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Vakarai Ginkluosis, Kol Nebus 
Pašalinta Geležinė Uždanga i

Amerika Neatsisakys Nuo Atominių Ginklų, Kol Rusija' 
G v vena “Slaptame Pasaulyje“ —r Kas Vyksta už Geleži* ' 
nės Uždangos? — Pasaulis Turi Būti Pasiruošęs Nežino-' 
miems Pavojams.

Amerikos atstovas Jung- SZŽpriflZl

Kariškus Rezervus
mas Paryžiuje sį pirmadie- Prezidentas Trumanas į- 
nį sakė, kad Vakarų valsty- sakė tuoj pat sustiprinti ša- 
bės turi ginkluotis, kol Ru- lies kariškus rezervus ir da- 
sija ir jos pavergti kraštai vė įsakymą krašto gynimo 
gyvena užsidarę geležine sekretoriui bėgyje 60 dienų 
uždanga. Kas už tos uždan- duoti raportą, kaip jo įsa- 
gos vyksta, pasaulis nežino, kymas yra vykdomas, 
bet yra pagrįsto įtarimo, Prezidentas įsakė, kad 
kad ten bręsta pavojus vi- nacionalinė gvardija pa
sam laisvajam pasauliui, greitintų vyrų apmokymą, 
Todėl Amerika neatsisakys kad ji parūpintų jaunesnių 
nuo atominių ginklų, kol karininkų atsarginiams vy- 
Rusija lieka užsidariusi nuo rams vadovauti ir kad ben- 
pasaulio ir kol nebus sutar- dras atsarginių vyrų pasi- 
ta aiški, tarptautinė atomi- ruošimas butų pagreitintas 
nės energijos kontrolė. ! ir pagerintas.

Amerikos vyriausybė pra-! Prezidentas Trumanas pa
brėžė, kad jo įsakymas ne
reiškia, jog taika yra pavo-

PENKIŲ MOTORŲ ORLAIVIO PASLAPTIS PAAIŠKĖJO

Per kelias savaites Amerikos rytinėse valstijose skraidė “paslaptingas“ penkių 
motorų orlaivis. Dabar to orlaivio paslaptis paaiškėjo. Pasirodo, kad tai yra 
karo aviacijos keturių motorų orlaivis B-l, kuriam į nosį buvo įtaisytas penk
tas motoras. Bandymai buvo daromi, kad ištyrus, ar galima tą “skraidan
čią tvirtovę“ padaryti greitesnę ir toliau siekiančią. Bandymų rezultatai lai
komi dar paslaptyje.
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JungtineseTautose Kilo Ginčas 
Dėl Sovietų Vergu Stovyklą

Anglai Iškėlė Kaltinimą, Kad Rusijoj Milionai Žmonių 
Yra Vergų Stovyklose — Sovietai Pripažįsta, Kad Turi 
“Pataisos Stovyklas’’ — Vergų Darbas Musų Laikų Di
džiausia Gėda.

neša, kad visi moksliški ka
ro tyrinėjimai čia sujungia
mi i vieną didžiulę “Rand juje, bet, sako, toks pasi- 
Corporation”, kuri tirs vi- ruošimas yra reikalingas 
sus moksliškus išradimus ir 
jų pritaikymus krašto gyni
mo reikalams. Kariški va
dai sako, kad nauja kariš-
ko mokslo įstaiga bus tiek 
pat svarbi, kaip per karą 
buvo “Manhattan Project”, 
arba atominių ginklų tyri
nėjimo ir gamybos įstaiga.

Amerika jau rimtai svar
sto naują karišką “lend- 
lease” sumanymą. Tikslas 
bus padėti apsiginkluoti vi
soms toms valstybėms, ku
rios vra pasiryžusios ginti 
savo laisvę nuo totalitarinės 
Rusijos pasikėsinimų.

KOKS BUTŲ BUVĘS VIN- 
SONO MISIJOS TIKSLAS

Prezidentas Trumanas, 
kalbėdamas Miami, Fla., 
legionierių suvažiavime sa
kė, jog jis norėjo siųsti į 
Maskva vyriausio teismo 
pirmininką Vinsoną, kad 
jis “išsklaidytų nuodingą 
atmosferą, kuri supa dabar 
vedamas derybas” tarp Ru 
sijos ir Vakarų valstybių. 
F. M. Vinson butų turėjęs 
išaiškinti Stalinui, kad A- 
merika širdingai siekia tai 
kos ir ieško susitarimo su 
Rusija. Truman žada, kad 
Amerika ir toliau sieks gar
bingo susitarimo su Rusija.

K ▼ •Mušim
Pietinėj Palestinoj praei

tą savaitę vėl prasidėjo mū
šiai tarp žydų ir egyptiečių 
dėl Nagev dykumos. Žydų 
kariuomenė puola egyptie
čių sustiprinimus ties Gaza

Kas Nužudė Ameri
kietį Polk?

Graikijos valdžia prane
ša, kad po ilgų tyrinėjimų 

praeito šeštadienio suma- ji susekusi, jog amerikietį 
žinti tremtinių maistą viso- žurnalistą George Polk nu- 
se išvietintųjų žmonių sto- žudė komunistai. Pagal

Tremtinį Maistą
International Refugee Or- 

ganization (IRO) įsakė nuo

vykiose amerikiečių oku-
uostu, kurs yra Egypto ar-i puotoj Vokietijos dalvie. 
mijos bazė. Žydų pusėje Maisto sumažinimas palie- 
kovose dalyvauja nemažai į čia 281,870 žmonių, tame 
karo orlaivių. • skaičiuje 23,785 lietuvius.

Tuo tarpu Jungtinių Tau
tų seimas Paryžiuje dar ne-

graikų valdžios pranešimą 
4 žmonės dalyvavę G. Polk 
nužudyme. Du kaltininkai 
esą suimti ir bus teisiami 
Salonikuose.Sako, Wallace Po

pieriai Silpni
New Yorko valstijos C. I.i priėjo pne iokio šprenanae . . , . „

O. unijų politinės akcijos' Palestinos klausime ir tos kai po 37 kalonjas per die- mėnesi, kada jis rengėsi 
komitetas skelbia, kad, jo! organizacijos įsakymai tęsti ną. vykti į graikų partizanų te-

kurie gyvena DP stovyklo- Amerikos radio pranešė- 
se amerikiečių zonoje. Mai- jas ir žurnalistas G. Polk
5LU ▼ IU KZVivyz --- -- ------ oroarii££fi.-----

gautomis informacijomis, 
Henry Wallace rinkimuose 
surinks labai mažai balsų. 
Louis Hollanderis, politi
nės akcijos komiteto pirmi
ninkas, sako, kad Henry 
Wallace vietomis nesurinks 
nė tiek balsų, kiek socialis
tų partijos kandidatas Nor- 
man Thomas.

Visos didžiausios unijos 
pasmerkė Henry Wallace 
“trečią partiją”, kaipo ko
munistų • sukurtą partiją, 
kuri pasitarnauja tiktai re
akcijai ir padeda skaldyti 
liberalines jėgas.

karo paliaubas mažai be-

G. C. MARSHALL LAN* 
KĖŠI GRAIKIJOJ

Valstybės sekretorius G. 
C. Marshall praeitą šešta
dieni orlaiviu nuskrido į 
Graikiją susipažinti su pa
dėtimi tame krašte. Ameri
kos užsienių politikos vadas 
norėjo patirti, kodėl Graiki
joj, nežiūrint į didelę Ame
rikos pagalbą, dar ir dabar 
partizanų pavojus nėra pra
ėjęs.

100,000 PELIŲ MOKSLO 
BANDYMAIS

Iš Oak Ridge, Ten., pra
neša, kad atominės dirbtu
vės ten įtaisė patalpas vie
name name šimtui tūkstan
čių pelių. Pelės bus laiko
mos ir dauginamos, kad pa- 
tyrus, kaip radio-aktiviniai 
spinduliai veikia gyvus or
ganizmus. Per 10 metų 
mokslininkai mano nustaty
ti, kokią Įtaką į pelių dau
ginimąsi ir gyvenimą pada
ro radio-aktivinis atomų 
spinduliavimas.

Rusai Lietuvoje 
“Naikina Buožes'

“New York Times” sek-j 
madienį praneša, kad bolše
vikai visoje Rysų Europoje i 
veda griežtą “buožių nai-! 
kinimą”. Kaipo pavyzdį 
buožių naikinimo laikraštis 
paduoda, kad Lietuvoje 
1948 metų pavasaų bolše
vikai daug valstiečių pri
vertė pasirašyti pareiški
mus, kad jie “laisva valia” 
vyksta į Sovietų Rusijos gi
lumą ir visas tas šeimas iš
vežė į Sibirą ir kitas toly-! 
bes.

Dabartiniu laiku po visą 
Lietuvą laukiama naujų' 
žmonių vežimų. Tai yra da-• 
romą sąryšyje su kolchozų 
įvedimu. “Buožės“ yra tie 
žmonės, kurie nesutinka dė- Į 
tis į kolchozus ir likti kol
chozų kumečiais.

Francijos Streikai

Jungtinių Tautų organici- 
jos posėdžiuose Paryžiuje 
Anglijos atstovas C. P. 
Mayhew iškėlė kaltinimus, 
kad Sovietų Rusijoj yra mi
lionai žmonių vergų stovyk
lose ir dirba sunkiausiose 
sąlygose po žandarų prie
žiūra. Anglų atstovas sakė, 
kad bolševikai meluoja 
apie “darbininkų rojų” So- 
vietijoj, nes tame “rojuje” 
yra milionai vergų, beteisių 
darbo galvijų, kuriuos bol
ševikai verčia dirbti baisiai 
sunkiose sąlygose.

Maskvos atstovai iškolio- 
jo Anglijos atstovą “Ge
belsu” ir protestavo prieš 
iškeltus kaltinimus, bet Ru
sijos atstovas A. Pavlov tu
rėjo pripažinti, jog Rusijoj 
yra “pataisos darbų stovyk
los”, bet jis užtylėjo, kiek 
žmonių tose “pataisos sto
vyklose” yra. Pavlovas sa
kė, kad “pataisos stovyklo
se” kaliniai dirba tiktai 8 
valandas...

Didieji Francijos streikai 
jau mažėja. Uostai ir gelž- 
keliai dirba normališkai ir

todėl, kad vidutiniškai vo- nalistą nužudė todėl, kad niekur nepraneša apie 
kiečiai gauna mažesni mais- norėjo primesti kaltę Grai- ?auJ?f strelj<us- Bet anglių 
to davinį, negu buvo numa- kijos fašistams ar policijai. I kasyklos dar streikuoja,

IRO aiškinama, kad mai- ritoriją. Graikų policija sa 
veikia, nes žydai ir arabai sto sumažinimas padarytas ko, kad komunistai tą žur- 
tikisi daugiau laimėti ka-‘
riaudami, kaip laukdami 
Paryžiaus tarimų.

tyta tremtinių maitinimui.
PERONAS SKUNDŽIASI 

DEL “SABOTAŽO“
Bet IRO neatkreipė dėme- MOKSLININKAI KOVOS 
šio į tai, kad vokiečiai, kai- PRIEŠ ŠMEIŽTUS 

Argentinos prezidentas-' po vietiniai žmonės, turi Amerikos mokslininkų fe- 
diktatorius Peronas padarė progos maisto pasirūpinti deracija išrinko 15 žmonių
spaudai pareiškimą, kad 
“užsienių imperializmas” 
varo sabotažą prieš Argen
tiną. Jis sako, Amerika ir 
Vakarų Europos kraštai ža
dėjo pirkti iš Argentinos 
daug kviečių, bet dabar ne
perka ir Argentinos sandė
liuose guli galybė kviečių, 
kurie neturi pirkėjų. Tikro
ji priežastis, kodėl Argenti
nos kviečiai guli sandėliuo
se yra ta, kad Argentina už 
savo kviečius reikalavo per 
daug aukštų kainų.

UŽ DOLERI 262 
FRANKAI

Francijos vyriausybė pa
tvarkė, kad už vieną Ame
rikos dolerį užsienių pre
kyboje butų skaitoma 262 
franeuzų frankai. Laisvoj 
rinkoj vienas doleris Fran-

ir ne pagal maisto korteles, komitetą, kuriam pavedė 
tuo tarpu tremtiniai turi vesti kovą prieš mokslinin- 
gyventi tiktai iš gaunamo kų vardo žeminimą. Moks- 
davinio. lininkai yra pasipiktinę

-------------- kongreso šnipų gaudymo
iFriANirpiit mftink 1 komisij°s kaltinimais be 

Mis nn Pagrindo prieš moksliem-VALIAVIMAS FLO kus j komitetą įėjo 15 žy-
KIDuJt. mių Amerikos mokslininkų.

į pirmadieni Amerikos le- __________
gionieriai pradėjo savo 30- PIETŲ KORĖJOJ VIS- 
tą metinį suvažiavimą Mia-; KAS RAMU 
mi, Fla. Legionierių kon- Rusijos spauda praneša, 
vencijoj dalyvauja prezi- kad pietinėj Ror ėjoj eina 
dentas Trumanas, republi- “žmonių sukilimas”. Bet iš 
konų kandidatas į vice-pie- pietinės Korėjos praneša, 
zidentus, Ear. Warren. n kad fen nej vyriausybė, nei 
karo laivyno sekretorius J. amerikiečių kariuomenė nie

335,000 angliakasių tęsia 
streiką, nors vietomis ir. 
tarpe angliakasių didėja 
noras grįžti prie darbo ir 
nutraukti komunistų iššauk
tą streiką.

Franciios vidaus reikalu 
ministerija praneša, kad ji 
imsis labai griežtu priemo
nių prieš tuos angliakasius, 
kurie sabotuos anglių ka
syklų saugumą. 40,000 mai- 
nieriu geležies rudų kasyk
lose jau grįžo prie darbo.

L. Sullivan.

MIRĖ VOKIEČIŲ MAR
ŠALAS VON BRAU

CHITŠCH

ko nežino ' apie tą “sukili
mą”. Spėjama, kad rusai to
kias žinias skelbia propa
gandos ir suvedžiojimo tik
slais.

PREZIDENTAS TĘSIA 
RINKIMŲ KAMPANIJĄ

Prezidentas Trumanas 
lankosi N. Carolina valsti
joj. kur jis pasakys keletą 
kalbų, o paskui lankv«L$ 
Pennsylvanijoj ir pasieks 
ateinančios savaitės pra
džioje Naująją Angliją.

Pirmą- kartą Jungtinėse 
Tautose iškilo šių dienų di
džiausia kultūringojo 'pa
saulio gėda—vergų stovyk
los Sovietų Rusijoje. Milio
nai žmonių kankinasi So
vietų “prievartos darbų sto
vyklose”. Pasaulis tą žino 
ir tik dabar pirmą kartą 
Anglijos valdžios atstovai 
tą klausimą išvilko dienos 
švieson. Rusijos vergų sto
vyklose kankinasi dešimti
mis tūkstančių ir musų tau
tiečių lietuvių, išvežtų iš 
Lietuvos ir 1940-41 metais 
ir iš antro karto grįžus ru
sams į Lietuvą.

Jungtinės Tautos neturi 
galios ką nors padaryti, 
kad sunkų vergų likimą Ru
sijoj palengvinus. Bet pa
saulio dėmesis liko atkreip
tas į tą liūdną dalyką.

cijoj yra parduodamas po( Buvęs vokiečių kariuo- SAKO C,A qAįjG anti
515 frontu ir fiinatai oroloo! mPtlPfi V3 mai'Salas

LEKE 5,000 MYLIŲ 
“ANT VIETOS”

Mrs. Una Flemming iš 
Dublino miesto, Airijoje, 
skrido iš Paryžiaus į Airiją. 
Orlaivis turėjo sustoti Shan- 
non aerodrome. Bet kada 
jis atskrido į Airiją, oras 
buvo toks netikęs, kad or
laivis skrido toliau i Ameri

313 frankų ir turistai galės Į menės 
ir toliau laisvai savo dole- ’ 
rius paddavinėti.

Walter von Brauchitsch mi- . 
rė šį antradieni Hamburgo , tlOn-i
ligoninėj. Maršalas buvo at- geibia, kad Amerikos niie- 
gabentas iš Anglijos nelais- ^uose daugumas žmonių

____T_____  vės i Vokietija kur iis tu- flau£}au ar mažiau yra uz-
Jung. Tautų debatuose rėjo būti teisiamas už pa- krėsti antisemitizmu. Sako, j

SAKO, TRUMANAS YRA 
“BELAISVIS“

JUNGTINES TAUTOS 
UŽ PAPANEK

Jungtiniu Tautų organi- ką. Čia Mrs. Una Flemming• • . •» i*, .• * i_ ■___ i

Paryžiuje Lenkijos atstovai 
Dr. J. Katc-Suchy sakė, kad 
prezidentas Trumanas yra 
generolų “belaisvis” ir ne
gali pasiųsti pagal savo no
rą “taikos atstovo” į Mask
vą pas Staliną.

AMERIKOS ORLAIVIS 
SPROGO ORE

pildytus karo kriminalus. >»ba’ dauKe'is žmonių turi
visokių prietarų prieš žy
dus.

VERMONTE IR MAINE 
SNIEGAS

Šį antradienį Vermonto 
ir Maine valstijose iškrito 
pirmas šių metų sniegas, o 
apie Bostoną temperatūra 
nakčia jau buvo nukritusi 
iki 33 laipsnių.

zacija nutarė palikti cechą persėdo į kitą orlaivį, kurs 
Jan Papanek tos organiza- skrido iš Amerikos į Pary- 
cijos biudžeto komisijos žiu ir pakelėje turėjo susto- 
nariu, nors prieš J. Papa-' ti Airijoj. Bet ir grįžtant at- 
nek labai smarkiai kalbėjo gal oras pasirodė netikęs ir1 Vienas transporto orlai- 
bolševikiškų kraštų atsto- Mrs. Una Flemming atskri- vis, kure gabeno maistą ir 
vai. J. Papanek buvo pa- do vėl į Paryžių, iš kurio ji anglis į Berlyną, pirmadie- 
skirtas Čechoslovakijos vai- pakilo skristi namo. Po,nį išsprogo ore Vokietijoj, 
džios dar prieš bolševikišką 5,000 mylių kelionės ta po-, netoli Frankfurto. 3 laku- 
perversmą. I nia vis dar Paryžiuje. nai žuvo vietoje.

AUTOMOBILIŲ GA
MYBA

Spalių mėnesio antrą sa
vaitę Amerikoj padirbtą 
118,000 automobilių ir tro- 
kų. Tai yra rekordinė ga
myba ir spalių mėnuo žada 
perviršyti kitų mėnesių ga 
mybą.

PIRMAS LAIVAS SU DP
Iš Bremeno Vokietijoje RUSAI VĖL KALTINA

praneša, kad ten atvyko Rusijos spauda kas kart 
1,100 išvietintųjų žmonių vis smarkiau puola Suomiją 
iš amerikiečiu Zonos Vokie- ir jos socialdemokratišką
tijoj plaukti i Ameriką, vyriausybę. Rusai pradeda NAUJA BALF DIREK-
Pirmas laivas su DP, pagal kaltinti suomius, kad jie CIJA
Amerikos DP ptatvma, iš- “laužo taikos sutartį”. Ido- BALF seimas Chicagoje

mis. prieš Suomijos vyriausybę, paliko tie patys.

UN ĮSAKO SUSTABDYTI 
KARĄ

Jungtinių Tautu saugu
mo taryba antradienį davė 
įsakymą žydams ir arabams 
Palestinoj tuoj pat sulaiky
ti karo veiksmus Negev dy
kumoje.

Iš Palestinos praneša, kad 
žydų kariuomenė prisiarti
no prie egyptiečių bazės 
Gaza uoste ir apšaudė tą 
miestą iš kanuolių. Žydų 
atstovas Jung. Tautose kar
štai ginčijosi su Dr. R. Bun- 
che, UN tarpininku, dėl to, 
kad kaltas, kad Palestinoj 

i vėl kilo karas. Dr. R. Bun- 
che kaltino žydus, o žydai 
sako, kad egyptiečiai pra
dėjo muštynes.

VAKARŲ VOKIETIJA 
ATSISTATO

Amerikos finansų eks
pertai sako, kad iki ateinan
čio pavasario Vakarinės 
Vokietijos gamyba bus pa
siekusi 1936 metų lygi. Ga
myba ten atsistato labai 
greitai, bet dėl karo nuosto- 

' lių. trukumai negreit išnvks.

♦
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} APŽVALGA I
KALBOS APIE NUSI

GINKLAVIMĄ
I ‘rugsėjo galui viskas vra 
paruošta tiek iš komunistų j

--------- partijos pusės, tiek ir C. G.!
Kodėl valstybės kalba T. pusės”. Kominforme Įsa-: 

apie nusiginklavimą ir kar- kyme Francijos komunis
tu ginkluojasi, kiek tik ga- tams sakoma:
Ii? Toks prieštara\imas ga-. “Laike Jungtinių Tautų sei-: 
Ii atrodyti keistas, bet tos i nio pOSė<lžių Francijoj daryti 
kalbos turi savo tam tikrą

mo posėdžių 
viską, kad neliktų karas prieš'

prasmę. Tų kalbų paslap Sovietus. Viskas turi būti da- 
tį” išaiškina So\ ietų is-ton-. roma. kad sutrukdžius Fran-' 
k^s, Jevgenij. Tai lė, kui io cjjos kariškus pasiruošimus, 
parašyti loterijos \ado\ėliai Pagrindinis dalykas yra strei-' 
yra naudojami Rusijos mo- kais pasiekti. "kad Francijos!
kyklose ir 
Tarlė sako:

universitetuose.

“Užmaskavimas grynai ag
resingų ir gruoboniškų tikslų, 
dėl kurių karai yra vedami, 
vienaip vien pasitaiko istori
joje.

kad
ūkis visiškai susmuktų ir kad' 
Paryžiuje gautųsi toki pade-i 
tis. koki buvo Prahaje. Ko
minformas garantuoja paden
gimą mainierių ir laivų kro
vėjų streikų išlaidas”.
Julės Moch atidengė ko-

KELEIVIS, SO. BOSTON
BERNADOTTE VIETININKAS PARYŽIUJE 1 milionus pavergtų žmonių'

Rytų Europoj ir Azijoj.1 
šiandien ir Jaltoje buvęs 
Churchill žino, kad Rytų 
Europos tautų išdavimas 
veda i neišvengiamą karą, 
o norint taiką išgelbėti, rei
kia grąžinti laisvę ir Euro
pos ir Azijos žmonėms, ku
riems Rusijos imperializ
mas tą laisvę pavogė.

S. D.

Kas Savaite
Vinsono Afera • Paryžių ir suvažiavo pasau-

Amerikos spauda daug lio diplomatai.
rašo, kaip aukščiausio teis- Pamato”
mo pirmininkas Vinson NE- chicagos “Draugas” spa- 
VAŽIAVO i Maskvą su jj y d rusčiai baro tuos 
“misija”, padaryti taiką su jjetuvius. kurie skundžiasi

17 INTERNACIONALIO Stalinu. “Misija Į Maskvą d-j gALF šališkumo trem- 
RAUD. KRYŽIAUS KON- dabar virto paprasta V m- tįniu lraktavime. Pagal tą 

FERENCIJA šono afera”, arba preziden- laik‘ašti, skundai tik silpni-
--------- 'to patarėjų klaidžiojimu na }jetUviu vieningumą, o

Keturi šimtai atstovų iš; apgraibomis po užgennimo .)ae,aĮ j)r kun Končiaus 
viso pasaulio buvo susirin- balą... Pats prezidentas lai- paaigkjnimą, “skleidžiami 
kę Stokholme kur sekmin- ku nuo to sumanymo atsi- <raIKjai apie BALF šališku- 
gai buvo pravesta labai metė. - „ Ima neturi pagrindo”,
plati darbų tvarka. Svar- Bet \ insono “afera įskr
biausis tikslas buvo pasi- 1° viešumon ir parodė \ į- 
naudoti antro pasauliniosuomenei, kad Washingto- 
karo patyrimais ir praplėsti ne. vadai neturi aiškios po- 
savo darbą žmoniškumo litikos ir nežino, ko gneb-

“Kaipo vienas pavyzdys pa- . “ ... ,
Slėpimo gruobonišku tikslu už|mmforrao susirasmejimą su 
Skambiu Obalsiu uždangos. Francijos komunistais ir jų 
yra išnaudojimas nusiginkla- Vedamomis unijoms. Abe-
vimo idėjos ir pacifistinės! J^mų n ___
propagandos plaėia to žodžio stre*al F™ Maskvos pąda 
prasme, savo tikslams.

laikų 
buvo

jonių nėra, kad Francijos 
streik;
ras. Dargi komunistų “l’Hu-
manite” nieko negalėjo at-' 
sakyti i J. Moch kaltinimus

vienas iš megutmiaus.u dWi!^ «*“*> g™bijoniškai 
matinių priemonių paslėpti I V.-
tikrąsias priežastis ir sieki-’ 
mus tų vyriausybių, kurias 
staiga pagaudavo
kos meilė. , krašto atstatymą

“Nuo neatmenamų 
nusiginklavimo idėja

Francijos komunistų su
kelti streikai yra didelis

Amerikos diplomatas negras, Dr. Ralph Bunche, (vi
dutyje) eina laikinai Palestinos tarpininko pat eigas, 
po švedų grafo Folke Bernadotte nužudymo. Čia jis 
matyti Paryžiuje, Jungtinių Tautų seime, kur jis da
lyvauja svarstant Palestinos klausimą. Šalia jo sėdi 
vertėjai. ,

W. Churchill Balsas
Winston Churchill jau Berlyno blokadą, kas butų 

ne pirmą kartą Įspėja de- tiktai šantažo (blackmail) 
mokratinius kraštus, kad nutraukimas, o ne kas ki-

, Rusija yra blogi, eina blo- kumtymus Indonezijoj. Ma- gausiais budais per viso; sugalvos ir kokie Hopkin- 
* gyn ir "dabar priėjo iki to, lajuose, ji turėtų išvaduoti °r?a- 831 vazmos nusden*ti - zi-

kryptim. Priimti nuostatai -tiš ir ko stvertis. Republi- 
apsaugojantieji civilius gy-į konams tai yra vanduo į ju 

ventojus karo atveju. Nu- malūną,nes toks sumanymas 
tarimai gatavi, lieka tik į buvo padalytas republiko- 
juos patvirtinti vyriausv- j nų vadams nežinant. Kur 
bėms. Buvo liečiami ir DP gi tada abejų partijų sutar- 
klausimas. , ta užsienių politika?

Raudonas Kryžius per ii- “Vinsono afera” padarė 
gą savo veikimą ir darbą nuostolių ir užsieniuose, 
žmoniškumo labui visam nes kaip Paryžius, Londo- 
pasauly Įgijo pagarbą ir nas ir kitos sostinės gali at 
simpatijas. Milijonai žmo-

Skundai negali ardyti 
vieningumo, jei jie yra pa
gristi, o ne iš piršto išlaužti. 
O kad skundai vra pagrįsti, 
dėlto nėra jokios abejonės. 
BALF pirmininkas pats pa
tvirtina, kad jis su NCRC 
jau susitarė, o su kitomis 
“Voluntaiy Agencies” dar 
nesusitarė, tik yra “deda
mos pastangos susitarti”. 
Vadinasi, visi per BALF i- 
teikti pažymėjimai eina per 
katalikišką organizaciją, o 
ji lietuvius varo per klebo-

buvo sušelpiami ivai-
spėti, kokią -‘misiją i Mask- fa\^kryningus”- Tokie yra
vą” AYashingtonas ateityje

karšta ‘tai- nP96t°^ , 'įsam Francijos j.a(j jau reikįa paskubomis Korėją ir sulaikyti pilietini nizacijas. Tai ne partinė or- jos Čingizchanui
ukiui. Tokie streikai tikrai

Tas vra visai suprantama, i “ Į1
Kiekvienas pasiūlymas suma- trukdo. .»•'«»>”<> Pftgenm
žino ginklavimas, visada gali . Ylslems Francijos ar- 

1 ventojams, o ypač darbi-ios 'ęntojams, o > pac narbi- Anglijos konservatorių par- 
ži- ninkams, kurių būkle tikrai tijo« Jsuvažiavime LlanJud- 

kas tokius pasiūlymus Jla sunki. - lai S a o nQ mįeste spalių 9 d. 
turi Visada skaity- P.1?™ pagalbą, kūną Fran-

rasti stiprų viešios viešiosios 
nuomonės pritarimą. Bet, ži 
noma.
daro, tas
tis. kad kiti atspės jo tikruo-ižau?a’ k?mun&tų pa- *">

Siekimus šitame diplomą- fangomis nueina vėjais — aziatiskas bolševizmas vis
_ ______ „ ką Amerika Francijai pa- labiau rodo mirtini pnesin-

siunčia, tą Francijos komu- gumą Vakarų demokrati- 
nistai savo streikais su joms. Priešingumą ar pra-

SIUS

tiškame žaidime”.

Aiškiau pasakyti negali
ma. Jei šiandien Rusija siū
lo visoms valstybėms “nu- 
siginkluot” ir per vienus me

Jei

ruoštis karui ir atvirai apie karą Kinijoj. gamzacija, bet organizacija pro Maskvo* Akuliorius
“ tą kalbėti. i W. Churchill sakosi karo ,n siekia pagelbeti vi-į Bolševikų “Vilnis” prane-

Paskutinis Churchillo Įs- metais turėjęs gražių iliu- stems žmonėms, be rases;ga •- Francijos paskutines
pejimas buvo padarytas zijų dėl Rusijos taikingu- tautybes, ar religijos skutu- naujjenas įr praneša jas.

- ■ - - i __ _ i__ ________  uL mo. Priklausė įai ir Lietu-’. kajp karo ’ ____
1 j Štai jie:• _ V® • W T ' »• « ▼ Z*. I * — XV W ZV **tais. Jo gražios iliuzijos pa

sirodė tiktai iliuzijos.

komunikatus.

kaupu “išlygina” ir Franci- rają tarp Maskvos diktatu-
ja vis neišbrenda iš skurdo, ros ir Vakaių valstybių W. 
Vien angliakasių streikas Churchill sakosi pastebėjęs

tus sumažinti ginklavimąsi padarė kraštui milžiniškų dar ir antram pasauliniam 
visu trečdaliu, tai ji tai da- nuostolių (būtinai reikalin- karui nepasibaigus. Wins- 
ro propagandos sumeti- gų anglių neiškasta jau 2 ton Churchill pripažįsta, 
mais, nes tai yra populerus miiionu tonų!). kad Vakarų demokratijos
pasiūlymas. Kada Stalinas Padarė galybe klaidų. Jos

Kasujasi, darė klaidą, kad neužėmė 
Berlyno, nors anglų armija

, ..... .-v51.1"0- galėjo ta padaryti. Amerika, nes ji j tokias išlaidas 
žiuri, kaip Į karo išlaidas.dėlto nesikeičia.

Visas “trobelis 
diktatoriams yra tame, kad 
šiandien jų tikrieji siekimai 
yra visam pasauliui žinomi. 
Maskva savo siekimus iri 
gruobonišką politiką Įrodė Į 
veiksmais, kurie visiems t

yra “bešališku- 
kunigas Končius 

nebemoka ir 
jam galėtų pa-

tai
mas”, tai 
lietuviškai 
“Draugas’'
aiškinti, kad tai nėra vie
ningumas, bet vieningumo 
išnaudojimas katalikiško 
kromelio reikalams.
Drg. Jankausko Pastangos

Draugas A. Jankauskas- 
Jenkins, Vermonto valsti
jos C.I.O. unijų pirminin
kas ir amalgameitų unijos 
generalinis organizatorius, 
daro dideles pastangas, kad 
i Vermonto valstiją galėtų 
atvykti bent pusantro tūks
tančio lietuvių tremtinių.

vietai ir vokiečiai jį uždarė, ..F,.ancuziios streikinin-
Lietuvoj. Dabai Vokietijoj nugalėjo kariuomenę... 
veikia Lietuvos Raudona-___tt x , nugalėjo karius ir saugumoKryžius teikdamas pa-. Franrimi™ anoji pasigamins savo atominiu o-alba lietuviams tr^ncuzlJJ)S ansbombų? I ta klausima W loą lietuviams. hakasiai tebestreikuoja...bomoų< į tą kiaa>imą vv. ši zmOniska orgamzaci- di Dradė* streiką 

Churchill atsako, kad Rusi- 30 «tinriai veikia mipš bent bia“G!e.n^ praaes sueiną
ia darv<! ta ka ii au ir da- v 1? v veikia pnes bent prekvbinio laivyno jurei-bar dS Ji eroVtvetimi hok.!-k?r? .V.k''leei? viai.’ Mieste Merlebach i-
oar aaro. Ji grot, svetimas lyginiai pnsideti viso pa-„,^ia l-,,,:, tJ-
zemes, vergs savo kaliny- šaulio tautas. Sovietų S-įa,' ^’1S~s3amhT' ‘įžeista; A- Jankadskas į tretd-
nus ir sielą pasaulio viespa- j,Uri taip daug mėgsta kai-,g?1., v‘uana«- suzeL ta. tinių gelbėjimo reikalą de- 

Atomines bombos hoti anie “kam hiretvfAW’ i ‘r .. .. “Laisvė” darida daug širdies, daug triu-

O ką Rusija darys, kada sis

tavimo. Atominės bombos bėti apie “karo kurstytojus” j -RnlSovi'kn
Rusijos rankose butu nan- taiD Dat mielai buvo kvie- ą .. —r"' ir daiur nmktiškKkk navprfrti žmnniia ir p p . \° . ie labiau pagražina ir piane-,??.“ aaug. praKtisKo sugeKIS pavergti zmonųą ir nes ciama prisidėti pne to zmo- k„fi p,^npiini • bejimo. T—’

kos armija galėjo per
Maskvos O kare kas skaitosi su išlai-— o bet to nt padai e. Kakarų neaprėžtą laiką. Mes turė-

\a .Fa eJ? nesitraukti tUTne pagreitinti įvykius ir
įs Vokietijos ir likti tose ‘ *
pozicijose, kokias jos buvo
užėmusios. Bet tai vra pra-

domis?

31^500fiOO Mokinių

ke-1

Amerikos mokyklose šiais eities klaidos ir jau nebe
yra matomi. Todėl Stalini! S^tais™ofkosj. 31 milionas, pataisomos.
“taikns mpilė” šiandien . bikstancių mokinių, Dabartiniu laiku nėra vil-

■ berniukų ir mergaičių. Mo- ties su Maskvos diktato- 
kiniai pagal mokyklas pasi- riais susitarti. Tu diktatorių 
skirsto šitaip; .... imperialistiniai apetitai at-

23 milionai vaikų lanko sipalaidavo ir jie nebesu- 
piadzios mokvklas, 6 nulio- stos savo Grobimo ir agresi-

v ••-----77" ., , nai, vaikl* lanko vidurinius ju politikoj. Gal galima su-
Francijos vidaus reikalų,mokyklas ir pustrečio mi- rarti koki laikina ir dirbti- 

ministeris, socialistas Julės, liono jaunų žmonių lanko ną susitaiima. bet pastovi 
Moch, paskelbė įdomius universitetus ir kahdzius. taika vra negalima Nėra 
dokumentus iš kominforao Tokiu budu viso gaunasi nė mažiausio? vilties kad 
(komunistinio informacijos 31 su puse milionų jaunų bolševiku vadai ieškos na- 
biuro) veikimo. Tie doku- žmonių, kurie eina moks- stovios taikos ir vienintelė 
k,eJ^Ln.!f",C?aT1V>d0’! ’?S- P" >7 penkta dalu priežastis, kodėl Maskvos 
^Oil, r M SJrei!<al- T° i • Amerlk<?s gyventojų! valdovai dar nesimeta j ka- 
suplanuoti Maskvoje ir ko-, Kitaip pasakius, kiekvienas rą, vra ta kad Vakaru do- 
mmformąs pasižadėjo Fran penktas gyvas žmogus A- mokratijų'rankose vra\au- 
cijos unijoms aplyginti an-»menkoje eina į mokyklą. jausieii atominiai "ginklai.
streiko^šlaTdas” U Savo' kaU* *Fek kainuo->a jaunimo Churchill sako, Ameri- 

: 1 nx>Kvmas? Labai mažai, ka papildytų didžiausią pra-ir leisis žada “atlyginti Iš-1 3 bilionai doleriU iaei- sizengimą prieš žmonių lai-
J .^n ..1S ■ dziama per metus Ameri- sves, jei ji tuos ginklus su- 

SfnV J> ~ £ V i koj mokykloms. naikintu, kain tą siūlo Mas-
įzdo, o ne įs kokių kitų sal-j Tuo tarpu Amerikos žmo- kvos diktatoriai. Amerika 

Tų' , nės gembleriavimams išlei- • papildytu tikrą saužudyste,
Julės Moch snaliu 10 d. džia per metus apie 10 bi- ie’ ji toki pasiūlymą priim-

lionų dolerių, arba tris kar- tų.

‘taikos meilė” šiandien ma
žai ką begali apgauti.

KOMINTERNAS ĮSAKO 
IR... APMOKA

Moch spalių 10 
tuos kominformiškus doku
mentus paskelbė Francijos tus daugiau, negu mokyk-. Susitarti su Rusija dar ir 

u naj-tnns Vnnforon- loms. Girtavimui čia išlei- dabar galima butų, bet dėl- 
džiama 8 bilionai dolerių to reikia, kad: Rusija Dasi-

socialistų partijos konferen- loms. 
cijoj. Jis sakė, kad komin- 
formas, prieš pat A. Ždano- 
vo mirtį, atsiuntė įsakymą 
Francijos komunistams “sa
botuoti Marshallo planą vi
somis priemonėmis, dargi 
jei santykiai tarp Sovietų 
Sąjungos ir Jungtinių Vals
tybių butų ir pagerėję”. 
Kominformas įsakė “pradė
ti akciją rugsėjo mėnesį”, 
o komunistų vedamos Fran
cijos unijos (C.G.T.) pra
nešė kominformui, kad

per metus, arba pustrečio 
karto daugiau, kaip mokyk
loms. Rūkymui čia išlei
džiama 4 bilionai dolerių, 
arba daug daugiau, negu 
mokykloms.

Mokslas nėra brangus,
bet tamsuma* brangiai kai
nuoja, sako Amerikos mo
kyklų žinovai. L. S.

to pasiskelbti 'TeMryje.1

L*5Rrt’‘;5«*5» .in™"vBSBgrti.
s;”“s.„s?™o,as į“ S

“Nė vienas sveikai galvo- konferenąjoj . nedalyvavo, j tukstan’čių kitų ’*?«.surasti v
jantis žmogus nemano, kad v31P Pat kaip ir jos replese darbininku ” 
mes turime prieš akis dar esančios “respublikos”. Ofi-

- -- cialiai pasiteisinta, kad ji Jok“ pranešimai .s Fian-
todėi nedalyvauja, kad kon- f1-’06 strelk.’’ ¥a,.P11^!1?'? 
ferencijoj dalyvauja Ispa- karo pranešimai. Jie aiškiai 
ni ios fltstnvai ‘ parodo, ko Maskva įs Fran-

Tikroji priežastis, kodėl ci> ko™uVist« la“ki,a' ,
Sovietai nedalj-vavo Raudo-1, Sustabdyk anglių kasyk- 
nojo Kryžiaus konferenci- a>’ geizkehus, plieno įmo-
joj, yra ta. kad Sovietai ne- ne?’ .uo? us. ~ genimasd-MUKs „iUrn ciržinrtt; suirs ir “pribręs’ generolomums . non leisti nieKo sužinoti, , p ,, *; ,,r. . & ----- ,

W. Churchill siūlo Vaka- kas darosi Rusijos koncent- • Gau e a ožiai... į Andrė Malraux
ru valstybėms TURĖTI aiš- r arijos stovyklose ir kaip Stalinizmo Žinovas
kią taikos programą, kokios ‘Vra traktuojami prievartos; W. Churchill pavadino 
dabar Vakaru valstybės vi- da*'bų vergai. Jungtinių Tautų organiza-

pag
galutino sprendimo: 

Mes neturėtume delsti, ati
dėlioti, nerūpestingai gy
venti ir laukti, kol kas nors 
atsitiks, o tai reiškia, ko! 
kas nors bloga

pneiti

. —pasi
trauktų Į savo teritoriją už 
Curzono linijos, kaip tai 
buvo sutarta karo metu; 
Rusija turėtų grąžinti lais
vę Europos Rytų tautoms, 
kurias ji dabar laiko savo 
naguose; Rusija turėtų pa- 
liuosuoti milionus vokiečių 
ir japonų karo belaisvių; 
Rusija turėtų liautis kan
kinti jos užimtos Vokietijos 
ir Austrijos dalių gyvento
jus; Rusija turėtų nniTntf

siškai neturi. Tui int teisin
gos ir pastovios taikos pro
gramą, Vakarų valstybės 
gali turėti vilties ją ir be 
K 'i įgjverdinti, jei savo 
t" įgus reikalavimus pa
rems visa savo galia ir ato
miniais ginklais.

—o—
W. Churchill perspėji

mas, kaip naujas perkūnas 
trenkė i Paryžiuje posė
džiaujančią Jungtinių Tau
tų balą, kur begalinės kal
bos niekam neatneša jokios 
naudos. W. Churchill per
spėjimas parodė tinkamoj 
šviesoj ir naujausią Wash- 
ingtono pagiroojimą “tie
siog” kalbėtis su Rusijos 
diktatorių Stalinu ir “iš
spręsti” ginčijamus klausi
mus. Wash;ngtono vadams, 
rinkimų išvakarėj, gal ir 
norisi pelnyti Chamberlai- 
no laurai, bet kad tas pa
tarnautų taikai, tai ir jie
patys to nemano. „ - < -•

Didžiausia demokratijų tuojamas įs Amerikos, kai 
“bėda” iki šiol buvo ta, kad P° svetimtautis, 
jos nedrįso pasakyti, ko jos
nori. Jos nedrįso turėti sa- Musų tėvų kraštas Lietu- 
vo taikos programos. Jos vos išlaisvinimo siekia Ame- 
tik pakampiais dūsavo, kad rikos Lietuvių Taryba ir jos

Šaukotiškis.

BUS DEPORTUOTAS

ermonto vals- 
ir normališkątijoj darbą 

gyvenimą.
Lietuviška visuomenė drg. 

Jankausko pastangas tik
rai Įvertins. Nors Jankaus
kas dirba lietuvių unijistų 
Įgaliotas, bet niekam nepa- 
slaptis, kad visa darbo naš
ta daugiausiai tenka jam 
vienam nešti. Geros sėk
mės!

ciją “cockpit”, arba vieta, 
kur suleidžiami gaidžiai pa- 2T 

Įsipešti...
Nespėjo senis Churchill 

tą vardą “pasaulio organi
zacijai’’ nukalti, kaip Pary
žiaus J. Tautų seimas pil- 

Į niausiai tą vardą patvirti- 
' no. Višinskis, Austin, Shaw- 
į'cross, Malik ir kiti delega- 
: tai ten taip aiškiai kalbėjo 
apie “nusiginklavimą”, kad 
ir plikiams diplomatams 
plaukai ant galvų šiaušėsi.

Įdomiausia dalyką ten pa
sakė “pats” Višinskis. Jis 
sakosi taip gerai žinąs leni- 
nizmą-stalinizmą, kad Aus- 

! tin ir Shawcross su juo ir iš 
: tolo negali lygintis.
! Apie Višinskio staliniz
mą liudija tas faktas, kad 
jis, būdamas lenku, tarnau
ja Maskolijai. Būdamas so- 
sialdemokratu, jis, bolševi
kams karą laimėjus, per
mainė savo kailiuką į bol-

Iš Rumunijos kilęs komu
nistas, John Santo, trans
porto darbininkų unijos va
das, šias dienas yra depor- ševikišką, o kada ėjo pilie-
fiirhiomoc ic ATYiAVilrna Vovoctinis karas Rusijoj tai Vi 

šinskis svyravo, ar būti bal
tagvardiečiu, ar bolševiku, 
nes tas priklausė nuo karo 
eigos... Tikras stalinistas ir

Ne taip senai “apsišvietę” 
komunistai į padanges kel
davo franeuzu rašvtoją 
Andrė Malraux" (tark *Mal- 

Jis buvo garsus rašy
tojas ir geras komunistų 
kovotojas. Jis kariavo ne 
tiktai su plunksna, bet ir 
su kardu. Ispanijos pilieti
niame kare jis vadovavo 
respublikonų orlaivių eska
drilei, o iš Kinijos komuni
stų kovų jis parvežė labai 
įdomių raštų.

Dabar Andrė Malraux 
yra generolo de Gaulle pro
pagandos “nacionalinis sek
retorius ’ arba eina genero
lo de Gaulle partijoj lyg ir 
Goebbelso pareigas. Andrė 
Malraux Francijos degolis- 
tų eilėse yra pats griežčiau
sias komunistų priešinin
kas ir mano, kad su komu
nistais geriausiai galima 
susitvarkyti sumania propa
ganda ir... ginklais. Jis sa
kosi įs savo patyrimo įsiti
kinęs, kad komunistinė sėk- 
r T1’3 baisiai Pykta ir dego- 
hstų eilėse iis nori atpirkti 
savo ankstybesnes klaidas. "

Kiek jis klaidų atpirks, 
galas ji zmo, bet A. Mal- 
raux yra gyvas pavyzdys,

pasiutusių šunų” specialis- kad nuo kairiojo iki deši- 
as. ,

ir sugyvenimas, bet ir pirš-; vykdomas Vajus. Paremki, Taigi, to samdomo &kur-
tu nejudino, kad išvaduoti tautieti, tad jos darbus! mk° ir budelio paklausyti j

gerai butų, jei butų taika va buvo ir bus laisva. Lietu- tas. j niojo totalitarizmo tėra tik
-------- 2, ± ------ «------ Taigi, to samdomo škur- vienas žingsnis.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

-1Dėdė Imbrasas begaspa , 
doriaudamas kliube, nors' 
ir prohibicijos laikais, susi-

---------- ; . taupė šiek tiek dolerių, ap-
likilmingai Palaidoki Dr. pasirūpinti, kad ateityje tas leido kliubo gaspadoriaus 

Jono Šliupo Palaikai nebepasikartotų, nes jau ne pareigas, nusipirko buėer- 
Sekmadieni, spalių 10 d. pinnas kaitas, kada Tauti- nę toje dalyje miesto, kur 

po pietų Lietuvių tautinėse nėse Kapinėse susirinku- bolševikų kliubas, ir pradė- 
Kapinėse susirinko keli tuk- sios minios negali girdėti, jo veistis savistoviu bizniu, 
stančiai žmonių, gal apie 4 kas iškilmėse vyksta. nemėtydamas savo dolerių,
tūkstančius, Į musų veikėjo Laidotuvių iškilmes pra- kur nereikia, kol pasijuto, 
daktaro Jono Šliupo palai- dėjo komiteto pirmininkas kad jau jam nereikia nė' 
kų laidotuves. Balčiūnas, o jas vedė M. sunkiai dirbti, nė biznio!

Diena pasitaikė labai Gudelis. rūpesčiais kvaršyti savo
graži. Laidotuvės buvo pla- Neužmirškime Lapkričio 13 galvą.
čiai isgai-sintos musų visuo-. Lietuvių socialdemokratų Biznyje jis susidraugavo 
menei. Todėl į Tautines 4.0S kuopos vakarienė jau su Juozu Miliausku ir bis- 
Kapines prisirinko daug aųinasi. Lapkričio 13 d., kis po biskio, bolševikiškos 
žmonių, ne tik Dr. J. Šliupo č€jtadieni, Lietuvių Audi- idėjos pradėjo minkštinti 
vienminčių, bet ir visokių į0rįjoj, 3133 Halsted st. so- pirma dėdinos, o po kieki 
pakraipų žmonių. Visi atėjo cialdemokratai rengia sau-i laiko ir dėdės širdį. Pa-į 
atiduoti pagarbų senam vei- nia metinę vakarienę, į ku-i laipsniui abejų Imbrasųi 
kėjui, daug dirbusiam A- ria susirinks pažangiosios! galvosena apsivertė kojoms i 
merikos lietuvių tarpe, mu- v5suomenės drauaai. Vaka-.i aukštyn, kas pirmiau jiems' 
sų tautinės sąmonės žadin- rįeneie šeimininkaus di-au-i^uv°2iaurtiirbaisu,taida- 

gės Ladfgienė, Jasinskienė,; bar pasidarė gražu. Net ir 
Ručinskienė, Matikonienė i \ie paveikslai, is.kurių de-

, ir kitos draugės, kuriu pa-j ?ė Imbrasas aiškindavo bol- 
vo Įdomi, buvo pasakyta vardžių negavau sužinoti? sevinų žiaurumus, dabar 
kalbų, “Pirmyn” ir “Biru- Todėl vakarienė neabejoja-! virto bolševikų priešų žiau- 
tės” chorai padainavo, bu- Į maį gera. rūmais...
vo išklausyta užuojautos' gus ir muzikalinė pro- J P^dė bnbrasas, iš anti- 
pareiškimų iš tolimų kolo-' grama, o įžangos kaina tik- bolševiko atvirto i progre- 
nijų nuo organizacijų ir | taj $9.50, kas pagal dabar- V1V vier4 todėl, kad bol- 
pavienių lietuvių veikėjų.’tinę brangenybę, neturėtų ševikai. buvo toli ir į jo pi- 
Gauta ir aukų. svečių atbaidyti. Vakarie- ni&us jie negalėjo kėsintis.

Kalbas sakė Dr. Kazys nės pradžia lvgiai 8:30 vai.! Bolševizmas gražiai atrodo, 
Grinius, buvęs Lietuvos Prasidės paskirtu laiku. ; kai jis yra uz penkių tuks;

Kas Girdėt Chicagoje

tojui, organizatoriui ir ko
votojui.

Laidotuvių programa bu-

IR DEVVEY GAVO TOMEIČIŲ

New Yorko gubernatorius T. E. Dewey kalba Mount 
Vernon, I1L, kui- koks tai bloznas i ji metė minkštą 
tomeitę ir aptaškė jo švarką. Bet Dewey neatkreipė 
dėmesio į tomeitę ir noi-s švarkas murzinas, bet tę
sia savo kalbą farmeriams apie republikonų parti
jos politiką.

Worcesterio Naujienos
WORCESTERIEČIAI SU- Amerikos gyvenimo nepaži- 
R1NKS $100,000 BALFui nimo.

BALF pirmininkas -kun. HOOSICK FALLS, N. Y.
Dr. J. B. Končius lankėsi --------
Naujojoj Anglijoj: Bridge-i Mirė Klementas Pokenis 
Į.ort ir Waterbury, Conn.,' Spalių šeštą dieną čia 
Eoston, Lawrence, Worces- mirė Klemensas Pokenis, 
ter ir kitose Mass. valstijos 76 metų lietuvis, kilęs Lie- 
lietuvių kolonijose. Lankė-, tuvoje nuo Šiaulių. Velionis 
si ir Maine valstijoje, kur susirgo spalių 2 d. Po poros 
tyrinėjo galimumus apsigy- dienų buvo nuvežtas į ligo

ninę ir ten šeštą spalių mi
rė. Palaidotas spalių 8 d.

venti atvykstanti e s i e m s 
tremtiniams.

Visose vietose, viešuose; Velionis paliko septynius 
• susirin kimuose. pasitarimuo-; sūnūs ir devynius anukus. 
se, skyrių mitinguose pir-Į Buvo laisvų pažiūru žmogus 

j mininkas teikė patarimus ir Į ir geras kaimynas. " 
atsakinėjo į įvairiausius šal- Velionis, kai jaunas bu- 
pos, imigracijos, blankų vo, buvo paimtas į rusų ar- 
cildymo ir kitais reikalais miją ir 1904 metais buvo 
klausimus, susijusius su B- nuvarytas kariauti už carą 
ALF veikla, ypač BALF va- į Mandžuriją. Kariauti už 

; jum. ; Rusiją jis nenorėjo ir pabė-
Visų entuziastiškiausiai; go iš pulko. Žinoma, Rusi- 

i pirmininkas buvo sutiktas joj pasilikti nebegalėjo ir 
Worcester. Mass. Tos kolo- atvyko į Ameriką, kur visą 
niįos veikėjai mano, kad to- laiką gyveno Hoosick Falls. 
kio didumo kolonija^ kaip Tebūnie jam lengva nau-

Respublikos preziden tas. 
Jis įvertino Jono Šliupo vei
kimą, kaipo aušrininko, ra
šytojo, organizatoriaus ir 
kovotojo, mynusio kelią į, 
Lietuvos nepriklausomą gy-i 
venimą.

Konsulas Petras Daužvar- 
dis vertino

J. J. P.

MACKEES ROCKS, PA.

tančių mylių. Bet staiga į 
šito apsivertėlio namus atė
jo laiškas iš jo giminaičio 
Austrijoj, kad gelbėtų trem
tinį nuo bado ir vargo. Pra
džioje dėdė Imbrasas ma
nė, kad ir jo giminaitis yra 
koks nors “kriminalistas”, 
nes “Laisvė” taip pravar- 
džiojo visus tremtinius. Bet 
vėliau jis “Laisvėje” pa-

“Tvirto*” Širdie* Kryp
telėjimai

Musų mieste gyvena pa- 
iturintis žmogus, buvęs 

Pr- /♦ šliupą, biznierius F. Imbrasas, kurį 
kaipo kovotoją už Lietuvos vadiname dėde. Apie to dė-
nepriklausomybę ir kvietė dės širdį norėjau papasako-, , . .
nenuilstamai kovoti, kad i ti, nes tai įdomu. Dolerių skaitė Paleckio ir kitų bor 
Lietuva vėl butų laisva nuo klausime dėdės Imbraso " ’
svetimųjų okupacijos. širdis visada buvo kietoka

Kalbėjo Dr. M. Vinikas. ir pinigų jis niekada nemė-
Jis kažkodėl norėjo įrodyti,' tė. Todėl jų ir turi. Bet im- 
kad Dr. J. šliupas nebuvo kime jo politišką širdį, 
laisvamanis (jis sakė “be-- Dėdė Imbrasas į Ameriką

ševikų vadų nuomonę, kad 
apie 80 nuošimčių treniti- 
pių yra visai geri žmonės,

rimų. Kai kurie pradėjo vių kaipo laikraščių kores- 
manyti, kad Imbrasas vėl pondentas ir kaipo draugijų 
grįžta į savo antibolševiz- organizatorius.
mą, kurį jis rodė seniau. S. Bakano pasidarbavimu 
Dėdė Imbrasas “progresy- buvo įkurtos kelios SLA 
vius” bandė nuraminti, kad kuopos ir 3-čias SLA ap- 
jis tvirtas, kaip ąžuolas, sa- skritis; taip pat per tą visą 
vo “įsitikinimuose”. Taigi laikotarpį jis yra žinomas 
“tvirtas”. “Tėvynės” skaitytojams,

Dėdė Imbrasas praktiškai kaipo korespondentas. Ba- 
įrodė, prie ko veda “Lais- kanas daug darbuojasi ir 
vės’’ Unijos kraipymasis. kitose organizacijose.
Jei “L.” butų be paliovos Kaipo laikraščių kores- 
kęikusi tremtinius, dėdė condentas. Bakanas vra ži-

dievis”), o tiktai buvęs to
lerancijos šalininkas. Be
abejonės, Dr. J. Šliupas Lietuvos. Jis keliavo 
skelbė toleranciją, bet jis Lietuvos į Ameriką per So- 
turėjo juk ir savo pažiūras.: vietų Rusiją ir keliavo ilgai.

iš antro karto atvyko po 
pirmo pasaulinio karo iš

,nų Imbrasas butų mvo gitui- ąomas “Naujienų” skaity
ta “suklaidinti”. Tada, pa- «a,c,°. visai nepelbejęs. Da- tojams daugiau kaip per
o-o i “Toievaft” liniinc krvn- bar giminaitis išgelbėta?, o 30 metu, turbut nuo patgal Laisves naujos Kryp- ai.w5e„ linija - dienraščio atsįradimo. “Ke

leivio” skaitytojai irgi jau 
Teko girdėti, kad tas gi- i er daugelį metų gerai pa- 

minaitis dabar išvažiavo žįsta Bakaną, kaipo jų laik-

Worcester, Mass., BALF 
vajuje turi ir sali surinkti 
mažiausiai $100,000. Wor- 
cesteriečiai Įsitikinę, kad j 
jeigu visos Amerikos lietu-j 
viai butu taip gyvai susirū
pinę BALF vajumi, šio va
isus metu butų galima su
rinkti iki 5 miiionu dolerių 
tremtiniams gelbėti.

Pirmininkas lankėsi dar 
Philadelphia, Pa. ir New- 
ark. N. J. ir čia tarėsi su 
BALF veikėjais, visuome
nės bei masiniuose susirin
kimuose kalbėjo apie trem
tinių šalpos problemas, imi
gracija, D. P. bilių, BALF 
vajų, BALF seimą ir t. t, 
panašiai kaip ir kitur.

jos tėviškės žemelė.Draugas.
TORONTO, ONT.

Daugėja Ateivių
Naujų ateivių socialde

mokratų vis daugiau ir dau
giau atvyksta į Kanadą ir 
jų jau nemažai įstojo į mu
sų skyrių. Gal jų naujos idė
jos labiau pagyvins musų 
apmirusį veikimą. Taip 
bent tikime.

Musų skyrius, nors ir ne
turtingas, vienok pinigų ne
laiko ižde, vis karts nuo 
karto pasiunčia maisto siun 
tinėlių į Europą, taj studen-

_ i tams, tai musų veikėjams Visur patirta, kad veiku- ar

Sako, Šliupas neskelbęs jo
kios “bedievybės”, bet aš 
kadaise skaičiau Šliupo iš
verstą “Spėką ir Medegą’

daug matė ir atvažiavęs į 
McRees Rocks buvo labai 
karštas antibolševikas. Ta-

ar šiaip tremtiniams, štai 
ir šiandien išpirkau 4 siun
tinėlius po 20 svarų. Dar 
pasiunčiau $27.—per drg. 
Mačėną, kurs atsišaukė mu
su draugų gelbėjimo rei
kalu.

Taigi, ši tą atliekame. 
Stengsimės šios žiemos se
zoną išnaudoti įvairiems 
parengimams, kad ir vėl 
parinkus kuopos iždui pini
gų. o. i-ii.

telėjimą, kryptelėjo ir dė-| , Z® nV\ja dės Imbraso širdis. Jis pa- skaityL banditu 
dėjo atvykti giminaičiui
riką, nors pirma davė jam > Chlca?°; Mat>'n- ,a\S10 korespondentą,
“patarimus” važiuoti j bol-iį®* Imbrasas tremtiniui, Kartais, bendraisiais lie- 
s£viki«k» rniii i kaiP ir ta? didysis dede tuvių reikalais, vpac Lietu-Atvažiavo1‘giminaitis, o Maskvoje, yra daug mala- vos vadavimo darbą lie- 

„ tarnu ‘ holševikiškos nesnls- kada J's I'ra toli... cianams klausimais, S. Ba- 
S. B. kanas rašinėja ir į vietines 

‘"Lietuvių Žinias”.
Dabartiniu laiku Bakanas 

ALT Pittsbur-

tuo tarpu bolševikiškos 
“Laisvės”” linija vėl kryp
telėjo, kaip jaučio uodega. 
Bolševikai pamatė, kad

da jis turėjo kietą širdį bol- 
ir gavau visai kitokį įspūdį ševikams. Jis labai daug
iš Dr. J. Šliupo veikimo, ne-'mums pasakodavo apie bol-, ............. - .....
gu Dr. M. Vinikas, kurs,iševikų žiaurumus Lietuvoje j $r®mtmiai nepatiki.ir
gal būt, neturėjo laiko tą
Šliupo išleistą knygą per
skaityti’ Bet tiek to.

Gražią kalbą laidotuvėse i
pasakė Dr. P. Grigaitis, o Net nesinorėdavo tikėti, 
iš nesenai atvykusių lietu- kad bolševikai galėtų dary- 
vių tarpo kalbėjo p. Kutra. ,ti tokias piktadarybes.

Negerai buvo. kad toliau Dėdė Imbrasas skųsdavo

PITTSBURGH, PA.
daug dirba

minioje kalbėtojų veik visai 
negalima buvo girdėti, nors 
jie ir kalbėjo per garsiakal-

giminaitis jau čia, 10 prie,s1 F1** .
varta nebeišsiųsi į Paleckio i • Č 1 i * 1
špitolę. Dėdė Imbrasas atsi- ni°’(,a;^?0, tarpe Pittsburgho

-----  - - - ir apielinkės lietuvių. Tam
tikslui rengiair.as bankie-

jai jaučia, jog BALF’as, 
Amerikos lietuviai ir lietu
viu draugai teikia tremti
niams daug vilčių ir juos 
dvasiniai stiprina. Bet, 
“prie dvasinio peno”, pir
mininkas pabrėžė, “reikia 
ir aukų”. “Tik aukos gali 
vaikučius išgelbėti iš džio
vos ir seneliams pailginti 
amžių”.

Daug kur pirmininkui te
ko išgirsti apie vieno ar ki
to tremtinio klaidas, ne dėl 
blogo noro, bet dėl nepaži
nimo gyvenimo sąlygų. Bet 
daug daugiau pirmininkui 
teko sutikti kuklių tremti
nių, kurie galima statyti 
pavyzdžiu visiems, kaip' 
pageidaujami Amerikai imi 
grantai. Reikėtų tik apie' 
oavyzdingai įsikuriančiuo-; 
sius daugiau spaudoje rašy
ti, visuomenę informuoti? 
kad lietuviai tremtiniai rei-j 
kalingi ir naudingi, o ma-| 
žiau kelti vieno kito netak-Į 
tingą pasielgimą, tik dėl

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LAMO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS S14.M. 

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mass.

Prie tos progos noriu pri
minti gero. S. Bakano drau- 
' ams, kurie norėtų dalyvau
ti jo pagerbimo bankiete, 

tas, lapkričio 7 dieną. Lie- kad užsisakytų tikietus pas 
tuvių Mokslo Draugystės mane, 708 Doolittle st. Car- 
svetainėje, 142 Orr st.. So- negie, Pa., arba pas rengi-

___ ________ ___ _ duiė nei šiokioje nei tokio-
si, kad ‘“Keleivis” "'"nenori je padėtyje. Bet dėdė norė

jo pasirodyti sportas. 
Rugpiučio 22 d. jis savo

dėti jo raštų apie bolševikų 
žiaurumus. Tikrenybėje ne-

bius. Užtat žmonių susi do-j galėčiau pasakyti, ar dėdė 
mėjimas prakalbomis greit j siuntė kokius savo raštus į

“Keleivį”, ar ne. Bet žinau, 
kad tais laikais jis skaitė 
“Keleivį”. Pasidarius nor
maliam susisiekimui tarpe, jno garbintojus “iš tolo 

didelių minių žmonių, o to Lietuvos ir šios šalies dėdė Susirinko tie Maskvos kru- 
dėl ir garsiakalbiai nebuvo atitraukė iš Lietuvos ir dė- vinosios diktaturos £rarbin-

išnyko, nes negalima klau 
sytis kalbų, kurių nesigirdi. 
Matomai, laidotuvių orga
nizatoriai nesitikėjo tokir

plačiau išvedžioti. Negirdė 
darni kalbų, žmonės, ypač 
kurie toliau stovėjo, pradė
jo vesti diskusijas tarpusa- 
vėje ir jų susidomėjimas 
laidotuvėmis atvėso, o pas
kui pradėjo skirstytis namo. 

Tautinės kapinės turėtų

WORCESTER, MASS.

CSESTNEY’S
CANTEEN
VIETA MALONI 1B ULTA

gražioje rezidencijoj sunio; h pittg^- ,,a m0 kon,i,eto narius,
se atvykusiam giminaičiui •
pasitikimo parę. Sukvietė Šiais metais sukanka oo
visus Pittsburebo “Drocre- metai kaiP S. Bakanas veik-svvius” tokius ^>at bolševiz- Iiai darbuojasi tarpe Pitts Biznienam* geriau»ia vie- 

’ P® - i burgho ir apielinkės lietu- ta pasiskelbti “Keleivyje.”

dina, jie jokios šeimos ne
turi. Dėdina irgi daug pa
sakodavo apie lenkų ir bol
ševikų žiaurumus.

Tais laikais McKees 
Rocko lietuvių kliube, kuris 
buvo žinomas kaipo Aukš
čiausios Prieglaudos kliu
bas, ėjo atkakli kova, bol
ševikai norėjo kliubą už
valdyti ir tik su teismo pa
galba buvo atsikratyta bol
ševikų globos. Tose nera
mumo dienose Dėdė Imbra
sas, būdamas šiek tiek rašte 
pamokytas, buvo išrinktas 
kliubo gaspadorium ir jis 
kovojo prieš bolševikų už
mačias.

Bolševikai tada įsikūrė

diktatūros garbin 
tojai į tremtinio pasitikimą? 
na ir pradėjo kalbėti apie 
sovietiško rojaus malonu- ( 
mus (vis iš tolo, per pen-; 
kius tūkstančius mylių). Pa-j 
galiau Juozas Miliauskas, 
visų Maskvos ablavukų va
das, paklausė tremtinį Ka
marauską, kodėl jis negrį
žo į laimingą tėvynę, o at
bėgo čia į supuvusią Ame
riką? Tremtinys trumpai 
atsakė, kad jis negalėjo 
grįžti į tėvynę, nes Lietuva 
yra rusų okupantų užimta, 
o jis nenorėjęs svetimiems 
tarnauti...

Musų progresyviai, išgir
dę šitokį atsakymą, pasiju
to, kaip šaltu vandeniu api

gardžiai pagamintų Val
gių ir Užkandžių

Cte raunama tr **KeWv1a” 
pavieniais numeriai*

90 MILLBURY STREE7,

kitoje dalyje miesto savo pilti. Bet skandalo nekėlė 
kliubą, kuris iki šiolei buvo ir viskas paliko ramybėje, 
žinomas, kaipo Lietuvių Bet tarpe “progresyvių” dė- 
Darbininkų Susivienijimo dės Imbraso širdies krypte- 
kliubas. j Įėjimas sukėlė visokių jta-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Piiipauskas, kuris pa
žysta Stalin? nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus irkafc jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
dų Burodynutia.

Paskutiniais laikais plii.ta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau tebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą.jkai giltinė jį nusineš?

Brošiūra Odelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio’ knygine:

636 Bro*J<ay,
KELEIVIS

South Boston 27, Mas*.

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

1949 metams jau spaudoje, doriuje bus platus straips- 
todėl pranešam draugams, nis apie atominę energiją, 
kad dabar jau galima ji už- Aprašymu ir iliustracijomis 
sisakyti. Užmokestį galima bus parodyta, kas yra ato- 
prisiųsti kaitų su prenume- mas, kaip išrodo jo kons- 
rata, arba ir atskirai. t’ukcija, kaip jis skaldo-

Mes busime draugams mas, kaip įvyksta sprogi- 
dėkingi, kurie nelauks “pa-, mas ir tt. Šitokios literatu- 
skutinės dienos,” bet pri- ros lietuvių kalboje iki šiol 
siųs užsakymą dabar, nes dar nebuvo.
tai palengvins mums darbą. žinoma, ir kitokių
't mes K?l??1Įne Kremiau is- nau,ijn)iru informacijų, poli- 
siuntineti Kalendorių tiems, tjk(ks ir ^oks,o ’ 
kūne bus užsisakę ji anks
tau Nors popiera pabrango

1949 metų Kalendorius trigubai. Kalendoriaus kai- 
daugeliu žvilgsnių bus įdo- “a pasilieka tokia pat, kaip 
mesnis, negu pirmiau buvę. buvo oO centų.
Visų pirma, bus reformuo
ta jo kalendorinė dalis, kur 
greta krikščioniškų vardu, 
bus paduoti ir tautiški lie 
tuvių vardai.

Prašome adresuoti taip:
“KELEIVIS”

636 Broadw*y, 
South Boston, Ma**.
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S acco - V anze 11 i Po Sacco-Vanzetti nužu
dymo praėjo virš 20 metų. 
Bet jų byla nėra užmiršta. 
Tai vra pavyzdys neteisin
go, šališko teismo. Dabar 
praūžė baisus karas, milio-

MARGU MYNAI
1920 metais balandžio teistųjų pasigailėti, ar ne. 

mėnesi. Massachusetts vai-; Gubernatorius paskyrė Hąr- 
stiioi, prie South Braintree’ vardo mokslainė _ 
miestelio, nežinomi plėšiką* kų A. La\\reneo 1 o\\elĮ, Rot Sacco-Vanzetti klausi- 
užpuolė vienos batų dirbtu- Massachusetts Teehnologi- ,Pas vjs vjen vra gVvas, nes 
vės algų išmokėtoja ir jo jos Instituto pų mininką yjgafja primena reikalą 
saiga, kurie gabeno pini- Stratton ir teisėią Robert - 
gus darbininkams išmokėti. Grant. Paskirtie ! asmetfvs
\ i o tv, r* t-o f r* i o c: iv in car- Kvlo *w>mi,ivpin ii- ni*14r>P<P

j irminin- naj ne^aitu Zmomų žuvo

kovoti už bešališką teisin
gumą. .Tu klausimas prime-

Algų išmokėtojas ir jo sar- bylą peržiurėjo ir pranešė, na reikaią kovoti ir 
gas buvo nušauti, o pinigai kad, ių Įsitikinimu. Sacco naikinima mirties bausmės 
pavogti. ir Vanzetti yra kalti. Gu- ‘ 0

Tokių prasižengimų A- bematorius po to nutarė jp47 metais rudeni Sac- 
meriko.ie pasitaiko gana nepakeisti mirties sprendi- ^o-Vanzetti gynėjai kreipė-rio nioVoc i to 1- • mn ii* nvitziictioli UFlilVPBlS,- • r i ' * n *dažnai ir tada niekas Į tą į- mo ir nuteistieji anarchis- 
vvki neatkreipė daug dėme- tai buvo nužudyti, 
šio. Folicija pradėjo ieškoti! *
užpuoliko. Dvi savaites vė
liau poliėi'a suėmė du ita
lus ateivius, Nicola Sacco 

Vanzetti.'

si i Massachusetts guberna
torių Bradford, kad Bos- 

Bet Amerikos visuomenė- tone, Common parke butų 
je paliko klausimas neatsa- leista pastatyti mažas pa- 
kytas: Ar SaccoA anzetti minkius nekaltai nužudy- 

. kalti, ar ne? \ isuomenėje tiems italų anarchistams, 
ir Bartolomeo v anzetti. paliko neramus jausmas. Gubernato rius nesutiko, 
Abu suimtieji buvo žinomi kad gal teismas padarė nes, sako. bvla dar tebėra 
tarpe italų, kaipo anarchis- klaidą ir nužudė nekaltus visu atmintvje ir dar gali

žmones. Tą jausmą stiprino 
1921 metu pavasari suim- tas faktas, kad tas pats tei

tieji italai buvo teisiami ir • sėjas, kure pirmininkavo
teismas pripažino, kad iie 
kalti. Jie buvo nuteisti mir-

sukelti aistrą. Klausimas Ii 
ko atidėtas.

riaus malūnas...
Tyrinėjimas bokšto pa

slapties dar neišaiškino. 
Profesoriai ir kiti žinovai 
atvažiuos ateinančią vasa
rą ir vėl darys savo kasinė
jimus.

Spalvos Tamsoje
New Jersey Zinc kompa

nija išleidžia šešių spalvų 
dažus (maliavas), kurios 
yra matomos tamsoie. Juo 
tamsiau, juo tos spalvos ge
riau matomos. Jos yra da
romos su fosforo priemaišų Ginčas dėl Newport bokš- 

už**pa- *r šviečia; kaip šviečia fos- to kilmės jau eina daug me- 
iicmė<5 ' forizuoti laikrodžių rodyk- tų. Yra dvi partijos: viena 

liai. j sako, kad Skandinavijos vi-
Naujieji šviečiantys dažai kingai tą bokštą pastatė ir 

gali būti naudojami laip- kad tai buvusi pirmoji baž- 
tams nutepti patamsiuose, nyčia Amerikoj; kita par- 
kad žmonės galėtų saugiau tija stovi už gubernatoriaus 
vaikščioti. Tie dažai tinka malūną!
ir visokiems užrašams dary- ----- ------------------------------
ti, kad jie ir tamsoje butų 
matomi. Dažai tinka ir pa
puošimams sienose piešti.

Nauji dažai yra šešių; 
spalvų: mėlynos, melsvos, 
žalios, geltonos, orenžinės: 
ir raudonos.

bylos svarstymui pirmą kar- Sacco-Vanzetti turėjo 
tą, paskui turėio tarti spren! draugu ir neva “draugų”, 

ti. Areštuotuosius teisė pri- džiamą žodį dėl bvlos per- Tokiais buvb komunistai, 
siekusiuiu teismas, kuriam svarstymo. Dar labiau tą kurie Rusijoj anarchistus 
pirmininkavo teisėjas Web- jausmą didino patvs nuteis- žudo ir kalėjimuose pūdo, 
ster Tayer. ~ . tieji, kurie visai neatrodė bet dėl Sacco-Vanzetti nu-

Teismas tarė savo žodi. panašus Į plėšikus. -Jie bu- teisimo labai garsiai “pro- 
vo paprasti darbininkai, testavo”. Kaip, iš tikrųjų, 
vienas žuvu parų avė as, ki- komunistai Į tą bvla žiūrė
tas batsiuvis. j::.

Sacco-Vanzetti buvo pa
smerkti ir tiktai pats tas 
teismas, ar. teisingiau pasa
kius. teisėjas Webster Ta-

bet žmonės jo, liūdna toks atsitikimas: 
inteligentiški, šviesus, apsi- 1927 metais Sovietų amba-

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, ka<1 turimo mn

• Mokytojų Trukumas
Amerikai artimiausių de

šimties metų bėgyje būtinai 
reikės 1,390,000 naujų mo
kytojų mokyklose, nes mo
kinių skaičius su kiekvie-j .
nais metais didėja. Bet nau- Į To, „a,, 9719 jų mokytojų, pagal dabar j™' S° 
daromą mokvtojų paruoši
mą, per ta laiką padidės 
tiktai 200,000.

krautuvėj visokių mašinų iš
randa vojimui. kaip tai Floor San 
ders, Wail Paper Removers, Boa' 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, vamišių, sienoms po 
pierių, plumbing, elektros reikme 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite

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

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

arba BIG 901

šiandien pas tave atėjau?
—Nežinau.
—Na, tai pasakysiu: atė

jau ant rodos.
—0 kuo galiu tėvui pa

tarnauti?
—Palauk, pirma aš tau 

išklumočysiu savo trubeli 
o paskui kalbėsim apie ro
dą. Pirmiausia turiu pasa
kyt, kad mes turėjom f aitą 
blaivininkų susaidės mitin
ge. Matai, musų susaidės 
prezidentas turėjo imeny- 
nas, tai užfundijo tris bon- 
k?s snapso.

—Kodėl tris?
—Tris dėlto, Maike. kad 

toks numeris yra teisingiau
sia, ba turi pradžią, viduri

ke. kad tikras tikėjimas yra i939 m. į imamųjų pasiaisKimmai tei- basadoje buvo kuo ne šven
tiktai vienas aut svieto, tai' Tuo tarpu keli nuteistų jųj sme, jų laiškai ir dabar, po tė, nes rusu propagandistai 
yra katalikų tikėjimas, nes vienminčiai Bostone prade- 20 metų juo? skaitant, šaky- skaitė tų dvejų anarchistų 
tik per ji galima pažinti po- jo siuntinėti spaudai, ivai- te sako, kad tie žmonės ne- nužudymą “labai naudingu 
na Dievą. įioms organizacijoms Ame- buvo gengsteriai-plėšikai. dalvku propagandai”.

—Ar tėvas ji pažysti? rikoie ir užsieniuose protes- Neramus jausmas dėl 
—Šiur, kad pažystu. tus ir Įrodymus, kad nuteis- Sacco-Vanzetti nužudymo
—Tai gal pasakytum, i tieji italai yra nekalti, kad jr dabar dar jaučiamas.

1 šia« dienas rasirodė storu-kaip jis išrodo? teismas nebuvo užtenkamai
—Nevermai, vaike, kaip bešališkas, kad jie buvo nu-

Dievas išrodo. Kaip ateis i teisti ne dėl savo kaltės.
bet dėl savo įsitikinimu.

lė knyga, parašyta žymių 
teisininkų. Harvardo profe-

J. D.

Televizija Pinga
Televizija yra brangus

mo- 
dešimties 

metų bus 9 milionais dides
nis, negu dabar.

Dr. J- C- Seymour
(LANDŽIUS)

Lietomis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON. MASS.

^unr.a i iena, tai tu imu? ji? 
pamatysi. Ir pamatysi, kad Nuteistųjų draugai, per 
tik vieni katalikai bus pn-. nenuilstamas ra-tangas. su
imti Į dangaus karalystę. • kėlė susidomėjimą Sacco- 
Tai ką dabar sakysi? Vanzetti bvla. Žmonės nuo

—Aš pasakysiu, kad ame Maine iki Kalifornijos pra
bangaus karalystę” tėvas dėjo teirautis, kas yra tie 
nieko nežinai. Sacco-Vanzetti. kuriuos tei-

—Ale musų klebonas ži-j^mas pasmerkė mirti už 
gikluotą plėšikavimą? Ivai- 

į rios organizaci ios užsie- 
—Tai kas žino? Gal žy- niuose irgi pradėjo Įdomau

tai? ! tis, teirautis, o paskui ir
“klasine

ir pabaigą. Juk ir traicė Ino' .................
šventa susideda iš trijų asa-1 Nežino ir us. 
bų.

—Ir pasigėrę susimušėt? ...................... , * * *•
__Maike- faitaq iški-! —h" zvdai nežino. protestuoti r nes

lo dėl to* kad atsirado vie- -Gal kad ir šven-: ".'?tieiia" arba prieš nutei-
r.as bedievis, kuris nenore-l^ tg® "<+ąĮt» žmonių vien
jo klauptis, kada nutarėm , —Suprantama, kad ne. dėl ių įsitikinimu, 
sukalbėt poterius prieš bon- kunigai žinotų, kas eac^o- anzetti
kos atidarymą. Mat, aš J t ta “dangaus karalystė”- bau posmavo
kaip staršas generolas, pa-|ir kaiP U>n patekti, tai jie į reikalui komunistai, 
dariau komandą, kad risi i savęs nesiginčytu. Da-‘Pradėjo organizuoti protes- 
suklauptume, o jis pavadi- kar_.?1 -vr? unitai visokių:-’-? dernonstiam as nainuo- 
ro mane asilu. Už toki įžei-1 tikėjimu, ir kozno ti kėlimo miestuose. Parvziuie vie- 
dimą aš jam užvažiavau per kunigai vis kitaip aiškina n^Je emonsti aenoj bomba 
marmuzą. o jis man kirto | f ai}~y- I \riai taip. kaip tie: uzrnuse npt - zmomu. Bo
du kartu nėr ausi. Buvau i rimčiai, kurie ginčijo
jau išsitraukęs šoblę, ale ki
ti memberiai mudu persky-

bylą vė-

sonaus Edmund M. Morgan reikalas. Jei nori kiek ge- 
ir New School for Sočiai resni aparata isigvti, reikia 
Research profesoriaus G. nuo 400iki900 doleriųmo- 
Louis Joughlin. užval dyta: ‘ kėti. Mano 'kaimynystėje 
“The Le"acy of Sacco and 'Ta pardavėjas, kurs lange 
Vanzetti’’. išstatė puikų televizijos

Du žymus teisių profeso- priimtuvą, kartu su radio 
riai iš nauio peržiurėjo Sac- ir kitokiomis gudrybėmis ir 
co-Van^etti bvla ir sako: pažymi kainą $2,645! Pirk, 
JIE BUVO NEKALTI. Tei- ei nori. Bet kaip aš galiu 
smas juos nužudė, o nenu- pirkti, iei aš ir per metus 
teisė! tiek neuždirbu. I tą kainą

Profesoriai Morgan ir 'eina $150 televizijos apa- 
-Joughlin perkratė visus toj- i rato įtaisymui... 
smui catiektus faktus, liu-į Televiziia turės atpigti, 
dininku ir pačiu kaltinamu-; kaip ir visi nauji dalykai, 
jų parodymus, prokuroro ir Pirma kainos aukštos ir 

rrekė nekoki. o paskui kai
nos eina žemyn, o prekė 
gerėja. Tas yra neišvengia- 

klausimas—ka-

advokatu kalba- ir nnejo 
propagandos i išvadųs. kad Sa^o-Vanzet- 

kurie ti bvloie kuvo papildyta le-
"ališka žmogžudystė, arbainia. tiktai 
teismo klaida. Kadangi teis- da?
mo sprendimas ivvkd'ta5 
tai klaidos atitaisvti nebėra

šias dienas National 
Dompanv, MaMene, Mass.

Tai Yra įstatymas!
Įstatymų reikia laikytis. 

Įstatymus reikia gerbti. Po
licija tam ir yra kad žmo
nės laikytųsi Įstatymų.

Pavyzdžiui, Detroito mie
stas išleido įstatymą, kad 
žmonėms nevalia miegoti 
vonioje besimaudant. Taip 
sako įstatymas!

Dar geresnių įstatymų 
turi South Dakota valstija. 
Ten kiekvienas žmogus 
kiekvieną valandą sulaužo 
koki nors įstatymą. Pavyz
džiui, ten nevalia pardavi
nėti pieną sekmadieniais po 
9 valandos ryto: Nevalia 
miegoti sūrių dirbtuvėj, jei 
sūriai nėra supakuoti: Ne
valia rodyti sekmadieniais 
muviu. jei paveikslai rodo 
tragedija, komediją, operą, 
baletą, farsą ir tt.

Tokių foniškų įstatymų 
Amerikos valstijose yra tūk
stančiai. Jie neva tai “vei-l 
kia”, nes yra įrašyti į kny
gas. bet apie juos žmonės 
nežino ir žinoti nenori.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

17 ORIOLE STREET 
W«t Rosbury,7.1 w

moję minios buvo užpuolu
sios Amerikos ambasados 

išminčius i tiama. Ameriko- ambasado
re. Taigi, kaip tu, Maike.! kalbi. Maike? j riui Parvžiuie buvo pakišta
žinai visokius zokonus. tai1 ?ndijo’ yra tokia nasa-

•i apie dramblį. 
—Apie kokius

omba. Sacco-Vanzetti var
išvirozvk man dabar, ar ai?'*’ keve: ėjo svki šeši akli d/1’ a’Vls^ pasau- 
galiu ji pasodint už tai džė-!’STninc!ai ’r užėm drambliu Montevideo uoste Urag- 
lon, arne? , Užėję tą "yVuli iie pradėio

—Šitokį klausimą, tėve, 9’nčytis.^ kas tai nėr daik- 
tiktai teismas galėtų išsprę- ^-as- bacangi jų akys nieko 
sti: bet Į teismą dėl to nę. nematė.-tai ue pradėio ram 
verta eiti. Į kom-s anie ii graibytis. Vie-

_ Kodėl neverta? nas nusitvėrė už dramblio
__ Trifloi l’orl tatml nnliii 11 PiadėlO Šaukti.

va aus laivu krovė ai pra
dėjo boikotuoti Amerikos 
rrekes. I isabonoje bomba 
sprogo Amerikos konsulato 
namuose.

Tuo tarnu byla tesėsi. 
Viena apeliacija po kitos

kalėjiman, tai ką tėvas iš,^1 ka!nas. Trečiam pasitai- Per ištisus šešius metus mr 
—•> r-, i-j— ke uodega ir tas pareiškė.'-eistien mirti anarrHktaito gautum? Nieko. O ieigu

teismas ji išteisintų, tai tė-jkad tai ne žaltv? ne kal- 
vo ūpas pasidalytų da blo- naS- .ef ?t°ra virvė. Žino

ma. visi ne klydo. Taip yra 
ir su kunigais, tėve.

gesnis.
—Jo negali išteisint, Mai 

ke, ba jis kaltas.
—O kaip tėvas Įrodysi,

pradėjai muštil Pdt^SUSIP£M!MAS SU STRF.i- piučio 23 d.
—Jes, Maike, bet jis ne- KIURIAIS FRAT-CIJO^ Ameriko ?

norėjo klauptis.

—Gana. Maike’ Tu 
išvesti mane iš kelio.

gali

eistieji mirti anarchistai 
laukė “galutino žodžio”. 
Pagaliau, sertyni metai po 
South Braintree plėšimo, 
tas galutinas žodis buvo 
tartas ir nuteistieji italai 
anarchistai buvo nužudvti. 
Tai buvo 1927 metais, rug-• • z"* .-v y

Sacpo-Varmet-

galimybė.-. Bet nuteistu iu paskelbė, kad ii išleidžia Į___ ___ 1 A_ ’ 1 ‘ _geras vardas tin i būti atsta
tytas, o Sacco-Vanzetti turi 
būti pav zdvs visuomenei 
ir visiems teismams, kad ir 
teismuose klaido 
ko.

rinka televizijos aparatus 
už $189.50 ir už $199.50. 
Pradžioje tie aparatai bus 
oardavinėiami tiktai Bosto- 

paritai-i ne, o paskui iie pasklvs ir 
no visą Ameriką ir, žinoma.

Profes. Morgan ir Jough- Privers ir kitus televizijom 
lin sako. kad tesėjas W. aparatų gamintojus važiuo- 
Taver padarė kia lą. nekris-Į ti žemvn su savo kainomis, 
damas kkam teismui bylos Malden kompanijos apa- 
rersvarstyti. Ypatingai tuo natai turės 7 colių dydžio 
du profe-oriai smarkia gu- pk'raną ir galės priimti vaiz- 
bematoriaus paskirta trijuj^us su paprasta antena, to- 
žymių asmenų komisija, ^ėl įrengimo iškaščių ne- 
kuri turėjo byla peržiūrėti, ^us. Dabar televizijos apa- 
bet savo užduoties tinkamai rata perkant mažiausiai 50 
neatliko. Tuodu profesoriai dolerių išeina “įrengimui”, 
sako, kad Iz>well-Stratton-1-^i aparatas gali veikti su 
Grant komisija yra dar kai-'paprasta antena, tai jo į- 
tesnė ir už teisėią V’ebster ‘engimas yra paprastas ir 
Taver dėl nekaltų žmonių "okiti įrengimų išlaidų ne- 
nužudviro. turėtu būti.

Teismas Sacco-Vanzetti į Malden kompaniia sako, 
bvloie nebuvo bešališkas. k?.d jos aparatai veikia ge- 
Kaltinarr.ieii buvo anarchis- “kiekvienoj patogioj 
tai, jie buvo ateiviai ir tas vietoi”. Kas yra “patogi” 
nuteikė orisickusiuos; u $ vieta? Tai yra toki vietą, 
’rieš ir« - Reto. iie buvo! kvr aplinkui nėra elektros

ti byla tiek buvo išgarsė'u-' pagauti rikiuoti, kai kurie rootoni. kurie gali trukdyti 
si, kad visuomenės spaudi-i Hudinini iuos neva atna-; tekviziios aparato veikimą.ši nirmadigui Franci’pc si, kad visuomenės spaudi 

—Tai jo dalykas, tėve. policija ir kariuomenė ture- privertė Massachusetts 
—Kaip tai jo! Laike mai- jo susirėmimą su streikui), gubernatorių Fuller “per _

dos visi turi atsiklaupti. pančiais angliakasiais. Ka-'svarstyti” bylą. Gubernato-! nančius narod^nus. Prie to tokjn kliūčių. 
—Visai ne, tėve. Žydai riuomenė buvo pasiusta i rius pasky

meldžiasi stovėdami, ir net kasvklas prižiūrėti, kad ka- žmones bylą 
su kepurėmis. Ir jie sako. syklos nebūtu užpildytos duoti jam 
kad jų tikėjimas esąs gėrės- vandeniu. Susirėmime daug tą raportą• i • A • 1 “ A * * • v v • • * v J * • •

Tyrinės Atlanto Kalnus
Laivas “Adantis” praeitą 

savaitę vėl išplaukė iš 
Wood Hole, Mass. į Atlan
to vandenyną daryti jurų 
gilumų tyrinėjimą, šį kartą 
“Atlantis” nori ištirti aukš
tų kalnų grandinę, kuri jau 
senai yra atrasta Atlanto 
vandenyno dugne. “Atlan- 
tis laivu plaukia daug spe
cialistu su įvairiais instru
mentais. Jie žada parvežti 
kalnų tikslų žemėlapį.

Nesrporto Bokštas
Apvalias, aukštas New- 

p.ort, R. I., bokštas praėju
sią vasarą turėjo garbingų 
svečių. Jo apžiurinėti ir ka
sinėti buvo atvykę profeso
riai ir kitoki akiniuoti po
nai. Jie norėjo sužinoti, ar 
tą bokštą pastatė vikingai, 
pnes kokį tūkstantį metų 
ar gal tai buvo tiktai pirmo- 
jo Khode Island gubemato-

35 dolerius, bet užtai kom- 
raniia. žada duoti metams 
garantiją.

Ja . Malden kompa-
5 Air.o. iD apklausinėj a n i iš- reiškia vietą, apie ku- ^a’.?cun imasi numušti te-
- risukinėU ir davė klaidi- nėra aukštų namų ir ki-! levizlJ°s. aparatų kainas _ — z:_  _ _ n..- . ‘ ‘ racraraoi/i 1004 ’

nis. nes taip tikėti juos iš- žmonių sužeista. žadėjo apsispręsti, ar nu- jas rys įrengimo iškaščių apie radio priimtuvais.

, pagarsėjo 1924 metais su 
pigiais radio apara- 

tada atliko visuo- 
patamavimą išeida- 

nnką su nupigintais 
R. M.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPftYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Vatondoe: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomia ir Šventadiealaia:
aae !• iki 12 ryta

278 HARVARD STREET 
kam a- Iamaa SL, arto Caatnl Et

CAMBKIDGE. MASS.

T< ŠOU

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiro ralandoe:
9 ryto iki 7 rakate 

Seredomie:
Nw» t ryto IŲ 12

447 Broadway 
SO. BOSTON. MASS. J

l)K. C,. L. K1LLORY
18 Treaient SL. Rimbai BniMing 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2871 . 

arba: Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ
Darė Kraujo Patikriatas

Nuo 9 ryto iki 7 rak. __ _
Nedaliom, noo 10 ryto iki 1. 

BOR1S BEVERAGE CO.

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

kio® rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-,

Savininkai:
Arlauskas Ir

Telef.: ŠOU 3141.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

4PDR AUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inuured 
Movėto

Herk raustom 
*i» pet ir i to 
'iw««

Sengrl priežiūra, kaina 
22« BROADEAT.

SO. BOSTON,
TaL SOUth

1
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Vermontas Priims D P
709 FARMERIAI NORI DARBININKŲ — YRA VIE
TA 1,600 ŽMONĖMS — DAUG NORINČIŲ PATEK

TI j VERMONTA —BIUROKRATINE MASINA
NEIŠSIJUDINA.

Tūkstančiai “išvietintuju 
žmonių” skursta Europos

tos dėl biurokratinės maši 
nos nepaslankumo. Įstaty-

gnuvėsiuose. Jų tarpe yra mas senai priimtas, bet DP 
tūkstančiai lietuvių, kurie komisija vis neprisiruošė 
laukia jau ketvirti metai parūpinti blankų, kurias 
kur jiems dėtis, kas su jais užpildo numatomieji darb- 
bus daroma, kur jie galės daviai savo busimiems dar- 
apsigyventi ir pradėti nau bininkams ir užtikrina jiem 
ją gyvenimą. • darbą ir butą. Ta “DP Ko-

Amerikos kongresas pri- misija” pati sako, kad ji 
ėmė Įstatymą, kurs numato vra “užversta” farmerių ir 
Įleisti j Jungtines Valstybes, kitokių darbdavių pasiuly- 
200,000 išvietintųių žmo-: mais priimti išvietintuo-' 
nių. Dar prieš tai Vermonto sius žmones. Bet kol komi- 
valstijos gubernatorius E. sija susidarė, kol ji susi- 
Gibson viešai pareiškė, kad tvarkė, laikas bėgo. Jau 
Vermonto valstija gali iš- virš trijų mėnesių, kaip Iš
tiesti pagalbos ranką išvie- tatymas priimtas, o dar tik 
tintiesiems žmonėms Euro- pirmas laivas su išvietin- 
poje. Pasiremiant tuo gu- tais žmonėmis žada atplau- 
bematoriaus pareiš kimu kti. (Jis, sako, jau plau- 
Vermonto valstijos darbo; kia). Lėtas komisijos dar- 
priežiuros ir ūkio komisijos bas arba biurokratinės ma- 
padarė apklausinėjimą Ver- šinos girgždėjimas atrodo 
monto farmerių tarpe, ar vienintelė kliūtis, kodėl iš- 
jie norėtų samdyti išvietin- vietintųjų žmonių atvyki- 
tus žmones žemės ūkio dar- mas iš Europos Į Ameriką 
bams. Buvo apklausinėta trukdosi. Mes vis tikime, 
apie 13,000 farmerių. i kad DP Komisija išsijudins

1865 farmeriai atsiliepė ii £ ^arčiau savo darbą 
tą užklausimą. 709 farinė dlrbtl’ kad •» suras daugiau

BOSTON

JO SALDAINIAI SUKĖLĖ DIPLOMATŲ GINČUS LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

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

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

Ambraziejutės Marija ir Ona 
Andriukaitytė Marija iš Per-

vazninkų km. Kidulių vai. 
Arnašienė - Vištartaitė Mari

ja iš Šilalės vai.

Liuda iš Ylakių vai.
Merkienė - Vaičytė.
Mikšys iš Raikanų km., Pan

dėlio vai.
Miliunienė - Karisaviėiutė

Balyniutė Konstancija iš Aly Magdė iš Punsko, 
taus apskr. Mindervtė-Ogorodovienė Ma-

Aviarijos seržantas Ralph Felling (dešinėj) skraido į Berlyną su maistu. Pa
keliui ’is mėto Berlyno vaikams saldainių pakaukus, kuriuos jis išmeta iš or
laivio su mažiukais'parašiutais. Barlyno vaikai tuos saldainių pakelius gaudo, 
kaip kokią retenvbę. Kiti lakūnai irgi pradėjo tą pat daryti. Saldainiams pirk
ti lakūnai pradėjo gauti aukų iš Amerikos mokyklų, kur vaikai sudeda po cen
tą kita saldainiams pirkti. Bet Sovietų Sąjunga pradėjo protestuoti prieš tas 
“saldainių bombas” ir reikalauja, kad amerikiečiai liautųsi tą darę. Dabar 
dėl R. Felling geros širdies kilo Rytu-Vakarų naujas ginčas. Kairėj matyti R. 
Felling šeima, žmona ir du vaikučiai.

už bušelį, o kai mes nueina
me į krautuvę bulvių pirkti, 
tai už jas mokame po pus
trečio dolerio už bušelį! Be-

Musu valdžia ši rudenį ’ krautuvę bulvių pirkti, jis pigu karvei... 
jau išleido bulvėms ar ro- moka aukštas kainas už tąsi Valdžia bulves kaliais

riai pareiškė savo sutikimą ‘“'^7'h"nXėvnki'nš*''tu putėms supirkinėti 57 mi- bulves, kurias jis pats savo parduoda tiems patiems
samdyti išvietintuosius žmo- ?abcn.tl " £jfjonas dolerių! Valdžia jau ptmgats pabrangino! Atro- farmenams kurie patys
nes ir pasižadėjo aprūpinti ^“onU,vi,'tiJį ų. turi suplikusi 37 milionus do kvailas dalykas, ne tie- bulves valdžiai parduoda
juos butu ir darbu. Apklau- : P°? /"Uido, nevilties ir . im... _ .----- ......----
L--.--___ i___  ____griuvėsių.

rija iš Pabaisko par. 
Mockevičiūtė - Murynienė A-

gota iš Krasnavo vai.
Murynas Jonas iš Agurkų

km., Punsko vai.
Nedvaraitė Kotryna.
Novickas Stasys, kilęs gal iš 

Anykščių, Utenos ap.
Pajau j y tės dvi seserys, gyv. 

Hemloke.
Daukšaitė Emilija iš Suba-I kaf™lo"is ,onas B ^vakarą

. * Pavilonis Julius, Petras irDomeika Leonas iš Žarėnų „ _ .....
vai. Telšių an Povilas is Suvainiškio.

tLo a v a «• •- kt Pavilonytė Teklė iš Suvainis-Drazdauskas Antanas iš Ne-;,. „ , ... .• • j tt* i* i ■ Rokiškio rd.mumskio dv. Lzpalių vai. '
Dubosą Antanas iš Kauno

Roputės ėda Dolerius

laivų išvietintiems žmonėms

bušelių'
sinejimas buvo daromassm„;kos kamnu
liepos mėnesį, kada farme- fanS
riai vra labai užimti bet aieina zinnL Kad iarmenai nai yra labai užimti, net,;. R. . darbdavio{ ™-
nemazas skaičius farmerių ■ „ . •• ..
"S į apklaUSinėji' S^žmo^lmerikos dar- ,. 

Pao-ll farmerių atsakv bininklJ organizacijos irgi iatlon
mus pasirodo, kad 359 far- 
meriai nori samdyti pavie- ’h . .
nius darbininkus ir užtikri-i. ^a^a^ senąjj imigracijos 
na jiems darbą ir butą; 152 įstatymą į Ameriką kasmet 
farmeriai pareiškė noro Į &ah at?lv1,?
samdyti vedusius žmones i kvotas #•
su šeimomis Bet ne visi kraštai savo

sa?

Bielys Vincas iš Navininkų 
km., Punsko vai.

Buda Bronius ir Mykolas su- 
nuo Juozo iš Ariogalos par.

Burža iš Klevų kaimo. 
Buividas Antanas ir jo bro

lis, kilę Buividų km.. Varnių v., 
Telšių ap.

Buzytė - Dubosienė Elzbieta 
ir vyras Simas iš Kauno ap.

Daneika Kazys.

Tik su tuo skirtumu, kad
Tai nėra juokai bet šalta! Bet toks “kvailas daly- valdžia iš farmerių bulves

ateina zimu nau taimeriai sUtistika. Skaičius paduo- kas” >-ra ne tik su bulvėmis, perka aukštomis kainomis,
bet, . ,.x. r J J • • ia.rUienai da nat; valdžia arba vai- bet ir su visais kitais farme- o farmenams jas parduoda

„ -,:ir kltl darbdaviai mielu no- aa Pau nrnduktais Valdžia Da- nusvelčini Išeina ne kasru nori Driimti išvietintuo- dzl0S pinigais sukurta nų proauKta.s. v aiazia pa pusvelčiui... išeina ne Kas>
----- ru non priimu įsvieuntuo -ęommoditv Credit Corpo- laiko kainas ir kviečių, ir kitas, kaip farmenams įs- 

ation” kuri TURI bulvių kornų, ir medvilnės, ir kitų mokama PARAMA, 
perteklių supirkti, kad bul- produktų. Toks yra įstaty- Paėmėm pavyzdį su bul
vių kainos nenukristų. mas. Bulvės yra tik vienas vėmis. Bet galima butų pa

valdžios ekspertai sako, pavyzdys. Spėjama, kad
kad iš šių metų derliaus šiais metais valdžia turės

apskr.
Gaidimavičiutė - Ratkauskie- 

nė Adelė iš Varnių vai.
Galdinaitė Aldona iš Skuodo,; 

atvykusi Amerikon 1945 m.
Giedraitis Liudas, žmona ir; 

vaikai, gyv. New Britain, Ct.
Gogis Balva.
Graužinis Antanas, sunus 

Alekso.
Grigas Andrius ir Martynas 

iš Pagyvenio kaimo,' Ariogalos 
vai.

Gudaitė - Kontrimienė Bar
bora iš Kretingos ir vyras An
tanas. ir vaikai Antanas, Karo-

Peterikė - Ziekienė ir vyras, 
i Petraitis Juozas ir Petraity
tės Nastazija ir Ona iš Šiluvos 
vai.

Pluščauskas Ignas.
Poremski Vaclovas, gimęs 

Šiauliuose ir turėjęs krautuvę 
Rygoje, prašo atsiliepti gimines

i ir pažįstamus.

liną ir Pranas, gimę Amerikoje riš Alytaus ap.

Puidoką? Vincentas.
Pumeris Juozas iš Kaupiškių

valse. ą
Račius iš Kupavo km., And-

rejavo vai.
Rasimas Mateušas iš Rinku- 

nų km., Garliavos vai.
Rauličkiai Antanas ir Kazys

Raulinaitis iš Navinykų km., 
Vilkaviškio ap.

Richardienė - Navakaitė Sa
lomėja, iš Daujėnų vai.

Rumkis Rudolfas nuo Tau
ragės.

Sirtautaitė Bronė iš Stonų 
km., Raseinių ap.

Skribicki Ferdinand ir Vilius
Skudman Olga ir jos duktė 

Flora.
Starinskas Juozas ir Ona iš 

Beigeriškių km.
Steponkus Kazys iš Pašalte- 

nio km.
Šileika Stasys ir sesuo Petra- 

r.elė iš Garliavos par.
Šileikys Antanas iš Užežerės 

km., Sedos vai.
Subačiutė iš Kemarunų k. 
šalnius Donatas iš Kretingos. 
Senda Augustas ir jo sesuo 

iš Mergutrakių km.
šeputienė Teklė ir jos duktė 

Sofija iš Kretingos.
šimakauskas iš Akmenynų 

km., Liubavo vai.
Stasulaitis Albertas, gimęs 

Amerikoje, gyv. Tytuvėnuose, 
Raseinių ap.

Stukas Petras, buvęs Ameri
kos kariuomenėj.

Šūsnys Jonas, Jurgis, Petras 
ir Povilas ir Susnytės Marta, 
Ona ir Teklė iš Panemunio.

Ta randa Jonas iš Anykščių 
apylinkės, gyv. Kuboje.

Tiškevičius Jonas, sunus Ka
zimiero, iš Pabaisko, prašo at
siliepti gimines.

Jasinskas Romas ir Vytautas 
gimė Amerikoje, gyvenę Vilke
lių km., Tverų vai.

Jazdauskienė - Levickienė - 
Rimkaitė Marija, iš Kvėdarnos.

Jogminos Pranas ir sesuo 
Ona iš Rietavo vai.

Jonušaitis Liudvikas iš Paša-
tonio km., Tauragės ap.%

Jučas Jokūbas.
Kalinauskis Petras ir sesuo 

Ieva iš Eržvilko vai.
Kamblevičiutė Karolina iš 

Alytaus ap. gyveno Cleveland, 
Ohio.

Kavaliauskaitė Antanina 
Šiaulių.

Kliorikaitienė - Slovikaitė 
Magdė iš Raudieniškių km., 
Kalvarijos vai. ir vyras Juozas, 
gyveno Worcestery.

Kondrat Constantine, gyv.

imti ir kitus produktus, ku
rių kainas valdžia palaiko. 
Gautųsi toks pat vaizdas. 
Įstatymas reikalauja, kad

išleisti apie 2 bilionus do
lerių musų pinigų žemės
ūkio produktų kainoms pa- valdžia supirkinėtų farme 
laikyti. rių priduktus, kad kainos

Bet mes dar neatsakėme^ nekristų. Įstatymą išleido 
į klausimą, ką valdžia da- kongresas ir pagal tą įstaty-

________ rys su supirktomis bulvė- mą kainos bus palaikomos
Kada valdžia turės savo mis? Valdžios ekspertai sa-įiki 1949m. galo. Paskui, ka- 

sandėliuose 70 milionų bu-'ko, kad pigiausias dalykas da susirinks naujas kongre- 
4 ... ' želių bulvių, ką ji su tomis butų palikti supirktas bul- sas, gal tas įstatymas bus

1600 žmonių iš Europos į51?1..^0 kvotų niekada ?e-; bulvėmis darys? Taigi, to yes PUTI sandėliuose, arba pakeistas.
stovyklų gali musų valstijoj užpilde... Per karo metus j.r .. valdžia nežino. Ji išmesti jas į “dompas’.j Šių metų gegužės 14 d.

-------- imigracija veik visai buvo,,ujvep ka jr krauna i 1946 metais matėme Dik-i prezidentas Trumanas siūlė
sustojusi. Todėl ir pagal se- san,tėliu”, bet k? su buKį.

• Yr *'** j Į mis daryti, — to nei ji, neiateivių skaičius yra daug j R į. ncžin0.
mažesnis, negu Įstatymas, Bulviu kainas palaikvti 
numatė. Kaip beziuretu- * r •
me. bet Amerikoje yra vie
tos ateiviams, o dabar yra 
ir kongreso tarimas.

ir užtikrina 
jiems darbą ir butus; 147 
farmeriai sutinka samdyti 
pavienius, arba vedusius su

kvotas užpildo. Pavyzdžiui, 
Anglijos kvota yra 65,721 
žmogus per metus, Airijos 

šeimomis ir gali jiems už-1 kvota — 17,853 žmonės per 
tikrinti pastovu darba ir bu- Vokietijos kvota —
tus. Bendrai įaėmus, apie ?'’>957 zmones- tle kra’

rasti pastovaus darb<5 ir gy
venamus butus.

Vermonto valstijoj trūks
ta darbininkų ne tik farmo
se, bet ir pramonei. Čia bu
tų vietos daug didesniam 
skaičiui išvietintųių žmo
nių, negu parodė farmerių 
apklausinėjimas.

Kaip tik išvietintieji žmo
nės Europoje išgirdo, kad 
Vermonto valstijoj yra pro
gos įsikurti, tuoj pasipylė

Mes Vermonte, Raudono
jo Dobilo valstijoj, dalysi
me žygius, dėsime pastan
gas, kad musų broliai galė
tų atvykti čia ir ramiaiprašymai parūpinti leidinių dirbti, * kad jie rastų čia 

atvykti čia dirbti. Dabar 
ant mano stalo guli keli 
tūkstančiai vardų žmonių.
norinčių atvykti į Vermonto 
valstiją.

Yra darbų; yra įstatymas, $250,000 Lietuvai vaduo- 
kurs numato žmones įleisti;: ti nebus didelė suma, jei
yra norinčių tuos darbus j Tautieti, prisidėsi savo 
dirbti. Bet iki šiolei reikaJ ’ , ,
las negalėjo pajudėti iš vie- gera auka!

valdžiai dar teks supirkti 
kokius 30 milionų bušelių, 
po $1.42 už bušelį. Ar vab 
džia nori ar nenori, ji turi 
bulves už tokią kainą pirk
ti, nes toki kaina yra kon
greso nustatyta.

1946 metais matėme pik-. prezidentas Trumanas siūlė 
čierius, kaip trokai priva-, kongresui pakeisti tą įsta- 
žiuoja prie didelio bulvių tymą. Jis siūlė, kad kainų 
kalniuko ir ‘dompina” bul-; palaikymas butų padarytas 
ves į išmatas... 1 “lankstus”, žiūrint koks

Tie paveikslai tada šukė-i derlius uždera. Jei geras 
lė baisu pasipiktinimą visa- -derlius, tai kainos galėtų 
me kraite. Pasaulyje žmo-į būti žemesnės. Jei derlius gagoje.

o čia valdžia blogas — kainos turėtų bu-| Kontrimas Antanas ir Juoza- 
- - - - - pas ir sesui Petronėlė iš Žarė

nų vai.
Kopp - Petrikaitytė Mėta iš 

Tauragės vai.
Krauleidienė - Pupsytė Juze

fą. jos sesuo Petronėlė ir bro
lis Karys, gimęs Amerikoje. 
Klaipėdietis.

Krikštanas Vladislovas iš Be
tygalos vai.

Kryžinauskas Jurgis iš švent
tą varvti? Bulves galima; noma, tas įstatymas bus pa- ež^rio.va’-. 
džiovinti, malti ir bulviu keistas, nes jis yra per daug Kucmskis Petras is Tverų vi
miltus gabenti į užsienius neteisingas. Jis skriaudžia Kumpikas Bromus iš Batakių

T, . , , - . badaujanti e m s * žmonėms miestų vartotojus. B. V. km- Tauragės ap.
K3!8!?!8 maitinti. Galima ir nedžio-

buvo nutarta karo metu, 
kada valdžia norėjo paska
tinti taimerius daugiau bul
vių sodinti. Farmeriai vai-; nės badauja
džios paklausė. Kad farme- j brangiai supirktas bulves j ti aukštesnės. Bet kongresas 
riai neatsidurtų bėdoje su meta lauk! Žmonių pasinik- prieš rinkimus nenorėjo

i i - .i________ _ ____ __ ____________ unnęin0trT ToiTnoriamc irnusidėti” fanneriams ir 
paliko tą patį įstatymą vei
kti toliau. Republikonai,

tinimas privertė valdžios 
ekspertus ieškoti kokios
nors išeities, daryti ką nors , e .
su bulvėmis jų nenaikinant, kurie taip garsiai šneka 

farmeriai ir toliau gana Toki išeitis yra. prieš visokį valdžios kiši-
daug bulvių sodino ir geras1 Bulvė yra ne tik žmonių - mąsi į ūkio gyvenimą, visai

savo bulvėmis, kongresas 
jiems užtikrino gana gerą 
kaina už bulves. Pasekmė
je, kada pasibaigė karas,naują tėvynę ir butų nau

dingi šios šalies piliečiai. _
A. Jankauskas. | ^ajnas bulves gavo. 1946! maistas, bet ji gali būti ir nebijojo pakelti rankas už 

metais, pirmais metais po i pašaras. Bulvė gali būti ir žemės ūkio produktų kainų 
karo, valdžia bulvių kainų žaliava, išjos galima spiri- Palalkyrną.. Po rinkimų, ži- 
palaikvmui išleido 96 milio
nus dolerių. Šiais metais ji 
turės gal ir daugiau išleisti.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2^00,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5.000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

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

metais farmenai daugm-: vintas ^nti ( už.j JUOKAI
kur žtfionės badau-: --------apsodinę, negu seniau. Pa- • Bį, . ,laikinimas vra

tys farmenai suprato, kad ^ik pra?ižengimas. nors 
per daug burviu priauginus „„i i
jų gal nebebus kur dėti. To-; firiau^kiia kain nau- to žmogaus butą, ar turėjai
dėl 1948 metais bulvėmis atsL nau . . . s ----- . j
buvo apsodinta tiktai 2 mi
lionai 352 tūkstančiai ake- 
rių žemės, o 1946 metais 
bulvėmis buvo apsodinta 
2,669,800 ak erių. Bet šie
met derlius buvo geras, 
farmeriai trerai išdirbo že-

Sunkus Laikai
Teisėjas klausia vagį:

Ar tu vienas įsilaužei į

dingai suvartoti. Todėl da- kokį pagelbininką? 
bar valdžia bulvių nebenai- —e’ ~ ponas teisėjau, 
kins. Bent taip ji žada. ! -dabar laikai sunkus ne- 

i lengva pasisamdyti padėjė- 
V ienas pavyzdys, ką su ia, o jr pasitikėti bet kam 

bulvėmis galima darvti. yra negalima.
toks. šiais metais kai ku ‘ ------ -
riose Wisconsin valstijos Kiek Avi* Turėtų Kojų? 

mę, įkrėtė laukus, oras pa-! vietose buvo sausa vasara Kartą Abraomas Linkol- 
sitaikė geras, tai bulviu der-' ir pašarinės žolės neužaugo, nas paklausė pas jį atvyku- 

l liūs gavosi geras ir valdžia Gyvulių augintojai butų-sius lankytojus: “Kiek kojų 
vėl turi kaštytis, kad bulvių turėję išpakuoti savo gy- turėtų avis, jeigu jos uode- 
perteklių sunirkus. vulius, nes jiems truko pa- gų pavadintume koja?” Už-

Kada sakome, jog val-išarų. Toj pačioj Wisconsin klaustieji choru atsakė, 
džia “kaštijasi”, tai yra tik valstijoj yra didelis bulvių kad “Avis turėtų penkias 
pasakymas. Valdžia bulves perteklius. Saldžia pasiun- kojas”.
superka iš musų visų pini- tė gyvuliu augintojams —Ne, —sakė Linkolnas. 
gu. Ji ima mokesčius ir tais 1,635,00° bušelių bulvių po -avis visvien turėtų tiktai 
pinigais bulves perka, kad 15 centų už bušelį gyvu keturias kojas,, nes pavadi- 
bulvių kainos butų aukštos.' liams šeiti isconsino kar- nirr.as uodegos koja, dar 
Kada vartotojas nueina Į vė bulves po 15 centų dar nepadaro iš jos kojos. Į

Kundrotas Petras ir Tomas 
ir sesuo iš Žarėnų vai.

Kupreišis Jonas ir Kazys iš 
Panemunėlio vai.

Kušinskas Vincas.
Kuzmickas Edvartas iš Uk

mergės.
Kuzminskas Jonas, Juozas ir 

Stasys iš Šeduvos.
Labunaitis Pranas ir jo bro-į 

lis iš Dovydų km., Višakio Ru-! 
dos vai.

Levgaudienė - žiupsnytė Mor 
ta.

Liuleckis Juozas iš Kretin
gos. i

Malukaičiutė - Bukauskienė

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y.

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watehm - Jewelry - Dia 
Radios - Electrical A

379 W. Broadway. So.
Tel. ŠOU 4649
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Mo teru Skyrius
šį SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENE

Keistas Paprotys
“Life” žurnalo 27 rugsė- nebos, 

jo laidoj tilpo Įdomus Fran- Bet jeigu mergina tampa 
ko Gibney’o straipsnis apie nesoia ir vaikinas atsisako 
priešvestuvini paprotį, ku- ją vesti, tai miestelio vyrai 
ris yra užsilikęs Olandijoj ji apmusa. pasodina į kiau- 
dar nuo viduramžių. Einant km vežimą, nuveža pa» tą 
tuo papročiu, vaikinas turi merginą ir verčia,. kad ji> 
išbandyti merginą dar prieš prižadėtų ją vesti. Jeigu^ 
apsivedimą. nenori prižadėti, vėl jį mu-t

Ne visoj Olandijoj tas ša ir muša. iki sutinka jąl 
paprotys praktikuojamas, vesti.
bet Staphorsto miestely jo Kai sutinka vesti, tada 
esą laikomasi religingai. visi važiuoja i valsčiaus y al-

Jaunųjų romansas tenai dybą ir padaro santuokos 
prasideda taip, sako Gib- kontraktą. Savaitei pia- 
nev: visų pirma, jaunas vai- slinkus. įvyksta sliubas baz- 
kinas nužiūri patinkamą nyčioj. Iki sliubo jaunieji 
sau merginą, kurią jis nore- gyvena pas savo tėvus ir 
tų vesti. Tada jis prisitaiko vienas su kitu nesueina.
ir nutraukia jos krepšį, kurį Reli<xįrriu žvilgsniu Sta- 
ji nešiojasi prisijuostą prie phorstJ Gyventojai esą irgi 
šono. Jei mergina leidžia fabai atsil‘ike. j;e dideli fa- 
jam tą krepšį nusmesti, tai
reiškia, kad ji sutinka su 
juo myluotis.

KELEIVIS. SO. BOSTON

PADARĖ MAŽIUKUI SUNKIĄ OPERACIJĄ du darosi, kuomet toks ne
dėkingas t senbernis, kaip 
A. K., iš pavydo ar keršto 
sumetimais, per spaudą ap
šmeižė mane vagilka, pavo
gusią jo 4 dešimtukus!

Nors A. R. šmeižia mane 
ir kitas moteris, bet prie- 

! glaudes vistiek

natikai. Ir naujojo _ testa
mento jie nepripažįstą, o 
vaduojasi senuoju testa-

Prie kiek\ieno namo menpu. Svarbiausis jų ritua-

Philadęlphijos ligoninėj slaugė Mary Skahill slaugo 
mažiuką ligoni, kurs laikomas inkubatoriuje. Mažam 
vaikučiui, kai jis buvo dar tik trijų dienų amžiaus, 
buvo padaryta gerklės operacija. Jo gerklė buvo 
taip apsigimusi, kad maistas ėjo į plaučius, o ne į 
pilvą. Operacija šitą apsigimimą atitaisė ir dabar 
vaikutis jau sveiksta ir rengiasi grįžti namo pas ma
mą.

Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RLSUĄ

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo- 

• įą. Visiems kyla klausinius kodėl' f* ir . deklamacijų. Visokios temos:
ieško pas i Rusija nesusiiitria su kitomis raišty- darbi

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

k laušimas kodėl aininkiškos revoliucionieriškoa,
tas naciai moteris nes bernu ir kodU Rusija t, nori įsileisti tautiškos, humonstiskos ir laisvama-pačiai motei .S, nes sa is k,;ur ,moni ^i2iurėti jį «uskos. Visos skambios, visos geros.
VOS neturi. tvarkosi? Ar yra Rusijoj iat^veT ar visokiems apvaiksc,ujimams,

Rpikia nrinažinti k-irl >>ra demokratija, kokie darbininkų baliams koncertams ir t.t. AntraKeikia plipazintl, kad, uždarbia, lr ar^’ali darbininkai ls pagerinu laika, kaina ... 25c
senberniams gyvenimas var- pragyventi? Dabar rusai sako kad DŽIAN BAMBOS SPYCIAI
gingas. Bet argi dėlto mes, Ku2a?adabark Lietu? valdo,^ui^kas Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 
seimininkės, kaltos? Jie >«•» apie Rusiją tai yra tiesa R“. Amerikoj munšaino. šioje kny-
riirpfll hllt dpkincri iaitni dabartinę Lietuvos padėtį. Ko-, . ?ejPa J;et •- Ban,bo*
tuieių OUI dėkingi, jeigu Kįa Lietuvos ateitis gali būti? Atsa- «=Pyt«ai,” eiles, pasikalbėjimai, hu- 
randa kur prieglauda, bet kymus į šiuos klausimus galėsi gau- monstiski straipsniukai ir juokai, 
ne impižti ' u nusiP‘rkęs naujai išleistą knygą.' Anįra pagerinta lama. kaina 25c,de ^meiZll motei IS. j£?d puslapių didumo. Kaina 50 centų.

Ta pati moteris. DELKO REIKIA ŽMOGUI
------------------- GERT IR VALGYT?

K 4 RFI^KIA SPAIinOIF Valgyt ir gert reikia del to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

VARTOJAMI ĮVAIRUS del ko gi norisi? Del ko be vai-
SUTRUMPINIMAI. gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 

maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly- 

_ . kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši-
1 f’-odi^ta tuos klausimas suprasi tiktai iš šios 
x ~ "* knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos

kaina tik ........................................... 15c

Boul. — Bulvaras, gatvė, 
kurios viduriu 
medžių.

Bol. — Bolivija. KURGI VISA TAI NYKSTA?
Botanika, bota- Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

niŠkaS žmonės kuria per amžius ? šį intri-

Braz. — Brazilija, brazi-
las.

Brig. — Brigada, briga- 
dvras.

sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikai Kari Kaut- 
sky. Kaina ....................................... 10c

KUNIGŲ CELIBATAS
j» •*. T?ši knygelė parodo, kodėl Romosorit. MUS. bl ltŲ muzie- popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia

atskiras duris.. Į tą kamba- dvaginįnkas per kokias tris 
rėli paprastai eina gulu keturia5 valandas kalba 
mergina. Y aikmas ateina aDjG amžinas uraararo kan 
prie jos durą su tuo Krepšiu
ir švilpauja. Mergina' atida-

apie amžinas pragaro 
čias, apie baisias liepsnas, 
kuriose numirėliai dega ir 
dega.

Pasibaigus šermenų cere-
ro duris ir įsileidžia jį vi 
dun. Jis išbūna su ja tenai
ištisą naktį. Jos tėvai džiau-1 monijom^ statomas ilgas 
giasi, kad duktė jau tun Vyrai susėda iš vie-
vaikiną ir galės ištekėti. nQ, pug^ motery5 iš kitos,!

Bet ne visada būna tokia I ir prasideda puota, 
laimė. Per šešis mėnesius po į

Vaikinas lankosi pas ją, šermenų numirėlio giminės! 
pirmadieniais, trečiadie-. nešioja gedulą. Gedulosį 
niais ir penktadieniais. Kai spalva yra mėlyna, 
praeina nustatytas laikas ir Drapanų mada šitame 
mergina tampa nėščia, tada miestelyje esanti dar nuo 
vaikinas pareina namo ir pereito šimtmečio. Vietoj

NELIŪDĖKIM, SESES.

Neliūdėkim, seses, 
Prarastos jaunystės; 
Kas jau atgyventa. 
Niekuomet negryžta.

Bukime mes ramios. 
Namų šeimininkės, 
Išauklėjus sūnūs 
Ir dukreles puikias.

Mums jau yra laikas 
Senom pasilsėti,
Prie šeimos židinio 
Dienas palydėti.

Ispanijos valdoną ir jo pa

jus.
Bros. — Brothers 

liai.
Bu., bush.—Bušelis. 
Bx.—Box (dėžė).

klu m p ės, 
kurias dėvi vyrai ir mote
rys. Miega ne lovose, bet 
uždaruose baksuose, kaip 

bandomąjį laiką nepasida- ilgose skryniose. į kurias 
ro nėščia, tai vaikinas ją sulenda iš galo per nedide-1 
pameta ir visas miestelis les dureles. Valgyt verda 
žiuri į ją su panieka. Buvęs vyrai. Žmonės nedidelio 
jos kandidatas į vyrus pa- ūgio. šviesiaplaukiai, mėly- 
stato ties jos durimis bai- nakiai; moterys plačiais, 
dyklę, o jo draugai primėto raudonais veidais. Gyvena 
ant jos kiemo visokio laužo atsiskyrę nuo kitų Olandi- 
ir šiukšlių. Tai ženklas, kad jos gyventojų, Į atėjūnus 
romansas iširo ir vestuvių šnairuoja.

jo tėvai, susitarę su jos tė-, batų—medines 
vais pradeda ruošti vestu-!’ 
ves.

Bet jeigu mergina per

Jei mes sugebėjom 
Ką gero sukurti,
Tą jau vaikužėliams 
Galime paskirti.

TOKYO ROSE” SAN FRANCISCO MIESTE

Pagarsėjusi per karą japonų propagandiste, Ameri
koj gimusi japonė, kuri per radio kurstydavo Ameri
kos kareivius “važiuoti namo”, tarpe kareivių buvo 
gavusi “Tokyo Rose” vardą. Dabar ji parvežta iš Ja
ponijos j Ameriką ir čia matyti, kaip ji eina su sar
gybiniu San Francisco uoste. Amerikoj ji bus teisia
ma už šalies išdavystę.

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikslas trumpais ir aiškiais 

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

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimynų ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmiis 
iusų laisvas nuo darbo valandas. Di
lelio formato, 223 puslapiu knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
rų. Kaina ....................................... $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
.apnai visokiais atsitikimais. Virš 
>00 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
is įgijo valdžią ir pasalino savu bu

vusius draugus. Labai įdomi knyga.
Kaina........................................................ ;^c

KODĖL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas............20e

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pus). 
Kaina tik ........................................J1..00

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

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

TAVO KELIAS Į 
SOCIALIZMĄ,

parašė L Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas. .... 25c. 

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATĖ DAVO ŽEMŲ?

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

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

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apoiovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ................. 25c

išaiškinta visa jų bepatystes istori- 
z, ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
(Dl'O- kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 

perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų

! moterys, dukterys ir mylimosios ne- 
1 papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend For, D. D.,

C. — Karbonas, Celsius sulietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina ......................... ........................ 25c

100 laipsnių karščio reiškia MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS 

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

ŽEMAITĖS RASTAI 
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- 

/-• _ TT. '+ V na žymiausių lietuvių, rašytojų? ArV^ap.   Kapitonus, vy-, žinote, kad ji buvo paprasta kai-priklaubo prie ^nekaltų bei- riausjg miestas, sostinė: ka-'mo mote"s.. mažai mokslo išėjusi, 
nelių susmd^ nusisKunde itonas abecėlės!SX^y^"-SS^So^

Keleivio 38-tame nume- rai(jė j o paskui ji ėmė apysakas rašyti,
ry, kad šeimininkės jį ap- ~ Knhinįg centin yr» tik™ gyvenimas,
vagiančios. Viena nesenai ras /arba

tarėjus, bet vvrai nenorėjo ,. * . ’ ??io klausvti mokėsi iš io (termometras, pagal kun Rai 
Tik Izabelė pritarė ian/ir 100 laiPsnil2 karščio reiškia MJ 
£d4“j?efcuPneStamote- 'irdami vandenį).

ris, Kolumbas vargiai butu "
Ameriką pasiekęs? ntorma.

Cal. — Kalendorius, Ca-

Senbernių Vargai
Chicagietis A. R., kuris

Cam. ir Camb. — Cam- 
bridge.

Cantab. — Cantabrigien- 
sis (lotiniškai cambridgiš- 
kis).

pavogusi iš jo kišeniaus 4 C.C.P.

t *2^ ! ‘rmr^nin gyygpft bę'
žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- 

„ , rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juo;
L On S Of C, 1VI'' aprašė. Žemaitė yra daug raštųstų pa 

e. “Ke-dešimtukus — gal n 
ti, bet jos motina. mu

Šitą šmeižtą jisai taiko c. Cr. P. — Gode of Cri- 
man, nes jis gyvena P*^ minai Procedure (baudžia- 
mano dukterį, o as nesenai mųiu įstatymų surašąs).
buvau nuvažiavusi savo Cd. __ Cadmilim f kad- sios rašytojos parašu, taipgi paveik-
rinktoi-i onlunkvti k'itiKvk - * i . , ' . , šiai vaikų prieglaudų, kurias Že-(lUkteil aplankyti. . tą.. mis, toks metalas). i maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks-
aš pati ta Vieta laižiau, kur c d v__Cai-tp Ha viuitp las žemaitės kartu su Andrium Bu-Hnhar .n-vpr ir Iii- Z • *e- - 1 \ i-v ^-^įlota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau-A I '•įtki'vien» (Lipai A. K. gyve.-J. 11 1J1 (vizitine kortele). Iriai nužudė vokiečiai laike šito ka-

a. luutKuvien-. j.jau įnamius per 12 metu, Cel ceU __Cpbiną fVl l’°- Tai dide,ė tays*’ 128 puslapių,
. ~ i „a,.., . *’ IS* v-ei»iu&, v ei gu garsį*;,, raštais ir retais paveiks-bet nei vienas me.Aj.l nei a siaus termometras. lais. Kaina ....................................... 50c

įtaręs manęs vagys:avimu.

>- J' Pa- Procedūra (pilietinių įstaty-
---------------\ tug Amerikoje, kada ji čia lankėsi

Todėl bukim ramios, 
Užbaigusios darbus. 
Tegul musų ainiai 
Mina naujus takus. 

Prisiuntė

BALSUOKIT UŽ 4 TA 
REFERENDUMĄ. Tada aš buvau dau- bied- SAKO, ‘NEMORAL1ŠKAS’ 

nesnė negu šiandien, nes
Šių metų lapkričio 2 d. į tai buvo depresijos laikai, 

bus Amerikos prezidento kada mes visi vargome, ta- 
rinkimai. ir be to dar ivai-.’čiau niekad nepaėmiau nei 
riose valstijose bus balsuo- cento, kuris man ntąniklau- 
jami įvairus vietiniai reika- sė.
lai. į Bendrai imant, kambari-j

Massachusetts valstijoj, ninkas gali r'igviau šeimi- 
tarp kitko, bus balsuota- pirkę nuskrii .’.sti, v, ač jei- 
mas gimdymų kontrolė? gu jam duor ama privilėeri- 
klausfmas, kuris ant baloto ja naudotis k-tuve. Čia jis 
bus pažymėtas kaip Ques- į nutvers tau svogūną, čia 
tion 4. Mes patariam vi-; cukraus, čir. pirą, čia bul-;
siems musų skaitytojams! vę ir tai:. iau. nes dėl
balsuoti už tą klausimą kiekvieno r. zmožio negi 
YES. ; bėgs žmog

Šitas referendumas siūlo! ypač kuoi< ‘
pakeisti dabartinius valsti
jos Įstatymus taip. kad dak
tarai galėtų duoti ištekėju
sioms moterims patarimų, 
kaip išvengti nėštumo, jei
gu to reikalauja moteries 
sveikata.

MOTERIS PADĖJO AT
RASTI AMERIKĄ

Šiomis dienomis Jungti
nėse Valstijose buvo šven
čiama Kolumbo diena. Lai
kraščiai ir radiio komenta-

visko yra n 
ti. Nors tai 
kai dažnai u

į krautuvę, 
ia po ranka 

dima nasiim- 
ažmožiai, bet 
kartojasi, tai

pasidaro ja : uostolis. Ypač 
tas duodavo - jausti, kai aš 
dirbdavau 2. už 11 centų

laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar-

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1)

Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4> Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
t visokius prietaras, bartus ir tt. 15c 

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiurėCT, kaip tas 
' ar kitas žodis lietuviškai vadinasi, 
i Mes kasdien girdime daug angliškų 
I žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 

tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
; reikalui yra reikalingas geras žody- 

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

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nos gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir _ _
ši knyga parodo, kodėl taip mano- Į “Keleivi*,” 636 Broadwav, 
ma. Labai {domus ir pamokinantis! 0 . ___
skaitymas.

u >do 
. Kaima 25c1 So. Boston 27, Mass.

Šitas 16 metų jaunikaitis, 
Ronald C. Simmrin, poiiei- 

į valandą. tačiau nesi-'jos suimtas už nemorališką 
skundžiau j laikraščius' pasielgimą, nes jis buvo pa- 
nerašiau. “burdingie-; gautas su Mrs. Fay Brody
riai apvagia gaspadines”. j Kahn, 31 metų moteriške ir 
Kai pastebėjau, kad mano dvejų vaikų motina. Jauni- 
virtuvės dar .ai nuolat ma-'kaitis areštuotas ir turės at-
žėja, tai isu ma dirbti už
rakindavau 3s savo kam
bary.

toriai plačiai aiškino Ame-1 Taigi, ka?: u, ir tais sun- 
rikos atradėjo nuopelnus kiais laikai- aš nesu sveti- 
žmonijai. Bet niekas nenu
rodė, kad pusė garbės dėl

sakyti teisme už nemorališ
ką elgėsi.

Amerikos atradimo priklau
so moteriškei, būtent Ispa
nijos karalienei Izabelei, 
kurios rupesniu Kolumbui 
buvo duoti 3 laivai ir su
ruošta visa ekspedicija isto
riniam jo žygiui.

Kolumbas prašė pagalbos 
Į savo drąsiam sumanymui iš 
[Italijos karaliaus, maldavo

mo cento paėmus, tik kiti 
pasiglemžd, mano viso
kių dalykų.

Šiandien aš gyvenu

Didysis
SAPNININKAS 

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais,

Mamyte Labai Dėkinga

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

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

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedalyti? 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 E. Broadw»y, So. Boston 27, Mase.

t

jau daug g* , iau ir svetimi parankaus formato, daugiau 
dešimtukai juo labiau kaip 300 puslapių, kuriuose su- 
nereikalingi. $iandien aš rašyta apie 1,500 visokių sapnų, 
jau kitiems realiu paaukot, Kaina $2, bet “Keleivio” skai- 
ir aukoju. Aš jau nusiun- tytojams tik $1.00. 
čiau 15 siuntiniu tremti- Gaunamas "Keleivio” knygy- 
niams; jie man kainavo po ne. “KELEIVIS” 
keletą doleriu. Taigi skau- 636 Bro«dway, S. Boston,
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Anglijos Eksportas
Anglijos valdžia praneša, 

kad per šių metų rugsėjo 
mėnesį eksportas iš Angli
jos pasiekė 524 milionus 
dolerių, arba buvo 32 nuo
šimčiais didesnis, kaip 1947 
metais. Anglijai eksporto 
didinimas yra “gyvybės 
klausimas”, nes tik iš eks
porto perviršiaus ji gali į- 
vežti reikalingą maistą ir 
žaliavas.

Gera diena, Maike, 
Įdedu $5* money orderį 

ant “očiščenos”. Aš dabar 
esu naujoj vietoj ir esu 
skaudžiai gaspadinių nu
skliaustas. Jos tankiai mu-“Kur Tai Francijoj”

Vakarų valstybių sutarta ----
bendroji kariška vadovybė, Gerbiamieji, 
kurios priešakyje pastaty-i Skubmu, su prenumeiata 
tas anglų maršalas Mont-į ‘Keleiviui , nes as ne ne- 
gomery, tarės savo buveinę pajutau, kaip laikas piabe- 

go. Siunčiu $5. Su pagalba“kur tai Francijoj”, bet tos 
buveinės vieta laikoma pa
slaptyje. Anglija kreipėsi i 
visus dominijonus, kad jie 
sutiktu dėtis prie Vakarų 
valstybių karo sąjungos.

Japonijos Valdžia
Naująją Japonijos vy

riausybę sudarė konserva- 
tyvinės “Demokratų Libe
ralų Partijos” vadas Shige- 
ru Yoshida. Seniau buvusi 
koalicinė vyriausybė atsi
statė todėl, kad kai kurie 
jos ministeriai buvo Įsipai
nioję i papirkimų skandalą.

Manevrai Alaskoje
Amerikos karo laivynas 

praneša, kad ateinančių 
metų vasario mėnesį prie 
Alaskos, ties Rusijos teri
torija, ' vyks karo laivyno 
manevrai, kuriuose daly
vaus apie 12,000 jurininkų 
ir keli karo laivai. Manevrų 
tikslas yra išbandyti laivus 
šaltose šiaurės srityse.

J. P. Smilgių
Grand Rapids, Mich.

Gerbiamieji,
Prisiunčiu $3.50 Tėvui 

ant padnackų, kad galėtų 
pas mane keliauti. Bravo 

Korėjos Suskaldymas Tėvui, kad nori vaiką ant 
Sovietų vyriausybe pn-,farmu išvadinti. Čia tikrai, 

pažino pačių rusų pastatytą Tėve * turėtum frv kontri, 
šiaurinės Korėjos vynausy- gaiėtum dainuoti ir šaukti, 
bę, kaipo teisėtą Korėjos kad ir vidurnakčiu, kad ir 
vyriausybę. Tuo pačiu Rusi-įarklio balsu, njekas ir ne- 
ja galutinai atsisakė pnpa-' bandytų nieko sakyti. Su- 
žinti laisvai Korėjos gy- ;siedai bijotų lysti pro lan- 
ventojų išrinktą vyriausybę: gą, kad negautų su pliauškė 
pietinėj Korėjos dalyje. į per makaulę, tai butų pil- 
Korėja liko suskaldyta į dvi. niausią valia daryti, ką tik 
valstybes. norėtum. Kad vaikas neno

ri čia važiuoti, tai jis per 
jaunas ir nieko nežino. Bet 
kad pamatytų, kaip farme-

VEDYBOS “IŠ TOLO” NEPAVYKO ESTŲ, LATVIŲ IR LIE
TUVIŲ KOMITETAS 

ŠVEDIJOJ

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRIT1S
-------------- Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros

įteikė rugpiučio 3© dieną skaudėjimo. Raumenų gėlimo Scia- Jiciac iuSgMiwv tįkos, strėnM skausmų. Neuralgijos,
Sųnarių sustingimo. Neuritos. I'ada- 
gros ir tu, Pabandykit KA1)E TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
rim, kad jus pamėgintumėt K ADE 
TABLETS (Bandomų j į Kiekį) be jo- Bendram rašte išdėstoma kių lėšų jums. Nesiųsk.t p»ngų, o 
tiktai savo vardą »r aure ą, tad mes

memorandumą Tarpt. 
Raud. Kryžiaus Konfe- 
rencicijai Stokholme.

kančios deportuotų baltų. jums tuoj pasiųsime tabletvlių. V i-
Patjal Šį memorandumą iš-įsi nurodymai ant pakelio. Nieko 

. & \ j-» jums nelesuos, jei nepatiks.eina kad nuo 1940 m. del 
įvairių okupacijų Baltai nu
stojo 1,200,090 žmonių!
Vien tik per pirmą Sovietų 
okupaciją 1940-41 m. buvo; 
išvežta 300,000 baltų. Gy- , 
venimo sąlygos, kuriose 
randasi šie vargšai išvežtie-' 
ji yra daugiau negu baisios.
Žmonių deportavimas vyks-; 
ta visą laiką be pertraukos,! 
aplamai nuo 1948m. pavasa 
rio vežimas nekaltų žmonių

(48)
.\DKTHWAY HHARMACAL CO. 

439 North Street.
ROCHESTER 5, NEW YORK 

Dept. 30

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

nuo histerijos ir žemųdar sustiprėjo. Memoran- ,nano....................
dūme prašoma Tarpt. Raud.! karščiavimų, išgąsčio ir kitų vi 
Krvžiaus Konferenciios: ljisokių nervų ir vijūnų netvar

Ispanija “Kariaus”
Ispanijos diktatorius Fran

ko praeitą savaitę pakarto
tinai sakė, kad Ispanija yra 
pasiryžusi kariauti prieš

Pinigai Amerikoje
Amerikoje iždas praneša,___ ____ __

kad dabar Amerikoje yra riai lašinius valgo, kad net 
apyvartoje 29 bilionai 114 j taukai per barzdas varva, 
tūkstančių ir 147 doleriai, j tai ir jis panorėtų ant far- 
Vidutiniškai _ kiekvie n a m, mų važiuoti. Jis kalba apie 
gyventojui išeina po 190 kokią tai miestiečių kultu- 
dolerių ir 97 centus. Tiek bet jis ir dėlto klysta. Ir 
apyvartoje yra visokių pini- ; miestiečiai ne taip jau daug 
gų, popierinių ir skamban- ' ‘
čių.

Everett Master iš Glendale, Calif., orlaivių dirbtu
vės technikas, vedė jauną olandę Wilhelminą, bet 
vedybų apeigos buvo atliktos “už akių”, jaunajai 
nedalyvaujant. Kada jo jauna pačiutė atvyko iš 
Olandijos į Ameriką pas savo vyrą, imigracijos val
dininkai ją sulaikė Ellis Island stovykloje, nes, pasi
rodo, Amerikos įstatymas tokių “už akių” vedybų 
nepripažįsta. Teks vedybų ceremonijas pakartoti iš 
naujo.

Konferencijos: 1) 
Padėti maistu ir rūbais 
šiems vargšams deportuo
tiems per Raud. Kryžiaus 
organizaciją. 2) Stengtis 
visais budais užkirsti kelią

kūmo. Supiaustykit vieną gerą 
arbatini šaukštuką valerijono 
šaknų ir įdėkite i pante verdan
čio vandens. Kada atšals, galit 
gerti vieną puoduką i dieną. Va-

deportuoti Lietuvos, Latvi- knjono svaras, $2.00. Puse 
jos ir Estijos piliečius ir 3)! svaro, $1.00.
Rūpintis pasiųsti Raud. Kr.! 
atstovus į vietas kur randa
si deportuoti baltai, būtent: 
kalėjimus, konclagerius, ka- —

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

tos kultūros su savim vėžio- Qjga 
jasi. Pasitaiko kad atvažia- Priežastis tos tragiškos 

šoferio mirties tokia: J.vę ant farmų, daugiau kitus 
žmones šnipinėja, kaiD far- 

“ kad
Italijos Duona

Italijos vyriausybė skel- meriai, ir pasitaiko, 
bia, kad Italijos žmonės kultūringas miestietis nu- 
nuo dabar gaus per mene- virsta į farmerio lovą su vi-

ba, nužudė jo paties žmona J mažai tos organizacijos na
rių ir jai prijaučiančių uru-j 
gvajiečių ir lietuvių, o taip
gi vietos intelektualų bure-

“aziatiškas hordas”, jei jos • sį ne pustrečio, bet tris kilo- som klumpėm. Su geriau- 
užpultų Ispaniją. Franko gramus makaronų (apie 6isiais linkėjimais
žadėjo kariauti ir tame at 
sitikime, jei “kaimynų že
mės butų užpultos”. Gene
rolo Franko karingumas 
nieko labai nedžiugina.

su puse svarus). Sako, ge
ras javų derlius ir Ameri
kos pagalba pagar Mar
shallo planą leidžia page-i 
rinti italų maitinimą.

Skaitytoju Balsai
Gerbiamas redaktoriau, J ir Tėvas senas, tai mudu

P. P. Simanauskas
Rhinelander, Wis.

Gerbiama redakcija, 
Pasiunčiu aštuonius dole

rius postai note Maikio Tė
vui, kad turėtų iš ko gas- 

į padinei už burdą užmokėti 
ir tegul nepasiduoda save 
vaikui. Mes laukiame laik- 
raškio ateinant kiekvieną

Ditlovas buk tai atsisakęs 
dalyvauti atstovybės suruo
štame baliuje, kuri ruošė 
Berlyno paėmimo sukaktu
vių paminėjimui. Tenka 
pastebėti, kad kuomet vie
tos kriminalinių bylų tardy
tojas įsakė policijai Įtaria
mą kaip kaltininkę šoferio 
žmoną Olgą suimti ir padė
ti už grotų, tai minėtoji 01- 
ga prieš tris dienas jau bu
vo apleidusi Urugvajų ir iš
vykusi į Argentinos sostinę 
Buenos Aires, o iš ten šve-

lis.
Salionas buvo papuoštas 

Urugvajaus ir Lietuvos vė
liavomis. Buvo sugriežta 
abiejų tautų himnai. Atida- 
i-ymo kalbą pasakė tos or-

syklas ete, kad aprūpinti1 BUKIT ATSARGUS YPAČ 
juos rūbais, apavu, vaistais SENESNI ŽMONĖS.
ir maistu. Orai keičianties, dauguma žmonių

apserga šalčiu ir kitomis ligomis. 
Buk pasirengęs nuo ligų apsiginti. 
&Tttpog SaHe-Mostin Nr. 2 turi ma
lonių šilimų, gaivina kraujų ir pasa
lina visokius paviršutinius skausmus, 
kaip reumatizmų, kojų, rankų, strė-

KAIP TAPTI PILIEČIU?

Dar turime knveručiu nų ir sPrando.s*l’,n3’ sanar.ų ir m4-m • ie . „kuku sustingimų, neveiklumų, tirpi-
“Kaip Tapti Suvienytų Vai-Imą ir mėšlungio traukimų. Ir gera 
stiiil Pilipčili?” kur vrn pagalba nuo nykstelėjimo, persalimo, .V , i iT aštraus kosulio. Kaina 31.00.
kiai išguldyti pilietybės įs- Taipogi kurie turite kokių odos li-

. .. . tątymaį su reikalingais klau!
ganizacijos pirmininkas ir Simais ir atsakymais. Kama!sies *«■ burnos nesveikumų, žaizdų 

i* 1 o- __ -tr • • (tik ne VĖŽIO). koiu tinimą ardidelis lietuvių prietelis'25 centai. Kreiptis į 
gerb. J. Martinez-Bersecho.
Vėliau trumpas, bet karštas 
ir gražias kalbas nelaimės 
ištiktos Lietuvos labui pasa
kė tvirčiausios ir valdančios 
demokratinės battlistų par
tijos veikėjas daktaras J.
Morigan, “Rusia por dont-

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.
Ieškau Fanuos Pirkti.

Ieškau gabalo žemės namui pasta 
tyti. Turi but New Jersey valstijoj, 
netoliau kaip 50 mylių nuo Neararko

(tik ne VĖŽIO), kojų tinimų ar 
skaudėjimų, vartokit M. J. S. .Mi- 
raele Salve N r. 3. Si mostis stebėti
nai greit gydo. Kaina tik 31.00. Jei 

i turit kokių niežėjimų, ar Poison Ivy, 
i vartokit Nr. 4 Salve nuo niežėjimo.
S Jei turit PILĖS, kraujuojančius ar 
ne, vartokitNr. 5, naujai išrasta m«>- 
stis nuo pilės, kurios pašalina be 
piaustymo. Kaina 32.00 už dėžutę.

Jįj. j M_ J. S. MĮrądė Ointment 
for toothache. Pašalina dantų gėli- 

. mų ir smegenų nesveikumų. Nors

geriausiai ir sutinkame. Mo-; penktadienį. Tad prašau 
Aš manau, kad mano kyk Maikį, kad jis neiš-! man atnaujinti prenumera- 

prenumerata jau pasibaigė, ■ kryptų iš kelio. Su pagarba, tą ir prisiųsti 1949 m. ka- 
bet Maikio Tėvas pas mane senas skaitytojas . . lendorių. Taip pat prašau 
vis keliauja, kaip senas' Kari Mickevičius toliau siuntinėti laikraštį ir
di ■augas. Už pavėlavimą at- Terryville, Conn.-mano giminaičiui Klemen-
siprašau, o priežastis ta, --------- ,
kad aš, kai turiu pinigų, tai i Dear Sir: 
neturiu laiko juos pasiųsti,; l’am sending $3 for the,
o kai turiu laiko—pinigų paper and I am sending $1 išsigeria burnikę. Vėlinu vi-! Amerikos Lietuvis 
nAtnrbi Doko,, prisiunčiu ‘ for the boots for the old) sa gera ir lieku su aukšta' pastebėti, kad Al. Gumba-

dų laivu į matušką Rasėją
pas tėvą Staliną. r0» knygos autorius dakta- nėkT mlTpiiVšt" aš^uvažiSi! re“*’ K,a,na S1V°'

idigi ir pas .riui> via na , ras LaUro ę. Goyenola, pro- nupirkti. šiuo adresu: ((43), žut/doVanaj.

• išv—v Te v ' • T,---------. mų ir smegenų nesveisunu,.ir Elizabetho. Kas tun tokiam at- dantys ir neskauda, bet skauda sme-

senkinų ir Samarinų 
—o fesorius V. Dotti ir vietos 

katalikų veikėja profesorė
K. Balcunas,

122 Ripley PI., Elizabethport, N. J

Rugsėjo mėnesio pabai?°- ( Reiną Royės. Taipgi tarė 
je, čia pradėjo eiti Albino'$avo padėkos žodį ir ten 

sui Branesui Anglijoj ir pa- Gumbaragio leidžiamas 4 j dalyvavęs Lietuvos minist- 
siųski jam kalendorių, o:Pus^apiy demokr a t i n ė s! ras pr> k. Graužinis. Iš lie
kas liks, tai tegul senukas krypties laikraštėlis “Pietų i tuviu matėsi Pr. Sačikaus- ----- ----vr • I a-----:i,_ Tenka gt Bartnikaitis su žmo.

Siųsdami užsakymus, siųskit ir 
money orderį ar čekį. | Kanadų 25e. 
extra. Siunčiam ir C.O.D.. kas pri
sius su užsakymu 30 centų stam- 
pom. Adresuokit: M. J. Švilpa.
73, Sta. A, Hartford 6, Conn. Vieti
niai galit gauti E. Beris aptiekoj, 

Paieškau Stasės Kuntrimaitės, gy-Į^'^ Park st. (42)

PAIEŠKOJIMAI

neturiu. Dabar 
už “Keleivį” $3, o Maikio;
Tėvui $2. Tu, Tėve, daug 
matai, tai ir keliauk pas
mane ir papasakok, kas pa- -------------------------------- —
šaulyje vyksta. Aš be tavęs Remkit biznierius, kurie 
negaliu, apsieiti. Aš senas skelbiasi “Keleivyje.”

man. Sincerely yours
Mrs. Rose Slimish

Dayton, Ohio

pagarba,
na, J. Siaurusevičius, M. 

leido Krasinskas, Al. Gumbara- 
žumalą “Išvakarės”, kuris; ais ir kiti.
neišsilaikė ir po keleto nu-r po kuklios bet draugiš-;

J. Rupšit ragis čia savo laiku 
La Porte, Ind.

KAS SLEPIAS UŽ
Darbo Referendumo?

t,*.***
DARBUI PRIEŠINGI REFEREN
DUMAI No. 5. « ir 7 BALSAVIMUIĮ 
2 LAPKRIČIO YRA MASSACHU-1 
SETTS CITIZENS UNIJOS PADA- 
R\S. PAŽIŪRĖKIM KAS SLEPIA
SI UŽ TOS VADINAMOS UNIJOS.

VIRŠININKAI?
Tuo vadtnam»<i anijo* prezidentas yra invest- 

mentų hankraiakas. Jos atstovas yra in vest ment ų 
bankininkas. v

RINKIMAI?
Vadinamos Massadrasetts Citizens Unijos virši

ninkai nėra narių renkami!
FINANSAI?

Jos didelis kampanijos fondas, kaip parodo State 
Housėj paduotas raportas, sudėtas tik 33-jų tar- 
tnolių!

VIEŠI INTERESAI?
ši taip vadinama nnija niekad nėra parėmusi įs

tatymo Medauju, ligonių ar senelių labai. Jos tiks
las išrado tik unijas ardyt.

NEDALEISKIT KAD ŽMONIŲ TEISĖS—INICIATYVA 
IR REFERENDUMAS—TAPTŲ KIENO GINKLAS

LAPKRIČIO 2 91 
BALSUOKIT

J ANT KLAUSIMŲ

MASSACHUSETTS UMTEO LABO* COMMITTH
e<« a. cioH U-ie, $*«•> SmrčllK IMM.

u A»L

Gerbiami Tamstos,
Siunčiu money orderi už 

$6 ir prašau siųsti laikrašti
Keleivis . Su pagarba ; dys. Aš iš savo pusės, to! čiau ar vėliau atgaus savo Į » 

J. Steponaitu'laikraščio leidėjai Albinui nepriklausomvbę, dalyviai' ? 
Detroit, Mich. i Gumbaragiui linkiu ištver- “ i -

Gerbiamieji ‘ mės *r J° prade-
Prisiunčiu 'penkinę, tris'Lame sunkiame spaudos 

už “Keleivį”, o du dolerius
skiriu Maikio Tėvui ant vi- 
keišino. Su pagarba,

Mathew Raugas 
Chicago, Ilk

. - .vakarienės, visi pilni: Paie-kau brolio vinco urDiecio.
Ar Ilgai eis SIS laiki a^e-: ūpo lr geros nuotaikos SU Kas jį žinote, malonėkit pranešti 

lis, netolima ateitis paro-! viltimi, kad Lietuva anks-! man šiuo
dys. Aš iš savo pusės, to Į čiau ar vėliau atgaus savo i BUckford st.,

venusios Honoverio tremtinių stovy- i 
kloj, Vokietijoj. Manoma, kad ji bus' 
kur kitur išvažiavusi arba iškelta. (
Žinantieji apie jos likimų maloniai1 
yra prašomi pranešti man žemiau 
paduotu adresu. Aš esu jos teta,'
.Mitkaitė. Mano adresas toks: (44) Tįe kurie kenčia nuo SENŲ, AT-

-oo'- pa"!!<>Ak,!ne’ VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jm
e cį^į Oh;o negali ramiai sėdėti ir naktimi.

NUO UŽSISENĖJUSlŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

merių sustojo eies.

darbe.

kos

išsiskirstė i namus.

Montevideo.
M. Krasinskas.

miegoti, nes jų užsisenėjusios žair.-
Vinco Urbiečio. ir skauda’

„ežti tų niezejimų ir spaudejimų senų, 
.At atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 

LEGULO Ointment. Jų gydomos

Gerbiamieji,
Prisiunčiu 6 dolerius už 

prenumeratą “Keleivio” ir 
vieną dolerį už žurnalą 
“Darbas” metams. Lauksiu 
žurnalo. Lieku su linkėji
mais, Joseph Gelffud

Waterbury, Conn.

Šių metų spalių mėnesio 
7 dieną, viename iš gražes
nių Montevideo salionų, Į- 
vyko “Alianza Cultural De 
mocratica Urucuayo-Litua- Į 
na” (Kultūriniai Demokra
tinės Urugvajieėių-Lietuvių 
Sąjungos) metinės sukaktu
vės, kuriose dalyvavo ne-

l)K. I). PILKA
. Ofiso Valandos: aao 1 ild 4 

Ir aao 7 iM S 
546 BROADWAY

RO. BOSTON. MASS.
Telefonas- SOUth Boston 1310

ypatybės palepgvina jūsų skau.lėji- 
New Westminster, B. C., Canada. «r galėsite ramiai miegoti nak-

___ ________________________________ tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią
Paieškau savo tėvo. Jono Malinau- nudegimų. Jos taipgi pasalina nie- 

sko, kilusio iš Budų kaimo, Pakra- : žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
žančio parapijos. Amerikon jis išvy- ' Taipgi pašalina perstėjinių ligos 
ko prieš didįjį karų. Kas man duos vadinamos ATHLETE'S FOOT, su- 
apie jį žinoti, busiu labai dėkinga, stabdo džiuvimą odos ir perpiyšiinų 

tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastančios ir suskilusiua
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
IX) Ointment suteiks 
jums pagelbų nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Ix>gulo 
Ointment yra parduo-

.\iano adresas toks: (42)
Stasė Malinauskaitė 

814 W. Lombard Street,
Baltimore 1, Md.

APSIVEOIMAI
Paieškau merginos nuo 17 metų ir yra paro

daugiau, šviesaus gymio, tarp 130 ir damas po 75r., 31-25 ir 
150 svaru svorio, kad butų gera vi- i $3.50. Pirkite vaistinėse 
rėja. Iš Europos ir kitų valstybių Chicagoje ir apylinkėse 
prašau nerašinėti, neatsakinėsiu. Su arba atsiųskite money 

' laišku prašyčiau ir fotografijos. Ra-i orderį j: »42t
šyt galima lietuviškai ar angliškai, i LEGU1X>, Dept. 2,

' J. B. L. Builders, (44) į 4M7 W. Hth Street,
26 Maujer st., Brooklyn, N. Y. CICERO 50. ILL.

Urugvajaus Žinios
Jie Jj “Pakorė"

Prieš keletą mėnesių Uru
gvajaus sostinės Montevi
deo dienraščių policijos 
kronikoj pasirodė žinia, ku
ri skambėjo taip: “Viename 
iš penkių namų, kuriuos čia 
rusų atstovybė turi išsinuo
mavusi, rastas pasikoręs 
vietos rusų konsulato šofe
ris, Ivan Diatiov”.

Po poros mėnesių sunkių 
ir nenuilstamų tyrinėjimu, 
kuriuos visokiais budais 
trukdė rusų atstovybės tar
nautojai, vietfts policijos 
valdininkai priėjo išvados, 
kad viršminėtą J. Diatlovą 
su kieno kito, ar kitų pagal-

NUO 1887 TŪKSTANČIAI GĖRĖ ŠJ 
GARSU SKILVIO TONIKĄ KAIP VAI
STĄ NUO UŽKIETĖJIMO IR JO SIMP
TOMŲ!
Seni žmonės žino iš patyrimo greitą ir švelnų 
Trinerio Karčiojo Vyno veikimą. Jie žino kad 
ši? moksliškas mišinys iš pačios Gamtos šakne
lių. žolių ir augalų tuojau ima judint sustingu
sius vidurius ir palengvina galvos skaudėjimą, 
nervotumą, skilvio netvarką, nevirškinimą, ga- 
zus. nemigą ir stoką apetito. Kam be reikalo 
kentėti, kam imti aštrius vaistus viduriams va
ryt. Gauk šiandien bonką Trinerio ir tegul jos 

iiuosuojantis veiksmas pradeda
tuojau veikt. i?a«taba: jei negali Trinerio gau
ti savo pamėgtoj krautuvėj, prisiųsk $1.50, pri
dėdamas tos krautuvės vardą, šiuo adresu: Jos 
Triner Corp.. 41'58 W. Fillmore. Chicago, ir tam 
štai tuoj bu? išsiųsta didelė 18 uncijų Trinerio 
bonka apmokėtu paštu).

geras skoni?

Triner s Bitter Wi n e

VIS

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJA
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei- 
Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų. ta

čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.



BOSTONAštuntas

savimus ir jau kartą buvo 
jvestas pagal Smith-Conno- 

... 1 ly įstatymą, bet vėliau buvo 
kuoti turėtų būti sprendžia- atmestas ‘ir i Taft-HartleyKAIP BALSUOTI REFE _____ . .........._ _ c______ ___

RENDUMO KLAUSIMUS, mas slaptu balsavimu ir tik bnių nebuvo ‘įrašytas. Uni- 
Lapkričio 2 dieną, ren-1 jei dauguma VISŲ organi- jos siuĮ0 balsuoti NO. 

kant Amerikos prezidentą, žarijos narių pritaria, strei-
Massachusetts valstijoj kar- kas gali būti skelbiamas.

Unijos nurodo, kad toks! Šį Seš&dienį LDD Whist į kraujapludis ir jei tas butų 
įstatymas nėra reikalingas, Pare Tremtiniam* Paremti atsitikę namuose, ligonė 
jis yra nepraktiškas, pave- Lietuvių Darbininkų Drau- neabejojamai butų numiru- 
da biurokratinei mašinai gijos 21 kuopa rengia šį sl«. Bet ligoninėj laike kelių 
kontroliuoti darbininkų bal- šeštadienj Lietuvių Piliečių minučių ji jau buvo ope- 

Draugijoš svetainėj šaunią ruojama ir jai buvo per- 
Whist Parę. Bus daug do- jeista 7 pamtės kraujo, 
vanų ir gardus užkandžiai. Daktarai^sako  ̂kad ji buvo 
Visas pelnas iš parengimo
eis tremtiniams maistui pa
siųstu Pradžia 7:30 vai. 
vak. Kviečiami visi atsilan-

No. 42. — Spalio 20 (L 1948 m.

tu bus balsuojami 9 refe
rendumai, kurie balsavimo 
blankose bus sužymėti klau
simais: Question No. 1, 
Question No. 2, ir tt

Kad musų skaitytojams 
butų aišku, kaip už kurį 
klausimą balsuoti, paaiškini 
sim ką tie klausimai reiškia.

No. 1 Čia klausiama, ar 
pridėti *prie valstijos konsti
tucijos toki priedą, kad šioj 
valstijoj butų visiems ga
rantuota žodžio laisvė. Bal
suokit: YES.

No. 2. Čia klausiama, ar 
pridėti prie konstitucijos 
tokj priedą, kuris draustų 
politikieriams eikvoti kelių 
fondą? Tas fondas suside- 
da^iš tų mokesčių, kuriuos 
automobilistai moka už ga
zoliną. Fondas buvo įkur
tas keliams taisyti, bet poli
tikieriai išeikvojo milionus 
dolerių iš to fondo kito
kiems tikslams, o keliai sto
vi apleisti. Geri keliai rei
kalingi ne tiktai automobi
listų pasivažinėjimui, bet 
kasdieniniam transportui, 
biznieriams, farmeriams ir 
tt. Balsuokit: YES.

No. 3. Šiuo numeriu siū
loma, kad numirus kuriam 
valdininkui, iki sekančių 
rinkimų jo vietai užimti le- 
gisliatura išrinktų kitą žmo
gų tos pačios partijos. Da
bar daroma taip: jeigu vie
nas rinktas valdininkas nu
miršta, jo vietą užima tas 
kandidatas, kuris buvo ga
vęs daugiausia po ano bal
sų. Tokiu budu, jeigu nu
miršta republikonas, tai jo 
vietą užima demokratas, ir 
atbulai. Griežtai laikanties 
demokratijos principo, už 
šį pasiūlymą reikėtų balsuo
ti YES. ‘

No. 4. Čia gimdymo kon
trolės klausimas. Jisai siūlo 
pakeisti įstatymą taip, kad 
gydytojams butų leidžiama 
duoti ištekėjusioms moti
noms patarimų, kaip apsi
saugoti nuo nėštumo, jeigu! 
nėštumas yra pavojingas į 
kurios gyvybei ar sveikatai. 
Balsuokit: YES.

No. 5. Šiuo punktu siūlo
ma panaikinti Massachu
setts valstijoj taip vadina
mą “closed cbop” ir “union. 
shop’’. Unijistai šitam pa
siūlymui vra griežtai prie
šingi. Priėmus toki įstaty-i 
mą organizuoti darbininkai 
neturėtų jokios apsaugos 
savo organizacijoms ir darb 
daviai galėtų lengvai orga
nizacijas ardyti. Todėl vi
siems darbininkams patar
tina balsuoti tame referen
dume NO.

No. 6. Šis sumanymas rei
kalauja, kad unijų viršinin
kai butų renkami kasmet ir 
slaptu balsavimu; kad kan
didatai butų statomi pačių 
narių, taip pat slaptu bal
savimu. To sumanymo šali
ninkai sako, kad toks įsta
tymas yra reikalingas unijų 
narių apsaugai ir užtikrini
mui demokratijos unijose. 
Unijų viršininkai yra prie
šingi įstatymui, nes, sako, 
unijos tvarkosi, kaip ir vi
sos kitos visuomenės orga
nizacijos ir tiktai unijoms 
norima įvesti tokie griežti 
ir apsunkinantieji reikala
vimai dėl viršininkų rinki
mų.

Kaip balsuoti šitame re
ferendume darbininkai ap
sispręs pagal savo patyri
mą unijose.

' No. 7 Šis referendumas 
reikalauja, kad kiekvienas 
streikas turėtų darbininkų 
didžiumos pritarimą. Klau
simas streikuoti ar nestrei-

To sumanymo šalininkai 
sako, toks įstatymas apsau
gos darbininkus nuo iškaš- 
tingų streikų, kuriems dar
bininkai patys kartais ne
pritaria. Tas įstatymas “ap
saugotų” Massachusetts val
stijos darbininkus, kad 
jiems nereikėtų dalyvauti 
streikuose, kuriuos skelbia 
nacionalinės unijos po visą 
kraštą, jei jie streikams ne-

No. 8. Šis referendumas 
siūlo įstatymą, kad šios ša
lies prezidentas butų renka- Į . 

nedaugiau kaip dviem '-»rei*a

y —’ —
labai, labai arti mirties. 

Stella Baltušienė yra jau
no southbo6toniečio vetera
no Jono Baltušio žmona.

kyti. Rengėjai.

pntana.

ma
terminam. Balsuoti: YES. 

No. 9. Šis klausimas lie-

Pradeda Gaminti Nedega 
mą Popierį

Pittsfield, Mass. General

Nušo*
ko Nuo Stogo

John. R. Frawley, Pacifi- 
ko karo veteranas 24 metų 
amžiaus, šį pirmadienį nu
šoko nuo šešiiį aukštų namo 
stogo ir užsimušė vietoj. 
Motina sako, kad jos sūnūs 
ilgą laiką sirgo nervų liga 
ir vis grasindavo nusižudy
ti. . Nervų liga veteranas 
susirgo betarnaudamas ka 
riuomenėj, kurioj jis išbuvo 
tris metus.

Operacija Išgelbėjo 
p. Stellą Baltušienę

Praeitą savaitę iš Bosto- Electric kompanijos tyrinė- 
no Richardson House ligo- jimais pasiremiant, dabar

čia svaiginamųjų gėlimų njngS grįžo po gimdymo po- įkurta Johns-Manville kom- 
pardavinėjimą ir būna bal- nja g paitušienė, kuriai panija, Tiltone, N. H., kuri
suojamas kas du metu. 
Kiekvienas balsuos jį pa
gal savo įsitikinimus, ar 
svaiginamieji
kalingi, ar ne.

tik greita operacija ir krau- pradeda gaminti nedega- 
jo perleidimas išgelbėjo mą popierį. Dirbtuvėj jau
gyvastį. P. Baltušienė po 

gėrimai rei- gimdymo jau buvo besveik
stanti, kaip staiga pasirodė

dirba 150 darbininkų. Sa
ko, nedegama popiera turės 
labai daug pritaikymų.

Mirė Motiejų* Jasiunas
Spalių 15 d. iš ryto savo 

bute mirė Motiejus Jasiu
nas, sulaukęs 67 metų am
žiaus. Velionis gyveno ilgus 
metus South Bostone ir pa
skutiniu laiku gyveno 701 
2-nd st. Savo šeimos velio
nis nepaliko.

“GABIJOS” CHORO PA
MOKOS PENKTADIE

NIAIS
“Gabijos” choras prane

ša visiems savo nariams ir 
norintiems dalyvauti chore, 
kad choro pamokos perke
liamos į penktadienio vaka
rą. Kas savaitę penktadie
nio vakarais, nuo 8 valan
dų vakare, choro pamokos 
vyksta Sandaros svetainėje, 
124 F st., So. Bostone.

“Gabijos” metinė vaka
rienė su dainomis įvyks 
gruodžio 5 d. Lietuvių Drau
gijos svetainėje, So. Bosto
ne. Pradžia 6 vai. vakare. 
Laukiame daug svečių link
smoj gabijiečių vakarienėj.

S. V. koresp.

PIGESNES ELEKTROS KAINOS 
356,000 NAMŲ

Svarbus Pranešimas iš Boston Edison Kompanijos

žemiau dedama ištrauka yra paimta iš formalio pranešimo, padaryto 

Massachusetts viešųjų patarnavimų departamentui Boston Edison Kom

panijos pirmininko V. Toner, 1948 metu spalių 14 d.

y y3o*tono Edison Kompanija paskelbi naujas elektros kainas B klasė* vartotojam*

apie spalių 29 d. 1948 m., kurio* pradės veikti nuo 1948 m. gruodžio 1 d. Nauja* pa-
* > »

tvarkymas sumažins kainas elektros vartotojams namuose nuo 8 centų per mėnesį kiek

vienam vartotojui iki 24 centų per mėnesį. Tie patvarkymai nelies tų 11,000 vartotojų, 

kurie suvartoja namuose mažiau, kaip 12 kilowatt valandų per mėnesį. Bendrai kai

nos bus sumažinto* $612,000,000.

“Sumažinimas kainų elektros vartotojams namuose, kaip čia pažymėta, griežtai 

skiriasi nuo bendro kainų kilimo. Bet kompanijos vadovybė mano, kad atsižvelgiant į 

padidėjusį elektros vartojimą, į padidėjusias pajamas iš kitų šaltinių, taip pat į įtaisy

mą naujų, moderniškų įrengimų ir į pakėlimą iki aukščiausio laipsnio kompanijos dar

bo našumo, šitas kainų sumažinimas neperviršys kompanijos pajėgumo iilaidas pa

kelti, jei, žinoma, viso* kitokio* išlaidos nepakils žymiai aukščiau dabartinio lygio, ar

ba jei neįvyks žymus sumažėjimas bendrųjų kompanijos pajamų. Jei abi paminėtos 

galimybės įvyktų, tada kompanija prašys viešųjų patarnavimų departamentą peržiūrėti 

kainas, kad kompanija galėtų išlaikyti sveiką finansinę bazę. Bet tas reikėtų daryti 

visvien, ar kompanija daro kainų nuolaida* ar ne.

“Bet Boston Edison Kompanijos vadovybė širdingai tiki, kad kainų atpiginimas 

elektrai galės būti tęsiama* ir kad elektra bus viena šviesi išimtis aukštose šių dienų 

kainose.”

Visos smulkmenos apie šj antrą po karo elektros kainų atpigini
mą bus paskelbtos, kai naujos kainos bus nustatytos kitą savaitę

OSTON ] EDISON COMPANY

y

Dorchesterio Kliubas Ruo
šia Vakarienę.

Ateinančio sekmadienio 
vakarą, 24 spalio, kaip 6 
vakare, Dorchesterio Lietu
vių Piliečių Kliubas turės 
vakarienę savo patalpose, 
1810 Dorchester avė.

Išskrido BALF’o Seiman.
Pereitą savaitę iš Bosto

no išskrido į BALF’o seimą 
Chicagoje 3 delegatai:

Adv. Jonas Grigalius, uo
lus Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir BALF’o darbuoto
jas;

M. Michelsonienė, Bend
rojo Amerikos Lietuvių 
Fondo direktorė; ir

Jonas Tuinila, taip pat 
BALF’o direktorius.

Billerica Gaisre Žuvo Vai
kas, Keturi Sužeisti

Sekmadienį Billericoje 
kilo smarkus gaisras, kuria
me žuvo trijų metų Francis 
W. Caroll. Vaiko tėvai, jų 

1 trys vaikai ir vienas svečias, 
išsigelbėjo, bet tėvas, mo
tina ir svečias skaudžiai ap
degė gelbėdami mažus vai
kus iš gaisro. H. Caroll šei
ma liko be pastogės ir be 
jokio turto. Kaimynai daro 
rinkliavą, kad atėjus į pa
galbą nukentėjusiai šeimai.

Ginčas Dėl “Gimdymų 
Kontrolės”

Referendumas dėl “gim
dymų kontrolės” Massachu
setts valstijoj sukėlė labai 
daug ginčų. Katalikų įtako- 
jd esant spauda skelbia, 
kad gimdymų kontrolė yra 
priešinga “Dievo įstaty
mui”. Bet visa eilė protes- 
tonų kunigų sako, kad dak
tarai turėtų turėti teisę duo
ti patarimus ištekėjusioms 
moterims, kaip apsisaugoti 
nuo nėštumo, jei tas gali 
pakenkti jų sveikatai ar su
daryti pavojaus gyvybei. 
Taigi “Dievo įstatymas” ne 
visų kunigų vienaip aiški
namas.

RADUO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

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

1. Armonistas Silvestras 
Shatas iš Hudson, Mass.

2. Dainininkė Dr. Emilija 
Rodd iš So. Bostono.

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- 

siųsti į 502 East Broad- 
So. Boston 27, Mass. 

Steponas Minko*

me si 
way

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES

Ui $12 per metus gausi K- 
fojė $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

t




