
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata Metama:
Amerikoje .................................... ,3.00
Pietų Amerikoje ........................ 3.60
Kanadoje .................................... 3.50

Pusei Metų:
Amerikoje ..................................... >1.50
Pietų Amerikoje ........................ 1.76
Kanadoje ....................................... 1.75
Apskelbimų kaina klauskite laišku.
Kreipiantis su kokiais nors reikalais
adresuokite:

KELEIVIS 
636 Broadway. Se. Boston i7,

SO. BOSTON, SPALIO-OCTOBER 6 D., 1948.
‘‘Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

KELEIVIS
LITHUANIAN W EEK LY

Represents over 75.000 Lithuanians in 
New Enųland, and about 1,000,000 

in the United States

THE BEST ADVERTIS1NG 
MEDIUM

636 Broad

Advertising Rates 
on Application

KELEIVIS 
vay, So. Boston 27, M

NO. 40. Keleivio Telefonas: 
SO 8-3071

THE TPAVEi FE----------------------- LITHUANIAN WEEKLY
Atskiro Numerio 

Kaina 7 centai 43 METAI

Jungtinės Tautos Jau Svarsto 
Berlyno Blokados Klausimą

Rusija Dar Kartą Siūlė “Susirinkti Didiesiems” Spręsti 
Vokietijos Klausimą — Vakarų Valstybės Atsisako De
rėtis, Kol Berlynas Blokuotas — Rusija Nebėga iš Jung
tinių Tautų.

ŠĮ pirmadienį Jungtinių 
Tautų saugumo taryba Pa
ryžiuje pradėjo svarstyti 
Beilvno blokados klausimą. 
Rusija per savo atstovą pa
reiškė, kad “saugumo tary
ba” neturi teisės Berlyno 
klausimą svarstyti, bet Ru
sijos pasipriešinimas buvo 
atmestas.

Višinskis Daro 
'Azartišką Manevrą'

Jungtinių Tautų seime 
Rusijos atstovas Višinskis 
pasiūlė naują planą nusi
ginklavimui. Jis pakeitė 
per du metus Rusijos siūlo
mą planą atominei energi
jai kontroliuoti ir dabar

Amerikos, Anglijos ir sutinka, kad atominės bom- 
Francijos atstovai saugumo bos turėtų būti sunaikintos 
taryboje sako, kad: 1) Va-i ne pirma, bet kartu su pa
kąru valstybės turi teisę bu- sirašymu sutarties apie tarp

TRYS VAGYS “APVALĖ” TURTUOLĘ Kongresas Sako, Kinija Yra 
Sprendžiamas Frontas

Atstovų Rūmų Užsienių Reikalų Komisija Perspėja J-i 
Kinija Pateks j Rusijos Rankas, Karas Bus Pralaimėtas 
Be Mūšio — Laikas Susirūpinti Azijos Likimu.

ti Berlyne, 2) Jos neleis sa
vęs iš ten išvaryti nei blo
kadomis nei grasinimais, 
3) Jos nesitars su Rusija 
dėl visos Vokietijos tvarky
mo, kof Berlyno blokada 
nebus nuimta. Vakarų vals
tybės prašo, kad saugumo 
taryba pasmerktų Rusiją už 
Berlyno blokavimą ir liep
tų Rusiai blokadą nuimti.

Rusija patį paskutinį mo
mentą pasiūlė, kad Ameri• 1 < l • • T~* • *

tautinę * atominių ginklų 
kontrolę.

Amerikos atstovas M r. 
Austin Višinskio naują pa
siūlymą pavadino “aziatiš- 
ku manevru”, nes didžiau
sias ginčas su Rusija yra 
dėl atom-energijos kontro
lės, o ne dėl atominių bom
bų sunaikinimo. Ir kaip tik 
dėl kontrolės Višinskis sa
ko, kad Rusija “niekada, 
niekada” nesutiks su Ame- 

Kanados

Mrs. Sonia Loew, divorsuota teatrų savininko Loew eks-žmona, (dešinėj) pa- 
tuks- 

Pa-
rej matyti suimtieji vyrai, nuiie apvaie tą poniutę nuo jos uiange- 

nybių. Iš kairės į dešinę eina: Wiliiam Ostrow. William Bruley ir Stephen 
Bayer. Pavogtos brangenybės buvo surastos ir grąžintos tai gražiai leidukei. 
Paveiksle matyti ir tos grąžintos brangenybės.

Žmogus Tikrai Per- Ar Rusija Turi Surastos Naujos
kando Šunį Atom-Bombų?

menų pasiuie, xau Amen rikos pasiuivmu. 
nkos, Angluos, Francuos. CC , atsiuva* v icmsiviGir Rusijos užsienių reikalų 
ministeriai susirinktų svars
tyti visos Vokietijos klausi
mą. Pirmadienį trijų Vaka
rų valstybių atstovai pasi
tarė dėl Molotovo pasiūly
mo ir atsakė, kad jie sutin
ka kalbėtis dėl Vokietijos 
tvarkymo, bet tiktai po to,
kada Berlvno blokada bus^^.,,. ....
nuimta. Kol blokada nėra 146 milionai 114 tūkstančių leJime 
nuimta, su Rusija jokių de- gyventojų, arba 15 milionų 
rvbu negali būti. daugiau, negu 1940 metais,
'Buvo spėliojimų, kad R»- bu-

TautuP organizacijos^ jei Didžiausias gyventojų
klausimas joje bus! P“1™^ Kali-

mą vadina “prasimelavu-
siu”.

Amerikoj 146,114,000 
Gyventojų

Cenzo biuras Washingto-

Vienas arabas, vardu Su- i Rusijos atstovas \ išins- 
leiman, iš Dahite kaimelio; kis Paryžiuje sakė, kad 
Palestinoj, buvo patrauktai) “yra klaida” manyti, jog 
į teismą už savo kaimyno į Amerika turi atominių gin- 
Šunieš perkandimg. Arabas kių monopolį, Jis dar sakė, 
teisinosi teisme, kad šuva; kad “atominių bombų sek- 
jį užpuolė ir jis save ginda- retas jau nebėra joks sek
mas perkando šunį. Bet tei- betas”.
sėjas nepripažino to pasi- Vakarų valstybių atsto- 
teisinimo ir nuteisė arabą vai mano, kad Višinskis no- 
Suleiman 17 diefių į kalėji- ri sukelti isteriją užsieniuo-
mą už šunies sukandžioji- 

ne skelbia, kad Amerikoje a .savo

Uraniumo Rudos
Belgų Kongo kolonijoj 

atrastas naujas mineralas, 
kuriame patikrinus rasta 60 
nuošimčių uraniumo, 20 
nuošimčiu vanadiumo me----------t
talo ir apie 15 nuošimčių 
vario. Naujas mineralas pa
vadintas “sengierite”, pagal 
belgų biznieriaus Šengier 
vardą.

Dar neišaiškinta, ar nau
jo mineralo atsargos yrase ir todėl giriasi, kad Rusi

ja turi atominių bombų. į didelės žemėje ar ne. Jei
1Q4S m iu™ 11 dI hnvn! žaizdas, o arabas sėdi ka- Niekas neabejota, kad Ru- rasirodytų, kad to minera- 1948 m. liepos 1 d. buvo , isiin turis atnminin pinklu. In vra dalia tai hp1<ru Kon-

Berlvnosvarstomas. Bet dabar klau- fomijoj, kur nuo 1940 metų 
žmonių padaugėjo 3,124,- 
006. Kitos valstijos, kurios 
turėjo didžiausią gyventojų 
prieauglių yra sekančios:

simas svarstomas, o rusai 
nebekalba apie pasitrauki
mą iš Jungt. Tautų organi
zacijos, nors Višinskis iš 
posėdžio ir pabėgo.

WALLACE SIŪLO “TAI
KOS PROGRAMĄ”
H. Wallace lankosi Kali

fornijoj. Los Angeles mies
te didelėms minioms jis iš
dėstė savo taikos programą, 
kuri reikalauja užleisti Eu
ropą į-usams, o čia balsuoti 
už “progresyvių” kandrda-

Lietuvių DP Įkurdi- .“^injj°s iyy^iai spręs Ry-. > tų-Vakarų imtynes — sa-
717771 0 KeiKUlU ko atstovų rūmų užsienių

1948 m, rugsėjo 18 d. reikalų komisija, kuri dabar 
Pennsylvania Hotely, Nevv paskelbė labai svarbų ra- 
Yorke įvyko Amerikos Lie- portą apie Kinijos pilietinį 
tuvių Tarybos iniciatyva karą.
sukviestas pasitarimas. Kinijoj komunistai, su

Pasitarime dalyvavo: A. Rusijos pagalba, vis labiau 
L. T. Vykd. Komiteto pirm. jaįmį įr jeį 450 milionų ki- 
L. Šimutis, sekr. Dr. P. Gn- niečių pateks i Rusijos “glo- 
gaitis, iždin. M. Vaidyla, bą”, Amerika*bus pralaimė- 
LAIC direktorius adv. K.R. 1 )usi karą be vieno šūvio. 
Jurgėla ir sekr. M. Kižytė, Kinija yra sprendžiamas 
BALF iždin. A. S. Trečio- frOntas, bet visai apleistas, 
kas, NCWC tarnautojas J. sako Amerikos kongreso 
B. Laučka, tik ką iš Vokie- užsienių politikos žinovai, 
tijos grįžęs NCWC Relief A
Services tarnautojas K. V. Amerikos visuomene yra
Baltramaitis, SLA sek. Dr 
M. J. Vinikas, SLRKA sek. 
Wm. Kvetkas, Liet. Protes 
tantų S-gos pirm. Dr. M

migdoma pasakomis, kad 
Kinijos komunistai “nėra 
komunistai”, bet tiktai “že
mės reformos šalininkai”.r * ***• AT*.. , • • 1 ••• • 1

Devenis, ALT atstovai pro-i 1Ko?gr??.m.e. komisija Įrodo, 
jektuotam Bendram Imi- kad Kinijoj komunistai, 
gracijos Komitetui pp. A. į JSaiP. ir sabrse». Yra
Aleksis ir A. Devenienė.' Rusijos politikos įrankiai. 
ALRKF-SLRKA atstovas ir j Kongreso komisija kvie- 
to komiteto pirm. Mgsr. J.|čia Amerikos vyriausybę 
Balkunas, IRRC bendradar-' įsikišti į Kinijos karą ir su 
bis Ur. J. rajaujis, NYL kariška bei ekonomine pa- 
Tarybos sek. D. J. Averka,! galba nulemti tą karą prieš 
“Amerikos” red. Dr. H. Lu-' Rusija, ir neleisti Rusijai 
koševičius, “Tėvynės” red. I ten įsigalėti. Amerika turi 
M. J. Vasil, “Vienybės” re--pajėgų tą padaryti ir gali 
daktorius J. Tysliava. garantuoti Kinijos nepri-

Visapusiškai aptarus ligi klausomvbę ir jos teritori- 
šiol darytas pastangas, su- jų neliečiamybę, 
sidariusias kliūtis, geras i ----- ---------
puses ir perspektyvas atei-į AiumiiA ciiiaivočiai, pasitarimo dalyviai ANGLIJA SULAIKO
vienbalsiai priėmė sekančio .. . ARDYMĄ
turinio rezoliuciją, kurią j Visoj Anglijoj sulaikytas 
LAIC buvo įgaliotas išsiun-' ardymas karo metu pasta- 
tinėti interesuotoms orga- tVtų slėptuvių nuo bombų, 
nizacijoms ir spaudai: Geriau įrengtos požeminės

“Amerikos Lietuvių Ta- slėptuvės dar tebėra gera- 
rybos Vykdomojo Komite- b16 stovyje ir anglai mano, 
to iniciatyva sukviestame *ad jos dar gali būti nau- 
veikėjų pasitarime tremti-.dingos. Anglijos komunis- 
nių įkurdinimo reikalu, su- ^a* dabar pradeda vesti agi- 
sitarta pasisakyti sekan- taciją tokiu sukiu: “Neisi
mai_  me kariauti už jankius!”

1. Tremtinių įkurdinimo Amerikoje jie sako: “Neisi- 
darbas vykdytinas Ameri- kariauti už Anglijos 
kos lietuvių visuomenės imperializmą”.
bendromis jėgomis, sutelk- ---------------
tomis BALF'e, /FRANCUOS MAINERIA1

2. Įkurdinimo organai IŠĖJO Į STREIKĄ
privalo traktuoti lygiai vi- gį irmadienį 335 tuks. 
sus tremtyje esančius lietu- t £ F Francijoį ka.
yius, be tikybos ir pasaule- k] darbin nkų %ėJ0 į 
žvalgos skirtumų Toms są- sfre£ Strejk įelb|
lygoms garantuoti siunčia komu’ist ved’ma£ unijų 
m, j Europą BALĘ suda- susivienij?mas ,C.G.T.J, bet 
rancių srovių pasiūlyti at- J \
stovai.

| 3. BALF savo įkurdini
mo darbe turėtų bendra
darbiauti su visomis Volun-

sija turės atominių ginklų, lo yra daug, tai belgų Kon 
o Amerikos karo vadai ma- go kolonija galėtų statyti! 
no, kad apie 1952 metus pasauliui svarbiausią ato- 
Rusija jau turės pasigami- minių bombų' medžiagą, 
nusi atominių ginklų. Vie- uraniumo metalą, 
nok dabartiniu metu Rusi- -------- ------

Sako, Busimas Ka
ras Bus Trumpas
Du Amerikos karo aviaci-

Kas Vadovaus Va
karų Armijoms?
Europos V akarų valsty-! ja tebededa visas pastan

bes praeitą savaitę buvo su
tarusios paskirti visoms 
toms valstybėms bendrą gy
nimosi viršininką, kuriuo 
buvo numatytas Anglijos 
maršalas Montgomery, o

gas, kad atominius ginklus 
pasigaminus, bet jų dar ne
turi.

Michigan valstijoj gyvento-į bendruoju visų armijų vadu 
jų padaugėjo 939,600: Nevv buvo numatytas franeuzų 
Yorko valstijoj

tą H. Wallace. Tuo budu ir 
Maskva bus soti ir H. Wall- 
ace patenkintas.

Minios žmonių Los An
geles mitinge pakartotinai 
dainavo: “Kiekvienas nori

Ohio — 891 
815,000.

NELINKSMAS “SIBIRO 
JUOKAS” BINGHAM 

TONE

jos pulkininkai, F. L. Moo
re ir D. O. Smith, skelbia 
savo nuomonę apie busimą 
karą ir mano, kad jis tęsis

ini _ 007 000- DUV° irancuzų. moterų Bingham. ne daugiau, kaip nuo vieno
non ir Trxns, ’ Seneiylas įuin- franc^'|ton, N. Y., mieste pasirašė Į iki 3 mėnesių. Tie pulkinin- 

’ zas atsisakė tą vietą užimti. otestą prieš aukštas mė- kai mano, kad miestu ir
Jum sako, jei anglas vado- sog kajnas jr šeštame to pramonės centrų atominiai 
varę visoms ginkluotoms otesj.o posme tos moterys' bombardavimai per tris mė- 
pajegoms, tai jis koncent- gako; pasirašiusios nesiūs pasieks tikslo ir ka-

aU0? ... uropo?aPie šeimininkės pareiškiame sa-'ras bus baigtas “vienos ar 
Angliją, o vakarinę Europą^ išvažiuoti tuoj pat kitos pusės laimėjimu”. '
bus linkęs užleisti rurams-fį sihiro’ st es jei allkįčia„ .---------------
Francuzai mano, kad Euro- pan,inėt0!; priemonės kovoti SOKOLOVSKIS KVIEČIA 
pą reikėtų ginti pne Reino, F mėsos kainas “TĘSTI DERYBAS”
° "‘'Dus įgvvendintos”. Rusijos maršalas Soko-
P*« Binghamtono, dėl auk; lovskis Berlyne paskelbė. 
..... .2... ® °- ’ štu kainu, tos leidės nori kad jis yra gatavas vėl de-

ŠUO KALBA, POLKĄ 
ŠOKA

. R, Tacikauskis iš Kelley 
Island, Ohio, skelbia, kad 
jis turi 4 metų šunį, vardu 

■ Tarzan. Tas šuva tuo yra
garsus, kad jis gali kalbėti 
ir puikiai šoka polką. Jei 
muzikos nėra, šuo pats sau 
po nosies muziką paniurna vavimu 
ir sukasi, kaip įgeltas. Kal-

w i, -v u bėti šuva gali kelius sakiojallace, draugiško Herny . us jį s pasak o: aš mė gstu
S" hamburger... Aš mėgstu ke-

Wa11ace, Fnendly Henry, p€nas ajgkrynią. šuva, per

H. S. TRUMANAS GRĮŽO 
Į WASHINGTONĄ

važiuoti tiesiai į rusišką Si- rėtis su Vakarų valstybių 
birą, kur mėsos visai nėra. atstovais dėl Berlvno klau- 
Bet ar jos nori? Mat. pro- simo, pagal Maskvoie pa
tęstus kartais pasirašoma darytą rugpiučio 30 d. su-

Wallace).

SULAUŽĖ 742 SAUGU
MO TAISYKLES

Rusų generolas Dratvin 
Berlyne skelbia, kad alian- 
tų orlaiviai, veždami į Ber

savo savininką Tacikauską, 
jau gavo užkvietimus “pa
kalbėti” Clevelande ir Det
roite.

ORLAIVIO NELAIMĖJ 
ŽUVO 22 ŽMONĖS

lyną maistą ir kitus daly-! Norvegų keleivinis orlai- 
kus, sulaužė 742 saugumo vis su 48 keleiviais praeitą 
taisykles. Sako, amerikie- šeštadienį nukrito į jurą ne- 
čiai* sulaužė 86 “taisykles”, toli Norvegijos uosto Tron-

Prezidentas Trumanas visai neskaičius, kas “pro- 
šeštadienį grįžo iš vakari-:teste” parašyta, šposinin- 
nių valstijų, kur jis buvo kai iškirto šaltą “Sibiro juo- 
išvykęs su prakalbomis. Šia Į ką” toms moterėlėms.
savaitę prezidentas išvyks į i ---------------
rvtines valstijas ir lankysis PERU iMAIŠTAS JAU 
Delaware, Pennsylvanijos, NUMALŠINTAS 
New Jersey ir New Yorko praeitos savaitės gale Pe- bėti. 
valstijose. i ra respublikoj, Pietų Ame

rikoje. Callao uoste jurinin

sitanma.
Pagal tą Maskvos susita

rimą Vakaru valstybių at
stovai iau derėjosi su mar
šalu Sokolovskiu. bet nega
lėm susikalbėti. Dabar So- 
kolovskis vėl siūlo pasikal-

NEW YORKE UŽSIRE 
GISTRAVO MAŽAI 

BALSUOTOJŲ
New Yorko mieste praei-

AMERIKOJE YRA 41 Ml- kaj ' Buvo padarę maištą 
LIONAS AUTOMOBILIŲ prieš valdžią. Petu vyriau-

_____________ ___,___  , _____ _________  ____ Šiais metais Amerikos sybė pranešu kad vyriau- . .
o anglų lakūnai sulaužė vi- dheim. 22 keleiviai žuvo ju- , keliais važinėjasi 41 milio- svbei ištikimi kareiviai mai- tą savaitę užsiregistravo 
sas 656 “taisykles”. , Svar- roję, o kiti buvo išgelbėti, nas automobiliu ir trokų. $tą numalšino. Kai kūne 3,200,060 balsuoto jų šio 
blausias aliantų lakūnų pra- Išgelbėtųjų skaičiuje yra arba trimis milionais dau- maišininkai susėdo i karo rudens rinkimams, arba

tarp įvairių unijų dar nėra 
nutarimo, kiek streikas bus 
tęsiamas. Komunistai deda 
pastangas streiką užtęsti,

. . ..... kad Francijos ūkis dar la-Up Agenc.es, tunnc.om.s hj susmukt„
DP komisuos pripažinimą. _____ -

4. Pageidaujama, kad i
i BALF 'centro imigracinį T. E. DEWEY GIRIA 80-tą 
aparata butų įtraukti atsto- KONGRESĄ
vai lietuvių organizacijų, Republikonų kandidatas 
dirbančių su tomis Volun- j prezidentus, gubemato- 
tary Aerencies, per kurias rfus T. E. Dewey, kalbėda- 
eina lietuvių įkurdinimas mas Missouri valstijoj labai 
Jung. Amerikos Valstybėse, jrerai atsiliepė apie 80-ąjį 

Pasitarimo Prezidiumas: kongresą, kurį prezidentas 
A. S. Trečioką*, pirm. Trumanas pakartotinai kri* 
D. J. Averka, sekr. tikavo. T. E. Dewey sako,

------------------------------------ tas kongresas padarė daug
Musu tėvų kraštas Lietu- gera.

vns išlaisvinimo siekia Ame- Rartu T E įsn4.
nkos Lietuvių Taryba ir jos „ . , . ..
va buvo ir bus laisva. Lietu- -1O Ruslia, kad Amerika 
vykdomas Vajus. Paremki, “neis į Miuncheną” ir nesi- 
tautieti. tad jos darbus! mes į izoliacijos politika

✓
t

Agenc.es
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i APŽVALGA J
KĄ SKELBIA STALINAS juo stipresnė bus Rusija.-

--------  Todėl į platųjį pasauli Ru-'
Hitleris 1924 metais bu- sijos diktatoriai išeina su 

yo parašęs savo “bibliją”, pasiūlymais “nusiginkluo-
pavadintą “Mein Kampf”, 
lcur jis atvirai pasiaiškino, 
Jcokią politiką jis vestų, jei 
.butu valdžioje. Chamber-

ti“, bet kartu jie griežčiau
siai atsisako leisti tarptauti
nei kontrolei prižiūrėti jų 
dirbtuves ir ginklavimosi

lain ir Daladier jo “Mein pramonę. Vadinasi, tegu 
Kampf” tikrai neskaitė, už- kvaili “kapitalistai” padeda 
tat Hitleris tuos demokrati- ginklus, o Rusija patylomis 
jų vadus ir “patiesė ant tęs ginklavimąsi... Tokios; 
bačkos” 1938 metais gar- prasmės turi ir Višinskio 
siajame Miunchene. naujausias pasiūlymas “nu-

Dabar Hitlerio vietą *pa-, siginkluoti”. Jei atsiras 
šaulyje užėmė Rusijos dik- kvailių, kurie Višinskiu! pa
storius Stalinas. Jis irgi i tikės, Rusijai bus geriau, 
turi parašęs savo “Mein į Jei neatsiras, tai bus nors 
Kampf’ ir jo politika tiktai propaganda.
tiems yra paslaptis, kurie Stalinas moko, kad kaiui 
nenori žinoti, arba. kurie laimėti:
tingi SU ja susipažinti. ••Reikia surinkti didelę jėgų

Stalino “biblija”* vadina- ę ’
si “Apie Leninizmo Pama

BOMBA KELIAUJA 1,600 MYLIŲ PER VALANDĄ

Paveikslo viršuje matyti F-82 orlaivis, kur? gali išmesti labai greitą oro bom
ba. varomą varykliniu motoru. Oro bomba parodyta apačioje. Ta bomba ke
liauja 1,600 mylių per valandą. Ji yra 16 colių diametro storumo ir keliauja 
labai toli.

tus

i

Kas Savaite
Dr. Šliupas Tarp Musų | das ir to karterio ^niekinį 

10 d Chicagoje mus atitaisius. O gal mine- 
- - ----- dienas ,Spalių

tautiškose lietuvių kapinė- sime tas jaunas 
se bus palaidoti daktaro kada San Francisco mieste 
Jono Šliupo palaikai, par- suvažiavę Jungtinių Į autų 
vežti čia iš Vokietijos, kur kūrėjai rase tą caiten Ru
lonas Šliupas mirė pas,-. rio jie ir nemane laikytis. 
traukęs iš tėvynės, bolševi- Jei jau mįnėti “Jungtinių 
kams ją iš antro karto uz- jautų Dieną”, tai ją reikė- 
imant. tn minėti, kaipo sudužusių

Daktaras J. šliupas ilgus v-j^„ jr sulaužytų pažadų 
metus dirbo Amerikos ne- (jjena ja galima butų va- 
tuviuose. Čia jis kure ir he-iširti ir Tartiufo Diena? 

Jtuviškas parapijas, ir sočia-j
listu kuopas, ir laisvamanių Karas ar Taika, 

i organizacijas. Jo veikimo j Ar dėl Berlvno \ezma\o.> 
pėdsakų užtinkame visose,kils karas* Beiljne pniną 
musu kolonijose; prisimini- kartą po karo konflixtas iš- 
mu aDie daktara Šliupą pa-įkilo TIESIOG tarp Rytų ir 

Vakarų. Iki šiolei buvo 
daug konfliktų, bet jie kil
davo dėl kitų šalių, dėl

mų apie daktarą Šliupą pa 
pasakoja kiekvienas senes
nis musų kolonijų veikė
jas. Daktaras šliupas, 

J mums Amerikos lietuviams,
_______________________ į yra vienas iš musų. Jo lai-

„dotuvės yra didelis įvykis 
; sijos policini sonalizmą .: Amerikos lietuviams. Bet 
• Patartina ją perskaityti y- tai toli o.ažu nėra “vie- 
patmgai tiems jietuviarris, nybės kermošius”, 
kurie žiuri į Sovietų Rusiją,

Muralovas.i kaip į “išganymo šalį” ir. Vienybės Kermošius
laukia iš žmogžudžio Stali- Daktaras Šliupas per sa

Graikijos, Čechoslovakijos, 
Kinijos, Korėjos ir tt.

Bet dabar konfliktas iš
kilo betarpiai. Berlyne su
sidūrė Vakaru kareiviai 
akis į akį su Rytų karei
viais. Berlyne abi šalys už- 
angažavo savo prestižą, ar
ba gerą vardą. Vakarai sa
ko: “iš to miesto nesitrauk
sime”, o Maskva deda pa-

persvarą sprendžiamoje vieto-' 
je... Reikia stengtis iš netyčių I 
priešas užklupti, apčiuopti mo-.. “Dėl Leninizmo

Klausimų • Kelios dešimtys į mentas, kol jo kariuomenė iš- 
plilionų kopijų tų knygų siblaškiusi. Reikia siekti kas- 
yra išplatinta Rusijoj įvai- diena nors mažu laimėjimu...“ 
riose kalbose ir iš tų knygų.
rusai mokosi suprasti “ge-, Stalino karo politikoje 
ni alio j o” Stalino gudrumą, ir Amerikos \Vallace turi 

Stalinas sako rusams ir} “savo vietą”. Jis padeda 
pavo šalininkams visame Į moraliniai nuginkluoti A- 

asaulyje, kad karas tarp menką- Jis yra “laikinas 
vietų Rusijos ir “kapita- sąjungininkas”, apie kurį f 

hstinių” šalių yra NEIŠ- Stalinas sako:
VENGIAMAS. Jis moko

ir
Rubašovo Likimas

1936-1938 metais Rusijoj nas, Radekas, 
ėjo didysis “apsivalymas”. Jagoda, Rakovskis ir dau 
Tada diktatorius Stalinas gelis kitų.

Visame pasaulyje Stalino 
surengtos bolševizmo va
dams* skerdynės sukėlė di
džiausia susidomėiim.ą. Visi

vo ilgą gyvenimą dirbo vi
sose musų tautiškose gyve
nimo srityse. Jis nemažai 

A. Koestlerio knyga lie- mėtėsi nuo vienų idėjų prie 
tuvių kalboje galima gauti’kįtų. Bet visų lietuvių at- 
pas drg. N. Jonuską. 15 mintyje jis yra žinomas. 
Cotton st. Roslindale, Mass. kaipo kovotojas ir ypatin- 
Kaina SI. J. D.' ' ~ •*

no ir jo policijos ‘ socialisti 
nės ateitiessukišo į kalėjimus tukstan 

čius žymesnių bolševikų ir 
ypač jis atsidėjęs naikino 
senuosius bolševikų parti
jos vadus. Tokios bolševiz- stebėjosi, kaip Stalino po- 

“Vesti karas, — sako Lėni-j mo žvaigždės, kaip Zinov-j licija privertė bolševizmo 
nas. — dėl tarptautinės bur- jevas. Piatakovas, Buchari- { vadus spiaudyti į savo pra- 
žuazijos nuvertimo, vesti ka- nas, Radekas, Rakovskis ir eitį, į savo gerą vardą ir 
ras šimtą kartą sunkesnis, ii- galybė kitų buvo be cere-1 viešai išniekinti patiems sa- 

monijų sugaudyti ir išsmau- ve? Ta paslaptis ir dabar 
gyli. * " ~ dar nėra galutinai išnaikin-

* Stalino “apsivalymas” ta. Stalino policijos paslau

pasaulyje, Kaa Karas tarp menką. Jis yra “laikinas Vl)ač atsidėjęs naikino damš skerdynės sukėlė di- Ą. ^oesueno Knyga ne-mėtėsi nuo vienų idėjų pne stangas Vakarų valstybes iš 
Sovietų Rusijos ii kapita j sąjungininkas , apie kuri nowi- AsHoncfa cncirinm^iima. \ isi tuvių kalboje galima gauti kitu. Bet visu lietuviu at- ten įsėsti.

Perdavimas ginčo Jungti
nėms Tautoms, nieko neiš
sprendžia, nes Jungtinės 
Tautos gali ką nois “išsprę
sti” tik tame atsitikime, jei 
penkios didžiosios valsty
bės sutinka. Jei jos nesutin
ka, tada ir Jungtinių Tautų 
nėra.

Bet karas dėl Berlyno 
visvien vargu kils. Bent taip 
mano žinovai. Mat, Mask
va, nors ir triukšmauja, bet 
kariauti dar negali, o Vaka
rai, nors ir dedasi nenuolai
dus, bet karo dar nenori. 
Todėl kelias yra atviras 

lietu- kompromisui.
Spauda ir Rinkimai

0 nuošimčių Amerikos 
dienraščių aiškiai remia re- 
publikonų kandidatus. Jei

veikė: Per Daug Penktakojų {spręsti pagal spaudą. Ame-
Pradžioje Amerikos ir Belgų socialistų vadas ir ; rika turėtų būti tiktai re-

___ oro transportai Belgijos užsieniu reikalu i publikonų valdoma. Bet
Leninas Amerikį kodėl ų :SSS.'ZZ>.Sį Henry Spaak,; balsuotojai balsuoja „e pa-
bet Įr valstybių sistemoje, t; ^b‘^ Wa^Mpui-;gorovas, maršalas Blueche-;Pa»^orts_(fa^-; l per dieną Dabai jie nuga pasakė labai įdomią kalbą.

A P» Oa-I^šo,, kodėl įsas pa-

Saviškius ruoštis tam karui. 
Pagal Stalino išmanymą,

• sovietų rėžimas Rusijoj ne
bus užtikrintas, kol pasau
lyje bus stiprių kapitalisti
nių šalių, kurios gali daryti; 
intervenciją Į Rusijos vi-f 
daus tvarką, štai kaip jis 
nupasakoja:

“Kas tai yra pilno, galutino 
socializmo laimėjimo vienoje 
Salyje NEGALIMUMAS be 
revoliucijos laimėjimo kitose 
šalyse?

“Tai yra neg. as
ti pilną garant.ją nuo .nier- 
vencijos, o. reiškia, ir buržua-

gesnis, sudėtingesnis, negu 
kad pats atkakliausias šiaip 
karas tarp valstybių, ir iš ank
sto atsisakyti prie to laviruo
ti, sunaudoti (nors laikinai, 
priešų interesų
mus. atsisakyti taikstymosi ir j politinė policija paskirdavo kimo budai’

pareikalavo galybės aukų.= tys dar nėra atidengtos ir 
Valymas ėjo tuo budu, kad į gal tik Stalinui nuvirtus 

prieštara vi-! suimtus bolševikų vadus nuo kojų, jo policijos “vei- 
......................s viešu-

gai mes jį prisimename, 
Į kaipo laisvamanį, kurs į ti
kybinio fanatizmo tamsu
mas metė drąsų laisvosios

-------  minties žodį ir žadino žmo-
1948 m. birželio 24 d. iš nes kritiškai pažvelgti įmu- 

įyto rusų kareiviai Vokie- sų “dvasiškus vadovus” ir 
tijoj sustabdė visokį susi- jų skelbiamą “mokslą”, 
siekimą tarp vakarinės Vo- Padalyti iš to kovotojo 
kietijos ir Berlyno miesto, laidotuvių vienybės kermo- 
Birželio 27 dieną Amerikos šių. kaip laidotuvių organi- 
transporto orlaiviai prade- zatoriai skelbia, butų ma

Oro Transportas

“A”, arba į grupę mon.
“V”. I grupę “A’’ buvo ski- Bet pats faktas, kad Ru- 

jančiais, sąlyginiais) sąjungi- riami* tie bolševikų vadai, sijos bolševizmo vadai bu- jo gabenti į Berlyną maistą žas pasitamavimas to aist- 
ninkais, argi tai ne juokingai kurie, policijos manymu, vo priversti daryti viešas iš- ir visokius kitokius reikme- ringo kovotojo atminčiai 

.................. juo

kompromisų su galimais (nors Į grupę 
laikinais, netvirtais, svyruo-

be gulo?“

” v vo i; n,, dėl t0 laisvamanio mirties? veikia . Ir štai ka jis nu-į

----------- - —--------------- - tikrųjų, ruošiantis ka-į^dministratyvini
zinės tvarkos atstatymo, be! butų juokinga , jeigu
revoliucijos laimėjimo, bent.: nebandytumei savo priesi- ______
eilėje šalių, šio neginčijamo!susilpninti, . apgauti, sušaudytų bolševiku veikė- kinti.
dėsnio neigimas yra pasitrau-į nuvilioti . ir H^P^ti jš ^įety-į ju buvo dešimtimis tukstan- Vieną įdomų bandymą 
kimas nuo internacionalizmo. cnJ- dievobaimingas, Taip buvo sunaikinti ir padarė belgų rašyto a? Plis-
pasitraukimas nuo leninizmo.; ?m. pohtikienus, vjsj žymieji raudonosios ar-' nier, kurs 1938 metais Pa- Ąno.i:,- ‘

“Mes gyvename. — sako k.^P. Ųallace, padeda su- mįjos* vadai. kain maršalas ryžiuje paskelbė apysakų ‘ *

stybių ilgą laiką neįmanomas. fUOjančių, sąlyginių sąjun- lietuvis 
Galų gale arba viena, arba ki- ipnmkų skaičių. • Eidmana;

Vytautas Putra,' pažinojo kai kuriuo? nužu- '
5, Chalepskis, lie- dytuosius bolševizmo va- I Berlyi

saulis baukštosi Maskvo
bolševizmo. Baukštosi to

seime!?*! spaudos raginimus, bet 
pagal savo išskaičiavimus.

Kad balsuotojai neseka 
spaudą rinkimuose, geriau
siai pasirodė prezidento

.ia_u.nV^.a^eP.^ : dėl, kad Maskvos diktato- Roosevelto pakartotinuose 
ais 12o tūkstančiai _ n:.,...- i..!- , •ta nugaifc. O kol us galas i-: Penktoji kolona, kurią tuvis Uboreviėius'ir dauge-'Į dus. Jis aiškino, kari bol- oro keliais 125 tūkstančiai, riai eina Hitlerio keliu —! perrinkimbo^. Tada « 

vyks, neišvengiama EILe PA-;Rusija kursto ir palaiko vi- Tie kariškiai buvo sevizm'-' vajai .tnnn . . . . ............... . s*palaiko
čIŲ BAISIŲJŲ SUSIRėMI-! suose kraštuose, vra dalis patylomis nužudyti, be jo

i 11 rvi 1______ • *▼ v Lr v iv 4-z-v? <?«*•»> i v

atliko

rimą” savo partijai
_ penktakolumnistų bus versti viešai darvti išpažin- patys save 

tun tai Įrodyti taipogi savo,šnipai, sabotažninkai 4me-ti. Tai buvo “minkštieji” neprotestavo pnes samdyto kalingus reikmenis, 
karine onranizaciia”. nkos moralės ardytojai bolševikų čyfai, kuriuos po- budelio A. Višinskio melą- Į

‘laikos” kurstytojai ir A- licija kankinimais ir nepa- i gongus kaitinimus. Taip. i 
— - - - . sako, jie padėjo sustiprinti

bolševizmo režimą Rusi-
Stalinas paskelbė iš naujo S“? “V> W Rusi-.f.1*;?35", ir viešai prisipa-l'oį'- aišk nimal
1946 metu vasario 9 d. ka-:j.?’ karo paruo-iZlnb prie didžiausių prasi- KieK panašų ai-K.nimąVo -Jie, zir, - ■ i ’ Šime. žengimu I tu “minkitniu” susralvojo ii Kitas ras\ .olas,'G n • .. ^SlžiuSkaičiu ?ėio^ ® Vengrijos kilęs Arthur;
skirt; iPecl<i-ę'an4lr Bolševizmo kūrėjas Lėni- žymiausieji bolševizmo Dra- Koestler, kurio knvga ' ';-

1?sas~RJu‘ nas mokį savo pasekėjus y--advTi“aiTirta vardai=kamilis Begalybė” dabar
Stalinas pakartojo, kad ...vi .T*?01.1., v'7t' ėdrumą.: bėjo, po,visą pasaulykaip<>pr

' ®evi5mo. '.adai, porcijos į tonų anglių, 68 tūkstančiai kalta apie taiką ir grobia i ”9 nuošimčių ir daugiau 
verčiami ir Įkalbinėjami, onų maisto. 8 tūkstančiai kaimynu žemeS: Kalbi apie laikraščių stovėjo už repub-

' ‘V dto^J. °r- s-'. °"« kUoM/eikalingų da-;laisvę payergia ištifus likonus. o balsuotojai bal-
aidino ter-me konier..ją ii hkų n kasdien oio tians- milionus! Kalba apie nusi- savo už demokratus, paskutinį n-rtomo- novo z4, . - . . T I

■
s. . --- 0 Lenino vietininkas Sta-inų ir panašiu stalininių dip-

dienas pakartojo Stalino linas, savo agentams užsie- lomatų politika.
bepdradarbis N. A. niuose duoda pamoką apie1, Kadangi pasaulis jau su- 

oznesenkis, kurs sako: diplomatiją ir pasakoja, prato Stalino diktatūros
“Leninas mus mokė, kad vi- ka” diplomatijoj: {siekimus ir jau pei-skaitė

sų rev-oliucijų likimą spren-j “žodžiai neturi atitikti dar- Stalino “Mein Kampf’, tai 
bus. kitaip kas tai butų per Maskvos agresoriams pasi- 
diplomatija? žodžiai yra vie-{d^ė sunkiau kvailas zuvy- 
nas daiktas, o veiksmai visai
kitas daiktas. Geri žodžiai yra 
kaukė pridengti blogiems dar
bams. Širdinga diplomatija 
yra tiek pat galima, kaip sau
sas vanduo, arba medinė gele
žis”.

dfia ilga eilė karų ir kad su 
pilietiniu karu mes baigėme 
tiktai vieną eilę karų ir turi
me būti pasiruošę sekančiai 
eilei”.

Rusijos ginklavimas turi 
“dvi pusi”. Viena yra Rusi
jos ginklavimąsis visomis 
išgalėmis, o kita—yra savo 
busimų priešų NUGINKLA
VIMAS. Juo da 
Iiia, Amerika

Taip Stalinas kalbėjo

nuo;
karo didvyrį, diplomatą, 
ūkio vedėją ir parodo, kaip ■ 
tas tariamai kietas bolševi ! 
kas Stalino policijos ranko-l 
se “suminkštėjo” ir pri
brendo prie viešos išpažin
ties teisme. Didvyris Ruba- 
šovas ne tiktai nespiovė 
samdytam budeliui Višins
kiu į akis, kai tas jį kalti-tęs gaudyti, šiandien paci-(___,____,__  __„____

fistai Beyin, Spaak, Evatt/no prasimanytais dalykais, 
Blumas ir kiti jau nebe- bęt pats padėjo Visinskiui į 
linksniuoja iki koktumo pa- save spiaudyti. Kaip Stali- 
cifistinių frazių, bet prade- no budeliai tą padarė, A. 
da GINKLUOTIS. Jie šiek - —- - ’ • F - 
tiek jau pasimokė. Rusijai
tas nepatinka, bet Ui yra 
vienintelis kelias į Uiką, o,

Koestleris aiškina savo kny 
goj.

Koestlerio knyga parašy
ta labai gyvai ir kiekvienas 

SIP

ATSISAKO LIUDYTI

United Electrical Work- 
ers unijos (C.I.O.) pareigū
nas, Russ Nixon, liudijo 
kongreso šnipų gaudymo 
komisijoj, bet atsisakė pa
sakyti, ar jis yra komunis* 
tas ar ne. Komisija tyrinė
ja komunistų juką toje uni

prievartos darbų vergijoje!
Maskvos diktatūra yra 

nekenčiama ir todėl, kad ji 
visame pasaulyje priveisė 

i savo “penktą koloną”, pa
lyginus su kuria Hitlerio 
penktakojai buvo tiktai 
jauniklių skautų organiza
cija !

Tų Maskvos penktakojų 
mes turime ir musų tarpe*. 
Jie dabar visi, pagal Mask
vos ukazą, rėkia už dievo
baimingąjį kapitalistą Wal- 
iace.
UN Diena

Amerikoje turime visokių 
; “dienų’’ ir visokiausių “sa
vaičių”. Greitu laiku, spa
liu 24 d., čia minėsime 
“Jungtinių Tautų Dieną”. 
Bet ką tą dieną minėsime, 
to niekas tikrai nežino.

Ar minėsime 27 rasų 
“veto” ir Višinskio grubijo- 
niškas kalbas? Ar minėsi
me išduotus aukštus princi- 
>us, iš kurių ir kevalų nebe- 
iko, kada Maskvos bude

liai ant jų pajodinėjo? Ar 
minėsime veidmainystę, ku
ri prisidengia Jungtinių

uo daugiau Ang- apie buržuazijos diplomą-jei karas visvien kiltu tai ia paskaitęs daną ka svpkitos^lvs3’ nj5g?nkJia W Vir'^nkla.i» 0 ne žodžiai užtik-’pras apiT “touUtannės” dosnių" unijų’"nepasmerkė, žodflais, bet ir pirštu nepa-
k.to» šalys nusiginkluos, • Sinsknj, Cromikų, Paniuški-irintų laimėjimą. Į policijos budus irapie Ru- komunistų. | judina, kad aiškias skriau-

joje, kuri vienintelė iš di- Jauty, čarterio skambiais

karalių, kuris karaliauja, 
bet nevaldo, galima pasa
kyti, kad ji informuoja, bet 
neveda.
Mėsinės Iraną?

Iš W ashingtono praneša, 
kad Amerikos valdžios pa
reigūnai su dideliu rupes
niu seka piktą rasų propa
gandą prieš Irano vyriau
sybę. Rusai visą laiką pei- 
zoja Iraną, bet dabar jų 
propaganda darosi piktes
nė ir, sako, yra pavojaus, 
kad rusai vėl ims mėsinėti 
tą silpną valstybę.

Iranas tikrai yra “kal
tas”. Jis turi daug aliejau^ 
ir mažai kareivių. Todėl 
Stalinui piratai ir niežti Ira
no aliejų “išlaisvinti” į sa
vo bačką. Sako, rasai paty
lomis jau “išlaisvino” apie 
trečdalį Kinijos Turkesta
no, o kol Berlyne eina vel
niava, Francijoj streikai ir 
kol UN stena Paryžiuje, tai 
rusai gal ir gaus progos pa
daryti iš Irano sau alieji
nius užkandžius?

Kol Europoj eina kalbos, 
Azijoje Maskvos imperija 
nesustoja augusi. Stalinas 
laiko tikrai neeikvoja.

J. D.

A Mias
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEREIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje bė jo motinėlei, kad ji ir 

viena varydama užaugino 
sūnų gerą lietuvį ir sveiką.

-----  kaip lietuviškas ąžuolas.
Be kuklaus paminklo, su- ‘ Tautieti*.

sirinkimas nutarė išleisti *----- ----- — #
Dr. Šliupo biografiją, kad Apie Nušautą Lietu

vį Petrą Briedį

IŠ australuos sveikatos ieškoti

KAS SKAITO, RAiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Dr. Jono šliupo Palaikai 
Bus Palaidoti Tautiškose 

Kapinėse
Spalių mėnesio 10 dieną, jaunesnės kartos turėtų ga 

1 vai. po pietų, Chicagos limybės pažinti seno aušri- 
Tautiškose Kapinėse bus iš- ninko atliktus darbus ir ves- 
kilmingai laidojamas Dr. tas kovas. Biografijon nu‘icavaite Drar 
Jonas šliupas, karo metu tarta surinkti artimesnių< vil-Hini 
Vokietijoje tuntinin Dr. šlinno bendradarbiu at- • . 7- ■
lietuviu

Keleivis” jau praeitą 
anešė, kaip Mai- 

prie Holdenmiręs tautinio Dr. Šliupo bendradarbių at-.miestelio> valsįijos policija' 
atgimimo zacinto- suninimai, lankai, jo biblio nu^jV^ lietuvi Petrą Braidi 

Igiafija. Komitetas Įgaliotas p Briedis buvo
. .RugnŽJ0,16 diena K?m! .ruPintis žiais ,eikalals- 1 miškų'darbininkas ir netoli 
teta» Di . Jonui Uiupui Lai- klaidom* apmokėti nuo Bangor miesto jis turė-
doti sukvietė Lietuvių Augi- Nutarta laidotuves ruošti jo savo namuką gilioje.

19 d. atvyko pas 
padėjėjas Claude 

Hermon mieste-
paminklui ir biografijai iš- lio, netoli nuo Bangor, ir no- 

apklausinėti dėl' 
šilaužimu. šerifo

jas.

liktus naruosiamuosius dai
bus ir aptarė VL<4 eilę aido- feisti t0(lė, Komitetas ir rtjo Briedi 
tuvių reikalų. Susinnkusie- krei iasi į lietuvių organi- kelių isila
^.!-°’u a!i lZaCi!^ 1^?’ sv?* izaeijas bei paskirus asme-: padėjėjas p ,
ste budus kukliom, oet Įs-Įojg prašydamas skirti au -Poter Braidis?” Kaip tik jis' 
pudmgom laidotuvėm suor- kas i5!aWįros apmokė,j. gavo atsakymu, “taip", še-.
ganizuoti. . . čekiai ar Money Orderiai rifas liepė P. Briedžiui eiti:

Kad darbas butų nasesnis, turj buti į<raįvtį Įvir. Poviio su juo i policija apklausinė-i
ir_ pačios laidotuves tvai- val.du. jis yra Ko. jimui.
kingesnes, nutarta komite- mįfetO iždininkas. Pinigu? P- Briedis sutiko su šeri-

,.D.' - 'IonVį JhuPul. Pf3? reikia siusti Komiteto var- f» reikalavimu ir užklausė, 
plėsti ir papildyti, kaip tai du kuris’vra toks: Komite- ar jis gali pasiimti savo 
n„va steigiama-!^ šliupu-į Iaiif,otk i.ithlla-j kouta. šerifas jam leido, obuvo numatyta 
jame jo susirinkime.

Komiteto pirmininkas yra 
žinomas Chicagos lietuvių 
veikėjas Juozas Balčiūnas, 
sekretorius —Martynas Gu-

man Auditorium, 3133 So. į b^-irilkdamas koutą P.
Halsted st., Chicago 8, 111.

Kalbės Dr. Grinius ir
Dr. Grigaitis . „

delis, “Naujienų” štabo na-i L)r. Kazys Grinius, buvęs Vgrį’ j,, jčiaufi
rys, iždir------- --
nininkas
niu 
b
muosius darbus

WINN1PEG, MAN.
ii iv -j x • v vv i šerifas Claude Kimball; : kalbas laidotuvių dieną. Be; ĮUOj pa^ buvo nuvežtas i
indviPin s’isirinkimas ma- n____ v

'_
Ralph Reid, Australijos garsus artitas, atvyko i \V i- 
chitą,, Kan., su savo šešių metų sunu, gydyti vaiką, 
kad jis atgautų kalbą. Prieš keturius metus vaikas 
neteko kalbos dėl smegenų uždegimo. Su juo atvy
ko jo žmona ir duktė (užpakalyje), o juos pasitinka 
aerodrome Charles P. Skomas, Amerikos didžiau
sias teatiii savininkas.

Briedis staiga ištraukė brau į““" 7" o r> T - 777“ “------- ?---------------
ningą ir paleido kelis suviusJ1116 *• j'0 v ?u-au^*iS- kliube, 280 Union avė. bus
i šerifą. Bet šerifas dar su* * ®i*^**k* buvo 5$) metu Amerikos Lietuviu Sočiui” 
spėjo išsitraukti savo revot- amžiaus. _ . demokratų Sąjungos (LSS)

Charles B. Yankauskas
E. Millinoeket. .Me.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pa i ieškomi čia asmenys malonės kreiptis j Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš- 

ko j imu pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieško ir ii kur.

Lukšaitė Julijona iš Macenių 
km.. Plungės vai.

Mačėnas Juozas ir Jurgis iŠ 
Žviliunų km., Subačiaus vai.

Mačiulytė Marija iš aukške 
liu km., Raseinių ap.

Maigūnas Juozas, Stasys ir 
Vincas iš Palaikių km.. Liutlvi- 

. navo parap.
Marcinkevičiūte Julė iš Kra-

Astrauskas Juozas.
Bakutis Antanas, iš Pakal

niškių kaimo, Radviliškio vai.
Banys Antanas. Juozas. Pet-Į 

ras ir Vincas, ir seserys Julė ir 
Ona iš Vizbaru kaimo, Vainu- 

; to vai. ‘ I
Bosas Juozas iš Kidulių vaL
Iiražinskaitė iš Kamarų nų k..

Le'palingio. vai.
Brokas Antanas ir Elorijo- žiu vai. 

nas iš Trilaukio km.. Pajevonio , Masokienė Vincė, 
vai. ' ' Mažeikytė - Eancevičicnė An

Į Butkutė Emilija, iš Skuodo. ‘ tose Regina ir vyras Antanas.
Daneika Kazimieras iš l)ra-; Merkelis Jurgis ir Stanislo- 

, ničėnų km. į vas, sūnūs Vinco ir Barboros.
Dikens Algird. Merbnkaitis Petras.
Durickas Vladas, karo metu Mickevičius Vladas iš Moniš- 

buvo, Vokietijoje su Amerikos kiu km.. Babtų vai. 
kariuomene. ' Miliauskas Simonas iš Obel-

Gailiunas Karolis iš Joniškio. ninku km. 
vai. Mitalas Jonas iš Droničėnų

Gaudesius Liudvikas iš Vai- km.. Utenos vai. 
nočių km., Tryškių vai. Mockevičienė-žiuriutė Mari-

Graužinis Antanas, iš Rygos.' joną iš Alvito vai.
Gražulytės Teklė ir Zosė. Monkevičius iš Paubelių km.
Greičius Mykolas ir Elena, Montvilaitė Marija, gim. A- 

merikoje, gyvenusiiš Medekšinės km.
Grinkevičių Jono ir Onos gi-

Lukšių km. 
Morkūnas Bronius ir Jurgis.

19 kuopos susirinkimas. Su 
sirinkimas labai svarbus ir 
kiekvieno nario yra prievo
lė jame dalyvauti.

Antoinette Buivydienė,
sekr.Klubo Parengimas

Spalių 16 d., šeštadieni, .. . .
musu lietuviu klubas reniną Siuvėjai Rengia r. Vaitu- 
vakarėli savo patalpose. Haičiui Pageroti Bankietą 
240 Manitoba avė. Pradžia danidetas 35 metų F. 
8 vai. vakare. vaitukaičio unijinio veiki-

Parengimas daroma su paminėjimui, Įvyks lap-

minės prašomi atsiliepti. Jų su- ir Morkunaitės Anelė. Liudvika 
nus Petras gimė Amerikoje. j ir Zosė iš Naujasodžio km.

Juozas, sūnūs Navickaitė Marija, duktėGrvbauskas 
Gabrieliaus.

Gudaitienė - Rederytė 
ja iš Tauragės ap.

Gurklys Jonas iš llgalaukių, 
Subačiaus vai.

Ivaškevičius Dionizas.

' Aleksandio.
Mari- Navickas Antanas iš Kama- 

iunų km., Leipalingio vai.
Pajuodis Jonas ir Jurgis iš 

į Subačiaus vai.
Pašukonienė - Kunickaitė Ma

jį įėjo Antanas artimus Dr. šliupo bendra-;kojas visa valstijos policija 
išt inktas pir- rtartHUs. _ jr buvo padaryta tikra me-

J.L.J?usil??,kl.ma5_ krejpesi į ąžioklė po girias ieškant „V kričio-Nov. 21 d.. 1948 m. iš Sabaliavo k.. Liubavo vai

Janušauskas, vaikai Felikso. Į rijona iš Mitkunų km., Garlia- 
kuršs buvo kilęs iš Paežerių k.. ’ vos vai.
Šeduvos vai. Paulauskas Vincentas ir Ka-

Januėkevičintės Juzė ir Ona zimieras, Kazimieras ir Kostas
“Rimtie’

buvo 
$1,000. 

Vienas

menimis. Į 
Zymontas,
muoju vice pirmininku: 
Baldauskas 
ce
Vilkev 
P
globėju.

Šiam Komitetui pavesta
tvarkyti visus laidotuvių 
reikalus.
OT
karta

: iš Plungės.
, Petrutis Juozo ir jo sūnų. 
; Juozo ir Pauliaus giminės pra- 
! šomi atsiliepti.

Pocytė - Melinauskienė iš Pa 
i berilų km., Viduklės vai.

Puišis Juozopos ir Kazimie-
_ klubo sustiprinimo. ? valandos po pietų. Įžanga

r- Lietuviu klubas naudin- J hankietą 83 ypatai. Ban-
blznieigas ir reikalingas visiems kieto uždarbis skinamas, 

“ - ----- jeic-u jo bus, čia vietiniam
veikimui ir tremtiniams.

Bankieto bilietai jau iš
siuntinėti plačiajai publi
kai. Tie kuiie gavote bilie
tus ir pasimošę tame 35 
metų jubilėjui dalyvauti, 
tuojaus atsiteiskite su sek. 
J. Buivydu, kurio adresas: 
60-67 59th Road, Mas-

se. Todėl klubas mums pa- Pet^- Ve kurie ne
tarnauja, o mes paremtime mano“e pokily dalyvauti

Kviečia visą lietuviu 
visuomenę

paruosia-A p tarus visus

Auditor
tyti laidotuvių tvarką. Dr Jono” šliuįx> laidotu^ J^^imus > būti stipras. Klubas

Pirmininkas Balčiūnas Ą' s^luPas kovojo visos, t , r p v^o viešojo gyve
pranešė susirinkusiems, kadiJiejHyiŲ- tautos gerbūviui,; * : čia
n Hvnatia YčUna žinnpnė todėl ir nutarta nekreipti;'aįg* vir.ę?; Uz pečiaus JIS 

dėmesio į politinius bei ti- ,ado Pa<letU bulvių. Bizme- 
kybinius lietuvių Įsitikini-1 nus» nleko nelaukęs, prane- 
mus, bet kviesti visus laido- Porcijai, kad jo narnė
ti užsitarnavusi aušrininką. «ginoje lankėsi sveti-

Dr. Aldona šliuraitė !?
geidauja, kad per laidotu- ^ra Briedis. Policija
ves visi Amerikos lietuviai
užmirštų partinius nesusi-

p. Hvpatia Yčienė Žiurienė 
taip pat sutiko būti Komite
to garbės narys. Susirinku
sieji nutarė prašyti dar vie
ną seną Šliupo bendradarbi 
būti Komiteto garbės nariu.

Statys paminklą, leis 
biografiją

Susirinkusieji atstovai nu
tarė Tautiškose Kapinėse 
pastatyti Dr. Jonui Šliupui 
paminklą. Kapiniti direkto
rius Povilas Daubaras pra
nešė susirinkusiems, kad 
Tautiškų Kapinių vadovy
bė svarstė Dr. šliupo laido
jimo klausimą ir nutarė jam: 
paskirti gražią kalvą kapi-į 
nėse. Savo laiku Dr. šliupas 
buvo pareiškęs noro atsigul-| 
ti greta Šėmo, bet kapinių 
vadovybė nutarė jam pa
skirti tokią kalvą, kokią tu
ri Šernas.

Susirinkusieji buvo labai 
patenkinti, kai patvrė, kad 
Tautiškų Kapinių Direkcija 
nutarė neimti jokio atlygi
nimo už vietą kapinėse.

nimo centras, čia susitinka 
me draugus ir pažįstamus 
čia darome ?avo susirinki 
mus visokiuose atsitikimv.o

šaky-i ras-
Puškienes Emilijos n u kas ir 

Šneiderienės Petronės sūnūs 
Juozas Šneideris prašo atsi
liepti gimines.

Radvila Amelija, Ignas, Joa
na, Jurgis ir Stasys iš Kiauklių

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių Ir Užkandžių
Čia gaunama tr "Ksteirls” 

pavieniais nunertais 
90 MILLBURY STREET

rugsėjo 25 d. nakčia namu
ką apsupo ir pareikalavo 
'^r’edi pasiduoti, bet, ma- 

dyse turėtu tik viena ideala - ^mai, P. Briedis buvo nu- 
—Lietuvos’ laisvę. ' slstat?s

pratimus bei kerštus ir šir-

Komitetas, laidodamas 
kovotoją dėl Lietuvos lais
vės, pilniausiai pritaria 
šioms Dr. šliupo dukters 
mintims.

Komitetas Dr. Jonui 
Šliupui Laidoti.

PITTSBURGH, PA.

Lietuvis Golfo Čempionas
Jaunas lietuvis, Stanis 

Poplauskis, pasiž y m ė j o 
sporte ir gavo Fittsburgho 
miesto golfo čempiono titu
lą. Jis gavo dvi taures do
vanų už gerą pasirodymą ir 
apie ji musų miesto faikraš-

gyvas nepasiduoti,
nes jis pradėjo šaudyti i po 
liciją ir vieną policininką 
sužeidė. Tada policija iš 
kulkosvaidžių pradėjo šau
dyti ir i P. Briedį pataikė 8 
kulipkos. Briedis buvo nu
šautas vietoje. Policija bu
vo ginkluota šautuvais, aša- 

Įrinėmis granatomis ir kul
kosvaidžiais.

Petras Briedis buvo kilęs 
iš Lietuvos, nuo Meškuičių 
valsčiaus. Jis buvo vedęs su 
Kaziune Kojeliuke, irgi lie
tuve, kilusia iš Žemaitijos, 
nuo Luokės parapijos. Bet 
P. Briedis, su savo žmona 
negyveno. Jo šeimyna gyve
na Philadelphijoj, ten žmo-

klubą.
Taigi, neužmirškime atsi

lankyti šeštadienį, snalių 
16 d. vakare. Ir pakvieski- 
me savo pažįstamus, kad 
atsilankvtų į šita parengi
mą. Rengimo Komitetas.

BROOKLYN, N. Y.

LSS 19 kp. Susirinkimas
Spalių-Oct. 8 d. kaip pu

sė po septvnių vakare, A- 
merikos Lietuvių Piliečių dienė.

pokily
prašome grąžinti 
atgalios.

Rengimo Bankieto Komi
tetas :

P. Montvila, pirm.
J. Buivydas, sek.
D. Averka, ižd.

Komiteto nariai:
G. B. Puidokas, Robertas 

Žukas, Joe Urbonas, A. 
Štreimikis, Tessie Kivytie- 
nė. Uršulė Baias, Antoinet
te Buivydienė, Bronė Spu-

bilietus

Janinskienė Barbora, is Plun 
gės miesto.

Jurpalis Vincas, iš Velžių k.
Šeduvos parap., ir jo vaikai.

Karpičius Petras iš Antakal 
nio km.. Onuškio vai.

Karpinskas Petras iš 
nos, Šiaulių ap.

Kasputis Domininkas ir Ka
zimieras ir sesuo Juzė iš Ger
vinki kaimo.

Kazlauskas Kostas ir Vaclo
vas iš žibiku km., Viekšnių vi.

Količius Augustinas iš Jo-|km“ Gruzdžių vai. 
niškio vai Ramanauskas Juozas

Količius Juozas, sūnūs Povi-Įpil^VJl 
lo, iš Šiaulių ap.

Kulikauskaitė - Matulaitienė 
Marija iš Kybartų, vyras Juo
zas ir vaikai.

Kupstaitis Pijus iš Kazlų 
Rudos.

Kuras Juozas.
Labanauskaitė Monika iš Pa- 

šaltonio km., Raseinių ap.
I.anė- Stulgaitė Jadvyga.
I.aurinaitiA Vladislovas, su-

iš Kur-

Rungelis-Grinkaitė Ksaveru 
Saladžius Addmas iš ▼yžhd- 

nių parap.
Šalčius Juozas iš šaltiniškių 

km., Prienų vai.
Šalkauskas Antanas. Jonas ir 

Juozas iš Kalesnikų km.
Savickis Mateušas sūnūs An

tano, iš Raseinių ap.
Senulis Kazys iš Velžių km., 

i Šeduvos parap.
nus Tado ir Ievos.

Lengvinas Antanas iš Taura
gės.

Levinskas Jonas iš Skuodo 
vai., Kuliu kaimo.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at- 
Consulate General of Lithuania

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

su savo motina našle. Gar-( gengsteno, kurs prieš 10

čiai plačiai rašė, dėjo jo at-, 
vaizdus ir gyrė, kaipo gerąįh* ir vaikai.
.-portininką. ' Maine valstijoj P. Briedis

Jaunas Stanis Poplauskis buvo įtartas vagišiavimu. 
yra geras lietuvis, kalba i Sako, jis padaręs kelius įsi
puikiai lietuviškai ir visai 
nesibijo pasisakyti esąs lie
tuvis. Musų miesto lietu
viai gali pasididžiuoti, kad 
turi jaunųjų tarpe tokį gerą 
sportininką, kurs parodo, 
jog mes lietuviai ir sporte 

j neatsiliekame nuo kitų, o 
' kartais kitus ir pralenkia
me.

Stanis Poplauskis gyvena

laužimus. Seniau jis buvo 
sėdėjęs kelis metus kalėji
me už sukčiavimus, o pas
kui kalėjimo bausmė jam 
buvo pailginta už bandymą 
pabėgti iš kalėjimo. Po jo 
jnirtie8 jo šeimyna atsisakė 
rūpintis jo laidotuvėmis ir 
nenorėjo nieko apie jį žino
ti. Jis buvo palaidotas Ban
gor kapinėse šalia vieno

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razfcainink&s Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

keleivis
636 Broadtray, South Boston 27, Mass.

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

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

bus parodyta, kas yra ato
mas, kaip išrodo jo kon.*- 
trukcija, kaip jis skaldo
mas, kaip įvyksta sprogi
mas ir tt. Šitokios literatū
ros lietuvių kalboje iki šiol

sisakyti. Užmokestį galima 
prisiųsti kartu su prenume
rata, arba ir atskirai.

Mes busime draugams 
dėkingi, kurie nelauks “pa
skutinės dienos,” bet pri
sius užsakymą dabar, nesi dar nebuvo, 
tai palengvins mums darbai B žjnOma, ir kitokių 
n; męs gailime greičiau iš- naudingų informacijų, poli- 

, siuntinėti Kalendonų tiems, tjr mokslo žinių.
: kūne bus užsisakę ji anks-; \
j Čiau Nors popiera pabrango

1949 metų Kalendorius įgubai. Kalendoriaus kai- 
daugeliu žvilgsnių bus Įdo- "» pasįĮeka t^ia pat, kaip 
mesnis, negu pirmiau buvę. '>uv0 centu- 

busVisų pirma, bus reformuo
ta jo kalendorinė dalis, kur 
greta krikščioniškų vardu, 
bus paduoti ir tautiški lie 
turiu vardai.

Prašome adresuoti taip:
“KELEIVIS”

636 Broadtray,
South Boston, Mass.
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—Gut momink, Maik! į tabaką. O kai tabaką suru-

Farmeriam Pasiskaityt reikia gerai išmazgoti gry- riais ir palikti vieną dieną, 
j - ’ po dienos reikia ištepti ant

ru kailu, bet prieš tepant

KAIP IŠDIRBTI KAI
LIUKUS

Gerbiama '‘Keleivio’ 
Redakcija,

name drungname vandeny
je. Po mazgojimo vandeni 

įteikia išspausti, bet odų ne-i reikia nugrandyti senąjį te
palą.

Jei odos yra storos, jas 
reikia ištepti koše tris kar
tus, bet plonoms odoms už
tenka dvejų tepimų. Po

liukas yra “numautas nuo reikia gręžti. Dar šlapias 
gyvuliuko, tai pirma reikia odas reikia išmazgoti gazo- 
jį perplauti, pradedant per line. Jei gazolinas gaunasi 
uodegos vidurį ir paskui iš* nešvarus, tai reikia jį per-

išvaizda. Odos tampymą 
reikia atlikti odai baigiant 
džiūti, o ne tada, kada ji 
jau yra išdžiuvusi. Odų 
tampvmą reikia pakarto
ti. Geras odų ištampy- 
mas yra labai svarbus da
lykas.

Kada oda ištampyta ir iš-_ - , . ilgai per pilvą. Perpjautą mainyti ir vėl odas paska- ____  __ „r______.
Gal galėtumėte duoti kailiuką reikia pamirkyti lauti. Paskui išspausti gazo- paskutinio ištepimo odos džiuvusi, ją galima greitai

man patarimą per “Relei----------- —....... -j-------------------------------.-i~------ jx._..x: ri - Ui
vi” kąip išdirbti zuikių
arba kralikų skurikes, aš 
esu patėmijęs kad “Kelei
vis” duoda patarimų. Iš
dirbus jas. aš galėčiau su
vartoti. Ba firmos nieko 
nenori mokėti už kailius, 
nori gauti už dyką. O mė
są aš pats suvartoju. Kai
po “Keleivio” skaitytojas, 
gal gausiu patarimą.

Roman Staibis 
Alhambra, Calif.

gryname vandenyje, Pernai-piną ir odas reikia padžiauti palieka neuždengtos išties- išmazgoti gazoline,
nant vandeni ir kai oda su- kelioms minutėms. Dabar1 tos, arba jas galima pa- odos riebios, tą būtinai rei-
minkštėja. tada ją reikia odos yra paiuoštos išdirbi- džiauti, kad jos palengva kia padaryti. Kai kada ga-

rioiion^ —: išdžiūtu. Kada tepalas visai žolino maudynė pašalinaištiesti ant apvalio dailaus 
rąsto, kailiu į apačią, ir at
sargiai nugrandyti. Odą 
reikia labai atsargiai nuva
lyti, kad neįdrčskus pačią 
odą ir m pagadinus plaukų 
šaknų, bet kartu oda turi 
būti taip nuvalyta, kad rie
balai ir mėsgaliukai butų 
pašalinti. Žalia 'oria visada 
turi riebalų blizganti sluok

Mažų žvėriukų ar gyvulių ?”Lai “ -ia te^k^a nu
kailiukai, kaip kralikų. vo-|in™‘ ,
vėrių, zuikiu, šešku ir net . Odos nuvalymą geriau 
avies galima išdirbti ir na-|fia* daryti grandant ją su 
muose. Bet ir su tiksliais i kokia nors geležine briau-
nurodymais išdirbimas gali 
iš pradžios nepasisekti, nes 
kailių išdirbystė reikalauja 
ne tiktai žinojimo, bet ir 
patyrimo. Kailiadir b i a i, 
kaip ir kiti amatininkai, tu
ri savo “sekretus”, kurie 
vra ne kas kitas, kaip paty
rimas darbe. Bet bandyti 
galima, o atsargiai dirbant 
galima turėti ir pasisekimo.

mui.

riausias būdas yra toks: 
Reikia paimti vieną sva-

—Ar lietuviškai pasakyti 
“labas rytas” tėvas jau ne
bemoki?

—Nesibark, Maike, ba aš 
neturiu čėso.

—O ką reiškia “čėsas?”
—Maike, aš atėjau pas 

tave ne Į škulę kalbos mo
kytis, ale apie bizni pasi
kalbėt.

—O kokį bizni tėvas turi 
galvoj?

kr siu, tai pasakysiu kad su- Mažų žvėriukų ar gyvu 
degė ir inšiurans komanijallių odos paprastai išdirba- 
turės man užmokėti. Ir prie j mos, kad gavus kailiukus, 
manęs, vaike, policija ne-į Todėl jos turi būti išdirba- 

i galės prisikabinti, ba čia i mos su plaukais ir turi būti

ciją Į vandens galioną. Pas- j išminkyti sausose piuvėno-
_____  t . ............______  kui reikia permazgoti gry- se. Paskui, piuvėnas reikia

rą alūno (alum, ar alumi- name vandenyje. Vandenį iškratyti, išdulkinti ar iššu- 
niuni sulphate) ir vieną sva-i reikia išspausti ir odą ištie- kuoti. Pabaigai galima kai
rų druskos ir ištirpyti kartu sti ant rąsto ar lentos ir su liuko mėsinę pusę pabru- 
nedideliame vandens kieky- kokia nors aštria medine žinti smulkiu stiklo popie- 
e. Paskui reikia paimti tris! briauna, ar su ilgo peilio riu (sandpaper). Tas pa- 
ncijas “japoniškos žemės”; nugara išgrandvti, kad van- minkština odą, padaro ją 

(gambier, ar Terra Japoni- denį išėmus. Kai jau van- švelnesnę.
duo išimtas, odą reikia vėl Toks yra vienas būdas 
ištempti ivgiai, plaukais į mažiems kailiukams išdirb- 
apačią, ir ištepti plonai ko- ti. Jis nėra labai painus, bet 
kiais nors riebalais, geriau- visvien reikalauja patyri- 
siai yra šviežiu, nesūdytu mo. Atsargiai dirbant, gal.

bet galima alyvų ir iš pirmo karto pasiseks 
gerai odas išdirbti ir gauti

ca> ir ištirpyti ją biskutvje 
verdančio vandeųs. Paskui 
surilti tuos mišinius į vieną 
indą, pridėti vandens ir ko

ją reikia karts nuo karto kių nors miltų, kad gautųsi
pamirkyti gryname vande-į apie du galionu gana skys-[sviestu, bet galima alyvi, 
nyje. Odą reikia taip nuva-įtos košės. Mišinys yra gata-i aliejų, ricina, arba ir glice 
lyti, kad ji butų lygiai j vas. Bet jei odos yra šiurkš- finu. Jei odos buvo riebios, genis ‘kailiukus, 
minkšta ir lanksti, be jokių čios, tai prie to mišinio ga-rtai riebalais tepti nėra nė Fanu
kietų vietų. įima pridėti trupučiuką reikalo.

Odos nuvalymas yra la- glicerino ar alyvų aliejaus. —o—
bai svarbus paruošimas. Košė turi būti labai gerai. Kada išteptos odos ap-

na, ar su buku smulkiai 
dantėtu peiliu. Odą valant

Farmerio Vaikas

Jeigu iš odos neišimti rie- išmaišyta su glicerinu ardžiųsta, bet dar nėra visai 
balų ir mėsgalių, tai ios ne- alyvų aliejų. sausos, jas reikia išbraukyti
galima išdirbti. Kada oda —o— ir ištampyti. Tai daroma
baigiama nuvalyti, ją reikia Kada odos yra paruoš-
pamirkvti ir pamaigyti tos, kaip aukščiau nurody-
drugname vandenvje, i kurį ta, jas ištempia lygiai ant 
reikia įdėti sodės ar bo-,grindų, lentos ar rąsto, 

viskas bus padaryta teisin-įtaip išdirbamos, kad plau- rakso vieną unciją į van-, plaukais į apačią, išlygina 
gai. kų nepagadinus. Daroma dens galioną. Garima įdėti ir vinikėmis galuose prika-

—Nedaiyk juokų, tėve. taip:
—Čia ne juokai, Maike. Džiovintos odos. pirm iš- 

Zakristijonas skaitė man dirbant, turi būti nuvalytos 
i* gazietu, kad vienas man- nuo mėsgalių ir riebalų, ku-

ir muilo į ta drungną van- la, o tada ištepa ta koše 
denį. Pamaigius odą drang- Ištepti reikia gana storai, 
name vandenyje. į i dar la- kad košės sluoksnis butų
biau suminkštėja ir leng- apie aštuntadalį colio storu- Odų tampymą reikia at- i;i-«s ____ ____• __

400 Dusių, Vienas 
Kunigas

(Laiškas iš Vokietijos)
ant kokio nors medinio pa- Kai kas sako, kad IRO 
kraščio, suolo, kėdės ar ko nepakankamai rūpinasi 
kito. Odos mėsinę pusę ręi- tremtiniais. Tai melas. Tei
kia išbraukyt, pačią odą iš- ?-vbė‘ kano reikalais, gal, 
tampyti i visas šalis. Labai “J neperdaugiausiai sieloja- 
svarbu odų tampvmą pra- S1> nes tlk -1OS daVm!H tesi; 
dėti laiku, kada odos nėra d a ’P as paliktumi
per daug sausos, bet jau minėtas, kaip pakaitintas 
yra pradžiūvusios. vaškas, butumi vėjo papu

čiamas. Bet ko vertas tas
drapypkis taip padarė, ir rie paprastai pasilieka prie ; viau yra ją nuvalyti. mo. Po ištepimo odą reikia likti labai rūpestingai, nes .^'iešnąs žmogaus kūnas?

—Galvoj, Maike, as r.e- ise^o ^erai. Jisai nusipirko odos ją nulupant. Jei kai- Kada oda nuvalyta, ją apdengti maišais ar popie- nuo to priklauso kailiuko Kam jį taip “senavoti”! Juk 
dideli haksą cigarų ir gerai _________ ___ nė vienas šventasis nelepi

no savo kūno! Visai kas ki-
turiu jokio biznio. Mano
galvoj yra tiktai razumo uos inšiurino, o kai surukę, 
štoraš. O dėl biznio aš tu= ■ areika!?vo 
riu pasidaręs tam tikrą sky-!kompanijos užmokėt. Kom- 
mą. paniia atsisakė mokėt, tai

—Reikia sakyt, “turiu su- ris apskundė ja ant korto, 
manymą,” bet ne “skymą.”!-'r kortas prisudijo. kad

_ Maike, jeigu tu ne-i-kompanija turi užmokėt, ba
liausi šiandien pričynų ieš- i cigarai sudegė. Na. tai pa- 
koięs, tai kaip mane gyvą -akyk, kodėl aš negalėčiau' 
matai aš tau žiebsiu per padaryti su savo ta

baku?ausi.
—Nepyk, tėve, jei aš pa —Bet ar tėvas negirdė-

mokinu. Už mokslą žmonės’ 'ak kaip tam “mandrapvp
Kini -ce:p. kai iis bandė 
antri kartu šitaip pasipini-

moka didelius pinigus, o aš 
neprašau jokio atlyginimo.

—Dac inaf. Maik. Ver- ”autį. 
čiau tu pasiklausyk, ko 
skyma aš sumislinau. |kl 9 2, . •

—Gerai, tėve, klausau. 'am. teve.

—A” iis trajino dar ir

—Aš tau pasakysiu. tai pasakyk, kaip
ke, kain mano kūmas Zarir- ’se’°- 
ka prabagotėjo. Jis turėio .. emnanna 
seną auzą. pilną žiurkių ir;1* . . ...
kakročių, taip kad gyventi • 1,0 ll< nies turto, ir us gavo 
iau nemožnėjo. Aš iam ke-j P’1 kalėjimo,
lis kartus sakiau, kad iis ta1 Jeigu taip, tai iau as 
dumpą sudegintų. Ir dabar! taW-o nešiurvsiu.
jis taip padarė. Ale pirma Deni m Maik, kad tu man 
jis ta džionka gerai in«uiri-į tą. pasakei, 
no. Vieną vakarą iis iš5 o! ;Na, matai, tėve, kain 
ant muvink pikčeriv, o kai <Prai "ra ^auti "era patari- 
sugryžo. tai jo auza iau nemo’amai. O pirma 
buvo faiermtmų i«ardvta.! nore»ai mane mušti 
Dabar jis gavo gražiu p;n:- 113 tau 
gu iš inšiurans kompanijoj ‘ai meko. Maik°. mu- 
už tą demičiu. [ du ' ištiek busim frontai.

—O ar policiia neklausi-;__ . ___—-------
nėjo ji, kaip tas jo namas; U ' f-ANAS APl.ANKr 
užsidegė? KUBOS SOSTINĘ

—Šiur, kad klausinėm --------
—O kaip jis tą reikalą! Smarkus, 130 m^diu per 

išaiškino’ i valanda greitumo vėsulas ši
—Jis, vaike, nedurnas! antradieni “is pasalų” už- 

dzukas. Pasakė, kad katė Havanos miestą Ku-
gaudė žiurkę, o žiurkė kė-- b^įe. Andra miestui pridarė 
dama uždegė sierčikus ant dideliu nuostolių, nes žmo 
lentynos, ir nuo to užsidegė:visai nebuvo pasiruošę 
auza. (pudra pasitikti. Audra kilo

—Ar tai tėvas jį taip na- nakčia ir siautė šį antradie- 
mokinai? n?-

—Ne. Maike; tai buvo jo 
paties skyrnas.

—Bet gi tėvas sakeisi irgi 
sugalvojęs kaž-kokį suma
nymą.

—Jes, Maike, aš irgi tu-

apskundė 
už 'nde^inimą apdrausto

LENKIJOJ YRA 226,200 
“BUOŽIŲ”

Lėni i’oc komunistu parti
jos varia* 7amkrovsk’s na

riu skymą. Matai, kai Za- skelbė, kad Lenkijoj vra 
cirkai pasisekė gaut pinigu 226,000 buožių valstiečių, 
už sudegintą stubą, tai ir kurie nenorės jokiu budu 
man užėjo noras pasipini- eiti i kolchozus. Jis siūlo 
gauti. Bet aš savo locnos “padalyti spaudimą” į buo- 
auzos neturiu, tai sugalvo- žes, kad jie nebesipriešintų 
jau inšiuryt nuo fajero save. kolektivizacijai.

Eyesight is priceless —Good Light is cheapit

LIGHT
BULBS

only

2— 40 WATT

3— 60 WATT 

2—100 WATT

ELECTRIC INSTITUTE 
OF BOSTON

This advertisement sponsored by
BOSTON EDISON COMRANY

! ta dvasia, dėl jos reik rū
pintis! Tai suprato ir musų 
globėjai, o supratę ir pada
rė. Štai musų stovykloje 
(Hochfeldo) yra visų 3 Pa
baltijo tautybių apie 4500 
dūšių, iš jų apie 1200 lietu
vių. Nuo rugsėjo mėn. 1 d. 
lietuvių grupei atėmė 13 ap
mokamų vietų, bet už tai 
paskyrė algas 3 kunigams. 
Latviams davė taip pat 3, o 
estams 4 kunigus. Tokiu bu
du, stovykla turės 10 apmo
kamų kunigų, arba, kitaip 
sakant, vienas kunigas 400 
dūšių.

Musų mielojoj katalikiš
koj Lietuvoj buvo 1-2 kuni
gu parapijoj ir jie pajėgė 
savo aveles ganyti, turėjo 
dar laiko pamitinguoti, pa- 
gaspadoriauti, pakupčiauti 
ir tt. Rodos, nė popiežius 
nesiskundė, kad musų para
pijose nebuvo tvarkos.

—Bet tai buvo anais lai- 
| kais, — pasakysite, — da
bar kas kita, dabar reik vi
sas jėgas sukaupti dvasiai.

Ir gerai, kad galų gale 
musų globėjai susiprato mu
sų tikruosius reikalus ir pra
dėjo rimtai rūpintis ne mu
sų žemės, bet dangaus ka- 

, i alyste.
Aš neabejoju, kad dabar 

mes visi stačiai mausime 
pas šv. Petrą. Mus jau nie
kas nebenukonkuruos, nes 
vargu kur pasauly yra tokia 
karalystė, kame keturiems 
šimtams dūšių butų skirtas 
vienas ganytojas. Juk mes 
tos pačios Lietuvos žemės 
žmonės; jei ten vienas ga
nytojas buvo—23000 dusių, 
tai čia 400 beganydamas 
galės visus išrinktaisiais pa
daryti.

Dabar mums nebėra ko 
veržtis nei į Ameriką, nei į 
Australiją, nei kur kitur, 
nes niekur taip gerai nesi
rūpins musų svarbiausiu da
lyku kaip čia. Nežinau, ar 
ir kitose stovyklose taip su
sirūpinta dvasios reikalais, 
bet manau, kad ir ten bus 
pasekta musų geru pavyz- 

Žemaiti*.
IMS 9. 3 d.
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Valstiečiai Lenkijoj
1942 metais Sovietų Ru- 780,000 ūkių turi žemės 

sija sulaužė su Lenkijos vy nuo 12 iki 25 akrų (nuo 5 
riausybe pasirašytą sutarti iki 10 hektarų) ir tokių yra 
apie lenkų armijos organi- 26 nuošimčiai.
žavimą Rusijoj ir pradėjo 350,000 ūkių turi nuo 25 
varyti Rusijoj esančius len- iki 50 akrų (nuo 10 iki 20 
kus į bolševikiškus kariuo- hektarų) ir tokių vidutinių 
menės dalinius. Tie bolševi- ūkių yra 12 nuošimčių, 
kiški “lenkiškos” kariuome- 99,700 ūkių turi virš 50 
nės daliniai, vedami sovie- akrų (virš 20 hektarų) že- 
tiškų karininkų, vėliau su- mės ir tie yra skaitomi ‘‘buo 
darė bolševikiškos Lenkijos žiu” ūkiai. Bet ir tų “buo- 
kariuomenės kamieną. žiškų” ūkių skaičiuje tikrai 

Varydami lenkus į bolše- stambių ūkių yra labai ma- 
vikišką kariuomenę, bolše- ne? nuosim-
vikų propagandistai įkalbi-,clų daugiau žemes, ne
nėjo lenkams, kad Lenkija a^rus*
bus demokratiška valstybė Taip atrodo valstiečių 
ir kad joje žemės ūkis NE- ūkiai Lenkijoj. Kaip jau 
BUS KOLEKTIVIZUOJA-i minėta, lenkų valdžia daug 
MAS. žemių paskyrė valdiškiems

Taip bolševikai Lenkijoj; dvarams ir valdžia turi 
kalbėjo nuo 1943 metų iki ‘ 5,650 dvarus su 4 milionais 
1948 metų vasaros. Jie vi- akrų žemės. Tuos dvarus 
sur ir visadą sakė, kad kol-! valdžia žadėjo išdalyti vė- 
chozų Lenkijoj nebus. t liau valstiečiams, o kol kas, 

Kada rusai Įžengė
kumieči^s DatT valyta 

lauk, os pastatyt*•ritmi •• ii** * * iau nebekalba apie tu dva-“Lenkijos valdžia’pn-miau-,; H 4
šiai paskelbė žemės refor- aukįiaį Daduota dva-
mą ir suskaldė visus stam- dva-Tik vėliau ■ »K<11C1U nebeina m uvaDėsnius u u. i rai, kuriuos valdo naciona-kada pne Lenkijos buvo • k pramonį iv 
prijungtos buvusios vokie- ,___  ,__ . \_____

Lenkijos bolševikų val
džia visą laiką MELAVO, 
kad Lenkijoj “kolchozų ne
bus”. Melavo sąmoningai, 
kol Įsistiprino valdžioje.. O 
kai Įsistiprino, tada sulaikė 
dvarų skaldymą ir pradėjo 
‘‘ruošti dirvą” žemės ūkio 
kolektivizacijai. Ruošimas 
dirvos reiškėsi tuo, kad be
žemiams buvo duodama la
bai maąai žemės, kurioje

prijungto
tijos žemės, lenkų valdžia 
daug žemės skyrė valdiš
kiems dvarams, bet ir apie Kiek Lenkija yra “nepri- 
tuos dvarus valdžia pasako- klausoma” matyti iš to, kad 
jo, kad per keturius metus dar dabar Rusijos raudono- 
jie bus išdalyti valstie- ii armija turi savo rankose 
čiams. 625,000 akrų žemės Lenki-

Taip buvo skelbiama per joj, ypač vakarinėj Lenki- 
penkius metus. Bet 1948 jos dalyje. Rusų armija 
metų vasarą Lenkijos vai-, Lenkijoj turi 260 didelių 
džios politikoje Įvyko pasi- dvarų. Tie dvarai yra dir- 
sukimas. Buvo gautas isa- j barni rusų “specialistų” su 
kymas iš Maskvos “pagilin-l lenkų darbininkų “pagal - 
ti klasių kovą kaimuose” ir ba”.
“išnaikinti kapitalistini ele- —o—
mentą kaimuose”. Lenkijos1 Iš paduotų skaičių maty- 
valdžia staiga užmiršo savo ti, kad Lenkijoj yra ir ma- 
tukstantimis kartų kartota žų valstiečių ūkelių, kurie 
pažadą, kad, “Lenkijoj kol-1, turi tiek mažai žemės, kad 
chozų nebus” ir pradėjo į negali išmaitinti savo savi- 
varvti valstiečius Į kolcho-, ninku, ir yra milžiniškų val- 
zus* džios dvarų, kurie yra ap-

Lenkijos komunistu (va-i dirbami, kaip senovėj buvo 
dinamos “darbininku”) par apdirbami stambieji dva- 
tijos sekretorius Wl. Go- rai, su kumiečiais ir sam- 
mulka šitam Maskvos Įsa- domais žemės ūkio prole-

60 dvarų, kurie yra anglių 
kasyklų žinioje.

jie jokiu budu negalėjo Įsi
kurti. Dvarai buvo skaldo- 
di daugiau propagandos su
metimais, kaip su tikslu ap
rūpinti valstiečius žeme. 
Tokiu budu valdžia tyčia 
priveisė krašte smulkučių 
ūkių, kurie negali savaran
kiai gyvuoti, juo labiau, 
kad valdžia visai nepadėjo 
ir nepadeda smulkiesiems 
valstiečiams kurtis.

Kolektivizacijos paruoši
mas buvo daromas ir kitais 
budais. Pavieniai ūkininkai, 
kurie yra šiek tiek stipres
ni, yra apkrauti labai aukš
tais mokesniais, kad jie 
“taukais neapaugtų”.

Kad paruošus žemės ūkio 
kolektiviz a c i j ą, valdžia 
steigė kaimuose “mašinų! 
stotis”, kur valstiečiai galė
jo pasiskolinti žemės ukiui 
išdirbti Įvairias mašinas, 
bet “mašinų stotys” buvo 
valdžios nuosavybė ir buvo 
pavestos komunistų parti
jos agentams tvarkyti, kad

PRIEVARTA PASIRAŠĖ PRISIPAŽINIMUS’

Du amerikonai, P. Ruedemann ir George Bannan- 
tine, Magyar-American Oil kompanijos pareigūnai, 
buvo suareštuoti Vengrijoj ir kalėjime kankinami, 
kol jie “prisipažino” prie sabotažo. Po “prisipažini
mo’’ buvo paleisti ir dabar grįžo Į Ameriką. Jie sa
ko, kad bolševikų policija juos kalėjime kankino, 
kol privertė pasirašyti melagingą prisipažinimą prie 
nepapildytų prasižengimų. Paveiksle matyti tie pa
reigūnai LaGuardia aerodrome, juos pasitiko šeima. 
Iš kairės į dešinę eina: Miss G. Ruedemann, Paul 
Ruedemann, jo žmona ir George Bannantine.

MARGUMYNAI

'Lietuviai .Gelbėjo Mus*...
Tokia antrašte vokiečių: Sočiai pavalgę po poros 

savaitraštis “Schwarzwael- j dienų jie grįždavo su pil
dei* Post”, leidžiamas Vo- nais krepšiais bulvių ir dar-

Nosinė ir... Bakterijos Žinovai sako, kad jeigu
Anglijos daktarai padarė Indijoj staiga žmonių mir- 

bandymą su musų kasdie- tingumas sumažėtų iki A- 
visų valstiečių ūkiai ir “buo niniu “Įrankiu”, nosine. Jie menkos mirtingumo, tai 
žiškumas” valdžiai butų išdalijo nosines Įvairiems per vieną šimtą metų Indi- 
žinomi. žmonėms, leido jas pane- ja galėtų užpildyti penkius

Visą gautą pagalbą iš už- šioti 2 dienas, o paskui su- musų žemės kamuolius tiek 
sienių, per UNRRA ir kitas rinko ir patikrino, kiek vi- pat tirštai, kiek dabar yra 

šokių bakterijų, gerų, blo- apgyventos Jungtinės Ame- 
gų ir neutralių, sutelpa vie- rikos Valstybės! Tą pati 
noje nosinėlėje. Štai ką jie galėtų padaryti ir Kinija, 
atrado: arba ir Rusija, jei tuose

Viena nosinė gali “nėšio- kraštuose žmonių mirtingu- 
ti” 135,000 visokių bakte- mas sumažėtų.
rijų. Vienas nosinės pakra- 
tymas “paliuosuoja” nuo 
15,000 iki 50,000 visokių 
bakterijų. Jei sergantis už-

įstaigas, valdžia nukreipė i 
savo didžiuosius dvarus, 
arba Į “mašinų stotis”, o 
valstiečiams visai nepadėjo 
kurtis.

Dabar, kada Maskva nu
tarė, jog atėjo laikas “išnai
kinti kapitalistinį elementą 
kaimuose”, Lenkijos val
džia veda pasiutusią agita-

Dokumentai ii Tolimos 
Šiaurės

kietijoj francuzų zonoje, Į- 
dėjo straipsnį, kuriame vie
na vokietė, neseniai atbė
gusi iš Karaliaučiaus (mas
kolių perkrikštytą Į Kali
ningradą), pasakoja, kaip 
dabar gyvenama tame mie
ste.

“Sergančių žmonių, ma
žų vaikų ir senių Karaliau
čiuje beveik neliko. Jie iš
mirė nuo bado ir pereitos 
žiemos šalčių. Gyvi išliko 
tik tvirti žmonės, kurie virš- 
žmogiškomis jėgomis kovo
jo* dėl savo gyvybės. Perė
jusią žiemą veik kasdien 
per miestą važinėjo veži
mas, rinkdamas lavonus. 
Artimieji užsiūdavo juos Į 
maišus ar šiaip skudurus, 
kurios dar turėjo. Kapinė
se laidoja po 25 vienoje 
duobėje”.

Kas liko iš Karaliaučiaus 
miesto? Nieko. Visas mies
tas sunaikintas bombų ir 
ugnies. Liko tik pora prie
miesčių. Judėjimas tarp 
priemiesčių eina per iš
griautas gatves. Dabar 
pradėjo vaikščioti tramva
jus, bet gauti ten vietą taip- 
pat sunku, kaip rasti butą 
priemiesčio namuose arba 
skiepuose.

Garsus šiaurės tyrinėto-
ciją prieš 100,000 “buožių” į krečiama liga žmogus švai- jas, amerikietis Robert E.

valdži/w stosi su savo nosine, jis pa-; Peary (gyveno 1856-1920)iv lrjivcfnXX nUICTVV rs«a/»irsc
nususintus mazaže m i u s, 
kad jie imtų buožių žemes Į 
kolchozus.

Lenkijos valstiečių suva
rymas Į kolchozus nebus 
lengvas. Nežiūrint visų bol
ševikų pastangų, Lenkijos

kymui priešinosi ir todėl tarais. Prieš pagrobdami• valstiečiai, kaip ir Lietuvos 
K^l.., voldvio ir Va tiV nicii ilcplti ____ _____• i _ •lenkų partijoj buvo kilęs valdžią ir ką tik rusų Įkelti 
“krizis”. Bet dabar krizis i Varšuvos valdžią, bolševi- 
Įau išgyventas, Gomulka kai žadėjo visus dvarus iš- 
paklupdvtas ir lenku vals- dalyti, bet kada jie atsisėdo 
tiečiai jau varomi i kolcho- stipriau Į valdžią, jie tą pa
žų baudžiavą. žadą “užmiršo” ir dabar

_ o— varo propagandą už kol-
Lenkiioj, dabartiniu me- chozus.

tu, pagal Varšuvos valdžios i Stambiausiuose Lenkijos 
statistika, vra 2,900,000 at- dvaruose yra apie 10 nuo-
skirų valstiečių ūkių. Dau
gumas tų ūkių yra smulkus.

zovių, kurių labai trūksta 
mieste. Nedyvai, kad vokie
čiai visomis šeimomis slap
tai išvyksta Lietuvon. “Die
vobaimingi ūkininkai,” bai
gia savo pasakojimą vokie
tė, “už dienos darbą duoda 
šilto valgio ir, žinoma, kiek 
maisto namo parsivežti.

V. S.

LIETUVIŲ PROTESTAN
TŲ TREMTINIŲ ĮKURDI

NIMO REIKALU.

Nors BALF yra bendroji 
visų lietuvių organizacija ir 
pasiėmusi tvarkyti imigra
cijos reikalus, turėtų rūpin
tis lygiai visais lietuviais be 
tikybos ir pasaulėžiūros 
skirtumų, tačiau paaiškėjo, 
kad BALF yra Įėjęs nariu Į 
National Catholic Welfare 
Conference ir iki šiol vei
kia tik per šią vieną organi
zaciją, siųsdamas per ją vi
sas aplikacijas ir liudiji
mus. Suprantama, kad Na
tional Cath. Welf. C. turi 
rūpintis ir rūpinasi pirmoj 
eilėj katalikais.

Kol BALF nekooperuoja 
su kitomis imigracijos a- 
genturomis (Voluntary A- 
gencies), kaip Protestantų
i£turc1h y?rid 5?™$® ir

Didžioje aikštėje, griuvę- pberalų International Res- 
sių apsuptoje, stovi didžiu- cue Committee,
lė Stalino statula. negalima tikėtis, kad neka-

talikų tikybos žmonių apli
kacijoms butų duota tinka
ma eiga per BALF. O tuo 
tarpu tiksliai surinktomis 
žiniomis tremtyje yra apie 
10,000 lietuvių protestantų. 

Įkurdinimu lietuvių pro
testantų Amerikoje rūpina
si Lietuvių Protestantų Są
junga Ine., kuri yra nary! 
Church World Service, ir 
Įgijo teisę certifikuoti dar
bo ir buto pažymėjimus, iš
leistus Church World Ser
vice.

Prašau dėl blankų—-įkur
dinimui ir darbui—ir dėl 
kitų informacijų kreiptis: 
Lithuanian Protestant Asso
ciation Ine., 52 Frank st, 
Waterbury 61, Conn.

Dr. M. Devenis,
Liet. Pr. Sąj. pirmininkas

Gatvėse tematyti tik nu
driskę vokiečiai ir rusų au
tomobiliai.

Priemiesčiuose yra kelios 
krautuvės, kur dirbantieji 

j vokiečiai gauna ant savo 
■ kortelių pirkti nebrangio- 
į mis kainomis maistą: sva
rą duonos į dieną ir 400 gr. 
cukraus mėnesiui. Dirba 
daugiausiai rusiškose sker
dyklose, spirito ir duonos 
fabrikuose. Uždirba viduti
niai 200 rublių mėnesiui. 
Nedirbantieji turi gyventi 
be maisto kortelių ir maistą 
ieškoti juodoje rinkoje, ku
ri veikia visai atvirai ir nė
ra draudžiama, kaip ir visoj

buvo pirmas keliauninkas, 
kurs pasiekė šiaurės polių. 
Tai buvo 1909 metais. Prieš 
tai R. E. Peary darė kelias 
keliones į šiaurę ir vienoje 
savo kelionėje (1905-1906 
metais) jis užkasė tolimoj 
šiaurėj dokumentus apie sa

leidžia Į pasaulį daugiau 
visokių bakterijų, negu ko
sėdamas, čiaudėdamas, šne
kėdamas ar nusišnypšda
mas.

Senovėje mokyti bažny
čios daktarai ir kunigai, su
sirinkę į sa?o suvažiavimus, 
svarstydavo, kiek velnių 
gali sutilpti ant vienos ada
tos smailiojo galo, o dabar 
daktarai suskaito, kiek vi
sokių bakterijų susirenka 
dvi dienas panešiotoj nosi
nėj.
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vo kelionės patyrimus. Šias Duonos kepa-

a -i , , • ' Im kas čia kaiminis SO nlh-liukas čia kainuoja 80 rub
lių, mėsos svaras 50 iki 60 
rublių, viena cigaretė 3 rub.

dienas Amerikos karo lai
vai pasiekė tą vietą, kur R. 
Peary buvp palikęs savo už

valstiečiai, yra prisirišę prie 
savo žemės ir visai nėra 
linkę eiti Į kolchozus. Kaip 
tik valdžia pradėjo vesti 
agitaciją už kolchozus, tūk
stančiai valstiečių pradėjo 
likviduoti savo gyvulius ir, 
jei jie eis Į kolchozus, tai 
eis nuogi ir pasistengs jokio 
‘‘kraičio” nenusine^ti.

Suvarymas lenkų valstie
čių Į kolchozus bus sunkus 
ir kruvinas žygis. Bolševikų 
valdžia turės pavartoti prie
vartą, įkalbinėjimą, kiršini- 

, , .. .. ,m4 ir nuogą smurtą, iki
ams duoda masinas, sek- Lenkijos valstiečiai bus pa- i. ^il„”ldaryti beteisiais kumeči'ais

kolchozuose.

simcių visos dirbamos že
mės, bet tie didieji dvarai

Pagal ukiu didumą valstie- pagamini tiktai 7 su puse 
čių ūkiai šitaip skirstosi: nuošimčius javų! Vadinasi,

dvarai yra netikusiai veda 
mi, nors valdžia savo dv9-

770,000 ukiu yra smulku
čiai, iie turi tiktai iki 5 ak
rų (iki 2 hektaru) žemės.
Tokių smulkučiu ‘ ukiu vra i las, trąšas ir “gerų žodžių’ 
26 nuošimčiai visu ukiu. ! dvarų ukiui kelti nesigaili.

950,000 ukiu turi žemės Valstiečiai paramos negau- 
nuo 5 iki 12 akrų (nuo 2 na, bet savo žemę išdirba 
iki 5 hektarų) ir tokių smul- geriau ir užaugina daugiau 
kių ūkių vra visas trečdalis, javų, negu stambieji dva- 
33 nuošimčiai. vai.

Minų Ieškotojai ir Senove
Karo metu buvo ištobu

lintas įrankis, vadinamas 
“minų ieškotoju’’. Tai yra 
magnetinis instrumentas, 
kurs parodo negiliai žemė 
je esantį metalą. Su tuo į- 
rankiu kareiviai fronte ieš
kodavo žemėje užkastų mi
nų, ir, jas suradę, atsargiai 
iškasdavo

rašus ir pariežė juos į Wa-,fla. parduodami paskutini 
shingtoną. R. E. Peary už-!1“1?"1.1 įaiktai lekstes, puo- 
rašai rasti Eliesmere žemė- ,lukaL T?J> vokle c zln?Ja' 
je, Cape Sberidan vietoje. K1 Vlel?? zm°CT, kurs pirk
ioje pačioje vietoje buvolda™ 15 d»oną .po 80
atrasti ir kito keliauninko rubl"J; ,s»Piaustęs riekute-
užrašai iš jo kelionės į šiau
rę, būtent, anglo kapitono 
G. E. Nares, kurs 1875-76 
metais lankėsi tose vietose.

Eliesmere žemė, kur at
rasti Peary dokumentai, yra 
Kanados teritorijoje, 450

mis parduodavo, o gabaliu
kas jam likdavo save paso
tinti.

Vokiški pinigai visai ne
eina, bet rusai mokėdavo 
už 100 markių 100 rublių. 
Už markes jie galėjo ką 
pirkti Berlyne ar vakarų

VIRĖJA.
Knyga valgiams gaminti

“Keleivio” knygyne gali
ma gauti knygą apie vilgių 
gaminimą. Ji vadinasi “Vi
rėja,” 224 puslapiai, apda
ryta drūtais popieros virše
liais, kaina $1.00.

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 it $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 aria Į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New York 1, N. Y.

Lenkų tauta yra valstie
čių tauta. Bolševikų val
džia Lenkijoj laikosi rusų 
durtuvais ir Vakarų valsty
bių Jaltos išdavyste. Pa
versti valstietišką Lenkiją Į 
kolchozinę Lenkiją nebus 
lengvas darbas. Tą supras
dami kai kurie Lenkijos 
komunistų vadai ir buvo 
pasisakę už lėtą kolektivi- 
zaciją, prieš varymą vals
tiečių smurtu Į “gamvbos koperatyvus”. Tį vidų skai 

ciuje buvo ir W. Gomulka 
Bet Maskva lėmė kitaip ir 
Lenkija turės pergyventi 
kruviną ir žiaurią kolektivi- 
zaciją. l D.

KAIP TAPTI PILIEČIU?

Dar turime knygučių, 
‘Kaip Tapti Suvienytų Val-

mylių nuo šiaurės poliaus.
Vokiečiai buvo Surastieji dokumentai grei-J zonose. .

net pradėję frontuose var- tu laiku bus paskelbti, kaip^ Paklausta, ar niekas ne-
u___ -ji-Kn tiL- Knc ičcioičk-inta cn ICtinii-toti “medines minas", arba 

sprogstamą medžiagą me
diniuose induose, kad tos 
minos nebūtų surandamos 
su magnetiniu įrankiu. 

Dabar Anglijoj minų ieš
. • • __  ji ; l.-itz.

tik bus išsiaiškinta su Kana 
da ir Anglija, kas turi teisę 
atrastuosius dokumen tus 
skelbti.

Solingen-Peilių Sostinė
kotojai yra įkinkyti i kito- Vokietijoj yra garsus Šo
kį darbą. Su jų pagalba jau lingen miestas. Jis garsus 
yra atrasta senovės laikų peilių išdirbystė. Prieš karą 
visokių palaikų, ypač saksų Solingen peilių pramonė 
laikų ginklų. Minų ieškoto- parduodavo į visus pasau- 
jai yra labai jautrus, o to- ]įo kampus peilių, skustuvų, 
dėl su jų pagalba galima žirklių ir kitokių piaunamų 
surasti žemėje paslėptus Įrankių už 80 milionų mar- 
Įvairius geležinius daiktus, kjųe Solingen peilių išdir- 
ypač ginklus. Iš Anglijos bystė yra garsi jau nuo vi- 
praneša, kad ten minų ies- duramžių laikų.
kotojai jau nurodė senovės Dabar Solingen yra ap- 
saksonų kapines, padėjo su- miręs miestas. 140,000 to
rasti senų ginklų ir kitokių miesto gyventojų badmi-
daiktų. riauja, dirbtuvės užsidariu-

--------  sios arba išgriautos.
Žmonių Dauginim 'sis Priėmus Marshall planą.

galėjo vokiečių likimui pa 
dėti, vokietė atsakė: “o 
kaip gi, lietuviai gelbėjo 
mus”. Tėvai naktimis slap
tai siųsdavo savo paauglius 
vaikus prekiniais vagonais, 
kurie ėjo Lietuvos link. Ten 
jie rasdavo gerų žmonių.

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.

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

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

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

__ Kuo 1900 metu iki 1940'Solingen pradeda vėl atgy-
stijų Piliečiu?”, kur yra aiš-imetų žmonių skaičius žemė- tj Solingen peiliai vėl pa- 
kiai išguldyti pilietybės Įs- 'je padaugėjo 563,000.000! sirodo pasaulinėse rinkose, 
tatvmai su reikalingais klau Jei tiktai paskuti- bet atsistatymas nebus leng- 
simais ir atsakymais. Kaina! niuosius 10 metų prieš ant- vas<
25 ceTR^V__Kreįptis į ’ : rą pasaulinį karą. tai žmo------------------------------------

niu skaičius žemėje, vier

KELEIVIS
636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

‘KELEIVIS”
636 Broad way,

So. Boston 27, Mass.

_ _ įen Pakalbinkime draugus irpėi- ta'laikotarpi'.” pašoko į kaimynus užsisakyti “Ke- 
viršu 200 milionų. U,W1 M*leivį”. Metams $3.00.

/



Puslapis Šeštas KELEIVIS, so EO5TON. Nu. 4C. — « <i-. 1M? »•

Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENC

Moterys PoKtiniame Amerikos 

Gyvenime
Šia vasara sukako šimtas tijoj. moteris yra išrinkta

Yorko valstijoj, ir iškėlė valdybą .s moterų. Io mies- 
lygių su vyrais teisiu reika- telio majoru yra Mrs. Min-j 
iavimą. Šito judėjimo prie- nie Miller. našlė su dviem 
šaky buvo Susana B.Antho- vaikais. Kitos valdybos na-: 
ny, Elizabeth Cady Stan- rėš yra darbininkės, 
ton, Lueretia Mott 'ir Luey Grass Lake mjeste, Mi- 
Stone Blacxvell. ehigano valstijoj, devynios

Iš to reikalavimo “lygių moterys buvo išrinktos mie- 
teisių” tada juokėsi ne tik- sto valdybon antram termi
tai vyrai, bet ir pačios mo- nui.
terys. Bet gyvenimas naro- Moterys ypatingai rupi-, 
dė, kad tai nebuvo juokai, naši sociale žmonių gerove.:
Jau 1869 metais AVyomingo Jos Įveda geresnę globą se- 
valstija pripažino moterims neliams, ligoniams ir bedar-
balsavimo teisę. Netrukus biams. ______
ir kitos valstijos davė mote- Amerikoje motery» turi. Slvvų ir pyčiu kompotas 
rims balsavimo teisę. labai didelių ir Įtakingu or- g’didelės slyvos.

AR MOTINOS MEILĖ UŽ TEISMĄ STIPRESNĖ?

Mrs. Lina Judd išsiskyrė su savo vyru. bet teismas nepripažino jai teisės pa

mažu mergaitę atidavė Į privačius auklėjimo namus.
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'Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa, 

ama-
.s kitur žmonių pS-siz.uret, kaip j. Ti k visokkms apvaikšėiojimams, 
tarkos!? Ar yra Rusijoj laisve, ar koncertams ir t.t. Antra
yra dernokiatija, kokie darbininkų ““ “

I Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- 

visiems kyla klausimas kooėlRusija nesu.-iatria su kitomis valsty- VtoSVi
Ur.-as ir kodėl Rusija nenori isi_le.su 5i’isos skambios, visos g

pagerinta laika. Kaina 25c

-■o-o * - - k ganizacijų. Moterų Balsuo-:1878 metais jau buvo pa- *< L f
siūlytas Kongresu, sumany- ^e^voieis) šiandien 
mas pridėti prie konstinici- turj 83,000 nariu ir 600 skv- 
jos amendmentą. garantuo- - ’ - - - ’

uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.
Rusai dabar Lietuva valdo, tai kas . ... ----- >r- • u_.,
yra tiesa apie Rusija bai >’ra tiesa SU. Amerikoj munšaino. Šioje y- 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- S°J« telpa net .2 1 zianA?3 hn
kia Lietuvos ateitis gali buti? Atsa-i . ei^’. pa?^Fa(‘>eJ.,’,,aV .
kymus į šiuos klausimus galėsi gau-. mon.st.aki straipsniukai .r juokai.

1 ti nusipirkęs naujai išleistų knygų.; A»tra pagerinta laida. Kaina 25c. 
i»S puslapių didumo. Kaina 50 centų. SOCIALIZMO TEORIJA
DELKO REIKIA ŽMOGUI Šis veikalas trumpais ir aiškiais
CPPT (D VAI PVT9 • faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi** ll' v^t,v«a i . draugijos formos, ir kodėl turės bu-

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad<ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.; ________
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai- ■ NIHILISTAI
gio. žmogus silpsta?. Ir delko vienas Tragedija nijuose aktuose. Veika- 
r.iaistas duoda daugiau spėkų, kitas • ;a. perstato iiažudt m^ caro Alck- 
maziau? Delko žmogui reikta cuk-, ,„ndro 1L L^į pu;klls jr nesun- 
rtiiis, draskos ir kitų panašių daly-j kįaį scenoj perstatomas veikalas. Iš 
kų . Rodei jam reikia riebalų. Ši- { vįso reikalaujamos 2š ypatos. 25c 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios >
knygutės Parašė Dr. G-mus. Jos1 AR ROMOS POPIEŽIUS YRA

.................................. loc; KRISTAUS VIETININKAS?
KURGI VISA TAI NYKSTA? Parašė kun. M. Vfeladka. Knyga

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos ■ drąsiai, kritikuoja Romos Katalikų 
žmonės kuria per amžius ? šį intri- • bažnyčios autoritetų ir faktais pa
suojantį politiskai-ekonomiškų klau- rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
šimų aiškina garsusis Vokietijos so-: tininkas. 22-1 pusi. Kaina .— $1.25 
sB^KahiT* .t.eoretik.as ,Kf1.r.1. Kamč; KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
KUNIGŲ CELIBATAS Į G*.R??NO ^OXfc?E?.

v _ V įsokiuose kraštuose žmones gar-
Ši knygelė parodo, kodėl Romos! bino įvairius dievus. Dievų garbini- 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
išaiškinta visa jų bepatystės istori- garbi no musų bočiai? Kokias žiny- 
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- ėįas jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
kijos nupuolimas. Šių knygų turėtų priėjo krikščionybės gadyn-? Vfitis 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas tuos klausimus galėsi atsakyti pa- 
įr jaunikaitis, kūne geidžia, kad jų i skaitęs šia knygų. Tai didelio for- 
moterys, dukterys ir mylimosios ne- mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00 
papultų į tokia Kunigų globų. Para- I_____ __  _ .. „ .
šė kun. Geo. i'ovmsend Fox, D. D.,: SIELOt BALSAI
sulietuvino lerdinand de Samogitia Gražios eilės ir dainos, čia yra
Kaina ..................................................... 25c: sudėtos įvairios lietuviškos dainos

apie musų tauta, apie šeimyną ir 
apie darbų. Toji knyga palinksmins 

į jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di- 
.. , .... , . . . įdėlio formato, 223 puslapių knyga.
Ši knygele aiškina proletariato fi- kurioje yra daug visokių eilių ir dai-

losofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas nu įl »............“..... $1.00
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-
kius, tai perskaityk šitų knygelę. SAPNININKAS
Kalba labai lengva. Knyga nrotau-, „•, , .. o ...darbininkams neaptainuo-' L.etuv.skas Sapnininkas

K - su Salemono "aiva. išaiškinti visokie

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, nė

šio '

PATAISA ATSIPRAŠY- ; Ad fin. — Ad fipem (iki 
MO VIETOJE. igalo).

--------  Ad h. I. — Ad hune lo-
Bėl naminių vagyšių. kur eurc (iki šios vietos), 

įtarta šeimininkė, nenu- Adj. arba Adit. — Adju- 
tverta, negaliu many*, kad tuntas, 
ji, manau, tai atliko kas iš' Adm. — Admirolas, 
artimų. Rašydams ir netu-j Ad vai. — Lotiniškai ad 
įėjau minty, kad šeiminin- valorem (pagal vertę), 
kė tai darytų; rašiau abel- A.E.F. — American Ex- 

ks-^tada^oer na* v*s*ems šeimininkams ii peditionary Force (Ameri- 
T ta knčZ įnamiams, kad vagišiavi-; kos armija užsieny).

— Argentum

4 pyčes.
Pusė puoduko cukraus 
Pusė svaro vynuogių. 
I’uodukas vandens.

druskos.
nuplauk ir pavi-.

metais ėitoc omontlmontPi ~~ ~ ~ iiimit irti SUtrtik
buv
pi._ _ nonai teeieration OI KUSI-; ko? ir namaiovk iki ciikrnc akaip 19-tas amendmenta,. nes# an(, P,.ofeSfionaI Wo. cukrus kas tuo

Iš pradžios ne visos mo- men’s Clubs. ; duodant stalan, nu-
teiys ta teise naudojosi. Eit Be tQ dar n.a motenj kliu.; iUpk ir supiaustyk pyčes ir! 
buvo n ’uias dalias ^et m;b« P'ie didžiųjų politinių,sudėk į slyvų košę. Sudėk 
hiTku moterų ’ baisuj PartW l‘-a,p?' *r zal,as vynuOges
skaičius darosi vis didesnis

. , -• • American Association of trink ia^ t>er «ieta įtakoje inarniams> kad vagišiavi- kos armija uzsienivo pne konst.tueuos jau Universitv Women ir Xa-;‘"(Uk euk^i Snel?^ m0 n'«a!ima paslėpti. ank- Ag. - Argenc.
i“o lV-tasJantendmen.as tional Federation of Busi-.įJ j,. pLaišvk iki cukrus “““ ar ?«?»“ suii?^-i
np iy ta^ dmen(imen.a>. , Pmfessional Wn- __ ' kas tuo užsiima. A. R. Agt.—Agentas.

$100 PABAUDOS UŽ 
BALSAVIMĄ.

(loti- MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

ir didesnis. Šiandien Ame-J 
rikoje jau daugiau balsuoja 
moterų, negu vyrų. Kaip 
praneša Cenzo Biuras, pre-i 
zidento rinkimuose šįmet 
bus 94.64i,000 piliečių tu-

(Common Council) Duok stalan šaltą kaipo de-į taf^Susan^B ^Ąnthon*' t)u-i
_________ žerta. Kas turi brendės, ga- . n K £nt“°n> ™ -i; ,iai vo teismo nubausta .>100'ti

Agt.—Agentas 
Al.—Aluminas.
Ala.—Alabama.
Alus.—Alaska.
Alb.—Albanija.
Alg.—A lgebra.
A.M. — Anno mundi (lo

tiniškai pasaulio metai);
2ili Galvoj, Vėl- iiUS’sfonTo. !pllt‘ del ge’ už tai--kad nuž>° kaltu su|teipgi ante meridiem (prieš 

nias Uodegoj”

jantiems
jama. Kaina
ŽEMAITĖS RASTAI Į”® puslapių knyga. Kaina

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- į JU OZAS STALINAS
“notrk^^i“^’ ,£5£Š?ki- Art>a’ Kaukazo Razbaininkas
žinote, Kau ji duvg paprasta Kai- k-,ir.

25c sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
$L»H)

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
bu
sta. 
25c

rno moteris, mažai mokslo išėjusi,)-.. __.... .gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip >> Įgijo valdžių ir pasalino savo ! 
tiksiančiai ir milionai kitų moterų ; drau^s- ,domi kny
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. į ,Laina.................................
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, KODĖL AŠ NETIKIU 
<turj tūkstančiai žmonių gyvena, bet. _________ _  _
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- į DIKVĄ7 

•Dėjo,

vyrais balsuoti, kuomet mo-1 piet) ir A-rtium Magister 
___terims dar nebuvo pripa-į (mokslo laipsnis).

Amb.—Ambasadorius.
• Amount (^uma,.  ̂ yra daug raštų pa-i negali tikįti. Pilna' argumentų, ku-

Kiekybe). r*.31?’,1 Amerikoje. *Ke- rjų nesUir.aš joks jėzuitas............ 20c
‘leivis parduoda los rastus parašy-

Anai. <anai\ tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi LIETUVIŲ KALBOS
.... ,tinis- .. GRAMATIKA

'Teisių Komisijoj prie UN,1 Tik ką sugryžusi iš \Vau-Į Anat. — Anatomija.
Ane. — Ancient (senovi-

. r_____  __£ r_____ r_________ ,nis)
Štai gaus teises sovietų diktatu- gančią mamytę, p. Rukso-

nienę, dabar p. Kubilienė sai.
Anon. — Anonyminis,

ROO5EVELTIENE APIE 
SOVIETU DIKTATŪRĄ

žinta balsavimo teist.
. , Tokiu pavadinimu yra ke

rinčių teisę balsuoti. Is to jnedija, kuri vaizduoja jau į
skaičiaus busią 48,155,000 piažilusi seni, bet vis dari t r°™a Kooseveltiene yra 
motėm, o tik 46,860,000 vy- svajojanti apie meile Amerikos atstovė Žmogaus
rų. į . .'Teisių Komisijoj prie UN, ____ ___ .......... ......... .......

Ir kasmet Amerikoje iš-į Tokių tipų vra ne tiktai j ir paruošė paskaitą apie tai, kegan, III., kur porą mene-į 
skiriama vis s?01105 veikaluose, bet ir kaip šiandien trempia žmo- šių praleido pas savo ser-'

ONA KUBILIENĖ VIEŠI 
, BOSTONE.

rių kiti nepastel ir gražiai juos Laisvamanis čia pasako, kodėl jis

renkama bei pasi»..
daugiau moterų visuomeni- ? , S3rXen},?e- .. .
nėms pareigoms. Kongre- buvo įvykis siomis ya Rusijoj. ----- r, ------- r.-----------
san yra išrinktos 7 moterys'• J,ie,^nJį5 mano valstijoj. Ji ragina Jungtinių Tau- vieši Bostone pas savo vyrą.

gyvena New laiškas be parašo. 1
nuovasą ar- Aq. — Aqua (lotiniškai 

vanduo).

se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mū
šy gyvenimo būdų ir musų papro-.
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
sios rašytojos parašu, taipgi paveik- o senimas irgi dažnai nori pagilint

A -Sax _  \n^lo-sak-'s,ai va’^y prieglaudų, kurias te- savo raštišką lietuvių kalbos žinoji-
° maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- mą. šita gramatika yra tinkama vi

las žemaitės kartu su Andrium Bu- siems, kas nori gerai lietuvių kal-

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori

ir beveik 200 moterų išrink- Tūlas Hyrum Lewis, jau 80; tų organizaciją kovoti už Ji pastoviai g 
ta i valstijų legisliaturas. ku- amžiaus senis, prade- žmogaus teisių apsaugoji- Yorke. kur turi
rios leidžia Įstatymus vals-ĮiB romansu°ti su tūla Mrs. mą ir nenusileisti sovietiš-' batnami. 
tijoms. Be to. daugiau kaip Simmons^^ taip pat jau 80 kų valstybių blokui, kuris
1,500 moterų dirba visokio- me^ amžiaus sene. Sako- tų teisiu nepripažįsta.

1 . t • 1 rr.n Vnrl ne nAršmc in

B.C. — British Columbia, 
taipgi Before Christ (Kris- 

į tui negimus).
kom- B.E.F. — British Expedi- 

Špecht tionary Force (anglų armi- 
30—60 ja užsieny).

Portlande, Oregono vais- žymą ir pareikalavo' $20,-į svarbesnis"1 negrT jis ^buvo' dienų mėsos kaina nukri' - - — Br-U In^iJa

MĖSA ATPIGSIANTI

rei
700 atlyginimo _______ v-

Teisme Lewis norėjo už-, tu. šakep. Rooseveltienė
B.O.

lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau-1 bą išmokti. Didelė knyga, 114 pusi. 
riai nužudė vokiečiai laike šito ka-S Kaina tik .......................................J1..OU

'-o. Tai didelė knyga, 128 puslapių,' f VTIilčlirfK 
r su garsiais raštais ir retais paveiks- *-,! i įsikiš utrvs 

lais. Kaina ......................................... 50c Ir kaip
Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina ____ 25cPAPARČIO ŽIEDAS

50c Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė

Ir keturios kitos apysakos: (1 )\ - . vr> vp,,iC i 
Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi- i-AVV KfcLIAJš (

Branch Office
VAKARU VADAS

, sianti, ir nukrisianti žymiai,
ž- .-oL-n n " iki 40 nuošimčių, nes šįmeti (skyriaus raštinė).

rr ii^z4a*-aiz\ L- lrti_i (BllS daUglHU)

; kitko jai raiš: ,gaus r>a, bjninku dzm nepalaikytų komų ka.
“As nonu, kad musu Ves- unijos tenai via irankiį n,°Y’, "-T“1 l»eni’kl P">- 

uves butų rimtos ir kuk- valdžios politikai vykinti o dHktal but’J Jau ger0Ka‘ at’ 
lios. Ir as tikiuos, kad tam- ne apie Javo teises kalbėti. pigę'
^ta niekad nesigailėsi už Jiems uždrausta net strei- » bfuyia čpAimnir 
manęs ištekėjus...” kuoti ir didesnių algų rei- RfoJiM,

Prie to da Mrs. Simmons kalauti. Tai ne demokrati- ciitritvpiiuiiuiai
pridūrė teisme, kad jos ;ja» bet despotizmas. bUIKUt .PINIMAI.
“jaunikis” Lewis labai daž- Amerikos unijos vra pa- A AL-ozi«rw-- a nai nas ją ateidavęs ir labai «W darbininkų įrankis ko-' A—Akademija, Amen- 
meilinecic- vai nž rloi-Rr, “•u uz geresnes darbo salv-1 », z

IS ir geresnes algas. Jie ,z,Sl,annuR<rat"
jneilinęsis: 'vai

Jis paimdavo mane Į £as ** .ne , v
glėbi ir siekdavo bučiuoti. Kali dirbti ką tik nori ir kur! a’A A Anwi-;Vrva ant
Aš ištrukdavau iš jo rankų, tik nori, arba gali visai ne-
bet jis pagriebdavo mane ii- dirbti, jei nenori. Tai vra a ajLs \'U2?L.an A- 
vėl, sakydamas: ‘eik šen'tikra demokratija ir tikra , A.A.A.S.—American A>- 
duok man tn K.,AL-;,,* t” laisvė. Rusijos darbo žmo- ^r Ad\ancement

gus tokios laisvės neturi °^ST^(-Av T-1;0*
‘•'gija Mokslui kelti).

duok man tų bučkių’!’
k'--i -i j ig“8“ ivniost laisves neiją ant savo "keliu SX'Jii >Ta bete“is žmo^-

j pasisodi 
nes po 10 ir 15 minučių.

Lewis teisinosi, kad ne 
iis buvęs toks agTesorius, 
.bet ji.
, “Ji pakišdavo man kė
dę,’’ sako jisai, “ir papra-

SERGA HELENA 
AMBROSE.

A.A.P.S.—A merican As-! 
socialion for ITomotion ofį 
Science (Amerikos Di*augi- 
ja Mokslui Skleisti).

A.B.—Lotiniškai Artium

SOCIALIZMĄ.
parugė L. Blumas. Tjrumpas ir aiš- 

____  kųs socializmo. aiškinĮnĮaS. _ _____25c.
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
ŽODYNAS PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?
a,D£i^ SS vXS\ Labai filoso^ da-Mes* kasdien girdime <£g arįlišku i’,e,dim?1 aP'e. žemes išvaizdų. Pagal 
žodžių, bet dažna, nežinome?*kaip
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam ! v,!™ A,
reikalui yra reikalingas geras žody- Knin?d°
nas. Taipgi kas tun giminių Europo-

ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
j, visokius priedams, burtas ūr tt. 15c

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

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

j« ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodynų. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puskapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00 

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
na* gyveno Rojuje. Bet

NESIKALBA’

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- 

. . mokslas Ro- i kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad daugelį iš gyvenimo patyrimų para-
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir1 šė K. Stiklelis. Kaina ................. 25c
ši knyga parodo, kodėl taip mano-1 “Keleivis ” Rra»«iwav
ma. I-abai įdomus ir pamokinantis n’ OrOatlVray,
skaitymas. Kaina ....................... 25c So. Boston 27. M««S.

Mamyte Labai Dėkinga
• .----------------------\r

Mamytės gimtadienio pro-\ 
ga užrašiau jai “Keleivį.” ’
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

Keleivis
636 C. Broadway, So. Bo«ton 27, Mase.

Sužinojom, kad šio sky- Baecalaureus (pirmas mok- 
riaus nuolatinė rėmėja ir-slo laipsnis). Mrs. Marčia Sand, Broo-
bendrad ai bė, chicagietė; Ab init. — Lotiniškai ab klyn, N. Y. gyventoja, buvo
Helena M, Ambrose, sun- initio (nuo pradžios). Įvardyta,, kaipo viena iš tų

,Wai serga. Jau penki mene- A’op. — Arkivyskupas. amerikiečių, kuri davė ru-
Europos Vakarų valstybių nusibosdavo ją laikyti, kad. šiai kaip ji negali atsikelti A.B.S. — Amerikos bib- sams informacijų apie A-
ginkluotų pajėgų viršmin- visada turėdavau prašyti,; iŠ lovos. lininkų draugija. merikos atomines
ku. Iki šiolei maišalas Xad ji sėstųsi sofon ’’ oVvv?

Anglų maršalas, grafas lydavo sėstis. 6 kai aš atsi-
Montgomery, pagarsė j ę s sėsdavau, ji užsirioglinda- 
karo vadas, paskiitas visų vo man ant kelių. Man taip

‘Monty” ėjo Didžiosios Bri
tanijos generalinio štabo 
viršininko pareigas.

Teismas tačiau nuspren
dė, kad Lewis užmokėtų 
pimmonsienei $8,000.

Šio skyriaus vedėja ir vi
sas “Keleivio” štabas linki 
jai kuogreičiausia atgauti 
pilną sveikatą! M. M.

Aby». — Abisinija arba 
Etiopija.

A.D. — Lotiniškai Anno

ines paslaptis, 
is Į ją krei-Kada reporteris 

piasi dėl paaiškinimų, ji 
trumpai ji pasiuntė “sau

Domini (Viešpaties metai), eiti” ir nesiaiškino.

isi_le.su


N«. 40. — Spalio b r., 194$ w.

Iš Plataus Pasaulio
KELEIVIS. SO. BOSTON Puslapis Septintas

Jugoslavijos ParlamenUs Į Lenkijos Duona
Jugoslavijos komunistiš- Lenkijos vyriausybė skel- 

kas parlamentas vienbal- bia, kad Lenkijoj nuo lap- 
siai priėmė rezoliuciją, ku- kričio mėnesio pradžios bus 
rioje sako, kad “ Koir.inf or- panaikintas duonos racio- 
mas ir Sovietų Sąjunga pra-: navimas, nes geras derlius 
dėjo šmeižtų kampaniją • užtikrina visiems eyvento- 
prieš Jugoslaviją”. Visas'jams duonos ikvaliai. Bet 
parlamentas ilgai plojo ir-kiti maisto produktai bus ir 
rodė entuziazmą, kada par- toliau racionuojami.
lamente pasirodė maršalas ---------
Tito. Francijos Komunistai

Turkija Yra Budri
Turkija paskelbė įsaky-

Francijos komunistų par
tija, kuri 1939-1940 metais 
padėjo Hitleriui kariauti

mą visiems vyrams, kurie prieš Franciją, dabar skel- 
nėra karo tarnyboje ar at- bia, kad ji visomis priemo- 
sargoje, tuoj pat išeiti prieš- nėmis ardvs Francijos karo 
lėktuvinės apsaugos prati- pajėgas, jei. iškiltu karas 
mus, o srityse arčiau prie tarp Sovietų Rusijos ir Va- 
Rusijos, visi vyrai yra mo- karų valstybių. Francijos 
komi, kaip gintis priešui komunistai sako, kad kiek-: 
įsiveržus. Turkija mano,! vieno komunisto pareiga 
kad Stalinas jos dar “neuž-.yra padėti Rusijai kariauti, 
miršo”. , ' --------- ** -r

--------- Atominėse Dirbtuvėse
Bulgarijos Pasienyje Amerikos atominėse dirb- 
Praeitą savaitę tris die-įtuvėse nebus leidžiama vei- 

nas Bulgarijos kanuolės apakti toms unijoms, kurių vir- 
šaudė Graikijos kariuome-į šininkai ir pareigūnai atsi- 

i šiaurę nuo į sako pasirašyti, kad jie nė- 
Taip prane-! ra komunistai. Toki pa

ša graiku kariuomenės va-į tvarkymą išleido Atominės 
dovybė. Sako, Bulgarija ir į Energijos Komisija, kurios 
Albanija visai atvirai remia žinioje yra visos Amerikos 
graikų partizanus
padeda.

WARREN AIŠKINA REPUBLIKONŲ POLITIKĄ

Populerus Kalifornijos gubernatorius, ateivių sū
nūs Earl Warren, kalba Newarke, N. J. apie repub- 
likonų partijos politiką. Jis žada, kad republikonų 
partija vykdys plačią sosialinę programą.

LAIŠKAS ‘ KELEIVIO’ 
REDAKCIJAI

svarsto, kas daugiau palai- Paieškau savo dėdžių Juozo ir 
. . . .. .Vinco Stučkų, tnano mamos Rožėsko ir Stiprina jų jėgas, ar Žukauskienės brolių. Pirmiau jie gy- 

gautos kalorijos ar tas jau- veno thica«°jr- kur.- , . . . Aš esu Ona Žukauskaitė. Jie patysPrašau surasti vietos “’Ke- smas ir žinojimas, kad jie ar kas apie juos žino. matom* pra
n£r-i vii-ni ir užmiršt i man -N butl>nei a vieni H UZIIIIIMI. svarbu sužinoti, ar jie gyvi, ar ne.

e . . . .' Už suteiktas apie juos žinias busiuTaip, draugai, JUS dažnai labai dėkinga. Mano adresas toks: 
savo net maža medžiagine Mrs- On* žu-<ausk,ene> <40> 
parama suteikiate neįkai
nuojamos dvasinės paspir-

kys tą džiaugsmą, kurio tu* Pa^užtanti pri-
« iaiZJnia;- dur kelia ir sužadina jame nau-

kovoti ne tik dėl 
bet ir kitų geresnės

leivyje” šiems mano žo
džiams. Sakoma, kad tik 
bėdoj pažinsi savo draugus. 
O jų, pasirodo, esama daž
nai "ten, kame tu ir netikė
jai, ir kas aprašys ar apsa-

161*—2 Avė., A,
No. Lethbridge, Altą., Canada.

ujos
nę per sieną, 
Drama miesto.

ir jiems atominės dirbtuvės.

Arabų Pabėgėliai
Iš Palestinos Į kaimyni- 

Indonezijos respublikos i nius arabų kraštus dėl karo 
vyriausybė praneša, kad! veiksmų pabėgo 309,000 
jau jos kariuomenė atsi-i arabų. International Refu- 
,ėmė iš sukilėlių komunistų gee Organization, kuri ru- 
Madioen miestą, kun’ bolše- pinasi pabėgėlių ir tremti-1
vikai buvo užgrobę. Indo- nių likimu, praeitą savaitę! 
jiezijos komunistų jėgos atsisakė duoti bet kokią pa-i 
nors ir yra išsklaidytos, bet galbą arabų pabėgėliams, 
pilietinis karas Indonezijoj nes IRO ištekliai yra per 
dar nėra baigtas. i daug menki.

Indonezijos Karas

Gerbiamas redaktoriau, 
Gavau pranešimą, kad 

Maikio Tėvo batai prakiu
ro pas mane besilankant. 
Rodos jau nuo 1930 ar 1929 
metų pavasario Tėvas mane 
lanko, tik vieną ilgą per
trauką jis buvo padaręs, tai 
kai aš buvau kareivis, tai 
Tėvas negalėjo mane su
gauti. Todėl dabar skubiai 
siunčiu Tėvui kelius luptu- 
kus, kad galėtų senus batus 
pataisyti. Dabar skūra la
bai brangi, tai naujų pirkti 
nepatariu. Su pagarba

A. Captain
Schreiber, Canada

Skaitytoją Balsai

ri tiek visako iškentėję, dar * 
ir dabar tebesą nužmoginti W 
dipukai, kai jiems ištiesia b
ranką senas, bet kartais jau ateiues- 
pamirštas pažįstamas, o 
dažnai ir visai svetimas

Visiems BALF Sky
riams

ir
žmogus.

Tokių geros širdies žmo
nių, kurie be jokio išskai
čiavimo ištiesia ranką savo 
artimui, pasirodo, yra dau
giau, negu daug kas anks
čiau galvojo. Lietuviškos 
širdies ir doleris nepaver- 

! gia ’
Tų kuklių geradarių var- 

j dus viešai mes labai retai 
itegirdime, nes jie nesirek- 
Jamuoja, o kartais ir pyks- 

: ta, kai juos mini.
Bet tenesibaria senas 

naujien ietis K. Augustas, 
“Keleivio” ir “Darbo” N. 
Januška, St. Januškienė, P. 
Brazaitis, kad aš išvelku

Jums dėkingas
Žemaiti*

Vokietija, 1948. 9. 22

Neieškau ^Jono ;'axuiii.s:;o. kilusio 
iš Tauragės apskričio. Gaurės vals
čiaus, Kunigiškių kaimo, atvykusio 
Amerikon prieš didįjį karą ir 1027 
metais gyvenusio Bostone. Aš esu jo 
sūnūs Kleofas. gimęs Lietuvoje, už
augęs Amerikoje, dabar apie 35 me
tų amžiaus. Prašau atsiliepti, nes 
yra svarbus reikalas. Adresas: 14<>) 

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

Mieli Bendradarbiai:
Svarbus lietuvių šalpos-kau, .kad čia sunyktoj Eu- 

darbas ir jo pasisekimas vi-!r?P°b gnuvėsių pnsi-
siškai priklauso nuo jūsų 
visų ir kiekvieno bendra
darbiavimo. Žymi lietuvių

Gentlemen:
Enclosed is $5 for a sub- 

scription of the Keleivis 
nevvspaper. Truly yours

Mrs. Joseph Scott
Warehouse Point, Conn. ;me ir

i pagelbėti, tai kjti

APSIVEDIHAI
Paieškau gyvenimo draugės 

tarp 45-50 metų amžiaus. Geis
tina, kad butų laisvų pažiūrų, 
ar bent tolerantiška religiniais 
klausimais. Rašykite:

V. Norus,
1 Pacific st., So. Boston, Mass.

BUKIT ATSARGUS YPAČ 
SENESNI ŽMONĖS.

Orui keičianties, dauguma žmonių 
apserga šalčiu ir kitomis ligomis. 
Buk pasirengęs nuo ligų apsiginti, 
švilpos Saive-M«atw Nr. 2 turi ma
lonią šilimą, gaivina kraują ir paša
lina visokius paviršutinius skausmus,

VALERIJONO ŠAKNYS

Valerijono šaknys 
ramina nervus, pa
einančius iš rūpes
čio, persidirbimo. 
susikrimtimo ir be- 
migės; sakoma kad 
geras ir nuo nuo

mario, nuo histerijos ir žemų 
karščiavimų, išgąsčio ir kitų vi
sokių nervų ir vidurių netvar- 
kumo. Supiaustykit vieną gerą 
arbatinį šaukštuką valerijono 
šaknų ir Įdėkite į pantę verdan
čio vandens. Kada atšals, galit 
gerti vieną puoduką i dieną. Va
lerijono svaras, §2.00. Pusė 
svaro, §1.00.

juos į dienos Šviesą ir paša* kaip reumatizmą, kojų, rankų, strė- 
- — - - - — nų ir sprando gėlimą, sąnarių ir mū

glaudęs Žemaitis ir jo drau
gai, su kuriais jis dalinasi 
jūsų dosnios rankos dova-

tautos dalis, priešų komu- nomis.’ dažnai su dėkingu- 
nistų persekiojama, atsidu-, ir PaKarb» nnni jūsų 
rė tremty;*“ Jų skurdui pa-i v?rdu3“ "ora kai J“"? 
lengvinti, ypač vaikučius nera matę. Jie dažnai 
nuo bado gelbėti, .vra nei
tik svarbu, bet ir yra musų; 
būtina pareiga. Todėl BA-*
LF valdybos ir tų nelaimimi 
gųjų tremtinių vardu, nuo-' 
širdžiai prašau viską daryti ! 
ir kitų pagalbos prašyti, 
kad BALF vajus geriausiai

STATEMENT OF THE 
Ownership, Management, Ete.

pasisektų. Jeigu mes patys 
lietuviai savųjų ne^ušelpsi-!

Itaprired By TW Act «f
•f Augaat 24, 1S12,

OF KELCtVIS 
(Lithuanian Weakfy) 

Publlahed Weakty at Boatan. M, 
Suffolk County, for Sep. 39. 1‘

Before me. a Notary l’ublle ln and fna 
Į the State erei enunty aferemid, pereon- jiems nesistengsime Į ally appeare<l Stanley MJcheleoo. w!x>

T\OfroJF\Q ’ naviDjf Dėmi aaiy swvrn SfV^vr^aiTTję

Gerbiamieji laikraščio vaikščioti už dyką. Gal jau Gerbiamieji, ‘
ieidėjai, :pamiršai, kad nuo 1912 me-] Prisiunčiu prenumeratai Jeigu turite kokių patari-! and ^belief, a true stAtement of t^e

Prisiunčiu Maikio Tėvui tų pas mane lankaisi. Jei-į$3, vieną už žurnalą “Dar- mų sėkmingai vajų jūsų paper. the rin-uUtiėn>. ete.. nt the 
bas”, pusę už kalendorių ir
50c. Tėvui ant buso. Tai 
viskas.

pinigų nusipirkti nors vie- gu Tau reikėtų naujų batų, 
nai šiušei, o kitą tegul nu- tai aš ir vėl dolerių prisių- 
perka sūnūs Maikis. Malo- siu. Su pagarba 
nėkite lankyti mano namus J. M. Calwait
ir ačiū. kad nesulaikėte Brooks, Altą, Canada
laikraščio, nes prenumera- ---------
ta jau pasibaigė. Su aukšta
pagarba

piibllcatlon fur the <Jnte itiavo mieste ll apylinkėje piave-jln th« atx»ve captlon. re<julre<l hy the 
- * - I Act or Aura et 24. 1912. embodlrd ln ee<-

Gentlemen:
I am sending you

Mrs. Barbara David Three dollars for 
. vis1
$1.50 for “Keleivis” 
ing. Truly yours

Anton S tikėlis
St. Paul, Minn.

skutų sustingimą, neveiklumą, tirpi
mą ir mėšlungio traukimą. Ir gera 
pagalba nuo nykstelėjimo, peršalimo 
ir aštraus kosulio. Kaina S1.00.

Taipogi kurie turite kokių odos li
gų, išbėrimų, vočių, šašų, athlets 
feet, sioos, nudegimą, nušutintą, no
sies ar burnos nesveikumą, žaizdų 
(tik ne VĖŽIO), kojų tinimą ar 
skaudėjimą, vartokit M. J. S. Mi- 
racle Sake 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 PILĖS, kraujuojančius ar 

ne, vartokitNr. 5, naujai išrasta mo
stis nuo pilės, kurios pašalina be 
piaustymo. Kaina $2.00 už dėžutę.

N r. 1 M. J. S. Mirade Ointment 
for toothache. Pašalina dantų gėli
mą ir smegenų nesveikumą. Nors 
dantys ir neskauda, bet skauda sme
genys, gausit pagalbą. Kaina $1.00. 
Jei pirksit už $5.00, gausit vieną dė
žutę dovanai.

Siųsdami užsakymus, siųskit it 
money orderį ar čekį. Į 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 aptiekoj, 
158 Park st. (42,

ALEXANDER’S CO.
414 W. Bro«dway,

So. Boston 27, Mass.

Kieti Viduriai
Yra žinoma kad kieti 
viduriai dažnai duoda 
nervotumą. galvasopį, 
nevirškinimą, stoką a- 
petito ir miego, gu
zus, išsipūtimą. Galė
jot bandyt visokių 
vaistų su visokiom pa
sėkom. — Dabar gau
kit to senai žinomo 
vaisto. Trinerio Kar
taus Vyno. Sudarytas 
iš Gamtos šaknelių, 
žolių ir augalų, šis 
gėrimas nuo 18X7 
sėkmingai kovoja 
prieš užkietėjimą ir 
lengvina jo simpto
mus. Gaukite bonką 
šiandien ir pats pa
tirk io veikimą. (Pa
staba: jei negautum
Trinerio savo mėgia

moj krautuvėj, atsiųsk $1.50 su tos 
krautuvės adresu mums: Jos Triner 
Corp., 4053 W. Fillmore, Chicago, ir 
gausi didelę 18 oz. bonką Trinerio 
apmokėtu paštu).

Iriner’s Bitter Wine
NUO UŽSISENttUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

PAIEŠKOJIMAI
sti, malonėkite

J. Chasonis busime labai dėkingi.
Su pagarba,
BALF C. pirmininkas

Detroit, Mich.

Bear Sir:
Enclosed you will find a 

$5. postai note for $6.50. $6
____  _____ Kelei- for the nevvspaper and 50c.

Branch, Mich. vįs’\ 50c. for Calendar and for calendar. Sincerely
build- yours

: Act or .Vururt 24. 1912. emhodled m e~c- 
pi aneStl, ■ tion 411, Poetai Lesi and Regula tlona, 

printed on the reverse of this form, to
| w!t

Kun. Dr. J. B. Končius.

Paieškau savo tėvo, Jono Malinau
sko, kilusio iš Budų kaimo, Pakra- 

That the narnės and addresses o» | žančio parapijos. Amerikon jis išvy- inl.li’ihgar mrtitnr. manasrinir edltor < _ _ • - j-S.-T: i___  ____-i_____

Gerbiamieji,
Prisiunčiame jums už 

“Keleivi” prenumeratai $5, 
nes laikas jau yra išėjęs. 
Prašome ir toliau siuntinėti- 
ir ačiū, kad laikrašti siuntė- 
te. Su pagarba

Martha Monvid
E. Moline, III.

DĖL TREMTINIŲ AT
VYKIMO

i.
1 the

and busioess managers are: 
i PuhibSier—Keleivis Puhtlshlng Co.

63« Broodwaę. So. Boston. Mass. 
Editor—Jonas Januakis.

SI Thonuu- Purk, So. Bosron. Mass.
?.fanas4ng BiHtor—Jonas Januskis,

GI Thomas Park. So. Boston. Mass. 
j Business Manager^--Stanley Mlchelson.

11 Srjuantuin st., E. Mlitoo

puldlaher, edltor. mana Kine edltor , j.Q prj*į didįjį karą. Kas man duos 
apie jį žinoti, busiu labai dėkinga. 
Mano adresas toks: (42)

Stasė Malinauskaitė 
814 W. Lombard Street,

Baltimore 1, Md.

1 I. T ha t the own*r ls: (If owncd ».v a 
C'jrporatlon. lt.« name and addresa inusl

riuncrollc A mnvil'ns liAtll- *-e state i and siso tmmedistely there- L^dU^Cllt“ AmCI 1KO> IICLU un<j^r me namee and Hddcesses oi
vili n n r i ofitronlrti cuvn ai- mockhoMers ounlng or holdtng one per *1U JlOl 1 aLicl AUKll t) įįl *( cent or more of totai amonnt of stock

31’ba ir;,f not “•'"■ned hy a Corporation, the
atitraukti 

minės, pažįstamusGerbiamieji,
Siunčiu 6 dolerius prenu- šiaip lietuvius tremtinius i 

meratai už du metus. Paša- Ameriką. Norint tą padary
mu Tėvu, kad ti, reikia išduoti tremti- 

jiems tikietas yra nupirk- niams DARBO ir BUTO: 
2! tas į Waukegan, III. lygiai pažymėjimus. Tokius pažy-į 

dviem metams. Su pagarba mėjimus reikia išpildyt dve- > 
Joseph MitcheĮl jose kopijose ir pasiųsti į 
\Vaukegan, Iii. organizaciją, kuri tarpinin-

~ -------- kauja tremtiniu atitrauki-
Gerbiamieji, jnui
Prisiunčiu pinigus už Ke- Blankas darbo ir butų

Gerbiamas Maikio Tėve, t. ... ... . m- , , .-
Tamstos laišką gavau,! 

ačiū. Žinoma, aš norėsiu.
Dan Sebastian lankytumet mano na 

Chicago, III.1 mėlius ir prisiunčiu 5 dole-1
--------  ‘rius: $3 už laikraštį, 50c.j

Gerbiamas Seni, už kalendorių, o dolerį ir|
Jeigu Tavo batai dar ge-!pusę Tėvui ant pypkes. Su j 

ri, tai prašau, kad ir to- pagarba _ j
l.au mane lanW“™er?£: chUagė, pažymėjhr.ui galima gauti

Sltoge organlzacljose;siunčiu $10,

TCKSTANCIAI lietuvių y»
TŪKSTANČIAI jų dabar i 

Pranefisijoje, Norvegijoj*,
(ii savo gimtojo krašto ifcnsstų) 
to Jflsų giminia, JQ®ų draugai. Jūsų
ads susižinoti, ■usiraiytt f^enlnlnkanla.

NAUJIENOS tiems «W«5«S«25

Sakytuose rastuos* pasakoja 
okupaciją, Afanoniiką terorą iki karo pradžios, • pask
‘““skLndl^NAUnENAS, Jto l-Įiirile «pj« (y.gggt 
keliu, kurtei, teko keliauti *
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo *«««>.»AI’^0S

įUtt •* CMlISi •’h.’S“ ■*“ •M* ■oiiaBM mlMHMto
HŲSKTR ARBA MOHIY ORDERI ADRESUI

naujienos

Skaitykit Naujienas
rv*M Yokieujojs, L 
foto ir kitur. Tarp tų

lantfijofs, 
. iSvieuotų

galima* daiktas, yra 
Ji* nori sa J»

rimo rinkimų komedijų, ne
lies, • paskui "rudosios oku*

lerius ir linkiu visa gera
John Zemniskas

Detroit, Mich.
United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine. 
105 Grand st.,
Brooklyn 11, N. Y.RED. ATSAKYMAI

Dr. M. Dovcnrai, ^Vator* xįsiuvu
—i • Rmstos pri- pininkauja ir liberališka 01- 

siųstą pareiškimą negalėjo- ganizacija. International 
me Įdėti į praeitos savaitės Rescue and Relief Commit-
n1 at^°. Per vėlai, tee, kurios atstovas lietu-
Dedame šią savaitę. . ! viam*

Rmrunui Staliui, Alhum-

______ _____ the Individual
ovcnersi mušt be glven. , Ir ow ned l»v a 
finn. company, or other „nlncorporated 
concem. ils name and addrcsn. as »«t' 
as tiiose of eacb lialividu.il nienil-er. 
mušt be gi ven.)
Keleivis l'ublishins Co.

Trus'eee:
John Andrev.-s.

Aš, Valė Toliušytė, paieškau Onos 
Toliušytės, išvykusius iš Eržvilko T- Vurįe kenčia noo

sios iš Eržvilko 1929 metais į Kana-1 
dą. Prašau atsiliepti šiuo adsesu:

Valė Toliušytė, (40)
5005 Ridgewood, Detroit 4, Miceh.

SENŲ, AT
VAIZDŲ, ji# 

ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skandžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie-

Juozas Juška, gyvenantis Vokieti
joj, tremtinių stovykloj, paieško šių1 
asmenų Amerikoj: sesers Juzefos!
Juškaitės-Kriščiunienės, 50 metų am-. 
žiaus, kilusios iš Būdvyčių kaimo,
Tauragės apskričio, gyvenančios Chi-1 ligos vadinamos PSORIASIS,
cagoj. Povilo Juškos, 55 metų am-i Taipgi Pa . J,1??, *’^oa

gimusio Būdviečių kaime. Tau- vadinamos ATHLETE S FOOT.su- 
ragės apskrity, gyvenančio Chicagoj. Stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
Ir Marijos Dikmonaitės-Hofmenienės tarppirščių. _Jos yra tinkamos* var- 
apie 60 metų amžiaus, gimusios Gi- toti noo džiustanėios ir Buskilasiou 
rininkų kaime, Tauragės apskrity.' adus. Jos yra geros gy- 
Gyvena Sheboygan mieste. Malonė-! duolės nuo visų išvirši-

114 Ilerhcrt ltd.
Arlington. Mais j ŽIBUS,

WiMam 

Puul A.

Paul J.

V. Anesta. 

Brazaitis,

kit

S M«yh*w St.. , 
IH.rctvM.-r. M:»ss. Į 

24 K-.nherm.-i K>1.. j 
I)i>rchcsier. Ma *.«. 

Krurhh.e. 72 Tr«mont St..
X'-rw~xl. Mass.

Jonas Jamtskis, C1 Thntruaii Park,
So. B-vsl-m. Mass.

Naj«l-'on Jonuska. 15 r”otion SI..
Roslindalc, Mass.

Jcmas .4. Vankauskas, 54€ i:ro.idway,
So. Brctoti. Mass

Erūnk X
SerVhcsI, Mas-.

SK-phcn Strazdais. 4.'h E. 7th St..
S--. B-ist--n. Mass.

Anthcmy U'alelkn. 2 Wlnsl«-w St.. į -- 
Camtrtt-I<r. M.iss. ‘ Jis

atsiliepti mano adresu: (40)
Mrs. Anna I>ainis, 

Easthampton Box 26,
Ix>ng Island, N. Y.

nių
LO

Thc ahc" » tnx«t**s get Mr the Utį u»- 
_ . . r.tan Sor!al-iemoc.rallc l-Vdcratl-m efTremtinių atvykimui tar- Am-rie.. » corporati.-n .iuiy cr^nizc-i

and Mistiną uccordJns to the bw» of 
mc State of Sew Jersey.

J. Tlvit the Itnoen bondh->»«)ers. irv-rt- 
and otlier eeciirlty holders „«rn. 

ne i»r li'l-tlng 1 pe- cent or mor« of the 
lotai aniount of ln,nds. rnoilsagrei. o’ 
vth»r securltles are; None.

4. Th-It the tuo pamgrapbo r>ext 
Ibove. gjv!n■ the narnės nt the otmers. 
-teckholders. and securlly Imldere. I: l 
.,ny. ormtaln net only the net of eu-ok- 
li- i.lem hikI .aecurlty ItoMe.rs m they ap- 
ae'er ,ixn the l-ooltn nf t be mmi'isr hm 

ln rases where the etooholdcr or 
-•cen-’ty hckjer appejrs tipon the įmok- 
af the contptrtty >s tt’tstee -»r !n any 
other fl-Jnclary retatton. the name of h. 
penon -.r ccrternHh-n for «hmu •och 
tl-.,«-ee Is actttig. ts gtven; »!«'> that the 
til-J t»'- vnr-traphe ccmtaln »ra.tein»ntf 
r-rhrseltig .jffi.Lrtt'e flitl lruo'a'tedgę and 
*->ll«-f to cl.’-umstances and randi' 
tl-aes under «hlch siacąhntders and se- 
<-.tr;ty mj.leni who do r*x a;>iesir up--r 
the Itooha of the eomporty m»etee« 
h..|d stoch and aecurltles ln a cvp«citt 

t> i other than lh«t nf a bona flde oar.er.Frotestant .and thl« affU-nt has no reiaon tn helieve 
' that artv oth»r person. ae*w-Vitl--n. or 

r--rpnrati«Ti h.»« any lnterest dlrect ot 
ir-ltrcef tn th» imM etnrk. hnn-ls. nt 
ntber aeeurltle, than an m stated to

Waterbury 61, Conn. P'?' tim* tM nomi«r n? eo.vv«il.t.i'-. j _ » nt eweh irae of this pubUeaUn®I tas Ol'i.raniza<yias ieikl3 or dlvtrfhuted. through the mail nr 
. I , e. • _2_ A.. . . • nt heroino, to paM suttaehihers d'i-ln*lietu- kreintis visais tremtinių ati* twetv« monts preo»«iin« ’n* <ute

i . * - ?1-- !-• !VL ahovo Is <»nn
(S'.gncd) Stanley Mlchet»on. Bue. itgr. 

________ __________ __ nUrO" 8tenen to and eutfcrll-cd hefnra me

mis Antrąjį Lietuvos Gel- 'do, kaip blankas užpildyti no^dn^K^tnry^ruhi^.
Dėjimo Vajų, ljr j-jek kopijų padaryti. eommianton expirr« p*c 17. ttu

br», Calif.— Dedame trum
pą paaiškinimą, kaip iš-' 
dirbti kralikų kailiukus. Jei 
norite platesnių žinių, tai

yra:
K. Balčauskas,
135 St. Nicolas avė. 
Brookhn 27, N. Y.
Tremtiniams atvykti pa-

kreipkitės į United States deda ir piotestonų orgam- 
Department of Agriculture zacijos. Lietuvių protestonų 
Washington, D. c., ir pra’ organizacijos adresas yra 

toks:
”,i/, v., ir pra
sykit prisiųsti Farmeris Bul- 
letin apie “Home Tanning 
of UaOier and Small Fur 
Skins . Gausite nemoka
mai.

Lithuan i a n 
Association, Ine. 
52 Frank st..

Lietuva pav
viai kenčia sovietu jungą.! traukimo reikalais. 
Paremto tad, lietuvi, auko- Tos organizacijos

_ . Paieškau brolio Juozo Cibinsko. ki-Kaman. UIS VtasMnęton e,.. ,opjo j. Rokį-kio ap,krities> Pan<R..
lio valsčiaus, Girstakių kišimo. Savo 
laiku jis gyveno Chicagoje. dabar 
nežinau kur. Kas apie jį žino, arha 

pats, prašau pranešti man šiuo 
adresu (40)

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

odos ligų. LEGU-
Ointment nuteiks 

jums pagelbą nuo nu- 
var)pwių, perštamų Ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderi j: (42)

LEGULO, Dept. 2. 
4847 W. 14th Street, 

CICERO 50. ILL.

Tikra Teisybe

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo is spaudos. Ją išleido “Kelei- 
v's.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1317 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. Kifyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

MKELEIVIS
436 Broadw«7« So. Boston 27, Mas*.

lialividu.il
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BALF VAKARIENĖ GE
RAI PAVYDO

Praeitą sekmadieni Lie
tuvių Piliečių Draugijos 
svetainė prisipildė pilna 
svečiais i pirmą šių metų 
šalpos parengimą. Vakarie
nės programai vadovavo Y. 
Vakauzas, o kalbas pasakė 
svečiai iš BALF centro, P. 
Minkunas ir J. Valaitis.

Programą pama r g i n o 
“Dainos” grupės daininin
kės, vadovybėj muzikos 
mokytojos E. Tataroniutės. 
Dainininkė Anna Balchas 
padainavo solo tris daine- 
nes ir dainininkės. Frances 
Rutkauskienė ir Milda Ane- 
staitė, padainavo dviese 
taipgi tris daineles. Svečiai 
dainininkėms širdingai plo
jo už gražų dainavimą.

Vakarienės proga svečiai 
sudėjo 120 dolerių aukų 
šalpos darbui. Buvę*.

‘Pik-Šj Šeštadieni Didysis 
nikas po Stogu”

Ši šeštadienį, spalių 9 d. 
vakare, Municipal Building 
svetainė So. Bostone neabe
jojamai prisipildys lietu
viais iš Bostono ir plačių 
apielinkių. nes ten Įvyksta 
Lietuvių Radio korporaci
jos “piknikas po stogu ir 
gražuolės balius”.

Iš programos matyti, kad 
“piknikas po stogu” turi 
kuo pritraukti svečius. Gera 
muzika, dainos, paveikslų 
rodymas, dovanų daliji
mas, šokių varžytynės jau
niems ir seniems, gėrimai ir 
užkandžiai gali bet ką suvi
lioti. Todėl teks pasimatyti 
šeštadieni vakare “po sto
gu” Municipal svetainėj.

Rep.

IŠ BALF-o VEIKLOS
Spalių mėnesį prasidėjo 

Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo (BALF) vajus lietu
viams tremtiniams šelpti. 
To vajaus pradžiai jau bu
vo lietuvių pasitarimai Hart 
forde, Conn. spalių 1 d., 
dalyvaujant centro atsto
vams P. Minkunui ir J. Va
laičiui. Pradžiai sudėta au
kų $47. Providence, P.. I. il
gi buvo lietuvių susirinki
mėlis, spalių 2 d., aukų su
dėta $50 ir Providence lie
tuviai nutarė suruošti greitu 
laiku BALF naudai pikni
ką. o vėliau vakarienę. So. 
Bostone spalių 3 d. įvyko 
vajaus pradžiai vakarienė, 
kurios metu svečiai sudėjo 
120 dolerių aukų. Vakarie
nėje dalyvavo centro atsto
vai P. Minkunas ir J. Valai
tis, abu pasakė prakalbėles.

Apdovanojo Cambridge
Mokslininkus už Nuo

pelnus
Devyniolika Cambridge 

mokslininkų ir biznierių 
gavo prezidento liudijimą 
už jų karo metu atliktus pa
tarnavimus karo pastan
goms sustiprinti. Pažymėji
mų Įteikimas bus atliktas 
spalių 8 d. Daugumas ap- 
dovano tųjų mokslininkų 
yra Harvardo mokslainės 
tyrinėtojai.

Dorchesterio Klubo Whist 
Parė

Šį šeštadienį, spalių 9 d. 
Dorchesterio Lietuvių P. 
Klubo patalpose, 1810 Dor
chester avė. bus šauni klu
bo rengiama \vhist party.

« E- • » v ar\<xx v.
Rengėjai.

Pradžia 7:30 vai.

PIKNIKAS po STOGU 
Ir Gražuolės Balius

Apie $1000 vertės puikių, naudingų ir džiaugsmo 
duodančių dovanų laukia Jumis! Lietuvių Radio 
Korporacijos “Piknike po Stogu ir Gražuolės Baliu

je”, kuris Įvyks

SUBATOJ, SPALIO OCTOBER 9, 1948 
Municipal Salėje, South Bostone

Pradžia 6:30 vai. vakare.

Astuonios Dovanos
1— $300 I. J. Fox dovanotas 

puikus kailinis koutas.
2— Motorola Television Sėt su 

Įstatymu ir vienų metų garantija.
3— Motorola Television Sėt su 

Įstatymu ir vienų metų garantija.
4— Red Leather ir Chromium 

Dinette Sėt (4 krėslai ir stalas do
vanojo Sears, Roebuck and Co.

5— $45 vertės Groserių.
6— Portable Phonograph ir al

bumas valcio rekordų.
7— 37 piece Kitchen Utensil ir 

virimo indų setas.
8— 8 piece Chromium Cocktail Setas.
Įžangos Dovanos
1— $5.95 vertės moteriška rudeninė skrybėlė.
2— Automobilių sėdynių uždangalai (Automobile 

Seat).
3— 1 galiono bitininko Končiaus medaus.

“Pikniko po Stogu” Programa:
Jaunimo Polkos kontestas.
“Mamių ir Papių Polkos” kontestas.
Valčių kontestas.
Visi kontestų laimėtojai bus apdovanoti dovano

mis, kurias suteiks Bernardas Koritis.
Spalvuoti judami paveikslai bus rodomi pereitos 

vasaros pikniko Mavnarde. Matykit save ir savo 
draugus šiuose paveiksluose.

Bus skanių‘valgių ir draugiškų gėrimų.
Nuoširdžiai kviečia visus.

Lietuvių Radio Korporacija
STEPONAS ir VALENTINA MINKAI.

A. Višniau»kų-We»tų 
aukso jubiliejus.

“GABIJA" PRADĖJO 
ŽIEMOS VEIKLĄ

‘Gabijos ' choras spalių

Dorchesterio Lietuvių Klu
bo Susirinkimas

Dorchesterio Lietuvių Pi-
1 d. turėjo savo susirinkimą liečiu Klubo narių susirin-

Jonicin Irimus ivvLrcfo či rmnir tarėsi apie prasidėjusio 
žiemos sezono veikimą. Nu
tarta dainų pamokas daryti 
kiekvieną ketvirtadienį va
karais, pradžia 8 vai. San
daros svetainėj, 124 F st. 
So. Bostone. Į pamokas 
kviečiami lankytis visi se
nieji dainininkai ir visi no
rintieji prisidėti prie choro.

Pradžiai “Gabija” ruo
šiasi prie vakarienės su dai
nomis, o vėliau ims ruoštis

kimas įvyksta šį penktadie 
nj, spalių 8 d. 8 valandą va
kare, klubo patalpose, 1810 
Dorchester avė. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti.

Valdyba

Lankėsi Redakcijoj
Šį pirmadienį musų re

dakcijoj lankėsi pp. Petras 
Minkunas ir Jonas Valaitis. 
Petras Mirfkunas nesenai

prie pastari mo kokios nors fa » Vokietijos,
r h . kur jis buvo BALF atstovu

Miuncheno apielinkei. Sve-
šių metų spalių mėnesio 

9 dieną sukanta lygiai 50 
metų. kaip- Antanas Viš- 
niauskas ir Veronika Mi
liauskaitė sukurė šeimyniš
ką gyvenimą ir laimingai 
iki šiol gyvena.

Yišniauskas atvyko Ame
rikon 1895 metais, V. Mi
liauskaitė 1896 metais. Jų 
dviejų sutuoktuvės Įvyko 
1898 metų spalių mėnesio 9 
dieną.

Draugai Višniauskai, ku
rie dabar vadinasi Westais, 
visuomet buvo pažangus ir 
darbštus žmonės. Jie yra 
ilgamečiai "Keleivio” skai
tytojai ir pavyzdingi lietu
viai. Nors nebuvo turtingi, 
jie visgi sugebėjo gražiai iš
auklėti ir išmokslinti savo 
vaikus. Vyriausis jų sūnūs, 
Dr. A. Wesb šiandien yra 
sėkmingas gydytojas Bos
tone: duktė Anita yra ište
kėjusi už turtingo Floridos 
komersanto, Charles Ada- 
iian, o jaunesnysis sūnūs 
adv. Charles, kuris vedė 
buvusio keleiviečio Juozo 
Neviacko dukterį, tarnauja 
pulkininku U. S. armijoj.

"Keleivis” šiandien svei
kina draugus Višniauskus- 
AVestus susilaukus tokio 
garbingo jubilėjaus!

Republ ikonai Sudarė Sky
rių Ateiviams.

Ruošdamiesi 2 lapkričio 
rinkimams. Massachusetts 
valstijos republikonai suda
rė Bostone vadinamą “Ali 
American Division,” įtrauk
dami beveik visų tautybių 
atstovus. Lietuvius tenai at
stovauja adv. A. 0. Shallna 
ir Dr. A. Kapočius.

Mintį šitam skyriui steig
ti bus davęs, kaip rodos, tas 
faktas, kad republikonų 
kandidatas i vice preziden
tus. Californijos gubernato
rius Warren. pats yra kilęs 
iš ateivių tėvų ir jaučiasi 
esąs suristas bendros kilmės 
t raeitimi su tais amerikie
čiais, kurie yra vėliau atvy
kę čionai iš Europos.

operetės ir prie koncerto. 
“Gabijos” valdyba kvie

čia visus galinčius dainuoti 
jaunus ir senesnius lietu
vius ir lietuves dėtis prie 
musų choro ir sustiprinti 
dainininkų eiles. Sekantis 
gabijiečių susirinkimas i 
pamoką spalių-October 7 d. 
vakare. “Gabijos” valdyba

Mokykla su Pertraukomis 
Ar Ištisa?

Šios savaitės gale Bosto
no mokyklų vaikų tėvai tu
rės pasisakyti, ar jie nori. 
kad pradžios mokyklose 
mokslas eitų su pietų per
traukomis, ar ištisai? Da
bar mokyklos daro pertrau
ką pietums ir vaikai parei
na namo pietauti. Jei moks-

čiai atsilankė į Naująją An
gli ią BALF vajaus reika
lais, o p. Minkunas. pakelė
je į Clevelandą, kur jis ap
sigyveno, sustos visoj eilėj 
lietuviškų kolonijų.

Žydiški Naujieji Metai
Šį pirmadienį ir antra

dieni žydai šventė savo 
naujuosius metus ir veik 
visos žydu krautuvės buvo 
uždaros. Žydai pradėjo jau 
5710 metus, pagal savo ka
lendorių, kuris laiką skaito; 
nuo paties Adomo.

Pirmieji DP Atvyks į Nevv 
Yorką ir Bostoną

Spalių 21 d. pirmas lai-
las eis ištisai, tai vaikai vas su išvietintais žmonė- 
kiek ligiau užtruks mokyk- mis jau atsplauks i New 
loję ir nebeturės bėgioti at- Yorko uostą, o Į Bostoną
gal Į mokyklą po pietų.

Daugelis tėvų pareiškė 
norą, kad mokslas mokyk
lose eitų ištisai. Bet kaip 
daugumas tėvų nori. tą pa
rodys balsavimas.

Šį Mėnesį Patikrinkite 
Automobilius

ŠĮ spalių-October mėnesį 
visi Massachusetts valstijoj 
įregistruoti automobiliai ir 
trokai turi huti Datikrintii

oficialinėse patikrinimo vie
tose (Official Inspection 
Stations). Kas to nepada
rys, bus baudžiamas.

Musų valstijoj patikrini- 
m'as automobilių turi būti 
daromas du kartu per me
tus, to reikalauja įstatymas. 
Oficialinės patikrinimo sto
tys tikrina stabdžius, švie
sas ir kitką. Automobilius 
reikia duoti patikrinti iki 
lapkričio 1 d., bet patartina 
nelaukti iki mėnesio galo, o 
padaryti tą greičiau.

pirmas laivas atplauks 25 d.
Į tuos laivus pateks tie 
tremtiniai, kurie dar prieš 
liepos 1 buvo konsulatuose; 
prisaikdinti ir patikrinti.

Dar nėra žinių, kokie 
tremtiniai atvyks pirmai-! 
siais laivais, bet nėra abe
jonių, kad jų tarpe bus ir 
lietuvių tremtinių iš Vokie
tijos stovyklų.

Prezidentas šį pirmadie
nį davė Įgaliojimą DP ko
misijai, kurios pirmininkas! 
yra Ugo Carusi, atlikti iš- 
vietintųjų asmenų patikri
nimus, kuriuos iki šiolei at
likdavo karo policijos pa-Į 
reigunai Vokietijoj. Tąsi 
pagreitins išvietintųju as-{ 
menų atranką.

Pirmos Šalnos
Šį antradienį Bostono 

apielinkes susilaukė pirmų
jų šių metų šalnų.

Bostone Užsiregistravo 
Daugiau Balsuotojų

Bostono mieste šių metų 
rinkimams užsiregistravo 
411,140 balsuotojų, arba 20 
tūkstančių daugiau, kaip 
rekordiniais 1940 metais, 
kada buvo užsiregistravu
sių 390,698 balsuotojų. Ki- 

Ta Republikonų Ali Ame- tose Massachusetts vietose 
rican Division jau atidarė šiais metais irgi daugiau 
ir savo ofisą Bostone re- balsuotojų užsiregistravo, 
publikonų patalpose, 39 Laukiama, kad visoj valsti- 
Tremont Street. Ofisas ru-įjoj šiais metais balsuos ne 
pinsis republikonų propa-: jnažiau, kain 2 su puse mi- 
gandos skleidimu svetim-i lionu balsuotojų. (1946 me- 
kalbių spaudoje ir radijo tais balsavo 2.327,518 žmo- 
programose. nių). '

Rengia Whist Parę
Lietuvių Darbi ninku) 

Draugijos 21 kuopa šešta
dienį, spalių 23 d. ruošia: 
whist parę L. Piliečių Drau-, 
gijos svetainėj. Whist parė i 
rengiama su tikslu sukelti1 
lesų maisto pakietukams 
siųsti badaujantiems lietu
viams \ okietijoj. Kas galė
tu \\ hist parei duoti kokių 
dovanu, prašom jas įteikti 
drg. N. Jonuškai, kuopos 
sekretoriui. Rengėjai.

Sumažina Čeverykų Iš
dirby stą

Manchester, N. H. didelė 
šiušių dirbtuvė, Internatio
nal Shoe kompanija, su
stabdė čeverykų išdirbimą 
kuriam laikui. Kompanija 
sako, kad vyriškų šiušių 
jau tiek prigaminta, kad 
vartotojai ių nespėja iš
pirkti. Todėl daroma per
trauka gamyboje. Tos kom 
panijos dvejose dirbtuvėse 
dirba 400 darbininkų.

GAVO DAKTARATĄ

REIKALINGI PATYRĘ INDŲ PLOVĖJAI

Laibas nuo 5 vai. popiet iki 1 valandos ryto, 6 
dienos į savaitę. Alga labai gera. Kreiptis po 5 vai. 
popiet į (42)

BLINSTRUB’S VILLAGE,
304 W. Broadvvay, South Botton.

TYLUS DIDVYRIS
Ar Žinot Kur Ką Gauti!

Mes pranešam, kad turime mu
sų krautuvėj visokių mašinų iė- 
randavojimui, kaip tai Floor San
de rs, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių penty, vamišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

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

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watches - Jewelry - Diai 
Radios - Electrical Applianeee

379 W. Broadoay, So.
Tel. ŠOU 4649

Berlyno pašto laiškanešis 
sulinkęs neša maisto pakie- 
tukus Berlyno gyventojams, 
kurie kenčia visokius tru
kumus dėl rusų blokados. 
Daug maisto pakietukų į 
Berlyną ateina iš Amerikos 
ir laiškanešiai turi juos iš
nešioti. Rusų blokada ir 
pašto tarnautojams uždėjo 
didelę “naštą”.

Šiemet Mažai Girių Gaisrų
Nežiūrint Į sausą rudenį 

girių gaišių šiais metais bu
vo mažai ir tikimasi dides
nių gaišių dar išvengti. •Gi
rių apsaugos prižiūrėtojai 
sako, kad prie gaišių su
mažinimo prisidėjo visuo
menės susipratimas, arba 
padidėjęs atsargumas. Prisi 
dėjo ir kai kurių girių už
darymas, neleidžiant girio
se poilsiauti ir ugnį kūrenti. 
Pavojus girioms dar nėra 
praėjęs, nes oras dar yra 
sausas, o giriose prasidėjo 
“medžioklės sezonas”.

TeL ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

' X-RAY Aparatu
Pritaiko Akinius 

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

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Ros. 37 ORIOLE STREET 

West Roabury, Maaa.
Tel. PArkwey 7-1233 W ~

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

ir
3 IU « 
7 IU 8

546 BROADVVAY 
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1333

RADUO PROGRAMA

Žydų teologijos semina
rija New Yorke nutarė ap
dovanoti garbės daktaro 
laipsniu generolą Dwight 
D. EisenhowarĮ- Paveiksle 
matyli, kaip Dr. Louis Fin- 
kelstein (kairėj) Įteikia ge
nerolui daktaro diplomą.

Parsiduoda Drapanos
Parsiduoda pilkas vilnonis 

koutas su bobro nuimamu kal- 
nieriu; Rudas vilnonis sijonas 
su pritaikintu kailiniu žakietu, 
dydis 12-14, labai gerame sto
vyje. pigios kainos. Taipgi par- 

j siduoda juodas koutas su per- 
! siško kailiuko pakraščiais, sai- 
zaa 42. Kreiptis telefonu:

GEneva 6-18.°,!

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėldienĮ iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika.
2. Dainos.
3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo Įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo Įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas M inkus

BALDUS PARDUODA
Namą pardavėm ir turini 

kraustytis j kitą miestą, dflto 
išparduodam baldus.' Gražus ir 
gero padarymo, daugiausia tu
rim iš Paine Fumiture kompa
nijos: Italian Walnut bed room 
setą, 2 mahogany bed room se
tai, living room setai. VVesting- 
house 6-šių kubišku pėdų šaldy
tuvas, mahogany music kabi
netas, bookcases. stalai, karpe- 
tai. rekordinis radijo kabinetas, 
laikrodžiai, sieniniai paveikslai 
ir daug mažesniu daiktu—viską 
turim p- '•duot.

William A. Amsie
30 Carruth st.. prie pat Ash- 

mont Station, Dorchester. Mass

SECOND HAND LUMBER
2x4, 4x6 ir plonu lentų. 

Tel. SO 8-5965. ‘ (41)

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalai? 
kreipkitės Į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
596 East Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(RĖPS Y S)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir S-S

Nedėliomis ir -------------
nno 10 iki 11 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL, arto Ceatral

CAMBRIDGE, MASS.

ToL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryto iU 7

Seredomis:
Nos 9 ryto Iki 13

447 Broadwuy
80. BOSTON.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU K i m bal Building 

Kambarys 295
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Pstahriataą 

Valandos:
Nao S ryto flri 7 rak. kasdiea 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 314L

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movere)

Perkraastom
čia pat ir i to-] 
limas rietas.
Saugi priekiam,
326 BROADWAT,

SO. BOSTON. MAS*. 
Tat SOUth Roetna 4618




