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Amerika Skubina Pagalbą 
Kinijos Vyriausybei

Adrijos Transporto Laivai Gabena Ginklus — Abejoja
ma Ar Pagalba Nebus Pavėluota — Kinijoj Eina Spren
džiami Mūšiai Dėl Sostinės—Visoj Kinijoj Didelė Suirutė

Po Mandžurijos pralaT- Višinskis Vėl Bara 
mėjimo Amerika suprato, 
kad Kinijoj gali įsigalėti Į A.merilCU

/ komunistai, kurie dar šio Rusijos atstovas Jungti- 
mėnesio 7 d., švenčiant bol- nių Tautų seime, Andriej 
ševikų perversmo sukaktu-1 Višinskį, vėl pasakė grubiai 
ves, iškilmingai pasisakė užgaulingą kalbą ir kaltino, 
einą su Sovietų Rusija prieš: kad Amerika ruošiasi iš pa- 
Ameriką ir kitas Vakarų salų užpulti Rusiją ir ypač 
valstybes. Po ilgų svyravi- prieš Maskvos miestą ruo- 
mų Amerika nutarė gelbėti šia staigų “Pearl Harbor”
griūvančią Kinijos naciona 
line vyriausybę ir šią savai
tę daug laivų su ginklais ir 
amunicija jau išplaukia i 
Kiniją. Ginklai gabenami 
karo transportais, nes dėl 
laivų krovėjų streiko vaka
riniuose uostuose kitų laivų 
ginklams gabenti nėra.

Kinijoj eina dideli mū
šiai ties Suchow miestu ir 
nacionalistų armijos vargu 
bepajėgs ten atsilaikyti. Jei 
prie Šuchow komunistai 
prasiverš, tada Kinijos sos 
tinė Nanking ir didžiausias 
Kinijos miestas Šanchajus 
pateks Į komunistų rankas. 
Kinijos nacionalinė vyriau
sybė skelbia, kad ji visvien 
ginsis, bet visoj Kinijoj jau
čiama didelė panika ir nie
kas nebetiki j Čankaišeko 
pergalę.

Iš didžiųjų miestų Kini
joj, Nankino ir ŠanchajatSBy. 
dešimtimis tūkstančių pabė
gėlių bėga į pietus arba į 
aplinkinius kaimus, nes 
miestuose badas, o labai 
daugelis žmonių bijo besi
artinančių komunistų.

Pranešimai iš Kinijos 
frontų dar yra prieštarau
jantys. Nacionalistai skel
biasi laimėję didelį mūšį 
prie Suchow, bet pavojus 
Kinijos sostinei dar nėra 
praėjęs.

Amerikos vyriausybė pra 
nešė visiems Amerikos pi
liečiams Kinijoj tuoj pat 
apleisti Kiniją, nes likti ten 
yra pavojinga

Višinskio kalba buvo pil
na užsipuldinėjimų ir įtari
mų prieš Ameriką. Ta kal
ba buvo pasakyta praeitą 
šeštadienį, kada Jungtinių 
Tautų seimas milžiniška 
balsų dauguma atmetė Ru
sijos neva tai nusiginklavi
mo planą, pagal kurą di 
džiosios valstybės turėtų su
mažinti savo ginklavimąsi 
visu trečdaliu, o visi atomi
niai ginklai turėtų būti su
naikinti. Jung. Tautų sei
mas rusų “nusiginklavimo” 
planą įvertino, kaip eilinę 
rusų propagandą, o ne rim
tą sumanymą. r

Siūlo “Didiesiems”
Susitarti Berlyne
Jungtinių Tautų seimo 

pirmininkas, Australijos už
sienių reikalų ministeris Dr. 
Herbert V. Evatt ir UN ge
neralinis sekretorius Trig- 
vie Lie, pasiūlė keturioms 
didžiosioms valstybėms, ku
rios ginčijasi dėl Berlyno 
blokados, susėsti prie stalo 
ir išspręsti tą ginčą tuoj 
pat, nes iš Berlyno nesusi
pratimo gresia naujo karo 
pavojus.

Dr. H. V. Evatt ir Tr. Lie 
sako, kad Jungtinių Tautų 
seimas vieningai pasisakė 
už tiesiogines derybas tarp 
Rusijos ir Amerikos, Angli
jos bei Prancūzijos dėl Ber
lyno ginčo išsprendimo.

MARINAI RENGIASI Į MUšj prieš GAISRĄ

Amerikos marinai “ginkluojasi” įrankiais kovai prieš girių gaisrą, kurs siau
tė netoli marinų stovyklos, EI Toro, Calif., girioje, šalia Santa Anna miesto.

Civilės Apsaugos I Aiškina Kodėl \\all- Paryžiuje 50 Žmonių
Planai Paruošti aceui Nevyko Sužeista Riaušėse

Civilės apsaugos ofisas į Amerikos komunistų par- Praeitą šeštadienį Pran- 
praeitą savaitę baigė pa-1 tijos sekretorius, Eugene cuzijos komunistai paskel- 
ruošti planus, kaip Amen- Dennis, aiškina, kodėl wall- bė “generalinį streiką” Pa- 
kos žmonės turėtų saugotis! acinė “progresyvių partija ryžiuje ir jo priemiesčiuose, 
karui kilus. Planai numato ■ rinkimuose _ aesurinko žy- Streikas nebuvo visuotinas, 
įtraukti į įvairias apsaugos mesnio skaičiaus balsų. Jis bet laike to streiko komuni-
organizacijas apie 15 mi
lionu žmonių, kad visas

sako, kad žmonės r.ebalsa 
vo už Wallape todėl, kad

kraštas butų organizuotas nenorėjo paiėti republiko
ir paruoštas visokioms staig 
menoms. Planai numato gy
ventojų išdanginimą iš mie
stų karui iškilus, numato 
paruošti slėptuves nuo bom
bų ir įkurti visokias kito
kias apsaugos organizaci
jas.

Amerikos Darbininkų Unijos 
Nustato Savo Programą

Posėdžiauja Amerikos Darbo Federacija — Kitą Savaitę 
Posėdžiaus C. I. O. Unijos — Darbininkai Reikalauja 
Atšaukti Taft-Hartley Bilių — Tariasi dėl Valdžios Po
litikos.

Jau Padirbta
lOOftOOfiOO Karą

Praeitą savaitę Amerikos 
automobilių fabrikantų są
junga paskelbė, kad šioje

Šį pirmadienį prasidėjo 
Amerikos Darbo Federaci
jos 67-a metinė konvencija 
Cincinnati, Ohio, mieste. 
Konvenciją atidarė ADF 
pirm. William Green. Po jo 

šalyje jau padirbta 100 mi kalbėjo Darbo sekretorius, 
lionų automobilių. Pirmas Maurice J. Tobin, apie dar- 
automobilis čia buvo pa- bo įstatimdavystę. Kitą pir-
dirbtas prieš 55 metus, ų 
padirbo broliai Duryea li
tai buvo pirmoji gazolinu 
varoma mašina. Nuo to lai
ko Amerikos automobilių 
gamyba pakeitė “žemės iš

madienį susirinks į konven
ciją C. I. O. unijos, į Port- 
land, Ore., miestą Abejose 
konvencijose darbininkų 
organizacijos svarstys po- 
rinkiminę padėtį ir abi dar-

vaizdą”. Amerika viena ga- bininkų unijų sąjungos rei- 
mina daugiau automobilių, kalauja tuoj pat atšaukti 
negu visos kitos šalys kartu Taft-Hartley bilių, prieš 
paimtos. Iki šių metų čia kurį unijos kovojo nuo pat 
pagaminta jau 100 milionu jo priėmimo dienos, 
karų, o visose kitose šalyse,

AMERIKA IR ANGLIJA 
ATMETA UN SIŪLYMĄ

Anglija ir Amerika atme
tė Jungt. Tautų seimo pir
mininko ir UN sekretoriaus 
siūlymą, kad “keturi didie
ji” susėstų prie stalo ir iš
spręstų Berlyno ginčą. Va
karų valstybės sako, kad 
derybos dėl Berlyno negali 
būti vedamos, kol rusai lai
ko Berlyno miestą užblo
kavę.

Jungt. Tautų seime atsi
rado nauji tarpininkai. Ar
gentinos užs. reikalų minis
teris Bramuglia jau surašė 
naują “planą” Berlyno gin
čui likviduoti.

ŽMOGUS PATS SAVE 
APSKUNDĖ

Tacoma, Wash., policija 
praneša, kad ji sekmadie
nio nakčia gavo pranešimą 
iš vieno namo, kad “čia vy
ras muša savo žmoną”. Pa
sirodo, kad vyras pats pra
nešė policijai apie tą savo 
“žygį”, o kada policija at
važiavo pažiūrėti, vyras pa
siaiškino, kad jį reikia su
imti už žmonos mušimą ir 
išvažiavo policijos kare į 
nuovadą. Policija mano, 
kad gerai butų, jei visi pra- 
sikaltusieji taip darytų.

Perspėja Rusus 
Neliesti Orlaivių

Praeitą trečiadienį rusų 
kariška valdžia Berlyne pa
skelbė, kad rusų orlaiviai 
privers nutūpti visus ame
rikiečių ir anglų transpor
to ųrlaivius, kurie iškryps 
iš 20 myliu platumo “oro 
koridoriaus” kelio į Berly
ną ir iš Berlvno. Amerikos 
kariška valdžia Berlyne 
tuoj atsiliepė, kad rusai bus 
atsakomingi už bet kokius 
nuostolius, kuriuos jie pa
darys Amerikos 
ar orlaiviams, o Anglija 
pranešė rusams Berlyne, 
kad anglai žiūrės į bet koki 
pasikėsinimą nuleisti anglų 
orlaivius, kain Į labai svar
bų prasižengimą.

nams išrinkti jų kandidatą. 
Be to, Ameriko? žmonių 
galvose dar nėra “aiškumo” 
dėl Marshall plano pragaiš
tingumo ir dėl krašto gyni
mo reikalų.

Ameriko® komunistai ža
da ateityje pasiprovyti ir 
smarkiau dirbti už savo 

1 “progresysius”. Pats Wall- 
ace sako, kad jis ir toliau 
“gelbės civilizaciją" ir tęs 
progresyvių partijos orga
nizavimą.

ORO TRANSPORTAS Į 
BERLYNĄ LABAI

iUS
io sekreto- 
sstal sako, 

is i blo- 
Amerikai 

100.000.000 
5. Tai labai 

bet kito 
įpinti rusų 

io miestą.

Krašto
rius James Fo 
kad oro tranai 
kuotą Beriyii 
kainuoja apie 
dolerių per me 
brangus dalyk 

lakūnams budo nėra at 
smaugiamą Be

prezidentąs keliasi
I NAUJĄ BUTĄ

Prezidentą? 
lapkričio 21 d. 
ją butą, šalia 
Wasbingtore. 
buveinė bu?

SUBMARINAS plauks 
100 MYLIŲ

Dr. Fritz Zwicky, Amen- „
laiką, ko] B: 
bus taisoma?, 
sis Namas re!

štai išvedė savo šalininkus 
į gatves ir sukėlė kruvinas 
riaušes įvairiose miesto da
lyse. Susirėmimuose su po
licija daug žmonių buvo 
sužeista. Pirmieji praneši
mai sako, kad 30 policinin
kų ir ne mažiau, kaip 20 
riaušininkų buvo sužeisti 
kulipkomis. Prancūzijos ko
munistai žūt būt yra nusi
statę neleisti kraštui nurim
ti ir ramiai dirbti.

Generolas Franko 
Nori Dolerių

Ispanijos diktatorius ge
nerolas Franko davė pareiš
kimą “N. Y. Tirties” dien
raščiui ir sakosi esąs Vaka
rų valstybių pusėje jų ginče 
su Sovietų Rusija, bet gene- 
lolas neslėpė savo noro 
gauti iš Amerikos bent 200 
milionu dolerių. JTai yra 
mažiausia suma, kokios is
panų diktatorius norėtų, o 
jei Amerika sutiktų jam 
skolinti, tai jis prašytų net 
arti biliono dolerių. Gene
rolo Franko “orientacija” 
priklauso nuo dolerių. Fa
šizmas taio nušeimininkavo 
Ispaniją, kad be dolerių 
jos ūkis negali išsikasti iš

kartu paėmus, per 55 metus 
padirbta tiktai 24 milionai 
automobilių.

Amerikoje ne mažiau, 
kaip 9 milionai žmonių už
sidirba sau pragyvenimą iš 
automobilių gamybos, ar jų 
aptarnavimo. Dabartiniui„:i_lama nniciiRuj neirais va
žinėjasi 40 milionu automo
bilių, tame skaičiuje 7 mi
lionai trokų (sunkvežimių).

Išmelžė Iš Žmonių
$450,000000

Atstovų rūmų pakomisija 
pradeda apklausin ėjimą 
liudininkų dėl automobilių 
pirklių plėšikavimų. Ta ko
misija sako, jog automobi
lių pirkliai išmelžė iš žmo
nių šiais metais per 7 mėne
sius ne mažiau, kaip 450 
milionu dolerių pinigų virš 
normali š k o s automobilių 
kainos. Automobilių pirk
liai dvejopu budu išmelžia 
žmones: jie už pristatytus 
senus karus moka labai že
mas kainas ir, iš kitos pu
sės, verčia pirkėjus kartu su 
naujais karais imti visokius 
“priedus” prie karų, kurie 
pirkėjams vra visai nerei
kalingi. Tokiu budu, komi
sijos apskaičiavimu, pirkė
jų kišenės buvo palengvin
tos veik puse biliono dole
rių.

AIRIJA BUS “VISAI 
NEPRIKLAUSOMA”

Airijos ministerių pirmi
ninkas, John A. Costello, 
praneša,, kad iki šių metų 
Kalėdų Airija nutrauks pa
skutinius ryšius su Britani
jos karūna ir bus visai ne
priklausoma respublika. Po 
to, Airija sieks vienybės su 
šiaurine Airijos dalimi (Ul- 
steriu), kuri nenori skirtis 
nuo Airijos.

ANGLIJA SULAUKĖ SO
STO ĮPĖDINIO

Anglijos karaliaus duktė 
Elizabeth lapkričio 15 d. 
sulaukė sunaus, kurs gali 
kada nors būti Anglijos ka
raliumi.

kos žymiausias va'ryklinių 
motorų žinovas, daro ban
dymus su povandeniniu lai- 
vtf, varomu varykliniu mo
toru. Tas inžinierius sako 
kad submarinai galės plau
kti panėrę vandenyje 100 
mylių per valandą.

Trumana: 
eliasi i nau
Itojo Namo visokių trukumų.
akeHoeX° TEISMASATMETĖ 
alirfeesnį TAL-TO-PORTAL”

‘POR-
MO

VEŽA AMUNICIJĄ I 
KINIJĄ

Iš Kanados uosto Van- 
couver, B. C., šias dienas 
išplaukė laivas Islandside 
su 5,000 tonų amunicijos il
su 30 “Mosųuito” orlaiviais 
Kinijos nacionalinei val
džiai.

IZRAELIS GAVO ĮSAKY
MĄ TRAUKTIS

UN tarpininkas Palesti
noj, Dr. R. Bunche, davė į- 
sakymą Izraelio kariuome
nei trauktis iš Negev dyku
mos pakraščių, kuriuos žy
dai užėmė po spalių 14 d. 
Žydai protestuoja prieš ši
tą reikalavimą ir sako, kad 
Dr. R. Bunche davė “nerea
listišką” įsakymą. Jie ne
mano to įsakymo klausyti.

Darbininkų unijos siūlo, 
kad Taft-Hartley bilių vietą 
užimtų seniau veikęs ‘Vag
nerio aktas”, kurs tvarkė 
unijų veikimą nuo 1935 me
tų. Darbininkų organizaci
jos taip pat reikalauja, kad 
Darbo sekretoriatas butų 
praplėstas ir kad jam butų 
grąžintos, lėšos, kurias 80- 
sis kongresas buvo apkar
pęs.

Darbininkų unijos žy
miai prisidėjo prie perrinki
mo prezidento Trumano ir 
prie išrinkimo demokratų 
daugumos į kongresą. Uni
jos dabar tikisi, kad de
mokratų partija vykins sa
vo rinkiminius pasižadėji
mus dėl socialinio draudi
mo praplėtimo, dėl butų 
statybos, dėl civilinių teisių, 
dėl kainų kontrolės ir ište
sės savo pasižadėjimus. To
dėl unijų konvencijose kūri
mas trečios, Darbo partijos, 
klausimas tik trumpai bus 
paliestas. Bet nuo Darbo 
partijos kūrimo idėjos dar
bininkų organizacijos neat
sisako.

Darbo Federacijos ir C. I. 
O. unijos prieš praėjusius 
rinkimus stipriai apsivalė 
nuo bolševikų ir todėl abe
jose konvencijose bus rim
tai tariamasi, apie glaudes
nį bendradarbiavimą tarp 
abejų unijinių centrų. Jo
kių esminių skirtumų tarp 
A. D. Federacijos ir C.I.-O. 
unijų nėra, todėl jų susi
jungimas yra galimas ir tas 
reikalas bus aptartas abe
jose konvencijose.

BUSUSI KOMUNISTĖ 
VIRS KATALIKE

Miss Elizabeth T. Bent- 
ley, kuri pagarsėjo kaipo 
“sovietų šnipė” ir buvusi 
komunistė, dabar pereina i 
katalikų tikybą. Taip pra
neša New Yorko “Daily 
News”. Sako buvusi šnipė 
mėnesį laiko ruošėsi mainy
ti tikybą katalikiškame vie
nuolyne.

įsis Namas 
Sako. Balta 
calauja pa
lto.

Aukščiausias teismas pir
madienį išsprendė, kad uni
jų keliami reikalavimai dėl 
išmokėjimo darbininkams 
•portal-to-portal” darbo 

PAVOJIN- mokesnio, arba už laiką 
AS nuo Įėjimo iki darbo pra

duose ma- džios, turi būti atmesti. Uni- 
Newfound- jos tokių reikalavimų teis- 

“priešo" muose buvo iškėlusios iki 6 
ino tiek bilionų dolerių.

karo ir ‘Ąnsporto lai- 
tikrai butų 
ariuomenės 

Argentia

grindinio remfl

submarin
GAS GI 

Amerikos fc 
nevruose pri 
lando pakra? 
submarinai i-? 
daug
vų, kad, jei . 
karo veik?mai. 
išsikėlima? P1 
Butų beveik n< 
Manevrai Pal 
demiški subm

ATSKLEIDŽIA KOMIN
FORMO ĮTAKĄ

Prancūzijos vyriausybė 
įmanoma?, patiekia parlamentui išša

lę kad mo- mius dokumentus apie Mas
inai yra la- kvos kišimąsi į Prancūzijos 

bai pavojingai ginklas ir. streiku*. Sako. streikus su
sako, Rusija .'■iy submari- kcle Maskva per Kominfor- 
nų turi virš P' ma.

PARVEŽĖ 7,600 KRITU 
ŠIŲJŲ KUNUS

Armijos transportas Ca- 
roll Victory pirmadienį par
vežė į Brooklyno uostą 
7,600 kunus kritusių Euro
pos frontuose kareivių. Kū
nai bus išvežioti į įvairias 
vietas, kur bus palaidoti 
šeimų priežiūroje. Tai jau 
yra 16-as transportas su 
kritusiųjų kareivių kūnais.

RUSAI LAUKIA AME
RIKOJ DEPRESIJOS

Rusų žurnalas “Planovo- 
je (’hoziajstvo” praneša, 
kad Amerikoje bręsta nau
jas kapitalizmo krizis ir 
greit čia prasidės depresija. 
Tas pats žurnalas teisinasi, 
kodėl seniau daryti prana
šavimai dėl depresijos A- 
merikoje neišsipildė, bet, 
sako, dabar krizis jau tikrai 
bręsta ir Amerika neišvengs 
depresijos. Tas rusų žurna
las sako, kad Amerikoj jau 
yra 6 milionai bedarbių, 
nors Amerikos cenzo biuras 
surado tiktai 1,642.000 
bedarbiu.
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5 APŽVALGA I

“TAIKOS” PROPA
GANDA

“Skaudžiai, o skaudžiai ap- 
sivilta

“Vos spėjo Bimba iš Lietu
vos išvykti ir daugelis iš tų, 
kas su Bimba atvirai kalbėjo, 
tuoj nukentėjo, nes buvo tar- 

kalinami ir vėliau kiti

Maskva vėl varo ‘‘taikos” 
propagandą užsieniuose ir 
skelbia, kad Amerikos pre
zidentas greit atvažiuosiąs domi, kalinami ir \e 
j Maskvą, nusilenkti Azijos. jŲ dingo be žinios. 
Čingizchanui, o po to pa
saulyje užviešpataus gra- 
žiausia taika. Rusija žada jokių abejonių, kad Bimba 
net ir Berlyno blokadą nuj tuos atviresnius savo pasikal- 
imti, jei Trumanas labai 
žemai nusilenks Juozui 
Džugašviliui.

Maskvos “taikos” šurum- 
burum darosi per daug jau 
nuobodus, kad jie galėtų- 
didesnę .įtaką padaryti i 
žmones. Plepalai apie taiką, 
apie Rusijos “taikingumą”, 
sukti Maskvos diplomatų

“Areštai prasidėjo. kai 
Bimba išvažiavo. Tad nelieka'

bėjimus bus perdavęs “kam 
reikia".

“Bet gi iki jis buvo Lietu
voje. tai prieš tuos asmenis, 
atviriau su juo kalbėjusius.; 
jokių represijų nesiimta, mat 
laukta, kad dar daugiau kas 
su juo atviriau kalbėtųsi."

KELEIVIS. SO. BOSTON

ATIDARO NAUJĄ AERODROMĄ BERLYNO MIESTE

Berlyno mieste, prancūzų okupuotoj miesto dalyje, atidaromas naujas Tegel 
aerodromas, į kurį jau nusileidžia milžiniškas C-54 transporto orlaivis su vi
sokiomis prekėmis. Aerodromo atidaryme dalyvauja visų alijantų kariuome
nių atstovai, išskyrus rusus, kuriems nepatinka, kad Berlynas yra aprūpina
mas maistu ir kitomis reikmenėmis oro transportais.

Kas Savaite
rinktas į Sovietų Rusijos 
mokslų akademiją, kaipo 
“narys korespondentas”

Tardytojas Bėdoje
Kongresmenas J. Parnell

Thomas pagarsėjo kaipo —. T
neamerikoniškos veiklos ty- Dabar profesorius K. . 
rinėjimo komisijos pirmi-. Muller pasiuntė Sovietų 
ninkas. Jis ir jo vedama ko-j mokslų akademijai laišką, 
misija tyrinėjo Hollywoodo kuriame jis atsisako nuo 
“žvaigždes”, ar jos nėra už- garbės būti tos akademijos 
krėstos bolševizmo nuo- nariu korespondentu ir sa- 
dais. Jo komisija gaudė šni-, vo laišką paskelbė, 
pus, įtarinėjo mokslininkus R. J. Muller sako, kad 
kartais be jokių įrodymų ir Lysenko, kurio_ mortslą Sta- 
kėlė daug triukšmo. linas paskelbė pi įvalomu

Nūn, grand jury nutarė, J visiems genetikos mokslo 
ka' ' ’
nei w .
trauktas į teismą už sukčia- ninkas, 
vimus. Jis, sako. imdavęs R. J. Muller sako, kad 
iš kai kurių nuo jo priklau- Lysenko ir jo vienmintis 
somų tarnautoju jų algos Prezent mokslo srityje skel- 
dalį, kaipo atlyginimą už bia tokią pat teoriją, kokią

tad kongresmonas J. Par-, tyrinėtojams Rusijoj, yra 
įeil Thomas turi būti pa- “šarlatanas”, o ne moksh-

Mes nuo savęs norime
. . - , , pastebėti, kad, bolševikomanevrai, viskas tas akimii žiurint> Antanas

skamba, kaip nudėvėta pa- Bimba atliko tikui ka
sa"a; ,.,-v a. • - -ijis, kaipo bolševikas, turėjoJei rusų diktatoriai noi i j Mat, kiekvienas bol-
taikos, . taika bus išlaikyta, jševikas turi būti Rusijos
Bet jei Maskva, po prie- j agentas ir turi visur
danga taikos, vogs ir toliau i vdsada dirbti dėl Rusijos 
kaimynų žemes, jei ji plėsis jabo Todėl, jei Bimba skun 

dė rusų policijai lietuvius, 
tai jis atliko savo “bolševi
kišką pareigą”. Bet visų 
padorių lietuvių akyse A. 
Bimbos šnipiška veikla turi 
visai kitokį “skonį”.

Kinijos Likimas
ir toliau, kaip kruvina erkė 
kraują siurbdama, jei ji ne
paliks ramybėje Kinijos, 
Graikijos ir kitų kraštų — 
taika liks tiktai gražus mi
ražas, o pasaulis ruošis vi
somis išgalėmis karui.

Dėl naujosios Maskvos 
propagandos apie Truma- 
no atvykimą į Maskvą nusi
lenkti “didžiajam” Juozui, 
Amerikos diplomatiniai šal
tiniai sako:

“Amerikos pareigūnai visiš
kai nesvarstė idėją apie tiesio
gines derybas tarp prezidento 
Trumano ir premjero Stalino, 
ar apie siuntimą "taikos misi
jos’ į Kremlių, po to kai pre
zidentas Trumanas prieš ke
lias savaites galvojo pasiųsti 
Į Maskvą vyriausio teismo 
pirmininką Fred Vinson... Ma
skvos spaudos aiškinimai apie 
naudingumą tokios misijos 
yra gana pavojingos rūšies 
propagandinė
nes

PAS1KALBĖJIMAS SU 
BENEŠU

“New Leader” skelbia į- 
domų savo korespondento 
Europoje, Wolfgang Bret

, savo patarnavimus.
Ką teismas pasakys, ma

tysime ateityje. Bet to kon-
i gresmono politinė karjera 
yra baigta. Kas nori kitus 
tardyti ir valyti, pirmiausiai

rimtai suprasti, kad su Ki- tur^ but* pats be užmetimų, 
nijos likimu žaisti yra pa-! Pirma* Rezultatas 
vojinga. Užsienių politikoj demo-

Ar Kinijos nacionalinė kratų rinkiminis laimėjimas 
kad pre- 

davė į-

— a*.* iiuviviiaiinv nravų iįimiiiiuiid įai
Kinijos musių laukuose dėl Jaltos “sutarties” judo- valdžia yra bloga ar gera, jau pasireiškė tuo, 

sprendžiasi Azijos likimas, šiškumo ir pragaištingumo, bet ji yra vienintelė, kuri zidentas Trumanas 
Kinijoj gyvena 450 ar 500 Jaltoje Amerika sutiko už- gina šalies nepriklausomy- sakymą Valstybės departa 
milionų žmonių. (Tikro leisti rusams Mandžurijos'bę nuo rusiško imperializ- ««4mhii nonmit,' “Siaurį 
skaičiaus niekas nežino, nes uostus, visą “laukutinę” mo, kaip ji ją gynė ir nuo
gyventojų surašinėjimo ten Mongoliją ir tam tikras tei- japonų imperializmo. Todėl 
dar niekas nedarė). Kiek- sės į Mandžurijos gelžke-įtą valdžią reikia remti, kad 
vienas ketvirtas musų že- liūs. Rusai Jaltoje buvo pa- ji galėtų išvalyti iš savo 

5 gyventojas yra kinietis, sižadėję duoti nacionalinei krašto svetimus užkariauto- 
Cinija pati per save yra Kinijos vyriausybei “mate- jus. To reikalauja pačios

mes
Kinija pati per . . . . . _

labai svarbus kraštas ir rialinę ir moralinę para- Amerikos saugumas ir visos 
nors šiuo tarpu ji vra silp- mą . Bet kaip rusai savo Azijos likimas.

. . . .. • Tr .--_ Praeitą savaitę į Kiniją
VViiliam Č. Bullit

na, bet ateityje Kinija ne- pasižadėjimus “pildo”, tą Piž 
holz, prisiminimą apie vie- j abejojamai bus viena iš ga- šiandien visas pasaulis ži- išskrido

jimas vyko 1947 metais va
sario mėnesį Prahoje, preziSSS5____uciivu i uinuu5>e.

mentui paruošti “Šiaurės 
Atlanto Sąjungos” sutartį, 
pagal l^urią Amerika ir Ka
nada dėsis prie Vakarų Eu
ropos kraštų kariškos są
jungos. Vėliau, po sutarties 
pasirašymo, Amerika pra
dės teikti ginklų pagalbą, 
lend-lease formoje, savo są
jungininkams, kad jie rei
kalui kilus galėtų gintis nuo 
bendro priešo.

Šiaurės Atlanto Sąjunga 
bus sudaryta Jungtinių

hitleriniai mokslin inkai 
skelbė Vokietijoj. Kad ta 
teorija turi Stalino palaimi
nimą, kaip nacių mokslinin
kų teorijos turėjo Hitlerio 
palaiminimą, nieko nekei
čia tos teorijos klaidingu
me.

Atsisakydamas nuo “gar
bės” butų Sovietų akade
mijoj, R. J. Muller reiškia 
vilties, kad Sovietų akade
mija kada nors vėl grįš į 
pasaulio mokslo įstaigų 
skaičių...

Tas “kada nors” bus ta
da, kada Rusijoj bus paša
linta totalitarinė diktatūra. 
Ne anksčiau.
Trumano Draugai

Kas nori žinoti, kiek jis 
turi (neširdingų) draugų, 
tas turi laimėti rinkimus. 
Tada pasirodo, kiek yra no
rinčių sukopti į laimėtojo 
vežimą ir papurtinti jam 
ranką.

Prezidentas Trumanas da
bar tą žino. Tie, kurie jį no
rėjo nuversti nuo sostn. d»-

Ą jos pasisukimo priklauso ną Kiniją savo šalininkais, kinai greit gausią paskolą Tautų čarterio rėmuose, 
i' visos Azijos likimas. Jei Ki- Rusų politika Kinijoj bu- ginklams pirkti. Kalbama, panašiai, kaip yra sudary-

persasi į 
medaus mėne-W. Bretholz tada ką 

buvo atvykęs iš Rumunijos
ir kitų Balkanų kraštų. Ten____ __ ___ _____________ r_________ , --- ____ c - _____ _____ T
jis buvo matęsis sui Rumuni-' džiu” paseks" Indokinija, nijoj visą pokarinį laiką, KiVija* atsigins. ^et’pavo^ daroma Jungtinių Tautų peršari^T širdinga ^Tun^a 

«»S1CS J°s .valstiečių vadu Juliu Burma, Siamas, o vėliau ir buvo miglų politika. "Pnn- jus Vra didelis ir delsimui! organizacijos rėmuose. diksikrataf kurie ne^siuk?
agandinė taikos ofensyva., Mįmu <dabar Jaiį t.ur Į Indija, Indonezija, Malajai cipe” Amerika stovėjo už nebėra vietos. S. D. Amerikos balsuotojai pa- si užimti įonį2 jvajriu
visi pasaulyje nori taikos nebegyyasL su Bulganjos j ir kitos Azijos tautos. Ne- Kinijos nepriklausomybę, tvirtino nroviJontn T.-,,™ o- , ... , . I anų

‘ ” valstiečių vadu Nikola Pet- į perdedant galima sakyti, bet praktikoje Amerika vi-

Amerikos balsuotojai pa
tvirtino prezidento Truma
no užsienių politiką. JeiSikos ntrąVtLo Sd’uTusil^ kovuT (bolfev!lc,i pakartais),; kad Kinijoj sprendžiasi sai ‘nesipriešino Maskvos PITTSBURGHE SUDEGĖ Maskva nori tartis ir susi- 

C11 Tiieriveloiriirv' ,-nlo+tI (41T_ 1.. D.....r _______ ________“I ĮRTUVIU ŽINIOS’’ ’ * *•" "" — x-  1ninti J. A. Valstybių poziciją 
šaltajame kare“.

BIMBA ŠNIPAS

su Jugoslavijos valstiečių “Vakarų-Rytų” varžytynės. įsigalėjimui Kinijos platv- 
- vadu Dragoliub Yovano-^Ten eina karas tarp Mask- bėse. Kada japonai bandė

Į tarti, ji visada tą gali pada
ryti. Bet jei Maskva norės

aų w. cretnoiz atveze L. 
JJęnešui įspėjimą oir prašy
mą: Įspėjimą — saugotis

jienos rašo, kad 
Antanas Bimba, lankyda
masis Lietuvoje, rusams 
okupantams atliko ne tiktai

SU tun holšovitu arrorvt,, oi aevuMac, paėmę O glOOOn VISU lai ir zt
“atvirai Dasikalbėio’’ * i r daryti ką nors, Mandžuriją ir Mandžurijos ninkai.

” ’ • - - - Kad Rytų Europos kraštų uostus. Rusams po karo ten Amerikos oficialinė poli-Kad hirvn tnlr “l . * niascų uosius, nusams po
tikiu” kurie sukino laisvė nebūtų galutinai pa- teko nuginkluoti* apie 2 mi- tika Kinijoj siekė ne ’dau-
rai”*kalbėjo, tą ir pats Bim- smau^a’............... _ lio?u kareivių. ! giau ir ne m.iiau, kaip už-

• - - - E. Benesąsba patvirtino grižes iš Lie- benesąs įsklause VV. Apie pusę metų rusai šei- kaiti Kiniiai “koalicinę”
tuvos bet kad Bimba tuo- ®retbo^z perspėjimo ir pra- mininkavo Mandžurijoj ir vyriausybę j komunistais, 
lengvatikius rusu žvaltrvbai ^.ymo ir Pasakė’ ga‘ Pe.r laik3 japonų gink- kaip tai buvo padaryta
įskundė, tą tik dabar Žiži- -.a per,daug maža’ kad Hls. ..aP?inklavo daugybę (pagal Jaltos receptą) su 
nome “NamTpnn«” JIS £alėty k3 nors padaryti kiniečių. Kartu rusai išplėšė Rytų Europos kraštais. Ge-
kalu sako- ' "(dėl laisvės gelbėjimo Euro- Mandžurijos pramonę, iš- nerolo Marshall misija Ki-

pos Rytuose. O dėl įspėji- veždami iš ten už du bilio- nijoj turėjo tikslą įvesti ko-
“Iš visai patikimų šaltinių 

gautomis žiniomis iš Lietuvos. 
Bimbos vardas tenai žmonių 
tarpe vien tik keiksmu links
niuojamas.

“Mat, kai anuomet Bimba 
buvo Lietuvoje atsilankęs, tai 
kai kurie lietuviai juo pasiti
kėjo. Spėjo, kad šis vyras vis 
dėlto kilęs iš Lietuvos, todėl 
rasi jam bendri musų tautos 
reikalai nesą jau taip svetimi 
ir kaip š. Amerikos piliečiui 
gal ir galima kai kuo okupan
tais nusiskųsti. Manė, kad šis 
vyras gal kiek padoresnis už 
rusiškus bolševikus, todėl gal 
galima su juo atviriau pasi
kalbėti ir šnektelti opesniais 
musų tautos reikalais.

“Iki Bimba buvo Lietuvoje, 
kas su juo atviriau kalbėjosi, 
tie nenukentėjo ir spėjo gerai 
bus padarę jam šį tą daugiau 
pąsąkę, negu derėtų bolševikų 
pastumdėliui pasisakyti.

mo saugotis bolševikų, E. pu dolerių visokių mašinų munistus į bendrą valdžia 
Benešąs pasirodė aiškiai ū' įrengimų. Kada Kinijos ir tuo būt“, “reformuoti” 
apsispręndęs. Jo “apsi- nacionalinė vvriausvbė per- Kinijos gyvenimą. Kaip ži-1___ • ____ 1* •• ___ X. . •!____sprendimas” buvo pasi
traukti be kovos, jei bolše
vikai bandytų padaryti per
versmą. E. Benešąs pakar
totinai pabrėžė, kad jis 
trauksis, jei bolševikai ban
dys smurtu paimti valdžią!

Iš to matyti, kad E. Bene
šąs iš anksto buvo apsi
sprendęs nesipriešinti bol
ševikų perversmui. Jis skai
tė, kad toks priešinimasis 
butų beviltis dalykas ir iš 
anksto nutarė kapituliuoti.

Užtat kada bolševikai 
šiais metais vasario mėnesį 
padarė perversmą, E. Bene
šąs bailiai pasitraukė iš va

ėmė iš rusų Mandžuriją, ji noma iš to niekas neišėjo, 
ten rado pramonės griuvę-Į Po Marshall misijos Ame- 
sius ir daugybę apginkluotų rikos politika link Kinijos 
priešų, o Mandžurijos uos-, buvo svyraviinų ir neširdin- 
tai Kinijos nacionalinei! gurno politika. Amerika 
valdžiai buvo padaryti visai: delsė duoti Kinijai pagalba,
—-v• j I • • 1 x - *neprieinami, nes tuose uos 
tuose, su Amerikos laimini
mu, šeimininkauja rusai.

Šiandien tarp atvirų žmo
nių nebėra dvejų nuomonių

o jei kongresas ir tarė pa
galbą duoti, tai jos davimas 
buvo atidėlioiamas ir vilki
namas. Am- ika vis laukė, 
kad nacionaiinė Kinija ner-

Neklydo
Amerikos žurnalis

tai, po rinkimų daugiau ar 
mažiau “mušasi į krutinę” 
ir prisipažįsta, kad jie klai
dingai spėjo apie preziden
to rinkimų rezultatus.

Bet yra ir išimčių. Anta
nas Bimba sako, kad jis iš 
anksto žinojo, kaip rinki- 

j mai išpuls. Visi klydo, tik 
1 Antanas Bimba neklydo. 
! Štai ką tas neklaidingasis 
! sako:

“Nemažai pranašų ir iš 
i kairės smarkiai suklydo. Jie 
'šiandien irgi jaučiasi pras
tai. Buvo žmonių, kurie ma
nė, kad progresyvių parti-1 _ —. J * JI _ A • J •

komisijų vadovaujamas vie
tas. Prezidentui peršasi ir 
“progresyviai”, kurių vie
nas vadas, senatorius Tay- 
lor, sakosi dar tebesąs de
mokratų frakcijoj senate. 
Kalbama, . kad ir H. A. 
Wallace galvoja apie grįži
mą į demokratiškos asily- 
čios bundodaržį. O kiek vi
sokių draugų atsirado žur
nalistų ir politikierių tarpe!

Tur būt prezidentas Tru
manas ne kartą pagalvoja: 
Apsaugok mane, Viešpatie, 
nuo mano netikėtų draugų..
Keičiasi Redaktoriai

Brook lyno “Amerika” 
praneša, kad jos redakcijoj 
vėl pakeitimai — Dr. H. 
Lukaševičius traukiasi, o jo 
vieton stoja Dr. šerkšnas.

Tai jau kelintas pasikei
timas to savaitraščio redak
cijoj. Redaktorių pasikeiti
mo priežastį nesunku atspė
ti, žinant su kokiais sunku-

jos kandidatai dašivarys ^ls . JTuniiasi lietuviški

Mantas.
Palyginus su kapituliantu 

dovavimo ir užleido savo Benešu Balkanų demokratų 
vietą Gottwaldui. Toks bu- nužudytieji ir kalinami va
vo jo apsisprendimas iš

Manchesterio, Anglijoj, 
sitvarkytų, reformuotųsi, o profesorius P. M. S. Bra- 
kad privertus ją tą daryti,!ckett šiais metais gavo No- 
pagalba buvo rbdoma. bet beiio dovaną už fizikos

net iki 10,000,000 balsų, 
i Kas liečia mane, tokių iliu
zijų neturėjau”.

Matot, kur butą pranašo, 
, kurs aiškiai žinojo, kaip 
rinkimai išpuls. Ji§ žinojo 
ir lapkričio 6 d. (keturios 
dienos po rinkimų) pranešė 
pasauliui, kad jis vienas iš 
visos kraudės neklydo!

Įdomu, kodėl Bimba ne
pranešė apie savo žinojimą 
anksčiau, prieš rinkimus? 
Po rinkimų “rinkimus at
spėti” gali juk ir “galopai”,

savo tautą totalitarinei dik
tatūrai smaugti. Tokiam va- ------------- ----------- - — . ,
dui tautos paminklų nešta-: neduodama. Tuo tarpu ru- mokslo tyrinėjimus. Tas čia jokio bimbiško šviesaus 
to. Tai buvo bailus kapitu- sai pagailą nesigailėjo, profesorius yra anglų ato-'proto nereikia.

ypač ginklais, instruktoriais minės komisijos patarėjas, 
ir agitacijos specialistais. Jis nesenai pagarsėjo tuo,
Rusai žinojo, ko jie Kinijoj kad parašė knygą, kurioje 
siekia, o A -?rika tiktai ži-įsako, kad rusai butų kvaili,

dai yra didvyriai, kuriu at-
anksto ir jis visai samonin- mintis bus gerbiama, ‘ kol

Lysenko Šarlatanas!
Indianos universiteto pro

fesorius, R. J. Muller, apdo
vanotas Nobelio premija už

gai pasitraukė, išduodamas žmonės kovos už laisvę.

nojo, ko ji Kinijoj NENO- jei priimtų Amerikos planą vanotas Nobelio premija uj 
RI. Todėl i gai Kinijoj ir1 atominei energijai kontro- genetikos mokslo tyrinėji
laimi, o Amerika pradeda liuoti. mus, 1933 metais buvo iš-

laikraščiai Amerikoje, Mat, 
ir redaktoriai turi valgyti o 
siuvėjų šapos moka dvigu
bai daugiau, negu redakto
rius gali uždirbti prie laik
raščio redagavimo, tai pa
gunda yra didelė “palikti 
daų savo sielos” ir traukti 
duonos užsidirbti.

Iš “Amerikos” sužinome, 
kad jos dvasios globėjas 
yra turtingiausios lietuvių 
parapijos Brooklyne klebo
nas, kun. Pakalnis. Bet ir 
turtingoj parapijoj zakristį- 
jonaj kartais badauja, o 
lietuviški klebonai saviš
kius redaktorius neskaito 
nė zakristijonais, užtat re
daktoriai ir “traukiasi”. 
Vienas iš Bostono pabėgo 
net į Pietų Ameriką nuo 
savo “dvasios globėjų”.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAIO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos
1 Gražu* Festivali*— 

“Artistų Naktis**
Spalių 29 d. Worcesterio 

Auditoriume įvyko taip va
dinama “artistų naktis*’. 
Publikos buvo virš 3,000 ir

naviciutė, Ankstučiutė ir į 

Sargiunaitė. Tai tikros me-; 
no žvaigždės. Iš vyresniųjų, 
dar gerai dainuoja O. Budi-1 

j V. Ašmenskas. Gražiai pa- navičienė, K. Pupkienė ir 
dainavo Ona Dirvelienė, m. Skrickienė. Vadinasi, 
pritariant J. Dirveliui, taip vakaras praleista linksmai 
pat gražiai paskambino -r smagiai.
piano solo Rūta Šalaviejutė —o—
ir Virginija Šumskaitė da- Geras lietuvių draugas.'

šio festivalio žvaigždė buvojvė keletą smagių polkučių demokratas Harold D. Do-, 
vietos lietuvaitė Apolina;—akordionu. nahue, išrinktas i kongresą.:
Stoškus-Stoškiutė. Susirin- Vakarienėj darbavosi šie Jis nekartą yra užtaręs lie-!

vyrai: J. Krasinskas, M.t tuvius. Geros jam kloties.
Dudavičiaus Anuk&s.

kus publika jai kėlė di ( 
džiausiąs ovacijas — daug. Žemaitaitis, J. Miliauskas,

1 . a • w w « t , 1 A i T ?__ _ 1 , z— T"> T__

kos ir padainavo lietuvių;navičienė, K. Pupkienė, A. 
kalboje dainą, “Kur bakūžė; Kriaunelienė, V. Jablons-

STOUGHTON, MASS.

Klubai Susivienijo
Husų miesto du lietuviš-

samanota”. Nors daugelis kienė, O. Simanavičienė. O. ki klubai, Lietuvių Ameri- 
klausovų šios dainos žo- Juozunienė, M. Sablinskie- kos Piliečių klubas ir Lietu-' 
džių ir nesuprato, bet nepa- nė ir M. Miliauskienė. vių Tautiškas Namas, susi
prastai jautrus pavaizdavi-; —o— vienijo i vieną Suvienytą
mas lietuviškos bakūžės —; Vietos republikonai šių Lietuvių Draugiją. Susivie- 
to musų lietuviško vargelio; rinkimų metu gavo dideli nijimo iškilmėse dalyvavo 
—pas juos iššaukė didžiau-j smūgi. Matot, niekas neti- apie 600 žmonių. Sujungi- 
sio susijaudinimo ir ašarų, kėjo, kad Trumanas liks mo dokumentą paruošė ad- 
Dar kartą ji buvo iššaukta musų šalies prezidentu. Visi voką tas Paul Šykes, o iškil

minė, kad bus išrinktas mėms vadovavo Mrs. Annie 
Dewey. M. Chencus.

Daug ir lietuvių pralošė Naujos Draugijos valdy-i 
savo pinigus betindami už bą, iki ateinančių rinkimu

ir padainavo “Home, sweet- 
home”.

Worcesterio dienraščiai 
rytojaus dieną davė ilgus

PIRMAS SNIEGAS ROCKY KALNUOSE
Philadelphijos Naujienos

Persergėjimą*, Įvairenybė* Rūpestinga* Žmogus
ir Rinkimai Tūlas “kultūrinės vodkos

Rašau laišką su perspėji- pakliopščikas” nei iš šio nei
mu. Jus ten Bostone bukite iš to musų klube padarė su- 
at argus ir apie klubus nie- manymą, kad į klubo len
ko blogo nerašykite. Jus giamą vištų balių butų pa

kviestas ir kunigas ar net 
keli kunigai. Kodėl jis tokį 
pasiūlymą darė, aš nesu- 

tai už šitokį rašymą musų! prantu.
klubas jumis rengiasi nu-; Nartai nutarė, kad į viš-
bausti. Kaip tik pasibaigs tų balių gali ateiti ir kuni-

! prenumerata už “Keleivį”, gai, jei jie užsimokės už
tai jums bus bandoma pa- dišę po 3 dolerius. O jei
daryti vokiškas “kaput”, kam reikės kunigų patarna- 
kaip jau vieną kartą buvo vimo, tai tas irgi turės mo- 
bandyta. Seniau neišdegė, keti. Nes, ranka ranką maz- 
bet dabar yra valia, yra ir goja, o doleris dolerį re- 
pasiryžimas “Keleivį” nu- rnia, ne tiesa?
tildyti, kad musų klube jis Gardu. Aluti., Balta 
nebepasirodytų... Putelė

Mat, pas mus, kaip, tur Kaip visoje Amerikoje, 
out, ir kitur, yra žmonių, tai ir p,,^ turėjome 
kurie bijo teisybes, kaip tu- rinkimus. Gaila ka(1 nJebu. 
las paukštis dienos sviesos.
Aš to paukščio vardo neži
nau, o jei ir žinojau, tai per 
40 metų gyvenu paukščių įj"^. Pe7vi4" dieną ^ė- 
nematydamas ir pamiršau. rem. Balsavom ir vėl gė-

Padaręs perspėjimą ir, i'čm. O kaip tik užsibaigė 
taip sakant, numazgojęs; balsavimas ir pradėjo bal
savo rankas dėl jūsų liki-jsus skaityti, tai pasirodė, 
mo, noriu pranešti, kad mu- kad musų warde likosi pa- 

' liuosuoti iš pareigų visi re
publikonai. Atrodo, kad

parašėte, kad pas mus iš di
delio biznio klubo nariams 
lieka tik špygos špygelės,

Pirmas sniegas užvertė Rocky kalnus ir paveiksle 
matuti, kaip viena pakeleivė šluoja savo automobi
lį, kurio langai visai užsilipdė. Ne kitaip bus ir pas

šio festivalio aprašymus, Dewey. Savaitė prieš rinki- sausio mėnesį, sudaro šie kėliau, ka(L a.eLs apeigai >u sniegu.__________
taipgi Apolinos ir visos mus teko kalbėti su vienu asmens: Juozas Lavas, Vin-'M ~ rengimo komisi- Kalvaitis Gira Reinka K. 

* 1 1 , , . , • — . • _ V • f-, . Al L ja kviečia visus Hartfordo Meškeravičius, V. Was:lius,

Beje, Apolinos Stoškiutės 
jaunesnioji sesutė Aldona 
išteka už brooklyniečio Ed- 
ward J. Roman. Vestuvės 
įvyks lapkričio 27 d. šv. 
Vincento bažnyčioje, Ne\v 
Yorke.

—o—

kad gali laimėti Trumanas, šis, Stepas LaPorte, Alek 
o jis Trumaną išvadino su- Sandras Adams ir Pranas 
skurėliu ir sakė, kad aš Vereška.
žioplys... Apie tas susijungimo iš-

Trumaną išrinko darbi- kilmes parašė ir musų vie
t felviaus profesionalu, keliunas, M. Žilinskas. No- žmones. Dirbtuvėse jie kuz- jo pikcien, kuriame LaPor-Į •

ir apielinkės lietuvius daly- J. P. Montvila, adv. S. Bre- 
vauti gruodžio 5 d. Ameri- dės, Jr., Billy Walter, P. 
kos Lietuvių Piliečių Klubo Mačys, J. Aymonas, Agnės 
salėje, viršutinėje svetainėj Kupčinskas, R. Povilauskas, 
4 vai. p. p. Bus puikus pie- Veronika Girnys, A. Jan-

sų klubo knygų inspekto
riai darė trečio bertainio 
knygų patikrinimą ir išda
vė mums raportą. Jie sakė, 
kad musų klubas darė biz-

dėjosi balsuoti tik už Tru- te ir Lavas kartu nutraukti. valdininkų, teisėjų ir kitų. reikienė, Styra, J. .Mackevi j nio tarp 52 ir 55 tūkstančių 
ne tik susina- čius, Patašius, W. Bronius,! dolerių. Tai biski3 biznio,maną. Aš tą patyriau dirb- Juozas 

Šiomis dienomis atvyko damas kartu su jais. Juos mei 
iš Vokietijos mokytoja An- išgąsdino Taft-Hartley ak- Amerikos 
gėla Šidlauskaitė, vilkaviš . tas. į si jis
kiete, mokytojavusi Vii-' enflnet,ro -a-* dn^° dimisijos nartus: 1) J. Pilkv- B.Zaruba, J. Šaltis po $1. Q ant magaryčių galiu pri-
niaus pradžios mokykloje! Viena, vietosspaustuv- nuskoliskas idėjas n prie H!kįuska. kuri visada gajį. ir Juoza5 Avižonis $5. Viso dėti, kad ir visoj lietuviškoj 

“Telegram” nmkg sandanecių vaka- amenkomskos yeliavos^vi-i matytfklu,^ 227 gauta aukų $103.60. Už au- Kanadoj. Su musų klubu
nn.7'na^k'JtiKAi‘XtoU: iu t “a'’-“’J8“’! rence st- 2> v- Z°!ne>'žal- kas maloniai aėiuojame. niekas negali susilygintinore pasakyti. Atsistojęs jis žmogus susiprato ir jei taip į • k7 ynrk K.-ežį tori gaLa' UiM

Worceste r i ozlnvA riloiii r* n»*naxy*vi a uat v: piavy tipu aojruuį is jūra
pergyventų nuotikių 1940- 
1941 metais.

Angelą gavo darbą šv. 
Vincento ligoninėj, slaugės 
pagelbininke.

—o—
Spalių 31 d. Liet. Piliečių 

Kliubo svetainėje buvo San
daros Pirmojo Apskričio 
suvažiavimas.' Delegatų bu
vo 53.

Suvažiavimą atidarė vie-

biznio daryme.
Bet kai išmokėjome už

, , „ . . lvau..u v.ių --------------------------------------- I nupirktą ta vorą ir patama-
nuduoda ir ką nore b 339 ęaįitoj ave 2rįa ! vimus> tai musų klubui liko
uz nosies payedzioti., k B Ve- ries Ieškome PGIM- zero,

tą1 tegul jis nore ir susivi-į s -ki • cz»rfn ' '
Nesuprantu, kam tokiose nio ja visas i žvaigždėtą vė-' ’ SGTIO

sueigose reikėtų su dievais liavą, lietuviai visvien ži- * - o oe. --------

dangų, ir žemę. Jis padarė nu. Bet jei musų Juozas tik- Treivbėr kiu -
gražų dalyką, bet kam jis tai Jaunu yru lrejyb „ u _
sutvėrė tuos velnius?” Ir nori
atsisėdo.

ir velniais disputą vesti, 
-o-

nos, su kuo turi reikalą.
A. P.

Vienas Newarko pisortus,
matyt labai pamilo SLA. HARTFORD, CONN.

tinęs kuopos pirmininkas; viršininkus — Dr. M. Vini-į --------
J. Pupka ir tvarkos vedimą;ką ir V. Laukaitį. Per vieną Pranešimas Hartfordo ir 
pavedė apskričio pirminin-laikraštį jis terlioja tuos vy- apylinkė* lietuviam*

BROOKLYN. N. Y

Paminklui Statyti K-tas.

zerft

vo vyčių generolo, nes alu
čio buvo net 60 bačkų vie
name musu lietuviškame

rinkimus pragėrėme, ar ką?
Vienas republikoniškas 

aukštas asmuo paačiavo su
sirinkusiems už paramą 
praeityje, pasakė labą nakt 
ir apleido kambarį. Bet iš
eidamas jis sakė, kad dau
giau jie musų klubo nebe
kankins su tiek daug alaus..

Belz-ta*.
Į Geresni Gyvenimą...

Musu klllhp nn susirinki-« z * *
mo, kuriame buvo visaip 
“garbavojamas’’ ir “Kelei
vis”, keli bolševikėliai pra
dėjo vienam žmogui įkalbi- 

. . . , nėti, kad “K.” nėra geras,
ro ir zero. Laimei, bet sako “Laisvė” gera, ji 
įme nnnmu įnlaiikn << j , • . . J.kad turime nuomų įplaukų'-ro(lo keli? <ferWlli’kalįs-'i

, šaltini tai is ten gavome • geresnį gyvenimą”. Taip ir 
_ mažiuką tūkstantėlį (dole-; rodo. kain su nirštuB. Vedeikis Tokiu l)avadinimu trum- JUKSvanteii (aoie- rodo, kaip su pirštu.

du apysakaičių ir vaizdelių W ° "e ^o.k>t?> K l.'k P"’. Ginčytis aš nemėgstu, bet 
J deJę pajamas šiaip taip, aDjp ta bnlšovikn

Aukos Dariaus Girėno pa
minklui statyti surinktos 
minėjimo bankie te Pilie-

linkini į askelbė žinomas talP; apie tą bolševiku “geresnį
lietuvių rašytojas Liudas:ls!yglnomc VIsas gyvenimą” aš šiek tiek ži-
Dovydėnas Vokietijoj____  ___ w_<į. Vargšai mes, vos galus; nau. čia Ameriko) jie mum

It’nranip irlpta is snv<wi 5U galais sudurtame ir nors; rodo kelią į “Kultūrinio 
, - ,®ta , verk’ Koks galas išgalvojo centro karčiamą” ir aukųkeltų tr novelų, dangums,ai ^r/gasK^ba? ir visokia prašo, kad “teiįbę suieškj;

ttj ’• O Rusijoj jie žmonėmskui K. Jurgehunui. Sekreto- ras. Beje, tas pisonus, va Jau buvau Keleivyje , ‘ spa’iu 16 di, 19^8 .iš karo pergyvenimų arsu;K-~ .- T. 
riavo Kostas Mereškevi- ziuodamas is Bostono sei- rasęs pnes lapkncio 2 d. 7 ’ p kap? vjenain ar kitai0 susi-i numenus? Jei to nebūtų,
čius. my, viename vietos piknike rinkimus ir buvau minėjęs, Aukojo: po ?iį.00: \. E-;u va;Zrf5 jr ivvkiu. Knv- ta(ia :r musll klube butų; davė toki geresni gyvegi-

Iš raportu paaiškėjo, kad sakė prakalbą — apie Sek- kad iš mus apielinkės į j Vadinis. Y. StuTietičius. J ?0V vra 280 puslapiu ido- viskas gerai. Tos knygos ir mą - mm n,r,n -
apskr. turtas siekia virš 900;minių veršius! Ką jis nore- Connecticut valstijos sena- Sadauskas. P. Šilinis. ?• įnaus’skaitymo. * * Lčbos mums tikrai visai ne-
dolerių. Iš tos sumos apie jo tuo pasakyti, woreeste- tą nuo 7-to distrikto buvo Baltauskas, V. Karvelis. ‘ • tinka.
300 dol. paskirta labdaros riečiams yra didelė paslap- nominuotas demokratų par- Aukojo po $2.00: Balt- ts 13 apysakaičių sunxu Kai kurte nariai sako,
reikalams: tis dar ir dabar. tijos kandidatas, adv. Pra- runas. F. Venys. f. Paeis, ^tų pasakyti, kuri caro kad musų direktoriai nemo-

Suvažiavimas priėmė ke- —°; nas Mančiunas. šis jaunas J- Kuodis, A. Jakijiskas. gilesnį įspūdį, bet visos jos ka rokuoti. Manau, kad to
lias rezoliucijas. Rezoliuci- Lapkričio 7 d. Lietuvių lietuvis rinkimus laimėjo ir Aukojo po Sl/f: Pet- Įdomios skaityti, gyvai pa- kios kalbos visai be reikalo 

- - ........ .............. ' ................ .... >nn. valsti- raška. Zakarauskilnė, K. ■ aortos ir ginai įsminga at- leidžiamos, nes tie direkto-

nuo kurio žmonės bė
ga, kaip nuo pavėtrės...

Bet yra žmonių, kurie 
savo kalba, kaip papūgos. 
Atrodo, kad ir jų gaivose 
smegenų tiek tėra/kiek pa
pūgų galvose. K. N.

jų komisiją sudarė V. Kon
čius, K. Žurlis ir P. Pečiu
lis.

Suvažiavimas praėjo la
bai draugiškoj nuotaikoj. 
Apskričio valdybon (sekan- 
tiem metam) išrinkti: pirm. 
J. Arlauskas, vice pirm. P. 
Y’ankus, sekr. K. Mereške- 
vičius, ižd. J. Lekys; iždo 
globėjai — J. Pupka ir J. 
Verseckas.

Toje pat svetainėje ir tą 
pat dieną buvo suruošta

Moterų Klubo choras, vado- yra išrinktas į Conn. 
vaujant M. Meškienei-Jab- jos senatą, jo draugai ir Bundonis, V. 
konsky
tei 
strel

juokino iki ašarų. Jomis nieko kitko nerengti, bet! skis, Y. Petruške^čius, J. ta trumputė apysakaite iš j0 pagarbai, kurio nuopel-
buvo Viktorija Jasiukaitie- atsilankyti į šias rengiamas • Kairys, V. Paulanslas. Pet-: ?:uno piemenuko pergyve- nų as, prasčiokas žmogus,
nė, M. Skrickienė, K, Geru- senatoriaus Mančiuno pa- rauskas, A. RaškvsJV. Ado- r-jmų ir yra pati stipriausia visai nežinau. Bet ar svar-
liutė ir M. Kavaliauskienė, gerbimo vaišes, nes tai la- mavičius, F WWte, A. ’10 ,inKini° <laleiė. bu nuopelnai? Juk gerbia-
Publikos buvo kupina L. N. bai svarbu, kad mus lietu-! Bubnis, J. Stakevifus, A. Linkėtina knygai plačiai me į savo pilvą, o ne į sve-
C. svetainė. vis tautietis laimėjo tokią; Buivydienė, F. >®Ias, F. pasklysti. Ji tikrai įdomi ir timą!

Choras ir solistai sudaina- svarbią valstybine vieta,; Kebėrta, F Sko’.f J. Va- verta įsigyti. Ją gaiima nu- Kaip matyti, koki tai sti-
vo virš 20 dainų. Prie to kurią per ilgus metus turėjo j laitis, M. KlimienėlM. Da- T. irkti per draugą N. Jo- pri jėga užsispyrė mus nai į
choro priklauso nemažai daugiausia republikonai. i nilevičius, J Ar.lreškevi- cušką, prisiunčiant jam $1. kinti ir nieko negalima pa-;„ I 1._J-------1-.. r_. . ~ *J---- - M ic J-—♦: i- JjU- ^aj ngra

aitienė. itimuin. riai vra puikus vyrai, jie WORCESTER. MASS

CBESTKETS
CANTEEN

vakarienė delegatams pa- žymių vietos solisčių.— Br. Taigi, kad pagerbti nau-ičius, A. Salaviėiuč.Įlos. Ri Adresas: N. Jonuška, 15 daryti. Ir, deja, 
gerbti. Programai vadovavo Šimkus, Kilmonytė, Luga- jai išrinktą senatorių Praną' mavičius, K. ženails,. Julia Cotton st. Roslindale, Mass. melas.

VIETA M AMINI IR AII.TA

Visokių Gėrimų, Alam, 
gardžiai pagamintų Val>

ir Užkandžių
Čia jęaunama ir “Keleiviu” 

pevieniNia numeriaui

MO MILLBURY STREETI
UliKi KSTF.k

SIUNTINYS Nr. 4—$7.10 
2 sv. 3 ozs. kiauliniu tauku 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. degintos kavos

AID OVERSEAS, INC., 4851 S. AshUnd Ave., Chicago 9, Illinoi* 1 sv. 1 oz. šokolado1*1 ’
2 žabalai tualetinio muilo

Ain nVFBSFAS. INC. nimAa maisto Mantinius i visas 4 Vokietijos zonas ir kitos Eoropos H o«. (1 dėžutė) komi. pien„ 
kraštoa, ttakynu. SSSR. Siontąiiai ym^ rilaai^ apdrausti tingimų. ^MtM^^ran- slrNT|NYS Xr 7-----TĮ----

2 sv. rūkytų* lašinių*
2 sv. presuoto marmelado 
2 sv. degintos kavos 
2 sv. 3 ozs. cukraus 
1 av. 2 ozą, margarino

Neužmirškit Padėti Tremtiniui

LIVE sveikatos departamentų priežiūroje.
taima ar organizacijoms, užsakant ii karto didesnį siuntinių skaičių doo-

SIUNTINYS Nr. 1—SIUNTINYS Nr. 2—>7.20 
t 3 on. kiaulinių tantkų 2 sv. S ozs. kiaulinių taukų
2 ST. rykytų lašinių 2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. salami dešros 2 sv. ozs. margarino
2 av (be 2 ozą.) ken. bekono 2 sv. (be 2 on.) ken. bekono
1 st. 2 ozs. margarino. , 1 sv. kiaulienos mėsos

SIUNTINYS Nr. 3—>7.20 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. 3 ozs. margarino 
1 sv. kiaulienos mėsos

SIIITINYS >r. s—«2.95 
lėtinių miltų 

cukrau s
NVS Nr. >J—S 

Jkytų lašinių 
armelad '

avos
l_ozs. cukrau ■________

YS ^r. 1”—
k y tų
ozs. kiauliniu tam u 
ozs. margarino 
vos
oz. šok«la<lo

l<<zs

SIUNTINYS Nr. 6_»2go 
8 sv. 13 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 7->7.20
3 sv. rusytų lašinių
O 1 0ZS- kiaul>niM taukų 
2 šv. 3 ozs. margarino 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono

3 sv. 
2 sv.

-Rys n r. ii—
Vos
ozs. cukraus

•>zs. miežinių knv>pų _
Rys N r.

tytų lašinių 
>za. kiaulinių taukų

— kOs >zs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 13—$.'».3O 
1 sv. 2 ozs. kiaulinių taunų 
1 sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. presuoto marmelado
1 sv. 2 ozs, syrupo
2 sv. 3 ozs. cukraus 
2 sv. 3 ozs. ryžių
’į sv. kakavos
1 dėz.utė kor.d. grietinės_______

SIUNTINYS Nr. 14 $«.IO
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. presuoto marmelado
2 sv. 3 ozs. cukraus
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gabalai tualetinio muilo

2 gabalai tualetinio muilo 
1 sv. miežinių kruopų 
I dėžutė kond. grietinės 
’.į sv. kakavos 
tį sv. saldainių “bonbon”

SIUNTINYS N r. 1«—>3.25 
1 sv. 2 oz. kiaulinių taukų 
1 sv. rūkytų lašinių 
1 sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. presuoto marmelado 
1 sv. kavos
4 sv. 7 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 1.7—
1 sv. 2 ozs. margarino 
1 sv. 2 ozs. syrupo 
1 sv. presuoto marmaledo 
1 dėžutė kepeninės pastos
1 s v. kavos
2 sv. 3 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 17—>3.4.» 
1 sv. 2 ozs. kiaulinių taukų 
1 sv. 2 ozs. margarino 
I sv. presuoto marmelado 
I sv. degintos kavoe
1 sv. 2 ozs. miežinių kruopų 
? sv. 3 ozs. sūrio
2 sv. 3 ozs. cukraus

SIUNTINYS Nr. 13—>5.60 
4 sv. rūkytų lašinių 
4 sv. 7 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. margarino________

SIUNTINYS Nr. h’—>*.»5
2 sv. 3 ozs. kiaulinių taukų 
2 sv. i ukytų lašinių
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bekono 

Į 2 sv. 3 ozs. margarino
2 sv. presuoto marmelado 
4 sv. kavos 
4 sv. 7 ozs. cukraus
2 gabalai tualetini.) muilo

Siuntinys Nr. 20—>7.80
4 sv. 7 ozs. margarino 
4 sv. 7 ozs. cukraus 
4 sv. kavos
3 sv. 5 ozs. miežinių kruopų 
2 sv. presuoti, marmelado
2 sv. kvietinių miltų

PASTABA. Čia nustaty lot, kainos siuntiniams j Vokietijų; 
siunčiant j kitus kraštus reikia pridėti 44 centų už kiekvienų 
siuntini specialioms išlaidoms padengti.
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Ketvirtas
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Laiškas iš Anglijos 744,000 automobilių. Garny-. 
ba ir ten kyla ir dabar kas 
savaitę ten pagaminama 
7,000 automobilių. Bet 75 

a vėlavo. Visi nuošimčiai anglų automobi-:Suvažiavimui Pa»ibaigu» j kad jis labai pav
Šių metu spalių 16-17 die- mes gerai žinome, kad “tau lių gamybos išvežama Į už- 

nomis Įvyko vienos lietuvių-tos vado” partija ir grupė slėnius ir tik 25 nuošimčiai 
sąjungos suvažiavimas. To tikrai buvo Lietuvoje dide- lieka krašte.
suvažiavimo platus aprašy- lis, atsiprašant, ‘“mėšlynas’’. Todėl anglai turės dar
mas tilpo “Britanijos Lietu
vis” Nr. 43 (65) spalių m. 
21 d. Kadangi kaip kurie 
klausimai gali buti idomus
ir lietuvių demokratinei vi-į marinę 4‘snaarvę”. tai jis 
suomenei todėl ir noriu čia lengvai užuostų, kuri parti- 
šiek tiek tuo reikalu išsitar- ja daugiau smarvės paga- 
ti. mina. Bet kalbėti su tos ru-

Pirmiausia dėl pačio su- sies “diplomatu ", kurs mėg-

Jeigu “jo ekscelencija” “eilę metų” laukti, kol jie 
Bronius Balutis nebūtų tau- galės laisvai nusipirkti sau 
tininkų partijos žmogus, automobili. A. M.
linkęs trupučiuką i volde-į --------------

Įvairenybes
Prieš 90 metų iš oro fo- 

tografišką nuotrauką pada
rė žymus francuzų fotogra
fas Nadar. iškilęs balionui 

cia,virš Paryžiaus.
važiavimo dalyvių. Neži sta po mėšlynus kapstytis.
nau ar ten radosi nors kiek . yra bergždžias '’alvkas. 
pažangiųjų lietuviškų par*. Britanijos lietiniai i? či

I paeitos laikų 
to “finansų ministeri” arba 
kain tada vadino finansų 

j tarėja. Antra labai “vožna” 
asmenybė tai \ ilniaus Fabr- 
bereitschaft’o direktoris. Vo 
kiečiu laikais tokio dirėkto- 
rio pareiga buvo tvarkyti 

> visą autovežimų judėjimą. 
Vieta lakai pelninga ir duo
danti daug visokių galimy
bių. Ponas “direktorius” ir 
“pelnėsi” iki atsisėdo už 
grotų. Bet matyti toje są
jungoje tokiems asmenims 
gali buti vietos ir jie gali 
net suvažiavimui atstovau- 

vra

rė j atsakomincas vietas. ^a^k^
Jei B. Balutis galėk) buti J1 nuplaukė 1300 mylių.
Lietuvos ministeriu 1 ondo- ; ~
ne ir ten “atstovauti”, tai o Generolas Sir Arthur 
aš pagal ta turiu visai aiš-: Sloggett Peršautas
kų vaizdą, kain Lietuvos V*Lsn’d> Odunnanų kare 
smetoniški diplomatai buvo

—Alou, Maik! Kas girdėt kok man apie tą gyvačių 
ant balto svieto- garbinimą.

—Jeigu tėvas skaitytum j —Man rodos, kad ir tė- tje Ponas “direktorius 
laikraščius, tai nereikėtų vas jas garbini, 
klausinėti, kas girdėti; pats: —Nebūk pašėlęs! 
viską žinotum. Į

—-Bet jeigu aš skaityčiau, —Bet ar tėvas

skiriami.
P-nui B. Balučiui leisiu

sau priminti, kad diploma
tui netiktų nešti savo fašis
tinio reikalėlio i neva tai 
“nešališką” sąjungą ir ten 
“smirdančiomis" kalbomis 
švaistytis. Gal p. Balučiui 
nepatinka demokratiškos 
lietuvių srovės, bet kas iš

1898 m. anot daktarų tvir
tinimo, jis gyvenęs dar 31Į 
metus. Miręs turėdamas 72 
metu amžiaus.

Karvelis yra vienatinis i 
paukštelis, kuris geria van-j 
denį siurbdamas snapą Į- 
merkęs.

netiki.

“nepėsčias . nes būdamas t°? Mums i is irgi nepatin-
• Vokietijoje sugebėjo būtina.

- ■ • Ar" Balučiam? natmka ar. i net vieno Lietuviu komiteto;1 I ... *■
’ pirmininku.
” I rr’ * •kad gyvatinė yra geras \ai-u Trečia asmenybė gal ido 

stas nuo reumatizmo ir ki- piiausia Taj vienas rašyto-
tai tu, Maike, Įbruktum
man kokią bedievišką ga- ______ ___ ________
zietą, ir aš vistiek teisybės tokių ligų". As esu skaitęs,!-^ kuris Nepriklausomy- 
nežinočiau. Aš žinau: tie kad Lietuvos žmonės turi jajkais rodos buvo su- 

visokių legendų apie gy?a' kėlės dideli triukšmą spau- 
tęs. Tarp kaimiečių yra įsi- , H tik" dėl lenkiško

bedieviški raštai, tai tikra 
zguba žmogaus dusiai.

—O vis dėlto tėvas nori 
žinoti, kas pasauly dedasi.

p Kaimiečių yra Įsi’ : joje af tjk ne lenkiško 
tikinimas, kad žalčiai nesą veikalo “Popioly” (pele- 
žmogui laimę ir jų negali- į na^ plagijato. Tas pats ra- 

-Maike, aš noriu žinoti Į M Aas Peuau^ šytojas budamaž Lietuvos
tik apie vainas. liiraejau,i
kad Čainijoj dabar eina či- 
delis faitas. Ar tas teisybė?

Taip, tėve; Kinijoj di-

įsai iuunieįies įsai niurnu vaip
pat prigulėjo P. O. W. (len
kų karinė organizacija)

apie “Eglę, Žalčių Karalie
nę”. Yra burtininkų, “šep- __ _ _ _____ _
tunais ir žiniais vadina-, Lietuvoje, kuri siekė ginklu

Helis kr'auio Dralieiima  ̂ kurie ^’do g?”™”' ... ...- J. P . J . ^us„žmones/r ęvuii^ i nep^
užkalbėjimais. O ką reis-, p.a(jaryti Lenkijos provinci- 

kia tie . užkalbėjimai . Tai,ja Kalbamoji asmenybė 
maldavimas, kad gyvate dajVVavo aktingai aukščiau 
pasigailėtų, kad jos Įgilta?

—Na, tai su kuo gi tie
caimai musasi?

—Kiniečiai mušasi 
savęs, tėve.

—Ar tai jie ne vienos 
tautos žmonės?

—Jie yra vienos tautos, 
bet ne vienodų Įsitikinimų! 
Vieni nori būt nepriklauso
mi. o kiti nori jlėtis su ko
munistiška Rusija. Dėl to ir 
žudo vieni kitus.

tarp
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MARINAI APS1KASA ARGENT1A PAKRANTĖJE

7^:.^f JPC-
*> .r?■

t*' k*?

Newfoundlando pakraščiuose, prie Argentia mieste
lio, Amerikos armija, marinai ir karo laivai darė ka
riškus pratimus. Manevruose dalyvavo 100 laivų, 30 
orlaivių eskadrilių ir 31,000 kareivių. Paveiksle ma; 
tyti pirmieji marinai, kurie išsikėlė Į pakraštį ir tuoj 
pasiruošė gynimuisi.

MARGUMYNAI
_____ «

Spalvuoti Paišeliai Yra \ Upės Įkinkymas į darbą
Nuodingi I panaikintų potvimų pavojų,

Profesorius Dr. H. Brie- kurs dabar kasmet gresia 
u j ~ 77 ger pranešė Amerikos Pub- Columbia paupio žemėms,
Raudonojo Kryžiaus or- Hc HeaĮth Associacijai, kad 500 ketvirtainių mylių že- 

gamzacijos pradžia skaito-, Vaikų, kurie suvalgė mes butų padaryta derlin- 
ma nuo Genevos konvenci- spaivuotų paišelių, susirgo gaiš laukais. 500 mylių upės 
jos, kuri įvyko 1864 metais. kraujo užnuodijimu. Papra- butų galima padaryti tin-

T- • _ zv# o n, a# -i štai žmonės mano, kad spal- karną laivams plaukioti.. °{.^outh Afnka vuoti paišeliai yra nepavo- Columbia upė teka iš Ka-
tun dvi sostine Pretona jingi sveikatai ir perka juos nados, British Columbia, 

..os, grupes, pasaulėžvalgos)ir LaP€town- vaikams piešinėti. per vakarines J. A. Valsti-
ir kitokie skinamai. Aš sa-l Dr. H. Brieger sako, kad jas. Ji turi 1,400 mylių ilgu-
kau, — gerai, kad yra. Sueco kanalu per metus paišeliai, kuriuos tie susir- mo.

Bendras darbas reika- \ pervežama apie 30 milionų eusieji vaikai sukramtė ir

ne, musų visuomenėj, kaip 
ir KIEKVIENOJ laisvoj vi- 
suomenėj, yra srovės, parti-i j“" »vi sosoi 
os e-ninės nssaiilėžvalcros 11 Capetorvn.

lauja visokių pažiūrų žmo
nes suburti savitarpio pasi
tikėjimo ir savvtarpės na- 
garbos ryšiai.-. Bet dėlto 
reikia, kąd “nešališkos” są
jungos priešakyje stovėtų 
žmonės, kurie neveidmai-

tonų visokių prekių. prarijo, buvo raudonai Vėl Tyrinėt Quoddy Įlanką
o - ------7. . „ , orenžinės, orenžinės, gelto- Amerika ir Kanada suta-
Septyni Jungtinių A. Vai- nos įr violetinės spalvos. - rė vėl bandyti pažaboti Pas- 

stybių prezidentai mirė ei- Ar spalva turi ką bendra suį samaąuoddy Įlankos vande- 
dami pareigas. paišelio nuodingumu, Dr. nis ir gaminti elektrą iš ju-

------— . H. Brieger nesakė. Bet tė- ros potvinių ir atoslūgių.
Jeigu netun metnkų ir, vaj turėtu žinoti, kad spal- Tyrinėjimai toje Įlankoje,
,ri VioV ^ vuoti paišeliai g ”

vojingi vaikams
mu, kurie gydo gyvačių! 7A77n T iPtnvnZ niauja, kurie turi švarias n.on sužinoti, kiek metų tu-vuotį paišeliai gali buti pa-i Maine šiaurinėje dalyje

gyvulius „77,.;uit rankas ir kurie nėra susite-i H’ ras.vk Census Bureau vojingi vaikams. tarp Amerikos ir Kanados,
į buvo daromi jau senai, bet 
1936 metais darbai buvo

nenumirtų. Taigi 
matome, kad gyvačių garbi
nimas nėra dar visai išny
kęs ir Lietuvoje. Indijoj ši
tie prietarai yra daug stip
resni, nes žmonės tamsesni. 
Tenai vra net tam tikri ku

žmogus paminėtame veikime, kas 
dabai- nesudaro sunkumų, 
kad butų išrinktas Į Sąjun
gos garbės teismą teisti lie
tuvius.

Toliau ė:o savytarpis gy
rimasis. Kaip kas pagyrė

rankas ir kurie nėra susite-r^vk Census Bureau 
pę smetoninė? diktatūros! ”ąshington 25,. D. C. ir Į- 
rėžimn laikai' dėk vieną dolen atsakymui.

. r Makedonietis. Biuras suieško tik iki 1880 
_________metų. O visi kiti senesni re-|

Automobiliu Faktai
Amerikos automobilių fa

brikantų sąjunga skelbia 
per “Automobile Facts”, 
kad po karo čia jau padirb-c* • • • i M 7 - vcAivF . ei u p<xi»irvSąjungos pirmininką, o p- lž mill0nų naujų auto-. | mgai, kurie aiškina gyvačių ta^p ‘ ka’Da<rvrė w rr-t , 

l-i rkaclorfcH .Tn Irnnac “ P__P P . P _ moblllU. SksiciUS—O kaip su Indija, Mai į paslaptį. Jų kūnas išmar-: 1 7*1;
ke? Zakristijonas sakė, kad gintas visokiais “tatu” pie- ,-afm -,eira bJ. J1 v
ir tenai nėra pakajaus. šiniais ir birbindami birbi-

nes jie žavi gyvates, kad jos 
negiltu žmonių.

—Taip, tėve, indai irgi 
mušasi.

—Ar tai ir jie nori dėtis 
prie Stalino?

—Ne, tėve; jie pešasi dėl 
tikybinių skirtumų.

—Sakai, bedievių privi-jto, kad Indijoj kasmet nu 
so? miršta apie 50,000 žmonių

nuo gyvačių igilimo. Bet vis 
dėlto milionai indų tiki. 
kad gyvates reikia garbin

—Ar gyvatės jų klauso?

ti sako: “kas jam pakels, 
jeigu ne pats”. Arba Krilo- 
vo pasakėčia “Gaidys ir Ge
gė”. Prie pagyni mes esame

—Kiek jos tu burtų kiau-Į PriPrat?. nes tai buvo labai 
so, tai tėvas gali suprasti iš tautos vado ga-

—Ne, jie mušasi dėl to. 
kad ne visi tuos pačius da 
lykus garbina. Pavyzdžiui, 
vieni garbina karves kaip. G- Po namais yra daromi 
šventus gyvulius, o kiti n^t tam tikri urvai gyva- 
piauna jas ir valgo, taip i tems veistis. Kol gyvatės 
kaip ir mes. Dėl to įvyksta i raitosi urvuose, tol indas
smarkių susikirtimų 

—Sakai, garbina karves?
’ —Taip.

būna ramus, kad jo nepa
lies jokia nelaimė; bet jei
gu gyvatė išsikrausto, tai

Tai kibą jie razumo i Jau indas negali ramiai mie 
neturi. j got. Jis laukia kaž-kokio?

—Čia, tėve, ne proto klau-i nelaimės. Bet nevisi indai 
simas; čia tikybos klausi-' ^yv^tes garbina. Yra ir to
mas. Indijoj yra tokių reli- kurie jas naikina. Dė’ 
ginių sektų, kurios ir gyva- to tarp vienu ir kitu dažnai
tęs garbina.

—Kažin, ar tik tu čia
man nemeluoji?-T^ $i paklausti 
savo klebono. Jis turėtų tą' 
žinoti. į

—Ne, Maike, pas klebo
ną aš negaliu eiti 
‘ —Kodėl?

—Matai, vieną sykį žak

Įvyksta kruvinų muštynių 
—Na, tai denkiu, Maik J

DEMOKRATAI SKIRIA 
ATSTOVŲ RŪMŲ 

PIRMININKĄ

g3
dynėje, na žinoma ir neno 
rime to užmiršti.

Bet pats svarbiausias su
važiavimo punktas, tai bu
vo “jo ekcelencijos’’ B. Ba
lučio kalba, kurioje senu
kas visai “nusikalbėjo”. Ži
noma, išėiimas i pievas “pa
sivaikščioti” jam gal yra vi
sai normalus dalykas, bet 
gal nereikėtų tai daryti per 
daug viešai.

P. Balutis sakė: “O parti
jų ir grupių mėšlyne galėsi
me pasikapstyti gr’žę na
mo, jei tada ir nuo to pa 
smirdės, tai bent patys tai 
ir uostysime.”

Man butų labai Įdomu 
žinoti ir ar visą žinantis 
Maikis “nei.-virozytų” man, 
nuo kada “jo excelencijai” 

) raitijos ir gru* ės pasmir- 
i do? Atrodo, kad savo lai- 
) ku jam “tautos vado” par
tija kvepėjo, nes kitu bucu 
savo padėties, kokią dabar

vra
11,889,400.

Iš to skaičiau? keleiviniu 
automobilių padirbta 8.547,- 
700, o trosu (sunkvežimiu) 
ir busų padirbta 3,341.700.

Gamybos skaičiai vienaip 
vien eina didyn ir per 1948 
metus bus pagaminta virš 
penkių milionų mašinų 
($5,358.000).

Pana. iai kyla ir automo
bilių kalių gamyba, kuri 
jau to4 pralenkė prieškari 
nę gam bą.

“A. F.” tarp kitko paduo 
da skal ius, kiek automobi 
liais vra pigiau keliauti, ne
gu kitomis susisiekimo prie 
monėn :.?. Skab iai vra to 
kie: Jei šeimyna iš trijų 
žmonių važiuoja iš Nev. 
Yorko i Chicago automobi 
liu, ta elionė jiems kainuo
ja ten ir atgal $48. .Jei ta 
pati š- nyna važiuoja busu 
ten ir a gal, tai jiems kelio 
nė kainuoja $37.74, o je; 
jie važiuoja gęlž-keliu, sėdi 
moi v o\ tai sumokės už

j nutraukti. Pii-miesiems tyri-..... - ........................-.......... Nedidele Pietų Amerikos | nėjimams Amerika buvo iš-
kordai randasi nacionali- ,_^į,ka^er^ba?Uį1a^ leidusi 7 mili#nus dolerių. 
niHmG archvvG <ix otų

_____ klimato krašte. Bet Peru
McCormick, išrasdamas | dėl klimato ne

savų piaunamą mašiną Į siskundzia ir netun pagnn- 
(1831 m.) padarė dideli su-,do skųsUs. Tie, kurie ten 
taupinimą darbo jėgų. ! gyyena žemai, kalnų papė-

Plymouth, Indiana, ran-jf3’ Bet visa Peru respubli- 
dasi nepaprastas medis. ka ^ra kalnuota ir kalnai
Elm. kuris auga atvirkščiai. 
Prieš 50 metų jo savinin
kas tą medį persodino vir
šūne Į žemę. Dabar jo ša
kos lapai, ir žiedai auga at
bulai — Į žemę nusvirę.

Yvonne Meekins Wash 
ington, D. C. būdama 9 me
tų amžiaus jau galėjo kal
bėti angliškai, ispaniškai, 
franeuziškai, vokiškai,. ita
liškai ir japoniškai.

Russell Schreiner, Chica 
go, III., iš mažens turėio 
šiurkščius plaukus, kaip 
ežio. Gi jiems staiga išpuo- 
lus, paskui greitai ataugo 
kiti švelnučiai, garbeniuotf 
plaukai.

Kuomet puodo dugne su
sirenka kalkių, jų prašalini- 
mui, gerokai pavirink uksu- 
są skiedini ir paskui tyru 
vandenių išplauk.

Passamaąuoddy Įlankoje 
jurų potviniai yra ypatingai 
jaučiami ir vanduo ten lai
ke potvinio pakyla 27 pė- 

„ v. das (ties Bostonu vanduo
dėj, tiems, tiesa, yra karš- E,ak?J,a tiktai apie 8 pėdas).

- - Todėl buvo sumanyta Pas-

ten yra aukšti, o kalnų at
šlaitėse žmonės gyvena, lau
kus dirba arba kasa iš že
mės mineralus ir metalų ru
das. Juo aukščiau, kaip ži
noma, juo yra šalčiau. To
dėl Peru turi trijų rūšių kli
matą — karštą apačioj, šal
tą aukštai kalnuose ir visai 
pakenčiamą ar nuosaikų 
klimatą tame tarpe. Nuo 5 
iki 12 tūkstančių pėdų auk
štumoje klimatas ten yra 
puikus ir sveikas.

Kai kurie dideli kraštai, 
kaip J. A. Valstybės, Kana
da, ar. Rusija irgi turi Įvai
rų klimatą, bet tuose kraš
tuose reikia keliauti iš pie
tų Į šiaurę, kad klimato 
skirtumą užtikus, o Peru 
respublikoje užtenka už
kopti Į aukštesnę vietą ir 
klimatas jau yra kitoks.

Columbia Upės “Pavalkai”
Amerikos armijos inži-

samaquoddy Įlanką už
tvenkti ir naudotis kylančiu 
ir atslūgstančiu vandeniu 
elektros jėgai gaminti. Pro
jektas kainuotų apie 100 
milionų dolerių ir elektros 
stotis galėtų gaminti 3 mi- 
lionus kilovvatvalandų elek
tros energijos per metus.

Dabar bandymas bus at
naujintas. Kol kas sutarta 
tiktai pasiųsti ekspertus, 
kad jie ištirtų, ar projektas 
apsimokėtų.

moi v; oi. tai sumokės už Kad prosas padėtas nesu- £ie,riaiuP88™1* “pakinkyti”
fi»S v«, u- » W l.=lS!

Jei :a pati šeimvna va
žiuoja iš‘New Yorko i Los 
Angele?. Kalifornijoj’ tai 
automobilių važ i u o j a n t

Berniukas Stumia Prikrau
tą Vagoną

.Chicagos. gelžkelių paro
doje yra išstatytas vagonas, 
kurs prikrautas sveria 53,- 
600 svarų. Bet vienas stip
rus berniukas gali tą vago
ną išjudinti iš vietos ir leng
vai stumti bėgiais, nes to 
vagono ratai yra padėti ant 
naujai išgalvotų šratų, ku
riuos gamina Timken Rol- 
ler Bearing Company.

Vagonai ant tų šratų yra 
labai lengvai pajudinami 
is vietos ir mažiau reikia 
jėgos juos tempti bėgiais.taukais, sakysime avies tau- Juos ^mpti bėgiais,

kais, ir suviniojęs į rudą po- np<, unei užtvenkti nilinS svarų spaudimas jau 
per, padėk.

statyti ir kitiems darbams -______________
atlikti reikės išleisti apie 3
bilionus dolerių. ! Geriau duoti, negu prasy-

Kad skalbiniai žiemos
... _ Demokratų partija jTa turi, jokiu budu nebūtų ga- dainuos $142.50, au- metu neprišaltų prie šniūro,

nstijonas susirgo ir aš bu- numačiusi paskirti Massa- vęs, jeiyu tada butų paša- tonusu — $327.85 ir gelž- pirm negu juos džiausi, su 
vau nuėjęs jo pleisą bažny- chusetts atstovų rūmų pir- 'kęs, kad “tauto? vado” par- keliu- 494.27. skudurvųsumirkytu Į uksusa
cioj užimti. Nuo to laiko mininku savo atstovą iš tija smirdi. Jeigu “excelen-i —°— nubrauk per šniūrą,
klebonas neturi aut manęs Cambridge, Thomas P. O’- cij’a” butų turėjęs drąsos Palyt įnimui paduosime, J. D. T.
geros širdies. Sako, buk aš Neil, kuriam teks garbė bu- tai atitinkamu laiku paša- kiek automobilių pagamina-------- —----------------------
išgėręs misiauną vyną. Tai- ti pirmuoju demokratų at- kyti, tai butų pasakęs auk- Anglija. Ten per tris metus Remlcil biznierius, kurie 
gi. verčiau tu pats papasa- stovų rūmų “spykeriu”. sinę tiesą. P.et labai gaila, P° kai, jau yra pagaminta «kelbia»i “Keleivyje.”

Koki butų nauda iš upės G — sušelpk savo tautieti 
Įkinkymo į darbą? Nauda nelaimėje! Aukas siųskite: 
butų didelė. Elektros jėgai- United Lithuanian Relief 

Fund of America,
105 Grand st.,

Brooklyn 11, N. Y.

nės, varomos tos upės van
deniu, galėtų gaminti 6 mi- 
lionus kilowatų elektros.
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Kaip Jie ’ Atstato’ Lietuvą
. Kai pavartai Sovietų Ru-Į davė 2 mil. 57 tūkstančius 

sijos leidžiamus laikraščius, i rublių nuostolių, taigi maž- 
tai akys raibsta skaitant daug po 300 tūkstančių rob- 
tuos nuolatinius pranešimus lių per mėnesį”, 
apie įmonių lenktyniavi-, “Žiemą stigo elektros 
mus, apie numatyto plano energijos. Ilgą laiką nedir- 
įvykdymą su kaupu, daž-j bome, dabar jau yra elekt- 
nai dvigubai ar trigubai, ros energijos, bet pristigo- 
apie iškilmingus Įmonių pa- me žaliavos. Rugpiučio mėn. 
sižadėjimus įvykdyti arba pusę darbo valandų maši- 
pranešimus jau įvykdžius nos stovėjo dėl žaliavos 
metinį planą iki tokio ir to- stokos. Nė kiek ne geriau ir 
kio termino ir tt. Šiuo metu
ten šitoks jomarkas kelia
mas besiartinančios spalių 
revoliucijos sukakties pro
ga. Šitas barabanas muša
mas jau 30 metų: — visi

rugsėjo men... t
“Fabrikas pereikvojo apie

15 tonų verpalų. Iš šio ver
palų kiekio galima numegs- 
ti arti 200 tūkstančių porų 
kojinių. Kur dingo tonos

dirba, pluša, lenktyniauįa, verpalų? Kaip taisyklė, ko- 
planai vykdomi su kaupu, jinės mezgamos iš storesnių 
o sočiai pavalgo ir apsiau-1 siūlų, kaip kad numatyta 
na, apsivelka tik enkavedis- pagal standartą. Kai truks- 
tai, partinė smetonėlė ir ta reikiamo numerio siūlų, 
bendrai maža “išrinktųjų” i vadovai visai ramia širdimi 
saujelė, gi visa kita didžiu-į išduoda kitų storesnių siūlų 
lė masė alkana ir, nuply- i ir tiek. O čia dingsta fabri- 
šusi. i kui tonos žaliavos. Tonomis

Tą mes gražiausia pama-, gadinama žaliava kelyje į 
tėme, kai rusai atėjo į Lie- fabriką, nes verpalai veža- 
tuvą 1940 m. ir į ją prade- mi ne dėžėse, bet maišuose, 
jo plūsti visokie instrukto-' kurie kelyje sulyja, nes ne
riai, “mokytojai”, kurie ra brezentų jiems apdengti, 
mus, atsilikėlius turėjo iš- arba susiglamžo ir viršuti- 
mokinti, kaip pasivyti kitas niai sluogsniai susiraizgo, 
toli mus pralenkusias tary- j susipainioja, ir tenka išmes

ne tikrovėj. Tačiau už pla
no “viršijimą” direktorius 
Komovas išdrįso prašyti 
premijos”.

Baigdamos tos stachano- 
vietės rašo: “Kasdien įmo
nės raportuoja apie viršum- 
planinį pelną, o pas mus au
ga nuostoliai. Kur siuvimo 
—trikotažo trestas? Nejau
gi B. Komovas vienintelis 
viešpats fabrike?”

Atsakymo jos negaus, nes 
tas B. Komovas, iš pavar
dės neabejotinas rusas atė
jūnas, aišku, ne vienas vieš
pats, jis tik viena maža 
grandelė toj didelėj sukčių 
grandinėj, kurią nutraukti 
reikia ne tų vargšių sąži
ningų darbininkių jėmj ir 
pastangų! J. V-gas.

Izraelio Ginklai

bines respublikas. Jie visi 
(o tai buvo ne paprasti pi
liečiai, bet aukšti pareigū
nai) atvyko nuplyšę, aukštų 
karininkų žmonos dėvėjo 
daug blogesnius drabužius, 
negu musų paprasto mieste
lio moterėlės, su Kauno 
darbininkėmis nėra ko nė 
lyginti. Visi jie grįždami 
namo prisipirkdavo ką tik 
beįmadydami, dažnai net 
iš pažįstamų pasiskolintais 
pinigais.

Pirko ir vežėsi, nes nei 
Maskvoj nei kur kitur tokių 
dalykų ir taip pigiai jie ne
galėjo gauti. Žinoma, jūsų 
bimbininkai ir jų sėbrai pa
sakys, kad tai neteisybė, 
bet mes matėme tuos fak
tus ir jų mums niekas ne
užginčys.

ti lauk. Taip pat susiploja 
patronai. Po visa to ne ma
žiau kaip 3 nuošimčiai, o 
kartais ir daugiau, verpalų 
eina niekais.

“Raustame ir dėl musų 
gaminių kokybės. Vietoje 
planuojamų 70 nuoš. pir
mos rūšies kojinių patiekia
me tik 62 nuoš., vietoje 20 
nuoš. antros imsies — tik 
15 nuoš., užtat trečios ir 
ketvirtos rūšių kojinių būna 
ne 10, bet 23 nuošimčiai”.

Fabrike nesą atsarginių 
dalių, nei remonto dirbtu- 8 
vės, todėl mašinos rugpiu
čio mėn. prastovėjusios pus-

Pašeimininkavę Lietuvoj 
4 metus, bolševikai, atrodo, 
jau beveik sulygino ją su 
savo “pažangiosiomis res
publikomis”. Tai matyti net 
iš jų pačių spaudoj skelbia
mų žinių. Štai mano ranko
se Vilniuje leidžiamos “Tie
sos” š. m. rugsėjo 25 d. nr. 
228, kuriame yra atspaustas' 
atviras, laiškas “Iš kur mi- 
lioniniai nuostoliai *Silvos’ 
fabrike?” Laišką rašo dvi 
senos to fabriko darbinin
kės, spartuolės — Vikt. Na- 
ruševičienė ir Emil. Ivanau
skaitė.

trecio Karto tiek, kiek rclKe- 
tų. Tą patį mėnesį mašinos 
stovėjusios 4000 vai. dėl 
adatų stokos. “Musų fabri- 

' ko tiekėjai važiuoja adatų,
bet dažnai atveža tokias, 
kurių mums nereikia. Kar
tais neišmanėliai tiekėjai

Paskutiniu laiku žydų ar 
mija Palestinoj keliose vie 
tose skaudžiai supliekė ara
bus, ypatingai egyptiečius 
Negev dykumos pakraštyje.

Žydų pasisekimai galima 
aiškinti tiktai tuo, kad “ka
ro paliaubas’’ žydai suma-Į 
niau išnaudojo apsiginkla
vimo reikalui, kaip arabai. 
Dabar jau paaiškėjo, iš kur 
žydai gavo ir vis dar gau
na ginklų. Paslaptį išaiški
no vienas iš žydų armijos 
pabėgęs lakūnas, kurs pa
pasakojo Amerikos diplo
matui Dr. R. Bunche, Kaip 
žydai atsigabena ginklus iš 
anapus geležinės uždangos.

Ginklai pasiekia žydus 
ne tiktai iš Sovietų globoje 
esančių kraštų, bet ir iš A- 
merikos. Visuose pasaulio 
centruose žydai turi “savo 
žmonių”, kurie visokiais 
keliais ir visokiais šmugelio 
budais gelbsti žydams apsi
rūpinti ginklais. Bet ginklų 
gabenimas iš Čechoslovaki
jos karo dirbtuvių yra pati 
svarbiausia žydų pasiseki
mo priežastis.

Iš Čechoslovakijos gink
lai į Palestiną gabenami 
oro keliais. Kiekvieną naktį 
orlaiviai su ginklais ir rei 
kalinga amunicija pakyla 
iš Čechoslovakijos aerodro-
mo Cavetz prie Prahos ir 
nakčia pasiekia Palestinosnet užverčia fabriką nerei- aerodron^ Kitą nakti or.L’ohnnrnn'ne onatnmic . - -kalingomis adatomis. Ada 

tos guli sandėlyj tūkstan
čiais, o mašinos stovi be 
adatų”.

—o—
Ir daug kitokių trukumų 

esama, kurie lengva paša
linti ir pašalinus fabrikas 
dirbtų našiau ir pelningai, 
bet jais niekas nesirūpina ir 
todėl šitdb darbininkės des
peratiškai klausia, kas čia 
kaltas ir atsako — “svar

‘Silva’
biausias kaltininkas — fab- 

senas didelis Kau- i riko direktorius B. Komo-
no kojinių fabrikas, kuris'vas. Jis visiškai nesirūpina 
gamino geras kojines ir sa-. gamyba, fabriko reikalais”, 
vo savininkui buvo labai! o tačiau “B. Komovas nesi- 
pelningas, o šiandien... bet drovi apgauninėti valstybę, 
apie tai duokime kalbėti jo Balandžio mėn. gamybos 
dabartinėms darbininkėms: duomenys buvo suklastuoti.

“Tuo tarpu musų ‘Silva’ Gamybos planas buvo vir- 
duoda milijoninius nuosto- švtas tik popieriuje, stam
bus. Per šių metų 7 mėn, jis baus prirašymo sąskaita, o

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 įau galima ji už- Aprašymu ir iliustracijomis 
sisakyti. Užmokestį galima bus parodyta, kas yra ato- 
prisiųsti kartu su prenume- mas, kaip išrodo jo kons
rata, arba ir atskirai. trukcija, 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, Bus> žįnoma> ir kitokių 
ir mes galėsime greičiau iš- naudingų informacijų, poli- 
siuntinėti Kalendonų tiems, tikos ir moksi0 žinių, 
kurie bus užsisakę jį anks
čiau Nors popiera pabrango

mesnis, negu pirmiau buvę. buvo—centų.
Visų pirma, bus reformuo
ta jo kalendorinė dalis, kur 
greta krikščioniškų vardu, 
bus paduoti ir tautiški lie
tuvių vardai.

Prašome adresuoti taip:
“KELEIVIS”

636 Broadway, 
South Boston, Mass.

KOVA SU LIGOMIS EINA SĖKMINGAI

Kova su venerinėmis ligomis eina be paliovos. Oscar 
Ewing, Wash ingtono sveikatos pareigūnas, rodo 
pieštą rodyki}, kaip susirgimų venerinėmis ligomis 
skaičius mažėja. Jis gyrė Amerikos valstijų ir mies
tų sveikatos departamentus, kurie daug iškaščių ir 
pastangų deda kovai su venerinėmis ligomis.

Pačkauskas Juozas, iš Vir
balio.

Paškevičiaus Napalio gimi
nės ir pažįstami prašomi atsi
liepti.

Paulauskas Vaclovas iš Baja- 
riškių km., Jonavos vai. «

Pavasaraitės Marijona ir Ol- 
ga.

Pivariunas Juozas.
Pugžlys Povilas ir Pranas iš 

Laukupėnų km., Panemunės v.
Putvinaitės Antanina ir Pet

ronėlė iš Kretingos vai.
Ramoškaitė - Timinskienė 

Ona iš Jiesnagurkos km., Rad
viliškio vai.

Rasimavičius Andrius ir Juo-

Kilocikliai ir Mete- 
riai

zas.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Paiieškomi čia asmenys malones kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių paj ieš

ko j imu pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieiko ir iš kur.

Aleknavičius Jonas iš Obeli- lusi iš Liutiškių km., Radviliš-
nės km., Šunskų vai. 

Antanaitis Antanas,
Vaivadaitės - Antanaitienės iš apskr.

kio ap.
sūnūs, Jurcius, išvykęs iš Mažeikių

Lukšių vai.
Antanavičius iš

miesto.
Auškalnis Jonas.

Petras ir sesuo Ona iš Judzinų i parap.

Kairys Stasys ir Kairytė Ju 
Veviržėnų1 zefa iš Žarėnų vai.

Kalakauskas Antanas ir Juo- 
Juozas ir zas iš Starkų km., Vilkaviškio

XXIII Taus

Gerbiama redakcija,
Nesenai atvykau4! Ame

riką ir įsigijau radio priim
tuvą. Bet nesuprantu, kodėl 
čia radio aparatuose radio 
stotys yra pažymėtos “kilo- 
ciklais”, o Europoje aš bu
vau įpratęs, kad radio sto
tys buvo žymimos “met
rais”. Gal malonėsite pa
aiškinti, koks yra skirtumas 
tarp “kilociklų” ir “met
rų”?' Už paaiškinimą tariu 
iš anksto širdingą ačiū.

Tremtinys J. B. 
Philadelphia, Pa.

Atsakymas į musų skaity
tojo J. B. paklausimą nėra 
painus, bet jam suprasti 
reikia turėti supratimą apie 
“kintamą elektros srovę”. 
Kam neaišku yra skirtumas 
tarp paprastos ir kintamos 
elektros srovės, tam sunku 
bus suprasti, kas tai yra 
“cikląs”.

Radio stotys siunčia į erd
vę kintamos elektros srovės 
bangas, kurias radio priim
tuvo kondensatorius ir špū
lė pagauna, lempos jas su
stiprina, o garsiakalbis pa- 

18 verčia jas vėl į garsą, kurį 
mes galime giraCTi.

Žiūrint kiek kartų per se
kundę radio stoties siunčia
ma elektros srovė “kinta”, 
tiek ji turi “ciklų”. Kilo- 
ciklas yra tūkstantis ciklų.

Rutkowska-Ruiko Felicija. 
Samoškaitė iš Vizbarų km., 

žygaičių vai.
Samulėnas Adomas ir Kazi

mieras.
Satkevičius Jonas ir sūnūs 

Jonas ir Satkevičienė Salomė
ja, iš Jonavos vai.

Šilinskas Povilas iš Tauragės 
apskr.

Šilkaitytė Elena iš šilainių 
km., Kėdainių ap.

Simaitis Antanas ir Konstan
tinas iš Rozalimo vai.

Sinevičius Tamošius.
Staugaitytė duktė Jokūbo, ki

lusi nuo Pilviškių.
šylingauskas Marijonas, 

Kauno, gyv. Montevideo.
Tautkus Stasys iš Lygudų 

km., Šiaulių ap.
Ukrinas Jonas iš Rietavo, 

Telšių ap,
Vaičiūnas Antanas iš Pane

vėžio ap. gal iš Krekenavos vai. 
lankėsi su žmona Panevėžyje.

Vaitkevičius Adolfas ir Vla
das.

Vaitynas Bronius ir Juozas 
ir Vaitinaitė Morta, gimusi An
glijoje.

Valkelis Aleksas, gyvenęs 
Milwaukee, Wis.

Varnaitė - Kruopienė Anta- 
nazija iš Škėmų km., Rokiškio 
vai., gyv. Brazilijoje.

Vasiliauskas Juozas iš Bajo
rų km., Maletų vai.

Vaškelis Silvestras iš Trum- 
palių km., Užpalių vai.

Velža Stanislovas ir jo brolis.
Vičaitės Anelija Sabanskienė 

ir jos seserys Emilija ir Morta, 
iš Medinių km., Rozalimo vai.

Vilkevičiutė Natalija iš-šilai
nių km., Kėdainių ap.

Zalagaitė - Vitkauskienė Ma
rė iš Barzdų vai.

žigaras Juozžts iš Jonavos, 
žmona Pranė, ir vaikai Anelė, 
Jonas, Ona ir Tomas.

Ieškomieji arba apie juos ži-

Radio stotis, kuri garsi
nasi turinti 780 kilociklų, 
turi 780,000 ciklų, arba jos 
siunčiamos radio bangos 
“blikčioja” per sekundę 
780 tūkstančių kartų! Mu
sų namuose vartojama elek
tra, kur vartojama kintama 
srovė, (Alternating Cur- 
rent) blikčioja ar kinta per 
sekundę tiktai apie 60 kar
tų!

Amerikoje radio stotys
tam vilnin “iloriirtlo” niVlaia
ir pažymi, tiktai dėl pato
gumo išreiškia juos “kilo- 
ciklais”, vietoj sakyti, pa
vyzdžiui,780 tūkstančių cik
lų, sako 780 kilociklų.

Europoje, kur vyrauja 
metriška’visokių mastų sis
tema, radio bangų ilgumą 
pažymi “metrais”. Tai da
roma taip: Elektros srovė 
keliauja per sekundę 300,- 
000 kilometrų, arba 300 mi
lionų metrų. Jei tuos 300 
milionų metrų padalyti per 
skaičių ciklų per sekundę, 
tai gausime, kiek elektros 
srovė nukeliauja per vieną 
“ciklą”, ar vieną srovės pa
sikeitimą bangoje. Pavyz
džiui, 780 kilociklų radio 
stotis turi vilnies ilgumą, 
kurs gausis 300,000,000 me
trų padalijus iš 780,000, 
arba tokios stoties vilnies 
ilgumas Europoje butų pa
žymėtas 384 metrai.

Trumpųjų bangų radio 
vilnys, kurios turi labai 
daug ciklų, kartais yra pa

žymimos “megaciklais” ar
ba milionais ciklų.

Kaminskas iš PrayĮiii kaimn 
Balnionis Antanas iš Balskų j Jonavos vai.

Kaminskas Motiejus ir Ka
minskaitės Elzbieta, Marijona 
ir Ona, iš Pakuonio par.

Kasparaitė - Volof Marijona 
iš Ilgakiemio km., žąsiių vai.

Katkevičiutės - Vilinskienės 
Antaninos giminės ir pažįstami 
prašomi atsiliepti.

Kaunienė - Grybaitė ir jos 
sūnūs Kaunas mokęsis Kybartų 
gimnazijoje.

kaimo, Rozalimo vai.
Baravykienė - Valašingkaitė

Felicija ir brolis Valašinskas 
Jonas iš Ukmergės.

Bareišis Juozas ir Petras iš 
Laukupėnų kaimo. Panemunė
lio vai.

laiviai grįžta, o kiti skren
da iš Čechoslovakijos į Pa 
lestiną. Taip kas naktį gin
klai plaukia į Šventąją Že
mę

Tuo keliu į Palestiną at 
gabenama visokių ginklų 
ypač “sprendžiamų gink 
lų”, kurie gali nulemti karo 
eigą. Izraelio valstybė jau 
gavo daug orlaivių ir viso 
kių modemiškų kanuolių

“Kur tai Sovietų Rusijoj” 
jauni žydai gauna progos 
mokintis skraidyti ir moko
si vartoti modemiškus gin
klus.

Visuose kraštuose,’ per 
kuriuos žydų ginklai gabe
nami, žydai turi savo įta
kingus žmones, kurie, rei
kalui ištikus, visada išgelb- 
sti lakūnus ir net jų veža
mus ginklus nuo visokių ne
malonumų. *

Izraelis visai ir nemanė 
laikytis Jungtinių Tautų nu
tarimo nesiginkluoti ir ne
gabenti ginklų iš svetur. 
Užtat, kai Izraelio armija 
susidūrė su arabais po “pa
liaubų”, žydai pasirodė 
daug stipresni, o arabai tik 
stebisi kodėl jiems taip ne
siseka muštis.

Jungtinių Tautų organi
zacija žino, koks šmugelis 
ginklais eina iš Čechosiova- 
kijos į Palestiną. Yra žino-
"?i,k«,ia} agentei.
Bet ką Jungtinių Tautų or 
gamzacija gali padaryti?

H. P.

Bepirštis iš Voversių 
Skiemonių vai.

Bičkunier.ė iš Linkuvos vai. 
Bilyskas Jonas iš Paiksvų 

km., Kėdainių ap.
Bolesta - Rapkevičiutė Kat

rė ir sesjo Chodakauskienė 
Magdalena iš, Liubavo vai.

Brukąs AiJruis ir Petras iš 
Butanavičiu l®n.. Kalvarijos vi.

(ar Burblytės)Burbaitės 
Barbora ir M| 
vai.

Butkus - 
iš Simno,

Zavackis 
nių km., Ras<

Zeikus Pi.^ 
ir jų vaikži.

Žamauskas

km.,:

ijona iš Kybartų

dauskaitė Marytė 
uis ap.

įtarias iš Gervi- 
Įnių ap.

ir Tamošius.

Alfonsas iš Kur
to gimęs Amerikoje, gyvenęs 
Kretingos ap 

Ziekis ir j< 
žemgulys 

dių vai.
Čepaitė (fc 

va. iš K neb* 
nio vai.

Čepas Anfc

(žmona Peterikė. 
■ozas. sūnūs Ma-

bikaitė) Bronisla- 
lių km.. Girkal

las is Kncbionių
kaimo. GirkaBio vai.

Kavaliauskas Albertas ir nantieji maioniai prašomi atsi

Negalime buti ramus, jei 
broliai tebevargsta! Aukas 
SlŲSKlte *
United Lithuanian Relief 

Fund of .America
105 Grand st.,

Brooklyn 11, N. Y

čiužo Sibį 
Naumiesčio >1 
žįstam i prašej

Dapkevičius 
mas iš šilair 
apskr.

Delbaga? -H 
km.. Kupiškio

Domarkas 
km., Salantu

Galinait’.s 
ap., Panovės

Grigaiti? 
kiškių km- i'

Gotauskiei
Ivonaitytė 

merikoie. t<
Jakštas Ai 

rių km
Jakštys J'11

stro, kilusio iš 
giminės ir pa

ti atsiliepti.

Jonas ir Nikode- 
km.. Kėdainių 

kzas iš Ažuolytės
Ui.

rkolas iš Selenių 
U.
irolis iš Sakių 
limo.
įtinąs iš Janu- 
rgždaičių vai.
| Marijona, 

jfilė, gimusi A- 
iš šakių ap.

Inas iš Vidugi- J 
lesčio vai.

Jackus.
Kavaliauskas Matas, Tadas 

ir Vladas iš Kučkų'km., Ragu
vos vai.

Kaziliunaitės Teofinė ir jos 
sesuo iš Pašvitinio vai.

Kazlauskas, iš Pagrudžių k„ 
Rudaminos vai.

Kersnauskas Otonas, sūnūs 
Andriejaus, nuo Giedraičių.

Kijauskaitė Magdė iš Paje
vonio, Vilkaviškio ap.

Klikunas Vincas ir jo broliai, 
iš Panevėžio ap.

Korolevsky - Kardelynė Ele
na, gyv. Gary, Ind.

Kriščiūnaitė Anelė, iš Pa
kruojo.

Kurlenčikas Vincas ir Kurlen 
čikaitės Agota ir Anelė.

I>engminįenė (ar Liaugminie- 
nė)-Savickienė Ona iš Papilės, 

j Šiaulių ap.
Leveris Juozas iš Sintautų.
Liutkevičienė - Vyšniauskai

tė Nastutė iš Pajavonio vai.
Lyšniauskaitė Marijona 

Punsko parap.
Maila Jonas iš Merbudžio k.. 

Griškabūdžio vai., gyvenęs Luk 
šių mieste.

Martišius Juozas ir Marijona 
iš Suopių km., Sintautų ap.

Mažeika Antanas ir kiti vai
kai Antano Mažeikos brolio 
Onos Vaičiūnienės.

Mažonaitė Stefanija iš Sele
nių km., Salantų vai.

Mažonaitė Magdalena iš Se 
lenių km., Salantų vai.

Mekšras iš Rudžių km.
Narkus Antanas iš Salantų 

vai.
Nezabitauskienė (našlė)-Va- 

lantaitė Monika iš Rozalimo v'

liepti į:
Consulate General of Lithuania

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

Didysis
SAPNININKAS

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

parankaus formato, daugiau 
taip 300 puslapių, kuriuose su
rašyta apie 1,500 visokių sapnų. 
Kaina $2, bet “Keleivio“ skai
tytojams tik $1.00.

Gaunamas “Keleivio” knygy
ne. “KELEIVIS”
636 Broadvray, S. Boston. Mi

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Ma»«.

p, jo žmona k j. | ištekėjo antru kart.
1
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Chicagos ' Lietuvių Tautiškos Kapinės
Į pakastus kapus, 
Apsuptus beržų, 
Papuoštus vainikais 
Gyvųjų gėlių, 
Nespaudžiamus kryžių 
Iš kieto akmens 
Žiuriu, sužavėta rudens.

! žio įdainuota “Ilgiuos Ta
vęs”* ir kitos. Ta liūdna mu- 

4zika ir graudžios dainos j 
taip paveikia jausmus, kad 
nesinori kapinių apleisti. 
Ot. rodosi, kad čia taip 
jauku, malonu... Mums sa-

V. Ainis, kė, kad nevien atvežus nu-
rk u • ja;,,-; mirėli varpai taip gaudžia.Daug buvau gude-UM b kiek^ena šventadieni 

apie Chicagos Lietuvių Tau- i(. jiai dienomis. žmonės 
tiskų Kapinių gražumų. Tie,atvaži‘ aplankyti kapus 
kurie jau buco jas matę, užinok dolerį, kad kurio 
tvirtino, kad tai gražiausios nor. mirusiojo atminčiai 
ir Įdomiausios kapines ko- fc leisu mu2ika arba
kias jie yra matę. Nors as ^/daina. Ir per garsia-, 
negalėjau sau įsivaizduoti, kalbį tuojau pša> kas ir 
kaip liūdna kapinių tyla k ‘ atmJin^į ^pū-Ro. 
gali kam nors būti įdomi, , užsakų būna
visgi as nusistačiau būda- iek iš£isas dienas
ma Chicagoje jas apįanky- Tautiškos/ Kapinėse aidi 
ti. As jaučiau, kad dabar, jįjdnos melodijos ir grau

KELEIVIS, SO. BOSTON

VABALAS VIRSTA GRAŽIA PETELIŠKE

Kantrus fotografas padarė šitą nuotrauką, kurioje 
viršuj matome riebų, išpurpusį vabalą, o apačioje iš 
to vabalo išsiritusią gražią plaštakėlę. Vabalas vir
šuje nutrauktas, kada jis yra persimainymo laiko
tarpyje. Visos plaštakės išsirita iš tokių vabalų.

minkštės. Tada nusunk, už
pilk sūrio padažu ir duok 
stalan.

Sūrio padažas daromas 
taip:

1 puodukas tarkuoto ameri- 
■švii.sko sūrio.

1 puodukas pieno.
2 šaukštai valgomojo alie

jaus.
3 šaukštai miltų.
Puspilnis šaukštukas drus

kos.
Žiupsnys pipiru, 
žiupsnys paprikos.

J. Jazminas

ALIARMAS
(Tęsinys) i —Ivan, — šaukė ponas

Kitą dieną sugrįžome į Klingleris, — tu puusi nau- 
arbeitsamtą. Nuėjome į jus batus!
kambarį 5. čia buvo didelis O Ivan šaukė jam atgal: 
i ritškambarys iš kurio ėjo —Danke! 
keletas durų su įvairiais už- Pasirodė, kad ponas 
rašais: pramonės darbinin- Klingleris, be visų kitų pa
kų paskyrimai, transporto reigų, buvo ir vienas be-
darbininkų paskyrimai, vi
sų kitų paskyrimai... Ka-

iaisvių stovyklos viršinin
kas...

Netrukus jis parodė mums 
didelę gelžbetoninę hale. į 

šakodamiesi bė-u pipnais, nuoiat mai-1 nau, jog turime kreiptis į kurią ėio ša 
sar.t, supilk po truputi pie- šitą visų kitų skyrių. Čia sė- giai, ir tarė: 
ną n uzvuink kad sutirstė-(lįs vyras* ilgai žiūrinėjo —Tai musų remizė. Kaip 
tų, tik neduok prisvilti. Pa musų ankietas ir kraipė gal- matote, į vieną pusę pataikė 

pumk apie o minute^ tuo-|vą. K * bombairjidabahuždaiy-
?urLlr tarpu nieko ne-; ta. Nors gelžbetonui ji ne-

turiu, — tarė. daug ką tepadarė, bet mum

NEMUNAS.
vagonas.ir transporto skyriaus vedė- mui paruoštas 

ją* Aliarmo metu visi darbinin-
—Gal pas jus kas šiems Į kai subėga i jį ir išvažinėjrt J—L-»- L-BT-T. i-tl . -*--*-* <1 I • * • « X • !•

kai tenai ilsisi draugė Ma
riutė Jurgelionienė, aš jau 
negalėčiau apleisti jų neap
lankius.

Taigi, BALF’o seimui pa-

džios dainos. Surinkti dole
riai eina kapinių užlaiky
mui.

Aplankėm nevien tik Ma
riutės kapą. Ten pat, neto-s,baigus, as persikėliau ant R ,. fi : kun

poros dienų pas savo seną jJį. p. č Dr.
draugę, p. Norą Gugienę, ir D Bagočiui, Dr. Karalius,,' “f » k«™ kalakutas, 
pareiškiau jai savo norą ap; Vincas Mišeika, Julius Mic- k<>Jel« jo plonos
^lJ?lLaP"S- J' tu0J.,em^' keviėius. Adelė Mišeikienė, kakUs,3u ku,osa,s- 

ieškoti kas mus nuvežtų. Tą pj, Kasputis, Bronius Lau-;0 snapas «'eltonM- 
malonumą mums prižadėjo- ... L- • a-
padaryti geroji p. F. Mačiu- žinomu &veikėiu Su I Kala-kala-kala-kutas.
kiene-Macke. .Antradienį,! k -či 16Ukapų, kuriuose Kala-kala- kalakutas, 
snaiin 10 H n cavn antn- Y. 7

KALAKUTAS Apie Valgius

Dairaus aplink ir netikiu akim 
—nejaugi hutu kraštas tus, 
kuris prailgusiom naktim 
širdyje buvo atrastas.

Ir Nemunas nejaugi tas, 
kurio toli klausiau raudos, 
kai nešė jo srauni srovė 
su sieliais krašto sielvarta.

į Pažįstu, Nemune, tave. 
nešei tu sielius i marias, 
o aš todėl—diena, naktim 
apkaustytas esu grandim.

giene ir pasuko j tautiškas k f• k,'j n_
kapines. Diena buvo saulė- h?™u,' E?
ta ir šilta, todėl ta pačia 
proga p. Mačiukienė parodė 
ir kitas didžiules lietuvių 
įstaigas bei vietas. Matėm 
Marouette parke didelį, im
ponuojantį Dariaus ir Gi
rėno paminklą; šv. Kryžiaus 
Lietuvių Ligoninę; šv. Ka
zimiero Lietuvių Akademi
ją; šv. Kazimiero Lietuvių 
Kapines ir ant galo Lietu
vių Tautiškas Kapines.

Tautiškose Kapinėse pir
miausia nuėjom prįe Mariu
tės Jurgelionienės kapo, ku
rį papuošus gėlėm ir prisi
minus jos nelaiku tragingą 
mirtį, negalėjau susilaikyti 
neapsiverkus. Palikę Mariu
tę ilsėtis amžinoj ramybėj, 
užėjom į koplyčią, kur ka
pinių vedėjas, Viktoras 
Shultz (šūkis), mums paro
dė Dr. šliupo mirties kaukę 
ir urną su pelenais. Iš jo su
žinojau, kad Chicagos Tau
tiškose kapinėse palaidota 
ju 4,716 laisvų lietuvių.

Tautiškose Kapinėse mus 
lydėjo varpai. Iš koplyčios

puikus kalakutas. 
Panašus į poną.liko turto ar ne, jų visų ka 

pai be jokio skirtumo aprū
pinti. Tiems veikėjams, ku
rie turto nepaliko, duosnųs'„. ... . . . 
chicagiečiai suaukavo pini- Bl- nepuiki*, kalstai,, 
gų ir pastatė kuonuikiau- T»u.n«>«0’ <"enos: 
sius paminklus.

i Kala-kala ir tt.

! Graži cralva Eik nukirsta

Iš jūsų ne viena.Taipgi aplankėm ir buvu
sios bostonietės, smuikinin
kės Lilijanos Montvidienės 
kapą, kuris pažymėtas me .„ .. . ,
nišku granito paminklu, $raz,a sa.vo karun? 
vaizduojantį mūzos apka-'Į“*" J?l-vdes,: . 
bintą jauną smuikininkę. į phka“ n.up?w,as-

Kaip Kazimierinėse, taip Po krosmm c,rskesL 
ir Tautiškose kapinėse stovi - T. , , , . 
dideli, vienodi paminklai Rala-kala lr “
Dariui su Girėnu. Abejos 
kapinės pilnos imponuojan
čių paminklų ir brangių 
koplyčių.

Kitas dėmesio vertas da
lykas, tai į paminklus įleis
tos palaidotųjų fotografi- '■ 
jos, kad matytum kaip nu
mirėlis atrodė gyvas būda
mas.

Palinkėję amžinos ramy
bės įnirusiems draugams, 
nuvažiavom pažiūrėti Chi-į

Kala-kala ir tt.

oro bangomis plaukė grau- vom Ghicagą skersai ir išil 
gai ir visas didžiojo Michi-džios lietuviškos giesmės ir 

galingų vargonų ir smuiko 
muzika. Pirmiausia buvo 
paleista arija iš operos 
“Pearl Fishers”, kuri buvo 
Mariutės Jurgelion i e n ė s 
mylimiausia daina, medita
cija iš operos “Thais”, Bra-

Kai vėtra suužia šiluos, 
blaško skynimus nykius, 
drauge su sieliais skandinuos 
su viesulą verkiu sykiu.

Ryžiai ispanišku budu.
2 puodukai virintų ryžių.
Trečdalis puoduko tarkuoto 

sūrio.
Pusė žalio pipiro.
Vienas indiškas pipras (pi

mento) iš keno. 
šaukštukas druskos.
Puodukas tomeičių sunkos, 
žiupsnvs paprastų pipirų.
Indiškąjį ir žaliąjį pipi- Tau ™»usenit visas raudas 

rus smulkiai supiaustvk ir man neaprėpti sielvartos. 
sudėk į tomeičių sunką: su-Į Per atūžia audra, 
dėk taipgi sūrį, druską, virsunėm šėlsta viesulą, 
žiupsnį pipirų ir išmaišyk, I .
Dabar ištepk keptuve svies-! Per v,esulą- P^r audrą tą 
tu ar taukais ir dėk* eilėmis! *r s,ehai traukysią viržius, 
ryžius, užpilant tarp eilių ias nus^andinsiu sielvartą 
paruoštos tomeičių sunkos. *r var£° kieto retežius. 
Ištaikyk taip, kad liktų tos! 
sunkos ir ant pat viršaus! 
užpilti. Kepink vidutiniame! 
karšty (375 laipsniai) apie 
30 minučių. Jeigu ryžiai iš- Į 

Į rodys sausi, padaryk ir už
pilk daugiau sunkos.

Ispaniški ryžiai gali būti

K. Boruta.

SUSIRGO “POLIO*’ PA
RALYŽIUM.

žmonėms atsirastų?
—Pažiūrėsiu, — šis at

sakė.
Jis ištraukė kažkokį lapą 

ir pradėjo žiūrinėti. Dabar 
mes paaiškinome, kad no
rėtume gauti darbą, kur 
duotų butą ir darbo rubus.

—Tai sunku, — senis ta
rė, — ypač su butais sunku.

Jis valandėlę galvojo.
—Gal pabandytumėt pas 

vietinius geležinkelius? Jie, 
rodos, turi gyvenimui patal- 
pą-

Atsakėme, kad mums vis 
tiek. Tada senis pakėlė te
lefono triubelę. Jis kalbėjo 
austrų tarme, taip kad mes 
beveik nieko nesupratome. 
Pagaliau, parašęs paskyri
mus, tarė:

—Kreipkitės ten pas po
ną Klingierį. Jis jums pa
dės.

Ponas Klingleris, pasiro
dė, buvo “Salzburger Eisen- 
bahn-und Tramwaygesell- 
schaft” formanas. Buvo tai 
vidutinio amžiaus, bet jau

iš miesto. Ir jus, aliarmui 
pasigirdus, meskite viską ir 
bėkite į vagoną...

Aš iš karto nesupratau, 
ką tas žodis “remizė” reiš
kia, bet netrukus pamačiau, 
kad tai buvo tramvajų va
gonams pastogė. Mes per
ėjome ta pastoge ir netoli 
jos galo radome sienoje ne
seniai iškirstą angą. Už jos, 
prisiglaudę prie remizės 
murinės sienos, taip kad 
buvo paliktas tik nedidelis 
tarpas praėjimui, buvo trys 
nedideli barakai, kurie ša
lia didelio halės pastato 
atrodė kaip degtukų dėžu
tės. Pirmame iš jų buvo vie
nas didelis kambarys, vadi
namas bendruomenės kam
barys. Antrame buvo keturi 
kambarėliai ir jame gyveno 
įmonės darbininkai, o tre
čiame, į kurį mus nuvedė, 
buvo taip pat keturi kam
barėliai. čia mums ponas 
Klingleris parodė vieną, į 
kurį, tiesa, reikėjo eiti per 
kitą, bet kuris šiaip buvo

smarkiai praplikęs, vyrukas Į atskiras (su lentų sienomis 
—austras. Jis mus priėmė' aplinkui, žinoma), gana 
gana mandagiai ir kalbėjo erdvus, su langu į pro šalį 
gana draugiškai. Taip, tarė,, einančią negrįstą gatvę... 
kur jis mus gali paskirti, jei

mus
Antanas Vaškelis prašo jokios specialybės neturi- • Jums,—____ i > • r* I ................... niam<5 crv’VPntniuiTi nuolati- 

aš da-

Svečiams gardžiai prisivalgius
' Liks tik kaulu krūva:• • - 
• Ot. sakys jie šeimininkei. 
Gardi mėsa buvo!

! Kala-kala-kala-kutas. 
Kala-kala-kala-kutas!

B. Gurskienė.

MIRĖ ROZALIJA 
BARTULIENĖ

pranešti, kad jo 5 me-'me. Tik pagelbiniais darbi- nJams gyventojams, aš 
Grindi"‘V dukrelž Eleonora atvyko ninkais. Mokės už darbo v,?.ul - s,tą kamba‘j- - Pa-

n£Dietums ai• ™ka į Branaw>«k. N. J-, ir apsir-'valandą po 70 pfenigių,'!.?'ske. , '??dova% ~
;ms valgis pietums ai vaka ,go vajkų paral>.žium visai duos butą kurą ^ies^B -r Nors jame anksčiau nakvo- 

bet tokiu atveju pa- darb0 rubus. Dirbsime L - 0 musU geležinkeliečiai.. nenc, ueu LUIN4U p*-: nevaJdanti kojos< Antanas

, bekonas gražia; pagrus. 1 J

, Šiomis dienomis Strat-i 
cagos didmiesčio. Apvažia- fOrde, Connecticut valstijoj,!

po ilgos ligos mirė Rozalija 
Bertulienė, ilgametė šio:

Kimšti kopūstų ritiniai 
armėniškai.

8 kopūsto lapai.
Pustrečio sv. maltos mėsos. 
1 nedidelis žalias pipiras.
1 nedidelis svogūnas.
Pusė puoduko virintų ryžių, 
šaukštukas druskos, 
žiupsnys pipiru.

mes juos perkėlėme į Taip bus ge'-
nas juos visi gauna. * _fa?’ .tles?' *" . Tuojau pa-

o . j. , .. statysime krosnį, atneš sva-
Hą, patalinę, aš dar turėjau.

dieną 9 valandas ir gausime:

. . . -------------- , ..o----- Pusantro puoduko kenuotu
gan ežero pakrantes. _ Į skyriaus skaitytoja. Kol bu- tomeičių. Į
______________________ M*ne- i vo. gyvas jos vyras, tai jisai Nulupk nuo kopūsto la-į

1 “Keleivi” prenumeniodavo, pUs ir sudėk dviem minu- 
o kai jis mirė, tai ji užsisa- i tėm į verdantį pasūdytą 
kydavo. Ji dažnai rasyda-'vandeni. Nusunk. Supiaus- 

Į vo, kad be “Keleivio” jai
į butų labai nuobodus gvve- 
■ nimas.

“Keleivyje“ naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir paj

GARNYS APLANKĖ DVI SESUTES

Darbštus garnys praeitą savaitę aplankė dvi seseris, 
Mrs. Nicholas Chadraue 18 metų, ir Mrs. Merle Dar
ines, 27 metų, (dešinėj). Tos seseiys susilaukė bei- 
bių beveik kartu Detroito ligoninėj.

Velionė paliko Brooklyne 
i sūnų Petrą, o dvi dukterys, 
j Helena Duming ir Elzbieta 
I Sullivan, gyvena Oueens 
Village, L. I., N. Y.

Tebūnie musų draugei 
Rozalijai lengva Amerikos 
žemelė!
JAPONIJOJ MOTERYS 

UŽIMA AUKŠTAS 
VIETAS.

Japonijos vyriausybės 
galva Šigeru Jošida pakvie
tė parlamento narę p-lę 
Tsurują Kondą užimti už
sienio reikalų vice-ministe- 
rės vietą.

Ji yra antra japonų par
lamento moteris pasiekusi 
tokią aukštą vietą valdžio
je. Katajamos kabinete mo
teris vardu Čijo Sakakibara 
buvo užėmusi justicijos vice 

I ministerės vietą.

tyk smulkiai žaliąjį pipirą 
ir svogūną, sudėk kitus' 
prieskonius ir suminkyk 
iuos su ryžiais ir mėsa Į 
kiekvieną kopūsto lapą pa
dėk po du šaukštu šito mi
šinio. Suraityk lapą ir pa
dėk keptuvėn taip, kad pa
lenktas lapo gaias butų apa
čioj. Kai viską sudėsi, už
pilk tomeite- aplink riti
nius. Kepink vidutiniame 
karšty (375 Lipšniai) apie 
valandą laiko.

Kaliafijovai jy turiu.
Nuvalyk hiafijoro gal

vą ir isskirstyk atskirom ša
kelėm ; sudėk saitą vande
nį, pasudyk ir duok pasto
vėti pusvalan į. Nuronk ir 
nuplauk tyru lindeniu. Su
dėk į puodą, užpilk verdan
čiu vandeniu, kad vos tik 
apsemtų kaliafįjorą, įdėk 
druskos ir įvirink amar

FAKTIŠKA ŽMONA ui os ir tuojau sutikome. Ta
da ponas Klingleris parašė 
arbeitsamtui pakvitavimus 
įr paprašė užeiti kitą dieną., i«umėt7eriau dirbti'Viemi

Į ją darbovietę ir butą. k? galiu kadarJ.siu’ ka<j

Įsikurtumėt jaukiau.

rodos, langams užuolaidas, 
be to, gal būt, rasiu stalo 
lempą, kad laisvu laiku ga-»J* Lkt IT* _ _

Mrs. Jean Schultz iš New 
Yorko reikalauja pusės mi
liono dolerių iš turtuolio 
Dr. Harry L Frevert paliki
mo. Ji sakosi buvusi to tur
tuolio faktiška žmona (com- 
mon law wife) ir todėl jai 
turi tekti našlės dalis, arba 
pusė palikto turto. Turto 
tas turtuolis paliko apie mi- 
lioną dolerių.

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi

______________ aukos ir neparemsi ALT
kiai neuždengę apje 8 mi- vykdomo Vajaus jai išlais- 
nutes, iki kaĮįąfijmraa su- vlnti?

Naujoji Darbovietė
Sekančią dieną užėjome 

į SETG valdybą. Šita valdy
ba, o drauge ir vietinių ge
ležinkelių stotis, buvo prie
šais plačiųjų geležinkelių 
stotį, antroje gatvės pusė
je. Tie vietiniai geležinke
liai jungė keletą tolimesnių 
vietų su Salzburgu; tai bu
vo tikrumoje daugiausia 
elektriniai tramvajai, tik 
vienas ruožas, nuo Berghei- 
mo iki Lamprechthauseno, 
dar nebuvo elektrofikuotas 
ir čia vaikščiojo mažasis 
traukinukas.

Ponas Klingleris mus su
tiko labai maloniai, tuoj pat 
sutvarkė maisto ir rūkalų 
kortelių reikalą, išrašė pa
žymėjimus ir išdavė kiek
vienam po termosą... Po to 
nuvedė susipažinti su nau
jąja darboviete.

Mes ėjome tiesiog siauro
jo geležinkeliuko bėgiais. 
Prie tų bėgių dirbo nemažai 
rusų belaisvių, paprastai 
su didelėmis, baltais ar rau
donais dažais užteptomis 
raidėmis ant nugaros SU 
(Soviet Union). Juos sau
gojo vienas senas vokiečių 
karys ir jie judėjo labai pa
mažu...

Jam padėkojo T., iškal
bingesnis mudviejų.

—Tikrai, pone Klingleri, 
esame nepaprastai dėkingi 
už jūsų rūpestingumą. Mes 
įsivaizdavome visą daug 
blogiau. Dabar bijome, kad 
neapviltume jūsų, nes dar
bininkai iš musų bus neko
kie — nesam niekad dirbę 
įmonėje. Bet mes, žinoma, 
stengsimės...

—Tai ne taip jau svarbu, 
—atsakė Klingleris, — pa
mažu įprasite. Jeigu norėsi
te, vėliau galėsiu paskirti 
mokytis kokios specialybės. 
Tik žinote, kokios pas mus 
tos specialybės: mašinų, 
vagonų sukabinėtojų, kon
duktorių ir tt Kažin, ar 
jums beapsimoka pradėti. 
Karas, atrodo, ilgai trukti 
nebegali...

Iš barako ponas Klingle
ris nuvedė mus į dirbtuvę, 
kuri buvo remizės gale.

Čia didelėje salėje stovė
jo įvairios mašinos, ratai 
sukosi, viešpatavo bildesys 
ir ūžesys. Prie tų mašinų 
triūsė juodais rūbais apsi
rengę ir nusitepę žmonės...

(Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
Tojo Kartuvėse

Aliantu karo teismas To
kio mieste nuteisė pakaiti 
8 japonų vadus už karo su
kėlimą ir įvairius papildy
tus žiaurumus. Nuteistųjų 
skaičiuje via buvęs minis- 
terių pirmininkas Hideki 
Tojo. 16 vadų buvo nuteisti 
kalėti iki gyvos galvos ir 
vienas japonų vadas nuteis 
tas 20 metų kalėjimo.

Į viais, bet jie namuose var- 
• toja anglų kalbą, o lietuviš
kai dažnai visai nebekalba. 
Ar juos skaitysime nelietu
viais? Ir kodėl jiems atimti 
“garbę”?

Lietuvių kalbą išsaugoti 
yra svarbu. Bet mes Ameri
koje žinome, kad tai yra ar
ba visai negalimas dalykas,

Graiicijos Valdžia
Graikijos koalicinė vy 

riausybė, kurios priešakyje 
nuo 1947 m. rugsėjo mene 
šio

Vokiečiai Streikuoja
Praeitą ketvirtadienį vo

kiečių darbininkai anglų 
ir amerikiečių okupuotose 
zonose Vokietijoj, išėjo į 
vienos dienos streiką prieš’į arba veik negalimas. Ypą 
brangenybę. Protesto strei-, tingai yra sunku Amerikoj, 
ke dalyvavo apie 8 milio-1 kur visa “amerikiečių tau- 
nus žmonių. Streikas buvo į ta” yra sudėliota iš įvairių 
beveik visuotinas ir apėmė tautinių kilmių žmonių, ku- 
visas pramonės šakas. , rie antroj ar trečioj gent-

------— ' kartėj ištirpo amerikonėji-
Maskva Kursto Karą į mo katile.

Amerikos delegatas Jung., visi garsus pasisakymai 
Tautų seime, F. H. Osbom, savo kalbos išlaikymą

je iškėlė kaltinimą prieš Rusi- yra ateivių kartojami, ar; 
..._.ie- J4. kad ji “isteriška propa- bent dalies ateivių. Ir įdo- 

stovėjo T. Sophoulis, 8an^a’’ niošia Rusijos žmo- mu; juo kuris daugiau už 
pasitraukė praeitą savaitę/ n.es Pr*e karo. Tas amerikie- lietuviškumą kalba, juo 
Naują valdžia sudalyti pa- i tįs sako, kad negali būti nu- dažniau tokio karšto patrio-' 
vesta buvusiam užsienių siginklavimo, kol Rusija to namuose jaunoji karta* 
reikalu ministeriui Tsalda- nesulaiko savo agresijų ir lietuviškai ne tik nekalba,' 
ris. Vyriausybė pasitraukė* šlykščios propagandos. i bet ir nemoka kalbėti. Tai, 
dėl nesutikimų tarp koali-Į
cijos partijų vadų.

. .. Ikoki prasmė skelbti griež-;
Amerikos Politika į tus principus, kuomet žino- 

Įtakingas senatorius A. i me> j.a(j jįe gyvenimo kvo-į 
\ andenberg perspėjo rusus, tįmu neišlaikė ir neišlaikys ? 
“—**’—*• patiems save ' KovelisNaciai Kariami

15 nacių, buvusių Mau-
thausen koncentracijos sto- bakave nž nuolaidas ar Ru vykios prižiūrėtojų, buvo! . - vę-112 nuolaidas ar ku -F J4’ sijos uzgennimą. Amerikos

“nefulinti patiems save 
tuo, kad Amerikos žmonės Kov<

New York, N. Y.

pakarti lapkričio 12d. Miun
chene už papildytus per ka
rą žiaurumus. Jie nužudė 
toje stovykloje 4,600 kali
nių ir tame skaičiuje nužu
dė 47 Anglijos ir Amerikos 
kareivius belaisvius.

Kanados Plėšikai
Vagys įsilaužė į Maxville, 

Ontario, Nova Scotia ban
ką ir pavogė ten pinigų ir

politika po rinkimų nebus 
minkštesnė. 47 milionai

‘Australijos Lietuvis9
amerikiečių prieš 1 milioną Anoj pusėj žemės ka
pasisakė už kietą politiką.

Europos Atstatymas
Paul G. Hoffman, Mar- 

shallo plano vykintojas, 
praneša, kad Europos že
mės ūkio gamyba šiais me
tais pašoko į viršų 25 nuo
šimčius, pramonės gamyba

visokių vertybių už 250,000 pakilo 12 nuošimčių ir plie- 
dolerių. Vagys išpiovė rūsio;no gamyba padidėjo 271 -*.*1 -_ * * X T-' l • *

muolio, toli Australijos pla
tybėse išėjo lietuviškas laik
raštis, pasivadinęs “Austra
lijos Lietuvis”. Gavome pir
mą numerį.

Laikraštis mažiukas, ro
tatorių padaugintas, bet gy
vas, įdomus ir geros nuotai
kos. Jis žada eiti kas dvi 
savaitės

duris, kur laikomi privatus 
“seifai” ir išvalė juos. Drą
si vagystė buvo padaryta 
lapkričio 11 d.

SO. BOSTON

MILIONIERIUS POLICIJOS GLOBOJE

Raugintų agurkų ir kitokių kenuotų daržovių Heinz 
finuos milionų Įpėdinis, John La Porte Given, New 
Yorke pakliuvo į policijos “globą” už tai, kad susi
mušė gatvėj su kokiu tai senu žmogumi. Policija at
ėmė iš to jniEonieriaus lazdą, kurioje yra Įtaisytas 
28 col. ilgio peilis. Nepatenkintas milionierius varo
mas į policijos nuovadą išsiblaivyti. Jis turės stoti 
prieš teisėją, kurs pasakys, kiek laiko turtuolis turės 
pasėdėti cypej. !

Paieškau Onos Mažeikienės iš 
Kretingos apskr., Gargždų valsčiaus, 
Maceikų kaimo; po tėvais ji vadinosi 
Litvinaitė. Amerikon atvyko l»ll 

------------- metais ir gyveno Bayonnėj, N. J.,
Gerbiamo redakcija kur i* broliu, Kom ir Juo-ueioiaina leuanvija, , Girdėjau, kad ji mirusi, bet tik-
JaU, rOdOS, bus vieni me-, rų žinių nėra. Ieško jos vyras, Mikas

tai, kaip gaunu “Keleivį”, į uipgi savo parapijonų išUŽ kurį tunu Jums labai Gargždų. Gal kas jų netoli gyvena, 
širdingai padėkoti. Prieš'
metus laiko aš Jums rašiau, Pamatykit kaip aš gyvenu, 
prašydamas, kad gal atsiras
kas nors, kuris užmokės už «»«», <»■».* anksto sakau aVld- 
man siunčiamą laikrašti. Ir m4 water st., Raymond, wash.
štai, po kelių savaičių gau----- >7/ir a i---------------------
nu pirmą laikraštį. Ir taip APSIVLDIMAI 
kas savaitė iki šiai dienai. „ . „ —:—? . _•
‘ Keleivis yra labai puikus gįnos ar moteries, kad tik gražiai 
ir įdomus laikraštis ir jei ir butų K^.budo. aš esu

. -t-r v. vidut’.nio amžiaus vaikinas, gero bu-Vycių Generolas su Maiklų do ir gerai atrodau. Platesnių žinių 
manęs daugiau nelankytų, apie saw suteigiu kusku. Mano ad- 
tai butų labai liūdna. Su pa-

I garba,
Aleksas Janavičius
Bechen, Vokietija.

Skaitytojų Balsai

r esąs;
3458 Jeanne Mance st.,

Montreal, Canada.

Paieškau gyvenimui draugės, evan- 
i gelikų tikybos, tarp 30 ir 40 metų 
amžiaus, turi būt sanžininga, blaiva 
ir mylėt gyventi ant farmos. Atsa
kymų duosiu tik rimtiems laiškams. 

J. Pavinkisko, <46>
Spruce Home, Sask., Canada.

Gerbiamieji,
Siunčiu už savo prenume-;

Į rata pinigus, kad vėl Tėvas KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ
i ir Maikis mus lankytų. Bis
kį suvėlavau, nes pamiršau 
ir buvau darbais užimtas,

REUMATIZMO 
ARTHR1T1S

Jeigu jus kenčiate nuo Nugara*
tai gal Tėvas nesupyks ant'ŽX?‘5irii,KSIlS!,,s,~kiSSt 
manęs. Su tikra pagarba i Efc

f p ; LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
ta-i, (rim, kad jus pamėgintumėt RADĘMuk River, Canada t TABLETS (Bandomąjį Kieki) be jo

kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardų ir adresų, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletčlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelėšuos, jei nepatiks. (48)

norhtway pharmacal co. 
439 North Street. 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 30

AID OVERSEAS, Ine. mais
to siuntiniai labai rūpestingai 
paruošti, kuriuose yra pats rei
kalingiausias tremtiniams mai
stas. Platus siuntinių pasirinki
mas teikia gerą progą šelpian
tiems ir šelpiamiesiems.

Artinantis Kalėdų šventėms,
ja, tei su laiku “A. Lietu- **TO ,cgu'- k,iekvi,enas. adaug jaunų, mokytu zmo- Siunčia tremtiniui maisto siun-

Korespondencijos
MONTREAL, CANADA.

itės. Kadangi Australi- GyTe„im.. Pagyvėjo
au yra 1,500 lietuvių ir T j r

a&sJ I Montreal! dabai pnva-nuošimčius. Europos ukiop.°- .atstatymas įvyko didele da- skaičius ten nuolat dide-J. 
limi dėka Marshall plano' -*a’„ k*1 su laiku A. Lietu 
pagalbai. Persikels I spaustu;

KAS MUMS RAŠOMA

Dėl Pennsylvaniios Ap* 
rašymo

Skaičiau “Keleivyje” J. 
D. Taunio Pennsylvanijos 
trumputį aprašymą. Musų 
valstija yra didelė ir trum
pai jos aprašyti negalima. 
Bet leisiu sau prie to apra
šymo pridėti, kad mes čia 
turime, Philadelphijos mie
ste, Įdomias dirbtuves, ku-

vis
vę ir įleis gilias šaknis į 
Australijos žemę.

“A. Lietuvį” redaguoj’a 
redakcinis kolektyvas, o jo
vardu pasirašo J. Glušaus- lzoc. T C A-- ktr, uvigu viuvn, n.

Savo įžanginiame pasi
nių. kuriems savi dantys
nebetamauja. Dirbtuvėse ___  _ ___ __
darbas nėra sunkus, todėl į aiškinime “Australijos Lie
toj išdirbystėj daugiausiai! tuvis” t k. sako:
dirba mergaitės ir moterys.

W. Babin 
Philadelphia, Pa.

‘Jau apie 1500 lietuvių, 
buvusių DP Europos lage
riuose, išlipo Australijon. 
Pasijuto jie čia, naujoje tė- 

Kalba ir Garbė i vynėje, laisvi nuo baimės,

7vSif„lTt ir ĮZ cijos pareigūnai ir dar drau-
se užsieniuose. Tai yra 
“dantų fabrikai”, kur dir

nių. Juos vadiname *'J). P.”, tinėlį.
ar dipukais. Su jų atvykimu Visi maisto pakietai, skelbia- 
ir musų lietuviškos koloni- mi “Keleivy” ir kituose laikraš- 
jos gyvenimas pasikeitė, jis čiuose. per lapkričio mėnesį yra 
pagyvėjo. Lietuviško Mont- nupiginti po 25 centus, 
realio nebegalima pažinti, šis nupiginamas galioja per 
O ypač man, išgyvenusiam visą lapkriti. Kas nori, kad ka- 
Čia 40 metų, skirtumas tarp ledinė dovana tikrai pasiektų 

tremtinį šventėms, užsakymą 
turi paduoti ne vėliau gruodžio 
mėn. 3 d.

Asmenims ir organizacijoms, 
naujieji ateiviąi surengė Užsakantiems didesnį pakietų 
koncertą ir tikrai turėjome skaičių iš karto, duodama dar 
kuo pasidžiaugi. ir antroji nuolaida, pagal užsa-

Viena dainininkė padai- kymų dydį. Dėl antrosios nuo- 
navo “Kur bakūžė šamano- laidos reikia tartis atskirai 

skam- (raštu arba asmeniškai). A- 
net biem nuolaidom gauti reikia už-

dabar ir seniau metasi i 
akis. Dabar ir musų paren
gimai jau visai kitoki. negu 
jie būdavo. Štai šias dienas

bami žmonių dantys. Phila
delphia yra dantų išdirbys- 
tės centras. Dantų “pramo
nė” yra gana sena ir se
niau čia buvo bene 8 atski
ros dirbtuvės, bet vėliau

projektą dabar paskelbė ^^ni , ta” ir man jos daina sk
VLIK-as, yra sakoma tre- tarpą jie įsiliejo Puikiai! bejo taip £ražh1’ kad . .suprasdami* kad £vo pasb j?audį Pa“? kar: ££ n<"naŽ‘a" 10 “ 8

: ru vra fplcp f o raina onrnpti Karto.

Gailestingumo jausmas 
yra kilnus, paaukok dienos 
uždarbį vargan patekusiem 
lietuviams! Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief

Fund of America,
105 Grand st,

Brooklyn 11, N. Y.

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliukas
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS »H.>e. 

Pinigus siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadnay
Boston 27- “i—

RAMUNIŲ ŽIEDAI
Lietuviai yra įsiti
kinę nuo senų lai
kų, kad ramunės 
yra geras vaistas. 
Ramunės vartoja
mos nuo šalčio, reu 
mutizmo ir dieglių.

Ramunės stiprina visą kūną, 
gerai veikia skilvį, inkstus 
(kidneys) ir palengvina mėne
sines. Jos geros ir akims plauti. 
Gerk ramunių arbatą be bai
mės. Kas jos daug geria, tas 
turi skaistų veidą. Vienas arba
tinis šaukštukas ramunių į puo-

VCIIUUIVJU<xinu|
ro gerą arbatą. Galima gerti 

; karštą, šiitą ir šaltą. Musų ra-
PRA&ALINKIM KARUS! jmunių žiedai yra iš Vengrijos.

Mokinkimės Tarptautinės Anglų i Svaras kainuoja $2.50. Už $1.00 
ilbos ir sykiu U. S. A. pilietybės,

______ ..I n UnCllOS.
Kalbos 
skaitydamas ‘Lietuvių Naujienas” 6 uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

kožną mėnesį. Kaina tik $1.00 me
tams. (52)

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6-th st, Philadelphia. Pa.

Noriu Kambario Bridgeporte
Ieškau kambario su baldais ar be, 

prie lietuvių šeimynos Bridgeporte 
ar apylinkėj, nes aš čia dirbu. Kas 
turi tokią vietą, prašau man para
šyti šiuo adresu: (46)

Mr. W. Needra,
228 Grand st., Bridgeport, Conn.

Tel. 6-74363.

Norią Kambario Philadelphijoj
Jauna lietuvaitė nori gauti Pnila- 

delphiioj kambarį pas lietuvius, ku
rie nebūtų priešingi kad ji ima akor- 
dijono lekcijas. Kas galėtų tokį kam- __ 
barį išnuomoti, malonėkit parašyti mą ir galėsite ramiai miegoti nak-

NUO UŽSISENfclUSlŲ, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jto 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji-

čiame punkte
“Kalba yra stipriausias

bendruomenės ryšys ir tvir
čiausias tautybės pagrin
das. Lietuvių kalba lietu
viui yra tautinė garbė. Lie- 
tuvis puoselėja šventą savo; ’iningai 'atbeka

vyriausybės įstaigų nurody
tąjį darbą — turi garbin
gai atlikti, jie savo pasiža
dėjimui liko ištikimi ir są- 
ziningai atlieka pavestąjį

pirko tas “dantinyčias” ir į. .Kalba^yra sYarbus^tauty-!^ ne kai-^ aukštų^menųviena didelė kompanija su- kalbos žodi

dabar jos rankose yra ke- j bės pagrindas. Bet nei 
turios dirbtuvės, tame skai- tų ir tame reikale pei’sudyti.
čiuje 3 didelės. Dirbtuvėse Kadaise Lietuvoje buvo tuviai turf ir kitu ruDe«čiu 
dirba virš 1,000 darbinin-, daug lietuvių, kurie kai be- “Nepakankamas mokėji 
kų ir jos per savaitę paga- i davo namuose lenkiškai, • m gnorl,, VolKxw>

viešais pareiškimais.
Tačiau atvykę čion lie-

i

mina daugiau, kaip 100,000 bet skaitė save lietu 
* BUVO gen lietuviai.dantų. Dantys gaminami 

“palaidi” ir ištisi “setai”.
Taigi musų valstija aprūpi
na dantimis galybes žmo- matija

apskritai, nekino,kas dedasi

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir TortinfUaai* Lietuvių 
Orfanizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRA $2^00,006.00.
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 sąvaitėje $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 kuopų arU į Centrą adre
suodamas :

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

Dabar Amerikoj yia 4auSi pasaulyje ir pačioje Autra-¥kaZtiV»veneSi žodžiu’ a^ ak- 
vadinti save lietu ,oje padMyje Antrag b|o_

gumas yra tas, kad atvykę 
lietuviai liko išsklaidyti po 
plačiąją Australiją mažais 
būreliais arba net pavieniui. 
Tuo budu atsidūrė izoliuo-X * 2 • a • a _ _toje padėtyje ir nėra kas 
juos jungia, nėra kaip pasi
dalinti mintimis, savo rū
pesčiais bei džiaugsmais. 
Daugelis reikalingi Įvairių 
patarimų, kurių, nemokėda
mi kalbos, nežino nei kur 
nei kaip juos gauti ar išsi
aiškinti”.

Ir dėl praktiškų sumeti
mų ir kaipo tautiniai kultū
rinė bendruomenė Australi
jos lietuviai turi turėti savo 
laikraštį. Laikraštis bus Įdo
mus ir tiems lietuviams, ku
rie nori žinoti, kaip gi sekasi mūsiškiams “anoj nu- 
sėj”. Linkime “A. lietu
viui” geros sėkmės.

ta pasiskalbti

lankėsi daininirkes Drange-
lienė, Kaskauskafc.ė ir Ra-
moškaitė, bet r.i^ioda taip
nebuvau sujaudia tas.

Tarp kitų matnybių
ant steičiaus teiolmatui ju-
rinkikų šokį, irai!nėli ir ki-
tų gražių baiki. J

Prakalba s<ka prof. ša-
pokas, bet vailojo tiek
daug mokslišku žldžiu. kad
negalėjau susijaJlyti. apie
ką buvo kalbamai o ne vis-
ką gerai ir nuriiiltu.

Musų kolonijai labar ne
bėra “našlaitė ”. 1 urime sa-
vo tarpe ir žurrl žlistu. ir
daktarų, ir kitokį į profesi-
jų mokytų žntor.į Į, turime
jau čia ir laikra?J [ir gyve-
nimas tikrai oasl Barė ki-
toks, kai dauę ja| mų lietu-
yiy įsiliejo 'į mu4 u koloni-
jos gyvenimą.

Joni L Gricius

nusiųskim 3 Remti
niams maisto įkalė

DOMS
Nesenai Chicagoji 1 jsikurė

tremtinių pagalbos s Icinė l>e”.-
drovė: Aid Oven«4 B Ine. Ji
buvo organizuota
PMtangomig naujai Btvykii.--
•r vietos lietuviu. Al |J OVER
SEAS, Ine. patampi 1 liet u\ -
fcnjni visuomenei Bais bu-
•Jais, kaip tai: s’un la siunt -
nius tremtiniams. Ido irer
tiniams atsikviesti t* Bkus. te.
kia abipusiu< infrr Racijas ir

toliau.

Siunčiant užsakymus, adre
suoti taip: Aid Overseas, Ine., 
4851 So. Ashland Avė., Chica-

KAIP TAPTI PILIEČIU?
Dar turime knygučių, 

“Kaip Tapti Suvienytų Val
stijų Piliečiu?”, kur yra aiš-

simais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreiptis į

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Kieti Viduriai
Yra žinoma kad kieti 
viduriai dažnai duoda 
nervotuma, galvasopį, 
nevirškinimą, stoką a- 
petito ir miego, gu
zus, išsipūtimą. Galė
jot bandyt visokių 
vaistų su visokiom pa
sėkom. — Dabar gau
kit to senai žinomo 
vaisto, Trinerio Kar
taus Vyno. Sudarytas 
iš Gamtos šaknelių, 
žolių ir augalų, šis 
gėrimas nuo 1887 
sėkmingai kovoja 
prieš užkietėjimą ir 
lengvina jo simpto
mus. Gaukite bonką 
šiandierf ir pats pa
tirk jo veikimą. (Pa
staba: jei negautum
Trinerio savo mėgia

moj krautuvėj, atsiųsk $1.50 su tos

aOKMHIKn* ąiTneaa
S!

C«rp-. 4053 W. Fillmore, Chicago, ir 
gau-i didelę 18 oz. bonką Trinerio

Triner ’$ BitterWi#e

šiuo adresu: (46)
Helena Juškevičiūtė,

4515 Wilmslow Road,
Baltimore 10, Md.

BteOUU UŽU
PAIEŠKOJIMAI

Paieškau Petro Poškaus tetos, gy
venančios Jungtinėse Valstijose, apie 
300 mylių nuo Montrealo. Poškus da
bar gyvena Francuzijoj. Aš esu jo 
žmonos sesuo ir turiu svarbių žinių 
pranešti jo tetai. Prašau atsiliepti 
šiuo adresu: (48)

Anelė Salalienė,
56 6th Avė., Ville 1-aSalle,

Montreal, Que., Canada.

Paieškau savo brolio Gegio Anup
ro. Meldžiu atsiliepti šiuo adresu:

A. Warren, <48)
130 N. 2»m1 st, Hudson, N. Y.

tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 

Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastančios ir suskilusios 
odes. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money f 
orderį į: (16-9)

LEGULO, Dept X,
4847 W. Hth Street, 

CICERO 50. ILL.

Tikra Teisybe

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietą Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metu. 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”
So. Boston 27, Mat*.
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Vietinės Žinios
ŠJ KETVIRTADIENI AT
PLAUKIA J BOSTONĄ 

LAIVAS SU TREM
TINIAIS

Atvyksta 65 lietuviai, 99 
latviai, iš viso 802 trem

GENEROLAS BRADLEY
KALBĖJO BOSTONE
Amerikos generalinio šta

bo viršininkas, gen. Omar 
N. Bradley, Paliaubų dieną 
kalbėjo Bostono prekybos 
rūmų suruoštuose pusry
čiuose. Tarp kitko musų ar
mijos vadas sakė:

Jonas Šmitas Skundžia 
Žmoną

Dorchesterietis Jonas 
Smith apskundė savo žmo-Į 
ną Juzefiną, kad ji pasi
traukdama nuo jo pernai 
metais paėmusi jo sutaupąs 
$6,500 ir 500 dolerių vertės 
automobilį. Beklausant teis-

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Day* Service

Ketvirtis and Co.

SO. BOSTON
DIDŽIAUSIA X-SPINDUUV MAŠINA

ŠJ TREČIADIENI NEPA 
PRASTAS SUSIRIN

KIMAS
BALF 17-tas skyrius kvie

čia visus lietuvius, kuriems 
mpi tremtiniai, jų imigraci
ja hei šalpos reikalai atvyk-:

........ _______ r___ aivas ti šj trečiadieni, lapkričio
General Bundy ši ketvirta- Noverrfber 17 d. 7:30 vai.

Amerika iš dvejų kartų me tos bylos vienas advoka- 
Voži ;„~ii teismui lietuviškai

rašytą worcesteriečio Dayu- 
čio laišką, kuriame jis 
kia vilties”

4 tiniai
Armijos transporto laivas

dieni, lapkričio 18 d. at- vakaro Į Liet. Piliečių klubo 
niaukia i Bostono uosta su svetainę E ir Silver st. kam

pas, kur įvyks masinis susi-
plaukia i Bostono uostą su 
802 tremtiniais. Tai jau an
tras laivas su tremtiniais at
vežamais i Ameriką pagal 
kongreso priimtą DP Bilių.

General Bundy laivas at
veža 65 lietuvius, 99 lat
vius. 347 lenkus, 65 cechus,

rinkimas. I
Dalyvaus i Bostoną atvy-, 

kę pasitikti pirmojo laivo, 
kuris atplaukia su tremti
niais lapkričio-November 18 
d., BALF reikalų vedėjas

14 rusų, 14 vokiečių, 6 aust- jo’nas Valaitis, buvęs Ne- 
rus, 5 vengrus, 4 ukraime- priklausomos Lietuvos ka-' 
cius, 3 jugoslavius ir 8- as- riuomenės štabo viršininkas 
menis, kurių tautybe nepa- h. vėliau ministeris-pirmi- 
žymėta, o 97 asmenys užsi- njnkas Jonas Černius, I.ie- 
rase be pilietybės . tuvos generalinio konsulo
Iš atvykstančių tremtinių j attache Anicetas Šimutis ir; 

ac „ Juozas Laučka.
Jie visi padalys praneši

mus imigracijos reikalu.
Reta proga, tad nepraleis-

tiktai 46 žmonės pasilieka 
Massachusetts valstijoj, o 
kiti išsivažinės po 27 valsti
jas. Daugiausiai vykstančių 
į Nevv Yorką, net 274 žmo
nės, į Conn. — 38, į Missis
sippi—88, į Illinois—48, Į 
Nevv Jersey ir Į Pennsylva- 
niją po 37, Michigan — 21, 
Ohio — 19 ir po kelis asme
nis į kitas valstijas.

Tarpe tremtinių atvyksta 
37 vaikai našlaičiai, kuriais

kit ir atvykit.
Jokios Įžangos nebus.
BALF 17-to skyriaus

Valdyba.

2 milionų voltų didžiulė X—spindulių peršviečiama 
mašina, kurią nupirko 20 moterų savo vėžio liga mi
rusio draugo atminčiai pagerbti, perduodamą Nevv 

Yorko ligoninei. Mašina bus naudojama vėžio ligų 
gydymui. Moterys, kurios tą mašiną nupirko, yra 
Lilla Motley lygos narės ir jos sukėlė 150,000 dole
rių tai mašinai nupirkti.

patyrė, kad noras izoliuotis, 
atsiskirti nuo pasaulio klau
simų sprendimų reiškia įsi
traukti į kruviną karą. Ka
ro paliaubos, pasiektos 
1918 metų lapkričio 11 d. 
pasibaigė nepasisekimu. An
tras pasaulinis karas paro
dė, kad karo laimėjimas 
neužtikrina taikos...

Dabar Amerikos didžiau
sias uždavinys yra išvengti 
trečio pasaulinio karo, bet 
karo neišvengsime, jei busi- 

, me silpni. Silpnumas tik iš
šaukia agresiją. Agresija 
šiandien gresia iš musų bu
vusio sąjungininko, Sovietų 
Rusijos. Rusija atmetė mu
sų draugystę, užmiršo karo 
metu bendrai sudėtas aukas 
ir ruošiasi už savo paslap
tingų sienų naujam karui.

reis
kad “perkūnas 

lrenktų”Smitienę už jo neva 
tai “suvedžiojimą”. Laiškas 
sukėlė didelę sensaciją. 
Teisme dalyvavo ir pats 
Dayutis, kaipo liudytojas. 
Dayučio laiškas parašytas 

labai karštai” ir kai kurie 
laikraščiai ištisai jo nė ne
skelbė.

STREIKAS SULAIKĖ 
LAIVŲ JUDĖJIMĄ

Laivų krovėjų streikas ry
tiniuose uostuose sulaikė 
visa laivų judėjimą. Iš viso 
Nevv Yorko. Philadelphijos, 
Baltimorės ir kituose uos
tuose stovi virš 250 laivų, 
kurių pakrovimas sulaiky
tas. Bostono uoste jau 11 
laivų stovi. Šį ketvirtadienį, 
kai su tremtiniais atvyks

_________________ ______  Todėl, jei norime išvengti
M . .... T ' D , j karo, turime būti pasiruošę
Naujo* Idėjos Sename u het kokią agresiją pasitikti 

Kunigas W. G. Muelder, jr turjme būti stiprus, kad 
Bostono Universiteto teolo- gaiimas priešas žinotų mu- 

^kulteto dekanas,,jėgą jr pasiryžimą. Tik- 
kalbėdamas apie leligiją Įaj taip gaijma išsaugoti 
praeitą savaitę sakė. kad taiką.
religija turi susitaikinti su Sąmoningas pasiruošimas

Susipažinimo Vakaras
Sandaros 7 kuopa rengia 

su Petrauskais ir Lušiais su
sipažinti vakarą šį šešta-i 
dienį, . 20 lapkričio, kaip į 
6:30, Sandaros patalpose, 
124 F st., So. Bostone. ^Pet-j 
rauskai ir Lūšiai yra nese
nai atvykę iš Europos.

W*tchcs - J«welry <
Radios - Electrical AppUaaeaa

379 W. Broa4*ay. 8a. 
Tel. ŠOU 4649

demokrati š k o
Tigro Medžioklė Stoneham 

Žvėryne
rūpinasi Europos vaikų glo- kafėT sSnehaT žvėnne'it i53.1 53 llemlln‘als “V“
tį komitetą^ . nano^dideils; ^iulTniia

Pagal užsiėmimus 113i ;r smarkiai cnžaloio! . ° eJX, , . ierLatremtiniu užsirašė farme- H "mT šiųjų DP daiktus iškrauti istremtinių uzsuase iarroe pnziuretoją J. \V. McCar-L , , išvietintieiižmo-
nais, o7—siuvėjai, 34 dak- thv žvėn-ne buvo daug lai'°’ kaCl J
tarai, 56 — studentai ir tt. Va’iku ir nes

vo
galėtų išsivažinėti į sa- 
paskyrimo vietas. Bet

socializmo!
ku-' ginti musų laisves yra ge-

moterų ir visi pa-
Vvt Končių Ištiko Nelaimė H,koJ? Pradėj° bėgti l2uk -j ; ‘ Įe vjsoks laįvų jį. 5OS eilės socialdemokratų 

- 1 " v is žvėryno. Vienas žiūrovas; k£mas ir pakrovįmas su. reikalavimų. 'Jis sakė. kadi
Praeitų trečiadieni nak- spėjo uždaryti žvėryno var- daugelis amerikiečiu visaičia Vytautų Končių. nese-lįSį'0 atvykusi policija pa-:iaik-vta"' |“H55.. J’

nai atvykusį is Europos jau- darė tigro medžioklę. Pa-; Derybos dėl streiko už

keliamais reikalavimai^, ku- riausia apsauga nuo komu- 
ne yra pažangus ir ekono- njstinės agresijos. “Jei mes 
miniai naudingi, nes tik tuo tikime i demokratiją —bai- 
budu galima užtikrinti zmo- gė sav0‘ kajba Bradley 
nių gerbūvį ir apsiginti nuo —praktikuokime ją visur, 
bolševizmo. , , ne tiktai rinkimų dieną, bet

Kitas kunigas st. John s kiekvieną dieną. Tuo budu 
seminarijos mokytojas Da- mes susįstiPrinsime save ir 
n , T. McColgar. irgi pasi- pasidarysime neįveikiami”, 
sakė uz “pasisavinimą vi- "__________

Kruzeris De* Moines 
Tarnyboje

Ši antradienį South Bos-

Už 200,000,000 Dolerių 
Apvalys Bostoną

Bostono majoras kreipėsi 
į federalinę valdžią, prašy
damas skirti Bostono mies
to laužynėms, ypatingai 
South End lūšnoms nugriau
ti ir perstatyti, 200 milionų 
dolerių. Sako, už tiek pini
gų Bostono veidą galimai 
butų žymiai papuošti.

tas
ną lietuvi studentą ištiko galiau, tigras buvo nušau- baigimo vedamos. Ypatin- 
didelė nelaimė. Jis nakčia tas, bet susijaudinimo ūžte- gai Nevv Yorko uoste strei- 
pasijuto negerai ir norėjo ko visiems. Bešaudant tig- kas jau padarė didelių ne
atidaryti langą, bet langą rą kokiu tai budu atsidarė malonumų.
bėdai7'damas apsilpo ir iš- didelės gyvatės narvas ir ta ---------------
krito is antro aukšto i gat- gyvatė irgi buvo įsimaišiusi! D, Vwn
vę. Ligonis tuoj pat buvo j triukšmą. BLYNŲ VAKARIENE
nuvežtas Į City HospitalJ _________ Dorchesterio Lietuvių Pi-
kur, patikrinus, pasirodė, Metinė LDD Vakarienė liečiu klubas rengia blynų 
kad jis kaulų nesusilaužė. Artinasi j vakarienę, šią subatą, lap-
bet labai smarkiai prisi-j Tankriėin H kričio 20 vakarą, pradžia
trenkė ir užsigavo gaivų. dieni South' Bostono Lie- 7 vaL vak' Vakarienė ivyksV. Končius gyvena “Darbi-j Šių D?augiji k?b? Pulpose. 1810
TO 1 F) Lr f) nomn z\ ! ... «/ | nhActni* nvn I vrc? ov Cm rrc

y— — . — t uoste karo laivyno at- 
pnezastis, kurios žmones! ; iš statytoju

gų žmonių reikalavimų, m g?1’ k
«~n,n ka“ ">hA

=zn$ykLt "ka,t° jarde
Protestonų ir katalikų j

dvasiškių tarpe šitos kuni-

Suėmė Vagį, Kurs Padarė 
60 įsilaužimų

Šį pirmadienį policija 
Nevvtone suėmė vagį, kurs 
padaręs 60 įsilaužimų ir pa
vogęs visokių daiktų už 
50,000 dolerių. Suimtasis 
yra John B. Lavvton, 26 
metų vyras iš Nevvtono. Jis 
“dirbo” Nevvtono ir Welles- 
ley miestukuose.

TeL ŠOU 2712 arba MG 9013

Dr. J. C. Seymnar
(LANDUUS)

Lietarta Gydytojai Ir Cfcirargaa 
Vartoj* vėliausios konstrukcijoa 

X-RAY Aparat*
Pritaika AUairn 

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

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE 8 IN8UBANCB|

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MA8S
Office Tel. SOboston 8-0948

S7 ORIOLE STRBR 
Waat Razbary, Ma*.

T»l. PArkwev 7-1233 W

gų mintys 
diskusijų.

sukėlė nemažai

name, So. Bostone. ! svetainėj ivvks* šauni meti-i ehf?te.r a.ve; L-'s ar snigs
77 . nė Lietuvių Darbininkų YakarIene„bus:.V,£!ls kY!e'

Išsiuntė 21 siuntini maisto Draugijos vakarienė. Lai- cia Rengėjų Komisija. 
Lietuvai Remti D-jos 2- ^as jau įsigyti tikietus.

ras skvrius iš Bostono iš- ‘ v m • j • visiuntė' Kalėdoms 21 siunti- Vakarienėj bus muzika ir į Kas Vykti i Floridą, 
nį po 22 svaru maisto ser- dainų, bus svečių iš toli ir į Šio menesio gale, apie
gantiems tremtiniams, naš- arti, tai bus smagi draugų, lapkričio 28 į Floridą iš- 
lėms ir našlaičiams, kurių ir pažįstamu sueiga. Neuž- vyksta musų laikraščio 
adresus nurodė Bostoniškis mirškime ateiti ir draugų skaitytojas Frank Rožėnas 
Tremtiniu Ratelis. Ši siunta atsivesti. Neapsigausime. i iš Rayham, Mass. Jis va-
kainavo apie SI50.

Kas nori nusiųsti tremti
niams tokių dovanų Kalė 
doms. bet nežino ką ir kaip 
siusti, tam sutinka

Už $1 Daug Linksmumo
Naujai atvykę lietuviai, 

patar- buvę tremtiniai, rengia ne- 
nauti Lietuvai Remti Drau-' paprastą šurum-burum šeš- 
gija. Jei reikia tik nusiųsti tadienj, lapkričio 27 d. va- 
$10 ir nurodyti kam siunti-! kare, So. Bostono Lietuvių 
nys turi būt nusiųstas. L. R. P. D-jos svetainėj. Bus va- 
D-jos adresas toks: Lithua-: karienė, o programa bus 
nian Aid Ass'n, 99 Ward marga, bus šokiai ir dainos, 
st., Worcester, Mass. Atsiminkime dieną.

Rengėjai.! žiuoja su gera, nauja maši
na ir galėtų paimti su savim 
daugiau keleivių, paden
giant kelionės išlaidas ben
drai. Kurie norėtų pigiai 
nukeliauti Į Floridą, gali 
kreiptis i Mr. F. Rožėnas, 
galima kreiptis ir telefonu: 
Taunton 2-3716.

Kalbama Apie Važtos 
Pakėlimą

Bostono MTA. ar gatvė
karių kompanija, jau atvi
rai svarsto pakelti važtą ir 
įvesti “zoninį” susisiekimo 
apmokėjimą, žiūrint tolu
mo, kiek keleiviai važiuoja. 
Mokestis butų 6. 16 ir 22 
centai. MTA Irustees nema
no išsiversti be važtos pa-. 
kėlimo.

Majoras Šaukiasi Prie 
Trumano

Bostono majoras Curley 
pasiuntė prezidentui Tru- 
manui telegramą, kurioj 
prašo federalinę valdžią 
“ką nors darjli”, kad laivų 
krovėjų streiką užbaigus. 
Majoras sako, jei streikas 
užsitęs ilgesnį laiką, tai ry
tinių uostų prekybai bus 
padaryta didelė žala.

Kreipkitės pas tuos, 
skelbiasi “Keleivyje.”

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. Muzika.
2. Dainininkai Emilija ir 

Jonas Burbuliai iš South 
Bostono.

3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

3avo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: WORL Sta
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkąs

Tel. TRObridge 8330

Dr. John Repshis
(BENYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
ValaiMkat 2*4 Ir M

NadėUonu ir
■m 19 iki 12 rito

278 HARVABD SI RĖKT j 
ta. lama SU Castesl H* |

CAMBRIDGE, MASS.

TaL ŠOU
DAKTARAI

J. L. Pasakomis
OPTOMETR1STAS

Ofi»o ralandoa: 
Nm 9 ryto M 7
Nh • ryto M ll

PAGERBIA KARUOSE ŽUVUSIUOSIUS KAREIVIUS

t
Rengia Liet. Darbininkų Draugijos 21 Kuopa

NEDĖLIOJ, LAPKRIČIO-NOV. 28, 1948
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO SALĖJE

Kampas E ir Silver St*., South Bostone.

Pradžia 6 valandą vakare

Bus skanių valgių ir gėrimų, bus šauni muzika ir 
atatinkama programa.

Musų metiniuose bankietuose dalyvauja daug sve
čių iš Bostono apylinkės kolonijų. Bus jų ir šiame 
bankete. ’

Kurie norit smagiai laiką praleisti, bukit su mumis
Visas parengimo pelnas eina švietimo ir labdaros

Visus ir visas kviečia RENGĖJAI.

Atsiimkite laišku*.
“Keleivio” ofise yra atė

jusių laiškų asmenims šiais 
inicialais: M. B., K. A.,
V. S. ir Thomas P.

Prašome juos atsiimti, 
nes jų autoriai, be abejo, 
laukia atsakymų.

Kvaila* Vagišėli*
15 metų berniokas iš So- 

merville sekmadienį nakčia 
įsilaužė į A. Dugas užeigą 
Lynne, į Splendor Cafe ir 
pradėjo gerti. Gėrė be mie- 
ros ir saiko, kol policija jį 
užtiko persigėrusi ir vos gy
vą. Jaunas vagišėlis buvo 
nuvežtas į ligoninę, bet ir 
daktarai nepajėgė jo iš
blaivyti ir berniokui gresia 
pavojus gyvybei nuo perei- 
gėrimo. Prieš pasigerda- 
mas berniokas paėmė iš ka
sos 35 dolerius.

Kaifi (Jiaubų dienpje Anglijos buvęs ministerių pir- 
minir aB, Winston Churchill (kairėj), ir dabartinis 
Ang; 3 premjeras, Clement Attlee, kartu nuvyko 
PP.e sninklo žuvusiems karuose pagerbti jų atmin
ti i’ ! Jgti vainiką prie paminklo.

$500 INEŠT—4 KAMB. TUSTI 
73 Broadway st., Jamaica Plain, 
3 šeimų muro namas, $3250. 
ręstas kaip renda. Naujai nu- 
malevotas ir išpopieri uotas. 
CA 7-2976. GA 7-4032.

$900 JNE5T—4 KAMB. TUŠTI
49 Fulda st., Rox. (nuo 2789 
Wash. st.) 3 šeimų A 1 plytų 
namas, baltos sinkos ir maudy
nė, tik ką numaletotas, pigus 
už $4450. Lengvos išlygos. 
LA 3-2535, arba G A 7-1737.

447
80. B08TON.

DR. G. L. KILLORY
IS Tre«»«it St, Kimbal 

Kaabarya 295
BOSTON. Tlrf. lJrfajritojM71

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU IR NERVŲ UGŪ
Daro Kraajo

Valoadoa:
Nao 9 ryto IU 7 tot 
NedSUon, nao 10 ryto fld L

RAKANDAI PARSIDUODA
Parsiduoda 1-nas trijų šmo

tų ir vienas 2-jų šmonų parlor 
setai. Abu naujai perdaryti. 
Parduosiu pigiai, nes pats juos 
perdariau. Galite matyti kas-į 
dieną atėję į Upholstery Shop. 
333 E St., So. Bostone. Vaka
rais galite telefonuot SO 8-5331

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston 
Pristato toniką, vyną ir

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

fYTOJAI 
(Iaaurad 
Moven)

Perkrauatom 
čia pat ir J to-1 
li»M vtoto 
Saofc. prieitam,
229 BROADMAY,

SO. BOSTON. MASS. 
TeL SOUth

įį," 1Z
ll:7]




