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Jugoslaviia Sutraukia Armiją 
Prieš ’Kominformą’

Komunistai Pradeda Sabotažą Jugoslavijoj; Rusų Ar
mijos Pasieniuose, Bet Ar Puls? Jugoslavija 

Prašo Paskolos

Jugoslavijos diktatorius 
Tito yra pasiruošęs gintis 
prieš rusų kariuomenę, jei. 
ji veršis į Jugoslaviją. Ju
goslavijos kariuomenė, pa
tikimomis žiniomis, yra 
koncentruojama Makedoni
joj, netoli Bulgarijos ir Al
banijos sienų, sako, apie 
150,000 kareivių yra pasi-

Ja ponai Padeda
Komunistams

Iš Tokio praneša, kad 
70,000 japonų kareivių, ka
ro belaisvių iš japonų armi
jų likučių, dabar tarnauja 
kinų komunistų kariškuose
daliniuose. Karininkai tar- 

ruošę ginti Jugoslavijos te- nauja ir kinų armijoj, kai-
po “patarėjai,’’ o kareivių 
dauguma yra suorganizuoti i 
atskirus “internacionalinius 

. dalinius,” kur spiečiasi ko- 
Ar rusai puls, ar tik nori rėjiečiai, japonai, rusai ir 

grąsinimais sulaužyti Jugo-! kitokių tautybių žmonės, 
slavuos pnesmimosi dvasią, Kinijos komunistai visai su- 
tikrai niekas nežino. Yra laikė japonų karo belaisvių 
spėliojimų, kad rusai bando grąžinimą iš Kinijos į Ja 
sabotažo aktais, o kiek vė- poniją ir sako, jie gris ta- 
liau partizanų būriais truk- da, kada “revoliucija laimės 
dyti normalų gyvenimą Ju-į Kinijoj ir Japonijoj.” 
goslavijoj, iki tas kraštas, Kinijos frontuose komu- 
“pribręs” vidujiniam per-,nįstai jau prisiartino 100 
versmui. Į mylių prie Kantono, o stip-

Visas pasaulis labai akyj"06, komunistų jėgos ver
ia! stebi Balkanų įvykius, zlas? 1,nk Chunking^o, bu-
___ - _ n i.ii*i _ vusios per karą Kinijos sos-nes is ten gan kuli naujas).• - - - -
pasaulio gaisras. Jugosla-į - nes
vija šios savaitės pradžioje 
kreipusi i Amerikos Impor
to-Eksporto Banką prašyda
ma 25,000,000 dolerių pa
skolos. Amerikos vyriausy
bė linksta tokią paskolą 
duoti. Jugoslavija už pa
skolą atsilygintų švino, va
rio, cinko ir kitais metalais.
Amerikos vyriausybė mano, 
kad paskola sustiprintų Ju
goslavijos priešinimosi dva
sią prieš begėdiškus Mask
vos grąsinimus ir “spaudi
mus.”

Prieš 10 metų kilo antras

ritoriją, jei rusų ar Maskvos 
pavergtų kraštų kariuome 
nė veržtųsi Į Jugoslaviją.

Fordo Derybos : 
Eina prie Sprendimo

Automobilių darbininkų 
unija ir Fordo kompanija 
jau kelios savaitės veda de
rybas dėl naujos darbo su
tarties. Darbininkai reika
lauja pakelti uždarbius, už
tikrinti darbininkams senat
vės pensijas (po 25 metų 
darbo dirbtuvėje, sulaukus 
60 metų ar 'daugiau, $100

„..v.mėnesinės pensijos) ir įves 
pasaulinis karas. Jis kilo pi draudimą ligoje, 
lygiai tokiose pat aplinkėse, . Iki šiolei derybos prie 

nieko neprivedė, bet šią sa
vaitę derybose dalyvauja 
unijos pirmininkas W. Reu- 
ther ir Fordo kompanijos 
vice-pirminingas John S. 
Būgas.

Fordo darbininkai yra 
nubalsavę išeiti j streiką 
dėl savo reikalavimų, jei 
unija negalės išsiderėti pri
imtinų darbo sąlygų iš kom
panijos.

kokias dabar Maskva suda 
rė Balkanuose. Prieš 10 
metų karo maišatį sukėlė 
Hitleris, o dabar tą daro 
Stalinas.

Minint 10 metų nuo kili
mo antro pasaulinio karo 
daugelis Amerikos visuo
menės vadų aiškiai pripa
žįsta, kad Amerika padarė 
didžiulę klaidą išduodama 
Lenkiją ir kitas Rytų Euro
pos tautas Rusijos imperia
lizmui. Tos išdavystės vai
siai dabar reiškiasi ir Bal
kanuose ir kitose pasaulio 
dalyse.

17,500 Gumos Dar
bininkų Streikuoja
Praeitos savaitės gale 

Goodrich kompanijos dar 
bininkai septyniose gumos 
dirbtuvėse išėjo į streiką. 
Streikuoja 17,500 darbinin
kų. Svarbiausias jų reika
lavimas yra užtikrinti dar 
bininkams .senatvės pensi 
jas. Panašius reikalavimus 
pastatė plieno darbininkai 
ir automobilių dirbtuvių 
darbininkai, bet gumos 
dirbtuvių darbininkai pir
mieji išėjo į streiką už tą 
reikalavimą. Goodrich kom
panijos centras yra Akrc|i 
mieste, Ohio valstijoj. De
rybos dėl streiko baigimo 
vedamos Dayton mieste.
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ČIA ŽUVO 21 ŽMOGUS ORLAIVIO NELAIMĖJ

Kanados “mielaširdystės orlaivis,” kurs g- beno vaiku paralyžiaus ištiktus ligonius ir 
keleivius, nukrilo retai apgyventoj Manitobos provincijos dalyje, 150 mylių nuo Winni- 
peg miesto. 21 žmogus žuvo vietoje, o orlaivis įsiarė j žemę.

Bolivija Užsmaugė Vyskupo Juokas Austrijos Taika
Naują Sukilimą Ir Socializmas Nejuda is Vietos

Bolivijos vyriausybė pra- Amerikietis vyskupas/ 
neša, kad nakčia iš penk-Fulton J. Sheen, specialistas 
tadienio į ketvirtadienį ke- atversti komunistus Į kata-' 
tūriuose tos respublikos likų tikėjimą, šias dienas' 
miestuose kariuomenė suki-į lankėsi Anglijoj ir iškrėtė! 
Io prieš vyriausybę. Suki- tokį juoką apie Anglijoj;
limą ruošė karininkai ir na- 1 ' —---- T:---- 1
cionalistai Čochabamba,
Oruro, Potosi ir Santa Cruz 
miestuose. Visur sukilimas 
esąs nuslopintas, tik i Co- 
chabamba reikėję pasiųsti 
parašiutininkų dalis, kad 
sukilėlius išvaikytų. Po vi
są Boliviją policija padarė 
daug areštų ir suėmė opozi
cinius politikierius.

Turtuoliai Valgė
Vargšų Duoną

AMERIKOS DIPLOMATĖ

Mrs. Perle Mesta atstovauja 
Amerikos vyriausybę Liuk
semburge. kur ji šias dienas 
išvyko. Paveikslas nutrauk
tas Paryžiuje prie arbatos.

Saginavv, Mich., miesto 
kai kurie turtingiausieji 
žmonės vogė pinigus skirtus 
Saginavv senelių prieglau
dos įnamiams maitinti. To
kį kaltinimą prieš Saginavv 
turtuolius iškėlė teisėjas 
Herman Dehnke, kurs davė 
įsakymą patraukti į teismą 
du turtingus to miesto gy
ventojus už prieglaudos pi
nigų pasisavinimą. Į teismą 
patraukti Wesley R. Ban- 
ning ir Stanley Strachan, 
abu turtingi senelių prie
glaudos “globėjai.” Teisė
jas dar išvardijo keturius 
miesto kancelmonus ir vie
ną buvusį miesto tvarkyto
ją, kaipo prisidėjusius prie

kuriamą socializmą. Jis sa
ko, kad socializmas yra to-, 
ki ūkio sistema, kuri apde-Į 
da mokesčiais visus Dievo! 
duotus dantis ir pampina' 
žmonėms dirbtinus dantis,' 
nežiūrint ar jų reikia ar ne,i 
o paskui racionuoja viską, 
ką tik žmogus turi kramty-

Amerikoje dabar via ma
da “krėsti juokus” iš Angli-, 
jos socializmo. Ta mada 
susirgo ir mokytas vysku
pas, kuriam geriau sekasi 
bolševikus atversti į gerą 
kelią, kaip suprasti Angli
jos darbo žmonių pastangas 
gerinti savo gyvenimą.

Keturi didieji ministeriai 
buvo sutarę Paryžiuje, kad 
jų įgaliotiniai iki rugsėjo 
(September) pirmos dienos 
turi baigti derybas dėl tai
kos sutarties surašymo Aus
trijai. Didžiųjų miništeriu 
delegatai per kelis mėnesius 
derėjosi ir dabar praneša, 
kad iie “padarė pažangą,” 
bet visų ginčijamų klausi
mų iki rugsėjo pinuos die
nos nepajėgs išspręsti. Gin
čijamus klausimus turės 
spręsti patvs “didieii” mi
nisteriai, arba Austrijos tai
kos klausimas bus atidėtas.

Šiaurėje Išsprogo 
J. V. Submarinas

Valdžia Nebenori 
Pirkti Kiaušinių

Žemės ūkio departamen
to sekretorius. Charles F. 
Brannan, įspėjo kongresmo-, 
nus, kad vyriausybė nebe-' 
gali supirkinėti iš farmerių. 
kiaušinius, kad palaikius 
aukštas kainas. Jis sakė, 
kad perkant kiaušinius ir 
toliau, kaip iki šiolei, reikė
tų išleisti nuo 150 iki 200 i... s i • rpmilionų dolerių. Tęsiantį 

neturtingu senelių apvogi-! kainų palaikymo programą 
toliau vyriausybės sandė
liuose iki metų galo susi-

ARABAI NORI rinks už 100.000.oo0 dolė-
APKARPYTI IZAELį rių kiaušiniu ir ką su jais

mo.

reikės daryti?
Vyriausybė siūlo kongre

sui pakeisti kainų palaiky
mo programą, kad Wash- 
ingtonas nepaskęstų kiauši
nių kalnuose.

BUVęS POLICININKAS 
KKK VIRŠININKAS

Buvęs Atlanta. Ga., mies
to policiios viršininkas, 54 

. , . . metų s- w- RoPer\ praeitą
Cechai Teisia” šeštadienį užėmė Ku Klux

Čechijos komunistinė vai-'Klano organizacijos vyriau-

Pirmame posėdy tarp 
Arabų valstybių ir Izraelio, 
aptariant pastovios taikos 
reikalą Palestinoj, Arabų 
delegatai iškėlė reikalavi
mą stipriai apkarpyti Izra
elio teritoriją. Arabai sa
ko, kad Izraelis užgrobė 
daug daugiau teritorijų, ne
gu jam priklausė pagal žy
dų gyventojų skaičių Pales
tinoje.

i džia skelbia susekusi “im- šio vado (imperial vizard) 
perialistinį sąmokslą” nu- vietą. S. Roper sakosi pa
versti diktatūrą, šešis pra- sitraukęs iš policijos tamy-

‘ sikaltėliai nuteisti mirti, 10 bos, kad galėtų vadovauti 

i —ilgus metus klaėti. • kukluxsininkams.

Prasidės Amerikos ir Anglijos 
Derybos Dėl 'Dolerių Bado’

Washingtone Tarti* Amerika, Anglija ir Kanada; Ką 
Daryti dėl Dolerių Bado? Prezidentas Trumanas 

Sako, Amerikos Gerbūvis Priklauso nuo 
Kitų Tautų Gerbūvio

Praeitą ketvirtadienį vie
nas Amerikos submarinas, 
“Cochino,” naujausio tipo 
povandeninis karo laivas su 
modemiškais “šnorkelio 
prietaisais, kurie leidžia lai; 
vui būti po vandens ištiso
mis savaitėmis, išsprogo ir 
nuskendo prie Norvegijos 
pakraščių, šiaurėje. Spro
gimas įvyko batarėjų sky
riuje ir pasikartojo iš kelių 
kartų. Keli jurininkai sun
kiai buvo sužeisti, o begelb- 
stint “Cochino” jurininkus 
žuvo 7 žmonės.

Submarino “Cochino” ju
rininkus išgelbėjo vienas 
norvegų karo laivas ir Ame
rikos kitas submarinas, 
“Tusk,” kuris plaukiojo 
kartu su “Cochino.” Gelbė
jimas jurininkų buvo labai 
sunkus dėl didelių vilnių.

Prezidentas Paskyrė
Tris Johnsono Padėjėjus

Prezidentas Trumanas pa
skyrė tris naujus krašto ap
saugos sekretoriaus, Louis 
Johnson padėjėjus. Paskirti 
Paul H. Griffith. Mane Le
vą ir Wilfred J. McNeill. 
Paskyrimus turės dar pa
tvirtinti senatas.

Johnny Weismuller, Ame
rikos aktorius, kurs vaidino 
Tarzano rolę muviuose, pra
eitą šeštadienį Paryžiuje 
apalpo, kada didelė minia 
“tarzaniečių’’ jį apipuolė ir 
pradėjo prašyti autografų ir 
kitokių loskų.

Pirmas Uraganas 
Aplankė Floridą

Praeitos savaitės gale 
Floridą aplankė pirmas šių 
metų uraganas. Uraganas 
persirito per visą vidurinę 
Floridą ir pridarė labai di
delių nuostolių. Šimtai žmo
nių liko be pastogės, labai 
daug namų liko apardyta. 
Ypač nukentėjo West Palm 
Beach miestas ir apielinkė. 
Tame mieste iš 7,300 gyve
namų ir biznio namų 2.000 
namų daugiau ar mažiau 
nukentėjo. Stipriai nuken
tėjo dar miestai Stuart, Fort 
Lauderdale, Fort Pierce ir 
kitos vietos. Arti šimto 
žmonių jau suregistruota 
sužeistų.

Uragano vėjas tarpais 
putė 150 mylių per valan
dą smarkumu. Virš Okee- 
chobee ežero vėjas tokiu 
smarkumu plakė ežero van
denis, bet pietiniame eZerO 
šone pastatyti pylimai at
laikė vandens spaudimą ir 
potvinių nebuvo.

Trys Rusų Divi
zijos Balkanuose

Trys Sovietų armijos me
chanizuotos divizijos iš Ru
munijos atvyko į Vengriją 
prie Jugoslavijos pasienio. 
Tokios yra patikrintos ži
nios apie Maskvos-Belgrado 
ginčo padėtį. Balkanų ste
bėtojai baukštosi, kad gal 
rusai bandys veržtis į Jugo- 
slaviią, kad nuvertus Tito 
valdžią. Artimiausiomis 
dienomis pasirodys, ar Ru
sija puls, ar tiktai baido 
Jugoslaviją savo mechani- 
zotomis divizijomis.

Jugoslavijos valdžia kol 
kas nerodo jokio išgąsčio ir 
žada gintis, jei rusų ka
riuomenė pultų jugoslavų 
teritoriją.

“TAIP. Aš RAŠIAU”

Cedrick R. Worth. karo lai
vyno tarnautojas, kongreso 
komisijai prisipažino, kad jis 
parašęs anoniminį skundą 
apie sunkiųjų homberių už
pirkimus ir iškėlęs įvairiu 
nepamatuotų kaltinimų prieš 
tu orlaivių užpirkėjus.

Rugsėjo 7 d., tuoj po La- 
bor Day, Washingtone pra
sidės labai svarbios derybos 
tarp Amerikos ir Anglijos, 
dalyvaujant ir Kanadai, dėl 
Anglijoje pasireiškusio “do
lerio bado,” kurį čia vadi
nama “Anglijos krizių.” To 
“krizio” paslaptis yra ta, 
kad Anglija ir su Anglijos 
valiuta surišti kraštai (Airi
ja, Indija, Australija, Pakis
tanas, Pietų Afrika, Ceilo- 
nas ir visos anglų koloni
jos) daugiau iš Amerikos 
perka, negu Amerikai par
duoda. Todėl tiems kraš
tams trūksta dolerių. Visos 
“svaro sterlingų šalys” turi 
bendrą “dolerių fondą,” iš 
kurio apmoka užpirkimus 
Amerikoj. Tame fonde 
prieš poią metų buvo virš 
pustrečio biliono dolerių, o 
dabar bėra tiktai apie pus
antro biliono dolerių. Tų 
kraštų dolerių atsargos su
mažėjo nežiūrint į Anglijai 
duotą paskolą ir Marshallo 
plano paramą. Todėl kyla 
reikalas “ką nors daryti,” 
kad tarp Amerikos ir “sva
ro sterlingų” šalių galėtų ir 
toliau eiti pormališka pre
kyba.

Derybos Washingtone ne
bus lengvos. Amerikos at
stovai keta siūlyti Anglijai, 
kad ji atpigintų savo gamy
bą, nuvertintų savo valiutą 
ir sumažintų iždo išlaidas 
socialiniam draudimui. An
glija iš savo pusės keta siū
lyti Amerikai, kad ji suma
žintų muitus įvežamoms 
prekėms, kad iš Anglijos ir 
kitų “svaro sterlingų” kraš
tų produktai čia lengviau 
butų parduoti.

PrezSJentas Trumanas šį 
pirmadienį kalbėjo legio
nierių suvažiavime Phila- 
delphijoj ir jis pabrėžė, kad 
Amerika nemano kištis į 
Anglijos vidaus reikalus, 
kaip tai reikalauja politi
kieriai, kurie norėtų už
drausti Anglijai socializuo- 
ti savo pramonę. Preziden
tas Trumanas dar pabrėžė, 
kad Amerikos žmonių ger
būvis priklauso nuo kitų ša
lių gej&uvio ir derybose su 
Anglija tikslas bus didinti 
prekių mainus, o ne mažinti 
juos.

Šanchajuj Mušami
Darbininkų Uždarbiai

Šanchajaus mieste komu
nistų politbiuro vadas, 
Chen Yun, paskelbė, kad 
pramonėje darbininkams 
reikės apkarpyti uždarbius, 
nes kitaip visam didmiesčio 
ukiui gręsia visiškas ban
krotas. Komunistų vadas 
dėl uždarbių mažinimo kal
tino karą, imperialistus ir 
kitas negeroves.

Tardo Generolą
Senato komisija pašaukė 

pasiaiškinti “penkiaprocen- 
tinių” tardyme generolą 
Haity H. Vaughan, prezi
dento Trumano patarėją. 
Jis jau apklausinėjamas.
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K kRO VAPAI LIUDIJA KONGRESE

APŽVALGA
Tais sumetimais Europos 

valstybėms paktas ir gink- 
j lai yra neatskiriamas daly
kas, nors sutartyje ir neįra
šytas. Taip tą reikalą su
prato ir Amerikos vyriausy-1 
bė. Bet nežiūrint to, atsto-

Kas Savaite
KINIJOS LIKIMAS pagal diktatūros įsakymą.

IR EKSPERTAI eis už tą režimą mirti.
--------  i Panašiai gali buti ir Ki-

Amerikos valstybės depar- nijoj. Ten bolševizmas ne
tainento patarėjas, eksper išspręs nei duonos, nei lais
tąs R u s i j o s klausimais, vės nei kitų kiniškų problv- 
George F. Kennan, paskel- mų, bet jis gali išsilaikyti, 
bė savo ekspertišką nuomo- šiandieną didžiausia Kini- 
nę apie bolševizmą Kinijoj, jos problema yra žmonių

&

'X

r#

TZ

. , . , I I Ilrima. toks Skai-vų rūmai nukilto pusę lesu,
numatytų išleisti Europos Jugoslavijos diktatorius Ra paveiks “darbo rinką.” 
valstybėms apginkluoti. I z Tito, arj)a juozas Broz, gy-, jei krizis eis gilyn, tau- 
lėsų sumažinimą Europai vena sunkias dienas. Mask- J>umo aukos turės maitintis 

vos diktatoriai nutarė jį lik- :- bedarbiu našalpu. Kon-ginkluoti balsavo marga ko
alicija iš izoliacininkų,

Tito Likimas

Jis, pagal AP pranešimą.
Patarė nepriduoti perdėtos 

reikšmės Kinijos komunistu 
Įsigalėjimui. . . . Nežiūrint 
situacijos rimtumo, pagrindi
niai musu pajėgumo elemen
tai toje pasaulio dalyje lieka 
nepaliesti paskutinių trejų 
metų Įvykių. . . . Galutini 
komunistinio eksperimento

maitinimasis. Kinija jau 
eilė metų stovi ant rube- 
žiaus tarp masinio bado ir 
šiokio tokio maitinimosi. 
Nereikia buti ekspertu, kad 
atspėjus, jog bolševizmo isi- 

. galėjimas Kinijoj reikš mil
žinišką badą prieš kuri ir 
Rusijos 1921 metais Pavol- 
gės badas, ar 1932-33 metų

.Ukrainos badas, atrodvs tik Ą.VO.UU paa.Aes t,k-tai tada. ,
kada komuna.*, .susiduri su nenuvtr[ė boIJeviz.
šaltomis reaivbcmis kasdieni- „ » •• . v:... . mo, nepadarvs jis to ne Kiįname Kinijos gyvenime per . - - 
ilgesni laiką. Dar reikia pa- •

kzvu a*. - ypač paneštųjų
Pereitą savaitę Tito pa- vaj skundžiasi, 

siūlė Maskvai “išlyginti vi-.

Karo vadai, admirolas Lewis DeafeM (luurėj) ir genero
lai Omar Bradley. Jungtinių štabų virfiiaiakaa, atvyko į 
kongresą liudyti apie sunkiųjų bomberių B-36 užpirkimą.

vaidmens šių dienų pašau- iiulė Maskvai -^lyginti
lyje ir Europos valstybėms sug dervbomis.” Bet Darbo sekretorius nese
ksiančio pavojaus. ir Maskva įr pats Tito žino, nai žadėjo, kad žiemos se-

Dabar senatas svarsto Eu-Į kad jųi “ginčus’’ gali išly .zonui vienas milionas te* 
ginti tik revolveriai, o ne darbių gns į gamybą. Ar
derybos. Stalinas “trockiz- nebus žadinys sapne radi
mą“ rauna su šaknimis, o’nys?
ne dervbas veda.

ropos ginklavimo klausimą 
ir laukiama, kad senatoriai 
rimčiau i tą reikalą pažiū
rės ir nepadarvs iš bendro 
gynimosi susitarimo tuščio< Tito gyvena kritiškas die-. 
žesto ir neįklampvs sąjun- nas. Jei jį koks Stalino
gininkų į bėdą.

—J. D.
tur. j Bet komunistų pasimoji-Į

Bet bolševikai atsikando, mas, darbininkų nepasiten- PAGYVINKIME
Galima sutikti su eksper- Suomijos unijų sąjunga, ku-,kinimą panaudoti valdžios » a r CI/VDir
George F. Kennan nuo- rj jungia 330.000 darbinin- užgrobimui, nuėjo niekais. I5ALr Ožiūrėti, ar jie galės suderinti 

kiniškų problemų sprendimą 
su nedrauginga laikysena 
link tradicinio Kinijos drau
go. Amerikos, kuri davė Ki-
viRas ^ikids n^?auH^ ma? stabilizavosi. Rusijoj įės to Įsakymo nepaklausė,! me krašte atkando dantis Į
tas kartu................... bolševizmas stabilizavosi todėl jų vedamos unijos bu- Suomijos darbininkų sąmo-

jokių problemų neišspren- v0 išmestos iš bendrosios; ningumą. Darbininkai su- 
Tas pats ekspertas sakė, °.lįk jas pažabojęs to- unjjų sąjungos ir šalia bol-‘pranta banditiško kaimyno 

kad praeis eilė metų. kol tąlitarinio režimo apynas- ševikiškų unijų yra kuria- pastangas ir joms priešina- 
Tolimieji Rytai prieis* poli- [įu- Tą pat kada nore ga- mos naujos, socialdemokra-, si. Perversmas nepasisekė 

__j - >_±__ l.,- ; „ '"į-:todėl, kad jis atsirėmė i so
ic a demokratiškos vvriausy- P.ne seimo, sauna.
bės nasirvžima išsaugoti nnkima1’ pnimarm nauji nes pasiryžimą saugotia tariami ir

Skundikas Bėdoje
Senato komisija tyrinėja- „ oenauu nuuiK*ija įjunku

agentas _ar^a J ? , •... sunkiųjų bomberių, B-36.

patiestą
opozicionierius turi 400,000 

..durtuvų, todėl jis mano ne- 
VEIKIJI Ą: siduoti paskerdžiamas, kaip

Buc-harinai, Rvkovai ir kiti

kių baisybių apie tų orlai
vių užsakymus, politines 
įtakas ir kitokius prasikal
timus.

Tyrinėjimas neparodė jo-
Jau artinasi BALFo* me? bolševikiškų padangių ver kiu‘sukčiavimu ar netikslu- 

tinis seimas, kuris šaukia- šiai. 
mas spalių 7 ir 8 dienomis,
Hotel Benjamin Franklin, “Nori Svoločii?.’ anoniminį laišką paraše.
Chestnut and Walnut Sts*’ Jugoslavijoj gyvena daugi Pasirodo,* kad laiško auto- 
rh‘la,JPhia: - • j , “baltųjų rusu,”* pabėgėliu:rius buvo karo laivyno tar- 

BALFo skyriai daugely ! fcįlševikiškos revoliuci*- nautojus, C e d r i c k R. 
je vietų jau pradėjo rengtis;. Poanlro pakulinio Worth. Jis vedė “privatų 

Šaukiami susi- {.ar0> kada kiškas nacio-;karą“ prieš karo aviaciją ir 
nalizmas buvo pasiekęs čiu-'įsipainiojo.
kuro, baltieji rusai būriais R
eme Sovietų pilietybę n c e j c k
dauge is ju \n Worth suspenduotas tarny-
agentais. Tokių sovietiškų , - , , tardvma« haterilpiliečių Jugoslavijoj vra, ko' V“£«VTnač. ba1^;

mų orlaivių užsakyme. Bet 
tyrinėjimas parodė, kas tą 
anonimini

joja, ar Kinijoj komunistai kreiptas P!?es Ameriką. tiktai apie 45.000. Bet ka- krašto laisvę ir neleisti pa • reikalai sumokami 
mokės rasti “sprendimą”. T°kie ekspertai, kaip G. da unijų sąjunga paskelbė, smaugti šalies nepriklauso- J. ‘ moky čiai renkami 
kiniškoms problemoms, o F; Kennan, tikrenybėje yra’kad streikai turi baigtis.į mybę. , ™ ovai i ttma km-
todėl jis sako. kad nėra ko visuomenes migdomo eks-,daugelis darbininkų grižo i Suomijos vargams ?alas. • . jj • . ®.
baukštytis dėl padėties Ki- Jie, Pateisina di . darbą ir streikai faktiškai dar neatėjo. Rusijos ban- 1
nijoj. Taigi, sralime juok- dziul) Amerikos pralaimėji- susmuko. Bet uostuose ir dymai pasmaugti suomių’,/ . , A; ? - J“. •, 1 ±v,wv ir o- i» jų 1Wwiuw
tis, “nežiūrint i situacijos Kinijoj ir džiugina vi- kai kuriose pramonės sako- laisvę bus toliau tęsiami. ! į Tito kalėjimus už šnipinė-

’ ............... - ri Bet šiuo tarpu darbininkų ir, ■ 3 P’1? ^pin?° f?,°.br?4ų jima Stalino naudai. Se-
P valdžios ms-1ir, kūne _ dėl jyainų niau Maskva tuos baltuo-

ns, neziunnt i situacijos *-“**jvj ** Kat piainuno .'dbu- ic
rimtumą.” Toki vra eks- suomenę pasakomis, kad ki- se dalini streikai dar tęsiasi B
ncFtiėbėi sksbsssš ' nu bolševikai nf.naip<rsia x-.^.rrr.r«^ rim i/IMfrtlSKa nuomone. ~ --------------- ---r—■»—=> r- II ovrvrtimv^ vaistams via, ■

į Kartais ir laiškas be parašo
“atsirūgsta” ir pagauna au
torių už ilgo liežuvio.

pemsKa nuomone.
.nei pasotinti nei kitaip pa- neatėjo galas.

Atrodo, kad šitas eksper- tenkinti Kinijos masių, o ___________
tas Kinijos klausime pakar- todėl mes galime ramiai
tojo tokių pat “ekspertų” miegoti. Tokie ekspertai? 
nuomonę pareikštą prieš 30 su didžiuliais maišais dole- 
metų apie Rusijos bolševiz- rių. bet be vienos didelės 
mą. nes lygiai tokias pat idėjos gaivoje, daug prisi- 
idėjas ekspertai turėjo jau dėjo prie to, kad Azija 
ir tada. ; šiandien svirsta

Bet nei ekspertai prieš 30 pusę. o ekspertai i 
metų, nei dabartinis eksper- rėdami teranda 
tas Kinijos klausimu, nepa- nusiraminimą, jog Azijos 
lietė ir nepaliečia pagrindi- pajungimas yra ilgas proce-

tangos puolimą atlaikė.
■ ..4b,

Paktas ir Ginklai

ir sesių, kurie dėl ,-----.
■' ! prie^scių negalėjo išeimi- ’ vadindavo “bal-
---- ;gruoti. Kiekvienas atvykai ,k j§k lo^,

.tremtinys turėtų priklausyti
BALF’o organizacijai, per1 Pereitą savaitę Tito pa- ..
kurią jis lengviausiu budu siūlė Maskvai paimti visus . ^ke, kad Rusijos 
grali padėti tremtiniams. Na- lo tūkstančių “baltųjų; barškinimas kardu Balka- 

- - - nuošė aiškiai rodo, jog Kurio mokesnis tik vienas do-ĮSvoločių” ir vežtis namo į 
vidų- sybė, kai ji siūlė senatui leris per metus. i rojų. Tito žada ir nuteis-

lt. Acneson nuomone
Valstybės sekretorius, 

Dean Acheson, praeitą pa

eita trečiadieni sijos “taikos ofensyva’' yra 
milžiniškas švindelis (ap

bėms ginklų, kad
>os valsty-Į vykiose, tol mes turime juos’riau nori, kad “svoločiai”! Jei J/e.run S^K t,eK mteieK- 
I jos butų gelbėti bendromis visų lie-!butų Jugoslavijoj ir ten jo tuahnio garbingumo, sunku 
iei Rusiia tuviu nn^tanemmia k’i ė-V-: naudai šnininėtiL bus suderinti Maskvos tai-nio klausimo Kinijos reika- sas 

le. Klausimas nėra 
ševizmas pajėgs rasti s 
dimą “šaltos kiniškos 
bės“ problemoms, bet 
ševizmas Kinijoj išsilaikys za
ar susmuks? ---------------------------

Kad bolševizmas jokio KAS VYKSTA SUOMIJOJ
sprendimo nei kiniškoms?' --------
nei rusiškoms, nei kurio ki- Suomijoj penkios komu-
to krašto problemoms ne- nistų unijos, kurios turėjo__, . . „ . - , . dai c- • .
gali rasti, ta mes matome apie 80,000 nariu (toli gi-a-ir -k ? • L ‘ ?’ -u:io> nori Europos žmones butų lin- BALFo

i_____ _______ .___  i..------x.-. —— i , I taikos n pa.-tovumo tarp- kę “beginki) ’ paktą skaity- RAI F

jungia 12 laisvų tautų.

kius žodžius su Maskvos ag
resingais veiksmais.

Gerai, kad valstybės sek
retorius pridėjo tą* mažiuką 
“jei.” Kadangi komunistai 

garbingu- 
pauostyti, tai 

ai suderins 
i Maskvos taikius žodžius su 
Maskvos agresingais veiks
mais. Jie sakys, kad Stali
nas puola Jugoslaviją “tai
ką gelbėdamas.“ Sakys, 
žiūrės i akis ir neraus! 

Musų Kongresas

Prezidenta? Trumanas ta Amerikos vyriausybė aiš- pakanka 7 narių. Juo dau-
naro o-ion

Rusijoj ir rusų pavergtuose žu ne visi tie nariai yra bol-
kraštuose, kur viešpatauja ševikai), buvo paskelbusios 
skurdas, priespauda ir šlvk-; streiką dėl brangenybės?

i tautiniuose santykiuose. ti ‘spąstais,“ o ne apsauga.

metini ‘

BALF’o Centras.

--------- - ----- a „ ..., .... Dieną prieš sutarties isi ^eikak* MIRĖ KOSCIUŠKOS
sciausia vergija. Rusijoj pnes uždarbių kapojimą ir galiojimo paskelbimą, vais- £aras’ /AL Srium/' GIMINAITE RATOMAK
totalitarinis bolševikų re , tikėjosi streikų sukelta sui- tybės departamente Wash- K31?8
žimas laikosi 30 metų, bet j ute pasinaudoti tam, kadjingtone susirinko dešimties vii ht
j» neišsprendė Rusijoj žmo-j padarius perversmą. , sutartį pasirašiusiųjų vals- tame Inter"vaino,,c n’ess Šimo
nių .maitinimosi klausimo. Suomija pralaimėjo du lybių atstovai rtik Liuksem- L?k pag?lY n,iš Krokuvos, liepos ga-
Rusijoj žmonės skursta, jie karu: 1939-40 metų “žie- burgąs ir Islandija nedalv- A™ i le Krokuvos Globos Namuo-yyvena dešimtį kartų bkr mos karą” ir 1941-45 metų!vavo, ir sutarė dėl sudari- S? noras » raugusiems mirė 90 me-
giau kaip Amerikoje. karą. Ji prarado plačias te; |mo sutartyje numatytos “ta į™*’ « tų Teresa Ratomaksaitė,

Bolševizmas neissprende ntonjas ir turėjo priimti į tybos, kuri turės derinti nerikėto ‘“paskutinioji Tado Koseiuš-
ne laisves klausimo, nes Ru- sumažėjusią tentonją 4o0,-,visų dalyvaujančių valsty- a,=>tyDes» Kaa J08 - kos giminaitė.“
sijoj yra negirdėta pasauly- 000 žmonių, pabėgusių iš bių gynimąsi. ' i Rusijos-Amerikos karą. j Krokuviečiai pagerbė ve-
je^priespauda, o 14 milionų rusų užimtų sričių. Suomi- Atlanto paktas yra rim- Atlanto paktas baigė Euro-.Iionę iškilmingomis laidotu- 

tas įspėjimas Sovietų Rusi- pos valstybių “sėdėjimą ant: vėmis. Ypatingai gausiai 
jai, kad jos bet koks bandy- tvoros“ ir aiškiai pastatė ’ pasireiškė studentija ir

NEW YORK (LAIC).— 
Tnter-Catholic Press žinio-

“šeštadienio vakarą lygiai 
5 vai. musų laiku sėdau į 
•flagship' ir 8 vai. tą pati va
karą. Chicagos laiku, jau bu
vau ‘Vilnies’ salėje draugu 
susirinkime! Panašu į ste
buklus, bet šventa tiesa.“

Matote koks dvasios va- Laikas bėga, visuotinas 
das’ Leke orlaiviu ir pa- Amerikos lietuvių kongre-
perėjo stebuklą. Niekdžiu 
gis pasakoja, kad oru lėkti 
išeina pigiau, greičiau, ma
loniau ir . . . stebuklingiau. 
Žodžiu, bolševikams jau lei-

sas artėja. Kolonijų Reikė
jai ir visos organizacijos tu
ri atsiminti, kad nuo musų 
veiklumo, nuo sugebėjimo 
išjudinti visas, kad ir ma-i

Suomi
jos ūkis yra karo išgriautas 
ir, virš to, Suomija turi mo
kėti Rusijai dideles repara
cijas. Todėl nėra ko ste-

žmonių yra laikomi vergų 
stovyklose, kaip darbo gy
vuliai, tik be tos globos ir
priežiūros, kokią gauna _ _ __ s ___ r _ ________
darbo gyvuliai. jbėtis, jei Suomijos darbi- bus pasitiktas ne tuščiais beginkles,'be jokios apsau-

Rusijos bolševizmas neiš- ninku gyvenimas nėra Ieng- žodžiais, bet bendrais veik- gos prieš rusų galingas ap
sprendė nė taikos klausimo, vas. jsmais. mijas, kurios galėtų Euro-
nes Rusija laiko penkis mi-! Bet streikai ir suirutė nė- Betgi “įspėjimų” šian- pą užlieti, jei vietoje neras- 
lionus kareivių visada pa- ra sprendimas. Bolševikai!dien nebeužtenka. įspėji-'tų stipraus pasipriešinimo, 
ruošus karui. ;ne todėl streikus sukėlė,, mas yra pareiškimas pasiry-; Kol Amerika mobilizuosis,

Bolševizmas problemų!kad jiems rupi darbininkų!žimo bendrai gintis, jei kol bus sukeltos jėgos 
neišęprendė, bet jis laikosi.; būvio pagerinimas. Jiems Maskvos valdovai bandytų sprendžiamiems karo veiks- 
Virš miliono galvų politinės,rūpėjo sukelti suirutę, kad!ir vakarinę Europą “išva-'mams, Europos valstybėms 
policijos, galybės šnipų ir Suomija nebegalėtų Rusijai. duoti“ į savo maišą, kaip galėtų tekti boti rusų oku- 
donosčikų, griežta vienos reparacijų laiku sumokėti. • jie tą padarė su Rytų Euro- nacijoj. O pergyvenus kru- 
partijos minties ir viso vi- Tada .Maskvos Shylockai pa ir dabar daro su Kinija, viną nacių okupaciją, kas
suomeninio gyvenimo kon , butų piovę “mėsos svarą“ — — u. - ------ —u -««««♦;
trolė padarė iš Rusijos gy- Jš Suomijos kūno, o bolše-
ventojų paklusnius, užgui- vikai butų bandę per liau
tus, išvargintus valstybės šes ir su rusų pagalba už-j o ne su gerais norais ir iš- nenori buti išvaduotos iš ru- 
pastumdėlius, kurie krauna grobti valdžią, kaip Ui jie kilmingai pasirašytais po- sų okupacijos, bet nori bu- 
dikUturoe režimo viršų-p adarė Čechoslovakijoj?pieriniais pakuis. ti*pajėgios pačios gintis nuo
nėms visokias gerybes ir, Vengrijoj, Bulgarijoj ir ki-! Todėl Amerikos

mas nustumti savo sienas jas Amerikos pusėj busima- 
toliau i Europos vakarus me konflikte. Bet pastatė

Bet įspėjimas nėra jėga. su be šiurpo gali manyti api< 
kuria galima gintis. Gin- tiek pat štykšėi# rusų oku 
tis galima tiktai su ginklais, paciją? Europos valstybės
n no cit rrovoio _ ___ • i_ —aJ *J

vyriau- tusų puolimo.

džiama skraidyti orlaiviais? žiausias kolonijas, pareis 
Bet kada kas nors iš musų kongreso pasisekimas,

moksleivija. Velionė palai
dota Rakowicų kapinėse. 
Pamaldoms vadovavo kun. 
Dr. Kruszvnski.

NEATIDELIOKITE
IŠRAŠYTI GARANTIJŲ

Rašykite skubiai garanti
jas dar jų neturintiems lie
tuviams tremtiniams. Ne
pavėluokite, nes kitaip mu
sų vietas užims kiti. Atvy
kusieji tremtiniai, kvieskite 
savo brolius ir pažįstamus! 
Gyvenimo praktika parodė, 
kad atvykusieji moka susi
tvarkyti ir sau duoną užsi
dirbti.

BALF’o Centrą*.

Amerikos Lietuvių Tarybas 
narių skrenda orlaiviu, A.
Bimba rodo pirštu ir sako, 
kad tai palaidūnai, lietuvių klai^ime. 
pinigais švaistosi! j

Ir orlaiviu lėkdamas ste-' . Už kongreso pasisekimą 
bukladaris Bimba lieka ho jauskimės.ir bukime visi at- 
tentotų moralės išpažinto- sakom ingi. Visi ir dirbki- 
jas. me.

♦ ! —J. D.
138,000 “Out”

jo įspūdingumas ir įtaka į 
Amerikos visuomenę nelai
mingos musų tautos likimo

Krašto apsaugos sekreto
rius pranešė kongresui, kad 
iš kariškų įstaigų ir dirbtu-

kaif tapti piliečiu?
Bar turime knygučių, 

. , - “Kaip Tapti Suvienytų Val-
vių bus atleista 135,000 dar- stijų Piliečiu?“, kur yra aiš- 
bininkų ir tarnautojų. Tai kiai išguldyti pilietybės įs

tatymai su reikalingais kiau 
simais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreiptis f 

“KELEIVIS“
_ _ 636 Broadway,

ją. .Jei ūkio krizis atslūgs, So. Boston 27, Mass. *

daroma taupumo sumeti
mais, kad išnaikinus viso
kias WPA iš karo žinybos.

135 tūkstančiai darbinin
kų padidins bedarbių armi-
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje
Chicagoj, o tur būt ir vi-} Dipukai Chicagoje vis la

suose miestuose, laiks nuo biau atšviežina ir atgaivina 
laiko Maskvos agentai prie lietuvišką gyvenimą. Tas 
fabrikų darbininkams dali-'darosi ir senesnėsės kartos 
ja komunistines proklama-, tarpe ir jaunimo tarpe. Yra 
cijas. Tas daroma kartais malonu matyti, kaip eionyk- 
iš ryto darbininkams ren- štiš jaunimas sutaria ir 
kantis i darbus, kartais va-'mėgsta bendrauti su di- 
kare, darbininkams grįž- pūkiniais jaunuoliais. Vie- 
tant iš darbų. Panašiai esti ni kitais įdomaujasi ir už
ritinami unijiniai praneši-'mezga draugiškus ryšius.
mai* į Iš dipukų nuolat išgirsti

Ką darbininkai daro, kai šviežių minčių ir netikėtinų 
gauna komunistines prokla-- faktų. Pavyzdžiui vienas 
maiijas? Kaip tik pamato*dipukas papasakojo apie 
kas per vienas dokumentas,'BALF’o pašalpą. Sako, kad 
tai tuoj drebia žemėn. Kai. bateliai ateidavo maišuose, 
nesenai prie mano darbo Sako paduodavo maišą su 
šapos buvo dalinamas jų1 bateliais ir sakydavo rinki- 
raštpalaikis apie depresiją? tės. Kai vyras ar moteris 
tai tyčia tėmijau, ar kas ne-; randa vieną batelį tinkamą 
šis su savim tą šlamštelį, i vienai kojai, tai negali ras-
Besinešančio nemačiau nė'ti tinkamo kitai kojai. Taip 
vieno. O šaligatvis tais’visas maišas batelių kartais 
šlamštais buvo nuklotas? pasirodydavo niekam ver- 
kad jais neapdengtos žemės J tas. Apie tai esu kalbėjęs 
toli nesimatė. Ine su vienu dipuku ir visi

v .. . .. žino panašių įvykių.Komunistai cia savo o
šlamštais nieko kito neat* Kita įdomybė išgirsta iš 
atsiekia, kaip to, kad mies- dipuko. jam buvo paskai
to nešvarą padidina. To- keletą progų pabuvoti 
dėl komunistam.^ patartina keletoj vokiečių vienuolynų, 
tuos. savo slamstus, vietoj |Ten )is budavo gerai •'pa
dalijus darbininkams, tie- jr būdavo sodinamas
šiai į atmatų statines su- pi.je bendro vienuolių pietų 
versti. stalo. Tai jis nežmoniškai

0 nustebdavo, kad badaujan-
Po praeitų metų pralai- Vokietijoj vienuoliai

mėto skerdyklų darbininkų i puikiai ir. taip riebiai

GAISRAS NAIKINA DIRBTUVĘ

Cwinn Milling Co. dirbtuvėj, Columbus, Ohio, kilo didelis 
gaisras, kurį gesinant keli gaisrininkai buvo sužeisti, o 
kompanijai buvo padaryta apie 300,000 doleriu nuostoliu. 
Gaisrininkai spėja, kad gaisras kilo iš acetelino lempos.

I piknikuose, kaip BALF*o, 
Piliečių Klubo ir kt., vai

dindamas ar skleisdamas 
lietuv išką dainą per subur
tą tremtinių chorelį.
‘Tie patys kultūrinio gy

venimo nuopelnai Paterso- 
ne tenka ir jo žmonai Biru
tei Meiluvienei, kuri, nespė
jus koją Įkelti i šią šalį, jau 
ėmėsi darbo. Ji suorgani
zavo vyčių mergaičių būre
lyje tremtinių šokių grupę 
ir su ja turėjo eilę pasirody
mų. Gaila, kad tie musų 
geri darbininkai turi apleis
ti Patersoną.

Atsisveikinimo vakarėly
je musų kuopos pirminin
kas, drg. Kinderis, įteikė 
drg. Stasiui amžiną plunks
ną, kaipo atmintį nuo Pa- 
tersono socialdemokratu ir

.streiko unijos vis dar neativa^°/ Lietuviai yra pripra 
sigriebia ir neparodo savo pne riebių valgių. Trem-

ty riebalų didžiausias tru 
kuinas. Ir tokiam lietuviui

Chicagoj rūkančių moterų
Iš kur tas badaujančios 

Vokietijos vienuolynuose 
maisto gausumas? — kiau 
siau dipuko. Aiškino, kad 
vienuolynai ten beturi dva
rus ir turi nuo senų laikų 
fondus. Vienuolynai šiek 
tiek dalijasi savo turtais su 
kunigais. Nukrinta šis tas 

restora- nuo ju gausaus stalo ir lie
tuvių kunigams tremtyje. 
Bet ne žmonėms, kurie per

___ _____ keletą metų badauja ir be
centruose. Tik vieną mo-i^iko miršta.
terį tesu matęs užsidegant As esu tojerantiskas. Jei 
pypkę. Tą teko matyli priejĘom°s. katalikas ginasi tu- 
vieno skersgatvio, kai au-i^ ^kį tvirtą tikėjimą, kaip 
tomobiliai sustojo prieš rau-; keleivio .. t®vas»
doną šviesą. Tada žiuriu t?1’ j.e* Jis žmogiškas, aš 
viename automobiliuje ša- U toleruoju. Bet mano to
lia automobilių vairuojan- erancija virsta apmaudu, 
čios moters kita moteris uži’'ai išgirstu apie tokius Ro- 
gidegė pypkę. Ji tuomi at-;0}0-* katalikus — kunigus 
kreipė visų ten stovėjusių i vienuolius ir kitokius ku- 
žmonių dėmesį į save. Ci- apsupti badaujančių 
garetgalių su raudonais ga- skaniai, sočiai, ne
lukais nuo ištepliotų lupų uiai va'-°-
mėtosi gatvėse ir reziden
cijų dalyse ir parkuose. Kai __
tose vietose rūkančių mote-, "uvo^ Sėkminga* 
rų nesimato, tai prašosi iš- Naujienų ’ Piknikas

buvusio gajumo.

v _ _įvaiir merginų nemažai 
kurios jų ruko atsakančiai. 
Yra tokių, kurios suruko jx> 
du pakeliu cigaretų į die
ną. Bet tas paprotys vis 
dar neišpopulerintas tiek, 
kad moterys drįstų pasiro
dyti bet kur su cigaretais 
tarp lupų. Jos savo rūky
mo teise tesinaudoja viduje 
namie, užeigose, 
nuošė, darbavietėse. Gat
vėse rūkančių moterų ret
karčiais pamatysi tik biznio

Laisvamanis.
—o— *

vada, kad tai 
bų pasėkos.

tamsos dar

KAS SKAITO, RAflO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos
Nelaimėje Žuvo 
Viktoras Atkočaitis

Rugpiučio 24 d., trečia
dienį, nelaimėje čia žuvo 
lietuvis Viktoras Atkočaitis, 
44 metų. Jis liepos 7 d. bu
vo atvykęs iš Vokietijos į 
Ameriką pradėti naują gy
venimą. Trečiadieni gavo 
darbo prie eleveiterio Ruby 
VVoolen Co. ir kelias valan
das padirbus Įvyko baisi ne
laimė, jis buvo pagautas 
tarp keltuvo ir sienos ir bu
vo mirtinai sutrintas. At
vykę gaisrininkai jį ištrau
kė, liet jis jau buvo miręs.

Rugpiučio 21 d. Babraus- 
kų darže buvo sandariečių 
gegužinė. Sutraukė daug 
publikos, ypač jaunimo. 
Aušrelės Choras, vedamas 
•J. Dirvelio, padainavo kele
tą puikių dainelių, buvęs 
Vokietijoj studentų varpi
ninku pirmininkas P. Aukš
tuolis pasakė Įspūdingą pra
kalbą. Tas jaunas ateivis 
jau įsitraukė Į vietos lietu- 

'vių judėjimą, sakosi paten
kintas Dėdės Šamo žemėje, 
dirba batų dirbtuvėje, o ap
sigyveno pas gražios kir
pyklos savininkus I). ir E. 
Mažeikas.

Atkočaigįo šeima atvyko » 0
linkėjo, kad jis ir Lindene'į VVorcesteri liepos 7 d. pasi Teko susitikti su nauiai- 
budamas tęstų pažangią tie-Į Jurgį ir Rožę V ėraičius, 17isiais ateiviais, SiguteJ ir 
tuvišką veiklą ir gelbėtų Pond St. Velionis paliko Juozu Bartašiais. Jie lau-
musų brolius užjūriuose' liūdesyje jauną žmoną Vla-| Rja atvykstant iš. Vokietijos vargstančius. Jdislovą ir jaunutį, sūnelį jy tėvelio Bartašiaus, liiu-

Draugai ir idėjos draugai! Viktorą. Buvo pašarvotas 
linki Stasiui su šeima gra- j Karaliaus koplyčioje ir pa-

dininku centro valdybos na
rio. Dairosi didesnio buto.

apielinkės. Diena pasitai- gyveno Fair Lavvn, N. J., 
kė graži, saulutė riedėte rie- vėliau atsikėlė į Paterson, 
dėjo žeme. į N. J. Čia draugas Stasys

Programa vedė M. Gude- greit įsijungė į Amerikos 
lis. Kalbėjo Dr. P. Grigai-j lietuvių veikimą ir, susipa- 
tis paliesdamas dienas įvy- žinęs su socialistinio judė- 
kius ir pareiškė: “Noriu su- jimo veteranais, atgaivino 
laukti ‘Naujienų’ 50 metų Patersone socialdemokratų 
jubilėjaus ir tada atiduoti j 65-tą kuopą. Drg. Stasiui 
dienraštį naujajai kartai i nebuvo “jus” ir ‘ mes,” jis' 
tvarkyti.” Taip jau papa- atvažiavo tarp saviškių ir! 
šakojo apie Amerikos Lie
tuvių Tarybos delegacijos 
apsilankymą Washingtone su kitais lietuviais.
Lietuvos reikalais. Bet dėl to jam teko

Paskui kalbėjo iš trem-j nukentėti. Kaip tik pasi- 
ties atvykęs adv. Šmulkštys; rodė. kad tremtinys aktin- 
apie padėti Lietuvoje iri gai dirba socialdemokratu 
tremtyje vargstančius lie-j eilėse, tuoj pasipylė šmeiž- 
tuvius. Jaunųjų artistų1 tai, Įtarinėjimai ir net grą- 
“Atžalynas” grupės narys • sinimai deportacija ir tt.
Kelečius atpasakojo Pulgio! Ypač tam tikros srovės žmo- ar nraktika kain tai šiltna- 
Andnušio gražia ' pasaka i nelė< butu mielu noru dr«- • aKllRa» KaiP [ai siltna 

ta-i- ri i m,e?u noru anuose, prie medelynu ir tt.
X /T r 1 s"va’?f- het • • -.(lSn- Galime tarpininkauti' kele-
rius (V. B. Ambroje) pra-Įtys pasirodė pertrumpi. Bu- tu; snecialistu 
juokino publiką savo vyku--vo nepatenkinti ir bolševi-l Lietuvos Gen. Konsulatas 
šia satyra. j kai, kuriems kiekvienas so- ai West 82nd Street

Antroj programos daly. cialistas yra “didžiausias'
pasirodė šokikų grupė, va priešas.’’ Buvo net itarimu, 
dovaujama Vytauto Bielia-įkad Stasys Meilus (stojęs‘i 
iaus. nors imties vadovo ne- “bolševikuojančią” * organi

zaciją. Žinoma, tokie Įta
rinėjimai tiktai parodo tam 
tikra žmonių politinį neiš

atvažiavo tarp. saikių " i „'.as, nurodant pajėgumų fi
P ls ,ka,K°lziniani darbui 8-9 vai. die-

surasdamas bendrą kalbą; nai> ,^,4tį ir vi,y
. j amžių, ir jeigu* dabartiniu 
,r atlyginimu nepatenkintas— 

nurodyti kiek dabar gauna.

žiai Įsikurti naujoje vietoje laidotas Notre Dame kapi- Abu iau dirba 
ir -nepamiršti Patersono. ----

Švikas.

DARBŲ PARUPINIMAS
Daržininkai, parkų spe

cialistai, nesenai atvykę ir 
dar neturi darbo savo spe
cialybėje, arba su permažu 
atlyginimu, gali skubiai 
kreiptis Į Lietuvos Genera
lini Konsulatą, suteikdami 
apie save biografines ži-

naująja
darbovietę nebus apmokė
tas. Reikia nurodyti smul
kiau savo specialybę, Įgytą 
ilgametę praktiką mokslu

nešė.

Musų Žinios Žinelės
Aną pirmadieni teko su

sipažinti su inž. Aleksan 
dm Lapšiu, nesenai atvyku
siu į musų. šalį. Jis ir jo 
žmona jau dirba, turi savo 
butą. Aną pirmadienĮ teko 
su bičiuliu praleisti pusdie-

Rugpiučio 20-tą dieną 
Maironio Parke buvo su
ruoštos išleistuvės K. ir J.
Janavičiams, nesenai atvy-
kusiems į musų miestą iš nį su inž. Lapsiu, susipaži-

< ▼ MsM V IIIKG' -B A

Vokietijos. P. Janavičius 
vyksta Į Nebraskos valstiją 
dėstyti prancūzų kalbos, o 
kartu žada ir pats pagilinti 
žinias savo specialybėje— 
girininkystėje.

J išleistuves atsilankė ne
mažai publikos. Vilniaus 
operos dainininkė, Juzė 
Krikštolaitytė, padainavo.La * ^V^klL, X 1 1 -.--.y. —uaiiirim ir mirai stoki- 

vėjo visus klausytojus. Aš 
esu tikras, kad šita musų 
dainininkė išeis greit Į pla
tesnę amerikonišką publi
ką. Dainavo ir kitas nau
jas ateivis, Kazimeiras Sta
šaitis, jis taip pat jau pui
kus dainininkas.

Vakarėliui vadovavo

jaus. nors paties vadovo ne
buvo, nes buvo išvykęs to
liau. “Atžalyno” grupės 
trys jauni vyrukai padaina

New York 24, N. Y. 

BALTIMORE, MD.

Išvažiavimas Šį Sekmadienį
Pranešam, kad Baltimo- 

rės lietuvių vyrų ir motėm 
Mindaugio draugija 4 rug-vo linksmas daineles ir pa-į manymą. Lietuvos socialis-

'“' sėjo (Scpt.) rengia išvažialijimas; k ordo automobili, ševizmą, niekada nebus ir 
laimėjo John B. Macy. negali buti “bolševikuojan- 

Seniausias pikniko daly- čiu,” nes pažįsta ir mokėjo 
vis buvo musų draugas Pet- įvertinti, kas tai yra bolše- 
ras Kaitis, jis sėdėjo prie vizmas. Pabazlyvi ilgi lie- 
stalo “80 metų ir senes-j žuviai gal gailėjosi, kad 
niems,” bet tik jis vienas ir drg. S. Meilus atvažiavo Į 
tesėdėjo prie jo, kai pavar- Ameriką neperėjęs per jų

Rugpiučio 21 d. Liberty 
Parke buvo “Naujienų” pik- 

Taigi nors moterys nema- nikas, kurs sutraukė* kelis 
žą progresą rūkyme, pada- tūkstančius senųjų ir nau- 
rė, bet joms dar toli iki ly- jųjų dienraščio skaitytojų, 
gių teisių su vyrais tame Svečių buvo ne tik iš Chi- 
reikale. * cagos, bet ir gana plačios

go belaukdamas senių, nu
ėjo Į jaunųjų pikniką links
mintis.

—J. J. P.

PATERSON, N. J.......

skryningus, jie, jei butų ga
lėję, butų jį išskryningavę.

Išlydėjom Draugą Meilų

nome arčiau ir jį supažindi
nome su vietos lietuvių vei- 

ir organizacijomis.
—o—

Lietuvai Remti Draugija 
dar nieko neveikia, bet ruo
šiasi rudens veikimui, šiuo 
tarpu kyla reikalas pasi
ruošti prie visuotino Ameri
kos lietuvių kongreso. Rei
kės siųsti delegatus ir pa
sirodyti su auka tame musų 
didžiajame kongrese.

J. Krasinkas.

MIETU VIŲ KALBOS 
VADOVAS

Blažys ir St. Štaras. Kal
bėjo inž. J. Kuodis. Dr. Ze- 
kus, adv. A. Milleris, J. 
Mack-Nasukaitytė ir kalti
ninkai to vakarėlio. Kun. 
A. Petraitis irgi kalbėjo ir 
sakė, kai ateisite į kleboni
ją, tai duosiu “klecką,” bet 
ką tas reiškia—nežinau.

Į .. Lietuvių Kalbos Vadovas yra
A.!spausdinamas skulx>s keliu Bie-

vimą į Mikolajuno Parką.
Bus tai viena iš gražiausių 
pramogų. Prašome Įsigyti 
tikėtus iš anksto. Bu* viso
kių pasilinksminimų. Už 

!; gražų šokimą bus duoda-1^* 
” mos dovanos.

Prašom taipgi visus vyrus 
ir moteris, ypač dabar at
vykstančius iš Europos, ra-

S. Meilūs, atvažiavęs J į gytis Į Mindaugio draugijos 
Ameriką, neužmiršo likusių nartus. Niekas nežino, ka-

Apie rugpiučio vidurį Į 
musų miestą suvažiuoja iš 
“plačios Amerikos” Į “se
minarą” kokie tai lietuviški 
“menininkai” ko tai moky- 

(.... Jie sakosi meną stu
dijuoją, o gal tik manev
ruoja, nes visas tas staliniš- 
kas seminaras vyksta už 
Olvmpia Parko “aukštu mu-

lefeldo spaustuvėj. Vokietijoj. 
Si knyga turės daugiau kaip

700 puslapių, o kainuos tik 
$2.50. Užsiprenumeruoti ją ga
lima žemiau nurodytu adresu. 
Su užsakymu reikia prisiųsti ir 
pinigus. Adresas:

Juozas Audėnas.
11 Townsend Street, 

Boston Kotbury, Mass.
(52)

! tremtyje lietuvių ir sudari
nėjo čia buto-darbo garan
tijas. Jo pastangomis jau 
yra atvykęs būrelis lietuviu 
iš tremties, kiti dar atvyks.

Rugpiučio 13 d. LSS 65! Daliai atvykstančių paken-

Skaitykite šias Knygas!
Musu broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

knygų,* kurias reikia skaityti. Ne visas mes turime, 
bet savo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduojame 
sekamas:

Demokratinio Socializmo Pradai ........  50c.
Tavo Kelias į Socializmą ........................... 25c.
Dėl Laisvos Lietuvos...................................  25c.
Nulis ir Begalybė (apysaka) .................. $1.00
Socialdemokratija ir Komunizmas ........ 20c.
Jaunasis Socialdemokratas ...................... 10c.

Norintieji įsigyt šias knygas, kreipkitės asmeniškai 
į musų ofisą ar rašykite: •

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, M«m.

kuopa atsisveikino su savo 
sekretorių, Stasiu Meilum. 
Žinoma, jis neiškeliavo už 
aukštųjų kalnelių ir marių 
giliųjų, bet išsikėlė gyventi 
į netolimą Linden, N. J. Iš
lydėdami draugą turėjom 
vakarienę, kuri buvo su
ruošta musų nenuilstamų 
draugi! A. Shellų pastango
mis. •

Stasys Meilus Amerikon 
atvyko prieš pusantrų metu 
iš Vokietijos, iš Schwae- 
bisch Gmuend. Lietuvoj ir 
Vokietijoj lietuviams Sta
sys buvo žinomas, kaipo 
puikus sportininkas, stalo 
teniso stiprus lošikas, ku
riam yra tekę ne kartą gin-. 
ti ir gerai apginti lietuvių!

kė ilgaliežuviai donosčikai, 
kurie įskundė juos ameri-

da jį gali ištikti nelaimė. 
Tokiam atsitikime draugija 
duos pagalbą. Taigi apsi- 
rupinkit iš anksto.

Vera Mikuiauskienė. 

SIUNTINIAI Į EUROPA

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO Žodynas 

Nauja I-aida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS $14.00. 

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27. Mass.

vardą tarptautinėse rungty- pasidarbavęs Patersono lie- 
nėse. 1 tuvių kultūrinėj veikloj. Jis

Atvykęs Amerikon Sta- alingai dalyvavo įvairių 
sys Meilus pirmiausia apsi-Į organizacijų vakaruose,

. - . , • , Lietuviams Remti Draugija
kiečių įstaigoms ir kai ku-, siunčia Europon lietuviams 
ne turėjo pereiti per ilgus tremtiniams siuntinius dvejopo 
tardymus ir aiškinimus. Ar-'
timo meilės skelbėjai kar
tais pasirodo šlykščiausieji 
žmonių neprieteliai ir savo 
tautietį yra gatavi šaukšte 
vandens nuskandinti, jei tas 
tautietis turi kiek kitokias 
pažiūras, negu davatkiški 
pašlemėkai. Reikia tikėtis, 
kad laikui bėgant visi lie
tuviški donosčikai, žmonių 
skundikai, bus iškelti viešu
mon ir visa musu visuome
nė žinos, kokie ‘patriotai” 
ir pabazlyvi šliužai veisiasi 
musų tarpe.

Nemažai drg. Stasys yra

didžio, po $7.50 ir po $10. Supa 
kavimas ir kitas darbas atlieka
mas veltui.

Ui $7.50:
2 sv. kavos, I sv. sviesto, 1 sv. pie- 

1x1 miltelių, ’/į sv. arbatos, 1 kvorta 
aliejaus. 4 sv. cukraus gabalėlių. 2 
av. taukų, 1 kenukas kondensuoto 
pieno ir 2 gabalai muilo.

Už $10:
3 svarai kavos, 2 sv. sviesto, 1 sv. 

pieno miltelių. Vi sv. arbatos, 1 kvor
ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1 Mr sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čekį 
arba money orderį ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir 
reikia pasakyt, k* daryti su siunti
niu jeigu jįj nebūtų galima nurody
tam asmeniui įteikti: pavesti jį sto
vyklos vadovybei ar gražinti siuntė
jui atgal? Grąžinimą siuntėjas turės 
apmokėti.

Užsakymus ir pinigus prašome šių 
sti mums šiuo adresu:

Lithuanian AM Asaoriatlon. Ine^W War4 aL, Worcester, Masa.

rų.
Per vietos spaudą tie “se

minaristai” gyrėsi, kad jie 
galį ir pašokti ir padainuoti 
tautybių festivale, bet rug
piučio 17 d., kada jie turė
jo parodyti ką gali, jie ne
buvo pakviesti. Vadukai 
sakė, jog tai “reakcija siau
čia.” Mat, neleido jiems' “Keleivyje” naudinga yra 
pašokti kazoką, tai jau ir daryti visokiu* biznio »kel- 
teakcija. bmm* ir - * "

LENGVAS BUDAS ...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

A11C.UJ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairioje konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais..

KELEIVIS
636 Ea*t Broadvray So. Boaton 27, Masa.



• •

KELEIVIS, SO. BOSTONFtthpis Ketvirtas

Vermonto Farmose

Maikio su Tėvu

pančius lietuviškuose laik
raščiuose, ypač ‘‘Keleivy”?

—Unararų! Aš džiau
giuosi, kad jie pas mane ne
prašo “unararo,”—savo bi
čiuliui atsakiau. Dar pri

IX
Ketvirtadienis, _ ______  _________ ___

aštuntas skyrius dar nebaig- riais; traktierių, aludžių, bi-iįuriąu: jeį mus lietuviški 
baigtas, mečiau viską į šalį, liardų nei gi teatrų ant far-j laikraščiai mokėtų honora- 

mų nėra, tai kiek gaunam. rus taį ne mus tokių pi* 
tiek ir turim—aišku kai i gOrių raštai nematytų pa- 
diena, komentarų nereikia. į ^ulio, o įr patys laikraščiai 

Rytiriėj spaudoj, juodo-'greit atiduotų Dievui dūšią 
mis raidėmis po dideliu ant- ir neturėtum nė vieno išei- 
galviu skaitome: “Lithuan

mėnesį $120, valgom ir gy- 
o manovenam kartu su gaspado-

užsirakinau savo kambary 
ir, truks plyš, turiu baigti. 
Vos tik pradėjau barškinti 
Remingtonuką skamba tele
fonas:

—CIO kalba.—ir klau
sau.

—DP's atėjo.—raštinin
kės balsas pasigirdo.

—Ko jie nori?
—Nežinau, aš jų 

prantu. jie kalba, turbut, 
lietuviškai.

—Pasakyk, parodyk kaip 
nors. tepalaukia. tuoj 
siu.

skaitome:
ian DP’s, Here Ten Weeks, 
Have Saved $200,” ir labai 
gražiai aprašė šitą pavyz
dingą Lietuvos tremtinių el- 

nesu- gesį, taipgi padarė pareiški
mą, taip sakant “challenge” 
visai Amerikai, ypač pra- 

įmonės centrams, tepasiro- 
bu- Į do, kur į 10 savaičių trem- 

1 tiniai pasidėjo bankan 
Atėjęs radau Andnų Lio- $200? Gi mus dipukas jau- 

rentą su žmona ir tuoj pa- čiasi, lyg butų artimas lie- 
maniau. kad mano dipukai tuviško žento, Rockefelle- 
jau važiuoja Į Philadelphiją no, švogeris.
ir užėjo pasakykt “good Smagu matyt mus brolius 
bye” Mr. Jenkinsui. And- lietuvius naujakurius taip 
rius atrodo gerame upe, kukliai pinant sau gyveni- 
linksmas. bet jau Agota mo guštelę. O su tais, ku- 
tiek susiraukus, lyg žemė rie iš mus šaiposi, rokundas 

į praradus. ' suvešim ir palyginimus pa-
—Kas atsitiko, kode l! darysim už poros metų. 

žmona taip nubudus?—
klausiu, pakvietęs savo sve
čius prisėsti.

—Brolyti, jai labai skau
danti ir neturi nė kur

vijoj laikraščio.’—Tokis da
lykas mano frentui nesu
prantamas. Bet apie tai ki
tą syk.

A. Jenkins.
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DEGANČIŲ GIRIŲ VAIZDAS

Nežiurint gaisrininką pastangų Kalifornijos girios lieps
noja. Vaizdas nutrauktas prie Deluz. (alif.. kur 1.600 
gaisrininku stengiasi sulaikyti siaučiantį gaisrą.

MARGUMYNAI

Dėl Pieno Kainų
“Keleivyje” buvo įdėtas 

straipsnelis apie ‘ pieno 
brangumą. Atrodo, kad j 
valdžia glosto farmerius, o j 
kitus darbininkus spardo.'
Pas mus Wisconsin valstijoj 
atrodo kitaip.

Mano augintinė yra ište
kėjusi už farmerio N. F. j 
Murry, musų valstijoj. Bu-' 
vo atvažiavusi ir pasakojo, 
kad jie pernai už pieną gau
davo kas dvi savaitės po 
$200, o šiemet per dvi sa-Į|įprašė Piktąsias Dvasias iš Kaspijos 
vaites už pieną tegauna tiki Vaiko

$100. Reiškia, farme-

juroj, kad visai 
nebepalieka žuvų kiaušinė
lių veislei. Mat, ikrai yra 
ne kas kitas, kaip žuvų 

paduoda kiaušinėliai ir jei visus iš- 
is M ash- gaudysi, tai iš kur bepri- 

augs žuvų? Bet rusai ne
paiso, jų koncesija baigiasi

Kaip paprastai, nuvykom 
į Quechee, Vt., aplankyt tik 
atvykusią Agotą Andrukai- 
tis. Deja, atradom Agotą 
Andreciulian. Dokumentuo
se visur pažymėta Lithuan
ian.

—Alou, Maike, ar tau šąlą Tito. Vedlug to, Mai- pasidėt, 
ne'ilta? ke, dabar du eina prieš vie- —Eikit pa

—Gera diena, tėve, kaip ną ir bus vaina. i gu ištraukia,
tu pats giniesi nuo šilumos? —Tėvas viską supainio- —Buvom, bet netraukė,

—Šiluma kaulų nelaužo, jai. Maršalas Vorošilovas tik davė gyduolių ir liepė 
vaike. Čėsais nešlektai bu- yra vienas iš Stalino lioka- ateit pirmadieni, 
tu išdumti i bušius pasivė- jų ir kalba tik tą, ką Stali- —Reiškia, ne atsisveikint

nas jam liepia. O kas dėl atėjo, tik šiaip sau pasisve- 
karo, tai sunku pasakyti.; ėiuot užėjo. Klausiu, kaip 
Stalinui geriausiai patiktų,' viskas, kain sekasi Ameri-
jei jis galėtų nužudyti mar- į koj farmeriaut. ar jau išmo-J lietuviškai kalbėt?—ir pa
šalą Tito, kaip buvo nužu- kot karves melžt? Bet An- mislijau savo dūke, ar tik 

—Susitikau, vaike, musų dytas Trockis ir kiti bolše- drius to neklauso, tik aiški- nebus čią kokia Smetonienės 
blaivininku susaidės mar . vikų vadai. Stalinui geriau na, kain labai žmonai skau- švogerka Adžijauskaitė?

dinti, ale pavinastis nelei
džia. reikia būti ant posto, 
ba dabar svietas pilnas vi
sokių zbrajų nepakajų.

—O kas atsitiko, tėve?

šalkos pusžentį, tai jis 
papasakojo

-Palauk, teve,U,

daktarą, te-

man patiktų, kad Jugoslavijos da dantį, lyg ir jis kentėtų, 
bolševikai sukiltų ir nuvers- ir sako:
tų Tito, rodei jis juos ir kur

pei- giminystė “pusžentis”? sto. Stalinui dar patiktų, 
—Well, Maike,-jis pus- Jei Bulgarijos, Vengrijos ir

kas tai”9

po ,___ ____ ,
riams pieno kainą numušė 1 Rochester. N. i 
perpus. O mums į Bruce,; Union’’ laikraštis 
Wis., pieną atveža Gustaf- tokią AP istoriją 
son Company iš Ladysmith. ingtono:

Vienoje šeimoje

‘Times-

piktae, x 1 • Tai jai kaip mokėjom, taip,
—1Sese lietU\ aite, .kaip jr mr.k-aron nn 1£/> nsr Vvnr- 

tau einasi?—priprastai 
kalbinau.

—Co pan muwisz? iva- nenumuga pieno kainos braškėdavo, matracas vir-
mums, jei tiek daug farme- pėdavo, jei vaikas sėdėjo Iranas iš praktikos moko- 
riams numušė, ar jis nori kėdėje, kekė judėdavo arba gj kad “Su velniu neik 
pasidaryti naujas milionie- supdavosi. Nežinodami ką obuoliauti,” o su bolševi- 
rius iš farmerių pieno, tai daryti, tėvai pasaukė kata- pajs nedaryk koncesijų su- 
išvežiotojas aiškino, buk

uz-

-Na-
gi, ar pašėlo, dar taip nebu
vo.

—Ką, tai jau pamiršai

tik žiuri ir nieko

ir mokame po 16c už kvor- dvasia “apsėdo’ 14 metų 1952 metais, todėl jie visai 
tą. Kai aš paklausiau išve-! berniuką. Tas apsėdimas nesirt>Una, ar po to laiko 
žiotojo, kodėl Gustafson reiškėsi tuo, kad vaiko lova jjj-s dar žuvų ir ikrų Iranui, 
nenumuša pieno kainos braškėdavo, matracas vir- ar ne

velniu-ikų kunigą, kad tas vemtu- tarties.

—Kai tarnavau Lietuvos 
kariuomenėj, tai ir man 

f skaudėjo, kad neturėjau nė 
Albanijos bolševikai eitų kur pasidėti, ir tiek Įpykau, 

čėso ženotas, kaip saulė nu- versti Tito. Bet jis pats sa- kad pasiėmęs žirkles pats 
sileidžia jis ženotas, o kaip vo armijas į Jugoslaviją išlupau skaudantį dantį.

i_x_ —Atrodo, kad tu geras
. mechanikas, tik jau neban-

lug to jo žentu negalima va-’ n’Ji ateitų galas. . .dyk savo žmonai
tinti, sy? į —Tai tu. vaike, rokuoji, mis raut danti.

—Na gerai, tėve, tai ka kad Stalinas karo bijo? i —Naei. aišku.

žentis todėl, kad tik pusę
1

prašvinta jis ir vėl grįžta į vargu siųs, nes is to galėtų 
nekaltų bernelių stoną, ved- kilti didelis karas ir Stali-

ką išvarytų. Kunigas pasu; 
meldė ir paliko vaiko kam-

Gustafson pernai 
uždirbęs pieną

nieko ne- 
išvežioda Oro TyrinėtojaiBet jinai 

nesako.
—Kodėl gi nieko nekal

bi, sakyk ką?—vėl klausiu.
—Ale, panie, ja nemogę 

muwic po litevvsku, tylko 
po polsku, ja polka.—Še 
tau, Jurguti, ir devintinės, 
kad norėjai.

—Aš, kaipo visų kalbų 
viso- 
išski-

riant dzūkiškai, tai kai ledą

mas, o todėl šiemet nenu-!baryje šv. Mykolo stovylėlę. 
m lig kainos pei-kantiems Bet tas nieko negelbėjo. Koks tai sąmojingas- ame- 
žmonėms. Sako, pernai, Buvo kviečiami ir kitų tiky- rikietis kartą pasakęs, kad 
jei ne ice cream, tai nebū
tų galėjęs pieno pardavinė-

bų kunigai ir, pagaliau, ka;, “visi kalba apie orą, bet 
da jau visų tikybų kunigai niekas nieko nedaro tuo rei- 

ti. tiek uždarbiai buvę ma-į išbandė savo jėgas, vaikas kalu.” Tą posakį greit rei- 
ži. Ta kompanija pardavi-į "pagijo. kės užmiršti, nes dabar
nėja ne. tik pieną, bet ice i Washingtono Society of General Electric kompani- 
cream’ą, Smetoną, sviestą ii į Parapsvchologv, kurios su- ?os inžinieriai šį tą “daro”
kaimišką sūri. • ’ sirinkime vienas kunigas oro pagerinimo reikale. Šias

. . papasakojo anie ta velnio dienas jie paskelbė sugalvo-
Pernai buvo sausi metai,; varyrną. nesiima nei patvir- ,'ię “debesų analizatorių,”

j tarmeriai^ gavo mažiau tinti nei užginčyti velnio va- kuris parodo debesų tirštu-
,. .,,1.,,.-.' ^-1 - x‘- 1n?-’ , is pieno pajamų tu-! j-yjpo naudingumą. Vaikas mą, storumą ir aukštį. Tuos
Kitą reikalą- sikalbejom įs ko patinau, rėjo daugiau. Pereitą zie- 5įrgo ar buvo blogu dvasių debesų analizatorius į viršų

su žirklė- stambus žinovas, tik 
mis silpnai susikalbu.

tau tas pusžentis pasakojo?
—Jis sakė, vaike, kad n ,

p-CR Fras.des va.na. sako ,,- vH perversmais.
ant Balkanų jau trys mar- skilimais. het Amerika
raiai spiaudo vienas kitam-- R;- x,- T • ;•- t . , , - n -• jis bijo susikabinti. -Jei listiesiai 1 nutralakius O zi- J v- * ... . ,. .-. 1 „ . \ z-* nebijotu, jis jau senai butų
nai, vaike, maršalai turi ar t Jiriias ir bilp diena rali nra- karą Prade^s- Bet 'Ogtl Jls 

E °Ie aien3 šal1 Pia labai nori ir todėl kur nors 
dėti pišKintis iį kilios ir gaus i kaili

-Teias. tur out. kalbi nu0 Amerikos. Ar tai bul
J?e Jugos.ayjjos maišalo Ealkanuose, ar Korėjoj, ar 
nto gmcą su Maskvos mar-i v J ■”
jalu Stalinu?

—Tecit, vaike, sako jie —Sei, Maike. aš sakau, —Taip darysim.
tamsta patarsit 

—Cia jusu dalyka
aku saukia, osramsia ale ne- ir ko mums bartis? 
podamsia! 1 —Bartis nėra ko, tėve,

—Tėvas išgirdai pernykš-, tik su greitais pranašavi- 
k naujieną. -Jugoslavijos mais reikai būti atsarges- 
H ik ta t orius Tito iau prieš j niam. Neužmiršk, tėve, kad 
15 mėnesių susipyko su Fu- žmonės karo nenori, karo

—Taip. tėve, Stalinas no- 
svetimas žemes be

todėl ir
pas daktarą atvvkom. Prie kremtu; visgi šiaip taip su

1 progos dar ir
turim.

kur kitur, to niekas nežino, 
jie! —Sei, Maike, aš

sisikabmo ragais, kaip du. bus vaina, tu sakai bus ka
džiai ant siauro liepto, ir, ras, tai koks čia diprensas

sijos diktatorių Stalinu. Jei nenori nė Amerikos vyriau- 
iėyas skaitytum laikraščius, j sybė, todėl toki neaiški “nei 
tai butum tą senai žinojęs. ; karas, nei taika” padėtis 

—Aš apie tai tik vakari gali dar ilgai tęstis, 
sužmoiau, vaike, todėl man
ir naujiena. Į —Soglasnas. vaike, pra-

—Tėvui atsitiko, kaip na'auti nereikia, ta jau se
tam girtam airišiui. kurs nai Mykalda padarė, ale 
gatvėje šaukė visus “gerus1 ”araka reikia laikvti sausa 
krikščionis" eiti mušti žvdus ir. reikia išgaląsti, kad
“kristamučitielius ” Kada k’apkązo razbaininkas nak- 
policininkas ii pradėjo ra- neužpultų, 
minti ir sakyti, kad gtl žv —Gerai, tėve, tu galąsk 

ir nukryžiavoio Krbtv.,1 kardą, o aš eisiu į pajūrį.i!ai

kad jinai yra mazurkaitė, 
—Sakyk, kokį? i gimus ir išaugus Liubline,
—Norėtum biskį pinigų' dirbus tekstilės pramonėj, 

bankan pasidėt ir ant abie-! Bet kodėl visur kelionės de
jų vardo, jei čia taip gali-| kumentuose užrekorduota. 
ma?—unaravai Andrius tei- kaip lietuvė, tai to nė pati 
raudasi. nežino, nors esą jinai pr.es 

lietuvius visai nieko neturi 
ir jau pradėjo aiškint apie 
liubl’>rf. O, kad nenusiaiš- 
kintų iki Liublino unijos, li
gi Jagielos su Jadvyga ve- 
selijos, nutraukiau kalbą, 
įsisėdom į mašiną ir nuvy
kom kitur lankyt lietuvius.

Reiškia, lenkaitė atvyko 
lietuvaitės sąskaiton. Kom
plikaciją palieku išaiškint 
New Yorko. Brooklyno ir

.—Taip. galima, o kaip iš
siimant norėsit, abu kartu, 
ar pavieniai, reikalui prisi
ėjus?

kaip

, paša
liniui nepritiktų kištis į gry
nai asmeninius reikalus.

—Bet, kame dalykas, ko
kis skirtumas?—jau prisi
mygęs Andrius klausia.

—Skirtumas tokis. jei ne- pagaliau Vokietijoj atatin- 
bijai iš darbo parėjęs rast karnoms įstaigoms, 
tik šiltą guštelę tuščiam 
kambary, kai tuo tarpu pa
čiutė, skarbus pasiėmus, iau 
kur nors plačioj Ameriko," 
vandravoja. tai geriausia 
sutaupąs pasidėt abejų var
du ir išsiimt panašiai.

—Nedaug čia 
ne kur nubėgsi.
*ain kad

mą farmeriai turėjo dasi- 
oirkti pašaro, ir mokėjo už 
ji net per $40 už toną. O 
šiemet čia lietaus daugiau, 
žolės daugiau ir pieno dau
giau. bet iš pieno pajamų 
perpus mažiau! Pieno pirk
liai. ar išvežiotojai, iš pieno 
gauna puikius pelnus, bet 
valdžia jiems neliepia, kad 
jie parduodami pieną bute
liais numuštu kainas. Tas 
pats darbininkas aiškino, 
kad dabar bile kas negalės 
imtis pieną supirkinėti ir iš
vežioti, nes esąs toks law, 
kurs reikalauja, kad butų 
parduodamas tik pasteuri- 
zuotas pienas, o tai reiškia, 
kad šviežio pieno nevalia 
kostumieriams pardavinėti. 
Kai tas pienas yra pasteuri- 
zuotas, tai jame niekada ne
matysi. kiek piene yra Sme
tonos, nes ji neiškyla į vir
šų.

Praeinu kartą pro stato
ma namą. Ten žmonės šne
kučiuojasi ir skaito iš laik
raščių iškarpą, kur rašo 
apie farmerius ir kainas. 
Laikraštyje įdėtas spėjimas, 
kiek reikėtų mokėti už mė
są. iavus ir kitus daiktus, 
"ei farmeriai savo produk
tus atiduotų dykai, nieko 
neimdami. Apskaičiuoja, 
kad jei farmeriai savo pie
ną atiduotų dykai, tai var
totojai už nieną visvien tu
rėtų mokėti po 14c už kvor-

kankinamas nuo sausio iki iškelia balionai, kurie kyla 
vėlyvo pavasario. Įdomu į padanges 1,200 pėdų per 
dar tas, kad kovo mėnesį minutę. Radio aparatukais, 
vaiko krutinėję atsirado pa-i kurie yra įtaisyti balionuo- 
slaptinga ranka parašytas se, žinios apie debesis yra
užrašas “No School.”
varius kipšiuką, 
tas užrašas. . . .

išnvko

Stiprus Penisi, Silpnas 
Moka

Iš- persiunčiamos žemėn ir 
ir kiekvieną minutę tyrinėto

jai gauna iš aukštybių 120 
pranešimų apie debesų sto
vį. Kada balionas iškyla 

• iki 75,000 pėdų į aukštį, jis 
sprogsta ir visi jame esan
tieji aparatai nusileidžia 
parašiutu žemvn.

Irano spauda aprašo, kaip 
Sovietų Rusija daro biznį iš 
Irano ikrų ir Iranui neduo
da pelnų nė pauostyti. Yra 
taip:

Rusija ir Iranas 1927 me- bandymų. Kada 
tais padarė sutartį, pagal kaip nors žmonės 
kurią pietinėj Kaspijos "

Toks debesų tyrinėjima.y 
yra tik dalis “oro taisymo’’ 

nors ir 
kiši orą 

sukontroliuoti, kad jis butų 
kokio žmonės nori.toks.roj, prie Irano paltraščių, 

Rusija gauna “ikrų koncesi
ją.” arba išimtiną teisę gau
dyti juroje žuvų kiaušinė
lius—ikrus. Ypatingai bran
gus yra arškėtų (sturgeon) 
žuvies ikrai. Tuos ikrus 
valgo tik buržujai, bolševi
kiški ir kapitalistiški, ir už 
juo® rusai, jei veža į užsie
nius, gauna $40,000' už to
ną. Pagal sutarti rusai turi 
Irano iždui duoti pusę pel-

Pijušas Laukaitis, iš Bal- 
timore, Md., svečiuojasi pas 
savo dukrą, Pranę, ištekė
jusią už Dr. F. I^avler, žy
maus mokslininko, kuris 
dirba UV (Vermonto Uni 

tu pinigų.(versitete); jiedu turi du 
padarykim i vaikučius, nuosavą namą ir 

taip. Kart galėtum išsiimti gyvena Burlingtone, labai 
pavieniai.—abudu susitarė, gražioj vietoj.

gi jau susitaupėti P. Laukaitis iš amato siu- 
" banką?) vėjas, iau senyvas žmogus 

ir labai domisi tremtiniais.

—Kiek
ir kiek manot dėt

brt tas buvo prieš tūkstanti: —Okei. vaike, tik nenu- —žingeidauiu
(’evynius šimtus metų. todėl: --kęsk, ba per karščius visaip 
neverta dabar dėlto muštis,'tropijasi. 
tai airišis atkirto: “Gal tas 
ir senai buvo. het aš tik va-l
lar apie tai sužinojau!” Tautieti, nepamiršk, kad 

—n.u, Maike. manęs ne Tavo tėvų kraštas — Lietu- 
l?Tįpk prie girto airisio, ba va vra svetimųjų pavergtas 
a- šiandien dar nieko nėgė- ir žiauriai naikinamas. Pri
risi;, o tu nors ir toks mar.- sidėk savo darbu ir auka 

^”.1; ičiaisvinimo. Aukas

—Kaip nesenai Ameri- Aplankė vieną nauiakurių 
koj. tai nedaug ir susinau-'šeimą, kiek išgalėdamas 
pėm, norim pasidėt dabar juos apdovanojo ir klausė 
$200, vėliau galėsim dau- kuomi senelis galėtų jiems 
giau- daugiau padėti.

—Du šimtu dolerių! Kaip Taipgi atsilankė musų 
senai Ameriko,? ‘ unijos ofise, kur turėjome

—Tamsta juk žinote, jau labai smagų pažmonį, at- 
10 savaičių. naujinant senas pažintis.

—Pasakykit, kain ir koūras. ale nežinai, kad i riveių prie jo
maršalų sporą įsikišo ti e- siusti Arrferikos Lietuvių j kiu budu galėjot tokiu Vienas mano dipukų an 
das maršalas, Vo'u šidlo Tarybai. 1739 So. Halsted trumpu laiku tiek pinigų su- dai klausia:

* ■ taupyt7vas, t3s išsitraukė -šoblę ir 
? ’a sumalti i miltus mar

st.. Chicago. 
ALT skyriui.

III., ar vietos
—Nagi, gaunam algos 1

Tai taip su pieno kaino
mis atrodo nas mus, Wis- 
consin valstijoj.

__Kiek tamsta gauni mo- Frank Inczauskas.
kėt unararų už raštus, tei- Bruce, Wis.

“Revoliucinė Mazgotė”

Prašom neapsirikti, kal
bėsim ne apie maskoliškas 
“revoliucines mazgotes,” 
bet apie paprasčiausią grin
dų mazgotę, kuri betgi vra 
“revoliucinė," nes padirbta 
visai is naujos medžiagos ir 
palengvina šeipiininkiu dar
bą.

liozos. Jos ypatybė yra ta, 
kad ją užtenka vieną kartą 
pašlapinti į muiliną vande
ni ir to užtenka vidutinio 
dydžio virtuvės aslai išmaz-

ko neduoda. Jie turėtų Ira- 
nui mokėti per metus bent 
viena milioną doleriu, bet 
vietoj to moka tik 800,000
Irano “rialų,” kurių vertė . ___  ____
?Ta visai nusmukusi. Apie 0 kada ta mazgotė yra 
23 su viršum milionus ria-1 !ssPausta’ ia galima la- 
lų rusai kasmet “per akis” bai ^ng\;ai šlapias grindis 
pavagia iš neturtingo Irano. nusausinti.

Virš to, Iranas skundžia- : --------- —
si,; kad .-ūsai taip nuošir- Kreipkitės pa. tuo., kurie 

1 dziai ikrus gaudo pietinėj skelbiasi “Keleivyje.”
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Kolchozu Ubagynas
Jau nuo praėjusių metų 100 tūkstančių gyvybių. Šį 

Maskva intensingai mongo- kartą daugiausiai nukentėjo 
liną Lietuvos žemės ūkį ir smėlėtoji Dzūkija, Vilniaus 
durtuvų pagalba varo ūki- kraštas ir kitos vietovės, 
ninkus į kolchozus arba, kur ūkininkuose užvis ma- 
kaip dabar kad sakoma, įlžiausiai buvo, taip vadina- 
kolūkius (kolektyvinius j mo, buožiško (pasiturinčių) 
ukius). Visa tai reiškia,!ūkininkų elemento.
kad. laisvi, buvę nepuikiau- • Bet rusams tas nesvarbu,?ki"?kai kad čia teko vežti ir naikin- 

valstybės vergiją ir bau-
džiavą. Kaip visus, taip ir 
šitą sovietinių satrapų žygį 
lydi bolševikinis melas. Pa
vyzdžiui, kai bolševikų tan-

ukininkai. Juos jie naikino 
dar ir todėl, kad jie rusams 
nepritarė, kad jie lietuviai, 
tad čia kolchozinimas vyk
domas ir tuo tikslu, kadrkai užgrobė Lietuvą lietu- naikinti §io krašto 2mones> 

viskoje visuomenėje tuojau kajp0 kitataučius, žodžiu, 
kilo nerimas, kad greit seks £ja rusaj vadovaujasi laulci- 
Lietuvos žemes ūkio kolcho- __
zinimas. Tuomet bolševikai 

kas
nacionaliz

mu. Dar niekados žmoni 
viešai grąsmo visiems, kas jos istorijoje nebuvo tokios 
tokias žinias skleidžia, sun- valdžios, kuri tokiu negir- 
kiomis bausmėmis ir isvadi !džtu smurtu gyvendintų sa- 
no jups provokatona^, so; vo vadų liguistus sumany- 
vietų valdžios gero vardo mus tokiomis žįauriomis įr 
niekintojais ir šmeižikais. nieku0 nepateisinamomis 
Bet tuo pačiu metu patys priemonėmis.
bolševikai jau kaišiojo kol-, Ne vienas komunistuo.
piršo tokio ^ūkininkavimo

e?-35 rOd°’ ir su’nkU^dirbTdoiS

katerių rolėje atsidūrė pa-^Jk > pareik ši
tys bolševikai ir jų atsakin-^ ’darbą. Ne £enas
jp. smurto politikos yairuo-jj j nesus]lauks g 
tojai. Tokius bolševikų po- *'? -• •
litikos fnetodus tenka kva- r
lifikuoti. kaipo ■sdresiruotųl atž,į„ g Nemusn0 
sukčių darbą. -

Dabar Lietuvoje siaučia 
kolchozų įgyvendinimas.
Štai kodėl musų tėvynėje 
įsivyravo negirdėtas tero-i 
ras, viešpatauja neaprėžtas 
smurtas ir laukinis Maskvos

m šovinizmu ir

ĮS
krašto,, nes tų jų draugų ir 
artimųjų kaulai jau ilsis to
limosios šiaurės snieguose ir 
ledynuose.

Pagal Maskvos katekiz- 
Stalino-Leninomą, pagal

beprotišką kliedėjimą, visi. 
valdžios agentų ir samdytų turėjusieji ar turintieji dau- 
budelių siautėjimas. Tuo gįau nei 15 hektarų žemės, 
metu, kai čekistai, enkave- yra “buožės” ir kenkėjai, 
distai, visokių rangų sam- tad į kolchozus nepriimtini? 
dyti ir išdresiruoti žmogžu- Ūkininkų, turėjusių dau- 
džiai, šnipai ir šnipeliai, gįau nei 15 hektarų žemės, 
lengvos dienos ieškotojai, Lietuvoje buvo apie 100 
prisiplakėliai ir nedakepė- į tūkstančių, kas su šeimomis 
įjai, komunistų partijos va-1 sudaro apie 400 tūkstančių 
deivų vairuojami, naikina žmonių. Šitie tad, kaip 
Lietuvos ūkininkus ir jų šei-Į buožės, esamieji ar buvusie-
mas ir tūkstančius grūda 
tikrai mirčiai į Sibiro šiau-

LIŪDNAI PASIBAIGS VAKACIJOS

Jimmy Holmes. 13 metų berniukas iš North Plainfield. 
N. J., su kitais draugais sutarė važiuoti dviračiais į vasa
ros kempę. Jiems bevažiuojant automomilis užgavo Dži- 
mio dvirati ir vaikas buvo mirtinai sužeistas.

,cą ištiko didelė nelaimė. Jo 
visos trobos nakčia iš 14 į 

115 rugpiueio sudegė, o jį 
| patį pasodino į kalėjimą, 

PITTSBURGH, PA. gis, C. K. Pikelis, žymiau- kaipo įtartą. Ta farma ka
sias insuranee biznierius,! daise buvo Alekso Brazaus- 
advokatas Stanley Simon ko, kuris buvo pats pirmu- 
(Simonavičius), veikėja tinis tos farmos įkūrėjas, 
Količienė (ir Količių biznis tai nuo to laiko ta farma ir 
randasi Carricke), Jonas vadinasi “Brazauskine.” 
Čiubis, žymus biznierius, Brazauskas tą farmą išmai- 
turi savo rezidenciją tenai, nė į butą Chieagoje, o pati 
taipgi K. S. Stravinskas,; farma ėjo iš rankų į rankas, 
kurs aprūpina visus lietu- Įdomu, kad pusė mylios— • • 1 — • • 1 1 • 1 . • . ± v* 1

KorespondencijoS

Policijos ir Skunkių Karas

Dalykas toks. Musų dū
mų miesto dalį Carrick, kur 
nėra jokio dūmo, nori už
viešpatauti tokie nedideli 
keturkojai žvėriukai, ku- 

“skunkėm.”nuos vadina ___ _ ____ ___ _____ .......
Lietuvoje maždaug pana- J vįus kurpėmis ir batais, ke- į nuo tos vietos tą pačią nak- 
sius žvėriukus vadindavom | tjna kraustytis į Carricką;' tį sudegė ir kito farmerio 
eskais. ! fotografas Jonas PetraitisI daržinė.

tuvos moterų kolchožiečių stytos medalių medaliais, 
suvažiavimą. Vilniškė “Tie- mat juo žemesnė kultūra, 
sa,” birželio 21 d., aprašinė- tuo daugiau blizgučių. Vals- 
ja to suvažiavimo išvakarė- tietė Peškauskienė (Akme- 
se, t. y., atvykusių į Vilnių nės valsčiaus) sako: “Musų 
moterų delegačių pasisaky-; artelė turi 546 hektarų že
mus iš kurių aiškiai matyti mės, kolūkyje 21 melžiama 
kokiais “pranašumais” klės- karvė, 37 avys, 37 kiaulės, 
ti Lietuvos kolchozai, arba, tame skaičiuje 15 motini- 
anot “Tiesos,” lietuviškieji nių.” Čia tai tikriausias 
kolūkiai. Minėtame “Tie- skandalas, nes 25 hekta- 
sos” numery patalpinta rams tenka tik viena karvė. 
Anykščių apskrities delega- Nepriklausomoje Lietuvoje 
čių fotografija. Tai dešim- buvo ūkininkų, turėjusių 
ties per skausmą besišyp- ant pusantro-dvejų hektarų 
sančiu moterų veidai. Kas vieną melžiamą karvę. Netsančių moterų 
gi tos anykštietės? carų laikais, ūkininkas va-

Ogi, Zofija Tauginienė, Ūkininkas išlaikydavo 3-4 
Motina Didvyrė, geidausią melžiamas karves, arba ant 
kolūkio “darbininkė” kar- 5 hektarų vieną karvę. O, 
vių melžėja,—rekomenduo-nuostabus “genialiausiojo, 
lo‘“Tiocu”' tP rnntpriške sa- šviesiausiojo ir protingiau"pron 

laikai!

ji kenkėjai ir, neva sovietų 
valdžios priešai, turi būti

rę, Lietuvos komunistų par sunaikinti ir išvežti į toli
tijos centro komiteto ir val
džios organas “Tiesa” 
liaupsina kolektyvinius 
ukius ir tuo triukšmeliu

mus kraštus tikrai mirčiai. 
Vilniškė “Tiesa,” aprašinė- 
dama Lietuvos kolūkių vals
tiečių moterų suvažiavimą,

stengiasi nustelbti išveža-1 įvykusį birželio 23 d. Vii• • 1 • _ • • _•, ■ y • • « • ■ V • Smųjų, niekinamųjų ir mirš
tančiųjų aimanas ir dejavi
mus.

Kai 1929-30 metais li
guistos Stalino generalinės 
linijos vykdytojai išvežė į 
šiaurę apie tris milionus Ru
sijos ir Ukrainos ūkininkų, 
kas su šeimomis sudarė apie 
10 milionų žmonių, Rusij'a 
ne tik, kad nepriartėjo prie 
vadinamojo “rusiškojo soci
alizmo,” bet priešingai, vi
sokiais požiūriais nuo jo at
sitolino. Tie milionai ūki
ninkų su savo šeimomis žu
vo, nes nepritarė smurto 
keliui , vedančiam juos į 
kolchozus. Dabar Baltijos 
valstybių ūkininkai eina 
tais pačiais kruvinais ke
liais. Eina, nes praeitų me
tų gegužės mėnesio ir šių

niuje, be visų tuščių plepa
lų, duoda J. Paleckio kal
bos, pasakytos toms nelai 
mingoms moterims, santrau
ką. Iš bolševikų malonės 
ir iš kelmo išspirtas Lietu
vos “prezidentas,” kurio lu
pomis bylojo pačios. Mask
vos mandrybė, toms mote
rims pasakė:

Reikia užkirsti buožiniams 
gaivalams bet kurią galimybę 
prasiskverbti į kolektyvinius 
ukius.

Tai reiškia, kad “buožės” 
gali mirti badu, kad juos 
reikia iš krašto išvežti į 
koncentracijos stovyklas 
tikrai mirčiai.

Jau minėjau, kad bolše
vikiškieji banditai, kad pri
dengti išvežamųjų į Sibirą

Keletas dienų atgal Car
ricke jau įvyko -pirmas su
sikirtimas tarp “skunkių” ir 
miesto policijos. Mušis bai
gėsi lygiomis—nei viena 
nei antra pusės nelaimėjo.
Du poliemonai apsirgo nuo 
skunkių smarvės ir dvi ma
žos skunkės žuvo nuo polic-
monų kulkų. Kada apsir-i^g “vajauni” keturkojai 
susieji poliemonai pasitrau- Į žvėriukai užkariautų Car- 
kė ir sustojo saudymasis, - -
tai ir skunkės pasitraukė į 
savo “krepascis” (urvus).

Karas tarp policijos ir 
skunkių prasidėjo šitaip:
149 Merritt gatvėje Paul G.
Hayne pastebėjo, kad jisai 
turi apie savo namus nepra
šytų “svečių.” Jis padėjo 
sląstus ir norėjo tuos žvė
relius išgaudyti. Pagavęs 
dvi mažiukes skunkės pasi
šaukė kaimynus parodyti, 
kokie tai gražus gyvunukai.
Kada kaimynai atėjo, jie 
pamatė, kad daug skunkių 
suka aplink ir smardina 
taip, kad niekas negali nė 
artyn prieiti.

Pašaukė policiją į pagal
bą. Tuojau pribuna poli
cijos radio karas su pora 
policistų. Policistai sukda
mi kočėlus ir užtaisytais 
pištalietais atidarė ugnį, o 
skunkės leidžia daugiau ir 
daugiau “kvepalų,” kad 
žmonės užsiėmę nosis bėga 
i visas šalis. Policininkai

taip pat gyvena Carricke. 
Žodžiu sakant, tenai gyve
na daug lietuvių ir visi geri 
žmonės. Net ir jauni ku
nigiukai iš South Sidė$ lai
ke vasaros karščių važiuoja 
i Carricką pasidrūtinti 
šaltabarščiais pas žymiau
sias musų veikėjas. O jei

Tai tokios naujienos gir
dėti tarp musų farmerių.

Peter Spurgis.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

Banys, Alfredas, gyvenęs Ba- 
niškių (Briedžių) km., Biržų 
apskr.

ricką, tai kas tiktųsi su mu- Baranauskienė-žilionytė, Pet- 
sų žymiausiais tautiečiais? I ronėlė, iš Byčiunų km., Onuškio 

Todėl musų “vajaunas so- vals., Trakų apskr.

. i

vietas,” kuris susideda įs 
Jono Patobelio, Juzų Guzo 
ir Jurgio Spurgio, nutarė 
kreiptis į staršą vajauną ge
nerolą, Maikio Tėvą, kad 
apgintų Carricką nuo bai
sių priešų.

Už visą “sovietą” pasira
šo:

Įgaliotas.

.... BRANCH, MICH.

Mirtys ir Kitos Nelaimės

Musų kolonijoj šiomis 
dienomis staiga mirė Anta
nas Bartkus, jis mirė ant 
šieno vežimo iškraudamas 
šieną, širdis sustojo plakti 
ir krito negyvas. Jo žmona 
Domicėlė priiminėjo šieną 
vežimą iškraunant ir kai 
pamatė, kad vyras pargriu

ja “Tiesa”, tą moteriškę sa-; šviesiausiojo 
vo skaitvtojams. Kita— siojo Stalino
Ona Kelaitė, aukšto der-' Prienų apielinkėje yra 
liaus gradininkė. Ona Na- toks Ždanovo (to paties, 
ruševičienę, Alvtaus apskri- kurs išvalė rusų rašytojus 
ties, Daugu valsčiaus kol-,mokslininkus) vardo kolu- 
ukio atstovė, štai kaip šne-įkis. Bieliauskaitė pasakoja,

metų kovo mėnesio išveži- aimanavimus ir protestus, 
mai kaštavo Lietuvai apie sugalvojo triukšmelį1—Lie-

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 

parankaus 4” x 5Vs formato, kaina $3.00.

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

ka apie savo kolūki:
Į žemės ūkio artelę (kol

chozą) Įstojo 13 šeimų. Ra
guočių turime 19 stambių gy
vulių. iš jų 10 melžiamų kar
vių, 21 avi. yra 5 motininės 
kiaulės. Dabar valsčiuje 7 
kolūkiai. Jų galėjo būti dau
giau.

Dabar, broliai amerikie
čiai, ypač tie, kurie sergate 
bolševikišku vėžiu, pagalvo
kite, kad 13 šeimų teturi 
tik 10 melžiamų karvių, 21 
avį. Juk aišku, kad tas kol
chozas badauja ir yra visiš
kas bankrotas. Neužmirš
kite, kad dali pienelio rei
kia atiduoti Stalino “šu
nims” palakinti, tai kas gi 
pasilieka trylikos šeimų 
vaikams?

Bet štai Paškauskienė, 
Petro Cvirkos vardo kolū
kio kolukvedė, pasakoja:
Išauginome gausų derlių ir 

gavome po ' 9 kilogramus 
grudų už darbadienį.” Pa
galvokime, koks čia uždar
bis? Jei Amerikos ūkinin
kas uždirbtų į dieną tik 9 
kilogramus (21 svaras) 
grudų, jis iš bevilties tikrai 
pasikartų, o pati Amerika 
išeitų ubagais. Nepriklau
somos Lietuvos ūkininkas, 
gavęs kad ir kviečių 9 kilo
gramus, butų bėgęs iš tokio 
ūkio kur akys mato. Be to, 
negi visas metų dienas ga
vosi tie 9 kilogramai grudų

kad to kolūkio melžėja Lau 
kaitienė įsipareigojo iš 
kiekvienos karvės primelžti 
1,700 litrų pieno. Bet yra 
tokia “didvyrė - melžėja” 
Stasė Skerstonaitė: ji įsi
pareigojusi iš kiekvienos 
karvės primelžti po 3,000 
litrų. Mano galva jokiu 
budu nesuima minties, kaip 
galima įsipareigoti iš kar
vės primelžti tam tikrą litrų 
skaičių! Juk kiekvienas 
mulkis žino, kad išmelžia- 
mas pieno kiekis nepriklau
so nuo to, kaip ir kiek ilgai 
tampysi karvės tešmenio 
spenius. Kad gauti dau
giau pieno reikia turėti pie 
ningos veislės karvę, reikia

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

vo ant vežimo, pradėjo
.... .. klausti, kas jam atsitiko,traukėsi ir vėl puolė, saudy- įw Antines

dama nosis užsiėmę.
Kada du policininkai ap

sirgo, buvo padalyta mūšio 
pertrauka ir pasirodė, kad 
ne tik du policininkai apsir
go, bet ir dvi skunkės žuvo 
nuo policijos kulkų.

Kol kas dar naujų musių 
neįvyko tarpe policijos ir 
skunkių, bet dabar jau vi- 
siems yra žinoma, kad tfe’C'imvna“ 
nelabieji žvėrys kartais ga-

^įiivonoc mvnv ircavcci

Bojažinskienė, Zina ar Zofi
ja, iš Šiaulių.

Boreiša, Liucijonas, iš Borei- 
šų km., Panoterų vals., Ukmer
gės apskr.

Bugnytė-Simonavičienė, Pra
nė, iš Akmenės. Mažeikių ap.

Grinevičius, Jonas, iš Juško- 
nių km., Šėtos vals., Kėdainių 
apskr. •

Grušas (Gruzdąs), Vincas, iš 
Šiaulių apskr.

Kasiulevičius, Vincas, iš Ra
žų km., Lapių vals., Kauno ap.

Kazakevičius, iš Pašvenčio 
km., Prienų vals.

Kosinkas, Vincentas, ir jo 
žmona Szuteiko, gyyv. Phila
delphijoj.

Kunickas, Antanas ir Edvar
das.

Markūnas, Vladas, iš Slaba
dos km., Lyduokių parapijos, 
Ukmergės apskr.

Pakenaitė, Ona. iš Balickų 
km., Surviliškio vals., Kėdainių 
apskr. :

Palyvonaitės - Tamoliunienės, 
Elenos, ir jos vyro Tamoliui

kė ir kol žmona jį pasiekė, 
jis jau buvo miręs. Palaido
tas, rugpiueio 17 d. Big Basa! Broniaus, gipuBės/lt 
Lakė kapinėse, tur ilsisi iri atsiliepti,
jo mylimas tėvelis.

Velionis paliko nubudi
me žmoną Domicėlę, du su
nu ir penkias dukteris. An
tanas buvo rimtas žmogus, 
geras kaimynas, todėl visi

su dideliu liudė-
'H^larytipuoHnų an‘#»’i mWįSgird gaS Nusirinko
žiu lietuviškų rezidencijų ir 
biznio įstaigų.

Carricke gyvena SLA vi- 
ce-prezidentas Povilas Dar-

telės nariai gavo vidutiniš
kai už darbadienį po 4 kilo
gramus grudų, 5 kilogramus 
bulvių, 2 klg. daržovių, 2 
klg. šieno, 8 klg. šiaudų ir 
pakratų bei po 5 rublius 85 
kapeikas dienai.” Dvarų
laikais Lietuvos dvarų ku- 

ją gerai šerti, o tai priklau- mečiai - ordinaminkai kul
so nuo to, ar ūkis turi ir ar 
gamina pakankamai kar
vėms šerti pašarų: šieno, do
bilų, burokų, išspaudų ir k. 
Toliau, reikia reguliariai ir 
pakankamai karvės šerti, 
laiku girdyti, valyti ir tik 
tuomet galima tikėtis gauti 
daug pieno.

Tas Lietuvos moterų kol
ūkiečių suvažiavimas nebu 
tų suvažiavimu, jei jame 
nedalyvautų broliškų res
publikų pirmūnės so savo 
patarimais. Viešnios ne bet 
kas!

Viešnia Anna Salanova, 
vienokolukio (Maskvos sri
tis) melžėja, mokino Lietu
vos moteris, kad karves, 
girdi, reikia melžti 4-5 kar-

amohuno.
pMįmUnTl

kas daugiau gaudavo. Kai 
batų pora kaštuoja 300 rub
lių ir kostiumas apie 1,000 
rublių, tai ką gi reiškia tie 
uždarbiai? Be to, Motina- 
Didvyrė nepasako koks val
gytojų skaičius tuo uždar
biu naudosis.

Iš visko aišku, kad mon 
goliškojo žemės ūkio “so
cializmo” laipsnis yra visai 
žemas. Tą savo sistemą ra
sai taiko lietuviams, lat
viams, estams ir visą šių 
kraštų gyvenimą stumia at
gal. Baltijos kraštai, būda 
mi nepriklausomi, už šim
tus milionų litų į metus eks
portavo sviesto, mėsos, 
kiaušinių j Angliją ir kitus 
kraštus. Dabar jie ūkiškai 
merdi ir patys badauja. 
Mongolai negali pakęsti, 
kad greta jų skurdo, kitose 
respublikose gyvenimas bū

rimas rodo begalinį P. C vir-1 pasigirti: tam tos delegatės] tų geresnis, todėl viską “ly

ir dar nežinia kokių grudų'tus į dieną ir būtinai duoti 
gavo ir kiek valgytojų tuos žalio pašaro pieningumui 
grudus valgė? šitas, varg-Į pakelti. Užkariautame ir 
šės Paškauskier.ės, pasigy-, niokojamame krašte galima

kos vardo kolchozo dalyvių 
skurdą.

Bet lietuvės moterys kol-

ir pasiųstos
• Bet tos viešnios nė žodžio 

nepasakė apie savo gyveni’ 
ukietės triukšmingai posė- mo sąlygas. Tik Estijos 
Jžiauja. Suvažiavm.e yra delegatė Marija \ aiheoja, 
svvč’ų iš Rusijos ir iš kolūkio pirmininkė. Moti- nas
jos ^'’peiu kratinės nusag- na-Didvyrė prasitarė’ “Ar- i

palydėti jį į kapines. Ilsė 
kis, Antanai, ramiai, kol ir 
mes pas tave ateisim.

—o—
Antras čia mirė Charles 

Kudlis, musų kaimynas. 
Palaidotas rugpiueio 19 d. 
Big Bass Lake kapinėse. 
Prieš Tceturius metus buvo 
mirusi jo žmona, jis buvo 
našlys ir paliko liūdesyje 
sūnų, marčią ir vieną anū
ką.

—o—
Prieš porą savaičių mirė 

Joseph Manelis. Ir taip 
mes, senieji lietuviai farme- 
riai, palengva renkamės į 
namus, musų eilės vis retė
ja-

Musų kaimyną lietuvį šul-

Regelskaitė, Gertrūda, iš 
Trokšelių km., Kražių vals.

Rutkauskas, Petras, iš Gri- 
gikių km., Bagaslaviškiu vals.

Šileris, Jurgis, iš Dubiškių 
km., šakių apskr.

Šilinskas, Stanislovas, iš Vec- 
kų km.. Naumiesčio vals., Tau
ragės apskr.. ir žmona Uršulė.

Šinogalytė, Marija, iš Pa
švenčio km., Jurbarko vals.

Slapauskas - Šlapokas, Kazi
mieras, iš Meižių km., Bagasla
viškiu vals.

Tocionis, Vincas, iš Gelente- 
nų km., Nemunaičio vals., Aly
taus apskr.

Vačikauskas, Augustas, Be- 
notas ir Vincas, iš Trakiškės 
km., Tauragės vals.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti Į:

Consulate Gen. of Lithuania 
41 West S2nd Street 
New York 24, N. Y.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lia-

J gina.’" Kitą vertus, amži
nai alkanas, nuolatos tero
rizuojamas žmogus lengva 
valdyti, šitokia sistema re
miasi “protingasis” Stali-

I
K Delta.

Buvusio Lietuvos Prezidento 
Dįt. KAZIO GRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
Tai yra stora, didelė 300 puslapių smulkaus rašto 

knyga apie lietuvių tautinį atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę.

Knyga labai įdomi, paduoda daug žinių iš musų 
nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi
minimų papasakoja daug linksmų ir įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra- Į 
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENE

Kas Yra Reumatizmas?
je. Kartais jokiais vaistais; 
nesiseka išgydyti reumatiz
mo, kol žmogus nepersike-j 
lia gyventi i sausas ir šiltas1 
uiobas.

Šalčio atžvilgiu, reumatiz-Į 
mui atsirasti padeda ne tiek) 
didelis trumpas šaltis, kiek* 
ilgas, kad ir nedidelis šali- 

Labai kenksmingas

Žmonėse reumatizmas, ar
ba reumatas, yra laikomas, 
kaipo viena visai atskira li
ga. Ja yra vadinamas są
narių, raumenų arba nervų 
skaudėjimas, jei tas skaudė
jimas atsiranda arba pasidi
dina prieš oro atmainas.
Kai kurie tokie ligoniai oro
atmainas nujaučia geriau,i mas. ___ _____
kaip barometras, tiktai jie] yra dažnai oro šilumos kai- 
negali pasakyti, kokios bus! taliojimast: jei kuri kūno 
tos oro atmainos. Reuma-Į dalis Įkaitusi staiga atvėsta, 
tizmu sergantieji karščio tai šita kūno dalis yra išsta 
paprastai neturi. j tyta dideliam rizikui reuma-

Medicinos mokslas žmo-Į tizmą gauti. Užtenka anar- 
nių vadinamam reumatizme: kiai sukaisti, suprakaituoti 
išskiria daug visokių atskirų ir paskui atsistoti ant vėjo 
ligų, nes skaudėjimai prieš} ar skersvėjo ir sušalti—ir 
oro atmainas gali būti ne galima gauti reumatizmą., 
tik nuo tikrojo reumatizmo, ‘ Kojų, rankų sušlapimai ir 
bet ir nuo daugelio kitų Ii-;atšalimai labai dažnai duo-' 
gų. kaip tai: kraujo užkrėti- da progos pasireikšti reu- 
mo, sifilio, triperio, podag- matizmui. Dėl to taip daž-į 
ros ir kitų. Gydytojai ran- nai serga reumatizmu žmo-' 
da ligoniams reumatizmą nė?jr kurie neturi gerų apa- 
daug rečiau, kaip patys Ii- vų.
goniai arba šiaip žmonės: Reumatizmas labai mėgs- 
randa. i ta mestis Į tas vietas, kurios

Žiūrint pagal tą, kur reu- f yra buvusios sutrenktos, su- 
matizmas Įsimeta, skiriamas muštos ar panarintos. Rau- 
vra sąnarių reumatizmas, menų reumatizmas labai 
raumenų reumatizmas ir mėgsta tuos raumenis, kurie 
nervų rėumatizmis. į yra buvę ypatingai suvar-

Reumatizmas atsiranda 
dėlto, kad žmogaus kūne

KELEIVIS, SO. BOSTON
PARAI YŽIAVS AUKA MIESTO KARALIENĖ

Vaiku paralyžiaus liga serganti mergaitė, 16 metu Camil- 
lia L. Pa ren t, kaimynu buvo išrinkta Lambertville, Pa., 
miesto šimto melų įkurtuvių minėjimo karaliene. Miesto 
majoras jai deda "karūną.“ Kaimynai parinko tą ligonę 
todėl, kad ji ir sirgdama nenustoja vilties, gero ūpo ir ma
lonias šypsenos. _ —

PARALYŽIAUS
epidemija 'Keleivio’ Knygos

j šiuo lajku Amerikoje MONOLOGAI IR
siaučia paralyžiaus epide- nis»ui amu iios
mija, kuri medicinos kalbd- parašė buvęu Lietuvos prizedentaa
ie vitlin-id “n.ilidinveliri  ̂” % , 1 Šioje knygoje telpa daugybė n*o-
Jt \UUIIld>l poilUIIiyyilUb.. ( fai yra stora, 300 puslapių knyga, jų. labai gražių lr juokingu inonulv- 
Amerikiečiai, kuriu liežuvis kurioje buvęs Lietuvos prezidentas fų ir deklamacijų. Visokios temos: 

.... . ", ,. rašo anie lietuvių tautini atbudima,ilgų žodžių nemėgsta, vadi- apie senesnių laikų veikėjus ir pa
ma ją “polio.” Iki Šiol ji .pasakoja daug linksmų ir įdomių 

, . *. t i. i • i nuotykių is savo patyrimų. Ių kny-(taUgiaUSia ataKUodaVO vai- gų Visi lietuviai turėtų perskaityti.
kus, todėl ji dažnai yra va -j Kaina .............................

Oar galima gauti “Keleivio“
Kalendorių 1949 metams

kurpiai, raštininkai ir kiti,1 patink n
turi būtinai kelis kartus peri »• • w
dieną išeiti pasimankštinti, j 1 l*CmtllUlĮ rAgUClUl 
Nėra reikalo, kad judesiai'
butų dideli, bet reikalinga 
vra, kad jie butų dažni.

dinama dar' ir “vaikų para
lyžium.” Bet dabar ji puo
la ir suaugusius. Kartais ši 
liga suparalyžuoja ranką, 
kartais koją, o kai kada ir 
visą žmogų, ir ligonis mirš
ta.

Medicinos mokslas dar 
nežino, kaip su šita liga ko
voti, ir Amerikoje ji greitai 
plinta. Pereitais metais čia 
buvo 27,600 tos ligos atsi
tikimų, o šįmet ji virto jau 
epidemija. Nev Yorke ši
met buvo daugiau kaip 700 
susirgimų, o . Bostone virš 
400 vien tik per rugpiučio 
mėnesi.

Kadangi vaistų nuo tos li
gos kol kas dar nėra, o liga 
labai limpanti, tai geriausia! 
yra vengti tokių vietų, kaip 
bažnyčios, karčiamos, teat
rai ir kitokie žmonių susi
rinkimai. Jeigu paralyžiaus 
siautimas neatslugs, tai gali 
būt, kad ir mokyklų atida
rymas ši rudeni bus atidė
tas vėlesniam laikui.

Tai yra 96 puslapių knyga su įvai
riais straipsniais ir žiniomis, kurios 
visiems ir visada yra naudingos. 
Kaina ...................*.................. 50 centų

TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RLSUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Kušl
ių. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nešusiai ria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateįtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau- 

■ ti nusipirkęs naujai išleistų knygų. 
93 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia del to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet del ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui teikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ai
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-nius. Jos 
kaina tik ............................................. 16c

.. I

ginti.
Iš to, kas pasakyta aukš-i 

čiau, jau galima suprasti,' 
ko reikia saugotis, kad ne-įsusirenka nuodų, kurie dė

lei tam tikrų progų prade- susirgtum reumatizmu. Rei 
da labiau veikti tą ar kitą kja saugotis susirgti bet ku- 
zmogaus kūno dali. Nuo- nomis ligomis. Žinant, kad 
dai žmogaus kūne susirenka Kenkia svaigieji gėrimai ir
pO KŪČIŲ uHKtCt 1“ j rrvoiio railtia iu ^ūnorAtk

jos stipdamos uzvietnja, \u0 svaigiųjų gėrimų leng- 
zmogaus kraują. Bet nepa-: va y,.a išsisaugoti, bet nuo 
lyginti riaugiau nuodų su-; mėsos ne taip lengva, nes 
sirenKa žmogaus Kūne nuo,mgga yra vienas iš pagrin-į 
netikusio \algio, netikusio; (ijnjy žmogaus valgių ir ją 
jo virškinimo arba nevirs-j paj<eiSįi dafnai nėra kuo. j 
Kinimo. Ypač daug nuodų' '
susirenka kūne nuo mėsos, Butų labai sveika, kad 

žmonės bent dvi-tris dienas 
per savaitę mėsos nei žuvies 
nevalgytų, o valgytų aug’ali- 

Tie nuodai laukia tik pro-jni valgi ir pienišką. Nėra 
gos, kad galėtų pareikšti sa- abejonės, kad nuo to žmo- 
vo veikimą kur nors. Tokią'nės ne tik mažiau reuma- 
progą duoda ligos (gripas, tizmu sirgtų, bet ir apskri-' 
angina ir kitos), drėgmės, tai sveikesni butų. 
šalčio gavimas, oro permai-į Be to, viduriai visada tū
nos, sutrenkimai, Įvargimailri būti tvarkoje, žmogus 
ir tt. Po gripo ir po angi-į kiekvieną dieną turi išeiti 
nos labai dažnai pasireiškia' lauk didžiuoju reikalu, 
reumatizmas. Sakoma yra, Žmogus privalo laikyti ne- 
angina (gerklės uždegimas) j atlikęs visų savo dienos pav
yra tai vartai, pro kuriuos eigų, jei jis tą dieną neišsi- 
Įeina reumatizmas. Dėl to tuštino. Jei žmogus kurią 
norint pagydyti reumatiz-'. dieną neišsituština, vakare 
mą. reikia pirmiausia uždą- turi imti kokių nors priemo- 
rvti vartus, tai yra, išgvdy nių, kad rytą būtinai išsi- 
ti anginą. ’ tuštintų.

Kad drėgmė padeda pa- Judėjimo trukumas ne tik 
sireikšti reumatizmzui, ma-jveda prie viduriu sukietėji- 
tome iš to, kad žmonės, gy- mo, bet ir stačiai prie reu- 
venantieji drėgnose vietose matizmo. Dėl to reikia, kiek 
arba drėgnose triobose la- galima, vengti ilgo, be per- 
bai dažnai serga reumatiz- traukos, sėdėjimo vietoje ar 
mu. Dėl to niekada nerei gulėjimo. Dėl to, kas dirba 
kia statvti namų drėgnoje per kiauras dienas sėdėda- 
vietoje, bet kuo sausiausio- mas, pavyzdžiui, siuvėjai, 

IŠSIGELBĖJO Iš ANTRO KARTO

nuo svaigiųjų genmų, esant 
užkietėjusiems viduriams ir 
tt.

Mažiukas, i; mėnesiu Stephen Frost iftkrito iš smarkiai 
einančiu automobilio ir veik visai neužsigavo. Motina jį 
jj gabena j ilgoninę patikrinti sveikatą. Visai nesenai 
tas pats vaikutis su motina lėkė nelaimingu orlaiviu, kuris 
nukrito ir 30 žmonių žuvo, bet vaikutis su motina išliko 
sveiki.

Jei jau žmogus pajaučia 
reumatizmą kuriuose nors 
sąnariuose, reik imtis prie
monių. kad skaudėjimai 
tuose sąnariuose neitų di
dyn. Tuo tikslu reikia sau
goti palinkusias prie reuma
tizmo kūno dalis nuo šali
mo. Naktį gulint reikia rū
pestingai pakaišioti antklo
dė, kad niekur nebutų nei 
mažiausios skylutės. Nieku 
budu neeralima <rulėti nusi-

Viena musų skaitytoja iš 
Clevelando rašo:

“Gerbiamoji Moterų Sky 
riaus vedėja! Ar nebutų 
sveika, jeigu Moterų Sky- 

j riuje parašytumėt ką nors 
iš Emily Post knygos apie 
etiketą, nors keletą nurody
mų apie kasdieninius apsi
ėjimus? Man rodos, kad 

'tai butu naudinga mums vi-. -------f--------------- ę-y - -
soms, o ypatingai dabar iš 
tremties atvažiuojantiems 
butų sveika sužinoti, kaip 
reikia šioje šalyje apsieiti.

VALGIAI

Ryžių Pudingas su 
Šokoladu

Šešiems daviniams 
ma šitokia proporcija:

KUNIGŲ CELIBATAS 
Ši knygelė parodo, kodėl Romo*

popiežiaus kunigai nesipaėiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
ki jos nupuolimas, šių knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Para- 

i šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
' sulietuvino Ferdinand de Samogitis

ima- Kaina .................................................... 25c

, , . .... , .Aš gavau jau keletą pasta-
*ki jurtos arba ran-,-g amerikiečių dėl ne-

,})aKl0( e^,.^lstl'i gražaus mūsiškių užsilaiky- 
Zoaziu sakant, leikia ru- mo vagose vietose. Girdi,
pintis, kad kūnas negautų 
jokių staigesnių atvėsimų. 
Dėl to kartais tenka po po-

darbininkiškos revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikšėiojimains, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ............ 25c

DŽlAN BAMBOS SPYČIAI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 

gu Amerikoj munšaino. šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Bamboe 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais t 

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

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstoto nužudymų caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUI YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šių knygų. Tai dub lio for
mato, 2?1 puslapio knyga. . . $l.li0

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dait. >s 
apie musų tautų, apie šeimynų ir 
apie darbų. Toji knyga palinksmits 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. In
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir «l li
nų. Kaina ......................................... $1.00

SAPNININKAS
Didj rsis Lietuviškas SapnininkasUitlys
Salesu Salemono galva. Išaiškinti visokie 

sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina >. $ 1 .00

JUOZAS STALINAS 
Arba, kaip Kaukazo Kazį atitinkąs

pasidarė Rusijos diktatorium. R'tip 
jis įgijo valdžių ir pasalini savo l,u-

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Pusantros plytelės nesiibiiiiiit šoko- Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- 

lado. , na žymiausių lietuvių rašytojų 1 Ar
3 puodukai pieno žinote, kad ji buvo paprasta kai- ^usius draugus. Labai įdomi k:iv ’a.
2 suplakti kiaušiniai. j S55 BroteriS, Saiii ffronSio isėjoši, i Kaina.......................................................... ;:5c
Pusė puoduko cukraus. . gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip
Žiupsnys druskos ' tūkstančiai ir milionai kitų moterų. | KODĖL AŠ NETIKIL
Šaukštukas vanilės. V Pa^kui,j' apysakas rašyti, j r»IF,VA'’
Puodukas virintu rvžiu. Jos apysakos yra tikras gyvenimas, »

: įturj tūkstančiai žmonių gyvena, bet
TTŽk*ii«k- niono rivio-nharr pastebėjo daug dalykų, ku-L Zhdl>K pieną aVlgUDam rių kiti nepastebėjOt ir gražiai juos 

aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis" parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- 
sų gyvenimo būdų ir musų papro
čius. Knygoje yru paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik- _•__ , ,
šiai vaikų prieglaudų, kurias Že- 'JVm |be[ai ** *
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks-, - >1 puo
las Žemaitės kartu su Andriam Bu- Karna tik  
!ota ir Al. Bulotiene. Bulotus iiau- LYTIŠKOS LIGOS 
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- T v • . „— Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parate

Dr. F. Matulaitis. Antra, p-. r. iur. tų 
ir papildyta laida. Kaina .... 25e 

TAVO KELIAS Į t 
SOCIALIZMĄ.

parašė L. Biuma^. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas...........2Sc.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEM Ų ?

Labai įdomus senovės filosofų Pa
leidimai apie žemės išvaizdų, i’airal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas. arba Kaip Atsirado Kaliem.’’ 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ JOc

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šitop svari,io 

klausimu. Ja turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardy
nas. Kaina ......................................... nie
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugeliais gyvenimo patyrimų para-

puode ir sudėk šokoladą 
kad sutirptų. Atskiram in
de sumaišyk kiaušinius, 
cukrų, druską ir vanilękodėl tie jusu žmonės taip . . .

mėgsta rėkauti, garsiai kai- fuomet m.lsinj Pa'
Dėti? Žiūrint iš šalies, toks!len-?? ištirpintą šokoladą

Laisvamanis čia pasako. k-.«k-I jis 
negali tikėti. Pilna argumentu, ku
rių nesumuš joks jėzuitas............20e

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalia, 
o senimas irgi dažnai nori pagilini 
savo raštiška lietuvių kalbos žinoji
mų. Šita gramatika yra tinkama vi-

'. ” j ‘"-‘“v jau De nateiiu po pievai , .....................- , ■vienoda ir Ivsria oro tempe- , n ioA toc innn rio.šokolado mišinį ir įsmaisvk. nai nužudė voveriai laike šito ka-
'T?'''?:. ne?a,i- žymas! Gal Lietuvė K.

buvo gražu, bet čia—ne.
As nenorėčiau, kad ameri

ma. nes, kaip buvo sakyta 
aukščiau, judėsiu trukumas 
veda prie reumatizmo.

me karšty (350 lapsnių)
kiečiai pradėtų musų trem- aP>e valaldą laiko. Duok

a. tinto vadinti ‘kalnų>al££ su Plenu- alba S’J a _. ___ - >mptr»i

vandeni ir kepink vidutinia-! iais. Kaina ........................ 60c
PAPARČIO ŽIEDAS

Reumatizmo gydyme 1 
blausiai padeda šiluma. Ibiais
Reumatizmu sergantieji ge- Mu*ų pastaba: Kiek mums 
liaUSiai jaUCia>l \ ašaros t rloKav Qtvvk<stančiiiteKo dabar atvykstančių
, k tremtinių pažinti, jie yra in-kambanuose turi būti visa-', ••__ k„h»vin-
karščiu metu. Reumatiku
rio šuto o -i-e,„ri -• i triigentiškesni ir kulturin da .litą, o .Raudančias ku-jg negu genesni musų 
no dalis reik ypatingai sil-^teiy^ atvyko Amę

Sąnarių reumatizmas la 
biau pasiduoda naminiam

rikon dar iš po rusų val
džios. Ir mandagumo bei 
etiKetos žvilgsniu jie stovi

gydymui, raumenų ir nėr- aukščiau už seniau atvyku
sius. O jeigu kalbėti apie 
“lupu dažymą,” tai niekur 
kitur* pasauly moterys tiek 
dažu nevartoja, kaip Ame
rikoje. Todėl mes manom, 
kad kaltinti tremtinius ne- 

Reumatizmo gydymas yra mokėjimu žmoniškai elgtis
gana nelengvas, nes reuma-jnėra rimto pagrindo, 
tizmas palengva teišsigydo) Etiketą yra geras dalyk- 
ir mėgsta pasikartoti. Dėl as. bet musų Moterų Sky

riuje jau buvo apie tai ra-

vų reumatizmas mažiau pa
siduoda. Pastanioju susir
gus dažnai tenka kreiptis 
ne tik Į gydytoją, bet ir li
goninėj pagulėti.

to labai svarbu yra pasisau
goti, kad juo nesusirgtum. syta. Dažnai apie tai kar-

Dr. J. Žemgulys. !toti -al nebūtų reikalo.

AUŠTA RYTAS
Aušta rytas, bet ne tas. 
Koks išaušdavo tėvynėj. 
Sesė skina radastas 
Broliui, kuris laisvę gynė. 
Dienos slenka čia laukais

Kodėl Žolyn** Nežydi?

smetonėle.

New Yorke sustreikavo busu

Ir keturios kitos apysakos: (lj 
Veužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmones paikai tiki 
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiurėtt, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug anglišku 

i žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminiu Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodynų. Tai 
kišAinio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

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

žmonės kuria per amžius? 5į intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau- Stiklelis. Kaina

riai kas iš skaitytojų ga
lėtu man paaiškinti, kas rei
kia* daiyti, kad kambariniai 

į žolynai žydėtų? Kaip ži- 
; nom, tokie pat žolynai vie- 
i no vietoj žydi, o kitoj ne.

Karšto?, svaigios, tarsi vynas. Pasitaiko, kad pražydi syk j 
Jokiais turtais nepakeist i ai du naskui sustoja irJaugiau JPaU nebežydi. Brn tarnautojai ir 300.000 kelei 

tų ii man ir kitoms naudin
ga žinoti, kas reikia daiyti, 
kad žolynai žydėtų. As už 

I toki paaiškinimą bučiau la
bai dėkinga. ..

Gėlių

Musų nimstabios tėvynės.
čia naktis tokia nyki. . . . 
Kokios žavios jos tėvynėj! 
O. dalele, o sunki.
Kam tu ateitį sumynei ? .

P. Babickas

viu iš (jueens nebegali pa
sukti New Yorko centrą. Pa
veiksle matyti, kaip viena 
graži keleivė sėdi prie busų 
sustojimo vietos ir nežino, ar 
ji sulauks ar ne. . . .

simų aiškina garsusis Vokietijos so- Į “Keleivi*.” 63fi Rrn»rlw»v 
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- c' b Droadway,
sky. Kaina ........................................ 10c OO. Boston 27. Mass.

Mamytė Labai Dėkinga

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

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

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

Keleivis
S3S E. Broadvray, So. Boston 27, Mom.
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Iš Plataus Pasaulio
Panelė Generolas Gen. Howley Nuomonė

,T .... . . . x | Amerikos generolas Frank
Vokiečių atnacinimo teis- Howlev, amerikiečių ka- 

mas nuteisė panelę Eleonor,riuomenfe- vadas Beriyne>
Bauer, buvusią SS kariuo- sako, kad jo patyrimu “ru-
menėje vyliausią slaugę * V. sai yra sukčiai ir melagiai! 
’£e"€'<il0,J?!!Psnl“.’ ,kaletl 1#!juoį nėra visai teisinsimo 

ir juo greičiau mes tą faktąmetų kalėjime už karo me
tu papildytus žiaurumus. 
Panelė E. Bauer buvo arši 
nacė ir turėjo net generolo 
laipsnį Hitlerio essesininkų 
daliniuose.

< Suomijos Streikas

Suomijos komunistai šį 
ketvirtadienį skelbia vienos 
valandos “generalini strei
ką,” protestuodami prieš

suprasime, tuo geriau mums 
bus.” Generolas apleidžia 
Berlyną rugsėjo 6 d. ir tai 
yra jo “atsisveikinimo” žo
džiai rusams.

Dominikonai Ginkluojasi
Dominikonų respublikos 

diktatorius Trujillo skelbia, 
kad jis jau 1947 metais Įsa
kęs pastatyti savo valdomoj

vyriausybę ir tariamai pa-1 žemėj vieną ginklų ir amu 
gerbdami du laidoiamus; nieiina fnbrikn Ginklui ii<gerbdami du laidojamus 
darbininkus, kurie žuvo 
bolševikų sukeltose riaušėse 
laike susirėmimų su polici
ja. Komunistų sukeltieji 
streikai visai susmuko visa
me krašte.

nicijos fabriką. Ginklus jis 
gaminosi todėl, kad Ameri
ka jam nepardavusi ginklų,

AS Mačiau Araratą•
Skaitydamas “Keleivį” užti

kau aprašymą Arafato kalno. 
Tikra teisybė parašyta. Man 
teko būti to kalno atšlaitėse 
1910 metais, kada dalyvavau 
rusų kariuomenės manevruose 
Persijos, Turkijos ir Rusijos 
pasienio srityje. Tai yra kal
nas milžinas ir daro labai gilų 
įspūdį, žiūrint į tą kalną že
miau matosi juodos uolos ky
lančios į viršų, o aukščiau ma 
tosi ledo ir sniego padengtas 
viršus, kurs kyla į padanges.

Dabar žmonės gudresni ir 
gali tokius aukštus kalnus iš 
orlaivių stebėti, fotografuoti ir 
kitaip tyrinėti. Bet ir šiandien, 
atrotlo, į tokį aukštą kalną ne
lengva laitų įkopti.

H. Jesu4ovič, 
Pittsburgh, Pa. 

• «
Redakcijos pastaba: Prie drg. 

Jestrdavičiaus laiško norėtume

KELEIVIS, _ SO. BOSTON

AIŠKINA DIDŽIŲJŲ ROM BERI Ų PALAIDAS

Karo aviacijos kontrolierius, generolas Edwin W. Kaw- 
ling, aiškina kongrese sunkiųjų B-36 orlaivių aptarnavimo 
brangumą. Pagal liudininkų parodymus tie orlaiviai karo 
atsitikime gabentų atomines bombas į priešo teritoriją.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS

APSIVELH1UA1
Ieškau gyvenimo draugės, 

maus ir draugiško budo, nuo 45 iki I 
50 metų amžiaus. Esu viengungis, 
prapertės neturiu, bet turiu šiek 
tiek pinigų ir gerų darbų. Su laišku 
prašau prisiųsti ir atvaizdų, kurį 
gražinsiu. Prašau rašyti šiuo adre
su:

P. Toraitis,
130 1) Street,

South Boston 27, Mass.
<:«*;>

Paieškau apsivedimui draugo, nuo 
45 iki 55 metų amžiaus, katras turi 
nuosavybę ir galėtume gyventi ma
žame miestely ar ant farntos. Dau- 

links- tr‘au ž*n‘V suteiksiu per laiškų.
.Mrs. N. I).,

15 Norfolk St., l*urchc»ter, Mass.
(38)

Paieškau apsivedimui vaikino ar 
našlio be vaikų, nuo 45 iki 55 metų 
amžiaus. Pageidaujama, kad butų 
Amerikos pilietis ir nors 5 metus 
išgyvenęs vienam mieste. Turi būti

Paieškau apsivedimui vyro. Aš 
esu 35 metų mergina. Daugiau apie 
save parašysiu per laiškų. Mano 
adresas toks:

Miss E. Mark.
82 Second Street,

Elizabeth. N. J.
<35»

$250,000 Lietuvai vaduo
ti nebus didelė suma, jei

rero budo ir ^mokytas, aš esu -pu Tautieti, prisidės! savo 
našle be vaikų. Su pirmu laišku ’ - ’ 1
prašau atsiųsti ir savo atvaizdų, ku-

į rį reikalaujant sugrųžinsiu ir savo 
' nusiųsiu. Daugiau žinių apie save j

I suteiksiu laišku. Divorsuoti vyrai 
nerašykit, ir nerašykit ant juoko.

A. K. Piluf, j
| 315 Fairfield Avė., Bridgeport, ConnJ

Minėjome Dariaus-Girėno I savaičių musų “merikonka” 
Žygi grižo, o vietinis bolševikų!

laikraštėlis parašė, kad ji!Nežiūrint

gera auka!

visų sunkumų .. . --
pridėti, kad-šias dienas Rusijos į,- musų kolonijoj Įsigalėjo- T^rioi^^p^isvečiavo.”

o ginklai jam reikalingi, valdžia. Pasi»'irė;. h* Josios nesantaikos tarp lietu- 
kad laikyti paklusnybėje mokslininkas Sar- vių, liepos 16 d. Lrugva-
Dominikonu respublikos gy- Qar‘jan, šėkus me.tuį Derinėjęs 

1 J Ararato kalno atskilęs ir ra-ventojus.
Kinijos Valstiečiai

Kinijos nacionalinė val
džia praneša, kad nemažiau 
100,000 valstiečių dalyvau
ja sukilime prieš komunis
tus šiaurinėj Kinijoj. Vals 
tiečiai sukilo protestuodami į jaus refineriją išsprogdino 
prieš sunkias rekvizicijas, Į bolševikiški sabotažninkai, 
kurias atidavus valdžiai 
valstiečiai turi badauti.

Sabotažas Jugoslavijoj
Patikimi šaltiniai praneša 

iš Jugoslavijos, kad ten iš
lėkė Į orą aliejaus valykla 
Rjeka uoste, prie Adrijos 
juros. Spėjama, kad alie

Šv. Petro Kaulai

kurie, pagal Maskvos nuro
dymus, bando visokiausiais 
budais pakenkti Jugoslavi
jos diktatoriui.

Vatikanas nepatvirtina ir 
neužginčija pasklydusios ži
nios, kad kas tai atradęs Šv.
Petro kapą, bet Vatikano 
radio sako, kad žmonės 
lauktų “didelės reveliaci- 
jes” tame reikale. Du jė
zuitai, kurte kasinėjosi po 
Romos baziliką, skelbia, 
nau jie airauę vieta, nur 
Šv. Petras buvęs palaidotas, sporto žygį atlikti.

Perplaukė Kanalą

pargrįžo. į Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT-
Taiei “oasisvečiavo ’’ ! ir skaudžių žaizdų, ji»įaigi, pasisvečiavo. negali ramiai sėdėti ir naktimi*

Visas reikalas vra kitoks.1 ®»«roti, nes jų užstsenėjuaios žaiz- 
. U. Rartulicnė tiki į Stalino,

AUKSINĖS ŠAKNELĖS
Auksinės šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, sėklos įiu- 
bėgimo, gimdos 
nuslugimo, akiu

uždetrimo, nuo rožės, nuo dru
gio, nuo kepenų gedimo, nuo 
skilvio ir kitų vidurinių skau
dulių, nuo sugedusios burnos.

NUO UiSISENĖJL’SIV. ATVIRU ,

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

darijan, šešius metus tyrinėjęs jaus Lietuvių Tarvba su-! , - .- c - - . , , -
minčė Dnriniia-Gironr, sau*^ ir ls tOS Saules USU Se-> » skaudžių žaizdų, uždėkite
dinio minėjimą, kuris ne-dužiai visokį peną. —. _» S*!??1 Auksinės Šaknelės veikia tikta,
blogai pavyko. įvažiuodama | Norfus n is-

sieme pasą ir važiavo į Dėt
dęs labai įdomių dalykų. Tas 
mokslininkas iš Erivanės radęs 
Ararato atkalnėse akmens am
žiaus visokių palikimų. įrankių 
ir daiktų, o “Tass” agentūra 
prideda, jog atrasti dalykai yra

Man, kaipo pirmininkui, 
atidarius minėjimą, tos die* 
nos atžymėjimui pritaikin- 

kulturinės relikvijos,” rastos kalbas pasakė med. stu- 
mvietu teritorijoj. i “cnla? . Tamosiunas,

'kurs kalbėjo ispanų kalba, 
Pasirodo, kad Sovietų moksli-! lietuviškai kalbėjo buvęs

ninkai Ararato kalną tyrinėja 
jau šeši metai ir nieks negirdė
jo, kad Maskva protestuotų 
prieš “bibliškų šnipų” knaisio-t 
j imąsi po Araratą. Bet kadai

socialdemoki-atų atstovas 
seime P. Vikonis ir Lietu
vos pasiuntinys Dr. K. 

knaisio-i Graužinis.
Vėliau ėjo meninė dalis,

kiti ten vyksta, tada, brol, kita* kulią išpildė dainininkai J.
18 metų anglas mokslei- M>skv* rtkb- ** Cal™ .(dainavo ispanų dai-

vis, Philip Miekman, praei- ^kelta- • • !na?) M* Onyte Mockiute,
tą antradieni perplaukė Ka
nalą, kuris skiria Angliją ir 
Prancūziją. Jis išbuvo van
denyje 23 valandas ir 46 
minutes. Sako, jam ilgiau-

Skaitytoją Bakai
^iai ciiic ♦ A w\.nLnazl nenaši remiu

KAS MUMS RAŠOMA
Su Revolveriu į Dangų ... . buvo areštuotas, aš nežinau, bet
, ..... i-I kaip jis buvo areštuotas ir va-A. Bimbos aiskimmas, kaip* _romas į Pasvalį, tą žinau.

Buvo šaltoka, keliai baisiai 
nuvažiavo i

cechų bolševikiški žandarai su 
revolveriais “išmokė kunigėlius 
krikščionybės*’ atidaro naują ^5^ Kiela 
lapą bolševikiškoj teologijoj. Kunčiną su bričkute, pasikin- 
Xuo dabar visi bolšev ikai grali ^-jeną arklį. Atkišęs revol- 
buti tikri, kad jie su čekisto re--verį jjs areštavo kunigą, išvedė 
volveriu gali prasiveržti pro šv? „ pririšo
Petrą stačiai i dangų. Kodėl g(J §njnru pr|e jenos jr taip va- 
ne? Jei su revolveriu Kalima'^ j{ -alia arkHo pririšta 8 
kunigą priversti duoti “Patepi-- viorstQS į PasvaIj. Taip Kieia 
rnHi ^bet kokiam bolševikui, tai <^0^ kunigus krikščionybės.”

Antanas Bimba nesiūlo kuni
gus varyti pririštus prie veži- 

J- įmo aštuonius viorstus, bet jis 
Į džiaugiasi, kad kunigas pasodi- 

A. Bimbos džiaugsmas dėl namas į kalėjimą astuoniems 
kunigų kalinimo man priminė metams ir tokį kalinimą vadi- 
vieną lietuvišką bolševiką, neva 
rašytoją, pavarde Kiela. Tas 
Kiela 1918-1919 metais buvo 
žymus bolševikas Pasvalyje ir
ten jis tais laikais pasižymėjo, 4 ~ ..T- _ . v t • oali patys spręsti.savo sadizmu. Kartą tas Kiela b 
nuvyko į Krinčiną. 8 viorstai 
nuo Pasvalio, ir areštavo Krin
čino kleboną. Už ką kunigas’,

kodėl negalima čekistinį revol
verį atstatyti prieš dangaus 
raktininką ir “paprašyti 
kad pasitrauktų iš kelio?

na "mokyti kunigėlius krikščio
nybės.”

Ar yra koks skirtumas tarp 
Kietos ir Bimbos, skaitytojai

Krinčini&kis.
Brooklyn, N. Y.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir T«rt»nfia«sia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2^06,000.00.
Savo nariams ligoje pofelpų ir |xm)irtinių 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 kuopą arta į Centrų adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 w. so* s»-> n** ’oril *• "•

ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie-

roita apsigyventi, kaipo “so-. ž*j.in4 i»g<» vadinamos psoriasisi
vikria lr o nilioto ” T Taipgi pašalina perštėjimą ligo*t įetlsKd piliete. LietUV e, Į vadinamos ATHLETE’S F00T,
kuri nė keno neverčiama iš- J " --------
siėmė rusišką pasą, turi būti

stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var* 
toti nuo džiastančioA ir aoskilusMt 
odos. Jos yra geros gy- 

__ • •* • duolės nuo visų išvirši-nkos valdininkai ir papra-i „ių odos ligų. legu- 
šė ją važiuoti atgal, iš kur! !° ointment suteiks 
atvažiavusi. Jį taip ir pa- SOS, ""ė

bolševike—pagalvojo Ame-

ir
! pritariant pianu Julijai 
* Santos. Publika daininin
kais buvo patenkinta. Vė
liau, grojant N. Budreikos 
orkestrui, buvo šokiai, ku
rie tęsėsi iki 4 vai. ryto.

Didžiausias kreditas už 
vakaro pasisekimą priklau
so B. šarkienei, J. Babiliui, 
B. Lauciui, T. Dzevečkai, 
B. Lauciutei, J. Miklovui, 
Al. Gumbaragiui, A. Rač
kauskui, J. Urniežiui ir ki
tiems. Visiems dalyviams

Gerbiami draugai! Labai nuo
širdžiai dėkoju tamstoms už 
siuntinėjimą man ištisus metus 
“ Kelei vio” nemokamai į Vokie
tiją. Dabar esu jūsų laisvoje 
šalyje ir vėl noriu skaityti “Ke
leivį.” Prašau nuo dabar mane 
įrašyti į nuolatinių prenumera
torių skaičių ir man jį siuntinė
ti į Brooklyną paduodamu ad
resu. Mokestį prisiųsiu po mė
nesio laiko. Su draugiškais lin
kėjimais. ,__ , . . -

A. Sukutis, ^ais Gožiama ir žinomo 
,, redaguojamaBrooklyn, N. Y.

Dear Sir: Ėnclosed you will 
find a check for seven dollars 
for two years subscription of 
the “Keleivis” paper and also 
for two calendars, one of 1949 
and one of 1950. I thank you, 
yours truly,

Pcter Palūpis.
Waterbury, Conn.

darė. Vieton Detroito Sta
lino ūsų davatka atsidūrė 
Montevideo gražiame mies
te ir pasakoja, kad ji pui
kiai pasisvečiavo. . . Nėra- ®rder* 
zumna bolševike net tiek 
nežinojo, kad Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse Stali
no pavaldiniai nėra mėgia
mi, o ji manė, kad nisiškas 
pasas atidarys jai Amerikos 
duris. Todėl ir svečiavosi 
lygiai tiek, kiek katė ant 
svetimos lentynos.

M. Krasinkas.

niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 

Z16-0)
LEGULO, Dept. 2, 

4847 W. 14th Street,
CICERO 5«. ILL.

nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne musų pa
sakyta. bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arki plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALEKANDER’S CO.
411 VVest Broadway 

South Boston 27. Mass.

Pagalba Tautiečiam
Tūkstančiai išvietintųjų lietuvių, kurie jau keturi metai 

gyvena Europos kempėse, gali atvykti į Ameriką pagal 
naująjį DP Įstatymą. Internacionalinis Gelbėjimo ir Šal
pos Komitetas (International Rescue and Relief Commit
tee) pagelbsti tiems lietuviams sutvarkyti dokumentus. 
Bet tremtiniai negali atvykti, jei Gelbėjimo ir Šalpos Ko
mitetas negali jiems užtikrinti pirmąsias jų išlaidas ir ke
lionės lėšas čia Aųierikoje.

Taijitautinis Gelbėjimo ir šalpos Komitetas turi specia- 
lini lietuviams gelbėti fondą. Vidutiniai vienas naujas 
atvykęs imigrantas kainuoja tam komitetui apie šimtą 
dolerių (kelionė, maistas, pirmoji globa, rūbai ir t. t.). 

Sts., Philadelphia, Pa. • Bus Siųskit jūsų auką Į I.R.R.C. Lietuvių Fondą, kad demo- 
svarstomi svarbus lietuviu kratiško nusistatymo žmonės galėtų iš Vokietijos ir Aust- 

- - - - - rijos kempių pasiekti Ameriką. Siųskit šimtą dolerių ar
vieną doleri, kiekvienas doleris padės dirbti tą žmoniš
kumo darba.

JAU LAIKAS
RINKTI ATSTOVUS 

I BALF’o SEIMĄ

s>. v . • BALF’o metinis seimasir pasidarbavusiems tanu šaukiamas spalių 7 ir 8 die
an U*t i.............. nomis, Hotel BenjaminStasio Bartaika1CIo pini- Franklin, Chestnut and 9th

P. Ciucelio
provokacijų ir neva juokų reįkalai Jau laikas rinkti /rovime,.lAi jaiKas nnKtigazietukė “Kultuvė” dėl 
Dariaus-Girėno žygio minė
jimo rašo, kad jokios Uru
gvajaus Lietuvių Tarybos 
nėra, jokio minėjimo nieks 
bematęs, viskas buvę išgal
vota nežinia keno. Bend
rai, Petras čiucelis, kurs 
rašo bet kam ir bet keno 
pasamdytas, nusirašė iki to,

atstovus Į seimą. Tremti
niai kviečiami Įsijungti Į 
vietos BALF’o skyrius ir 
bendromis jėgomis dalyvau
ti savo brolių šelpime.

BALF’o Centras.

International Rescue and Relief Committee 
103 Park Avė., New York 7, N. Y.

Gerbiama admlniatfMija! gaspadorių pa- “j--toj. ..nai
ir nežinojau, kad mano prenu-!state. 1 kva!>? parieti. Ar-

PARSIDUODA GRABORIAUS 
BIZNIS

Brocktone, jreroj lietuvių

merata pasibaigė, bet gavęs 
laišką skubu greitai prenume
ratą atnaujinti, kad Maikio Tė
vas nesupyktu. Prisiunčiu $4,

gentinos Lietuvių Balse” 
Įdėtame aprašyme to minė
jimo, buvo pasakyta, kad 
minėjime dalyvavo studen

bu? 3 už prenumeratą, pusė—’ H. Bartaikaityte, Kultu- 
už kalendorių ir pusė dolerio'ves leidėjo duktė, na, o 
Maikio Tėvui ant cibuko, kad! Pa>aipuytas Čiucelis rašo, 

•' kad ir Tarvbos nėra ir mi
nėjimo jis negirdėjęs. “Par- 
šaitiniai staliniečiai” turėtų 
prižiūrėti, kad jų pišorius

jam durnai rūktų ir nieko ne
truktų, ir kad jis lankytų ma
ne per ilgus, ilgus metus. Su 
tikra pagarba,

Ubas. Stasiūnas, 
Chester, Pa.

perdaug uodegą nenusiviz- 
gintų.

‘Merikonka’

Gerbiamieji! Aš mielu noru prisidedu prie Internatio
nal Rescue and Relief Committee darbo ir prisiunčiu Į

dėl senatvės parsiduoda prieinama ! LietUVIU Fondą 8

Vardas, Pavardė ........................................../..........
Adresas .......... -........................................................

Kreiptis:
Pcter J. Akunevich, 

Cor. Elm and Pond Sts.. 
Halifax. Mass.

135 >

FARMUKfi PARDAVIMUI
Nedidelė farmukė su 2 šeimynų 

namu, kuris atneša $K5 rendų per 
mėnesį ir 80 pėdų ilgio hamė. perą 
žemė, kuria galima parduoti' iotais, 
dėl silpnos sveikatos parsiduoda 
prieinama kaina. Adresas:

Peter J. Akunevich,
Cor. Elm amt Pond Sts., 

Kalifas, Mass. I •>» I

PAIEŠKOJIMAI
Dear Sir: Enclosed find Sugrįžo 

check for $5 for which send me j Tūla IT 
the “Keleivio Kalendorius” for. Montevideo 
50c and the ręst add to my pakilusi apsigyventi Jungti- 
subscription of the “Keleivis.”. Amerikos Valstybėse,
Yours truly, į Detroito mieste. Išpardavė ,už k!> busi?f‘abaIi

Jmim MMiulb, i daiktus ir pakilo Į Dėdės — ’
Baltimorę, Md. Sako žemę. Bet po trijų

Iis'Baitui ienė 
miesto buvo

Ieškau Pranų Stončių. kuris su 
šeima š. m. rugpiučio !» <1. atvyko 
į Amerika ir sustojo Salem. N. H., 
bet tikslesnio adreso nėra. Jis pats 
ar jį žinantieji kaimynai malonė
kite suteikti man jo tikslų adresų.

118 East 4th Street, 
Mount Vernon. N. Y.

(Čekius ir money orderius išrašyti International Rescue 
and Relief Committee vardu.)

AR PASENAI PASIEKĘS <•? NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jautiesi nuvargęs, vi
duriai užkietėja, pagelbėk sau gamtos vaistais, 
žolėmis, k« veikla greitai, bet švelniai, kų gra
žina energija ir gyvenimas vėl pasidaro malo
nus. Ko laukti? Tuoj užsisakyk populiares 
Herb Tea, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TEA NO Į’ . . „ 
Katnuaja $1.10 su prisiuntimu; tas tonikas re
guliuoju sistema ir buvo išrastas pvr daugeli 

metų patyrimo ir mokėjimą sumaišyti zoies. 
Taipgi paprašyk sau nemokamo cirkuliaro.

SANITAS HERBS o 
113S Mlrnaakea Avė., Chicago 22. III.(44)

Paieškau savo brolio Antano Žu
ko, kilusio iš I^ipalingio miestelio. 
lAzdijų apskrities, po pirmojo pa
saulinio karo išvykosio Brazilijon. 
Jis pats, arba kas apie jį žino, ma
lonės atsiliepti šiuo adresu:

Mrs. Juzė Žukaitė-Kaulakienė, 
21.30 Eifth Avė., Pittsburgh 10, Pa.

(37 >

Ieškau brolių, Juozo N'akučio, ku
rki nemačiau jau nuo 1915 metų, ir 
Simano Nakučio. Turiu pas juos 
svarbų reikalų ir noriu susižinoti 
kaip galima greičiau. Prašau rašyti 
man, Feliksui Nakučiui, šiuo adresu:

Felix Nute,
<5031 Redwing Street,

Seattle, Wash. (36)

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 paakliduai 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 Bo»ton 27, Man.
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VIEŠOJI RINKLIAVA
JAU ČIA PAT

E. L. KETVIRTIS 
BOARD OF TRADE

PIRMININKAS

Adv. F. J. Bagočius Grįžo Į Karo Veteranams

Advokatas F. J. Bago- 
“ T, , čius, kuris turi ofisą viršuj 

Sotįh Bostono Board of Blinstrubo, 302 W. Broad- 
Trade. biznierių organizaci* t way, So. Bostone, sugrįžo iš 
ja, siais metais isimko savo * Arizonos ir vėl priima su* 

. . pirmininku Edmundą L. interesuotus asmenis. Jo 
Visų Tremtinių Dėmesiui Ketvirti, laikrodžiu ir elek- žmona, Birutė Bagočienė,

Rugsėjo (September) 10
tros prietaisu biznierių, drg. 
Petro Ketvirčio sūnų. Or-

šeštadienį, rugsėjo 10 d., d. Bostono lietuviai darys ganizacija praeitą antradie- 
i pusantros savaitės, Bos- viešą rinkliavą miesto gat- nj turėjo savo metinį susi- 

vėse. rinkimą Bradford viešbuty*
Tačiau ta rinkliava duos

po pusantros
tono lietuviai darys viešą 
rinkliavą gatvėse.

Rinkliavos pasisekimas laukiamų vaisių tik tada.* 1 • V I • _ •• 1 . • • • •

Sinkys. Juozas Šlajus, Eugeni
ja Snipaitis, Augustas Spalge
nas, Stanislovas Šukys, Petro
nėlė Šukys, Antanina Suopis, 
Benediktas Šulskis, Rūta Svo- 
lenaitė, Kazys Taniulevičius, 
Pranas Tervydis, Antanas Ti- 
tenis. Cezaris Vaicikonis, Vin
cas Valteris, Alfonsas Valait- 
kaitis, Antanas Valys. Matilda 
Vasiliauskaitė, Steponas Viš- 
čiu8, Domas Žiūkas, Konstanti
na Žukauskienė.

Orlaiviu buvo atvežti šie lie
tuviai : Algis Bendochavičius. 
Harry Blusys ir Antanas Bala- 
sevičius.

—o—
Rugpiučio 29 d. laivu 

“General Bundy” į New 
Yorką atvyko 32 lietuvių 
šeimos. Atvyko:

Bronius Bartkus, Jurgis Se
reika, Povilas Blakutis, Jurgis 
Bukšnys, Antanina Dambraus
kaitė. Aleksandras Dimavičius, j 
Henrikas Dūda, Jonas Garunk
štis, Antanas Graužinis, Laimu
tė Griniūtė, Vincas Juodvalkis, 
Leonardas Kacucevičius, Juozas 
Kaklauskas, Kęstutis Kiaunė, 
Martynas Klimaitis, Vladas 
Kreivys. Stanislovas Krikščiu
kas, Povilas Leleika, Pijus Mit
kus, Petras Mulevičius, Leopol
das Mūrelis. Kazys Paškonis, 
Jonas Povilaitis, Domas Saba
liauskas, Augustinas šerelis, 
Antanas Sodaitis, Stasys Va
laitis, Stanislovas Vasiukevi- 
čias, Jonas Velavičius, Jurgis 
Venckunas, Stasys Žilevičius ir 
Vytautas Zumbakis.

—o—
Rugpiučio 30 d. laivu 

“General Holbrook” Į Nevv 
Yorką atvyko 50 lietuviui! 
šeimų. Atvyko:

Nikodemas Abromas, Jonas • iAdamkevičius. Marija Apenda- 
rickas, Albinas Bendžius, Anta-! 
nas Bertašius, Edmundas Bin-iį 
kevičius. Vladas Blažys. Vanda' 
Bumickis, Stasys Cinikas, Kos
tas Čiuželis, Juozas Dąbrickas, 
Juozas Dačinskas, Algirdas Po
vilas. Ona Dubra. Julija Eit- 
minavičius, Viktoras Elijošius, 
Pranciškus Gadiekis, Mirga Ge- 
dauskaitė, Aloyzas Grigaitis, 
Mikalina Gurenaitė, Danielius 
Jančauskas, Bronius Jančys, 
Cazys Januškevičius, Stasys 

Jasutis, Jadvyga Jurkevičius, 
Vincas Juodis, Vladas Kamins- 
cas. Klemensas Kiveris. Jonas 
tukeckis. Adolfas Kregždys, 
Judvikas Kšeckauskas,’ Česlo

vas Laukaris. Petronėlė Macu- 
evičius, Venorika Rališauskas, 
milija Marašinskas. Jurgis 

Ifiežaitis, Ona Mikelevičius. 
Jadvyga Petraitytė, Ignas Pat- 
rauskas. Jonas šarkauskas, Juo
zas šneideraitis, Vladas Solto- 
nas, Juozas Strungys, Jonas 
Tamulevičius, Stasys Tumosa, 
Algirdas Ukrinas, Zigmas Vai
čaitis, Alfonsas Valavičius. 
Martynas Vitkauskas ir Kon
stancija Židonis.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadvvay,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

Amerikos Legiono Stepo
no Dariaus Posto No. 317 
komiĮderis, Dr. William G. 
Duserick, praneša, kad pra
sidėjo išmokėjimas dividen
dų antrojo pasaulinio karo 
veteranams, kurie turėjo 
National Service Life Insur
ance.

Tokių dividendų bus iš
mokėta apie 2,800 milionų 
dolerių. Abelnai imant bus 
išmokėta po 177 dolerius 
kiekvienam veteranui. Apie 
16 milionų veteranų gaus 
dividendus.

Vėriniai veteranai galės 
gauti dividendų aplikacijas 
ir pagalbą jas užpildyti Pos
to name, 265 C St., South 
Bostone, vakarais nuo 7 iki 
9 valandos. Tas patarnavi
mas bus suteiktas ne tik 
Posto nariams, bet visiems 
antrojo pasaulinio karo .ve
teranams.

Juo veikiau veteranai už
pildys aplikacijas, tuo grei 
čiau gaus jiems priklausan
tį dividendo čekp Pildant 
aplikacijas reikia pažymėti 
apdraudos poliso numerius.

Visi veteranai, kurie tu
rėjo apdraudą - nors 90 die
nų, gaus dividendą.

Dar Apie Pr. Kriaučiūną

pasiliko porai mėnesių prie 
dukters Elaine, Flagstaff, 
Arizono (Box 1700).

Adv. Bagočius grįžęs ra
do namuose savo sesers sū
nų, Lietuvos advokatą Kazį 

Ketvirčiai, tėvas ir sūnūs, Saudargą, ir jo jauną sesu- 
turi savo krautuve 379 W.i £’ E1.e.n4- Juodu gyvens su 
Broadwav. South Bostone.! KS’u? ko1 aP?iPaž!ns su 
Jaunasis ketvirtini a antro progą savarankiškai naują 
pasaulinio karo veteranas, gyvenimą pradėti.

J e.

kai mes visi aktingai joje 
dalyvausim aukodami ir au
kodamiesi. Suprantama, 
kad nesenai iš tremties at
vykusieji daug aukoti netu
rės iš ko, bet užtai beveik 
visi jie gali aukotis patys li
tą rinkliavą paremti daly
vaudami rinkėjais ir rinkė
jomis. Rinkėjų reikia labai 
daug. Juo daugiau rinkėjų 
pasklis Bostono gatvėse, i 
tuo geriau rinkliava pasi
seks.

Mes tremtiniai gerai ži
nome ką reiškia neturėti ko 
valgyti ir kuo apsirengti. 
Per 4 tremties metus patys 
tą išgyvenome. Todėl atei
kime į pagalbą vargstan
tiems savo broliams ir se
serims dalyvaudami rinklia
voje visi be išimties. Tik 
ligoniai, tą dieną dirbantie
ji ir maži vaikai yra laisvi 
nuo to darbo, o visi kiti 
nuoširdžiai prašomi ir įpar
eigojami būti rinkėjais.

Nemažas būrys tremtinių 
jau užsirašė rinkėjais, bet 
dar daug yra neužsirašiu
sių. Prašome ilgiau nedels
ti, bet tuojau pat nuvykti į 
BALF 17-to skyriaus biurą, 

J. P. TUINILA 545 E. Broaduay, So. Bos-
IŠVYKO ATOSTOGŲ tone, ir ten užsiregistruoti.

Atlikime

priklausys nuo to, kiek au
kų rinkėjų išeis į gatves su 
skardinėmis. Todėl svarbu, 
kad kuo daugiausiai aukų 
rinkėjų susiregistruotų rink
liavai. Kas tik gali ištrukti 
iš darbo, seni ir jauni, pro
fesionalai ir darbininkai, 
visi gali pasidarbuoti kelias 
valandas tam reikalui.

Registruotis aukų rinki
mui galima vietinio BALF 
skyriaus raštinėj, 545 East 
Broaduay, So. Bostone, ar
ba lietuviškų laikraščių re
dakcijose.

DORCHESTERYJE 
MIRĖ JUOZAS KENGRYS

Šį antradienį iš ryto Dor- 
chesteryje mirė senas “Ke
leivio” skaitytojas Juozas 
Kengrys. Velionis ilgai sir
go gerklės vėžiu, mirė su
laukęs 60 metų amžiaus. 
Velionis iš Lietuvos paėjo iš 
Papilės. Paliko Amerikoje 
žmoną, du broliu ir tris 
dukteris. Nesenai ligonį 
lankė brolis iš Kanados, 
kurs ką tik atvyko iš Vokie
tijos.

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

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

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

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

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: aao S IM 4 

Ir nae Y IM R 

546 BROADVVAY 
SO. BOSTON. MASS.

Telefonas: 8OUth

Žinomas visuomenininkas 
Jonas P. Tuinila rugsėjo 1 
d. išvyksta mėnesiui atosto
gų. Keta aplankyti savo 
brolius ir seserį Kaliforni
joj, Seattle, Wash., ir per 
Chicagą vyks į Kanadą ap
lankyti brolio, kurs gyvena 
Simco, Ont. Laimingos ke
lionės.

Svečiai iš Connecticut

Praeitą šeštadienį musų 
įstaigoj lankėsi Mrs. M. 
Lukas, Dr. D. Pilkos sesuo, 
iš Hartford, Conn., su sunu 
Eddie ir su Mrs. W. York, 
iš Warehouse Point, Conn. 
Mrs. York užsisakė “Kelei
vį,” o jaunasis Eddie užsa
kė laikraštį p. Anelei Ras- 
lavičienei, Montreale. Mrs.

savo pareigą, 
kad į mus dedamos viltys 
hutu nateisintos musu dar-J ----- 1
bais.

Stasys Lūšys,
Tremtiniu Ratelio Pirm.!

Prašoma skubiai užregis
truoti vaikų darželio, pra
džios mokyklos ir gimnazi
jos amžiaus vaikus, nuro
dant vaiko vardą bei pa
vardę, amžių, baigtą skyrių 
ar gimnazijos klasę ir adre-j 
są. Registruoti BALF’o ras-i 
tinėje pas adv. A. Juknevi
čių, 545 E. Broaduay, So. 
Bostone, arba pirmadie
niais bei trečiadienais nuo 
7:30 iki 9:30 vai. vakare 
anglų kalbos pamokų metuatvyko į Bostoną parapjjos mokykloje pas p.?P±£J^ P° P- S Lūšį, J. AndriųPir V.

___ Kulboką. Užregistruoti ga-
‘Piknikas po Stogu* Įima žodžiu ar pranešant

Spalių (October) 2^

Bostono Tremtinių Ratelio 
švietimo Komisija.

Pp. Minkų Radio Korpo
racija rengia rudeninį “pik
niką po stogu” spalių (Oc- 
tober) 2 d., sekmadienį, 
Brocktone, Brockton Fair 
patalpose.

$21,732,000 Papildomų
Mokesčių Valstijoje

Musų valstijos atstovų 
rūmai 123 balsais pprieš 55 
patvirtino pirmadienio va
kare gubernatoriaus pasiū
lytus naujus mokesčius su
moje virš 21 miliono dole
rių. Dabar senatas svarsto 
tą naujų mokesčių bilių, o 
atstovų rūmai baigė vasa
ros posėdžius ir rengiasi 
atostogoms. Nauji mokes
čiai sukėlė karštų ginčų.

Maine Valstijoj Dingo
Bostono Profesorius

Lankėsi Šachmatininkas
Povylas Tautvaišas

Musų redakcijoje lankėsi 
žymus Lietuvos šachmati
ninkas, Povylas Tautvaišas, 
kurs su šeima rugpiučio 23 
d. atvyko iš Vokietijos į 
Ameriką ir sustojo Bostone 
pas savo švogerį V. Končių.

Svečias sakė, kad jis vos 
tik įkėlęs koją į Ameriką, 
jau susirado “priešininkų” 
Naujosios Anglijos šachma
tininkų tarpe ir jų buvo pa
kviestas dalyvauti Naujo
sios Anglijos šachmatinin
kų rungtynėse, Attleboro. 
Mass., šios savaitės gale. 
Rungtynės prasidės penkta
dienį ir baigsis Labor Day, 
pavakarėj. Dalyvauja še 
šių Naujosios Anglijos vals
tijų stipriausieji lošikai 

Palinkėjome svečiui ap
lamdyti amerikiečius loši
kus ir grįžti su Naujosios

Bostono Universiteto pro
fesorius, Dr. Carl E. Puring- 
ton, praeitą šeštadienį kur 
tai dingo Maine valstijoj, 
netoli nuo Caratunk. Spė
jama, kad profesorius susi-j Anglijos šachmatų čempio- 
žeidė bekopdamas po kai-no titulu į Bostoną. Kartu 
nūs ir kur nors guli, bet vi- su svečiu buvo atsilankęs ir 
sos pastangos jį surasti, kol jo švogeris, Vytautas Kon- 
kas nedavė rezultatų. čius.

Tremtinių Tėvų Dėmesiui

Jūsų šaldytuvas yra 
senoviškas . . .
pereik į modemišką, mokslišką maisto
apsaugą. įsi gydama elektrikinį šaldytu- 

■ ■vą..

jūsų virtuvė nepakenčiamai karšta 
pereik į vėsų. greitą elektrikinį virimą. 
Atmink. Boston Edison nemokamai 
praveda laidus. v

jus rankomis m&zgojat indus . . . 
įsygyk automatišką, elektrikinį indų 
mazgotoją ir nutrauk retežius, kurie jus 
laiko pririštą prie sinkos.

jums visada trūksta 
karšto vandens . . . 
pasirink elektrikinį vandens šaldytuvą, 
turėsi automatiškai pigaus karšto van
dens ikvaliai.

jus dar skalbiate baltinius 
rankomis trindama ...
Įsigyk modernišką ęlektrikiną skalbiamą 
mašiną, sutaupysi pinigą, laiko, vargo 
ir rūpesčių.

Papildyk savo 
ELEKTR1KINĘ VIRTUVĘ

* Žemiausios Kainos Įdomios Naujenybės
* Elektros Prietaisai Patys Apsimoka

* Lengviausias Išsi mokėjimas

-NEMOKAMI LAIDAI.
Sąlygos Nemokamiems Laidams Pra
vesti. Per tam tikra laiką Boston Edi
son nemokamai įves elektros laidus bet 
kokiai elektros krosniai savo linijose, 
vienos ar dvejų šeimų namuose, kur 
yra normalios laių įvedimo' apystovos

PAPILDYK SAVO EI.EKTRIKINĘ VIRTUVĘ 
Edison Krautuvėse ar pas Elektros Dylerius

BOSTON EDISON COMPANY

Apie muzikantą Pranciš
kų Kriaučiūną, kurs staiga 
mirė rugpiučio 15 d., jo 
draugai muzikantai mums 
praneša, kad jis buvo virš 
60 metų amžiaus ir paėjo iš 
Smilgelių kaimo, Pumpėnų 
parapijos, Panevėžio ap
skrities. Seniau velionis bu
vo Stepono Dariaus legio
nierių posto beno direkto
rius, o vėlesniu laiku dau
giausiai grieždavo lenkų ir 
rusų parengimuose. Prie lie
tuviškų organizacijų nepri
klausė. Amerikoje jis pali
ko vieną pusbrolį ir pusse
serę, o Lietuvoje paliko bro
liai ir viena sesuo.

NAUJI LIETUVIŲ
TRANSPORTAI

Rugpiučio 27 d. į Bosto
ną • laivu “General Hersey” 
atvyko 97 lietuvių šeimos. 
Atvyko:

Zofija Adomavičiūtė. Stasys 
Aizinas, Algirdas Aldonis, An
tanas Aliminauskas, Liudas 
Andrijauskas, Elena Anevičie- 
nė. Bronius Astrauskas. Petras 
Bagdonas, Jurgis Bakšas. Boni
facas Barškietis, Juozas Bart 
kevičius. Aleksandras Beresne- 

ičius. Antanas Brencius. Jonas 
Brazauskas, Algirdas Buturlo- 
vas, Vincas Bukauskas, Bronius 
čekauskas, Antanas Černiaus 
kas, Marta čulka, Petras Dalin- 
kevičius, Adolfina Didžius, Jo
nas Eidukas, Sergiejus Gad- 
liauskas, Albinas Garunkštis, 
Liudas Grėbliunas, Vladas Gul
binas. Antanas Goeldneris, Pra
nas Jančauskas, Yrla Jankus. 
Pranas Jaras, Pranciškus Juod 
ka, Gerardas Juškėnas. And
rius Juškevičius, Kazys Kara- 
rija. Jonas Kaunas, Kotryna 
Kazlauskas, Kazimieras Kerpė 
Pranas Kirlys. Jonas Kriščiū
nas, Vladas Lelevičius, Antani 
na Liorentaitė, Reinoldas Liu 
termoseris, Kazys Lukaševi 
čius. Teodora Lutcas, Gvydas 
Macevičius, Bonifacas Milašius 
Povilas Nazavelskis, Augustas 
Orentas, Stasys Palsis. Kazys 
Palubinskas, Vincas Paulevi 
čius, Juozas Pažemeckas. Vla
das Petrauskas, Stasė Petrule- 
vičienė, Kazys Petrulis, Alfon 
sas Piešinis, Veronika Pivoriu 
naitė, Nikodemas Plestys, Ed
vardas Plaščauskas, Viktoras 
Pretkelis, Magdalena Račaitie- 
nė. Kristina Račkauskaitė, Bo
naventūra Radavičiutė, Myko
las Rauchas, Jurgis Rekežius 
Bronius Rinkevičius, Juozas 
Bučys. Barbora Rudvalis, Biru 
tė Sabaliauskas. Rapolas Serą 
pinas, Edvardas Savickas, An
tanas Severinas, šiaučiunas,

RADIO PROGRAMOS

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto

495 COLUMBIA ROAO 
arti Upham’s Comer 

DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

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

17 ORIOLE STREET
Weet Roabnry,

Tel. PArkvvey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:

1— Mickey Haberek orkes
trą.

2— Dainininkė Antoinette 
Roach iš Stoughtono.

3—Pasaka apie Magdutę.
Po programui prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos 
ton, Mass., pranešdami ko
kias orkestras, dainininkus 
ir dainininkes norit išgirst, 
o biznio reikalais rašykit 
ofiso adresu: 502 E. Broad 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

PARSIDUODA NAMAS

Medinis, trijų familijų na
mas, su visais patogumais, 
parsiduoda tuoj pat, 265 
Bolton St, South Bostone 
Kaina $3,300. Savininkas' 
pirmame fliore, visada na !

Vytautas Sinkevičius, Emilijus muose. 1

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU, Kimbal Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų Santuokai 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 

- Movere)
Perkraustom 
čia pat ir i to-1 
Urnas vieta 
Saugi priežiūra,

326 BROADWAT,
SO. BOSTON. MASS. 
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