- 
deiegatas
vėjams,
uždarbi- r---------—------  ------ ---------- —__ _
ninkams, bet naujasis dele- darbo žmonių kovos už ge-1 merikos Valstybėse. Tačiau

gamzacijos, nepavykus jų 11, N. Y. Telefonai EVer- • Dr* J. B. fcončlus galėsiu- v>’jssta sPallM 16..d- vai. 
tremtinių vajui, BALF negavo. ereen 7-1422 ir EVergreen .ti Pittsburghe tik spalių

diena, tai ir draugijų suvą; , cal.bingų • - •
ziavimas buvo nukeltas įsi - - - *

15,000 vaikų ir jaunuolių įr ’zvmiųšimtai ligonių su baime t 
žiemą; 

nukrypo i 
Negi 

kada dau-tokių laimingų lietuvių ligi 
šiol teturime vos apie 6000. 

' Apie 55,000 lietuvių dar te-
gatas tų pakėlimų negalįs resni gyvenimą, už darbi- 
surasti... Jam buvo tuoj pat ninku teises, jei ne social- 
nurodyta, kad tikrai prie demokratai?
senojo delegato uždarbiai 
buvo pakelti Atkočaičio judėjimas, iš paviršiaus žiu-į mus DP jstatyi 
dirbtuvės preseriams, Ma- p int, atrodo lyg silpnas. Bet i nauja viltis, kad

juos apleisime,

ISIGYKĮME VERTINGŲ ! rugsėjo 26 dienos į spalių 3 Z * “ *
LEIDINIŲ APIE i dienų. Todėl draugija ate'įi,r Valdvt-a nr,«o i IFTFIVA * • * -* - • 1 r»ALr Valdyba prašoL1ETU\Ą. stovą, turėtų neužmiršti.j prisjysti ko daugiausi* dc.

mos Lietuvių Taiy-ljjad , Tremtinių Gelbejimo |egahJ. Kviečiami ir drau-Amen
geliui jų taip arti galimybė bos Sekretoriate (1739 So.'Komiteto šaukiamo suva- 

- - ' — - žiavimo diena yra pamai
nyta iš nigsėjo 26 dienos į 
spalių 3 dieną.

.... « ... . - Viršminėtas suvažiavi-
. ' * - •, . • j i* x ? nam vaikui kas savaite BA- History of the L.ithua.nian ivvksta Lietuviu Pilie*tūlio, Atkočaiėio ir buvu-itaip tik atrodo, nes jei pa-i kotarpyje žymi dalis tremti- LF skirtŲ tjk „0 vien? dž. Nation 1948 m 544 pusi.,I j ,703 Jane "t

šioj Karvelio dirbtuvėse žiūrėsime 1 platų ir stiprų; mų a.v'.-ivs 1 AmeriKa. Ta-1 žutę kondensuoto pieno, tai stori viliai, S5.00. ,
žirkavonių darbininkės ga-junijinį judėjimą, tai maty- ciau dar ilgą lan:ą daugu- turėtu pjr’Ktį 780.000 ciėžu- Thomas G. Chase. The
vo uždarbių pakėlimą, Zor-sime, kad visas didysis A- ma tremtinių turės likti D r pieRO per metas> o vįen storv of Lithuania, 1946m.,

apleisti Vokietiją? Haisted st., Chicago 8, III.,
A , T1.. ; Reikia žiemai skubiai Tel. CANal 8500) galima

Amerikoje socialistinis:bevargsta >to\yKlo^e. Pne- pirkti riebalų, pieno, cuk- Įsigyti šių vertingų veikalu:
DP įstatymą, sužibo raus žuvies tauku. Jei vie- Čonstantine R. Jurgėla. 

2 metų lai-į

lando dirbtuvėj irgi veik merikos darbininkų judėji-• • 1 •• 1 * A* _ _ *_ * _ _• 1 5 stovyklose. 
Stovyklose tam, neskaitant persiunti- 392 pusi.

erijų atstovai bei svečiai. 
Nuo Jusu dalyvavimo pa
reis BALF Seimo pasiseki
mas.

Vykstantieji iš toliau de
legatai rezervuokitės kam
barius rašydami: Morrison 

S. S. Pittsburgh, Pa. Hotel, Clark and Madison
Liet Kliubo Narių Draugiš- Chicago, III.

kas Iiv.ii.vima. Nonnticp apsigyventi pas
Rugsėjo 19 Pittsburgho !’r yaclu5.zmoaes.’.

Lietuvių Kliubas buvo su s'“1“™ P' >>mt. komi- 
v sijos pirmmmkui: Prarųia

stori viršai, $3.50.
Lithuania. Country and

gos: be langų, be durų.j .Jei vieno lietuvio tremti- Nap ’̂p;.^' rhmdaru Har 
Daug tremtinių gyvena pus- į mo šalpai BALF skirtų per ;^ai- ^ar.
mamose, e™-, skiriama 20%

visi skyriai gavo pakartoti-1 mas remiasi socialdemo- stovyklose gyvenimo są- mo išlaidu reiktu 8150,000! 
nųs uždarbių pakėlimus, kratų iškeltomis idėjomis ir baisios. Patalpos blo-i t ‘ a ..

visos didžiosios unijos lai 
kosi tų idėjų.

Mes lietuviai socialdemo-

Pas Shimaitį irgi buvo už
darbiai pakelti...

Kaip Ch. Kundrotas iš
girdo tuos faktus, jis supy
ko ir nebesikalbėjo dau
giau. . . . ,__  — __ . _

Seniau, kai nueidavai i;sų socialistinės organizaci- arklidėse.
" girdėdavai jos yra dalis bendrojo pa-1 ” ““

’ ’ * žangaus judėjimo

dirbtose arklidėse, palėpė .... ,HUJ
se ar tiesiog urvuose. Pav., BALF turėtų išleisti per ... ndnanfiAtn<. i.a:n 

darbininkų Judėjime ir mu-! Dillingeno stovykla yra bu- kietus arti dviejų milijonų 1............... .
kratai užimame tam tikrą į
barą didžiajame Amerikos i^e ar tiesiog urvuose. Pav.,

rengęs nariams rudenini iš-
Sr'Tda^ų -e, Chicago 32, ....Pumputis, 44Š3 So. Chrrtp-

doleriu.

nuolaida. Šios knygos gali

na.

unijos rastinę, 
kalbant apie darbus, kaip 
kur reikia darbininkų, ko
kie užmokesčiai, kokios 
dirbtuvėje sąlygos. Dabar, 
jei nueini į unijos ofisą, tai 
jautiesi, kaip Ridgewoodo 
parkelyje, plaperiavimas be

šiame
krašte

Vienminčiai ir pažangių 
idėjų šalininkai sueikime 
į musų tradicinę vakarienę, 
pasitarsime musų reikalais 
ir draugiškoj , nuotaikoj

Štai tokiose sąlygose jau Tremtinių šalpai^ ir imi 
ketvirtus metus skursta 55,-įgrarijai reikia lėšų. -Juo 
000 lietuvių, jų tarpe 15,- gausiau šiandien sušelpsi-

Pažymėkite ženkliuku pa 
į, adresf 
atsiųskite

geidaujamą knygą, adresą
na varde ir

saiko, o naudos nei už dit- praleisime vakarą.m Z XT _  * •  f •kę.
Visuomet pas kriaučių® 

prieš rinkimus įkaisdavo at
mosfera, bet po rinkimų 
viskas būdavo pamiršta, 
viskas būdavo tvarkoje. Iš
rinktas delegatas nevesda- 
vo liežuvio Vainą, bet žiū
rėdavo, kad įkaitusią at
mosferą atšaldyti ir visus

Neužmirškime dieną, lap
kričio 13, šeštadienį, Lietu
vių Auditorijoj.

J. J. P.

BRIDGEPORT, CONN.

WORCESTER. MASS.

CBESTNETS
CANTEEN
VIETA MALONI IK MLTA

Vitoldų Gerinu, Alave, 
gardžiai pafaniatų Val-

«b| iv
Cta vaanama Ir

M MILLBURY STREET

Su pagarba,
BALF Centro pinu.

Kun. Dr. J. B. Končius.
buvo maloni. Lietuvių Ūkė! 
yra viena iš gražiausių ir 
geriausių išvažiavimo vietų, 
kuria naudojasi ir daugelis 
svetimtau čių organizacijų.
Kur Dingo Jonas Mažukna?

Teko dalyvauti keliuose 
lietuviškuose išvažiavimuo
se, kur suvažiuoja visokių 
Įsitikinimų Pittsburgho lie
tuviai. bet niekur neteko 
matyti mano buvusio drau-

PIETŲ AFRIKA NEBUS 
NEUTRALI

Jei kiltų karas tarp Rusi
jos ir Vakarų Valstybių. 
Pietų Afrika stotų į karą 
šalia Vakarų Valstybių. Ši
taip pareiškė Pietų Afrikos 
krašto gynimo ministeris, 
F. C. Erasmus.

uo bE i“??
ikv.irno i.1 «-eikatin-n.-lu0:au P35™5™® kn.vgą c- fcSA it Pelnai <COD>.

me
palaiky___ .. ____

blogesnė. Tremtiniui skiria-į tuo greičiau jie galės P1’
ma po ketvirtadalį svaro išvykti iš Vokietijos, Aust- Vardas 
mėsos per mėnesį. Maiti-i rijos. Italijos ir pastoviai 
nantis iš bendro katilo, nė.^ur kitur įsikurti. Mažiau Adresą.'
vienas tremtinys jam numa-Į L___________f
tyto davinio negauna. Mais-'

000
Maitinimo

vaikučių!
padėtis dar

tas neįvairus, blogų ir men
kų produktų.

Laimingesni, kurie gauna'

Sandariečių Prakalbos
Sandaros 15-oji kuop^čia 

rengia viešas prakalbas. 
Kalbėti pakviestas buvęs 
Lietuvos generolas Jonas 
Černius, kurs dar tik prieš 
kelis mėnesius atvyko į A-

i iš Amerikos siuntinėlius.
Tačiau tokių tėra keli tūks
tančiai, o apie 50,000 trei?.- , 
tinių naudojasi vien BALF' 
šalpa.

Ypatingo susirūpinimo B-
ALF-ui kelia vaikučiai, pri
auganti jaunuomenė, ligo- 

' niai ir seneliai. Jiems skur-
meriką ir turės .daug ką į das ir vargas gali turėti at 
svarbaus papasakoti. Taipkičiai nebepataisomų pase 
pat kalbės demokratų par-įkų. Nedaraaitinti, suvargę, 
tijos atstovas advokatas Di-'ir pasikeitus sąlygoms, daž-_ i______•_ ___ _vain apie besiartinančius 
rinkimus Amerikoje.

Prakalbos įvyksta spalių- 
October 8 d., penktadienį, 
7:30 vai. vakare, 407 Lafa- 
yette st.

nai gali likti žmonėmis be 
ateities, be sveikatos.

Iš 15,000 lietuvių vaikų 
ir jaunuolių dėl blogos mi
tybos ir blogų patalpų, apie 
30 nuošimčių serga įvairio-

Kviečiame visus lietuvius nrtis ligomis, 8 nuos. serga 
gausiai atsilankyti į pra- džiova, anemija, asthenia, 
kalbas. P* Remeika. • rachitu. Svorio trukumas

JUOZAS STALINAS
I »<A

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijcs Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Puipauskas, kuris pa
žysta Stalių nu° Jo kodikystėa. čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai-bet istoriniai faktai, su datų, ivetu ir var
dų nurodytus*8-

Paskutini^’8 Mikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys- Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jj nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynu faktų, kaina tik 25 cent. (Jaunama “Ke
leivio” knys?nc:

KELEIVIS
636 Broa^3^ South Boston 27, Mass.

Laikas Užsisakyti Kalendorių
“Keleivio” Kalendorius: Be to, 1949 metų Kalen- 

1949 metams jau spaudoje, doriuje bus platus straips- 
todėl pranešam draugams, nis apie atominę energiją, 
kad dabar jau galima ji už- Aprašymu ir iliustracijomis 

; sisakyti. Užmokestį galima bus parodyta, kas yra ato- 
prisiųsti kartu su prenume- mas, kaip išrodo jo kons- 
rata, arba ir atskirai. ti ūkei ja, kaip jis skaldo-

Mes busime draugams mas, kaip įvyksta sprogi- 
dėkingi, kurie nelauks “pa- mas ir tt. šitokios literatu- 

Į skatinės dienos,” bet pr* ros lietuvių kalboje iki šiol
siųs užsakymą dabar, nes dar nebuvo.
tai pakitevins mums daritą. B žino jr kjtoki

*?įsl.!nc >»- naudingų informacijų, ooli-
siuntineti Kalendorių tiem. (ik irs^okslo žinij;’ 
kūne bus užsisakę jį anks- *
ciau. Nors popiera pabrango

1949 metų Kalendorius b igubai. Kalendoriaus kai- 
daugeliu žvilgsnių bus įdo> !]a pasilieka toKia pat, kaip 
mesnl”, negu pirmiau buvę. buvo o0 centų.
Visų pirma, bus reformuo
ta jo kalendorinė dalis, kur 
greta krikščioniškų vardu, 
bus paduoti ir tautiški lie 
tuvių vardai.

Prašome adresuoti taip:
“KELEIVIS”

636 Broadway, 
South Boston, Mass.



Ketvirtas KELEIVIS, BOSTON N*. 39. Rugsėju 29 Ą IMS m.

Pasikalbėjimas f
Maikio su Tėvu

Kam įdomu - Tepaskaito
PAAIŠKINIMAS DRG. K. BIELINIUI DĖL DARBO 

SĄLYGŲ VERMONTO FARMOSE

—Maike, aš negaliu nie-

Brangus Drauge:
Jūsų laiškučio kopiją,

rašytą d. J. Buivydui, š. m.

miliono atlaidų šventadieni 
ir net vidur mišių, škaple- 
rius, rąžančius, maldakny-

klevo cukrus; vidutinis Ver- bosios gegutės nematys ir jeigu dėde narnas savo ru- 
monto ūkininkas turi meti- jos taip maloniai kukuojan- bežių atidarytų, tai kone vi
nių pajamų nuo $5,000 iki čio taiso negirdės, šiaip at- si Kanados, ypač Kvebeko 
$15,000 iš klevų sulos pra- ras tą pati, kaip ir senoj provincijos francuzai sugu- 
monės. Vasaros metu te”ks tėvynėj Lietuvoj. Gal skir žėtų Amerikon. Kiekvie- 
daugiausia dirbti prie gy- tumas bus tik tame, kad čia nais metais čia įsileidžiama 
vulių ir laukų darbų. Ver- kalnai aukštesni ir kloniai jų apie 7<>0 laikinai specia- 
monto valstijoj didelių ūkių gilesni: ežerai didesni ir liams ypač ūkio darbams ir 
nėra, čia dvigubai daugiau upės platesnės. Pav., aš gy- kai laikas išsibaigia ir reik 

venų ant pat kranto Cham- jiems grįžt atgal į Kanadą, 
plain ežero, kuris turi 8 tai nė pusės jų negalima

karvių, negu žmonių ir val
stija yra žinoma kaipo 
“Plieno Gamvbos Centras”

i rugsėjo 6 d., išvietintų lietu- ges ir visus nuo velnių apsi-
vių.reikalu, aplaikiau. Ačiū. gynimo pabūklus metama ___ ___  ______ . __ r_______ ____ - __
Reikalaujate daugiau in- šalin ir kiekvienas gyvas Naujojoj Anglijoj. Musų o Connecticut upė kuri da- Vermonto giriose. Dėlto
formacijų, sėjos: bėga į laukus suimt ir ga- valstija pieno produktais linai teka per Vermontą imigracijos viršininkai turi

Taip. mes turime parūpi-j bent derlių į pastogę. % aprūpina išimtinai Bostono dvigubai platesnė už Lietu-
' ne vietų 1600 išvietintiems 
lietuviams, pavieniams ir su 
šeimoms. Bet žmonėms no- 

i rintiems vvkti čia, i Veri 
monto valstiją, žemės ūkio 
darbams, kurie reikalaus iš 
iusu perdaug “plačių” in
formacijų apie darbo ir 
•ragyvenimo sąlvgas, tai 

tokiems žmonėms patartina 
čia nevykti, nes iie sutiks 
“baisias... darbo ir pragy
venimo sąlygas”. Smulkme-

mylias pločio ir 125 ilgiosurast, ima ir * paklysta 
Vermonto giriose. Dėlto 
imigracijos viršininkai turi 

_  neva rūpesčio, bet dėlto
vi vki v i • - ,noto? metropolija ir dalinai Ne\v vos Nemuną prie Svetijanc- niekas nenukenčia. Taigi,KI <b) Kokioj yra pata- Yorko di(lmiest| Karvių kos, Diržu, Gemašiu. Lip-jei Kanados darbininkai

pų sąlygos zJn.°‘i1 t, * " nereiks rankoms melžti, tą niurni. Mizarų. Druskininkų turėtų žmoniškas darlx>,
m<At" H Paloviu^ “A*"’ at^e^am mašinomis. Bet ir Liškiavos (toliau nesu maisto ir butų sąlygas, tainėra at^e^:am mašinomis. Bet ir Liškiavos (toliau nesu maisto
D Pien4 sudėti Į šaldvtuvus. matęs). Bet yra neplačių tie francuziukai taip nesi-
* ^toge >u- . ; - į nntsirn tmViiic nnrr^jKonti i i,, visai cion>*ii lineliuVh Vn- sVvprKtii Amerikon. O ko

—Gera diena, tėve!
—Ant amžių ir amen ’.
—Butų gerai, tėve. jeigu 

taip butų.
—Kaip?
—Jeigu geros dienos bu

tų amžinos.
—Maike, kai aš buvau 

tavo metų, tai man kožna 
diena buvo gera. Todėl aš 
rokuoju, kad ir tau dabar 
svietas išrodo kaip gaidžiui 
pavasaris. Ot. man tai jau 
kas kita. Marmatizmas kau
lus suka, naktimis užmigt 
negaliu, ir gyvatine jau ne
labai pamačija.

—Tėvas kalbi apie asme
ninius reikalus? o aš žiuriu 
į pasaulį iš visuomeninio 
matimpunkčio.

, - potamgrindys pereis- r trokais
, . jungiamuskais divonais nenuklotos. oe?žkelin. 
bet muilo čia yra ligvaliai -Kb.; 
ir vandens nestoka. kas ne
tingės bent syki i savaitę 
grindis nusivalyt, ta užtik
rinu, it veidrody savo vei
dą pamatys, nes mus grin
dys klevo šlipuotom lentom 
grįstos. O lovą kaip pasi
klos—taip išsimiegos. Be'e.

kiekvienas. _____  nugabenti į ir visai siaurų upeliukų, ku- skverbtų
nūs punktus prie riuos Įsibėgėjus galima per- patys neturi, tai kaip gi jie 
ių—tą iau turės at- šokti ir vietomis net per- gali duoti musų broliams 

likti mus broliai, atvykę iš ženg-i. kain ir Lietuvoj. Gi ten nuvykusiems’
DP stovyklų. upeliuose žuvikių ir giriose Imant visa tai domėn mu-

KI. (d) Ar reikės suda- žvėriuku yra daugiau, negu sų broliams čia neteks su
ryti darbo sutartis ir. teigia- Lietuvoj. Taigi žve’ot ir kandus dantis kentėt. Be 
mu atveju, kokiam laikui? medžiot galima kiek tik to, čia laisva šalis, nepatin- 

nori. '' ka — eik sau kur nori. Buskasniskai skamba jos šitaip. dys klevo"šlipuotom lentom At. — Amerika yra lais- 
Klausimas, (a) Kokie gestos. O lovą kaip pasi- va šalis, dėdė Šamas griež-

maždaug atlvginimai že- klos—taip išsimiegos. Be'e. tai draudžia ir visiškai ne- suteikti todėl, kad kai A-,„m,™ b„- tn
mės ūkio darbininkams ir čia žiemos labai šaltos ir ’eidžia kontraktuoti pavie- kurie lietuviai, nuvykę dar- d^ma bus to
kiek valandų i para dirba- gilios, panašiai kain Lietu- nius samdinius. Jeigu nori bams i Kanada ir Angliją. kiu, kui it
ma? voi. medžiu vra ligvaliai. kontrakto, tai turi stot dar- turi labai sunkias maisto ir

Atsakymas. — Atlygini- malkų prisikirst ir pečių bo uniįon ir tik per uniją butų sąlygas. Nenorėdami 
mas didžiausis visame pa- prasikurt reiks patiems, leistina dirbti po kontraktu.i pakenkti tiems. kurie ruo- 
sauly, ir musu farmeriai Bet ant pečiaus užsilipt ir ?i nuo čia prasideda jau šiasi į tuos kraštus imigruo-
dirbdami i laikrodžius ne- atsigult kai Lietuvoj — čia mano profesija ir ypatingos ti, jie kenčia dantis sukan- •'<. ir

nevalia. mano užduotys. Bukit tikri, dę darbo sutarty pažymėta; ftalino^ Hjtleno ir Mussoli

Kl. — Šitas, žinias prašo- tokių, kurie nueis, pabėgs ir 
e suteikti todėl, kad kai dal' kitokiu, šelmysčių pn-

apsidairę vėl sugrįš, apsi
pras ir patai s gerais Ameri
kos piliečiais. Amerika yra 
geriausia šalis visam rasau- 

bet žmonės užsikrėtę
žiuri, valandų neskaito. Iš 
esmės farmeriai kalba lėtai, 
eina povaliai ir dirba ne-

(c) Kokius, maždaug, 
dirbti ūkio darbus

iei koks fašistukas prasi
skverbs ir čia atvykęs nesu

laiką. Taigi, nenorėdami t Pį° kvarabos bacilomis, to- 
pakenkti Jums ir sau. pra-i^ie cia liguistai nepagei-

—Bet tėvas priguli pne Jį £į šienapiutės ''metu, gyvulius, teks eiti girion tingesnės tu darbų sąlygos? At. — Taip, butų nema- ^ilSirdžbd 
kokios ten sceMyvos susai- kai derlius pradžiūvęs lau- kirsti malkas: antroj pusėj At. — Kitokių čia vpa- lor.u. Gi mes tikri, kad tų; ięikJlrti nraiSSLu d 
dės. Gal ka» nore įs jo? kuose gujį nenuimtas, o pa- kovo reiks gręžti klevus ir tingesniu sąlygų nėra ir jų nemalonumu bus. Bet mes " A^J tikiuslu*

turi at-, dangė niaukiasi pilkais ir užstatyt tam tikrus indus nebus. Galima pridėt bent vermonti e č i a i —— ’ ■*viršininkų ar narių
liekamą kambarį. Paraginki pasiruošę

. . . tamsiais debesimis, tai kad sulai nuleist: iš tos sulos tie. kad šičionai atvykę tuos nemalonumus sutikti ir f i herai ni ir f?in.
juos padėt: tremtiniam^. jr didžiausių atpuskų bei gaminama klevo sirupas ir musų broliai Lietuvos rai-i dargi prie to pripratę. Pav.,! T .

—Žinai. Maike, ką aš taut -j ■ - ■ . j___ . KlfTlūl
pasakysiu? Ponams aš ne
noriu daryt jokių stora vo-į 

1 tiių.
—Bet tremtiniai nėra jo

kie ponai, tėve.
—Jes. Maike. aš girdė

jau. kad tenai susirinko visi 
ponai. Prastas narodas pa

—O kas tai do pęr daikj LiJiko Lietuvoj, o išbėgo tik
tas, tas matimpunktis? Aš 
tokio žodžio da negirdėjau.

—Matiir.punkčiu lietuviai 
vadina žmogaus pažiūras, 
tėve. Pavyzdžiui, tėvui iš
rodo, kad išsigerti, tai geras

daktarai, lojeriai, studentai 
ir kitokie dykaduoniai. Tai 
kam. juos dabar gelbėt?

—šitaip 
kalba. tėve.

tik bolševikai 
Bet taip nėra.

.1

dalykas; o man rodos, kad; Lietuvoje ponų jau nebuvo.: 
tai yra labai blogas papro- Profesionalai ir studentai, 
tvs, nes aptemdo protą, pa-'n®ra joKie ponai. Jie Lietu- 
žemina žmogų ir daro nuo- vo? ūkininkų vaikai, tik pa
stolį jo kišeniui. Taigi, žiu- mokyti, kad galėtų visuo- 
rint iš mano matimpunkčio*mene^ tarnauti ir valstybęi " I f 1 * *erti neužsimoka. Ar dabai- tvarkyti, 
bus aišku, ką reiškia matim- daktarų, 
punktis? reikia rašytojų ir kitokių in-

—Ne. Maike, visai neaiš- teligentų. Nes kas gi rasys 
ku. Pirma tu sakei, kad ta- knygas, kas leis laikraščius, 
vo matimpunktis cieliuoja i kas mokytojaus mokyklose, 
kokią ten visuomenę, o da- kas svies visuomenę, jeigu 
bar tu šauni į snapsą. Na. ne'u> inteligentų? Arba 
tai kaip aš čia galiu supras- kas lupinsis žmonių sveika- 
ti, ar visuomenė bloga, ar Juk fabriko darbinin- 
šnapsas negeras? kas ar ūkininkas ligoniui

—Tėve, nekrėsk juokų, operacijos nepadarys. Rei- 
nes aš kalbu rimtai. kia daktaro. Taigi tėvas ne-

—Na, tai išvirozyk žmo- Z!Ea’ šneki, kuomet sū
niškai. ką tu nori man paša 
kyt, be jokių matimpunk- 
čių. kad aš galėčiau supras-, —Olrait. Maike. jeigu aš 
ti. Gal tada ir as galėsiu gausiu burdą, tai priimsiu 
tau pamačyt. » koki daktarą. Gal išvarys

—As tikiuos, kad tėvas p-an ta skaudėjimą iš senu 
tikrai galėsi man padėt, nes kaulu/
noro tokiam darbui turi. į----- :---------------------------

—O iš kur tu mano norą 
žinai?

—Pereitą syki tėvas no
rėjai eit rinkti popiežiui 
aukų. Tai buvo aiškus no
ras, tik nereikalingam tiks
lui.

—Ar tu turi geresnį tiks
lą?

—Taip, tėve. Tas -tikslas 
yra padėti Lietuvos tremti
niams atvykti Amerikon.

Visuomenei reikia 
reikia inžinierių.

Lkai, 
nai ’

kad tremtiniai yra “po- 
, kuriu nereikia gelbėt.

WALLACE SAKO “KRI- 
ZIAI” IŠGALVOTI

Henrv A. Wallace iš'-y- 
vvko rinkiminei propagan
dai i Texas valstija. Ten 
jis aiškino, kad visi “kri- 
ziai”, kurie kyla tarp, Ame
rikos ir Rusiios, vra kapita
listų išmislyti. Sako, kapi
talistai nori aukštu kainu, o * *'
kad kainas sukėlus, jie pri-

Tuo tikslu dabar lietuvių vertė valdžią ginkluotis, o 
visuomenė Amerikoje pildo kad galėtų pateisinti gink- 
tam tikras blankas, kurio- lavimąsi, jie sugalvoja vi
lnis yra prižadama atvyks- sokius “krizius” ir baido 
tantiems tremtiniams apsir Amerikos žmones. Wallace 
gyvenimo vieta ir padės žada taiką, pigias kainas ir 
jiems darbą susirasti. Taigi taikų Staliną, bet jis nepa- 
aš patariu, kad ir tėvas iš- .-ako. kain ji? “užgerins” 
pildytum nors vieną tokią Staliną, kad ir Rusija nusi- 
planką. ginkluotu.

This advertisement sponsored by BOSTON EDISON COMPANY

ELECTRIC INSTITUTE 
OT BOSTON

Prezidentas Trumanas, 
kalbėdamas Los Angeles 
mieste, kreipėsi į Amerikos 
liberalus. Jis sakė:

“Tas faktas, kad komuni
stai vadovauja ir išnaudo
ja trečią (Wallace) partiją 
rodo. kad ta partija neat
stovauja Amerikos idea

lus.”
Prezidentas sakė, kad tre

čioji M'allace partija yra 
sukurta tam, kad suskal
džius demokratų partijos 
balsus. Ji pasitarnauja re
akcingiems repuhlikonams, 
o ne Amerikos demokrati
jai. Trečioji partija yra be
jėgė ką nors pasiekti, liet 
ji gali atitraukti dalį libera
linių balsų nuo demokratų 
ir tuo budu gali patarnauti 
reakcijai.

Prezidentas Trumanas 
teisingai įvertino “trečiąją 
partiją”. Tai yra komunistų 

•sukurta ir komunistų vado- 
; vaujama partija, 
i Kad ta \vallacinė “trečio
ji” partija yra komunistų 
išperėta ir vedama, mes ga
lime matyti iš to. kad lietu
vių tarpe už tą partiją dir
ba tiktai bolševikai ir bol
ševikų žinomi “bendrake
leiviai”. Kai kurie tų “ben- 
drakaleivių” kratosi komu
nistų vardo, bet jie visada 

į dirba su komunistais ir vi- 
1 sada yra jų pastumdėliai. 
Taip yra ne tik lietuviu tar
pe.

Tą “trečią” partiją pa- 
i smerkė Amerikos darbinin
kų unijos ir liberalinės or
ganizacijos, o jai pritaria 
tiktai komunistų suvedžioti 
“bendrakeleiviai”, kurie vi
sada pasikabina ant bolše
vikiškos meškerės.

Juo daugiau balsų sužve
jos vvallacinė partija, juo 
geriau bus respublikonis- 
kiems reakcininkams, o ne

; Amerikos darbininkams.
Prezidentas Trumanas 

kviečia visus Amerikos li
beralus stoti už demokratų 
kandidatus šių metų rinki
muose. Jis sako, kad juo 
daugiau balsuotojų eis pa
čiuoti savo balsą, juo >un- 

j kiau bus reakcininkams lai-
,mėti rinkimus.

i
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Nuo Lopšio iki Grabo
. mėn. 5 d. Angli- darią ir žemas kainas karo
joje įsigalėjo penki įstaty- ir pokariniame laikotarpy- 
mai. km-,e nam indinoi j e. Jos palyginti nedaug pa

kilo, nors ir dabar jaučia
mas kai kurių prekių truku
mas vidaus rinkoje.

mai, kurie pagrindinai pa
keitė socialinį draudimą ir 
sudarė gilias ir toli siekian
čias permainas socialinio 
teisingumo srityje.

Šių įstatymų vedamoji 
mintis — suteikti visiems 
Anglijos gyventojams

Pagal naujus socialinio 
draudimo nuostatus, be 
aukščiau minėtos paramos 

_ . __ , nedarbo atveju, darbinin-
cialinį saugumą nuo lopšio kai, tarnautojai ir laisvų 
iki grabo, nes dabartinėje profesijų asmenys bei ne
ekonominėje sistemoje, toli dirbantieji gauna nemoka- 
gražu ne visi pajėgia ligosimą gydymą.
metu tinkamai gydytis, se- Dabartiniu metu yra 23 
natvėje turėti lėšų pragyve- milionai gyventojų apdrau- 
nimui, nedarbo metu šutau-: stų ligos atveju. Gydomas 
pų ir tt. i ne vien dirbantysis, liet ir

Šie įstatymai, kuriuos jo šeimos nariai, 
baigė ruošti ir dabar įgy- Jie gauna ligos metu ne- 
vendino socialistinė vyriau- mokamą daktaro priežiūrą, 
sybė Anglijoje, tuos truku- vaistus ir kit., o jei reika- 
mus dalinai pašalino. iinga, nemokamai gydomi

Remiantis šiais įstaty- ligoninėje.
mais, visi Anglijos gyven- Kiekvienas ligonis gali 
tojai nuo 16-65 metų am-; pats sau daktarą pasirinkti, 
žiaus, suskirstyti į tris ka-' Daktarui, ligoninei, slaugei 
tegorijas: darbininkus ir ir tt. apmoka ne pacientas,

so-

“National Assistance Act” : 
rūpinasi vargšų globa.

Labai trumpais bruožais 
čia pavaizduoti socialinės 
apsaugos įstatymai, kurie 
neseniai įsigaliojo Anglijoj.

Socialinė įstatymdavystė 
Europoje ilgą laiką buvo 
geriausiai sutvarkyta Vo
kietijoje ir anglai šioje sri
tyje visada sekdavo Vokie
tiją arba kurdavo savo spe- 

‘cifinio pobūdžio socialinio 
draudimo įstaigas. Bet iš 
didžiųjų Europos valstybių 
Vokietija pirmavo ir tik dė
ka reformoms, kurias dabar 
pravedė Darbo Partijos vy
riausybė Anglijoje, ji tapo 
viena iš geriausiai sutvar
kiusių socialinę darbininkų, 
tarnautojų, laisvų profesi- i 
jų asmenų globą, kuri kiek
vienai valstybei labai svar- Į 
bi politiniu, ekonominiu ir 
kit. atžvilgiais.

Mes matome, palyginę su , 
Anglija, kaip-USA atsiliku
si kaikuriais atžvilgiais.

Prisiminkime vien ligos 
atvejus. Kiek čia lėšų rei
kalinga susirgus ir ypač jei į 
liga sunkesnė bei ilgiau 
truka. Pagaliau ne visi ir

SPROGIMAS IŠNEŠIOJO atominių chemikalų dirbtuvę

tarnautojus, laisvų profesi- bet valdžia. Tas pats taiko- 
jų darbuotojus, nedirban- ma ir dantistams, 
čiuosius. Šių kategorijų as- Ligos metu ligonis gauna turi lėšų. 
menys privalo mokėti sa- 5.20 dol. per savaitę šešių Šiuo atžvilgiu ir 
vaitinį mokestį ligos ir ne- mėn. laikotarpyje, o vėliau klausoma Lietuva 
darbo apsaugos kasoms. Jo-po 2.10 dol. ‘pralenkusi USA.
dydis priklauso nuo kate- Darbininkė ar tarnautoja į 1926 metais Lietuvos pas- 
gorijos. Be to kiekvienos gimdymo atveju 13 savaičių: kutinis demokratiškas sei- 
kategorijos ribose ji svv- bėgyje gauna pašalpą po mas buvo išleidęs ligonių 
ruoja pagal amžių ir lyti. 7.20 dol. ir kūdikio “krai-lkasų įstatymą, kurio įgy- 

čiui” 16 dol. Jei gimsta dvi-! vendinimas, dėl įvykusioj

nepri
buvo į

Darbininkas nuo 18 metų 
amžiaus moka 98 centus nukai, — dvigubai, 
(pavertus į doleri oficialiu \ yrąs sulaukęs 65 m. am 
kui-su) per savaitę arba ižiaus, moteris 60 metų, gau 
51.41 dol. permetus. Darb
davys primoka prie darbi
ninko mokesčio 84 centus ir 
vyriausybė 42 centus Į sa
vaitę.

Laisvų profesijų asmenys, 
advokatai, inžinieriai ir pa

Brush Beryllium kompanijos dirbtuvė, Lorain, Ohio, gamina įvairius chemi
kalus atominėms bomboms. Toje dirbtuvėj dėl neišaiškintų priežasčių įvyko 
baisus sprogimas, kurs išnešė į padanges visą dirbtuvę ir pridarė 250,000 do
lerių nuostolių. Per dideles gaisrininkų pastangas buvo išgelbėti dideli san
dėliai su įvairiais chemikalais ir žaliavomis.

MARGUMYNAI

Kas Turės Senate 
Daugumą?

Šio rudens rinkimuose 
bus renkamas šalies prezi
dentas, atstovų rūmų nariai 
(kongresmonai) ir trečda
lis senato. Turi būti per
rinkti 33 senatoriai.

Dabartiniame senate re- 
publikonai turi 51 vietą, o 
demokratai turi 45 vietas. 
Republikonų dauguma yra 
labai nežymi ir labai netik
ra. Šio rudens rinkimuose 
ta dauguma gali virsti ma
žuma, nes demokratų parti- 

i ja deda dideles pastangas 
atkariauti iš republikonų 

: kelias senatorių vietas.
Pagal Amerikos konstitu

ciją senatas ir atstovų rū
mai turi tą pačią įstatymų 
leidimo galią ir jei tarp se
nato ir atstovų rūmų nėra 
sutarimo, įstatymai negali 
būti išleisti. Todėl užtenka 
turėti vienuose rūmuose 
daugumą ir jau galima įs
tatymų le'idimą žymiai pa
veikti. Virš to, Amerikos 
senatas vaidina labai dideli 
vaidmenį Amerikos užsie
nių politikoj, nes visos tarp
tautinės sutartis turi būti 
senato patvirtintos.

Demokratų partija tikisi,
. « ... kad ji gali rinkimuose pa

siskaitymų, pamokinimų, o vei^tį jg republikonų parti- 
labiausiai aciu Maiklui su jos senat0 daugumą. De- 
Tėvu. Su pagarba, mokratai mano, kad jiems

Mrs. Marijona Endzulis į senaĮ0 perrinkimuose tik 
Chicago, R1- keturios vietos yra netikros, 

,, ,. ~ [ kur varžytynės bus karštos.
Gerbiamieji, Tai yra senatorių vietos
Gavau is Tamstų piane- Montanos, N. Meksikos, 

simą, kad mano prenume^ Colorados ir R. Island val
stijose. Tuo tarpu republi-

Smetonos perversmo, buvo 
atidėtas dviems metams. 
Bet ir prie Smetonos-Volde- 

na pensiją nuo $5.20 savai- maro režimo tas įstatymas, 
tei. Jei vyras dirba iki 70 į nors ir buvo žymiai pablo- 
metų, o moteris d ki 65 metų [gintas, buvo vykdomas gy- 
tai jų pensijos yra žymiai j veniman nuo 1928 metų. 
didesnės. * [Pagal tą įstatymą ligonių

Nelaimingo atsitikimo at- kasoje darbininkai ir tar- 
vejais, jeigu jis įvyksta dar 1~K~: x

Mokslas Tarptautiškas [toliese, Lignice, stovi rusų 
Gamtos mokslai yra tarp- kariuomenės dalis, kuri rei- 

tautiški, jie nesilaiko vals- kalui ištikus gali paimti ka- 
tybių ir tautų i ubežių. Apie syklas savo priežiūrom
vieną tarptautinį mokslinin- --------------
kų bendi adai biav imą papa- panaį Reformuoja Savo 
šakojo ką tik įvykusiame Rašybą
“American Association for

i nautojai už labai žemą kai- the Advancement of Scien-
našiai, o taip pat asmenys: bovietėje, atlyginimas yia 
priskirti prie nedirbančiųjų (žymiai didesnis kaip ser-
moka žymiai daugiau. gantiems. , • -* . Tuo atveju, kai nelaimes

Ką gauna Anglijos darbi- paseko je darbininkas ar
ninkas ir tarnautojas? Ne
darbo metu pašalpą, ligos 
atveju nemokamą daktaro 
priežiūrą, vaistus ir tt., su
laukęs 65 metų amžiaus 
pensiją ir mirties atveju ap
mokamos laidotuvių išlai
dos. Moterys gimdymo me
tu gauna pašalpas.

Tuo budu dabartiniu me-

tarnautojas nustojo visą ar 
dalį darbingumo, mokama 
invalido pensija, pagal nu
stoto darbingumo dydį

ną gaudavo vaistų ir dakta
ro priežiūrą, o esant reika
lui ir ligoninės gydymą.

Ir Lietuvoje ir USA bei 
Anglijoje ir kitur įstatymai

ce” suvažiavime tos draugi 
jos pasitraukiantis pirmi 
ninkas, astronomas Dr. 
Harlow Shapley.

Jis sakė, kad laike antro

Nuo šių metų spalių mė
nesio 1 d. Danija reformuo- 

■ ja savo rašybą. Pakeitimai

ad mano
rata pasibaigė. Siunčiu $7 
už laikraštį ir prašau pri
siųsti ir kalendorių. Su pa
garba

konai turi apginti septynias 
netikras vietas senate šio- 

a _ . . . I še valstijose: Minnesotoj,
Augusi Gumulausk, Iowoj Wyomįnee. oklaho- 
Michigan City, Ind.,moj. niinoise, W.Virginijoj 

ir Kentucky.
nėra dideli, bet gana svar
bus. Iki šiolei danai, kaip 
tai daro ir vokiečiai, kiek-

nekrinta is dangaus, o juos paulinio karo kelių salių į vo didžia;a piima ,.aide.
atstronomai bandė tiksliai paįar tas panaikinama ir 
nustatyti vidutini atrtu- (|anaj rašvs, kaip anglai ir 
mą” tarp žemes ir saules. kitog taufos
Kad apskaičiavus tą atstu-

išsikovoja gyventojai. Ypač 
svarbu turėti tinkamą ir do- 
lą krašto valdžią, kuri visų

•Jei nelaimės pasėkojedarbininkas mirė, vaikai ir|™» (Srtoftt’*’

Jurgis Paknys.našlė gauna pensiją, nors 
jie patys butų darbingi ir [ 
dirbtų kitose darbovietėse. į

Demokratą Partija 
Apie Lietuvą

tu apie 20 milionų darbi Vyrui mirus natūralia 
ninku ir tarnautojų yra ap- mirtimi, našlei mokama pa- 
drausti nedarbo atveju. Še i šalpa po 7.20 dol. per sa- 
šis mėnesius, pagal dabarti- ' vaitę 13 savaičių laikotar- 
nius socialinio draudimo įs-: pyje. Po to, jei ji yra moti-
tatymus. darbininkas ir tar- na, gauna 6.70 dol. mene- Ityjenautojas gauno pašalpą 5.20, siui. Jei našlė buvo išlėkė- cra,,c National Committee IgJ 
dol. savaitei, jei vedęs 3.20 jusi prieš 10 metų ir yra
žmonai ir 1.50 už pirmą ar-; virš 40 metų, gauna kol su- 
ba vieninteli vaiką. auga vaikai 5.20 dol. savai-

Po 6 mėn. ir toliau jis tei.
gauna paramą, nors nėra “Family Allowances Act’ 
tokio pat dvdžio, bet nepa- padeda ir prižiūri kūdikių 
liekamas likimo valioje, ir vaikų sveikatą bei auklė- 
kol vėl nėra aprūpintas pa- jimą. Šiuo aktu kiekviena 
stoviu darbu. šeima gauna 1 doleri savai-

Tenka pažymėti, kad tei vaiko reikalams, kol jis 
Anglijoje pragyven i m a s pasiekia 16 metų. jpathy with the aspirations
yra žymiai pigesnis, kaip Childrens Act ateina pa- of your organization in its 
USA ir negalime lyginti su galbon naslaiciams ir te- determined effort for free- 
USA kainomis. vams, kūne dėl kūnų nors, fjorn sovereignty and hu-

Anglija sugebėjo islaiky- priežasčių nepajėgia tinka- man dignitv for your heroic 
ti aukštą gyvenimo štan- mai savo vaikais rūpintis.

Statement bv Senator J. H. 
McGrath Chairman, Berno

Gerbiama “Keleivio” re-
uanuija.

Aš prisiunčiu 10 dolerių 
dėl laikraščio, kad jis eitų

Demokratams reikia pa
veržti iš republikonų tiktai 
keturias vietas senate, kad

pas mane ir toliau ir labai turėjus daugumą. Su sena-

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 St, N«w York 1, N. Y.

Kitas pakeiti 
, - * • mas liečia vieną garsą, kuri

mą penkiolika obsenatoi v iki šiolei rašė “aa”, o
jų įvainuose Jcrartuo.-e dai e dabar rašys tiktai “a” su 
n‘r’~ Tu obser- mažučiu ratuku viršuje.

Danai pakeitimus rašy
boje daro todėl, kad nori

Washington, D. C.
September 16, 1948

I extend to the delega- 
tion of the Lithuanian Ame
rican Council my heartiest
greetings, and ask you to širdų bendradarbiavimą, 
include in them the renew- Beje, 'vidutinis’ žeme 
ed esteem of the Democra- atstumas nuo saulės buvo 
tie National Committee. j apskaičiuotas 93.005,000 

We have the fullest sym- myliu.

ilgus matavimus. Tų obser 
vatorijų skaičiuje buvo An
glijos Greenwich. Vokieti-;
JOS observatorijos Berlyne ročvba nadarvti nana-ir Leipcige ir keliu kitų ?avo laAv/^ p^ar5’ pai?a 
kraštu astronomijos obser- sesnę .kitų Skandinavuos Mduių j tautu rašybą. Danų, norve-
VaD°idž?ausiame karo .karš- f™ šve<h» Įslandiečių kal- 

Anglijos astronomas '»f >■? Iabal Prastos ir tų
S'i'r Harold Spence.-Joncs, autų žmones savo on iiaiut r; . literatūra ir laikrasurankiojęs va ių obse va
ton jų matavimus, pasiuntė 
viso pasaulio astronomams, 
taigi ir vokiečių astrono
mams, savo padėką už nuo-

tautu žmonės savo kaimynų 
aščius ga- 

rertimų.

Skaitytoją Balsai

norėčiau žinoti, kuriam lai 
kui mano laikraštis dabar 
yra užmokėtas. Su pagarba

A. Mažaika
V/aterbuiy, Conn.

people ir Lithuania. The 
Democratic Administra- 
tions of the United States, 
under the late President 
Roosevelt and under Presi
dent Truman, have unmis- 
takably stated their opposi- 
tion to the forcible annexa

Uraniamaa Lenkijoj
Iš Vaiguvos praneša, kad 

vakarinėj Lenkijoj. Krzy- 
žatkoj, prie Jelenia Gura 
(buvusio Hirschbergo) at
rasta uraniumo rudų. Kaip

Gerb., administracija.
Su generolu buvau susi- 

zalaginęs lenktynių, bet ge
nerolas mane pralenkė ir. 
užbėgęs už akių. priminė, 
kad atsilikau. Bet, dėkui 
jam, jis vis atbėga kiekvie
ną šeštadienį pas mane i 
namus.

Gavau iš profesoriaus 
Voronovo atsijaunin i m o 
liekai-stvų ir siunčiu p. Ge-

Gerbiama “Keleivio” Rė- 
dvba.* v ~Gavau žinią, kad Maikio 
su Tėvu batai apdilo, tai 
skubinu siųsti penkinę, kad 
užtektų ir ant autkojų. No
riu, kad jus įdėtumet į laik
raštį, kad aš ir vėl išsi
krausčiau į naują vietą ir 
noriu, kad mano draugai 

j žinotų, kur aš gyvenu ir 
prašau siųsti čia laikraštį. 
Su pagarba

Vincas Ausukaitis 
No. Brandford, Conn. 
R. F. 2, Rt. 80.

to dauguma demokratai lik
tų ir toliau įtakinga politinė 
jėga parlamente, dargi jei 
republikonų kandidatas, gu 
bernatorius T. E. Dewey ir 
butų išrinktas šalies prezi
dentu.

Tais sumetimais demo
kratų partija ir kreipia sa
vo pastangas į senatorių 
rinkimus.

$250,000 Lietuvai vaduo
ti nebus didelė suma, jei 
Tu, Tautieti, prisidėsi savo 
gera auka!

tik rudos buvo surastos, ru 
sai tuo i atsiuntė savo skait- nerolui penkis dolerius, te 
lingą mokslininkų ir techni- gul pasistrajina ir toliau 
kų delegaciją, kuri maniu- bėgti ir tegul atneša kalen- 

rudu kasimą prižiūri, dorių 1949-iems metams, o 
dirba 5,000 “Keleivis” tegul lanko ma

Balsas iš burnos, kaip 
žvirblis iš terbos — išspru
ko ir nesugausi.

—o—
Graži kalba gerų darbų 

neatstoja.

Abejodamas ir tvarto ne
pastatysi ir kiaulės iš bul
vių neišvarysi.

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas
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.

SftiaaogouHUUJUKic

ino
Kasyklose jau

tion of independent statės!darbininką, bet platesnių no namus. Jūsų
by powerful neighbors un 
der any pretext of expe- 
diency.

The Government of the 
United States has given 
force to its position by full 
recognition of the sover
eignty of Lithuania in ex- 
tending all diplomatic r pri- 
veleges to its accredited re- 
rresentatives in this coun- 

Įtry.
You, as delegates of the 

Lithuanian American Coun
cil, mav convey to your 
people the firm assurance 
that the United States will 
never abandon 

J| to create

žinių apie iškasamas rudas 
ir kur jos dedamos nepa
duodama.

Rusai atsiuntė Krzyžat 
kos kasykloms prižiūrėti 
savo mokslininką Siergiejų 
Ivanovą. Maskvos universi
teto profesorių. Su juo at
važiavo skaitlingas būrys 
techniku, kurie prižiūri len
kų darbininku darbą ka
syklose. Kasyklos saugo
mos lenką policijos, bet ne-

Jvozas Šlepavičius
Port Hope, Canada

Gerbiamieji,
Prisiunčiu užmokesti už 

2 metus laikraščiui ir kalen
doriui, viso $7 ir prašau 
siuntinėti toliau. Su pagar
ba, Wm. Aąlan

Philipsburg, N. J.

Angliškai - Lietu viskas Žodynas

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

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

throughout the world and 
pailicularly in the Baltic 
which will insure peace and 

its efforts'good-vill to freedom lov- 
those conditions in^ peoples everywhere.

Gerbiama redakcija. 
Siunčiu jums $5 už pre

numeratą ir prašau atsiųsti 
man kalendorių. Dėkavoiu. 
kad nesustabdėtė laikraštį 
siuntinėti, nes, rodos, be 
“Keleivio” negalėtum būti, 
jame yra visokių žinių, pa-

636 Broadvvay,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

>
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 

- M. M1CHELSON1ENB

Gimdymu Kontrolė
Lietuvės moterys kalba Providence vienas jaunas 

apie tokius dalykus, kuriuos žydas. . >
mato Amerikos spaudoje.: Išeina, kad gimdymų! 
Man matos, tokie dalykai kontrolė vienoje tautoje ne- 
vereiau butu svarstyti gerai išsprendžia klausimo. Suj 
juos supratus. Juk prie esą- gyventojų dauginimu yra 
mo visuomenės surėdymo, taip pat, kaip su ginklų ka-: 
ar šiaip ar taip galvosime, j limu. Jei viena tauta gink-į 
darbininkė moteris nuo vi- luojasi, tai noroms neno- 
sokių nedateklių nepabėgs, roms ir kitos tautos turi! 
Kuri turi daugiau vaikų, ta ginkluotis, kad neatsiliktų' 
turi daugiau vargų, kol vai- ’ ’
kai užauga. Bet kai vaikai
užauga, ji gal turi daugiau 
džiaugsmo, kaip ta moteris, 
kuri augina tiktai vieną vai
ką, o dažnai išaugina išle
pintą sutvėrimą, kurs, ir

nuo tos pirmosios, kuri pir
moji pradėjo ginklus kalti 
ir amuniciją gaminti.

Sako, kad moterys neži-: 
no. kaip apsisaugoti nuo, 
vaikų, Ui dėlto, girdi, ir 
kenčia. Bet Uip nėra. Vai-j

SVARSTYKLIŲ NEUŽTENKA, REIKIA PIRŠTŲ Demokratinė Islandija 
pirmutinė savo dali atliko. 
Ji davė po $4.00 nuo kiek
vieno savo gyventojo. Tai 
nepaprastai gausi auka. Da
vė paramos ir kitos šalys, 
net ir tokios, kurios pačios 
vargsta.

Bet stebėtis reikia, kad 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos. turtingiausia pasauly

'Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

Arba komunistų diktatūra faktų! . kn5’^°Įe telpa daujfybė nau-
šviesoje. Vi. i nor. žinoti apie Rusi- labai gražių ir juokingų monolo- 
ją. Visiems kyla klausimas kodėl1 J.e’?!anlac,JųL
Rusija nesusiatria su kitomis vaisty- darbininkiškos reyoliucionieriskoų, 
bėmzs įr Lodei Rusija nenori įsileisti tautiškos, humonstiškos ir laisvama- 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip -i Visos skambms, visos_gotom

na<irodė :va‘Ar y.» Rusijoj laisve, zr visokiems apvaiksciojimams,’ l)k^lr°.tK. P-a>tia«a.ia. yra Jerliokr!4tl>> kok,e tlarbtainkų bal**™. koncertams ir t.t. Antra
\ ii jus CUI VISU 1 nCDUVVko ir «*2<tarmai ir ar ęali darbininkai is jų pagerinta laika. Kaina ................ 25c
tikslas nenasiektaš. ‘ v , bar ru# DŽIAN BAMBOS SPYCIAIsietuva buk u. yra Rusijos dalis. ... . . . .

Rusai dabar Lietuva valdo, tai kas Ir kitos fones. Daugiau juokų, ne-- - -- . --- «----------1...- ------ X----- §j
tikslas nepasiektas.

šis vajus yra žinomas
kaip American Overseas yra tiesa c ola Rusija tai yra tiesa Amerikoj munšaino. Šioje kny-

i • t-i---- — r;----------- —j---- goję telpa net 72 “Džian Bambos
i ii-; „ -ygg, pasikalbėjimai, hu-

straipsniukai ir juokai, 
nusipirkęs naujai išleistų knygų. Antra pagerinta laida. Kaina 25c. 

milionai butų buvę išdalinti!^ puslapių didumo. Kaina 50 centų. SOCIALIZMO TEORIJA 
Įvairioms 25-kioms šalpos DELKO REIKIA ŽMOGUI

r.uip z-KiiiCi hpie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- . „Pa .Aid. Jo tikslas buvo sukelti 1 r-;a Lietuvos ateitis gali būti* Atsa- »PJ’či*į.” eilės, 
15 l-iivli, kycius į šiuos klausimus galėsi gau- • monstiski

• uO.Uvv.WV, ls KU. 1U -5-4 ;j nusipirkęs naujai išleistų knygų. Antra pagerinti

vienas būdamas, pridaro j-u gydymas moterims yra j 
daugiau Širdgėlos, kaip di- ; natUralinis dalykas ir tos; 
dėlė seimą. moterys, kurios neturi vai-Į

O kiek yra motinų, ku- kų, dažniau yra isblyšku- • 
rios ir vieną vaiką turėda- sunykusios ir visokių, 
mos. bėga kas iytas i dirb- iigy kankinamos., Net patys} 
tuvę ir visai nesusilaukia iš daktarai kai kurioms mote- 
savo vienturčio ar vientur- rims pataria pasistoroti 
tės jokios pagalbos? bent vieną vaiką, jei jos no-,

ri būti sveiKesnės. Todėl, 
Kalbant apie gimdymų sakyti, kad gimdymų kont-į 

kontrolę pirma reikėtų pa-: rolė reikalinga sveikatai,} 
naikinti girtavimo paprotį. vargu yra teisinga. Šiandien 
tarp jaunųjų. Šiandien še- dėl tų lytiškų dalykų pilna 
šiolikinių, kaip avelių, pik;visokiu žudynių. Žmonės; 
nos spikyzės. Žinoma, to-j žudosi ir viens kitą žudo ir ' 
kios paukštytės pirmos iš- į fe meilės ir meilės netekę, j 
moksta suprasti, kas tai yra} Juo daugiau žmonės nutol-S 
“gimdymų kontrolė”. Bet sta nuo gamtos, juo jie krei- 
kaip su užkrečiamomis ligo- j viau elgiasi.

Mėsos pardavėjai daug kur vartoja svarstykles, ku
rios pasako, kiek kostumieris turi mokėti už mėsą. 
Bet senesnės tokios svarstyklės apskaičiuoja mėsos 
kainą tik iki 75 centų už svarą, o dabar mėsa yra 
daug brangesnė, todėl čia motome, kaip pardavėjas 
ii- mėsos pirkėja ant pirštų skaičiuoja, kiek mokėti 
už mėsą. - 1 , -

mis?

Washingtone, D. C., kur ji Viskas brangu. Pilvas kelia l 
plika saulėje kepinosi, kaip revoliuciją. Moterims, žino- 
šveicariška ožka kalnų vir-: ma, reikia daugiau sukti 
šunėse. Mada, noras pasi-1 galvas, kad galus su galais 
rodyti, išgarsėti, tai pirmas į suvedus.
lupesnis. i Tai nereiškia, kad kontro-,

i žinti, nes ir kontroliuojantkatallka? -Amerlko-le..mazaI kaina? nebuvo normalBko 
vaikų betun nesumoko | venim0 Tai kartais kai
vaikų saugotis . Bet tatai produktų buvo per.

nelabai sutinka su teisybe.; d £ ^ažai. SvEar.
Kanados f.aneuza. ainai,: bjauB5i^ da]vkas dar.
italai, tai vis katalikiškos-bj j k sau.
tautos ir kaip tik X» ton^^
daugiausiai vaiku. Bent 6 -- - -

JAUNYSTEI.

Bėgi—nepabėgsi—
Aš tave seku,
Skubame juk dviese 
Žydinčiu taku.

Aš—visa tavoji,
Tu—visa mana,
Platus norai moja— 
Aš ir tu jauna.

Tu—gėlė gražiausia 
Iš gėlių visų,
Jei tave sugausiu— 
žemėj bus šviesu.

.Vardas tau—jaunystė. 
Vėjų mylima.
Tau žiedai nevysta, 
Švinta sutema.

Šypsnį tavo gražų, 
Spindintį nešu.
Tu nebūk miražas— 
Sekt tave gražu.

organizacijoms, jų tarpe ir 
mūsiškiam BALF-ui buvo 

! numatyta $120,000. Ameri
koje tas vajus prasidėjo 
praeitą vasario mėnesi. Bet 
:iepos mėnesy vajaus vado
vybė pranešė, kad per 6 mė
nesius nesukelta nei $12,- 
OOO.OOO. šio rugsėjo 30 die
ną vajus jau turi baigtis.

Šitam vajui pasibaigus, 
atskiri tautų fondai, kaip 
lietuvių BALF, kels savo 
atskirus vajus aukoms rink
ti.

Jungtinių Tautu

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 

... -. , . . . draugijos formos, ir kodėl turės bu-
\«ugyt ir gert reikia dėl to, kad iti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 

lons,. alsaus nepagalvojęs žmogus.:
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai- NIHILISTAI

deUt° VĖ£aS Tragedija trijuose aktuose. Veika- 
d*“*“® ' las pastato nužudymų caro Alek-

H. Labai puikus ir nesun-i- i ’ i *r lli? P^pnsių d*Jy* - kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
^<4- Kodėl jam reikia riebalų? Ši- vi 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios | "J
knygutes. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ........................................... 15c

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

žmonės kuria per amžius ? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau-

GERT IR VALGYT?

’ikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. XI. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie-... - - - — - 05.Simų aiškina garsusis Vokietijos so- tininkas. 224 pusi. Kaina ____ SIialaicialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 

sky. Kaina ....................................... 10c' 3. Ką vyras išgirsta iš ki-
} tų vyrų, tai žinia; o ką mo
teris ar mergina išgirsta iš 

1 kitų moterų, tai jau “bobų 
Petkos" ‘ | “Unite

■ 4. Jei vyras meten sekio- fo|. Ch;!dren- nuo spaliui
ja, tai jis jų myli; bet jeigu (Octobei» 21 dienos |?ra<i& k"'t ««*■*• »
motelis eina visur su savo vaju aukoms linkti savo 
vyru, tai ji vra pavyduole va,du. žitas vaius , iki

KUNIGŲ CEUBATAS
KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino Įvairius dievus. Dievų garbini- 

! .liąs keitėsi. Kodėl ? Kokius dievus
, i Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

SUClitry- ( popiežiaus kunigai nesi pači uoja. čia

tėva=, IUOS niausimus galėsi atsaicyn
- . , - ji t skaitęs šių knyga. Tai didelio

moterys, dukterys ir mylimosios ne- į mato, 271 puslapio knyga. .. ?1.00 
papultų j tokių k-Jiugų globų. Para
šė kun. Geo. Tou-nst-nd Fox, D. D.,
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. Gražios eilės ir dainos. Cia yra 

Tuomet SU-| a:na .................................................. sudėtos įvairios lietuviškos dainos

, . „ .. , , . ....... linkti pinigai bus išdalinti MATERIAUSTBKAS ; SI
metų amžiaus, tai ji> \ia įvairioms šelpimo organiza- ISTORIJOS SUPRATIMAS laisvas nuo dari*o valandas. Di-

paciame gerume; bet jei -pilfinvą fin b. BALF? - ----- ----- ....
nų. Kaina .......................................... $1.00

amžiaus, tai ji jau “sena Apįėal'7of ChiTsbėn’“'"'“1'
b°ba- . w likviduotas.

6. Jeigu vyras pražilsiu. Df Aake Ordi 
tai jis būna / žymus zmo-i .>Un;ted Nations Appeal’o 
gus. , bet jeigu prazibta viršininkas, tikisi kad Ame- 
mo.ens, tai ji būna tiktai j visuomenė aukų nepa- 

S€ne' sigailės. Jisai mano,

• arba nepasitiki savo vyru. Xauju Metu 
5. Jeigu vyras turi oO

„ . -r , • cijonvs (jų Urpe ir BALF-i. p^1^.40 fi-jk^oje^ ’̂ug^fe^riJri&Š^i-’
-moteris susilaukia to paties uiJ, h. -Urjited XationS'41

bu^: fc*us» Lii perskaityk šitų knygelę. 
u‘ Kalba labai lengva. Knyga protau

jantiems darbininkams neapkainuo- 
jama. Kaina .................................. 25c

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas

**. TT^3. susirinki- Ąmerjcan Overseas Aid va-
me tyli, tai jis rimtas zjūo-

sito
” ŽEMAITĖS RASTAI

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

kad mo rnoteris> mažai mokslo išėjusi,

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

ejusi,
kaip

„ , x x , i- jus nepavyko vien dėlto,
gus*.. m°tens t\n. netikusiai buvo vedatai ji Trusbna vemia, ov- - - - - -ar-

■ ba “žiopso kaip varna.“ ir Iamįotas; 
tiek.

’ 8. Jeigu vyras leidžia pi
nigus niekams, tai jis “ge
ros širdies žmogus;” bet 
jei moteris išleis pinigus 

Ona B. Audronė, tokiems pat daiktams, tai ji 
bus “netvarkinga eikvoto-

Bėgi—nepabėgsi— 
Aš tave seku. 
Skubame vis dviese 
Nuostabiu taku.

Kodėl Moterys 
Kovoja?

mas. nepakankamai išrek-

NUOVARGIS.

O akrr.envs.
Išmėtyti po tėviškės vagas.
Aš jus visus krutinėję nešu— 
žingsnis po žingsnio pamažu 
Man atima visas jėgas.

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžių ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kama. 25c

gyveno ūkyje ir augino vaikus, 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, tet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- J DIEVĄ? 
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
apraše, žemadė yra daug rastų pa- negali tikėti. Pilna argumentų, ku-
ra.SI?’1 Lietuvoje ir Amerikoje. Ke- rįų nesumuš joks jėzuitas.............20c
leivis parduoda jos rastus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi LIETUVIŲ KALBOS 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- fDAUiTIk’A 
se raštuose ji gražiai aprašo, gra- irk .a

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalba,

KODĖL AS NETIKIU

žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- 
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- _ _
sios rašytojos parašu, taipgi paveik- o senimas irgi dažnai nori pagilint 

kuri

i 9. Jeigu vyras parėjęs iŠ 
darbo dirba ką nors apie

-------- namus, tai kaimynai sako: ?;an atima mirštant Rg.na
Šiandien daug kas kelia “Vaje, vaje, kaip tas žmo- R'a:‘r •' 02 vėjo,, be vandens, 

jis turi k^ada akrr.uo vis po akmens

šiai vaikų prieglaudų, kurias Že- savo raštišką lietuvių kalbos žir.oji- 
maitė prižiurėio. Yra taipgi paveiks- mą. Šita gramatika yra tinkama vi
las žemaitės kartu su Andrium Bu- siems, kas nori gerai lietuvių kal- 
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- bų išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- Kaina tik ..........................................ėl.OO

’ ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, , YTligfK I
■ su garsiais raštais ir retais paveiks- "1 * isivus auovm 
- - 50c ‘ ‘ *

daugiausiai vaikų. pastovume? Kai kiekvienas kodėl moterys ko-1 gus sunkiai dilba; jis
daug daugiau, kaip jankiai bug tjkras savo darbo ir voja už lygias teises su vy- dirbti dirbtuvėj, ir n
gudruoliai, šiandien skaito-; uždarbių, jig bug iaįmingas rais? Tokių paklausimų

va turėdamas didesnę ar ma- tenka ^dažnai matyti spau- 
irie

Musi.hn? rSabarStatoŠl S moterys n'ep'J^nkTntos^vo'

me, kad ir Franeijos v: parėjus pati neduoda jam 
ramybės, iai niekad neuž- 

oteris?-t-a/\at?na ^Yent%us ,tu'i žesnę šeimyną. Gimdymu dore. Yra daug vyrų, kurie įenka.” Bet kadą r 
-eti vai.KU- Tą da-| sl^udžiųjų dar-i vis da nesupranta, kodėl parėjusi iš darbo ap va

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25cPAPARČIO ŽIEDAS

. , • "1 ' .} ir keturios kitos apysakos: (1| T*vn iriuc <
mano A!s“-ane>oj nostalgijos liepsnoj Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi- i TAVO KELIAS Į

I mano krauja tirpsta. ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose SOCIALIZMĄ,
, (nurodoma, kaip žmones paikai tiki1 _ — .K. BrazdtlRas. j visokius prietarus, burtus ir tt. 15c . Para-S? L- Trumpas ir aiS-

Paul Kapickas.

- - . . 10 ,na: ŽMONAI MIRUS, VYRAS
mus, valgyt pagamina visai SUSPROGDĖ SAVE 

DINAMITU.

kus socializmo aiškinimas.’ ____  25c.
KAIP^SEN'bVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų da-

ANGLISKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas

dau*e,i autorių parašė Iksas. Antra 
žodžių,..b^ieT^.. S kny^te? dalis J^a: ••Iavi^

i tikrai jie kslas, arba Kaip Atsirada Kalbos.”
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............. 10<

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

tų, vumao ui<uiSu, uci Į vxi o.jnVloj rvan»ra 
nemažina džiaugsmo. Nėra,' a » •
stubų, gal greit žmonės tu
rės sau lizdus medžiuose 
sukti, kaip tą jau padarė

Fournier’o žmona. Four-
IIVI A

! nori
tiką ir vynj reikalus paimti Į jis u*ras ivon guanas; cijon kad nuėo aRt upės

x Ja* ± ** *j — i—?? • kian^o ir susorogdė saveŽiūrint paviršiumi, įsro- tma, tai ji pasileidele ir dinamitu. *Arkliena kaip “roast 
beefas” ir “hamborgerit” do, kad ištiki-ųjų taip ir'niekas jai neužjaučia, nes 

yra. Bet pažvelkim i ši klau- “ko norėjo, tą ir gavo ”
~ a___• i _____

Maineo valstijoj, netoli ' ^Tai^^ Parašė Z. Alek'a. Kain* . ...*^10c
nuo Chisnolmo miesčiuko,; je ir nori jiema pagelbėti angliškai
mirė anądien farmerio >*•"<*«, tai geriausiai jiems pasi

tarnaus pasiųsdamas žodynų. lai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00
KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

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

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų 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. A po lovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para- 
;ė K. Stiklelis. Kaina ................. 25e

RODO KOJAS

Mūviu aktorka Leslie 
Brooks turi gražias kojas 
ir visai nebijo jas parody
ti. Štai, žiūrėkite, kokios jos 
gražios.

į ši knyga parodo, kodėl taip mano- Į “Keleivi*.” 636 Broadwav PAUKŠČIŲ PIRŠLYBOS I -I So. B^ton 27. M^..
Somenillėj, Bostono prie- simą truputi giliau ir pana-' Ar dabar suprasite, mieli• , • . ’ 1 • a a • • v a— V .

O. B. Kubilienė.vo nubausta $800 pabauda sykim, ką apie tai sako^ 
už tai, kad pardavinėjo ai* “Reader’s Digest” magazi- 
klieną meluodama pirkė- ne Ruth Miller: 
jams, kad tai esanti “jau- _1- Jeigu vyras susilaukia 
tiena.” 45 metų amžiaus ir neapsi-

Šita mėsinė buvo sugauta v,ien^n;
tris kartas pardavinėjant £ 11 sa^°’.
arklieną vietoj jautienos.
Teisėjas
baudos
*200 už 'apgavingą ^kėlbf- triduria- ..kad sa
m„ ja ton būt kas nors “netvar

. • *°j’\ jeigu negalėjo ištekė-
Taip ir reikia apgavi-'ti.

kams. šiandien jau ir už 2. Jeigu vyras išeina kur 
gerą mėsą perdaug reikia nors vienas, tai viskas tvar- 
mokėti, o čia tokie sukčiai ko j; bet jeigu mergina ar 
ir už kokio kuino stipmeną moteris išeina kur viena, 
lupa nesvietiškas pinigus, tai ją tuojau Įtaria geriant 
Jie pardavinėjo arklieną kur nors smuklėj arba lie-
kaip “roast beefą” ir kaip 
“hamburgerį “

žuvaujant su kitomis mote
rimis.

MAISTAS BADAUJAN 
TIEMS PASAULIO

VAIKAMS.

Vaikai nekalti, kad jie 
buvo paleisti i toki pasauli/

Mamyte Labai Dėkinga

rnytės gimtadienio pro-\

Azijoje. Sukako jau treji! 
metai kaip pražūtingas ka
ras pasibaigė, o mažyčiai 
vis mirštąs badą 

Šių metų pradžioje Jung
tinės Tautos nutarė organi
zuoti pagalbą badaujan- Ilgakakliai Čili gandrai
tiems pasaulio vaikams. Į tą (flamingo) tfew Yorko zo- 
vajų stojo 52 šalys. °l?gijos sode bučiuojasi, vi
rios jų savo kvotą jau išpil- sai neatsižvelgdami, kad 
dė, kitos dar tęsia rinklia-, fotografijos aparatas Į juos 
vas. atkreiptas.

Mamjtės _
ga užrašiau jai “Keleivį.’
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

K e l e i v i«
636 E, Broadvray, So. Boston 27, Mom.
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Iš Plataus Pasaulio
KĖLB1VB, SOJJOSTOM Puslapis Septmtsi

kaimyno pasiskolinu. Pra
eitą savaitę perskaičiau jr 
radau parašytą, kad Sovie
tų Sąjungoj yra “keturioli
ka milionų vergųAnglijos Lordai Rumunijos Aliejus

Anglijos lordų rūmai 206 Rumunijos bolševikiška __ _______
balsais prieš 34 atmetė že- valdžia kreipėsi į Ameriį | svę”Ji’daug**žiniu paduoda
mUJUnlpTr kuri11- nk-va--” o* pra£ymu P?fduoti Jai užiiš Sovietų Sąjungos, bet ji 
!ną’i P^. J r s-u. I;u^ milionus dolerių niekada nieko nerašo apie
lordų i urnai gan sulaikyti įvairių aliejaus kasimo ma-; kokius tai “vergus”. Todėl 
j.limitus įstatymus tiktai sinų. Amerikos valdžia tą man aišku, kad ius urasi- 
vienus metus, o ne du, kaip prašymą atmetė. Rumunijos manote
dabar yra. Lordai nenori bolševikai mašinas gali ph- šmeižtus .prieš darbininkų
atsisakyti nuo savo privile-:kti Maskvoje, nes Rusija ’ n ‘---- -
gijų. Žemieji rūmai tokį is-i paima visą Rumunijos alie-
tatymą buvo priėmę 323 : jų, tai turėtų ir mašinas ru- 

! munams duoti.

Sakykite, kam taip rašy-} 
ti? Aš visada skaitau “Lai-*

PAIEŠKOJIMAI

buvo 
dsais orieš 195.

Argentinos Peronas
Argentinos policija skel-

1 lt t* • • n « l

, kad jus prasi 
tokius biaurius

šmeižtus 
valdžią Sovietų Sąjungoj 
Kaip jus galite įrodyti to
kius dalykus, kaip “vergu” 
buvimą Rusijoj?

Jei nebijote teisybės, tai 
Įdėkit šitą laišką į 

žmonės
De Gaulle Policija*

bia, kad kokie tai Diktada-Įmi^?"'iK reik*,«ivj” kad-------
riai. buvo susibaudę. , „užu- £k°k‘e JUS 
dyt. Argentinos prezidentą- ri privaįią polMj|

arba ginkluotus “sargybi-;
nius”, kurių vien Paryžiuje! . , . ... . . tI .- 1 — kurs skaito tiktai Lais-

. sunku ką nors “įrody-
ffith. Amerikietis betgi sa- Bet tie žmonės, kurie

nori žinoti teisybę, lengvai 
gali tą teisybę susekti. Bol
ševikai patys pripažjsta, 
kad Maskvos valdžia iš 
Lietuvos masiniai vežė žmo-

diktatorių Peroną ir jo žmo 
ną Ievą. Sako. tame susi 
baudime dalyvavo ir vienas

“Kelei-
žinotų,

e mu
Worcester, Mass.*

Redakcijos pastaba: Žmo-

Pasirengę* Griebti Fotografę Už Kalnieriaua

N A ALĖ PRAŠO PAGALBOS 
Mieli tautiečiai! Kreipiuos į Jus 

rašydama pagalbos savo 
su našlė so trimis mažamečiais 

vaikais (14, 11 ir 10 metų amžiaus). 
Gaudami labai mažų maisto normų, 
mes negalime iš jos išsimaitinti, to
dėl prašau gerbiamųjų tautiečių A- 
racrikoj paremti mane maistu. Mano 
adresas:

Adelė Tanajauskienė,
Seugenstadt bei Vv urzburg, 
I.ithuanian OP Camp,
U. S. Zone, Bavaria, Germany. 
Redakcijos pastaba: — Pridėtas 

prie šio prašymo Seligenstadto lie
tuvių tremtinių komiteto liudymas 
sako, kad Adelės Tanajauskienės 
šeima randasi tikrai sunkioje ekono
minėje padėtyje.

B

Paieškau Jono Palcutin ko. kilusio 
iš Tauragės apskričio, Gaurės vals
čiaus, Kunigiškių kaimo, atvykusio 
Amerikon prieš didįjį kara ir 1927 
metant gyvenusio Bostone. Ai esu jo 
narius Kleofas, gimęs Lietuvoje, t.z- 

šeimai.; augęs Amerikoje, dabar apie 35 n;e- 
. amžiaus. Prašau atsitiesti, nes 

yra svarbus reikalas. Adresas: (40) 
J. L.

426 S. 5th st., Brooklyn, N. Y.

BUKIT ATSARGUS YPAČ 
SENESNI ŽMONĖS.

Orui keičianties, dauguma žmonių 
apserga šalčiu ir kitomis ligomis. 
Buk pasirengęs nuo ligų apsiginti. 
Švilpos Salve-Mostis Nr. 2 turi ma
lonių šilimų, gaivina kraujų .r paša.- 
linft visokius paviršutinius sR.ausoxus, 

Pasirašo"JkonQiteto ^‘P reumatizmų, kojų rankų, strė-

S^Yonas'^uiokas.^^" * jK
ma ir mėšlungio traukimų. Ir gera 
pagalba nuo nykstelėjimo, peršalimu 
ir aštraus kosulio. Kaina $1.00.

Taipogi kurie turite kokių odos li
gų, išbėrimų, vočių, šašų,

Paieškau savo tėvo, Jono Malinau
sko, kilusio iš Budų kaimo, Pakra
žančio parapijos. Amerikon jis išvy
ko prieš didįjį karą. Kas man duos 
apie jį žinoti, busiu labai dėkinga. 
Mano adresas toks: (42)

Stasė Malinauskaitė
814 W. Lombard Street,

Battimore 1, Md.

. n -r * i n • yva 5,000 vyrų, o likusioj
^ranc^°i yra 10,000 vyrų. vt Hith Aineiikieus betgi sa- ja privati generolo polici- 

ko, kad toks kaltinimas yra ja rengiasi “kraštą tvarky- 
fantastiskas juokas^. Te,- ,r k?ada generolį pai^s 

sybę yra ta, kad Peronas j vaHžia. v
įuosiasi nnKimams...

Indonezijos “Vadas”
Indonezijoj eina komuni 

stų sukilimas prieš nepri- Amerika, Anglija ir Franci

^‘‘Tdžio^'^Mvbės nes *Sibiro stovyklas 1941 
irjs aidžiosios valstybes, metaU. Lietuvių uda ^vežė

Samuel J. Novick, New Yorko vienos biznio įstaigos 
vedėjas, labai nepatenkintas, kada fotografas jį nu
traukė, einant jam liudyti apie sovietų šnipų veiki
mą Amerikoje. Tos Įstaigos vienas tarnautojas jau 
senai buvo Įtartas šnipinėjime Rusijai. S. J. Novick 
buvo pakviestas liudyti kongreso šnipų gaudymo ko
misijoj. S. J. Novick tiek buvo nepatenkintas foto
grafijos nutraukimu, kad jis puolė fotografą ir kaip 
tik tuo metu fotografas ji ir vėl nutraukė...

Aš, Valė Toliušytė, paieškau Onos 
Toliušytės, išvykusios iš Eržvilko 
1923 metais į Jungtines Valstijas, ir 
Petrės Toiiušytės-Bružienės, išvyku
sios iš Eržvilko 1929 metais į Kana
da. Prašau atsiliepti šiuo adsesu:

V’alė Toliuįvtė, (40)
5005 Ridgewood, Detroit 4, Micch.

Aš, Stasė Viburienė, gyvenanti 
tremtyje, paješkau Aleksandros Ko- 
verienės, kuri gyveno su manim 
Mulhausene, bet 1947 metais išvyko 
Amerikon kaip Jungtinių Valstijų 
pilietė. Ji yra labai artima mano 
draugė ir man labai reikalingas jos

s Indonezijos res- ja pasiuntė notą Albanu05 Lenkijos rusa?'l93£l941 
valdžią. Tam suki- diktatoriams ir reikalauja,/9£nk S ',ie išvežė 

limui vadovauja komunistuiįad Altomja nustotų rėmu-japi9pusantr(> S,B0 žro0.
nių. Žmonių vežimas iš Lie
tuvos ir dabar eina. Rusijos 
valdžia pati skelbė, kad ji 
“panaikino” penkias sovie-

klausomos 
publikos valdžią

vadas Muso, kurs prieš ke-!si Graikijos partizanus.
lias savaites atvyko iš Mas
kvos ir staiga pasidarė “In 
donezijos liaudies pripa
žintas vadas”. Maskvoje sybė, 
Muso išmoko būti “vadu”, 
jis ten mokėsi per 23 me
tus.

Trys didžiųjų galybių sosti
nės dabar laukia, ką teiksis 
atsakyti Albanijos vyriau- 

kuri visai atvirai re•o ; tiškas autonomines respub-3 P :iikas* gyventoji iš-
J '____ Į sklaidė po prievartos darbų

{stovyklas. Bolševikai dabar 
j ; patys pripažįsta, kad laikeIzraelio Areštai

Izraelio valstybė, po

Pilni viI“^ ‘S,ukė."’e,US‘', Ar .I_ndonezii°s.. ■•^publi- -Sgį tt
A biliaUS dėl DP įsileidimo j ka pajėgs numalšinti bolše* į Prašau rašyti man šiuo adresu: 
Amerikon. Bilius jau yra, vikų sukilimą, dar sunku gjJKŠer,1^ S&84’ 
bet mes juo negalime pasi- pasakyti. Kol kas bolsevi- huuu, Main, Germany,
naudoti, nes daugelis musų kai tiktai vieną mies^uš- —
neturi nei giminių nei pa- eme, bet gal jiems pasisek*' Vokietijoj, - ---- - —
žįstamų, kurie galėtų para- sukelti maišatį ir kituose 
pinti mums garantijas dar- ■ miestuose, o tada Indonezi- 
bui ir pastogei. jos valdžiai gal būt bus sun-

Neturėdami kitos išeities, ku atstatyti tvarką, 
šaukiamės Jusų broliai iri Indonezijos prezidentas 

Amerikos lietuviai Soekarno per radio kreipėsi
. i • t i _ -• ____ ____

athlets
"feet, sinus, nudegimų, nušutintų, no
sies ar burnos nesveikumų, zaizdu 
(tik ne VĖŽIO), kojų tinimų ar 
■A-audėjimų, vartoki t M. i. S. Mi-
racie Salve Nr. 3. ši mostis stebėti 
nai greit gydo. Kaina tik $1.00. Jei 
turit kokių niežėjimų, ar Poison Ivy, 
vartokit Nr. 4 Salve nuo niežėjimo. 
Jei turit P1I.ES, kraujuojančius ar 

ne, vartokitNr. j, naujai išrasta me
stis nuo pilės, kurios pašalina be 
piaustymo. Kaina $2.00 už dėžutę.

Nr. 1 -M. J. S. Miracle Oiatro.nt 
for toothache. Pašalina dantų gėli
mų ir smegenų nesveikumų. Nors 
,iantv< įr neskauda, bet skauda sme
genys, gausit pagalbų. Kaina $1.00. 
Jei pirksit už $5.oO, gausit vienų dė
žutę dovanai.

Siųsdami užsakymus, siųskit ir 
money orderį ar čekį. { Kanadą 25c. 
extra. Siunčiam ir C.O.D., kas pri
sius su užsakymu 30 centų stam- 
pom. Adresuokit: M. J. Švilpa. Box 
73, Sta. A, Hartford 6, Conn. Vieti
niai galit gauti E. Beris aptickoj, 
158 Park st. (42)

seses

B ssviyrs Ksss'SeJ: s

2,800,000 beraščių, aiba,tų tarpe ir M^ė kefe ara- “« bu02,u se*mu' 
žmonių, kurie nemoka nei bus, kurie tarnavo žydų fa- 
skaityti nei rašyti. Analfa-i šistų (stemistų) ginkluo- 
betų dabar yra mažiausias!tuose buliuose. F. Berna- 
skaičius, jų vos yra 2 ir dotte užmušėjai dar tebėra 
septyni dešimtadaliai nuo-' nesurasti, bet Izraelio vals- 
šimčio visų suaugusių žmo- tybė tikisi apsivalyti nuo at- 
niu virš 14 metu amžiaus. ! viro fašistu veikimo.

darbininkai ir darbininkės,!i Indonezijos gyventojus, 
kviesdamas juos pasmerkti 

Ištieskite savo nuoširdžią, bolševikų sukilimą ir su-
pagalbos ranką savo bro-, drausti maištininkus.

paieškau šių savo gimi
mų: Martyno, Juiyio ir Mykolo Lio- 
rančų, ir Onos ir Marytes Lioran- 
čaičių. Visi kilę iš Karapolio dvaro, 
(Pagirupio kaimo), Batakių vals
čiaus, Tauragės apskrities. Mano ad
resas : Marija Adlerienė,

(16) Kassel-Oberzwefaren,
DP Camp Mattenberg,
Eorty SA-ond 5,
U. S. Zone, Germany.

KAS MUMS RAŠOMA
Tikros Keistenybės tie yra mokyti ir šviesus

Teko skaityti “Keleivy- žmonės, kurie nemoka skai- 
je” V. Sirvydo rašteli, kur tyti ir neskaito spaudos, 
jis sekosi tikėjęs ir dabar Bet jei kun. B. Mikalaus- 
esąs tos pačios nuomonės, j kas butų praktiškesnis, tai | 
kad kaip visi pasidalysią jam nebūtų reikėję tieki 
mokytais, tai pasaulis iš- daug dirbti ir tiek daug 
nyksiąs. knistis po šv. raštus, kad

Tik gaila, kad p. V. Šir- suradus “Įrodymų”. Jam 
vydas nepasako kuo jis re- butų pakakę pakartoti šven- 
mia tą savo nuomonę apie to rašto sakinį, kurs skel- 
pasauiio išnykimą. Gal jis bia: “Palaiminti ubagai 
laukia “Sudnos Dienos”? dvasioje”. Kunigas B. Mi- 

—o— kalauskas tikrai yra “palai-
Pittsburgho “Lietuvių Ži- mintas”. 

niose” teko skaityti “mo- Laikraščių skaitytojas
kyto” kun. B. Mikalausko Pittsburgh, Pa.
raštą apie “Spaudą ir jos . . „ .
pavojus”. Pasirodo, kad Sako Kekivis Meluoja 
tai yra dar jaunas dvasis-l “Keleivioredakcija, pra
kiš, bet senoviškai protau- sa.u Įdėkit šitą mano laišką

buožių” šeimų, arba 
apie penkis milionus žmo
nių. Visi Rusijos gyvenimo 
žinovai, Rusijoj buvę žur- 
nanisUi plačiai pasakoją 
apie vergų stovyklas Rusi
joj. “Laisvė” apie tai nera
šo, tas tiesa, bet “Laisvė” 
yra rasiškų agentų laikraš
tis, o todėl ir rašo tiktai 
“rusiškai”.

Plačiau apie Rusijos kon
centracijos stovyklas gali
ma pasiskaityti “Keleivio” 
išleistoj knygoj “Tikra Tei
sybė apie Sovietų Rusiją”. 
Kaina 50 centų.

liams lietuviams 
kams tremtyje!

Padėkite jiems parūpinti 
darbo ir pastogės garanti-
ias!

Atsišaukimas
Lietuvių Tremtinių Amati
ninkų ir Darbininkų Profe

sinės Sąjungos
Broliai ir sesės darbinin

kai ir Darbininkės!
Karo audra, po bolševi

kų ir nacių okupacijų, at-, 
plėšė mus nuo arklo, stak
lių ir adatos ir atbloškė į 
Vokietiją.

Okupacijų metų buvome 
kalinami, šaudomi ir alki- 
nami. Daugelis žuvo Sibiro 
vergų stovyklose ar nacių 
kacetuose. Likusieji vargs
tame DP lageriuose be jo
kio aiškesnio rytojaus.

Ir tokiose sąlygose mes 
stengiamės dirbti ką moka
me. Daugelis musų išmoko 
naujų amatų, įsigijo naujų 
profesijų, su kuriomis nor
maliose sąlygose galėtu
mėm užsitikrinti sau pragy
venimo šaltinį. Tik tų žinių 
mes negalime panaudoti 
sugriautoje Vokietijoje, kur 

į vietinių vokiečių esame ne
apkenčiami ir šmeižiami.

jantisrjis\Tkrai'sunkiai dir-| į jusų laikrašti. Aš “Kelei- 
bo, kol surado šventuose i yį neskaitau nuolat, bet 
raštuose įrodymų, kad tik kartais jį nusiperku arba įs

Skaitykit Naujienas
TŪKSTANČIAI lietinį Mblefcrti M*"* .

mb susižinoti, susirašyti. ___a
NAUJIENOS tiems

Č£?hi2?kolji b»|š«*>k<i
Akmenų. ihAtfi. "liaudies seimsr rmsimų somemją, , -enkavedistų pavergta, grįž

ti taip pat negalime, nes

Vytaotas Kozerinas ieško Ameri
koj gero lietuvio, kurs jam, jo žmo
nai ir motinai padėtų atvykti į Ame
riką ir išduotų tam reikalui gyvena
mo buto ir darbo pažymėjimus. Iš 
specialybės yra statybos inžinierius, 

, , . kilęs iš Leipaloto. Kas gali patai-bolševikų pastangomis, pa-Įnauti prašom rašyti:
1 Vytautas Kozerinas,

darbinin- Indonezijos žmonės,

Kas tuo reikalu gali kuo

ėmė ginklus muštis tarpusa- 
vėj, olandai stebisi, ar tik 
jiems neatėjo laikas vėl at
statyti savo pašlijusią “im-

nors padėti, praneškite šiuoperiją” Rytinės Indijos 
adresu: ‘‘kolonijose”. Olandų ka-

LTA ir DPS C Valdyba, riuomenė stovi
(13b) Aųgsburg, DP Cp.įmigote, nelabai toli Indone-
Hochfeld, Block 26, 
Bayern, Germany, 
U. S. Zone.

(2Ob) OKER-Harz, 
1)P Lager “Kaunas” Germany.

Ieškau Amerikoj savo tetų Juzės, 
Marijonos, Kotrynos, Onos ir Kastis 
Stansevičiučių. Trys mano tetos yra 
ištekėjusios už Vasiliausko, Grigaliū
no ir Rekščio. Visos jos kilusios iš

BatavijosiS^rV ka,m°’- Rum^kių

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 šiitu ar saitu vanueniu
ir už valandos galit gerti arba 
įdėkit unciją čemeryčios j bon-

Taip pat ieškau Izidoriaus Va-! ką vyno ar stipresnio gėrimo ir

zijos sostinės Jogjakarta ir 
nuo bolševikų užimto mies
to Madioen. Jei olandai im-

Mes esame įsitikinę, kad sįs “tvarką atstatyti”, gal 
musų sąjungos nariai už Indonezijos nepriklausomy- 
jusų triūsą liks jums amži-. bė vėl bus palaidota, 
nai dėkingi ir atsilygins. , Bet kodėl Maskva daro 

Valdyba. | tokias pastangas sukelti pi

liūno, kilusio iš Kieliškių kaimo, 
Rumšiškės valsčiaus, kadaise gyve
no Bostone. Jei kas žinote mano te
tas, ar jos pačios ir Valiūnas, pra
šome atsiliepti šiuo adresu:

Antanas Stankevičius,
<13b) Injrolstadt (Donau), 
Rechberjr str. 1,
Bavaria, Germany.

galit gerti po valgių, 
čios svaras $1.35.

čemery-

1948 rugsėjo 8 d., 
Augsburg.

Indonezijos Laisvė

lietini gaisrą Indonezijoj, 
Burmoje, Indokinijoj ir Ki- 
mjoj?

Atsakymą duoda patys 
bolševikai. Jų spauda aiški
na, kad maištai ir pilietiniai 
karai Azijoj yra “peilis į 

arba

Juozas Juška, gyvenantis Vokieti
joj, tremtinių stovykloj, paieško šių 
asmenų Amerikoj: sesers Juzefos 
Juškaitės-Kriščiunienės, 50 metų am
žiaus, kilusios iš Būdvyčių kaimo, 
Tauragės apskričio, gyvenančios Chi- 
cagoj. Povilo Juškos, 55 metų am
žiaus, gimusio Būdviečių kaime, Tau
ragės apskrity, gyvenančio Chicagoj. 
Ir Marijos Dikmooaitės-Hofmenienės 
apie 60 metų amžiaus, gimusios Gi
rininkų kaime, Tauragės apskrity. 
Gyvena Sheboygan mieste. Malonė

Jauna Indonezijos respu 
blika susilaukė pirmo “kri- imperialistų nugarą 
zio” savo gyvenime. Komu-: peilis į Anglijos ir. Ameri-
nistai joje padarė sukilimą kos nugarą, kad jos negalė;! Paieškau brolio Juozo Cibinsko, ki- 
ir įsistiprino Madioen mies- tų savo dėmesio kreipti į11“8’v«uči^,?.kišr;?J^uSi.,!riv^t.^Pah,ė 

' te. Iš to miesto komunistai ‘ Europą ir pastoti kelią ru
šaukia Indonezijos darbi- siškam 
ninkus paskelbti generalini tis.
streiką ir nuveikti Indor.e- Ar tas “peilis į nugarą 
zijos respublikos valdžią. skaudžiai bus jaučiamas 

Komunistams vadovauja Amerikoje, pasakyti nėra 
prieš 27 dienas grįžęs iš Ru- lengva. Bet Burmos, Indo-

kit atsiliepti mano adresu:
Mrs. Anna Dainis, 

Easthampton Box 26,
Long Island,

(40)

N. Y.

lio valsčiaus, G irsta kių kaimo. Savo 
laiku jis gyveno Chieagoje, dabar 

imperializmui plės- ' kur. Kas apie jį žino, arba
1 r i Jis pats, prašau pranešti man šiuo

I adresu: (40) I
” I Jonas Cibinskas,

29 3-rd avė., Welland, Ont., Canada. .

Paieškau savo dėdžių Juozo ir i
Vinco Stučkų. mano mamos Rožės i 

1 Žukauskienės brolių. Pirmiau jie gy-
"cno Chieagoje. dabar nežinau kur. 

esu Ona Žukauskaitė. Jie patys , 
kas apie juos žino, malonės pra-

‘išprusintas’’ iki ausų, kaip susilaukia dar didesnio, svarbu sužinoti, ar jie gyvi, ar ne^ I 
daryti sukilimus ir kurti skurdo ir gali netekti ir sa-jUr ,suJt?,ik5ai *&»« žinias busiu 
“sovietų valdžią”. i vo jaunos laisvės. P. A.

sijos Muso, kurs per 23 me- nezijos, Indokinijos ir Kini-! 
tus gyveno Maskvoje ir yra jos masės iš pilietinio karo ar

^Į^g.^NAUJIENAS. ja. ĮMtoril. apie IpIžus musų laukia Sibiro
keliu*, kariate teko Mfu»iq į
vakarus nuo iau karto ragauto raudonojo teroro, , .

,M#si
BęilflB OBJ ABBA MONBT ORDERI ADRMUt

naujienosima. imm.

vergų stovyklos ar NKVD 
kalėjimų požemiai.

Nors DP lageriuose badu 
nemirštame, bet mes neno
rime toliau gyventi iš pa
šalpų, surenkamų iš jusų 
pačių, broliai ir sesės ame
rikiečiai. Mes norime dirbti 
ir gyventi ii savo uždarbių,' 
kaip kiekvienas laisvas į

NUO 1887 TŪKSTANČIAI GERE ŠJ 
GARSU SKILVIO TONIKĄ KAIP VAI 

;<-J STĄ NUO UŽKIETĖJIMO IR JO SIMP- 
TOMŲ!

x Seni žmonės žino iš patyrimo greitą ir švelnų
Trinerio Karčiojo Vyno veikimą. Jie ž*no kad 
šis moksliškas mišinys iš pačios Gamtos šakne
lių. žolių ir augalų tuojau ima judint sustingu
sius vidurius ir palengvina galvos skaudėjimą, 
nervotumą, skilvio netvarką, nevirškinimą, gu
zus, nemigą ir stoką apetito. Kam be reikalo 
kentėti, kam imti aštrius vaistus viduriams va
ryt. Gauk šiandien bonką Trinerio ir tegul jos 

geras skonis, liuosuojantis veiksmas pradeda
tuojau veikt- (Pastaba: jei negali Trinerio gau
ti savo pamėgtoj krautuvėj, prisiųsk $1.50. pri
dėdamas tos krautuvės vardą, šiuo adresu: Jos 
Triner Corp 4053 W. Fillmore. Chicago, ir tam 
štai tuoj bns išsiųsta didelė 18 uncijų Trinerio 
bonka apmokėtu pastų).

TrinersBittėrWine

labai dėkinga. Mano adresas toks: 
Mrs. Ona Žukauskienė, (40)1618—2 Avė., A, J
No. I^thbridge, Altą., Canada.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

NUO UŽSISENSJUS1Ų. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jusų skaudėj!- 
asą ir galėsite ramiai miegoti nak
tų Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jes taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su- 
stabdo džiuvimą odos ir ptrplyšim; 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastaačios ir suskilasi.M 
edoa. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
joms pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
nieiiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 79c., $1.25 ir 
$3.56. Pirkite vaistinėse 
Chieagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money J 
orderį į: (42)

LZGULO, Dept. 2,
4MT ▼. 14tk Street, 

CICERO 56. ILL.

Tikra TaUybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje

Tokia knyga tik ką teėjo ii 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 60 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Mase.
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Vietinės Žinios
ATSILANKYMAS PAS 

PREZIDENTĄ
Prieš 10 dienų, man. kai

po Amerikos Lietuvių Tary
bos vice pirmininkui, teko 
dalyvauti Lietuvių Delega
cijoje pas Jungt. Valst. pre
zidentą. Harry JS. Truman, 
Baltuosiuose Rūmuose. Wa- 
shingtone, Lietuvos laisvės 
reikalu. Be manęs toje dele
gacijoje dalyvavo: Leonar
das šimutis. Tarybos nirrci- 
ninkas; Dr. Pijus Grigaitis 
sekretorius: Mikolas Vaidy- 
la, ižd., ir Povilas Dalgis. 
Tarybos narys.

Amerikos prezidentas 
mus visus labai maloniai 
priėmė ir su juo išbuvome 
20 minučių.

Mes padėkojome prezi
dentui už jo rūpinimąsi 
tremtinių reikalais, už ragi
nimą kongresą išleisti tuo 
reikalu atatinkamą Įstaty
mą. Perstatėme jam dabar
tini Lietuvos tragingą liki
mą, kur siaučia baisus So
vietų komunistinis teroras. 
Ten nekalti gyventojai yra 
suimami, kankinami kalėji
muose ir šimtais tūkstančių 
vežami i Sibiro baisias kon
centracijos -^stovyklas mir
čiai. Mes priminėme prezi
dentui, kad mes anksčiau 
esame prašę ir dabar prašo
me, kad musų šalies vyriau
sybė pavartotų visas gali
mas priemorj.es sustabdy
mui šio baisaus lietuvių tau
tos žudymo. Taip pat mes 
prašėme prezidentą, kad 
jis instruktuotų Amerikos 
delegaciją, vykstančią i 
Jungtinių Tautų seimą Pa- 
įyžiuje, kad ii pasiūlytų 
Jungtinėms Tautoms išrink
ti specialę komisiją ir ją 
pasiųsti i Lietuvą ir kitus 
Pabaltijo kraštus vietoje 
ištirti padėti, nes mes žino

me, kad ligšioi ter dar ne
buvo įleista jokia lakatai
ges organizacijos ar Rau
donojo Kryžiaus atstovybe, 
ir nebuvo Įleisti laisvos ša
lies korespondentai.

Mes taip pat prašėme 
prezidentą, kad darant tai
kos sutartis, musų šalies vy
riausybė laikytųsi nusistaty
mo, * kad tautoms, kurias 
Rusija pasigrobė ir paver
gė, butų grąžinta laisvė ir 
nepriklausomybė. Ir tuo 
reikalu Įteikėme preziden
tui raštą-memorandumą.

Prezidentas Truman pa
reiškė. kad jis pilnai sutin
ka su musų delegacija ir 
kad šios šalies vyriausybė 
nuolat deda pastangas, kad 
tie principai butų Įgyven
dinti ir todėl Jungtinės Val
stijos pilnai pripažįsta Lie- 

i tuva, kaipo laisvą ir nepri- 
į klausomą valstybę, ir dės 
pastangas, kad tas butų ir 
gyvenime Įvykdyta.

Prezidentas su delegacija 
nusifotografavęs širdingai 

; su visais atsisveikino.
Prieš tai mes atsilankė

me pas Demokratų Partijos 
piirnininką senatorių Mc- 
Grath iš R. I. ir pas mano 
asmenini draugą ir didelį 
lietuvių prietelių, buvusi 
Mass. gubernatorių, o da
bar Darbo Sekretorių prez. 
Trumano Kabinete Maurice 
J. Tobiną. Su jais mes turė
jome virš valandos laiko 
pasikalbėjimą Lietuvos rei
kalais.

Amerikos Lietuvių Tary
ba nuolat budi ir kovoja už 
musų tėvų žemės laisvę, už 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Todėl jos darbą, jos pa
stangas paremkite savo au- 
korpis, nes šioje kovoje už 
Lietuvos išlaisvinimą iš bai

gsiąs maskolių vergijos turi

me dalyvauti visi lietuviai,
kaip vienas.

Po pasimatymo* su musų 
šalies prezidentu ir su de-k 
mokratų partijos vadais, vi- 
>a delegacija lankėsi Lietu
ves pasiuntinybėje, Wash- 
ingtone. kur turėjome pasi
kalbėjimą su Lietuvos at
stovu p. Žadeikių.

J. J. Grigalius.

ŠI SEKMADIENĮ BUS
BALF-o VAKARIENE

Vietinis BALF skyrius šį 
sekmadieni, spalių 3 d. ren
gia vakarienę Lietuvių Pi
liečiu Draugijos svetainėj, 
South Bostone.

Vakarienė rengiama šal
pos vajaus pradžiai. Joje 
bus graži muzikalinė pro
grama. kuria pasiėmė va
dovauti muzikos mokvtoįa 
p-iė E. Tataroniutė. Vaka
rienės pradžia 6 vai. va
kare.

BALF yra lietuvių šalpos 
organizacija, kuri kiekvie
ną surinktą iš aukų ar pa
rengimų centą skiria lietu
viams tremtiniams Europo
je šelpti. Todėl atsilanky
dami i vakarienę turėsime 
ne tiktai malonumo, bet pri
sidėsime prie musų vargs
tančių tautiečių parėmimo. 
Todėl visi Į šalpos vakarie
nę.

Vakarienė bus ši sekma
dienį, spalių 3 d. vakare. 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
svetainėj. E ir Silver gatvių 
kampas, South Bostone.

Žuvo Southbostoniečių 
Janeliunų Sūnūs

South Bostono gyvento
jus Steponą ir Oną Janėliu- 
nus ištiko skaudi nelaimė. 
Šiomis dienomis jie gavo 
žinią, kad tolimos Azijos 
šalyje, Korėjoje, žuvo jų 
vienintelis sūnūs SteDonas— ----J— —
Janeliunas. žuvo traukinio 
nelaimėje, kartu su 39 ki-

BOSTON
STALINO ATSTOVAI J. TAUTŲ SEIME Dar Dėl Butų Tremtiniam*

Tremtiniams Įkurdinti 
komitetas prie BALF Bos
tono skyriaus dar kreipiasi 
į Bostono ir apielinkių lie
tuvius, kurie turėtų laiki
nam naudojimui butų trem
tiniams, pranešti apie tai 
butų komisijos pirmininkui 
p. J. P. Tuinilai, 540 7-th 
st., So. Bostone, Telefonas 
SO 8-2885.

Tremtinių Įkurdinimo rei-; 
kalams p-lė E. Aukštikalny- • 
tė paaukojo $10, o Juozas) 
Petrauskas, krautuvės savi-i 
ninkas 23 M st., paaukojo 
$5.

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

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

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

628 E. Broad* ay, So. Boatoaa
Tel. SO 8-4148

Paryžiuje Jungtinių Tautų seime Sovietų Rusiją at
stovauja šituodu diplomatai, Jakob Malik (kairėj) 
ii- Andriej Višinskį (dešinėj). Tuodu vyrai pagal 
reikalą yra diplomatai, o kartais eina ir kitokias pa
reigas. A. Višinskį pagarsėjo ne tik kaipo diploma
tas, bet ir kaipo Stalino budelis, kada jis kaltino tei
sme senuosius bolševikų vadus ir reikalavo juos “su
šaudyti, kaip pasiutusius šunes”.

NESUSIPRATIMAS DĖL Amalgameitų Susirinkimą*.
BLANKŲ TREMTINIAMS Pereitą savaitę Bostone 

ATVAŽIUOTI. buvo sušauktas amalgamei- 
Pereitą penktadieni Šo. tų siuvėjų unijos skyrių ari

Bostone įvyko BALF-o Ko- stovų mitingas. Salė prisi- 
miteto Tremtiniams Priimti kimšo siuvėjų sausakimšai, 
susirinkimas, kur tarp kita Buvo ir lietuvių. Unijos me- 
ko kilo klausimas dėl B A- nedžeris Joseph Fiascone 
LF-o pagamintų blankų, padarė pranešimą, kad dar- 
kurias reikia . išpildyti pri- bininkų organizacijoms gre- 
žadant tremtiniui kambarį šia didelis pavojus. Reakci- 
ir darbą. ninkai kapitalistai nori sji-

Vienas asmuo priėjo prie naikinti unijas. Tuo tikslu 
stalo, paėmė vieną blanką, balsuotojų referendumui 

j pavartė ją, apžiurėjo ir, Massachusetts valstijoj yra 
mesdamas ją atgal ant sta- siūlomi trys Įstatymo suma-
lo, sako: “Tas blankas galit nymai, kurie bus balsuoja-, 
mesti po stalu. Jos nege-' mi lapkričio 2 dieną. Ant 
ros.” baloto tie sumanymai yra

Jos esančios “negeros" pažymėti kaip Referendum 
dėlto, kad jose nėra vietos 5, Referendum 6 ir Refe- 
notaro Badymui ir priešai- iendum 7.
kai. Esą, kas tik tų blankų Kalbėtojas ragino unijis-

neiaimeje. Kartu su .sy ki- nusiuntęs Vokietijon, visos tus balsuoti ant tų referen
tais Jungt. Valstijų karei- grįžtančios atgal su nurody- durnų NO. 

lah?* mu, kad reikalingas notaro
liudymas.Steponas Janeliunas turė- 

17 m. amžiaus. Ar- 
mijon jis stojo savanoriu. 
Pirm to iis tarnavo State ir 
National gvardijose.

JO vo
Perkels 76 Namu*

Musų valstijos guberaa-_  ____ * _ i i

Bostono Universitete 
30,000 Studentų

Šią savaitę prasidėjo | 
mokslas Bostono univeisi- 
tete. Šiam žiemos semest-; 
rai i universitetą užsirašė 
arti 30 tūkstančių studentų.

Duktė Perdūrė Motiną 
ir Pabėgo

Nakčia iš pirmadienio i 
antradienį Bostono Back 
Bay dalyje Įvyko tragedija. 
Motina susibarė su savo 
dukteria ir sudavė jai per 
veidą. 16 metų duktė, Brigh 
tono aukštosios mokyklos, 
mokinė, griebė peilį ir dūrė 
motinai į petį. Po to duktė) 
pabėgo, palikdama motiną 
sužeistą. Motina dabar ligoj 
ninėj, o policija ieško duk
ters.

Expert Watch Repairing) 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
\Vatches - Jewelry - g 
Radios - Electrical Appliaaccs

379 W. Brosdvay, Se. 
Tel. S0U 4649

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akiaiss

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

ŠAL ;\T S “PIKN'IKĄS PO STOGU 
IR GRAŽUOLĖS BALIUS ’

Įvyks
SUBATOJ, SPALIŲ-OCT. 9 ta, 1948. 

Municipal Salėje, So. Bostone, 6:30 vai. vak.

Gros populiari ir smagi JONO DIRYELIO orkestrą. 
Bus linksmų Polkų Kontestų Jaunimui. “Mamių ir 
Papių” Polkos Kontestas, ir Valsų šokimo kontestas 
su gražiom dovanom, kurias skiria gerai žinomas 
Bernardas Koritis. Dainuos “Birutės” kol jus šokat.

Per pertrauką, rodysim 
spalvuotas mūvės, kur 
matysite save ir savo 
draugus: matysite kaip 
buvo išrinkta * gražuolė 
“Miss Lithuania of N. 
E.” — June Kvaracėju- 
tė, ir visas kontestantes, 
taipgi kitų pikniko, ku
ris Įvyko Maynarde pe
reitą Augusto mėn. Įdo
mybių.

Bus skanių valgių ir 
visokių gardžių gėrimų: 
galėsite patogiai atsisė
dę prie stalų visi sma
giai praleisti vakarą pa
silinksmindami su vi
sais: šokti patys, ir ma
tyt kitus šokančius.

“Miss Lithuania of N. E.”
Panelė June Kvaracėjutė- 
Kroeker iš So. Bostono.

Gale vakaro bus linksmas trauki
mas laimėjimo dovanų; taipgi į- 
žangos dovanų. Netik kad turėsi
te tikrai “good time”, bet dar jei 
busite laimingi, gausite progą lai
mėti puikių, naudingų, ir brangių 
dovanų.

Gausit dovanas už lairrfėjimą 
šokių kontestus: gausit dovaną už 
laimingą numeri dėl Įžangos do
vanų: taipgi ar dalyvausit ar ne,
gaukit proga laimėti 8 laimėjimo dovanas, bile Jūsų 
vardas ir i dresa.- bus ant tikieto laimėjimo dovanų 
traukimo bakse.

A. J. NAMAKSY
SEAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MAS8
Office Tel. SOboston 8-0948

37 ORIOLE STRER
West Rozbary, M—

Tel. PArkwey 7-1233 W *

SAKO, PER DAUG ŽINO

Ofiso Valandos:
ir

Amerikos rakietinių bom 
bų ekspertas, Edvvard Mc-) 
Gee, dabar gyvena Austrą-,’

DR. D. PILKA
3 BU 4 
7 IU 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON.

Telefonas: SOUth Boeton 1330

Tasai asmuo dargi pridū
rė, kad jis telefor.aves iš torius praneša, kad 76 na-
Bostono Į BALF-o centrą rraj Chelsea, prie Mystic

. _ Nevv Yorke ir iš tenai gavęs upės, bus perkelti į naują
. L.r.o nuiiudu> motina, tė-, “patvirtinimą”, kad tos rietą. Tuose namuose gy-

\a> ir sesutė Alena. I blankos “negeros.” vena 1^1 šeima. Namų per-
Jiineiiunai^ gyvena 36/) Susirinkimui iš to pasida- kėlimas užims apie 2 mėne-
r1;/'1 seni “Ke-,rg nejaukus įspūdis. Bet da- siu laiko. Bus perkeliami tik

leivio ^kaitvtoiai. Be to, Jyką žinantieji tuojau paaiš- mažesni namai ir jie bus 
kino, kad nesusipratimas Padėti ant naujų pamatų, 
dėl tu blankų kilo iš to. ^arnai perkeliami todėl,
kad žmonės nežino kaip ka(1. Per Mystic statoma' lijoj h- norėjo gauti darbą 
jas vartoti. Yra žmonių, ku- naujas tiltas ir reikia patus-; Australijos rakietinių bom- 
rie siunčia blankas tiesiai Pnt’* vietą, o žmonėms nėrajbų bandymo lauke. Bet jis

kaitytojai. 
Janeliunas yra LDD 21 kp. 
narys.

Nelaimės ištiktai šeimai 
reiškiu nuoširdžios užuo
jautos. Rep.

Stoughtone Mirė Mr*. K. 
V ainauskienė

Rugsėjo 17 d. Stoughtone 
mirė musų laikraščio skai
tytoja Mrs. K. Vainauskie
nė. Palaidota rugsėjo 21 d. 
\ elionė paliko dideliame 
nubudime savo vyrą K. 
V ainiauską. Laidotuvėse 
dalyvavo daug giminių ir 
pažįstamų iš Stoughtono ir 
kitų vietų. Tebūnie jai leng
va Amerikos žemelė. L. B.

Melodijos Valandos Pikni
kas Sutraukė Minia* 
Praeitą sekmadienį Melo

dijos Valandos piknikas 
Romuvos parke, Montelloje 
sutraukė galybes žmonių ir 
parkas hm o sausakimšai 
prisigrūdęs žmonių iš labai 
plačių apielinkių. Jaunųjų 
lietuvių draugijos radio va
landos piknikas tikrai buvo 
didelis pasisekimas.

♦ Piknike buvo Įvairus pa- 
marginimai, dovanų daliji
mas, sumni muzika ir šiaip 
netruko visokių prašmatny* 
kių- Buvę*.

Vokietijon. Kas taip pada
rė, tam blankos sugryžo.

Dalykas, matot, yra tok', 
kad tremtiniams Amerikon 
gabenti yra valdžios paskir
tos tiktai trys organizaci
jos. Bet jei kas nori parsi
traukti tremtinį pats. aplen
kiant tas organizacijas, tas 
turi pats pristatyti jam no- 
tarizuotą liudymą, kad jam 
čia bus dal bas ir kambarys. 
Šitokiam atvėjy, supranta- 
maą BALF-o pagamintos 
blankos netinka.

BALF-o blankos yra ge
ros, bet jas reikia siųsti 
(dvi kopijas) į BALF-o 
Centrą šitokiu adresu: 
United Lithuanian Relief 
Fund of America. 105 
Grand Street, Brooklvn 11. 
N. Y.

Draugai Aleknai Mini 25 
Metų Vedybų Sukaktuves

Šio mėnesio pabaigoje

kur išsikelti. Todėl inžinie- nebuvo prųmtas Į darbą su 
riai sugalvojo būdą, kaip' paaiškinimu, kad jis “per 
namus pergabenti Į naujas daug žino”, arba yra per! 
rietas. daug geras ekspertas...

BANKETAS
ATEINANTĮ SEKMADIENĮ, ą SPALIO OCT. 
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ SVETAINĖJ

ak
------ Pradžia 6 vai. vakaro--------

Rengia BALF-o Komitetas Atvykstantiems Tremtiniams 
Priimti.

Kalbės tik ką iš Vokietijos atvykęs Petrą* Minkunas, bu
vęs BALF-o įgaliotinis Miunchene.

Visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti
KOMITETAS.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPftYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 3-8 

Nedėliotais ir SvcatadisalalB: 
ano 13 iki 13 ryto

278 HARVARD STREET 
•p. lsstaa SL, arto Csatral ■«.

CAMBRIDGE, MASS.

TsL ŠOU

DAKTARAI .

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS 

Ofiso valandos:
Nm 9 ryto iki 7 vakari

Serofomis:
Nas 9 ryto IU 13 3toa«

447 Broadw«y
SO. BOSTON. J

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU Rimbai BoiMiag 

Kambarys 295
BOSTON. Tlef. Lafayette 3371 

arba: 8omers«t 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraaja PatihriUa«

Valandos:
Nuo 9 ryto Iki 7 tok.
Nudėlfom. nuo 10 ryto M L

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendelis.
Telef.: ŠOU 3141.

RADUO PROGRAMA ______
Lietuvių Radio Korpora- Brightone. po numeriu 17 Markct

cijos programa ateinanti ne- ?trcrt- Parsiduoda 3 šeimynų namas 
j-j 1 . L . ir vieno karo sraražas. Namas turineidienj is W0RL stoties, 16 kambarių. Kreiptis aukščiau nu-

NAMAS PARDAVIMUI

950 kilociklių, tarp 9 
10:30 ryto bus tokia: 

L Muzika.
2. Dainos.

9:30 irPiknikas Po Stogu Jau
Ci« Pat

Radio korporacijos ren
giamas didžiulis “piknikas 
po stogu’1 jau artinasi. Ji< 
įvyks spalių 9 d. šeštadienį,
Municipal svetainėj. Kaip Mė-Krocker “Miss Lithua- 
matyti, iš paskelbtos j:ro- nia of N. E.” iš South Bos- 
gramos, “Postogis pikni-l^no.

rodytu adresu.

FORNUIUOTI RITMAI

Yra keli fornišiuoti ruimai su vir- 
o n i . .< , . tuve. Kreipkitės šiuo adresu: 487 E.Pasaka apie Magdutę. Sevcnth st., South Boston, 2-ras 
4. Panelė June Kvaracė- fl’oras- <39)

APS1DRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES

kas” bus Įvairus ir sutrauks Po programos parašykite Ui $12 per metu* gausi li- 
jaunus ir <enus. Bus gera savo Įspūdžius ir nusiųskit goję $25 pašalpos savaitei

i • » .- v..-. muz’ka ir Šokiai, bus gėri- šiuo adresu: W0RL Sta- Visais insurancc reikalaik
draugai Antanas ir Emilija mų ir valgių, bus dovanų ir tion, Lithuanian Program, krpmkitės i 
Aleknai mini savo sidabrini j kitokių smagumų. 216 Tremont st, Boston,
vedybų jubilėjų. Ta progai------------ ----------------- — Mass., pranešdami savo is-
limeni i‘'^“gai :.n;„ISECOND HJU® LUMBCR y'’2!“8'•0 sg‘bimus „Draš?-
.iiems daug laimės ir dar!---" “ ™— me siųsti į 602 East Broad-
ilgo bendro gyvenimo. 2x4« ir Plon^ lentH- way, So. Boston 27, Mass.

Rep. Tel. SO s 5965. ’ U > , Steponas Minkus

Visais insurance reikalai 
(nuo35)

BRONIS KONTRIM
596 Ea»t Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inrored 
Moran)

Perkraus tom 
čia pat ir i to*| 
limaa rietą 
Sausi priežiūra,
323 BROADWAT.

80. BOSTON. MA8S. 
TsL SOUth Boetos SS1«

i - "V i>3 11
* v_. •) 7 J

priemorj.es



