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CIO Reikalauja Tuojau Grąžint 
, Kainų Kontrolę

pataria SAUKTI nepa- Pasmerkė Sušaudyt 
PRAST|JuTRES° I 53 Komunistus.

Sabath nori, kad Justicijos Graikų kariuomenes teis- 
Departament&s imtų trus- mas Salonikoj šį panedėlį 

tus už gerklės. pasmerkė sušaudyt 53 ko-
Mėsa kiaušiniai ir svies- kurie buvo pada

las pasidarė jau neįperka- sąmoks ą užgrobt Sa o- 
mi maisto produktai. Aukš- Hr pasuty* te-
čiausios kainos yra Bosto- ?ai K^.ai paklusnią diKta 
ne, kur mėsa siekia jau turl. Be t0;"e “į
?1 50 svarui sviestas $1^0 ^menXli SaTon?^ S 
KenTsukčia^paskelbė S ! kariuomenės troka

Sei.
tos grietinės, kuri prieš ka- suzei e-_________
rą buvo 11 centų, šią sąvai- . •
tę jau 25c. Amerikai Keikia

illinojaus kongresmenas 10ft00 Orlaivių.
Sabath reikalauja, kad tos- Kalbėdamas a dien cle. 
liejos Departamentas imtų , d k veteranų susi- 
“ nurodt kad rai ™kime’ Stratemeyer
Sas^a ^k “pS3iX
plėšikiškų grupių: karo įr JŠ-

1. Mėsos tinstąs, aršiau- lavintų žmonių aviacijos 
sis plėšikas iš visų. personalą. Ir tai turi būt

i 2. Pieniškų produktų tru- padalyta kuo greičiausia, 
stas. Amerikos karo aviacija turi

3... Maisto produktų bir- būt tokia, jis sako, kad jai 
zdš j kurios superka sviestą, lygios niekur kitur pasauly 
kiaušinius ir sūrį. nebūtų.

4. Nedidelė sukčių šaika,' --------------
Bado Šmėkla Žiurikui kena jų kainas. r . . s > •

5. Trąšų trustas, kuris Europai Į A/C18.
plėšia farmerius aukštomis ---------
trąšų kainomis. Anglijos žiniomis, Euro-

Neprošalį butų patyrinėti b”vo taUątrofim
ir tekstilės fabrikantus, ku- ga k„iX -r
rip ramina drana- mazal duonos ir bulvių. Isne gamina aud^kb s p Vokietijos ų patj praneša 

ir ta p pat opų Amerjkos karįnė vyriausy
bė. Danijos žemės ūkio mi- 
nisteris sako, kad badas 
neišvengiamas. Austrija ti
kėjosi prikasti 1,700,000 to
nų bulvių, bet dabar der
lius sunykęs perpus. Fran- 

ll" S±k^rt^n‘ai duZi S's daebbiau

TRUMANUI ATSISVEIKINANT SU BRAZILIJA

Ši nuotrauka parodo ceremonijas Rio de Janeiro uoste prezidentui Trumanui 
atsisveikinant su Brazilija, kur visų Amerikos respublikų konferencija pada
rė apsigynimo sutartį. Pagal tą sutartį, jeigu priešas užpultų bet kurią Ameri
kos respubliką, tai visos kitos respublikos eis užpult ajai į pagalbą. Ši sutar
tis apima visas Pietų ir Šiaurės Amerikas, Įskaitant Alaską ir net Grenlan
diją.

Kanada Gali Būt Rusija Trauksis iš
Musių Laukas, i Jungtinių Tautų?

Nužudė l,000fi00 
‘Žemesnių’ Žmonių.

Amerika ir Kanada gali 
virsti didžiųjų karo veiks-

Jungtinėmis Tautomis 
yra vadinama karo laimė-

mu arena ateity. todėl čiu, insin valstdhin tarotautinė•/ J | ~c vr—;—c r — — — -

dviejų valstybių ginkluotos 
jėgos privalo gyventi har-

Niurnberge šią sąvaitę 
pastatyta prieš amerikiečių 
teismą 23 Geštapo karinin
kai ir kitokie karo krimina
listai, kurie, sakoma, nužu
dę 1,000,000 žmonių. Kiek
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Maskvos Bernai Provokuoja 
Karą Balkanuose

Anglija Mažina 
Savo Armiją.

Dabartiniu laiku Anglija 
turi 1,300,000 vyrų po gink
lu. Premjeras Attlee andai 
pasakė, kad šitas skaičius 
busiąs sumažintas iki vieno 
miliono. Bet dabar iš Lon
dono pranešama, kad Ang
lijos darbiečių vyriausybė 
norinti ginkluotas savo jė
gas sumažinti da daugiau 
negu Attlee anksčiau plana
vo. Norima sumažinti armi
jos išlaikymo lėšas ir kuo 
daugiausia vyrų paleisti 
prie darbo.

Rusai Plėšia Vokie
tijos Maistą.

GRAIKIJOS NEPRIKLAU
SOMYBEI GRĘSIA

PAVOJUS.

sąvaitę Amerikos ir Kana
dos legijonų vadų suvažia
vime Bostone kanadiečių 
legijonierių atstovas Ander- 
son.

Visi atsakomingi Ameri
kos vadai paskutiniais lai
kais pradėjo kalbėti apie 
busimąjį karą, ir visi -nu
jaučia, kad tas karas bus su 
totalitarine Rusija.

VALSTYBE GALI PAIM
TI PLIENO PRAMONĘ.

Amerikos plieno kara-
Todėl darbininkai nori.=£—

noms
siuvinio firmas, sako ponas 
Sabath.

Bet darbininkai nemano, 
kad Justicijos Departamen
tas galėtų pragyvenimą at
piginti, nes kainas kelia ne 
vien tik stambus trasiai,

j°kiU trUSt’ ”e' mažinamos. Francuzų ūki
pri Kiaušo. ............. n inkai piauna gyvulius tuk
kad butų sugrąžinta kainų

organizačija. Ji buvo įkurta 
anais metais San Francisco 

monljoj ir turi užlaikyti• mieste ir jos tikslas buvo
bendrą žvalgybos organiza-j apsaugoti pasauli nuo karų. j vienas jų turėjęs “einsatz 
ciją. Taip pasakė pereitą į Nors prie jos priguli kelias- komandą,” kuri žudydavo
-----a---------- tz---------------dešimts tautų, tačiau vado- žydus, čigonus, rusus ir ki-

vauja tiktai trys: Amerika, tus “žemesnės veislės” žmo- 
Anglija ir Rusija. Bet Rusi- nes. Rusijoj jie nužudė kelis 
ja pasirodė visko trukdyto- šimtus tūkstančių tokių 
ja. Pavyzdžiui, jos siundo- “žemesniųjų.” Tarp suimtu- 
mi agentai kelia Graikijoj jų yra generolas Ohlendorf, 
suirutę, bet kai Amerika kuris prisipažįsta, kad jo 
pasiūlo Graikijos padėti iš- vadovaujamoji “komanda” 
tirti, tai Rusija nesutinka, sunaikinusi tokių daugiau 
Balkanuose, kur stovi rasų kaip 90,000. Tačiau jis ne- 
armijos, komunistai smau- prisipažįsta kad jis butų 
gia kitas partijas ir žudo jų, “karo kriminalistas.” 
vadus. Kai Amerika pasiūlo
tą terorą ištirti, Rusija at
sako: “Nereikia!” Ir todėl 
Jungtinių Tautų organizaci
ja negali žengti nei žings
nio pirmyn

BAVARIJOJ SUIRO 
KOALICIJA.

nėra pašaro. Čekoslovaki
ja turėsianti duonos 35 nuo
šimčius mažiau negu per
nai. Jai žadėjo “pagelbėti” 
Rusija. Bet Rusijoj didesnis 
skurdas ir badas negu kitur. 
Rusai dabar plėšia javus 
Vokietijoj ir gabena trauki-

kontrolė ir kad dabartinės 
kainos butų numuštos iki 
to lygio, kur jos buvo kada 
pasibaigė OPA kontrolė.

Rhode Islando valstijos 
CIO vadas Frank Benti iš
kėlė reikalavimą, kad kai
nų kontrolės atstatymui niais namo.
tuojaus butų sušaukta nepa- ----
prasta Kongreso sesija. Ji
sai nurodo, kad prie dabar
tinių kainų darbininkai jau 
nebegali nusipirkti nei mai-
SS- relLdaraPany- Bagotos mieste, Colombi-

Taip. kainų kontrolė bu- 3OS respublikoj, komunistų 
tinai reikalinga. - , suagituota minia . surengė

demonstraciją prieš Jungti-
TAFTAS PATARIA “MA-:nes.V3’^ij?s jr vaikščioda- 

ŽIAU VALGYT.” !?a gatvėmis šukavo: Ša-
___________________ lin jankių imperializmą!

Laikraštininkai paklausė,?3?1™’ 
anądien senatorių Tafta. ™k» ”kes Jungtinių Valsti- 
kuris ruošiasi “runyt” j « . ambasada ir pradėjo 
prezidentus, ką jis 'mano sv3,dyt ekmemmis J ian- 
daryt pragyvenimui atpi- ^us>
ginti. “Reikia mažiau val

mybą, nes kitaip jų biznį 
turėsianti paimti 
rankas valstybė.

j savo

AREŠTAVO SUMUŠTĄ 
VYSKUPĄ.

KOMUNISTAI DAUŽO 
AMERIKOS AMBASA

DOS LANGUS.

Kelios dienos atgal Jugo
slavijoj diktatoriaus Tito 
komunistai sumušė katali
kų vyskupą Ukmarą. Vėles-__  __  _______
nes žinios "sako, kad sumuš-lįa? negalėdama su demo
tajj dvasiškį Tito žvalgybi
ninkai areštavo ir įmetė ka
lėjimam

BIZNIS VIS MAŽĖJA.

gyt mažiau ir pigiau.” atsa
kė ponas Taftas.

Galimas daiktas, kad jis 
davė tokį atsakymą juo-

ANGLIJOS MAINERIAI 
GRIŽO DARBAN.

Amerikiečių zonoje lei
džiamas Berlyno vokiečių 
“Neue Zeitung” skundžiasi, 
kad bolševikai šiomis die
nomis išvežė iš Vokietijos Į 
Rusiją 222 vagonu javų ir 
14 vagonų gyvulių. Tuo tar
pu Vokietijoj maisto labai 
stinga ir žmonės negali jo 
daugiau gauti, kaip rusų 
yra nustatyta maisto korte
lėse.

PAGROBĖ $30,000.

Winnipege, Kanadoje, 
banditai anądien užpuolė 
viešbučio savininką Kings- 
toną, kuris vežėsi $30,000, 
atėmė pinigus ir pabėgo.

KANADA ATŠAUKIA 
KAINŲ KONTROLĘ.

Nuo pereito nedėldienio 
Kanadoj yra panaikinta 
kainų kontrolė ant visų gy
venimo reikmenų, išskvrus 
duoną. mėsą. cukrų, džio
vintus vaisius ir geležį bei 
plieną. Vėliau, kuomet kai-

socialdemokratai atšaukė 
Paskutinėmis dienomis savo ministerius iš koalici- 

Maskvos spauda pradėjo jos kabineto ir»reikalaus pa- 
Jungtinių Tautų daromas leisti dabartinį provincijos 
pastangas niekinti. Ameri- seimelį, kai šis susirinks šį 
kiečių-anglų-francuzų pasi- penktadienį. Jie reikalaus 
tarimus apie Vokietijos pra- nauju rinkimų, nes tikisi 
monės atstatymą Maskvos gauti didžiumą. Dabar Ba- 
“Pravda” pavadino “mizer- vari joj vyrauja krikščionys 
nu bankrotu.’’ demokratai.

Iš To yra daromos išva-

: (Vokietijoj) j nų kilimas išrodvs jau nebe
galimas, kontrolė busian
ti panaikinta ir likusiems 
daiktams.

12 PERKŪNŲ KIRTO 
EMPIRE BILDINGĄ.

Amerika reikalauja, kad 
Jungtinės Tautos sustab
dytų komunistų agresiją.

Amerikos nusileidimų 
politikai atėjo galas. Vals
tybės Departamento galva 
Marshall pasakė griežtai, 
kad Rusijos bernai Balka
nuose provokuoja karą, kad 
Graikijos nepriklausomybei 
iie yra aiškus pavojus, ir 
kad šita raudonųjų akyplė- 
šų agresija turi būt sustab
dyta.

Šitokį reikalavimą Mar
shall pastatė Jungtinių Tau
tų visuotiniam susirinkimui.

Jisai nurodo, kad Mask
vos diriguojamos Balkanų 
valstybėlės — Jugoslavija. 
Bulgarija ir Albanija — pa
laiko ir kursto Graikijos 
komunistus, duoda jiems 
ginklų ir kitokios pagalbos, 
kad tie žudytų Graikijos 
žmones, degintų kaimus ir 
miestelius, siekdami nuver
sti pripažintą Graikijos vy
riausybę ir pastatyti jos 
vieton kruviną bolševikų
01L<lLUI<£ •

Kada viena ar kelios val
stybės susitarusios daro to
kias šunybes prieš kurią 
kitą valstybę, tai yra karo 
provokavimas, taikai pavo
jus, Jungtinių Tautų carte- 
rio laužymas, ir todėl Jung
tinių Tautų susirinkimas 
privalo surasti būdų šitai 
raudonųjų imperialistų ag
resijai sulaikyti.

Tai toks yra Amerikos 
reikalavimas visuot i n a m 
Jungtinių Tautų susirinki
mui.

Ką Amerika darys, jeigu 
Jungtinės Tautos negalės 
šituo klausimu susitarti, kol 
kas da neaišku.

Marshall sako, kad Ame
rika neturi kitokių tikslų, 
kaip tik apsaugoti žmoniją 
nuo kito karo, kuris bus ne
išvengiamas, jeigu Mask
vos smurtas nebus pažabo
tas.

EXTRA!

i dos. kad totalitarinė Rusi-

“New York Times’o” ve
damas biznio rodiklis rodo, 
kad pereitą sąvaitę biznio 
veikla nukrito iki 140.8 
laipsnių. Sąvaitė prieš tai 
buvo 143.2 laipsniu.

PHILADELPHIEČIŲ
ŽINIAI.

NUŽUDĖ ARABŲ DAR
BININKŲ VADĄ.

kratinėmis valstybėmis su
sitarti, ruošiasi iš Jugtinių Įg plėstinos pranešama, 
Tautų organizacijos visai ka(į Haifos mieste buvo nu- 
pasitraukti ir todėl jau iš- šautas Sami Taha, Palesti- 
!la .n(?r’ ,?aX° žmonėms nos arabų jjarbininkų są- 
įkalbėti, kad šita organiza- jungos vadas. Jis buvęs nu
rija yra “mizemas biznis, šautas trim šūviais gatvėje.

•-----  Palestinos arabų darbinin-
RADO AUTOMOBILIU- kų sąjunga esanti didžiau- 

JE DU LAVONU. sia darbininkų organizacija.
_____  • Kadangi ji yra griežtai nu-

Toronto priemiesty, Ka- sistačiusi prieš komunistus, 
nadoj, pereitą sąvaitę buvo tai spėjama, kad jos vadą 
rasti į automobiliaus užpa- bus nužudę Maskvos šnipai.
kalinį kompartmentą su- ---------------
grūsti du lavonai, vyras ir BOLŠEVIKAI DAVĖ PA-

Rugsėjo 28 d., 2 valandą J mergina. Policija nustačiu- TYS SAU MEDALJ. 
popiet, Philadelphijos Lie- si. kad vyriškis vadinosi ---------

Empire State bildingas 
New Yorke yra aukščiau- 
sis pasauly trobesys. Šią va
sarą elektros inžinieriai į- 
rengė ant jo bokšto tam tik
rų instrumentų žaibų ener
gijai tirti. Inžinierius An
dersonas dabar praneša, 
kad paskutinės audros laiku 
i tą bildingą perkūnas kirto 
12 kartų, tačiau nieko ne
užgavo ir nepadarė jokių 
nuostolių, nes trobesys ap
saugotas perkūnsargiais.

MANCHENAS REZIGNA
VO IR PABĖGO.

Nesenai “Keleivyje” ra
šėm. kad Ekvadoro respub
likoj, Pietų Amerikoj. įvy
ko revoliucija. Pulkininkas 
Mancheno nuvertė buvusią 
valdžią ir apsiskelbė dikta
torium. Bet prieš ji tuojau

ATEINA URAGANAS.
Rašant šiuos žodžius- laik

raščiai ir radijas skelbia pa
vojų. Iš pietų į šiaurę Atlan
to vandenynu eina baisus 
uraganas. Jis eina 100 my
lių pločiu ir sukas aplink, 
savo centrą iki 140 mylių 
greičiu, šio. antradienio ry
tą jo centras buvo ties Flo
rida, apie 270 mylių į ry
tus nuo Palm Beach. Orlai
vių kelionės visos atšauktos 
ir orlaiviai išsiunčiami to
liau nuo pajūrio. Ar už
griebs jis Amerikos sausže- 
mį. da nežinia, nes kol kas 
siaučia vandenyne. Bet pa
vojus yra didelis. Jei pa
suks į vakarus, tai šios są- 
vaitės pabaigoje galės pa
siekti Naująją Angliją.

___  __ r ____ Šį panedėlį apie 30,000 tuvių Muzikos Salėj įvyks'George Vigus. 39 metų am- Šiomis dienomis Maskva ...
kais: bet kaip senatorius, mainerių Anglijoj sugrįžo į LSS 1-mos kuopos susirin- žiaus, to paties automobi- šventė savo 800 metų su- kilo kontrevoliucija, sukilo 
jis turėtų žinoti, kad krėsti kasyklas, užbaigdami ne- kimas. Visi draugai prašomi i liaus savininkas; o mergina kaktį. Ta proga jos bolševi- kariuomenė. Pamatęs, kad 

buvusi Iris Scott 21 metu kai davė miestui Lenino neatsilaikys, diktat orius

PORTUGALIJOJ RASTA 
AUKSO.

Iš Lizbonos pranešama.juokus iš tokio opaus reika- autorizuotą streiką, kurį jie dalyvauti ir atsivesti naujų —.—________ , — ---- v A , - • , , v
lo negalima. Toks neaugai- pradėjo 11 rugpiucio. Dėl draugų į kuopą. Yra svar-' amžiaus. Kas juodu nužu- vardo ordiną. Anot to paša- Mancheno rezignavo ir pa- kad Portugalijoj rastas tur- 
vvuts išsireiškimas atsirūgs to streiko Anglija neteko bių reikalų. įdė, rašant šiuos žodžius da kymo- kas gi katinui uode- bėgo. Taip ir reikia diktato- tingas auksu žemės sluogs-
jam labai negerai. 600.000 tonų anglių. į A. Garlian, pirm. nebuvo išaiškinta. gų pakels, jeigu ne jis pats! riams. nis.

t
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SAKO* KARAS SU RUSI

JA NEIŠVENGIAMAS.

Anglijos kapitonas Lid 
dell-Hart. pripažintas ka
riškų klausimų autoritetas, 
rašo “Sunday Pictorial” žur
nale, kad karas tarp Rusi
jos ir Amerikos esąs neiš
vengiamas. Jis galįs prasi
dėti ir tarp mažesnių vals
tybių, pavyzdžiui. tarp 
Graikijos ir komunistų val
domos Jugoslavijos ar Al
banijos, bet Įtrauksiąs ir 
Rusiją su Amerika, kurių 
įtakos sferose šitos valsty
bėlės randasi. Pavojus esąs 
didelis.

Šito kapitono manymu- 
Amerikai kariauti su Rusija 
butų sunku, nes pastaroji 
turi didelę armiją ir labai 
didelėj teritorijoj. Nors A- 
merikos technika stovi ne
palyginamai aukščiau kaip 
Rusijos; nors Amerika gali 
pastatyti daugybę orlaivių 
ir atominių bombų, tačiau 
dideliame žemės plote tie 
ginklai neturi tokios des- 
truktyvės jėgos, kaip mažoj 
plotmėj. Rusijos teritorija 
labai didelė, prie to da ji 
turi užgrobusi daug svetimų 
kraštų ir galinti da užimti 
visą Europą. Jai pasiprie
šinti Amerika dabar netu
rinti Europoj pakankamų 
spėkų.

Bet moderniame kare le
miamąjį vaidmenį lošia ne 
armijos didumas, o techni
kos tobulumas. Rusija turė
jo taip pat didelę armiją ir 
1941 metais. Ir Rusija tada 
buvo da nenualinta; ji buvo 
čiela ir sveika. Ir sovietų 
propaganda, visi jos vadai 
ir spauda, nuolatos gąsdin
davo pasaulį, kad nėra to
kios galybės, kuri galėtų 
Raudonajai Armijai atsi
spirti. “Kas drįstų prieš, ,trAin*T, cv/rimus ranką pakelti, tas butų; NORI ĮKALBĖTI SVEI-

teikiami pasaulio galiūnams 
memorandumai, reikalaujant 
Lietuvai laisvės. Maža to.j 
Amerikos lietuviai yra pasiry
žę gelbėti nuo bado 'ir šalčio 
tuos dešimtis tūkstančių pabė
gėlių, kurie šiandien skursta 
įvairiuose Europos kraštuose. 
Jų centrinė šalpos organizaci
ja BALF savo dusnia ranka 
jau išgelbėjo ne vieną tūks
tanti skurstančių lietuvių— 
tremtinių bei pabėgėlių. Nuo 
BALF neatsilieka ir kitos A- 
merikos lietuvių organizacijos.

“Galima sakyti, kad kiek
vieną dieną tos organizacijos 
ir pavieniai lietuviai amerikie
čiai išsiunčia į Europą šimtus 
ir tūkstančius siuntinių su 
maistu ir drabužiais.

“Taigi, Amerikos lietuviai 
vėl įrašo į Lietuvos istoriją 
gražų broliško solidarumo la
pą, lygiai kaip ir per pirmąjį 
pasaulinį karą. Už tai lietuvių 
tauta bus jiems tikrai ir amži
nai dėkinga.”

Tegul šiuos žodžius už- 
mataruoja sau ant ūsų tie, 
kurie mėgsta paplepėti, kad 
Amerikos lietuvių pagalba 
tremtinių nepasiekia.

JIE “NUSITARĖ.’

Vienas bolševikėlis “Vil
ny” rašo:

“So Bostone įvyko pasitari
mas... Vienbalsiai nusitarta 
apie lapkričio pabaigą šaukti 
Massachusetts valstijos demo
kratinių lietuvių konferen
ciją.”

Nusitarė, tai tokia pat 
forma, kaip nusirito, nusi
kalbėjo, nusmuko nuo koto.

Išrodo, kad Stalino slu- 
želninkai niekad neišmoks 
lietuviškai, nors ir rusiškai 
jie nemoka.

sutriuškintas savo žemėje!” 
Taip girdavosi Maskva, ir 
daugelis tam tikėjo.

Bet kas pasirodė, kuomet

KAM LIGĄ.

Kad Rusijos darbininkai
_ __  _ _ nesiskųstų savo vergiška

1941 metais Hitleris’’“pakė- būkle, tai Stalinas juos ra-

KELEIVIS, 5O._6pSTQH_

LIUOSYBĖS TRAUKINYS IR JO SARGYBA

Vaizdely matosi traukinys ir ginkluota sargyba, kuri tą traukinį lydės. Trau
kiny randasi daugiau kaip 100 labai svarbių dokumentų, kurie bus vežiojami 
ir rodomi po visą Ameriką, kad “pakelti amerikonizmo dvasią.”

Ištraukos

Kas Savaite
Kas dabar juos kirsto?

Indijoj visuomet buvo 
Lietuvos sostą, Paryžiuje neramu. Ten kovosi ir pio- 

. atsirado tūlas kunigaikštis vėsi indusų ir mahometonų 
l Conde, kuris sakosi esąs fanatikai. Bet anglų valdo- 
(“Gedimino ainys” ir norįs moję Indijoje nebuvo tokių 
būt Lietuvos karalium... [baisių skerdynių, kokios 

Tas Conde, pasak Brazi-,dabar eina.
lijos “Žinių.” ir titulą pasi-1 Telegrafo pranešimai sa- 
rinko — “Jo karališkoji di- ko, kad Indijos Uostinėj 
jdybė. Liudvikas Pranas New Delhi buvo užnrništa ir 
Pons kunigaikštis Bourbo- \ sužeista virš 10,000 žmo
nas Čonde.” nių! ,

Naujasis aspirantas vos Tai rodo. kad Iodijos 
29 metų vyrukas — dar ne- žmonės nėra pribrendę ne
senai “pienburnių” klasės priklausomam gyvenimui.

Jo “karališkoji didybė1
Turim naują aspirantą į 

Pa

^Bagočiui, dr. Pilkai ir ki
tiems. kad laiško rašytoją, 
jei ne siuntinėliais, tai nors 
laiškais sušelptų. Laiško ra
šytojo šeima iš 5 asmenų 
—L. G.) lig šiol dar niekas

Iš laiškų, rašytų iš Vokieti- j šiai persekiojami ir naiki- 
jos Connecticut asmeniui, narni. Nuo to laiko mes ne- _
Laiško gavėjo pastaba: Musų turėjome laisvo ir nevaržo- neatsiliepė. Nesenai gavau 
laikraščiuose nemažai laišku mo gyvenimo. As visai nesi- laišką is Skipičio, kurs pa- 
iš Vokietijos, bet dažniausia stebėčiau, jeigu dr. Pajau- taria daugiausia mokintis 
asmeninio pobūdžio, tai ma-i)* kokiam nors tautininkui anglų kalbos, ką as ir da- 
nau, kad šios ištraukos bus butų sutrukdęs atvaziavi-(rau...
įdomesnės pasiskaityti. Laiš- I LSA. (Dr. Pajaujis to j- |aįįk<> liepo* 30, 1947. 
kų rašytojo nuomonės, ma- nedarė.—L. G.) Juk visi Zl- 

nepakenks musų labda- note, kad 1.1.7 m. vasario

Tai rodo ir kitą dalyką* bū
tent—

Komunistiški demagogai 
ir liberališki žiopliai nuola
tos plepėdavo, kad Anglijos 
imperialistai tyčia kiirstė 
religines riaušes, norėdami 
“skaldyti ir valdyti.”

Indija gavo laisvę — kas 
dabar jos žmones kursto?
Can you beat that?
. Vienas Stalino “saulės” 

kraštas. Rumunija, turi bė
dos. Jos le ja (vadinkit ją 
rumunų doleriu, ar Stalino 
rubliu—vis tas pats) taip 
nusmuko, kad valstybė ne
pajėgia spausdinirrto lėšas 
padengti!

Rumunų valstybės ban
kas nesenai pranešė, kad 
jis sulaiko spausdinimą 
2,000 lejų banknotus. Jis 
apskaičiavęs, kad atspaus
dinimas 2.000 lejų bankno
to bankui kainuoja 3,500

suolus trynęs ir.aisku, nepa 
jėgęs “susitupėti.” Brazili 
jos lietuvių laikraštis visai 
teisingą pastabą padarė, 
būtent—

“Oho! Buvo caras, buvo 
Smetona, dabar ‘tarybos’... 
Ko gero. dar ir karalių tu
rėsime ! Keista, bet pra
muštgalvių niekad netru
ko.”

And that’s that.
Prašė mušt ir rėkia

Hamburge. Vokietijoje, 
pereitą sąvaitę jėga buvo 
iškelti krantan virš keturi 
tūkstančiai žydų.

Tai buvo tie patys žydai, 
kurie apleido vieną francu
zų prieplauką ir bėglių ke
liu norėjo pasiekti Palesti
ną.

Anglų karo laivai juos 
* į pagavo ir grąžino į Franci-

Šiandien gavau naują 
. - . , ,. , pundą lietuviškų ir anglis-

men. tautininkų - klerikalų r !aikrašėi„ Mane labai
____  „„..... ...... ___  valdžia buvo Pajaujį m.lr-! sudomino Kazio Škirpos
demokratu federacijai, ar ki- J11? nuteisusi n paskui visą pasakojimai “Dirvoje.” Tai
toms. U G. laiką persek,ojo^ Su manim jjos falsiflk ai į^:

k^fdeia tenrisiuntei tikf“^

nau,
ringoms draugijoms, kaip Bal- 
fui, ar politinėms, kaip social-

ta pati istorija. Tiesa, nebu
Iš laiško liepos 11, 1947. vau nuteistas mirtin, bet

Visų pirma dėl laikraš-1 buvau kalinamas ir vėliau $2Lon7a' B^čmu Ubai d£ili Hamburgin Anglų kari- lejų
- ................... ....................što. 7- ą nr: • nės vyriausybės paręigunai Nuo vieno galo kerpakingas, jei surinktum vlsas [gerumu prašė, kad bėgliai prie kito duria ir abu galai 

iškarpas Škirpos straipsnių.^ aivį leido jfems
Mat. Škirpa, tai irgi toks £ , ti * J
savo rūšies Žiurys... 1926 m. Į apž^ai atsisakė lipti* jie 
šliejosi prie liaudininkų ir į hJ ^v’PTjA.
buvo liaudinmkų _ soc*. jėįoTS’tada'ž dai
mokratų valdžios paskirtas! J 6 _ \

» r** ***** ---- ~~~ --- ---- -----

čio. Čia, musų apylinkėj, iš- išvytas iš gimtojo krašto 
tikrųjų tesimato “Vienybė.”: Kai aš pagalvoju apie tuos 
“Dirva,” “Draugas.” Ret- ’ dalykus, tai mane tiesiog 

{karčiais pasirodo “Naujie- kraujas užlieja. O paskui 
j nos” ir “Sandara.’’ o “Ke- bolševikai ir vokiečiai nuo-

lė ranką” prieš savo bičiuli mina’ kltur es3 “daug 
Staliną? Vokiečių armiją i blogiau.” Kapitalistinėj A- 
nuėjo per Rusiją, kaip pei-Į”?^^. ^darbininkai sta- 
lis per košę. Vokiečiai buvo či® “miršta badu.” 
sulaikyti ir atremti atgal1 Iš Maskvos diriguojama 
tik tada, kai amerikiečiai su: komunistų spauda Ameri- 
anglais nutiesė kelią per.koj Stalino melams turavo- 
Persiją ir pristatė rusams: ja. * Žinomą, ji^ne^gali taip 
pagalbą į Stalingradą. .Įm^nę^/kstip ^fles
t Vokiečių karo mašiną su- ’jeigtPp-pradėtų Tašyt. kad 
aaužė ne rusu armija, bet darbininkai čia “miršta ba

du,” tai žmonės pasakytų, 
kad jiems galvoj negerai.

rusų armija, bet 
Amerikos orlaiviai, tankai 
ir duona su mėsa.

Ir tai atsitiko ne kurioj 
nors suglaustoj vietoj, bet 
toj pačioj Rusijoj, tame mil
žiniškame žemės plote, ku
rio taip bijosi kapitonas 
Liddell-Hart

leivio" iš viso tesu matęs; siražruš demOKraus irgi 
vieną tik ar du kartu. Kiek labiausia persekiojo. Šmeiž- 
man atrodo, tai tautininkai tai, jų vyriausis ginklas. Ir 
su katalikais nieko nepasi- jeigu ten koks Žiuris puola 
mokė. Kaip vieni, taip ir ki-j Pajaujį, tai į tai neverta 
ti svajoja apie savo dikta- i kreipti dėmesio. Liūdna tik. 
torišką režimą Lietuvoj. Jie‘kad tokių išverstrankoyių, 
demokratais dedasi tik iš‘perbėgusių iš kovotojų ei- 
mados. Bet kai reakcija pa- lių, nestigo nei pas liaudi- 
kėlė kai kur galvas, kai ninkus, nei pas socialdemo- 

jFrancuzijoj drąsiau prabilo kratus. Ir šiandien emigra- 
’De Gaulle, tai ir mūsiškiai jei jo j yra tokių tipų. kurie 
(fašistai pradėjo alpti iš drauge su katalikais sėb- 
1 džiaugsmo. Emigracijoj tie rauja, kad tik patikrinti 
(ponai, ypač katalikai, yra:sau gardesnį kąsnelį.

generalinio štabo viršinin
ku. Tautininkų — krikšč. 
demokratų fašistinio pučo 
metu suvaidino labai neaiš
kų vaidmenį ir po to pra
dėjo daryti pas tautininkus 
diplomatišką karjerą. Man 
teko jį arčiau pažinti 1940- 
1942 Berlyne. Jis buvo vis
ką pastatęs ant nacių kor
tos ir visai ne jo nuopelnas, 
kad naciai jį atstūmė. Tai

vis trumpesni...
2,000 banknotai Rumuni

joj yra vartojami “smul
kiam čenčiui” — mokėii-

“Mus mušė Hitlerio na
ciai. dabar jus mušate—jus Į 
tokie pat naciai!”

Kas galėtų parodyt bent 
vieną tokį žydą. kuris Hit
lerio nacių prašė, kad jį 
muštų?

Tokio žydo nebuvo ir nė
ra.

mui už gatvėkarį, išmainy- 
mui stambesnio pinigo ar 
nupirkimui kurio nors maž- 

I možėlio.
Bankrotas Maskvoje, ban

krotas ir Buchareste.

Savojo fanatizmo aukos
Telegrafo agentūrų pra

nešimai sako. kad daugu-
, -- ,. . , žmogus energingas, bet di-ma tų žydų, kurie buvo iš-uzgrobę svarbiausius postus j Mintį apie sutelkimą: delis savymeilis. garbės-Įkelti Hamburgo prieplau- 

i \1S?S kVr2ra liaudininku ir socialdemo- troška. . koje, kilę iš Lenkijos.
i^ia" kMan ftrodo^ ItaTiŠ'r1'3^ -a® k.<Is'U ‘IT L,iiko gav*jo P™*“"1 Tai budinga. Jie gyveno 
Baifo Siunėi™ B sąnari?®! « «.cialde- lenkiškame Stalino “rojų-

je, kuriame savo laiku bu-

Amerikos komunistai triu- 
bija apie “badą” kitaip. Jie 
rašo, kad badas dar ateina. 
Jų partija, kuri nesenai bu
vo save palaidojus, pagami-

iau Šmulkščiui mokratų, kurie žingeidautų
Bątų gera. susirašyti su laiško rašyto-

žmonėms. Juk čia darosi; "SkinJ^ė? Tr“ iudintumė? jV’„adr®sl ga?siteT “?e.lei’
tokie dalvkai kain atsiustu'2? . P, .e ir, Juamtumet. Vio redakcijoje. Jo seimątoKie naiyKai. kaip atsiųstų jai iabai svarbu, kad ten nemaža viso 5 asmens ir’vo už ta “ro 
rūbų pakeitimas į blogės-inrfpiimas nasireikštn 1 k • k’4. 1S° ° a-men?» irivo“z' nius nekalbant anie s Pasi5eiKrtų, labai butų gera, kad maistu O dabar?

“’P’nes USA ,r Kanada bus ypač riebalais- kas nors jį “

vo įkurta “sovietinė žydų 
respublika.” Daugiau, negu 
kuri kita tauta, žydai agita-

rojų.»

O jeigu Amerikos techni- j° , P^an4 AmeriKos 
ka galėjo tenai sutriuškinti 1?U0u bado
vokiečių galybę, geriausia Į^irties-^e \e^;Ir^ -plaV5 
pasauly išlavinu ir. apgink- ^munistų laikraščiai dabar 
luotą armiją, tai ko jai bi
jotis tokio ištyžusio pūzro, 
kaip komunistų vaiskas?

AMERIKOS LIETUVIAMS 
TAUTA BUS AMŽINAI 

DĖKINGA.

Nušvietę tragingą Lietu
vos tremtinių padėtį, Švedi
joj leidžiami “Pragiedru
liai” (Nr, 8) pastebi, kad 
Amerika šiandien yra stip- 
riausis frontas prieš kruvi
nąjį Maskvos imperializ
mą. kuris turi pavergęs ir 
daug kitų mažesnių valsty
bių.

“Amerikos lietuviai tai su
pranta — sako Švedijos laik
raštis — ir jie išnaudoja kiek-

gvoltu bruka savo skaityto
jams. “Vilnis” 9 rugsėjo 
laidoj rėkia šitokiu antgal-
viu: “Ekonominė krizė ar
tėja. Nelauki m Pakol At
eis, Veikime Dabar.”

Ar žinote, ką jie nori 
veikti? Ogi vykinti “naują 
visuomenės sistemos refor
mą, kurią liaudis turėtų pri
imti.” Aiškiau pasakius, tai 
reikia Amerikoj vykinti to
kią tvarką, kaip pas Staliną.

Jeigu komunistų nepa- 
klausysit, tai ateis baisi 
krizė, kuri jau “artėja,” ir 
visi išmirsit badu.

Vadinasi, komunistai no
rėtų įkalbėti sveikiems žmo
nėms ligą.

Bet rieįkalbės. Amerikos

1-^1?% aPruPin.imji- ^la? centrai kur lietuviška de-
lanno6’- nukPlaiįk®. ?.Pie mokra t i n ė mintis turės 

8.000 cigarečių, kelis sim- sprendžiamos reikšmės.
tus plytų šokolado, ruošė, .... ..
didžiausius balius kurie l*i«ho liepo* 18, 1947. 
kainavo po 40,000 ’ markių. | -Taip. kaip Žiuris apie1. 
Tai buvo 1946 m. pradžioj. dr- Pajaujį parašė, tegali 
Ir visa tai žinoma. Nežiu-rašYu tik nieko nepa$imoki- 
rint to. vienas iš tos kompa- n§s gailis. kad Sme-

vieną progą Lietuvos reikalui darbininkai žino, ką reiškia 
kelti. Jau deda pastangas, kad ekonominė krizė šioje šaly- 
lietuviu tautos tragedija kaip je, ir ką reiškia komuniz- 
nors butų palengvinta. Tuo mas. Jie žino. kad ir krizės 
tikslu yra šaukiami lietuvių metu Amerikoje bus daug 
suvažiavimai, siunčiamos į so- geriau, negu Stalino “roju- 
stinę delegacijos, rašomi ir į- je.”

Reakcijos talkininkai
Amerikoje daug kalbama 

apie tai, kad reikia atstatyt 
Europos -ūkį. Jei Europa 
skurs ir jos žmonės badaus 
—Europoje viešpataus ko- 
mofašistinė reakcija.

Tai yra tiesa. . bet toli 
gražu ne visa tiesa.

Juo toliau, tuo daugiau 
nepatenkinti Amerikos žmo 
nės. Juos apniko spekuliaci
jos raketieriai. , ♦ .
’• J ’mČdį lipa mėsa, pienas, 
sviestas ir viskas, be ko 
žmogus negali būt sotils.

Šitą spekuliantų pabiudi- 
mą turės sekti depresija, 
krachas, kurių taip ilgai 
laukia Maskva ir jos paka
likai. ,

Kada amerikonas turės 
kraustytis į “Hooverio ho- 
telį,” jį seks komunistinis 
demagogas. Kam bus pa
tarnauta? ’

Tik reakcijai.
Žlibas liberalizmas

New Yorko liberalu žur
nalas “New Republic” ke
lia alarmą. Jis sako. kad 
Amerikai gręsia nacizmo 
pavojus.

Dalykas toks. Musų armi
ja ir laivynas pargabeno 
Amerikon tūlą skaičių Vo
kietijos mokslininkų ir juos 
pastatė prie darbo. ‘

Girdi, jie sunacins Ame
riką.

Bet Wallace ir kiti jo 
bendradarbiai nieko blogo 
nemato tame. kad Stalino 
pasigrobti vokiečiai moksli
ninkai ir karininkai dabar 
yra verčiami perėt raudo
nuosius kvislingus.

Tai yra žlibas liberaliz
mas. Jis nepajėgia matyt 
toliau savo nosies.

Ne Amerikai, bet Etiro-

Dabar jie bėga iš staliniš- 
ko “rojaus” ir neleistino
mis priemonėmis nori pa
siekt zionistinį “rojų.”

Tai yria savojo fanatizmo 
aukos. Šitaip elgdamiesi žy
dų ekstremistai daro gėdą 
ne tik sau. bet ir tiems žy
dams. kurie tokiai avantiū
rai nepritaria.

Žydų ekstremistams ne
galioja jokie įstatymai, me
lo ir teroro priemonėmis 
jie kovoja tą valstybę, kuri 
juos gelbėjo iš Hitlerio ne
valios.

Ar jie kada nors pagal
voja apie arabišką kinžalą?
Paklydusios dūšios

Pas Amerikos lietuvius 
dar klaidžioja reto kalibro 
dūšios. Jų nuotaikos yra 
tokios:

Kalba su socialistu—ne
geri sandariečiai, negeri 
katalikai, dar blogesni ko
munistai. į

Nepatiko socialistas—zo
vada lekia į “Sandarą,” ka-

. ..................... - . .talikų “Vytį” ir komunistų
rastą, kad ji ruošiasi nusi- “Laisve”* 
žudyti. Ji norėjusi patekti Į <'Laj8v«je" jis tarkuoja 
Kanadon del to, kad jat jg- aocialista “Vvtiie” komu- risęs mokytojos darbas. S į/taip tohau ir na?iz™
------------------------ — ------giau | fašizmo pavojus. Ir dėl to

sušelptų. L. G.

Sugavo “Negyvą 
Mokytoją.

Tūlas laikas atgal New
___ _ . Hampshire valstijoj dingo

nijos,” gydytojėTis. paskirtas tona nesutrypė Pajaujo, bet mokytoja Dorothy Wilder. 
yra įgaliotiniu iš centro parodė gailestingumą; jis Jos automobilis buvo atras

tas prie Washingtono kal
no, o automobiliuje buvo

drįsta vadinti Pajaujį “įs-
_  _ daviku”! Na, ar ne tikras

likai. 6 pamėgink kur nors 'tautininkas'’ Mes, kurie ko-1 paliktas laiškas, kur tarp 
tuos dalykus iškelti spaudo- vojom prieš smurtininkų kitko pasakyta: “Kai šį ma- 
je?... Visų pirma niekas ne- režimą, puikiai žinome, kad n^> rastą skaitysite, aš busiu 
spausdins, nes tai, esą. gali Smetona butų mielu noni jau nebegyva.” 
pakenkti vienybei ir patar- mus visus sutrypęs, jeigu tik Buvo organizuota minia 
nauti bolševikams. Tokį ne-'butų galėjęs ir pasaulio opi- žmonių, kun jieškojo jos 
vykusį nusistatymą visokie' niJ°s nebijojęs. O išdavi- kund ginose kelias dienas, 
tipai ir panaudoja‘sau. Be kus tegul p. žiuris pritaiko Pagaliau, Kanados pasienio 
to. fašistinis - klerikalinio pačiam vadui, kurs pamatęs. sargyba suėmė kažin kokią 
sparnas savo eilėse turi ai-1 1940 birželio 15 moterį, kuri slapta mėgino
bes kunigų, dekonų ir vys- d- m«tė viską ir bėgo kai Pereiti Kanados pusėn, 
kupų, kurie tiesiog morali-1 patrakęs, tautos visai ne- Klausinėjama ji. pnsipažino 
nio teroro pagalba prievar-1 perspėjęs. Tikri vadai taip esant1 ta pati Miss Dorothy 
tauja visuomenę. Jie visi nesielgia. Kapitonas visa- Wilder. 48 metų amžiaus 
gerai aprūpinti, gauna al- da paskutinis palieka skęs- 
gas net doleriais, turi auto-ltanti laivą... Nemanykite, 
mobilius ir po religijos prie-'kad čia nėra tokių. Priešin- 
danga varo savo darbeli. !«ai» JV knibždėte knibžda.

Žymiai blogiau yra su'ir dar menkesnės politi- v 
musų broliais demokratais nės kulturos, kai p. Žiuris... Kanadon del to, kad 
iš kairės., Juk liaudininkai Mat» vadas kitokių nesuge-

vien tik dėlto, kad jis kata 
likas ir kad ten sėdi kata-

su socialdemokratais, pra 
dedant 1926 m. fašistiniu 
perversmu, buvo žiauriau-

bėjo išauginti...
Iš tamstos miškuose pa

minėtų asmenų (rašiau adv.

mokytoja iš Ashby. Mass., 
kuri paliko New Hampshire 
valstijoj savo automobilį ir

Biznieriam* geriausia vie- Tai * žmonės be nugar , 
U pasiskelbti “Keleivyje.” kaulio h*, sakysiu, be senso. |

(fašizmo pavojus, 
'yra kalta Rusija.

St

r
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
BALF STENGIASI ĮKURTI UNIVER- I ILjP T? * TVT

SITETĄ MAINE’O VALSTIJOJ. I Ringland patarta dirbti kad
----------------- I pravesti Strattono Biliaus

Vietą tikimasi gauti ii lietuvius tremtinius, kurie'pataisymą, kad Baltic DP 
valdžios nemokamai. jai padarę teigiamo įspu- studentams ir profesoriams 

~ liepos mėnesio pa- džį>- duota pirmenybė baig-
BALF pirmininkas . rnwm°Se’ gale*O<il£ęOS jLzx~a&>x' pn JJiJtrMi4PV<V3 . ♦ — a* var a

kon. Dr. J. B. Končius rupi- ‘V*?? F?<!*bet.1: War iš
naši laimėti teisę ir galimo- »?te. Admm.strae.joj .r Ka- 
mą Įsteigti Maine’o ralstijo- ™ese Įstaigose negalint, 
je aukštojo mokslo įstaigą. Pae.lbetl. Kai Strattono B.

ti studijuoti Amerikoje.
Taisyklė* mokykloms per 

kelti. Patyriau, kad pagal 
Speiial Government Rul-j 
ing, perkeliamoji mokykla'

pirmoje eilėje skiriamą L1^ nepraėjo, jos manymu, turi bu(i bent metu Vei 
tremtiniams lietuviams, lat- , te Departamentas gali krusi Amerikoje arba trern-'Depj

studentams ir profe-viams ir estams profeso- dw’tl studentams ir profe- tyje (išimties keliu). Gali 
riams ir studentams, dabar sorI^ns vizas, atvykti į. A- Į>uti High School. College 
esantiems Vokietijoje. Ko- studijuoti, pasire- arba University. Nurodžiau,
legijai ir universitetui įstei- m- kleistuoju ka,d Amerikos karių globoj
gti geriausia vieta yra no- ,. esančioj Amerikos ‘ zonoje
žiūrėta vadinama Ouoddy' Bostone kalbėjausi su lietuvių mokyklos veikia 

v.«: a» BALF So. Bostono direkto- nuo 1944 m į- *945 m pe.
adv. Bagočium, red. partment of State pareigū

nai sutiko /su manim, kad 
t11’ tokiu atveju gali boti Spe- 

lial Ruling. Mr. Warren 
pažadėjo pagelbėti šiuo rei
kalu. 1

Nuolaidos. Rugpiučio 13 j 
d. su NCWC štabo nariu! 
Reedu lankėme WAA— 
Surotas Property įstaigas, 
patirti, ar galima gauti nuo
laidas ir kokį nuošimtį, per-

Vilfage. kuri yra War As- ______
sets Administration žinioje. "aB...aov.- reu.

Čia norime paduoti ke- K.ne,zl“ " E0?“ ««*«•»- 
lias ištraukas iš jo praneši- <P- J.1™“2 9,^°> Įr
mų BALF Direktorių Tary- Lietuvos Garbes Konsulu 
bos nariams: adv. Šalna. Kai visi sutiko

Pakeliui į Maine. Liepos
26 d. išvykau Maine linkui, .... . -k n
kaip buvau BALF valdybos « ^Kinkome j Army Base 
įgaliotas Bostone 9 vai. ryto ben-

KUNIGAS “ĮRODO” SAVO TIKĖJIMĄ

su War Assets Administra
cija pasitarti, rugp. 7 d. vi-

Susipažinau su Mr. Grato- poodžiui, 
nu, Executive Seeretary of' Cia jsdiskusavome pro- 
the State Development blem3 * visų pusių ir pne-._ * _ v\rrtn v r o. H/-ve? L-ori rk**Aiol/fo?

Kunigas Gordon Miller iš Summerville, Ga. demonst? 
ruoja savo pasakėjams, kaip galima suvaldyti nuo
dingas gyvates (eopperheads), jei tik turėsi tvirtą 
tikėjimą. Iš tiesų, tos gyvatės kunigui nekanda. Bet 
tas kunigas visvien pakliuvo į džėlą dėl vieno savo 
parapijono mirties. Jis įkalbėjo, kad juodu gali iš
gerti nuodų ir nieko nestosis. Nuodus juodu išgėrė, 
bet parapijonas numirė, o kunigas atsidūrė teisme, 

miestą rugp. 25 d. įteikiau Tyrinėjant Quockiy Vil-
Commission of Maine". jįg J0^ kad Projektas j Passamaoūoddy Vii- lsu smulkiu aprašymu, kaip lage problemas, teko susipa
nurodė vietas ir galimybes,IP^11.1 v^ii ° l~ Įa£e- Ten Pareiškė, kad per-Į ir kam bus kiekvienas na- žinti su dideliais plotais že-
kur geriausia kultūrinėms 
įstaigoms įsikurti, kur žmo
nes apgyvendinti.

Quoddy VUlage. Svar
biausias darbas sukoncent- 
r u ot a s Passamaąuoddy 
(Quoddy) Village. Apžiu-

staigą i Quoddy Village vra 
visiškai galimas įgyvendin
ti.

Kaip prie tikslo eiti. War
Assets Adm. valdininkai la

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Naujienos iš Kanados
W1NNIPEGO MARGU

MYNAI.
, jo tėvams. Mat, tėvai, kaip 
aukščiau rašiau, tas sunaus

--------- sutiktuves rengė savo lėšo-
Iškilmingos D-ro Yauniškio mis ir nieko nežinojo, kad

sutiktuvės. Beniušis su savo komitetu
Jau pereitą mėnesį buvo rinko aukas jų sunaus do- 

rašyta “Naujienose,” kad vanai. Beniušis nuo estra- 
VVinnipege Uršulė ir Povi- dos tas dovanas parodė 
las Yauniškiai r e n g i a, publikai ir padavė Mikolui 
didelį balių 16 dieną Vidrukui, kad daktarai Al- 
rugpiučio savo sunaus Al- fonsui Yauniškiui įteiktų, 
fonso sulauktuvių proga, Dovanas priėmęs daktaras 
kuris jau devyni metai kaip padėkojo Beniušiui. jo 
buvo išvažiavęs Anglijon, į “slaptam” komitetui ir vi- 
baigė tenai medicinos mok-:siems susirinkusiems. Do- 
slą ir jau keturius metus te-' vanos buvo brangios ir dak- 
nai praktikavo daktaro pro-karo profesijai pritaikytos, 
fesiją. Tos sulauktuvės la-'būtent: daktariška valyza 
bai iškilmingos. Žmonių (ir du instrumentai: vienas 
prisirinko arti dviejų šim- pulso patikrinimui, o ant- 
tų; r lietuvių kliubo svetainė ras kraujo slėgimui patik- 
buvo beveik permaža. Teko rinimui. Dovanomis pasi- 
iš dviejų kartų žmones so- džiaugus, tvarkos vedėjas 
dinti prie stalų. Kaip jau: Paliliunas perskaitė pasvei- 
buvo rašyta, Yauniškiai tą kinimo telegramą daktarai 
bankietą rengė savo lėšo-! Alfonsui Yauniškiui nuo

lietuvių Nakrušo ir Šamo iš 
Chippawos, Ont. provinci
jos.

Po visų ceremonijų buvo 
pakviestas ir pats daktaras 
Yauniškis kalbėti; kalbėjo 
gana ilgai ir rimtai, papasa
kodamas kaip jis mokinosi 
ir kokius baisumus pergyve-

mis. Buvo prikepta vištų, 
kumpių, lietuviškų dešra ir 
Įvairių pyragaičių. O Liau- 
kevičienė iš MacGregor, 
Man., buvo dar pustuzinį 
lietuviškų sūrių atsivežusi. 
Nors dabartiniu laiku alausmas sunaudotas. , mės, suvirs 360,000 akrų.

Išstudijavę kas pasakyta. Šis plotas žemės yra prie į
valdininkai labai prielan- U. S. plento No. 1. 
kiai į musų reikalą atsilie- mės plotas yra apie 8 my- 
pė. Bet patarė dar kreiptis Į lias ilgumo, apie 7 pločio.

________  Tas U. S. Bureau of Education Vienoj pusėj teka graži
gali duoti progą nuolaidai 1 Šiaurės Valstybių (Maine, upė, žemė kalnuota. Kitoj -. - u * j - u
nuo 40 iki 95 nuoš., o gal.New Hampshire, VermontV—puikus ežeras. Miško plo-'S11!.- taiP ir £enmU buvo iki tas, bet dai iki pumos pub- 
net iki 100 nuoš... Jie taip,raj°ną> kurio raštinė yra' te yra apie 4,000 akrų. šis ^109- . . . . {^ka nesiskirste — kiekvie-
pat patarė legalizuoti si|Montpelier. Vermont. Taip žemės plotas mums butų; Bankietui pirmininkavo ir(nas stengėsi gauti nrnom« 
projektą Federal Bureau ofiP3* reikia gauti leidimą išparduodamas tik už $250-1tva,'k^ v*dė Yauniskio zen- su daktaru aumski
S±aofOMiarin^Partment °f Sn De’“r,m*M °f IS YaJSiSto"tdaU ZU

War D;pXent yra pa- Įteikiau ir jiems planus.
skyręs Quoddy Village rei- BALF Įstatus, musų darbo

~ *' | a. 1 ■»-. « 1OO atni . fiOOO akru

parkams, keliams, sporto 
aikštėms ir tt Čia butų ga

kant miestelį mokslo Įstai
gai, turime teise gauti di
džiausią nuolaidą, net iki 
100 nuoš. Jie patarė gauti 
leidimą mokyklai ir mokslo

Šis že- kiekis kliubui 
tas per pusę

yra sumazin- 
bet Povilas

Yauniškis su bravoro tarpi- no Anglijoje karo laiku.
bai prielankiai mums nuro- J personalui atvažiuoti, 
de, kaip suteikti papildomų' - - -

rėti miestelį leidimui gauti IzinH? lr ?^??dejo V®?0" 
-- - - menduoti War Assets Adm.

Centrai Washingtone.
Spaudos ir radijo susido

mėjimas. Po mano pasikai- 
nebuvo J bėjimo Maine, atvykęs į Bo- 
bet di-Į stoną mėginau direkto-

reikėjo susisiekti su Bosto-
nu. Gavęs karo valdžios 
Bostono leidimą, apžiurėjau 
namus ir įrengimus. Visų 
280 namų, žinoma, 
galima išvaikščioti.
dėlę dalį apžiurėjau. Se- riams papasakoti planus ir 
niausi namai čia statyti' reikalą. Labai nusistebėjau, 
prieš 12 metų, visi kiti šio kad jie tą jau žinojo. Pasi
karo laiku. įrodo, kad tą patį rugp. 6 d.

Susisiekiau su Maine’o rytą radijo ir spaudai vis- 
gubematorium Hildrethu. kas pranešta iš paties Mai- 
Jis priėmė labai maloniai/ne’o gubernatoriaus rašti- 
Klausiau, ar Maine’o valsti-'nės.
ja negalėtų Quoddy Village' Bostono War Assets 
nupirkti ir paskui pavesti Adm. valdininkai patarė su- 
mums. Gubernatorius atsa- sižinoti • su Washingtone 
kė, to negalįs padaryti. Tur- esančiomis Centralinėmis į- 
tui įgyti reikia esą Maine’o staigomis. Taip ir padariau. 
Legislaturos nutarimo. Bet p™ u d Washingtone 
pabėgėlius, ypač siaurės daug £elbėj0 NCWC , 
kraštų, žmones. Maine o Ja- njo spyrjaus narys p. Reed, 
bai mielai priimtų. Maine guds jau War Assets 

yra įgijęs Įvairioms

nlono ir t ilgei qCJ.turi
Rnraoii zyfKaiui mr. navmą, kuos uro .

laiku ir buvo nuvykęs i Education turi rekomen- 
Quoddy Village. Kadangi įduoti mokyklos steigimą 
aš turėjau būti Pennsy 1 vani-1 Assets Administraci
jos Lietuvių Dienoi.' kurios j Jai- Nuo ši08 įstaigos reko- 
pelnas skirtas BALF’ui tad'mendacijos daug kas pa
skubtai iš Washingtono is-freis- Su Bureau of Educa- 

kdamas. įgaliojau adv. tJon Field Reprezentative 
edą iš NCWC tartis su p. Mr. Winn Taplinu plačiai 

Lavinu ir kitomis istaigo-f^^^Bėjau ir išsamiai rei
kalą išnagrinėjom. Jis panus.

Iš Maine’o valstijos viso
keriopos talkos galime ti
kėtis. Kadangi Maine nėra 
Medical mokyklos, mes 
ypač butume pageidaujami. 
Bet Medical mokyklai steig

ta suomių kilmės, kurių ko- ^anizaciiomsJ turto” Drau-1 reikia Medical Associa- lonijos yra Maine’o valsti- ReeTu dalwaXme tiono “gyrimo. Iki tas bus
jos pavyzdžiu Pasak gu- n Jartomente of Stoto ir «t2uta-S galėtume steigti tik 
bematoriaus. balt i e č i u s n.?, «r u. „o,... Pre-Medical mokyklą, kuri

ninkavimu vis dėlto išgavo Kaip 12 valandą nakties
porą bačkų. Taigi, kaip vai-susirinkusieji apleido sta-

ir pigiau. Čia galima apgy-Į1’18; vyresniosios Yauniškiu 
vendinti 3,000 šeimų, kiek-įdukterjes Emilijos vyras,įsikalbėti
vienai šeimai skiriant po 
1OO

gauti progos 
Yauniškiu pasi- 

vienu- 
meniškai pa- 

daktaraiJaunam
J. G. Paliliunas, kuris per-!irgi buvo malonu su visais 
statė eilę kalbėtojų, kurie pasišnekučiuoti., 
pirmąjį lietuvį gydytoją

____ _ _ vv_ ____ ~ Winnipege. Alfonsą Yau-
Hma Įsteigti naują~Maža?ą! niškb pasveikino ir jam lai- paskui dar 
Lietuvą su apie 15,000 gy-j palinkėjo.

Plt-ll
Dr. Yauniškis pora mėne

sių paviešės Kanadoje, o 
vieniems me

tams išvažiuos atgal į Ang-
ventojy. lie čia galėtu susi-į Kalbėjo daktaro tėvas, įliją, aukstesnius daktaro 
kurti savo kultūrines, švie- Povilas Yauniškis, motina,;kursus užbaigti. Po metų 

Uršulė Yauniskienė. Salo-į laiko Dr. raumskis žada 
meja Yauniškytė, slaugė ir gryžti į Winnipegą ir čia 
Dr. Alfonso sesutė; Jean užsidėti ofisą. Taigi atrodo, 
Raubienė. taipgi daktaro kad no metų laiko turėsime 
Alfonso sesutė; Alekas Ur- savo lietuvį gydytoją Win- 
bonas. Alfonso dėdė, Yau- nipege.
niškienės brolis; Emilija 
Paliliunienė, vyresnioji Al

savo kultūrines, švie
timo- biznio įstaigas. Įdo
mu. kad žemės plotas dar 
be vardo ir gali būti vadi
namas kokiu norime vardu. 
Maine valstybės įstatymai 
garantuoja pilną laisvę. 

Panašią koloniją perei-

žadėjo apie musų planus 
gražiai atsiliepti ir reko
menduoti leisti mums mo
kyklą steigti.

Seeretary of Education 
of Maine Mr. Ladd musų Idai. Ji ir šiandien vadina-

Visų Draika*.

Dernaioriaus. Dauiecius Dept of justice. jie patarė 
Maine o valstija lygiai trak- ieganzuoti «į proiektą Fe- 
luotų, kaip ir svedus, kūne de8ral Burea<] of Education 
Maine ą yra užimponavę. iir Departamente of the,

Pasikalbėjimas su Mrs. State of Maine. Buvo svar-; reikia įteikti Bostone, 4-se 
Rooseveit. Vėliau lankiausi bu teisiškai išaiškinti, ar A-į kopijose. Prie galutino pa- 
Campobello saloj, New merikos vyriausybė turi ga- siūlymo reikia ir čekio. Ma- 
Brunsyjcke, Kanadoj, kur lių teisėtai išduoti D. P. ximum priima $25,000. Wa- 
su ponia Rooseveltiene įdo- studentams ir profesoriams shingtone ir Bostone patar
imai pasikalbėjau tremtinių vizas. Išaiškinta, kad De- ta pasiųsti apie $2,000. To- 
atvežimo reikalais. Quoddy partment of State gali leisti kią sumą BALF valdyba ir 
Village ta jos problemas po- Amerikos konsulatams Eu- paskyrė. Prašome “fair pri 
nia Rooseveltiene žino. Už . ropoję vizas išdavinėti, pa- ce su 95 arba 100 nuoš. nuo- 
pabaltiečius ji Londone bu- įsiremdamas 1924 m. grao- laida.” Fair price jie yra 
vusi su rusais smarkiai susi-džio mėn. 22 d. įstatymu, numatę $396000.55. 
kirtusi. Rusai buvę užsispy-į Department of Justice davė Grįžęs iš Washingtono,- 
rę pabaltiečius tremtinius ir to aplinkraščio nuoraša.!New Yorke sušaukiau Val-

galėtų tikėtis būti pripažin
ta pilna Medical School. 

Galutinus dokumentus

idėja taip pat patinka. Jis, 
nematęs profesorių, mokyk
los rifer sftidenių. : aiška- ne® 
gali nieko daugiau, tik rė

prievartos keliu versti grįž
ti į savo kraštus. Ji pasi
priešinusi. Susipažinti su 
pačiais lietuviais vietoje, ji

Taigi, iš juridinės pusės vi-.dybos direktorių posėdį, ku- 
zas išduoti kliūčių nėra. Ju- įriame pateiktas šis raportas 
ridiniai, Lietuva yra neori-! ir kuriame BALF direkto- 

, klausoma valstybė, turi ir. riai vėl įgaliojo toliau (Juod
is Londono buvo lėktuvu legali išdavinėti savo pasus. į dy reikalais rūpintis. Tą ir 
specialiai nuvykusi j Hanau, Į Su Amerikos vizomis iie'darau

tam šimtmetyje pačioj Mai-|fonso sesutė, Dr. Raznows- 
ne šiaurėj buvo įsigiję šve- kis (lenkas); Petras Pūras;

aldermanas Stepniukas(len- 
. kas), V- Steponavičius, M.

(iš North West Terifbnjos, 
atominės bombos kasyklų— 
atostogoms parvažiavęs); 
Povilas Liaukevičius, ūki
ninkas iš McGregar, Man.; 
ir Stasys Žalys, irgi buvęs 
atominės bombos kasyklų 
darbininkas, dabar jau me
dicinos studentas. kuris 
mainose uždirbtomis lėšo
mis mokinasi medicinos.

Visi kalbėtojai reiškė Po
vilui ir Uršulei Yauniš- 
niams pagarbos už sunaus 
išmokslinimą, o jų sunui 
daktarui linkėjo laimės jo 
profesijoj.

Kadangi kartu atsibuvo 
ir daktaro tėvų, Povilo ir

mą New Sweden, su ių di
džiausiu miesteliu 
hplmu.

Jei Strattono bilius sėk-
komenduoti. Ir jis žadėjo.mingai praeitų ir iei tuks- 
parašyti atitinkamoms įstai- tančiai musų tautiečių at- 
goms. kad BALF nori įs-į vyktų, butų labai gražu 
teigti mokyklą D. P., vete-, jiems pagelbėti sukurti gra- 
ranams, vietos jaunimui; žią Naująją Lietuvą. Apy- 
jiems patiko ypač miškinin- linkėj žemės plotų yra dau- 
kystės ir žuvininkystės giau ir nebrangia kaina ga- 
mokslas. Maine nėra nei žu- Įima įgyti.
i^^ne^edlcin^ mok"/1 Šiam Planui »vy*«1yti ma-
iSTsSv. “;/u,kia ^nt 1 mni°-
mokyklas steigti pateikėme n
planą. ' Dr. J. B. Končius.

CHICAGO. ILL.

Vokietiją. Tenai ji pažino

WORCESTER, MASS.
CHESTNEY’S

CANTEEN

gali Įvažiuoti. Jei studentai! Rugpiučio 22 d. nuvykau 
negalės grįžti į laikinai pa-' i Bostoną. Pasitaręs ir išsi 
vergtą Lietuvą, tada, pagal kalbėjęs su eile musų vei- 
Prezidento patvarkyma. jie kėjų ir įvairių pareigūnų, 
gali likti Amerikoj, kol bus. rugp. 25 d. 9 vai. ryto drau- 
jiems proga grįžti į Lietu-!ge su adv. šalna, įteikėme 
vą, arba į U. S. zoną, Euro-' papildomus dokumentus ir 
poie. reikalingus paaiškinimus.

VIETA MALONI IK KILTA
Visokių Girimų, Alsot, 
gardžiai pagamintų Vak 

gių tr vsKanazių
Čia gaunama ir “Kslaivia” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STRECT 

WORCE8TER,

* Baltic Universitetas yra 
dabar Vokietijoj. Britu zo- 

inoje. Iš Britų zonos niekas

Tarėmės su 5 pareigūnais, 
įvairių sričių specialistais. 
Jie, reikia pasakyti, parodė

j negali Į Ameriką išvykti,'gilaus susidomėjimo ir atsi 
įtaigi ir Universiteto perkel-'dėję išstudijavo musų pa- 
;ti negalima. Bet amerikie- ruoštuosius ir įteiktuosius 
čių zonoje vienuolikoj gim- dokumentus. Dar paprašė, 
nazijų ir keliolikoi univer-, nurodyt, kaip kiekvieną na- 
sitetų mokosi apie 2,400 mą manome sunaudoti. Rei- 
jaunuolių. turinčių teisę bu- kėjo dar kartą papildomai 
ti priimtais į universitetus, paruošti planą, kurį grįžęs į

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre
suodamas :

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

Uršulės Yauniškiu. sidabri
nių vestuvių sukaktuvės, tai

Socialistai pradeda veikti.
Rudeniui artėjant, Chica- 

goję žmęnės pagyvėjo. Vie
ni vienoje kryptyje,,
kiti dirba savųjų pažvalgų 
sferose. Dar kiti pasimoję į 
platesnę veiklą — nuo tos 
patarlės — svietą išjudinti.

Kaip kada. geram tikslui 
darbas pasiseka. Priklauso 
nuo veikėjų ryžtingumo.

Geriems darbams žmo- 
’nės pritaria ir remia- tik gal 
trūksta dažnai vadovybės. 
Ypač socialistų idealų kles
tėjimas riškėja. Socialde
mokratų pažvalgos šiuo lai
ku visur pažangą daro, ple
čias ir bujoja lyg pavasaiy 
žiedai atsiskleidžia.

Chicagos lietuviai socia
listai vra pasiryžę daug 
dirbti. Rodos, už poros mė
nesių ar apie tą laiką žada 

perkai kurie kalbėtojai h-jiem- rerlg;i‘ vakarą • ka-
daug laimės, ilgu metų ir! 
gilios senatvės susilaukti 
palinkėjo.

Pagaliau tvarkos vedėjas 
J» pakvietė Kezį Beniušį 
kuris turįs kokį tai komite
tą sudaręs, kad.visų Winni- 
pego ir apielinkės lietuvių 
vardu daktarą Alfons? 
Yauniškį pasveikintų. O tas 
komitetas pasirodė didelis 
suprizas daktarui Yauniš
kiui. nes kai Beniušis per
skaitė pasveikinimą, tai pa
aiškėjo. kad apie pusantro 
šimto lietuvių prisidėjo au
komis nupirkimui dovanų 
Alfonsui Yauniškiui. kaipo 

rav-

daug metų rengė. Parengi
muose su vakarienėm žmo
nės visada lankydavosi ir 
būdavo patenkinti. Tik tiem 
nepatikdavo, kuriems pri
trukdavo vietos atsisėsti 
prie skanios vakarienės sta
lo ir pasiklausyti progra
mos.

Datas ir vietą kol kas per 
anksti pranešti. Tik sakau: 
rengkitės patys ir pasirū
pinkite ateiti su draugais, o 
busite visi patenkinti.

J. J. P.

Pakalbink biznierius 
pirmutiniam lietuviui gydy-! siskelbti

P*-
_______  ________ Keleivyje,” pa-

tojui Winnipege. Suprizas1 garsinti savo biznį tarp lie- 
buvD ne tik daktarui, bet ir tuvių.

I



Puslapis Ketvirtas BOSTON

Lietuvos Partizanai

Maikio su Tėvu
kurie tarp ko kita ir Lietu- 

č.iviai vos teritorijoje gavo tokios ja dar

rusiškas uniformas su vi
sais rusų kariuomenės ženk
lais, kad arčiau prieitų prie 
karinio tikslo objektų, Taip 
pat yra dalinių, kurie nešio- 

Lietuvos kariuome-

visai teisin

JŽANGA.
Paskutiniai karo 

pasaulyj'e
daug ‘ šnekama apie tautų Qa,.<KI# Kena., .auKai ir zanai, apsirengę 
apsisprendimų ir laisves bei uT & n,UVri0- • met,U 1 "**'
mfrXT.Xop™ š^kinZ v‘en\NKV?-

kurias turėjo pagrobusi Ru- p^,lePdamI te‘
51 Lietuva kas dieną buvo Pririnkti ginkhj. kiek 
vis stioriau ir stioriau rau- tlk noreJ°- Lietuviai bran- 
donujų okupantų spaudžia- S?"° "ieko nekažtH°J®n- 
ma ir naikinama. Kada povokiškojo teroro trejų metų Įį
dar aršiau tą terorą tebetę- Fjrm?eji ginklų nnki- 
sė ‘Išlaisvintojai”, lietuviai orSanizayo partizanai- 
negalėjo pajusti kartaus nu- "2 S?™ 2 JTle?
si vy limo Vakaruose skel
biamais laisvės Šukiais bei 
jų skelbėjais... Išsekus kan
trybei, jau 1944 metų gale 
jie pradėjo aktyvų pasiprie
šinimą prieš krašto paver
gėjus — pasipriešinimą gin
klu. Susikūrė platus judėji
mas. vadinamas partizanų 
judėjimas.

Toji kova vyksta už tik
ros “geležinės uždangos.” 
Ilgas laikas praslinko, kol 
užsienio lietuvius pasiekė 
vienas kitas pluoštas paski
rų žinelių apie tai, kas ten 
ištiesų dedasi. Mes. visi už 
Tėvynės ribų esantieji lietu
viai. neturime nei galimy
bės, nei moralinės teisės

—Tegul bus pagarbintas. > —Tu, tėve
Maike! < igai kalbi.

—Tegul bus. tėve. tegul* —Aš. Maike, rokuoju, 
bus. tik nežinia kas. į kad valdžia turi būt nuo pa- kvalifikuoti tą kovą, skatin-

—Sei, Maik, ar tu girdė-'ties Dievo. Jeigu ji bus nuo 
kad šventas tėvas ap-J Dievo, tai negalės būt blo- 

Bet tokia valdžia, kaip
jai

ti arba tildyti. Bet mes ne
galime ja nesidomėti, kaip 
didžios reikšmės faktu ir
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grįždami atgal
5. Ryšių priemonės.

Jos yra gana įvairios. 
Partizanai turi lengvų ir 
sunkių auto mašinų, motor- 
ciklių. dviračių bei papras
tų vežimų. Kartais ištisi ko
vos daliniai, ginkluoti tik 
revolveriais, keliauja iš vie
tos į vietą traukiniais, apsi
rengę civiliškai ir apsirūpi
nę netikrais dokumentais.

ties vieną ir kitą okupantą, 
kurių įžengimas į Lietuvos 
žemę nieko gero nežadėjo. 
Prie surinktų ginklų krūvų 
partizanai prisiekė panau
doti juos Lietuvos laisvei ir 
nepriklausomybei atstatyti.

Nuo partizanų neatsiliko 
ir visi lietuviai, kiekvienas 
pasislėpė po keliatą šautu
vų ir tūkstančius šovinių. 
Dideles benzino bačkas už
kasė į žemę, suslėpė geras 
auto mašinas bei motorcik- 
lus. Visa lietuvių tauta apsi
ginklavo gaivališkai. lyg 
nujausdama, kad svetimųjų 
okupacija gali trukti ilges
nį laiką.

Iš to matyti, kad lietuvių 
partizanų ginklai yra dviejų 
rusių: vokiški ir rusiški. 
Vokiškųjų ginklų atsargos 
dėl dažnų susidūrimų su 
raudonąja armija ir enka
vedistais labai sumažėjo. 
Todėl šiandien partizanai 
daugiau ginkluoti rusiškais

šaukė vainą bedieviams? iga
—Girdėjau. Bet iš kur tė- Stalino načalstva, nėra nuo1 negalimi nesekti to fakto 

vas žinai? ; Dievo, užtai ji ir negera. J su giliu atjautimu. Todėl ir
-Man zakristijonas sa- _Eina-nt popiežiaus logU bandp™e žiV pr0 “^lež‘' 

ke. Jis nušlijo, kad jo sven- ka_ tžve, Stalin0 dfk. nę icdangą prasprūdusių
jeigu tik tįkritOs ko a07vaizda apy’ ginklais, kuriems lengviau
tai pilną “ n “Tėvvnės Aidai ” BaIlma parūpinti atitinka- 

laisvę biznį daryt. > e- Aidai. šovinių. Apsirūpinimas
—Na, o kaip tu rokuoji. 1. Lietuvių partizanų orga- papildomais ginklais ir 

Maike, kokia valdžia yrat _ nizacija. amunicija ne visada esti
geriausia? j_ Partizanai yra dviejų ru-.lengvas: kaštuoja pastangų

—Geriausia valdžia yra šių : ginkluotieji ir begink- ir kraujo. Vienok partiza- 
tokia, kurią patys žmonės j liai. Didžiausią baimę ko- nai sugeba nugalėti kliūtis, 
išsirenka ir kuri tarnauja1 munistams kelia ginkluotie- nes. gerai pažindami savo 
žmonių labui, o ne pati sau. ’ ji partizanai. Kiekvieną ko- kraštą ir turėdami ryšį su 
Tai demokratinė valdžia- munistą šiurpas nukrato, iš- gyventojų masėmis, jie su- 
tėve. Jei tokia valdžia pasi- girdus “LLA’’ arba kimi- žino, kur yra rusų policijos 
rodo netikusi, žmonės gali gaikščio “Kėstučio” pulkų ar- kariuomenės sandėliai, 
ją pašalinti ir kitą pasta-į vardus. Keliaudami trauki- staigiai užpuola ir pasiima 
tytt iniais, automobiliais ar tro- karinės, municijos, kiek

—Tada butų revoliucija,-kais komunistai tik ir šneka jiems reikia. Taip pat var- 
Maike. , apie šiuos jiems baisius var- giai pervažiuoja per Lietu-

—Ne. tėve, demokratinėj dus^ vą rusų karinis traukinys,
tvarkoj valdžią galima

, i _ j*. i i, - Act, IC*C» II Otenybe per radiją kalbės, tatura butų gera
tai abudii atsiklaupę pue Į<unjgai turėtų tenai 
radijo laukėm. - - v

—O kodėl klupojot?
—O kaipgi neklupoti.

T..l~dun šventas tev’aS A-U
Vili ne

koks balamutas.
—Man rodos, tėve, kad 

jis toks pat žmogus- kaip ir 
visi.

—Šitaip nešnekėk, Mai
ke, ba užsitrauksi smertelną 
grieką.

—Jeigu popiežius ir butų 
per radiją kalbėjęs, tai tė
vas vistiek nesuprastum.

—Kodėl?
—Todėl, kad jis visada 

kalba lotiniškai.
—Pasakyk. Maike. kodėl 

šventas tėvas nekalba an- 
gelckai ar lietuviškai?

—Lietuviškai jis nemoka. 
Galimas daiktas, kad ir an
gliškai nemoka. Antrą ver
tus. jis tyčia kalba lotyniš
kai, kad suprastų jį tik ku
nigai. Žmones popiežius 
vadina “avinais” ir “avelė
mis,” taj yra. nieko nenusi
manančiais sutvėrimais, ku
riuos turi valdyti jis ir ku
nigai.

—Jau tas, vaike, ir man 
nepatinka, kad katalikus 
avinais vadina. Visi žino. 
kad avis yra durniausis gy
vulys. Kad jau nors veršiais 
pavadintų, tai vis jau ne
tiek apibrozinimo.

—Iš dalies taip ir yra, tė
ve.

—O, šarap. Maike, neuž- 
gauk katalikų. Geriau papa-

Kovos vienetai turi radi
jo ryšį, kas ypač palengvi
na pasiųsti pagalbą į mū
šio lauką iš kitų vietovių at
sarginius dalinius, bei orien
tuotis įvairiose kovos padė
tyse.

Partizanai turi ir didesnį 
trumpų bangų siųstuvą, ku
ris kaltais girdimas net ir 
Vakarų Europoje. Taip pat 
partizanai yra apsirūpinę 
rašomomis mašinėlėmis. į- 
vainomis spausdinimo prie
monėmis. Jie leidžia slaptus: 
laikraščius, politinius biule
tenius, kuriuos plačiai išpla
tina po visą Lietuvą. Jų lai
sva spauda iškelia visasi 
raudonųjų okupantų blogy
bes, krašto fizinį, kulturinį, 
moralinį ir ekonominį nai
kinimą. praneša apie oku
pantų vykdomus lietuvių 
suėmimus, nužudymus bei 
ištrėmimus iš Lietuvos į Ru
siją. Slaptoji spauda drąsi
na ne vien kovotojus, bet 
palaiko visos lietuvių tautos 
kovos dvasią
tos baimės okupantams.

(Bus daugiau)

ivarn rim-f------- -----

Biurokratinė Tvarka

Paveiksle matome jauniausią Amerikos fizikos moks
lininką. Tai yra Raymond Schiff. 21 metų amžiaus. 
Būdamas aukštojoj mokykloj, du metus prieš atomi
nių bombų išradimą, jis jau parašė žymų veikalą apie 
atominės energijos ateitį, o dabar, sulaukęs 21 metų 
jis dirba labai svarbų darbą atominės energijos iš- 
dirbystėje Pittsburghe.

MARGUMYNAI
i ai mijos tiekimo ofise. Su
rasta specialus aparatai, ku-

------- i rie duoda “namų gamybos”
Skaitytojai, .beabejo, bus lietų ir temperatūros pakai- 

jau girdėję apie medžio ai- tas — aišku, laboratorijoje, 
kcholį (wood alcohol). Bet Iki šiol armijos drabužiai 
tas alkoholiu nevisuomet būdavo drėkinami taip, kaip 
būdavo medžio alkoholis, 'šeimininkė drėkina žlugtą.

Bet yia ir tikrojo medžio Bet neduodavo geistinų vai- 
alkoholio, kuris padaromas šių. Kas kita su aparatu, ku- 
tik iš medžio. Pirmieji toki ris duodą “namų gamybos” 
alkoholį pradėjo daryt vo- lietų ir šiaip drėgmę, arba 
kiečiai. Dabar jį gamina ir temperatūros pakaitas. Mo-

Cukrus ir alkoholis iš 
medžio

tivvizMnlmn oi CZinill lz Ožį . L C.11 TY 1 KI Lr £11
BUICI IRVIiai. i i a tunwo z fralitnvkoeUHXXJII ▼ •yvt'lt . \

, _ Pa
šalinti balsavimo keliu.

—Maike, man da rupi 
popiežius. Jis apšaukė Vai
ną prieš bedievius. Bet pa
sakyk, kaip jis galės juos 
nuvajavot. neturėd amas 
vaisko?

—Žinomas dalykas, tėve, 
kad popiežiaus žodžiai nie
ko nereiškia. Dėl to niekas 
rimtai su juo ir nesiskaito.

—Beje. ar popiežius rūpi
nasi apie biednus žmones? 
Ar nepaaukavo jiems kokio 
tūkstantuko? Juk aš misli- 
nu, kad pinigų jis turi.

—Ne. tėve. Popiežius mo
kina, kad žmonėms reikia 
kentėti ir melstis; pinigai 
nereikalingi, nes tai velnio 
išmislas. Jis pataria darbi
ninkams ir nestreikuoti, bet 
klausyt darbdavių ir ne- 
murmėti.

, , , . - - - i —Balioni!... O kaip tu su
sa^?k- šventas tėvas pa-.kurnpanu dirbsi išvien, ar 
sake. (broliškai mylėsies? Juk ir

da.ug. k3 pasakė, j mano durna galva supran- 
feve, bet is jo pasakymų ta. kad nega|j buti
nieko neišeina. | _Ir nebus tėve. nieką-

—Kaip tu čia, Maike. da- dos
bar šneki? Tokia asaba nie-j —Olrait. denkiu, Maike, 
kų nekalbės. ’

Partizanų organizacija nesumokėjęs didelės duok- 
yra apėmusi visą Lietuvą, lės partizanams.
Ginkluotųjų partizanų vei- 3. Apsirūpinimas maistu.

Maisto problema yra ne 
taip sunkiai išsprendžiama.

būna atsitikimų, 
sanyu. Kau kad partįzanai padaro rėk- 

sudaro regulia.; „j,tačiau daro tik

T , . , . ! kad tu man taip viską gerai
, ~'{į1™ gal atrodo ne nie- jšklumočijai. Eisiu pas zak- 
kai, bet darbo žmogui jis rigtjjoną ir paimsiu ji ant

kimas yra centralizuotas, 
tačiau tikslingumo sumeti
mais yra dekoncentruotas. i 
Galima drąsiai sakyti, kad 
partizanai sudaro reguli> vįZlcl1a t
rianbri*!Lietuvoje naujai kolonizuo- 

'/°\ska'- tų rusų arba vadinamuose
S“ S,?ari^Lto«v^":iya^biniuo?e ukiuo^ ,bhf

iz • • . įstaigų ar įmonių pagalbi-nuomenes skaičių. Kam mi—. • , • i ...nobo si L •„ 4 - p muose ūkiuose. Rekvizici-neta, si kariuomene yra su-iš
sidariusi iš dviejų pagrindi-! d°ri 
nių karinių formacijų, ku
rios ir vokiškosios okupaci
jos metu vedė aršią kovą 
prieš ruduosius okupantus.

Minėtos karinės formaci
jos yra sudariusios bendrą 
štabą, kuris derina tų viene
tų veikimą. Vienetų kovos 
daliniai yra išskirstyti po 
visą Lietuvos kraštą kovos 
parengtyje. -

Lietuvos teritorija yra pa
skirstyta kariniais rajonais, 
rajonai apygardomis, o šios 
— apylinkėmis. Kautynių 
vienetai yra pilnai visu kuo 
aprūpinti ir turi savo atski
rus vardus.

2. Apginklavimas.
Partizanų kariuomenės

praeina be rimtų susi
dūrimų su rusų kariuomene 
ar policija, nes ūkių sargy
bos būna negausios ir nepa
kankamai ginkluotos. Be
veik visada pasiduoda ir 
šūvio neišleidę. Esant rim
tam reikalui susidarvti di
desnius kiekius maisto at
sargų. ypač artėjant žiemai 
ar gavus žinių, kad rusų ka
riuomenė su NKVD (dabar 

J—MVD) bandomis rengiasi 
pulti partizanus, pastarieji 
okupuoja tam tikrą teritori
jos dalį. pav., valsčiaus mie
stelį ar apylinkes, atimdami 
galimybes susisiekti šiai sri
čiai su kitomis teritorijo
mis. Čia jie šeimininkauja 
kokias dvi dienas. Iš valsty
binių sandėlių, kooperaty-

pasakė niekus. Štai. pavyz- RHtiR ‘ Kad ii araliai na apginklavimas geras. Gink- X* Pie.™^ * mėsinių parijui Lu JI paraiiai pa- ___ ima reikiamą kiekj apran-džiui, popiežius sako: jei-•“ tį"'*' 'nuklupojau '{« Partizanai pasirūpino pa-
on] vnldžin. hpHipviskzi t**! • * • ,« L J Luvn no ir maisto, r HSKU1 pasi*gii aiazi^ oenievisKa. tai pne lo ra(Ji;uso; sako. klau- Aas P,*!?, , X°2e_ trankia i tvirtnvp<? nureikia prieš ją kovoti; bet y,., tai hną svpnt: sunku ypač todėl, kad Lie- «,auKia į savo tvirtoves, nu-
jeigu šalį valdo karalius ar džiai, o dabar kain žiuriu tuva buvo smarkių rusų- įgabendami su savim ne
koks diktatorius, kaip Ispa- gja nieko švento nėra.Z'U”U' Y?k!ečili kautynių arena tos komunistų partijos ak- 
nijos Franco, tai tokia vai- _________ . ___  1941 metais
džia esanti gera. Na, ar čia kinta rusų
išmintingai pasakyta? i “Keleivis” visada yra gera “Nenugalimoji armija", me- 

—Yes, vaike, ir aš su tuo dovana draugams ir pažįsta- tusi ginklus, paknopstomis, 
nesutinku. Jei valdžia n°- be jokios tvarkos bėgo.
gera. tai mano parėtku, ją * L įsakykit jį savo arti- 1944 metajs atsilygi

rusų 
arena.

buvo sutriuš- tyvą. komunistu partijos kariuomenl. reikalams rarsĮdavu sius 
tarnautojus bei jų turtą.

4. Apranga.

Sovietijos žmonės turi po
sakį. kad senovėj žmonės 
tvar kėši “matriarchato” 
santvarka, paskui sekė “pa
triarchatas,” o dabar prie 
saulės Stalino, viešpatauja 
“biurokratas”.

Biurokratija visur yra į- 
kyri ir žmonės nemažai dėl 
jos skundžiasi. Biurokratas 
yra literos vergas; jis daro 
taip. kaip įsakyta patvarky
muose ir niekas negali jo 
perkalbėti ar nukreipti nuo 
įsakymo.

Kaipo pavyzdys biuro
kratizmo gali buti Johnso- 
nienės čekis. Ji gavo $37 
čekį iš valdžios. Tą čekį ji 
atidavė krautuvei, bet už
miršo pasirašyti. Žinoma- 
bankas čekį grąžino atgal. 
Krautuvininkas Landsbo- 
rough pradėjo ieškoti John- 
sonienės. bet ji kur tai din
go. Prasidėjo susirašinėji
mas su Iždo departamentu, 
paskui su generaliniu kont
rolierių. Bet “patvarkymas 
yra patvarkymas” ir krau
tuvininkas už čekį negalėjo 
gauti pinigų. Pagaliau, po 
dvejų metų. kada reikalas 
pagarsėjo laikraščiuose, at
sirado kur tai Johnsonienė. 
Ji pasiuntė Iždui savo affi- 
davitą. kad ji ant čekio už
miršo pasirašyti, o pinigus 
už jį paėmė iš krautuvnin- 
ko. Bet ir tas nieko negel- 
bėio. nes čekis jau paseno ir 
valdžia neturi teisės už se
nus čekius pinigų išmokėti..

Pagaliau Kongresas išlei
do įstatymą, kad senus če
kius galima išpirkti. Dabar 
visi laimingi, iždas nebeturi 
“baderio”, Johnsonienės są
žinė rami. o Landsborough 
gavo pinigus. Bet kiek spau
da prirašė, kiek laiškų'pa-

amerikonai surado net ge- stebėti audinį ir jo' reakci- 
resnių būdų medžio alkoho- jas drėgmei, 
lį gaminti. Jis padaromas Darant šiuos bandymus 
greičiau ir pigiau. -buvo rasti budai gaminimui

Be to. amerikonai gami- tokio audinio, kuris nepel
ną ir cukrų iš medžio. Cuk- leidžia lietaus, 
rus ir alkoholis kone išim
tinai yra vartojami karo 
pramonėje. Iš jų yra gami-

Gausim “insuliuotų kaldrų”
Žiemos metu musu šeimi-

nami įvairus medikamentai,!ninkės turi vargo. Vyras ar 
spregirtiai ir kitkas. įnamis nuolat skundžiasi,

(kad jam šalta, negalįs rei
kiamai pasilsėti. O kaldrųVaistas reumato ligoms 

gydyti
Federalė Public Health 

Service praneša, kad vienas 
ios oareigunas, Dr. Herman 
Cabot- darė bandymus" su 
nauju vaistu, kuris yra tai
komas reumato ligoms gy
dyti ir yra žinomas kaip 
neostiominas. Jis leidžia
mas po oda ir, sakoma, ge- 

! rai veikiąs. Naujasis vais- 
itas veikia įtemptus musku
lus ir šalina iš jų tas sub
stancijas, kurios iššaukia 
reumatą.

Bandymai da nebaigti. 
Jei galutiniai bandymai pa
rodys. kad šis vaistas yra 
geras, medicinos mokslas 
bus padaręs didelį progre
są. Nuo reumato ligų ken
kia milionai senesnio am
žiaus žmonių.

“Namų gamybos” lietus.
Šio karo metu mokslinin

kai davė visą eilę naujų iš
radimų, kurie vėliau bus 
pritaikvti taikos metui, civi- 
lei gamvbai. Štai jums da 
vienas išradimas, kuris bus 
labai naudingas rūbų gamy
bai.

Karo metu kareiviai bu-

ji duoda bent kalias.
Po šio karo bus kitaip. 

Busią galima gauti tokią 
kaldrą, kuri svers vos ke
liatą uncijų, bet šilimos 
duos daugiau, negu kelios 
vilnonės kaldros.

Monsanto laboratorijų 
chemikai surado būdą ga- 
mint “insuliuotą audinį” — 
visai plonytį, bet šiltą.

Naujasis “insuliatorius” 
vra žinomas kaip “Santo- 
'•el.” Jame audinys sumir
komas ir i žsidaro Jo skylu
tės. Skystis taip susijungia 
u audiniu, kad jr geriau

siai akiai vra nepastebimas. 
Jis nepasiduoda nei plovi
mui, n°i lankstymui — lie
ka audinyje, kol šis nuside
ri ?r suplyšta.

Naujasis audinys neper- 
’^idžia drėgmės ir palaiko 
šilimą.

J VOK A t

NIEKO NĖRA BE 
PRIEŽASTIES

_—Morta, kodėl tavo no
sis tokia buka, — juokda-

vo išblaškyti po viso pa- masis pastebėjo Jonas.
šaulio užkampius — ir že
mės pusiaujo srityse ir toli 
moję šiaurėje. Jiems reikėjo

—Joneli, aš priežasties 
tikrai nežinau, bet manau, 
jog tai dėl to, kad aš jos

specialiai pritaikytų drabu-i nekišu, kur nereikia...
žiu. sakysime: atogrąžų | ----------------—
’rraštpose tokių, kurie ne-, REIKĖJO BŪT SINGELIU 
perleistų lietaus, o šiaurėje,
tokių, kurie butų šilti.

reikia pakeisti geresne.

Partizanai apsirengę įvai- rašvta ir kiek “įstatymų aiš- 
riai. Jie rėdosi pagal reika-Akinimų” buvo dėl to čekio.

mieste no tuo pačiu vokiečiams. Ią. Kartais užsideda pilnai kas tą besuskaitys?

—Kaip ilgai Adomas bu- 
Atogražu kraštams jau vo rojuje iki nusidėjo?, — 

turime visai tinkamu drabu- paklausė pati savo vyro. 
žiu. kurie neperleidzia drėg- —Jis buvo rojuje iki ne
mes. Jie buvo gauti pagal- turėjo pačios, — atsakė jai 
ba bandymų, kurie dai*yti vyras.

r r
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Kinijos vadas Či&n Kaišek Žydai padėjo bombą į'
pareiškė savo partijos šuva- trečiąjį anglų laivą, kuris' 
Žiavimui. kad Kiniją įstu- atėjo Hamburgan su suim- 
mė dabartinėn tragingon tais žydais, norėjusiais ne- 
buklėn ‘‘musų pačių drau-, legaliai įsigauti Palestinon, 
gai, kurie išeikvojo $900,- Iš dviejų pirmutinių laivų 
000,000.” Karui su japonais žydai nenorėjo geruoju išei- 
pasibaigus, Kinija turėjusi ti ir juos teko nešte išnešti, t 
milžinišką svetimos valiu- bet iš to trečiojo jie išsinešė! 
tos atsargą, penkis kartus' galvatrūkčiais. Reiškia, visi
didesnę, negu prieš karą. 
Dabar tie pinigai išleisti.

SIRIJA.

Ginklai* ir krauju pakils
visos arabų tautos- jeigu 
Palestina bus padalinta ir 
viena dalis atiduota žy
dams. Tokį pareiškimą pa
darė arabų šeikų (vadų) su
važiavimas Damasko mies
te.

VOKIETIJA.

jie žinojo, kad tenai buvo 
užtaisyta sprogimui bomba. 
Anglai greit ją surado ir su
naikino. 50 žydų suimta.

ATĖNAI.

Graikijos parlamentas už
gyrė naujos vyriausybės 
programą 279 balsais prieš 
2 priešingu. Ta programa, 
tarp kitko, siūlo Graikijos 
sukilėliams amnestiją, jeigu 
per 30 dienų jie padės gin
klą ir pasiduos.

KELEIVIS, SO. BOSTON■ —— - -*^ ■ «■
JIE TIRS ŽALINGĄ PROPAGANDĄ UŽSIENY

Čia matosi bendras Amerikos Kongreso komitetas, kuris šiomis dienomis iš
skrido užsienin patirinėti. iš kokių šaltinių tenai plaukia biauri šmeižtų pro
paganda prieš Jungtines Valstijas., Tyrinėtojai aplankys 2(T valstybių.

I Antanas Anužis iš Urbaičių kaimo, Paieškau pusbrolių Kitbaru 
Salantu parapijos, dabar esantis Vo- , T, , , ..
kietijoj, paieško savo motinos seserį kilusių iš Kauno redylx>s Kun-
iš savo tetą Oną Sadaitytę, kuri is- sįgalių sodžiaus. Norėčiau pasi-

. vyko Amerikon tuojau po pirmojo x /. .
didžiojo karo ir gyveno New Yorke. matyti SU jumis arba jūsų vai-
Ją pačią ar kas apie ją žino malo- kais Esu Zofija Andriukonytė, 
niai prašomi atsiliepti šiuo adresu: • .y , L

Antanas Anužis (39) kilusi is Mitasiunes kaimo. Ma-
m’den COpT’RHpmTnarBayern ,n° Pabrolius arba kas apie 
P. C.—I. R. O. Team Area 1045 Įjuos žino, maloniai prašau atsi-
Li^UShZonįTgeGermany. Šiu° adresu: <39>

---------------------------------;1 Zofija Andriukonytė,
Paieškomi: Talala Ignas ir Ado- 9211 Third av Tlotrnit 1 Mich mas, kilę iš Sešikų valsčiaus, Mai- lnirQ dV~ u*-rro11 L Ma

lūnų kaimo." Paieško Viktoras Lipi
nis, sūnūs Elz. Talalaitės, Mailunų 
kaimo. Prašomi atsišaukti šiuo adre
su: Vikt. Lipinis, (16) Kassel-Ober- 
zwehren, Mattenberg D. P. Camp,
U. S. Zone, Germany.

Žinantieji ką nors apie Valiulį Jo
ną sūnų Dionyzo ir Paulinos Alek
navičiūtės, apie 60 m., dirbo Fordo 
dirbtuvėje, kilusį iš Šiaulių apskr., 
Pašiaušės vaisė., Pakalniškių km. 
prašoma pranešti kur jis ranaasi.

Vladas Pentakis, U. S. Zone, Ger
many, Schwaeb Gmuend (14a) Lit. 
D. P. Camp, Bismark Kaserne.

Paieškau Raškausko Kastan- 
tino, kilusio iš Puodiškių kaimo, 

; Žaliosios vai., Vilkaviškio apsk. 
Maloniai prašau kreiptis šiuo 
antrašu: (38)

G. Ramonas 
588 Orchard st.,

Warrior Run, Peely, Pa.

’ARSIDUODA trijų kambarių 
namas su furničiais. Kaina yra 
$2.000. Prašau kreiptis šiuo ad
resu: (39)

Tony Kraujles 
P. O. Box 254, VVilkeson, Wash.

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė.
ALIK ARMIN,

3444 Mass. St., Gary, Ind.
(Skelb. 5-8)

Už socialistinę tvarką Vo
kietijoj stipriai pasisakė ... , _ ... t .
Anglijos užsienio reikalų’ Mohandas Gandhi pabai- 
ministeris Bevin. Girdi jei-: &e į dienų bado streiką ir 
gu turėsim apmokėti didele'bandys. ateįsaukimais su- 
okupacijos lėšų dalį, tai stabdyti dabar vykstančias 
mes reikalausime, kad Vo-i1?1? lnd1 ir muzulmanų 
kieti jai tvarkyti butų suda-, skerdynes. Jeigu sitos 
ryta socialistinė valdžia. |Skerdynes nesustos, tai as 
“Nesąmonė butų Anglijoj *mlrslu' Pleiske jisai, 
vykinti socializmą, o Vokie
tijoj palikti kapitalizmą.”

INDIJA.

ČEKOSLOVAKIJA.

PALESTINA.

Anglų vyriausybė ruošias
pasiūlyt parlamentui suma
nymą pasitraukti iš Palesti
nos. Jei anglai pasitrauks, 
tai arabai, be abejo, pradės 
skersti žydus.

_ , , . . i Antanas Leikus, gyv. Vokietijoje,K T •• T ’ • T/^ 1 • todėl pabrangusi ir mesa.ĮStade (Elbe), Pulverweg D. P. Lith-l\auu Lietuviai KanadoieBet ui ineias- metų,uanian camp’ «?ve-

I KANADOS MIŠKUS AT- sų tėvynę Lietuvą—mes tik. 100 svarų gyvo svorio, ir to-
VYK.O 245 LIETUVIAI, lietuviai. Tad iki sekančio kia pat jų kaina yra šian- 

karto. R. dien. Reiškia, per 8 mėne-

. _ . ..... nančios giminaitės Jakštienės Mar-SaUSiO menesyje galvijai bu- celės. Apie A. Leikų smulkesnių -ži- 
VO parduodami po $35 UŽ ^E^a^st Have^Sn ’̂ 

(38)

Tarp jų yra inžinierių, agro- 
' nomų, studentų ir paprastų 

darbininkų.

UNRRA Komercijos Mo
kykla. Tokiu vardu Čeko-

Janas Petrulis iš Vokietijos paieš 
ko savo tetos Onos Petrulytės po vy-

einę onlvimi npi kipk lipnu- Steponkus, iš Jauniunų km., Su- S1US galvijai nei Kieh. nepa- f bačiaus vai., Panevėžio aps. Maloniai 
brango, O mėsos kainos ke- prašau kreiptis šiuo antrašu: (39) 

A. J. Safron
255 R. Main st., Gardner, Mass.Kas Mums Rašoma liamos kasdien vis aukščiau 

ir aukščiau.
F. Stankūnas Mozarto 

operoj.
nauuii imbuvių žinomas rausų daįninįn.
14 1 lietuviai buvo paskirti kag p Stankūnas, vra Paieškau apsivedimui merginos ar
bendrovei Great Lake Pa- n , . . ‘

Iš nesenai atvykusių Ka
nadon 245 lietuvių grupės, APSIVEDIMAI

Noriu darbo ant farmos ar
mieste už virėją. Mr. M. N. 
208 St. Clarens avė. (39)

Toronto 4, Ont., Canada.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

kyku. lokiu vardu Čeko- u uunBfl pakviestas dainuoti Mozar-slovakija nutarė pavadinti per Co Musų kelionę aivų operQj. <<Don Giovanni,» 
vieną savo aukštesniųjų mo-apm o k e j o Inteinational kurį bug statoma Newarke 
kyklų, kad pagerbti UNR- Committee of Refugees o 21 q New YorRe
RA. kuri davė čekoslovakiško Halifaxo iki Valora, 2g Valio musų
jai daug paramos. ,Ont, minėta bendrove. 'Franas! Tas pats.

moteries, kad butų be vaikų negir 
tuoklė, nerūkanti ir nesenesnė kaip 
45 metai. Aš esu našlys turiu kiek 
pinigų ir gerai uždirbu. Esu linksmo 
budo, gerai atrodau. Su pirmu laišku 
prašau prisiųsti paveikslą. Mano ad
resas: A. K. (39)

1420 S. W. 1-st avė,
Newland apt. 41, Portland, Ore.

JAPONIJA.

Ha, matau milijonus besikankinan
čius Reumatiškuose skausmuose, 
rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
šalčio ir nesmagumų varginami žmo
nės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų 
elementų ir brangių aliejų, iš skir
tingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skau
smus! Sena ir teisinga patarlė sa
ko: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl 
tepk su Deksnio Galinga Mosčia. 
Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmin- 
gumą Deksnio Galingos Mosties. 
Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16- 
oz. $5.00. (6-8

Reikalaukit tik

Deken’s Ointment
P. O. Box 666. Newark, N. J.

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame 
Paragvajų Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $125.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingaiusis vaistas ner
vams bei šilumą teikiantis sti
mulas raumenų veikimui. Pa
ragvajų Arbata nesudaro ne
migo ir sloginamo jausmo, bet 
atgaivinas išsekusias jėgas tų, 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broad way,

So. Boston 27, Mass.

SVEIKATA BRANGESNE 
UŽ VISKĄ.

Ligotam žmogui niekas ne
miela. Užtat turit rūpintis, 
kaip apsisaugoti nuo ligų. Ge
riausias vaistas yra M. J. švil
pas Miracle Ointment. Tai yra 
penkių rusių vaistai; kiekviena 
rūšis nuo įvairių skirtingu ligų. 
Jokie kiti vaistai negali lygin
tis su šitais ir jų nėra aptieko- 
gx». AŠ nardunriu fipstinor ligo
niams. ‘ ■‘5-

Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir 
smegenų nesveikumo. Nr. 2 
nuo reumatiškų skausmų ir vi- 
vokių paviršutinių skausmų. 
Nuo muskulų ir sąnarių skaus
mų. Persišaldymo ir aštraus 
kosulio. Nr. 3 nuo visokių odos 
ligų; nuo išbėrimų-rash; nuo 
vočių; nuo trūkio; nuo žaizdų

Mes turėjome pasirašyti --------
sutartį dirbti 10 mėnesių Pasaulis kada nors gailėsis.

Taip sako vienas tremti-
PAJ IEŠKOJIMAI

Buves valdžios galva To-'miške. Stovykloj labai šva-Į . laip sako vienas tremti
nio kuris dabar vra oa-Tu. maistas labai geras, re- nio laiškas is \okietijos,

a iv-i ėi -_______ ir laukia'tas kuris ir gerais laikais kurį gavo musų skaitytojaAmerikiečių ir angių zo-:»nicrnww nmn ir įauKidj . .___ .e VtKta

VOKIETIJA.

V. Vita. T^rp kitko rašo
ma: “Kova musų sunki,

Petras (Ramusio sūnūs) Šap
ranauskas, dabar Vokietijoj, 
ieško dėdės šimacausko, kuris 

išvykęs Amerikos prieš daugelį 
metų. Atvykęs iš Ratkunų kai
mo. Susisiekit per: Seimą (Šap
ranauskas) Shelpšienė, 1620

nose gyvenantiems vokie-, kartuvių, nori, kad po jo taip maitinosi
čiams maitinti nuo karo pa-' mirties jo pavardė įuty pa- 14 dienų dirbome miške sunki... ^AtslkelHyų irn^ 
baigos iki šiol Amenkaįsu .keista į Eisim Sakudz.Ko- ,kaip mokiniai padieniai ir matai nieko naujo, nieko

l,s,le'd.0,ja’? ?1-000'- ™)°ro K > iz j uždirbdavome po $4.65, o žadančio. Ir, rodos, luši. kri-
000.000. Iki sioi teko impor- Uz gyvenimo nusidėjimu ,14 dienų dirbame akor- si, neteksi jėgų. valios irlSpence st., Baltimore 30, Md.
tuoti 7,000,000 tonų maisto, atlygina mirtis.” (39)

Laiškai iš Lietuvos
“Dar Neturim Ramybės” “Rašom ii Pavergto Krašto’

Drg. J. Klukenskis pri- Kitas laiškas iš lenkų 
siuntė mums gautų laiškų iš okupuotos Lietuvos pasiekė 
lenkų okupuotos Lietuvos, drg. J. Klukenskį iš Kras- 
nuo Punsko. Vieną laišką navos nuo jo giminaitės, 
rašo giminaitis ir pasakoja, Laiške sako:
apie jo giminių likimą. Lai- Tetule ir dėde, 
ške sako: ! Rašom jums iš pavergto

Brangus dėde- šį laišką krašto Lenkijos ne labai 
rašau gyvendamas Lenkijo- mokėdami rašyti. Niekas 
je, Punsko apylinkėj, kur mus nemokino lietuviškai ir 
gyvenu jau treti metai, nes dabar neturime spaudos nei 
namus apleidau 1945 me- laikraščio. Panašiai auga ii 
tais ankstyvą pavasarį. Ma- mano sesutės ir broliukas, 
no tėvai, sesuo Julija ir dė- nors gėda prašyti, bet norė- 
dė Juozas 1946 metų žiemą tume labai gal galėtumėt 
išvažiavo į Rusiją, bet kur užsakyti laikraštį, musų gy- 
apsistojo gyventi — neži- venimo draugą “Keleivį”, 
nau. Taip pat ir jie nežino,! Prašvito mums valanda- 
kur aš gyvenu. Vyriausias t kada gavom pakvietimą į 
mano brolis, kurį jus gal ge- paštą. Atėjo pakelis ir tai 
riausiai prisimenate, yra buvo musų džiaugsmo va
jau žuvęs. . Trečias pagal landa. Galvojam, kaip 
amžių brolis dar negrįžęs iš jums atsidėkoti už jūsų ge- 
armijos ir ar gyvas ar negy
vas, nežinau. O musų ūkyje 
gyvena nežinau kas !

Tai tiek galiu pasakyti 
apie musų šeimą. Aš pats 
savo pragyvenimu negaliu 
pasigirti, nes iš namų išėjau 
apsiavęs tik paprastom 
klumpėm ir čia gyvenu pri
siglaudęs pas neturtingą 
giminaitį, kurs yra laba; 
per karą sunaikintas.

Tai tiek galiu parašyti 
apie savo šeimą. Kodėl taip 

manau nėra reikalo

ras širdis, užjautėt mus naš
laičius. Susiraminu ir aš.

diskai. Gaminame popier- proto pusiausvyros: rodos,,
malkes. Už 1 kordą moka plyš širdis ir mirdamas su- ——~, ... .$3.75, ir už pėdą kelio po šuksi pašaliui: gana čia ,. Brone Treid te. duktė Ju-
1 ir pusę cento. Miškas la- mus kankinti!.. Ir pasaulis llauJ\ kI,lu*1 JeznoLmf’e ?0’
bai blogas. Vos sukerta 1 tragiškai kada nors gailėsis, ie.s °' 'uzes vanaus ai es’. n" —-r, —  , —-.
kordą vidutinio pajėgumo kad taip pigiai keičia žmo- k.®to motin”s’ įvykusios j Ame-t^ susižeidimo, nudegimo ir 
žmogus. Gi spartuoliai da- gaus dvasią, jo galia ir tei- ri pn.es 24 ^et”s; Jon/) Pr^' i nušutimo. Athlets Foot; nuo iš
sivaro iki 2 kordų per die- singumą į mat: riąles verty-’nus ev ’c,aus’ 1.s^kJs 1J bėrimų dėl šalčio ir nuo daugy-
ną. Artimiausias miestas— bes...’’ Iš laiško. T^J^ib®8 kitM odos tik
150 mylių, tai Port Arthur.;
Jei kas iš lietuvių mus ap- Balsas iš Kanados giriu.

ne nuo 
niežėjimų.

Didžiai gerbiama Re- 5a2i° Ri‘huno- .k,'rio teta pra“
' a.Jušų ' leidžiamąjį “Kelei- ’į±ti 5u ia- Mfrs- į*!™ ske|Pa- 
vj“ pfrmąkart. aš pamačiau ’6ZO Sp<:nce st“ 30.

. 1925 metais. ' Tada aš darkannmkų ir buvusių papra- iankiau Kauno Aukštają| —____ _  _ _________
stų dai bininkų. Bet gyvena- Komercijos Mokykla. “Ke- Hajresk.u Kazimie 
me demokratiškai. Viens , • • „ Bronės ir Stasės Kau?

lankytų, butų labai malonu.
Musų sudėty yra visokių 

profesijų žmonių:, inžinie
rių, agronomų, studentų.

ieško Onos Apalionijos. Bronė, vėžįo Nr 4 nuQ 
Tre.derytė yra ištekėjusi • poison Ivy ir nuo Rash. Nr. 5 

nuo Pilės be operacijos.
Vartodami šitas mostis gau

nat greitą pagelbą. Jau sueina 
septyni metai kaip šitos mostis 
yra užpatentuotos ir pardavi
nėjamos po visas šalis. Turiu

įero Janciaus,, padėkavonių, — tūkstančiai lai- 
k „va.vv-s Kausteklvčių, And-| , _ . . . , , .

. . A . . . .leivis savo turiniu mus la- ruiio ir javoršo. aš esu Petras jan-1 skų. Patartina visiems bandyti,kitą supranta ir pataria ;!haj žavėjn Man č 
puikiai sugyvename. Luomų,tikf)avo J«y[aikio ‘į, Tėvu 
skirtumų nesimato. Sudaro- Pasikaibėjjmas.’’ Pa s k u i

čius. Iliariaos Jančiaus sūnūs, kilęs Kaina už dvi uncijas $1., tik 
is Tauragės apskr., Andrejavo para-, •<» - j :
pijos, Raukų kaimo. Aukščiau jvar- Nr. 2 nuo Pilės 52. Kasydami
dinticji asmenys malonės atsiliepti, pažymėkit kurio numerio rei- 
arba žinantieji apie juos pranešti . ■ r-r, n
šiuo adresu. Aneiė Paulok, , kalaujat. Siunčiam ir C.O.D.
21 Sproce st., Lawrence, Mass. tįems kurie prisiunčia SU orde- 

Adre-
suokite: M. ŠVILPA,

P. O. Bos 73, Sta. A, 
Hartford, 6, Conn.

rapųos. Biržų apskrities. Paieško:! Vietiniai ateikite: 944 Broad

me tikrą darbo bendruome-H.^j;";.;“,:';'^,,; “a|į'da; b—uoi 
vo po Lietuvą lankytis.

Musu bosas sako kad (Smetonos diktatūra “Ke- Paieškau savo brolio Stanislovo'riu 30 centų Štampais, 
esame geri darbininkai, nes leivio” neileisdavo—Red.) 
beveik kiekvienas padaro- Nuo to laiko praėjo 22 
me iki 1 ir pusės kordo mai- metai, ir as. šiandien esu 
kų. jau Kanadoj, prie miško

• v • • a a - darbų. Čia pasitaikė proga
Kai baigsis sutartis, ture- ir vėi “Keleivį” matvti. Jis 

Sime jau po keliatą dolerių. vis dar toks pat įdomus ir

pusseseres
(Kažuma) ir Elenos 

Jackevičiūtės (Jankauskienės), gy- 
cenančių South Bostone, Mass., kilu-' 
siu iš Uoginių kaimo, Antašavo pa-Į 

ieško: i
Sr. Viktoras Praniauskas. Alvar Nu- „a_-_a r’/vnr,nez 159, Buenos Aires, Argentina. Street, Hartford, Conn.

Mileikaitčs

kad dar pasaulyje yra kuri Ir jei ateis Tėvvnei laisvė, i 
tai už marių ir jurų žmonių ’’ ’ " ” '
kurie ir mus myli ir rūpina
si mumis. Daug kuo galiu 
pasiskųsti tokiai motiniškai 
širdžiai, kaip jūsų, tetule...

Negaliu aprašyti savo gy
venimo. jis sunkus, turiu 
rūpintis mažaisiais ir turiu 
daug darbo. liaukai kalnuo
ti. nualinti, lenkai gyvena 
musų namuose... Sugrįžus 
iš Lietuvos turim tik vieną

jei mes busime jai reikalin- Todėl turiu garbės prašy 
gi, tai visi kaip vienas eisi- ti, kad pradėtumet man jį 
me tėviškę vaduoti. siuntinėti. Noriu patapti

Kultūrinis gyvenimas kiek nuolatiniu 
aptilo, nes po sunkios darbo; JUSU, Stud. A. Ruzgys. 
dienos poilsis būtinas

Stengiamės užmegsti ry
šius su vietos lietuviais, bet 
vis dar tas viskas eigoje. 
Tiesa, vietiniai čia veik visi

Kainos Pasiekė 
Naujo Rekordo.

Pereitą sąvaitę maisto
yra manau nėra remsiu « **e pasidalinę į partijas. Sako, kainos Amerikoje pakilo
jums aiškinti, nes gal ius karvutę ir vieną kumelukę. čia yra net komunistuojan- iki tokio laipsnio, kokio da
patvs gerai viską supranta-;vežimo visai neturim. Taigi. čių. Gaila tokių nesusipra- nėra buvę šios šalies istori- 
te.. Jus ten. Amerikoj, ra- giminėlės musų brangus, tusių, brolžudžiams parsida-
miai pragyvenote visus ka- tikrai tikiu, kad jus mums vusių. Mes mylime savo
rus o mes čia ir dabar dar galėsit padėti... Sudie, su- kraštą. Komunistu vargiai 
neturime kaip reikiant ra- die, bučiuoju jus... _ kas iš musų pataps. Mes.
mybės... ‘ I S. Drūtytė, europiečiai, labai gerai ski- $1.50 svarui./..

Prašau dovanoti, kad gal--------------------------------- riame komunizmą nuo dar- Maisto gamintojai teisi-
nelabai sklandžiai parašiau. Kreipkitės pas tuos, kurie bininko kovos už jo sociali- naši, kad į abrango komai. 
Reiškiu pagarbą. Kl. skelbiasi “Keleivyje.” nę buitį. Bet kas liečia mu- kuriais galvijai yra šeriami,

tusių, brolžudžiams parsida- joj. Bostone apdžiuvę. pa-| 
juodę jautienos mėsagaliai. 
vadinami ‘‘rump steiki;.” 
buvo pardavinėjami jau po

Kalendorius 1948 Metams
“Keleivis” jau ruošia spaudai didelį Kalendorių 

1948 metams. Kalendoriuje bus daug straipsnių, 
naudingų patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir 
visokių pasiskaitymų. Kalendorius turės 100 pusla
pių rašto.

kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus galima 
prisiųsti kartu su prenumerata ar atskirai. Siunčiant 
pinigus kartu su prenumerata reikia pažymėti, kad 
užsisakote kalendorių, nes kitaip visi pinigai bus pa
skaityti už prenumeratą.

Kalendorius bus pasiųstas visiems užsisakiusiems, 
kaip tik jis išeis. Dabar jau laikas užsisakyti kalen
dorių, kad jį gautumėt dar prieš naujus metus. Už
sakymus prašome siųsti

“Keleivis"
. 636 E. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. ji« 
nejjali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes j'ų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirą ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų pydomos 
ypatybės palengrvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGl’LO. Dept. 2. .
4847 W. 14th Street, <

CICERO 50. ILL.
Arba atvykite j vaistinę

Stem Pharmacy
1847 W. 14th St, Cicaro 50, HL
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Moterų Skyrius
ŠJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Moterų Veiklos Apžvalga
Gailestingųjų Seserų (Slau- karai, tai ju tikrai nebūtų, 

giu) Mokykla Tremtyje. nes moterys didžiumoj vi-
Liepos mėnesyje 1946 įuome.t ,Pisisak°. ?.ž jaik»: 

metais Nurtingeno (Vokie- Bet dabar, _ kad tinkama, 
tijoj) stovyklos lietuvių
švietimo vadovas J. Grinius " ~
iškėlė minti steigti Gailes
tingųjų Seserų mokyklą. Jo 
minčiai pritarė tuomlaiki- 
niai UNRRA pareigūnai ir 
kai kurie savi gydytojai. 
Nors buvo ir tokių, kurie 
manė kad tokiose sunkiose 
ir netikrose sąlygose tokia 
mokykla neišsilaikys, bet 
jie klydo. Sumanytojų pasi
ryžimas mokyklą Įsteigė. 
Kursai prasidėjo spalių 14 
d., 1946. toj pačioj Nurtin- 
geno stovykloj, bet vėliau 
mokykla buvo perkelta Į 
Schwabisch-Grund stovyk
lą ir šįmet, liepos 20 d., dip
lomas gavo pirmutinės 34 
pasiryžusios tą mokslą Įsi
gyti kandidatės. Priimta bu
vo per 50 kandidačių, kurių 
mokymo eigoje keliolika at
krito. Per ištisą laiką moki
nosi 37 studentės, bet trys 
iš jų paskutinių egzaminų 
nelaikė.

Mokslo kursai susidėjo iš 
dviejų semestrų po keturis 
mėnesius kiekvienam se
mestrui, kas atatiko Nepri
klausomos Lietuvos Gailes
tingųjų Seserų programai. 
Tai yra daug trumpesnis 
mokslo laikas negu čia.

reikia turėti stiprią organi
zaciją ir žinoti ką veikti, 
kad sulaikyti žmonių sker
dynes. Tą kaip tik ir galėtų 
atlikti toks svarbus apara
tas. kaip Amerikos Legio
nierių Pagelbinis Moterų 
Skyrius. Atskirai be organi
zacijos moterys nieko nega
li padaryti; bet jei organi
zacija su 920.000 narių tą 
darbą pradėtų, tai aš tikiu, 
kad Į trumpą laiką išaugtų 
Į milžinišką tarptautini mo
terų sąjūdį.

Tą pačią mintį buvo per
nai iškėlusi ir pagarsėjusi 
rašytoja Dorothy Thomp
son. Ji parašė ilgą ir jaudi
nantį straipsnį, kviesdama 
moteris kovon prieš ateities 
karus. Ji irgi labai sekmin

KELEIVIS, SO. BOSTON

MOTINOS TRAGEDIJA

Tulas laikas atgal Brooklyne banditas “Tito” Williams nužudė Seimą Grafai
tę. 15 metų mergaitę. Dabar policijai tą kruviną sceną atvaizduojantį nužudy
tos mergaitės motina (vaizdelio kairėj, puola prie galvažudžio “Tito” gerk
lės. Valdininkai ją sulaiko ir ji alpdama krinta žemėn, kaip parodyta deši
nėj vaizdelio pusėj.

‘Šaltis’ Nėra Uzkre-
Teviskes Garse jau tilpo parlamentuose. ; „. f .

ir šių moterų atsišaukimas.! “Veikite savo vyrus—po- Ciama Llffa.
Čia jisai seka sutruropintoj litikus, kad jie padėtų mum

'Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBE APIE MONOLOGAI IR
SOVIETŲ RUSIJĄ 'DEKLAMACIJOS

Arba komunistų diktatūra faktų šioje knygoje telpa daugybė nau- 
šviesoje. isi nori žinoti apie Rusi-, jų, labai gražių ir juokingų monolo- 
ją. Visiems kyla klausimas kodėl' gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
Rusija nesusiatria su kitomis vaisty-{ darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti, tautiškos, humorūitiškos ir laisvama-

formoj : ; sugrąžinti tai, kas kiekvie- Beveik visi yra tos nuo
“Baigiasi gegužis ir artė-,nam žmogui priklauso, bu- monės, kad “šaltis” arba

j® birželio mėnuo. Mėnuo, tent: gimtasis kraštas ir pa- sloga yra labai užkrečiama
gai nurodė 6 k^ru^žiaurumą kuris musy tautos istorijoje'grindinės žmogaus teisės. liga. Jeigu kas čiaudi, šnyp- 
ir nereikalingumą. Ji teisin-1 lra.šytas gedulo raidėmis, i “Vėl sulaukus to laiko, ščia savo nosį, tai tokio sau-
p-ai «akn kad nprik mntpni j Prieš septynerius metus, kada patys galėsime tikro- gokis. neik artyn, nes gausi
bet ir vyrų širdys dreba ii'birželio 15 d., tamsiųjų šios sios demokratijos principais “šaltį.”

J baimės Vien tik pamisimus !?emės &ab’bių siautėjimas tvarkytis. grįšime niekeno Bet vėliausi mokslininiail pa 
apie kita kara Ji rašo tie-1“’ žmo£y niekinantieji jų neraginamos į savuosius’ bandymai parodė, kad toks 

i® h . - - - - užmačiai skaudžiai pakirto 1—:—=1 x~~—~ ,~i— 1 ---- •— j:--są ir nėra abejonės kad visi. 
kurie ,tą ios jaudinantį 
straipsnį skaitė- jai kuošir- 
dingiausia pritaria. Tas jos 
straipsnis buvo išverstas į 
visas kalbas ir tilpo visų ša
lių laikraščiuose, išskiriant

iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi ? Ar yra Rusijoj- laisvė, ar 
yra derru-kiaiija, kokie <iaruinin:<ų 

■ uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
; pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
: Lietuva buk tai yra Rusijos dalis, 
į Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
į yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
Į apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- 
I kia Lietuvos ateitis gali būti ? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 56 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta ? Ir deiko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Deiko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų ? Kodėl jam reikia riebalų ? Ši
tuos klausimas suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik .................................... 15c
EILĖS IR STRAIPSNIAI

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina ___  25c
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaot- 
sky. Kaina ................................. 10c
KUNIGŲ CELIBATAS

Ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para- 

kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ........................................... 25c

iihjnmu idinas negu įtiktai Ruaną Clhaleic a-orac. i SdUieiO DI Jungtinėse^ Valstijose, .kur;^^ neiJ^°b ^-Jnas. kada

darniai klestėjusią musų ne
priklausomą valstybę ir lie-. 
tuvių tautą atidavė vargui 

’ir kančioms.
“Kartu musų mintys grįž

ta ir į tas žaliuojančio ir 
saulėto birželio 14—21 die-

vienenems me-

niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina .......... 25c
DŽIAN BAMBOS SPYCIAI

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Bambo* 
pyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
noristiški straipsniukai ir juokai. 

Antra pagerinta laida. Kaina, 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą 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 šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.06

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir' dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbu valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................. $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina. .......................................„ 25c

kraštus ir vėl tęsime laisvu-1 įsitikinimas yra klaidingas, 
jų žmonių gyvenimą.” Faktas yra toks, kad me- MATERIALISTIŠKAS

Sveikiname tarybietes! 1 dicinos mokslas da nėra su-'
Lai jų visi troškimai išsipil- radęs mikrobo, kuris butų 
do ir mylimo krašto laisvės! “šalčio” priežastis. O jeigu (
viltis nežūsta. MEM— nėra mikrobo, tai negali būt kius’ *?>. pakaityk šitą knygelę,

ir užsikrėtimo.
Tiktai influenza yra už- 

. krečiama liga. Ir yra žino- ŽEMAITĖS RASTAI 
ma kad influenzą sukelia Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- 
mikrnhai kurine n^žinio!” žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
~~~ "7”-—y-- žinote, itaa JI ouvo paprasta ani-
oras. Todėl Šita liga beveik rao moteris, mažai mokslo išėjusi, 
visada ir pasireiškia epide-ĮSS&m irmKaTk^oS>.|K<>DĘL.AS NETIKIU

ISTORIJOS SUPRATIMAS
Ši knygelė aiškina proletariato fi- 

l losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas

BLIZGUČIŲ PASAKA.
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuo- 
jama. Kaina ............................. 25c

slauges turi mokytis pilnus; Dorothv Thomnson nena-itams Praslinkus, vilko teise Mačiau pavargusį tave, 
du lUetlL Tremtinės moki-Į iniTma S musų kraštui prisimetė šei-lPrie valgio nrkilenkiiai
nės nemažą praktiką gavo T*?'
UNRRA ir vokiškose ligoni- ’ b orga^1_

6 : zacijos ir plano mus pavienese.
Nors ir per trumpą laiką, 

bet jos išėjo į gyvenimą ge
rai pasiruošiusios. nes mok
slo laiku sunkiai ir nuošir
džiai dirbo, atstumdamos 
visus kitus reikalus.

Sveikinam tremtyje ir 
sunkiose sąlygose mokslą 
pasiekusias lietuvaites!

Moterų Rankose Taika 
ar Karas.

Legionierių suvažiavime 
New Yorke. rugpiučio 28 
d., p-nia N. Pearl pasakė, 
kad pasaulio moterys laiko 
savo rankose taikos raktą. 
Nuo jų priklauso ar mes tū

lį

mininkai išplėšė iš gimtų:Tikėk dar pasaka žavia, 
lizdų dešimtis tūkstančių į Tikėk—dar laimė lankosi.ii pianu mus Į7<avic- - r —.---------  t“—įniksiančiai ir milionai Kitų moterų. Į

nių nuomonės lokiu vairiutmus^ tautos vaikų ir įsve- . .mijomis. 1918 metais ji nu- 9 p^kui ji ėmė apysakas tašyti. Į DIEVĄ?neltnS Jautrus Šukiai iri?? juos gudžion naktin—ne- Tikėk dar pasaka... Juokai:tneS , k#nlMI 
• _ •»•__ i • ižininn ir Vankinfmuroc i tniandinantišVaštVi tumi" iUžinion ir kankinimams i to- £yve.n!m?? ios uesčka. 
nasilks ! limą pasvietį. ’ Tikėjai Kojos netekai.pasiliks.
Pabaltiečių Moterų Taryba.

“Tėviškės Garsas” prane
ša, kad pereitų metu rug- 
piučio 8 ir 9 dienomis Ess- 

! lingeno mieste, tremtyje

Tą patį birželį (22 d.) 
Lietuvos kraštą pagavo nai
kinančio karo sūkuriai, at
nešdami naują tironą, tau
tos vargus ir kančias dar, 
labiau padidinę, o žmones

j nešė į kapus milionus stip
riausių žmonių.

i tvojus nei.eK.ai. j Bet infJuenza nėra u ti
Tikėk dar laimes pasaka... jįga ką mes pripratę vadin-
Tikėk blizgučiais prakilniais “šalčiu.’ Jos ir simptomai 
Ir uniforma dėvima. (Kitokie, ir pasveikti nuo jos

, . - . . ,. . ._  Laisvamanis čia pasako, kodėl jisxurj tūkstančiai žmonių gyvena, bet Į neRali tikėti Pilna arKumentų, ku-
žemaite pastebėjo daug dalyku, ku- rj^ nesumuš joks jėzuitas.......... 20c
nų kiti nepastebejo, ir gražiai juos' J
aprašė, žemaitė yra daug raštų pa- 

“ ‘ i. “nerašiusi Lietuvoje ir Amerikoje, 
lodą

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams.
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi rntaiKyta Amer.Kos lietuvi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- D iš netuviško jaunimo nori
se rastuose ji grrazu»; aprašo^ gra- išmok£i savo tėvų kalba.O eis blizgučiai po velniais i™ daug daugiau laiko. Ji pajuoki,‘m,- „SV.S

....................... ” ' prasideda.smarkiu tempera-; S'.įH j!~iį-
laikė suvažiavimu pabaltie- ta l ė uv y
tęs moterys. Jame dalyvavę y................... - ų
37 lietuvės, 23 latvės ir 17
esčių. Apkalbėjus visą eilę 
reikalų jos nutarė ’ įsteigti 
Pabaltiečių Moterų Tarybą. 
Tarybos pabrėžtas tikslas 
yra stiprinti visų trijų tautų 
bendrą veikimą ir paleng- 

rėsime taiką ar kitą, darivinti vieni kitiems iškentėti 
baisesnį, karą. Girdi:'tremtyje sunkumus. Taipgi 
“Menkiausis vyrų nuospren-; nutarta stengtis užmegsti 
dis, akcija arba Įtaka, gali ryšius su pasaulio moterų 
karo nuosprendį pasukti organizacijomis ir jas supa-
vienon ar kiton pusėn”.

Tas tiesa, bet kad ir tiesą
pasakyti dar nepakanka

žindinti su pabaltiečių sun
kia padėtimi.

Tarybos valdyba suside-
Mes visos jaučiamės, kad da iš 24 moterų, po 8 nuo 
jei mes turėtume sprendžia-' kiekvienos tautos. Tarybos 
majį balsą tokiuose svar- pirmininkė išrinkta lietuvė, 
biuose klausimuose kaip D-rė Žilinskienė.

IŠĖMĖ VINJ IŠ SMEGENŲ

tautos nelaimių kelyje ata
tinkamai paminėti mus įpa
reigoja meilė ir ištikimybė 
gimtajam kraštui. Sudėtos 
šiame kelyje musų gyvybi
nės aukos, jų kančios, pa
keltos kovojant dėl Lietu
vos ir lietuvių teisių, prašo
si prideramo pagerbimo.

“Tokią pat skaudžią ne
laimių naštą likimas tą patį 
birželį uždėjo ir kitoms 
dviem tos pačios Baltijos 
skalaujamose žemėse gyve
nančioms tautoms — lat
viams ir estams.
“Tad šių skriaudžiamų tri

jų tautų esančios tremtyje 
moterys, susiburusios Pa
baltijo Moterų Tarybos va
dovybėj, kviečia visus pa- 
baltiečius bendroje susikau
pimo ir rimties nuotaikoje 
prisiminti birželio nelaimių 
ir neteisybių dienas, jas se
kusius skaudžius bandy
mus, ir sutvirtinti bendrą 
ryžtą atkovoti. Pabaltijo 
tautoms išplėštą laisvę ir 
nepriklausomybę.”

Apeliuodama į pasaulio 
sąžinę, Pabaltijo Moterų 
Taryba kreipėsi į pasaulio 
moteris:

“Mes, moterys, itin jaut
riai išgyvenome tą musų 
tautų naikinimą. Todėl Pa-

Ir tie, kurie juos dievina
Ir liksi nieko neturįs. 
Kovosi vien už valgį tą.
Su uniforma—tu karys. 
Be uniformos — elgeta

raumenyse. • las žemaitės kartu su Andrium Bu
_ Tuo tarpu paprastas Šal-'S ’SĮSi'iSke“’toJkI:!LYT»KOS LIGOS 

tis reiškiasi tiktai nories r0- Tai d,del« knyga, 128 puslapių,’ Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Paraše 
Leonardas ŽkSevMiua.■ varvėjimu, kai kada kosuliu I raš“is. *r1 ^‘.“12

dėtimuleS l^ktmlUXkhar' KALEXDOWUS M48 M. Į PAPARČIO ŽIEDAS
J J ,■ ^la\ pabari jau galinta užs.sakvt ms m. “Kc-į Ir keturios kitos apysakos: (1>

pradeda manyti. kad tai. leb’io” kalendorių. Tai 90 puslapių ’Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi-
reiškia bendrą sistemos nu-;knyKa' Kaina ............................. ;>®c.Įria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose
silpimą. o ne kokių bakteri- ANGLIšKAI-LIETUVISKAS
jų ataką. " ' ŽODYNAS

T .i LGIlA li
Obuolių Pudingas.

6 vidutiniai obuoliai.
3 puodukai duonos trupi

nių.
2 šaukštai sviesto 

margarino.
I puodukas cukraus.
1 puodukas vandens.
1 šaukštukas trinto

| nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
j į visokius prietarus, burtus įr tt. 15c

Ir štai kodėl taip mano
ma:

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip 
»dir

tas
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

nęs kasdien girdime daug angliškų; namieji gėrimai atsiliepia jų
Irairt* lčJlTYlSs. tikimi

vai-
arba! Cah'fnrniin<5 TTnivorcitotn žodžių, bet dažnai nežinome, kaip kams. Kas yra arba tikisi kada nors dina vamornnos. universiteto; tikrai“’jie lietuviškai vadinasi. Tam būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų

medicinos skyriuje Dr. Wm. 
J. Kerr su savo padėjėjais 
darė bandymus, ar. galima 

muš- sveiką žmogų užkrėsti “šal- 
katinio riešuto (nutmeg). įčiu” sergančiojo liga. Jie 

Į riebalais išteptą keptuvą gavo žmonių, kurie sutiko 
sudėk eilę duonos trupinių tokiems bandymams pasi- 
ir eilę plonai supiaustytų duoti. Paprastai tie žmonės 
obuolių. Apdėk sviesto smo- lengvai “šaltį pagaudavo.” 
čiukais. Atkartok kol viską jeigu tik jie pabūdavo ant

jie
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais

perskaityti tą knygutę. Kaina 10c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa-

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

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

$3.00 rašė e. Vandervelde, vertė Vardu
nas. Kaina ................................. 10c
KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

išbaigsi. Užvirink cukrų su 
vandeniu, sudėk trintą muš- 
katinį riešutą, viską užpilk 
ant obuolių. Kepk uždeng
tą karstame pečiuje 35 mi
nutes. Paskutinias penkioli- 
ką minutų kepk nuėmus

skersvėjo, arba tokioj vie
toj. kur temperatūra stai
giai keičiasi. Vadinasi, jų 
atsparumas “šalčiui’’ buvo 
labai menkas, arba visai jo 
nebuvo. Dabar gi visi jie 
buvo patalpinti į viena

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

I.abai įdomus senovės filosofų da 
leidimai apie žemės išvaizdą. P: 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas. arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c

Biblija sako, ka<| pirmutiniai žmo
nos gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyga parodo, kodėl taip mano-

_  ma. Labai įdomus ir pamokinantis
agal skaitymas. Kaina .............. ....... 25c

“Keleivis,” 636 Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

dugną, kad gerai viršus ap-'kambari su “šalčio” ligo- 
keptų.

Slyvų Sviestas.
4-5 svarai slyvų. 
Cukraus.

Ketveri metai atgal, kai Amerikos pulkininkas Go- 
mez buvo paimtas Filipinuose į japonų nelaisvę ir 
gulėjo stovykloj be žaoo, japonai įkalė jam į galvą 
vinį. Vinis sulindo į smegenis, tačiau Gomez išliko 
gyvas. Dabar Denvero ligoninėj jam buvo padaryta 
operacija ir vinis iš smegenų pašalinta, čia matosi 
prie jo lovos sėdinti jo žmona.

Nuplovus slyvas, užpilk 
baltijo Moterų Taryba ape- vandens, kad vos apsemtu, 
liuoja į jus, pasaulio mote-[Virink kol suminkštės. Iš
rys, turinčias jautresnes šir-’virus pertrink per sietą, kad 
dis, prašydama kartu su prašalinus kauliukus ir žie

ves. Dabar pamieruok. Ant 
kiekvieno puoduko slyvų

mumis nepamiršti nieku ne
pateisinamo pagrobimo bir-

niais. Jie tam pačiam kam
bary miegojo, iš tų pačių 
indų valgė ir iš tų pačiu 
stiklų gėrė. Jie išbuvo tenai 
kelioliką parų, ir nei vienas 
iš jų neužsikrėtė “šalčiu”, 
kai tuo tarpu ligoniai nuo
latos čiaudė ir kosėjo.

Taigi dabar ir susidarė 
teorija, kad “šalčio” liga 
yra niekas daugiau, kaip

Sakoma, kad šv. Kildos sa- “šalčiu,” bet.jie susirgdavo 
los gyventojai niekad ne- nuo staigių oro permainų, 
sirgdavo slogomis, bet kai Taigi saugokitės skersvė- 
tik tenai ateidavęs laivas ir jo ir staigių temperatūros 
išlipdavę krantan iš kitur permainų. Tokioms permai- 
atvykę jurininkai. to9 salos noms vykstant, patartina 
gyventojai pradėdavę čiau- visada keisti ir savo apsi- 
dėt ir kosėti vadinas, “pa- rengimą.
gaudavo šaltį.” Todėl buvo 
susidaręs gilus įsitikinimas, 
kad tuos žmones užkrėsda- 
vę “šalčiu” iš kitur atvykę

Jeigu nuo daržovių valy
mo nusidažo pirštai, tai pa
merk juos kelis kartus stip- 
rion arbaton, o paskui nu
plauk vandeniu su muilu.

. nusilpnėjęs žmogaus orga-' jurininkai. Bet vėliau išaiš- 
zelio 15 dieną, skelbdamos į košės įpilk du trečdaliu i nizmas. kuris nepajėgia tin-! kinta, kad laivai tą salą pa- 
ją Pabaltijo kraštų rimties i puoduko cukraus* Virink karnai reaguoti į staigias siekdavo tiktai tada, kai vė- 
ir susikaupimo diena. ;kol gerai sutirstės, nuolatos oro bei temperatūros per-jas pusdavo iš šiaurės ir 

“Skelbkite apie mums pa- maišant kad neprisviltų. Su- mainas. oras toj saloj staiga atvės-' paparčiams laistyt geriau-
darytą ir daromą skriaudą dėk į sterelizuotus stiklus ir Yra da vienas argumen- davo. Vadinasi, ne jurinin- šia tinka vanduo nuo sutir- 
savo spaudoje. Priminkite gerai uždaryk. tas šitai teorijai paremti, kai tuos žmones užkrėsdavo pusių ledų iš šaldytuvo.

Yra sakoma, kad namų
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Iš Pavergtos Lietuvos,
Žmonių žudymas, areštai 

trėmimai.
(risčiai”: Kasinin. Vidoven- 
l ko. Radobutkin, Tikunov. 

_ . |Vasiljev, Sladkov, Kuroč-
Gruzdžių valsčiuje, šiau- kin, Galkin, Izupov. Pavlov,! 

lių apskrity, vadinamas bol- Klapinov, Jakovliov, Jego- 
ševikų liaudies teismas” pa- rov, Lučnikov, Morozov, 
smerkė už slaptą prieško- Karpov ir tt
munistinę veiklą partiza-1 n
nūs J. Glažauską ir K Šna-L Bo.lsevlkl* spauda paduo- 
rą. Jų giminės nuteisti kalė- ?? .vl,są Stalino žvalgy- 
jiman su pilietiniu teisiu bini?.klL kuriuos komunistų 
praradimu ir viso jų turto PartlJa nesenai buvo apdo- 
konfiskavimu. 'vanojusi medaliais už “uo-

Jonas Semaška, apkaltin- \eikl< Met.uv°j< su' 
tas už slaptą prieškomunis- Prask.’ uz šnipinėjimą ir 
tinę veiklą, pasmerktas mir- zmoni7 Persek1ojimą. štai 
ti. Algis šertvytis už tokią'^ėdaluotų “veikėjų” pa- 
pat veiklą nuteistas 25- * Y?rde®: .Tro£mo.v’ petrov, 
kiems metams katorsron. įUzarskoj, šcepin, Salov.

ĮPolosenko. Zaluzskaja, Nau
Lietuvos komunistų orga-’mov, Syčugov, Plaksin, E- 

nas “Tiesa ’ šių metų 23 ko- katerincev, Glomazdin, So- 
vo laidoj praneša, kad se- rokin, Beliajev, Okuniov, 
kantieji asmenys buvo nu- Kulibabin, Brito v, Pivunov, 
teisti sušaudyti už spėkų- Kremeznoj, Volkov, Karab- 
liaciją: Stefanija Jasevičie-. linov. Evseičik ir tt. 
nė, Feliksas Butkus. Edvar-! Viši patriotiški gatvių pa
das Korsakevičius, J. Balt-'vadinimai, kaip Juozapavi- 
rušis, ir Stepas Baranaus-' čiaus gatvė, Laisvės alėja ir 
kas. Gi Stasė Užkurienė,'kiti, buvo panaikinti, o jų! 
Balys. Jomantas, Stasė vieton duoti tokie vardai,* 
Plaušienė, Kazys Matinai-kaip Stalino prospektas, Le- 
tis ir Levinauskienė nuteisti ’ nino bulvaras ir tt.
10-Čiai metų kalėjimo, o tu-'
la Tarsova (matyt, rusė)—

ir

PRANEŠA APIE RIO KONFERENCIJĄ

Čia parodyti senatorius Vandenberg (prie mikrofo
no) ir užsienio reikalų vedėjas Marshaii, kalbant 
jiems per radiją apie Rio de Janeiro konferencijos 
padarytą apsigynimo sutartį.

Lietuviu laikraštis Anglijojko, kad netolimoje ateityje 
ne tik šiandieninius laivus, 
bet ir lėktuvus žmonės skai
tys nusenusiu dalyku. Sėdę ---------------
i rakietinj lėktuvą jie i va- Anglijoj įsikūrė Didžio- ir mažumos vadas, jo pres- 
landą kitą pasieks Londoną sios Britanijos Lietuvių Są-tyžas stovi gana aukštai ir 
ir kitas tolimas vietas. | junga ir pradėjo leisti Lon- jo kalbos klausomos su aty- 

Matysim, jei gyvi busim done savo laikraštį. “Užsie-: durnu, 
ir tokio lėktuvo lauksim. inio ir Vidaus Žinių Biuleti-i Didelės reformos yra pra 

nį.” Rugpiučio 22 dieną iš-Į vedamos 
ėjo jau 5-ta jo laida, ir štai

K. V.

Kodėl Nėra Tautinės 
Vienybės

trims metams kalėjimo. Vi
si jie buvo kaltinami “spe-

Lietuvon importuota 400, 
000 maskolių.

Kaip Greitai \Lekia Orlaivis?
Lėktuvų gamyboje moks- daro 740-760 myliu į va

las padarė žymų progresą, i landą. Tai yra toks greitis, 
Pirmo pas. karo metu lėktų-kokiu lekia garsas.

Maskva yra pasiryžusi iš- va8 „ ^a didelės
t - . . reikšmes, įsskmant tą, kad

juo galėta apžvalgyti prie-kS? b ; slintL“s Lietua0J>
savo naudai. 't "A t (1,a?gyven.-,1?t!
, TaiP P?* ,Pači>J bolš?vb 'valdininkai yra Įkirtimi S 
kinkai~ SrAta“ sai; betir gyventojai
iztt R^?o“iak:*7n,m'„^asko,iai?;Ue-
mo„; Rašytoja H UiSus-^ SL^kontnTa
kaitė taipgi buvo deportuo- cjj0 Vvkla« kad minta leKiuvų, aaoar turime jau 
ta iš Lietuvos. Klieriką Ka-skraidančius fortus, kurie 

oo ir ilgų išmirtų. nešė po du, tris, keturis ir
Kiek iki šiol yra sužinota,

, pirmos okupacijos metu 
varyti į koncentracijos sto-; (1940-1941 metais) bolše- 
vyklas Sibire lietuviai mirs-,vikai areštavo ir išvežė į 
ta nuo bado. šalčio ir ligų, koncentraci j o s stovyklas 
negaudami jokios medici- 40,000 Lietuvos ««<»»« ni 
nos pagalbos. Tarp mirusiu-, įsiveržę Lietuvon antru kar- 
jų nuo bado yra buvęs Lie- (tu- tie barbarai vien tiktai 
tuvos prezidentas Aleksan-,per vienus 1945 metus iš-

so pozicijas ir karts nuo 
karto matyti angliškai va
dinamą “dog fight’ą”—ap
sišaudymą. ,

Kas _kita antrojo karo 
metu. Be paprastųjų kovos 
lėktuvų, dabar turime jau

valiauską bolševikai arešta
vo nepaaiškindami už ką. 

Ištremti iš Lietuvos ir su
daugiau tonų eksploduoja- 
mos medžiagos. Iš tų lėk
tuvų lakūnai mėtė taip va
dinamus “block busterius” 
— milžiniškas bombas, ku
rios ardė stipriausius pa
status ir priešo drutvietes.

Daryta labai daug ir vi
sokiausių bandymų tiek su 
lėktuvo motoru, tiek su pa
ties lėktuvo išvaizda, ypač 
sparnais. Pasiekta to, kad 
lėktuvas gali vyt garsą, bet 
pralenkti jį dar negali. To 
inžinieriai nepadarė ir vei
kiausia nepadarys, kol bus 
vartojami dabartinės rū
šies sparnuoti lėktuvai. Lėk
tuvo sparnai yra tam, kad 
jisai galėtų laikytis ore.

Pagrindiniu musų tautos 
reikalu mes esame visiškai 
vieningi: visi mes siekiame 
ir kovojame už nepriklauso
mą Lietuvą. Šiuo atžvilgiu 
tik viena lietuvių tautos 
dalis ir tai tik mažutė dale
lė, suorganizuota Į kompar
tiją, įneša į šią tautos vie
nybę, disonansą. Tačiau, 
kaip jau minėta, tai tėra tik 
labai mažytė musų tautie
čių dalelė, apie kurią dėl 
jos menkumo ir kalbėti ne
tenka. Taigi, kad Lietuva 
tun būti nepriklausoma, 
tvirtai ir aiškiai pasisako 
visa Lietuvių tauta.

Tačiau ne tokie vieningi 
mes esame Lietuvos busi
mosios santvarkos klausi
mu. Kai vieni manome, kad 
Lietuva turi būti ne vien 
nepriklausoma, bet ir laisva 
demokratinė respublika, tai 
yra dalis tautiečių, kurie 
mano, kad užtenka tik išo
rinės laisvės, o viduje ji ga
li ir net turi Jouti diktatori- 
niai valdoma? Taigi, tas ro
do, kad krašto valdymosi 
klausimu pas mus nėra vie
nybės.

kas tenai rašoma apie Ang 
lijos vidaus būklę:

Ekonominė 
nuoja dabar visą Anglijos 
vidaus ir dalinai užsienio 
politiką. Ministeriai, nors 
ir būdami atostogose, daž
nai tariasi bėgamaisiais rei
kalais. kurie kasdien darosi 
blogesni. Užsienio prekybos

ir žemes ūkyje, 
kad padidinti maisto pro
duktų gamybą bent 20 nuoš. 
Tada bus galima sumažinti

krizė domi- ™Portą » užsienio, ypač iš 
Amerikos, - kad sutaupius 
dolerius.

Primygtinai yra kartoja
ma, kad dabartinė katastro- 
finga padėtis yra išdava 
ekonominės krizės visoje 
Europoje ir kituose konti-

balanso deficitas tebedidė- centuose, įss yrus . mei į- 
ja, o Amerikos dolerių pas- ,
kola manoma pasibaigs dar Anglai nepatenkinti atga- 
prieš spalio mėnesį. Marša- bentais tremtiniais, 
lio planas nebus galima; Darbo Ministerijos atsto- 
greitai įvykdyti, o impor-'vas Vokietijoje nusiskun- 
tuoti iš Jungtinių Valstijų dė, kad į Angliją atvažia- 
Anglijai būtinai reikalinga. I vusieji šeimų nariai darą 
Kuo ji už importą apmokės sunkumų ir nesutinką dirb-
—niekam tuo tarpu neaiš
ku. Tiesa, Anglija dar turi 
aukso ir svetimos valiutos 
rezervą, kurio prie dabarti-

ti kur nurodytaą kas jų bu
vo pasižadėta. Jie sėdi ilgą 
laiką stovyklose be darbo. 
Jei tas ir toliau tęsis, pa-

nių kainų užtektų pusei me-i reiškė jis, tokie asmenys ga- 
tų užpirkimams iš Šiaurės l lės būti grąžinti į Vokietiją 
Amerikos. Tas jau žįnoma ir daugiau šeimos narių ne
būtų skęstančiojo griebimą- verbuosią.
sis už plauko. U Pabaltiečių veikimo.
ir eteporta kasPwl visu D- B- Lietu"ų Sąjungos 

e sportą, kas yra visų gteigiamojo komiteto nosė-P°
S-S08

pirmininkas p. Varkala pa
darė pranešimą apie iki šiol 
nuveiktus ir ateities pla
nus. Palaikomas kontaktas 
su Vokietijoje pasilikusiais 
tautiečiais. Daroma žygių 
gauti įstaigai butą. Biulete
niui toliau leisti paskirta

^arbiausią, vyri a u s y b ė, pereitą S 
kreipėsi į Prof. S-gas pra- Varta
sydama prailginti darbo va
landas ir padidinti našumą.
Jaučiamas didelis trukumas 
anglių, nuo ko priklauso be
veik visas Britanijos ekono- 

Angliaka-T . . - t • 4. i minis gyvenimasJeigu prieš ie uvos ne-, gjaj j ‘ nuo gggy^ės mene- 
priklausomybę yra nusista- sjo j. b » kj ,.

,tę tik vieni, komunistai, tai nas Savaitsje. o'naL1Jų dal..
Lėktuvo propeleriai yra; prieš demokratinę santvar- 
tam, kad lėktuvą traukti, i ką ir už dikaturą jie turi 
Be propelerio lėktuvas ne- talkininkų ir iš kitų politi-
gali skristi.

Mokslininkai yra nustatę,
kad 740-760 mylių į valan
dą yra didžiausis dabarti

nių srovių. Anksčiau nepri
klausomoj Lietuvoj tebuvo 
tik dvi partijos, aiškiai pasi
sakiusios už diktatūrinį 
krašto valdymą. būtent:

redakcinė komisija iš pp. 
verbavimas nėra| M;

Kak1" W SangllPmd°ak^S i i-ertva, kyli pavesta inž.

le“ir jiems tenta’VaS’-i Ba^ Ta^ba <Th? Balt“ 
lenkais ir jiem. tenka pas ; išsiuntinėto atsi
traukti.

bininkų

Taigi, lėktuvų statyboje
____ __ matom didelį progresą, nio lėktuvo greitis; greičiau ________________

dras Stulginskis, rašytojas,trėmė Sibiran 100,000 lietu-(Lėktuvas šiandien padeda jis negali ir. tur būt, nega-(Lietuvos Tautininkų Sąjun- 
ir redaktorius Dr. Ignas; vių tarp 14 ir 20 metų an> j musų armijai ir laivynui ne lės lėkti. Tai dėl to, kad'ga — viena diktatūriniai
Skrupskelis, J. Valatka ir žiaus. įtik apsiginti, bet ir pulti?lėktuvo greičiui sudaro ne- valdžiusi kraštą daugiau'?^.*matomas

Be to apie gQQQQ Hetu-jKada aliantų armija veržėsi nugalimų kliūčių tie oro {negu 13 metų iš bendro 22 fahrikni 12 d-
vių, kuriems pavyko nuo 1 Francuziją, pirmieji ten;klodai,, kuriuos lėktuvas metų Nepriklausomybės lai- '

nuvyko musų lėktuvai. Lėk-! skrodžia. Juo greičiau lėk- kotarpio — ir Voldemari-

Pagaliau keliasdešimts 
tūkstančių angliakasių prie
šais unijos valią visai metė 
darbą ir streikuoja. Tuo

šaukimą į lietuvius, latvius 
ir estus, kviečiant vieniems 
su kitais bendradarbiauti. 
Baltijos tautų koncertas nu- 

suruošti lapkričio
daug kitų.

Lietuvą valdo rusai , ..
bolševikai. bolsevikŲ teroro. pabėgti,

Kad Lietuvą dabar valdo dabar gyvena išsibarstę po 
ne'pačių žmonių rinkta vai- saįis vakarų Europoje, 
džia. bet iš Maskolijos at- , S1^ žmonių žemė ir
siųsti rusai bolševikai, tai kltokia nuosavybė atiduota 
parodo jų pavardės. Pasi-'Hįsams, _ ku- 
klausykit, kaip jos skamba: dabartiniu laiku Lietu-

Lietuvos komisariato pir-ĮV0^e es3 Jau 400,000. 
mininko asistentu dabar vra

gali
gelžkeliai, nei laivai.

Parlamente buvo praves-tuvų bombomis ardyta prie-jtuyas lekia, tuo daugiau jo ninku (vėliau pasivadinusi darbininku kontrolės
šo drutvietes, o paskui, ka- priekyje atsiranda oro mo- Nacionalistų) partija, sie-i: tetvm Dae-a? kuri Darbo 
da pnsiartino laivai, tie pa- lekuhi. kūne jam pastoja kusi vieną vadinamąjįi “tau-'gali dumi nuro- 

UkSvo i ™1 Hik*^i?W “-kams kur irtys lėktuvai juos apgynė 
nuo priešo lėktuvų ir nuo 
kanuolių, kurios da buvo 
užsilikusios ir kurių nega-

, . , sparnas ir — pa-Mar griežčiau pasukti tota-|kįki į b n turi dirbti obaiga kelionės, — lėktuvas linės i---- lKOKi aarD3 Jie tun o ir oi i, o

Prastas Ženklas 
Unijoms.

paskirtas maskolis Vasiljev 
Iljič Pisariov.

Už sėjos plano nustatymą 
į “garbės sąrašą’’ buvo Įra
šytos tokios pavardės: Afa-j 
nasjev. Proškurnik, Koršu

AMERIKOS LIETUVIU 
TARYBOS SUVAŽIA

VIMAS.

Amerikos Lietuvių Tarv- 
_ ib°s Vykdomasis Komitetas

nov. Piraskov. Konstanti-,nutarė šaukti metini ALT 
nov, čizikov. Siciov, Smov- suvažiavimą šių metu 9 ir 
J?v’.,.Jab.lri?Y’. Epachiney,;jo Spaiįų dienomis. ^Suva- 
Vasiljev ir kiti panasųs. Ši- žiavimas bus Washinrtone 
tas pavardes paduoda Lie- ‘
tuvos komunistų “Tiesa.’’

O už išjieškojimą iš Lie
tuvos ūkininkų javų į “gar
bės listą” įrašyti šie “tova-

Bus svarstoma tolimesnė 
Tarybos darbuotė ir išvie- 
tintujų Lietuvos žmonių 
Amerikon atkėlimas.

Skaitykit Naujienas •••

(ii savo gimtojo krašto išmestų) lietuviu galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės, Jūsų draugai. Jūsų paįstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirašyti.

NAUJIENOS tiems išvietintiems lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia ju prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamą

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos traęingus įvykius, ku
riuos teko išgvventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlvkščią “liaudies seimo” rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku
pacijos“ periodą.

Skaitydami NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių į 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskiteprogos tų raitų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.

Amerikos darbininkų uni
jos skelbia, kad valdininkų 
rinkimuose busią sumušti. diktatūros kryptimi.!^ ne^Sančius

Uita ,i iT ! f1?62-*^okie imtis nurodyto darbo. Tam visi kandidatai, kurie prita-
lejo pasiekti musų laivų ka- Musų skiaidantieji fortai,tatunniai polinkiai pradėjo•• ątotVTnn; ^rkiai nri#»šino ria Tafto-Hartlevo istatv- nuolės. Pagaliau, vokiečių yra padaryti taip, kad lėk-{reikštis ir kitur. Greta šių įf/kXSX
armijos vadui Rundstedtui tuvo,, propeleris palengviau minėtųjų fašistinio pobu S1 °P° C Ja 1 o servato
tik dėl to pavyko sulaužyti suktini ir i ekonomiškiau ..................
musų armijos frontą Belgi- skrostų orą. Tik dėl to for

krinta žemvn. priversti

joje. kad užėjo prastas oras 
ir musų lėktuvai negalėjo

tai ir nėra tokie greiti, kaip 
musų kovos lėktuvai. Bet

na
opozicija (konservato- mui. Bet pereitą sąvaitę 

... įasistinio pobu-Įriai). ;Jų vadas Mr. Chur^’Pennsylvanijoj 1 buvo ren-
GZio dviejų diktatūrinių chill per radiją pareiškė, karnas vienas kongresma- 
Lietuvos partijų —Lietuvos ka(j jo partija tokio diktato- nas, ir pasirodė visai prie- 
lautimnkų Sąjungos (da- pjško įstatymo taikos metu.šingi rezultatai. Republiko-

ir musų lėktuvai negalėjo musų kovos lėktuvai Bet.bar pasivadinusios Lietuvių ?,ti crnar-,nu kandidatas ' Lithtenwal-a™„a, padėti. Kada oraą, .užtai j,e gal. veą, didelius Tautiniu Sąjūdžiu, ii- tik^™' v^auTvbeTet už Ta
išsiblaivė, vokiečiams buvo 
užkurta pirtis ir jie buvo 
sulaikyti.

Be to, lėktuvais buvo ardo
mi priešo komunikacijos 
centrai, kas paralyžiavo 
ginklų, amunicijos ir mais
to pristatymą. Kinų armi
jos būklė pasidarė prasta 
nuo to laiko, kada japonų 
lėktuvai pradėjo griauti 
Būtinos Kelią. Tas kelias 
pateko į japonų rankas ir 
daug būtinų reikmenų rei
kėjo pristatyt lėktuvais.

Buvo negerovė ir Angli
jai, kada ją puolė nacių 
“luftvafas,” oro jėgos. An
glai atsigavo ir vokiečiams 
pradėjo atsimokėti vien ta
da, kai gavo lėktuvų iš A- 
merikos. Kone išimtinai vi
si didieji Amerikos lėktu
vai buvo pristatyti ne lai
vais, bet patys nuskrido 
Anglijon.

Supratus didelę lėktuvo 
vertę Amerika tuo nepasi
tenkino. Jos inžinieriai žiu-

krovinius—kelių tonų bom
bas. Tam jie ir statyti.

cionalistų partijos, 
mažiau ryškiais diktaturi-

Mokslininkai sako, kad|?^a^s užsimojimais atsistojo 
greičio problema bus išris-1HĮ vadinamasis Lietuvių
ta, bet ji negalima pritai
kyt dabartiniams lėktu
vams, kurie turi sparnus ir 
propelerius. Naujos rūšies 
ir greitesni lėktuvai bus ra- 
kietiniai lėktuvai. Tą jau i-

Frontas, sudarytas iš krikš 
čionių demokratų srovės 
jaunesnėsės kartos. Taigi, 
tuo budu jau turime tris po
litines grupes, tris politines 
partijas, kurios mielai norė-

rodė vokiečiai su savomis pajungti kraštą kiekvie-
“V-l” ir “V-2” bombomis. 
Tai savo rūšies robotiniai 
lėktuvai, kurie neturi pro
pelerių, ir turi tik nedidelius 
sparnus. Jie lekia iki 1,000 
mylių per valandą. Ameri
kos inžinieriai suka galvas, 
kad padaryti tokį lėktuvą, 
kuris neturėtų nei propele
rių, nei sparnų. Tai dus mo
derniškos rakietos, daug 
greitesnės už dabartinius 
lėktuvus ir kitaip subalan
suotos. Kaip greit toks lėk
tuvas bus padarytas, niekas 
nežino. Bet esam tikri dėl 
vieno: inžinieriai galvoja, 
jie daro bandymus ir galų

įėjo ir to, kad musų lėktų- gale jiems pavyks; pavyks
vai butų greitesni už prie
šo lėktuvus. Jie žiurėjo ir

anksčiau ar vėliau. Moks
las yra davęs tokių išradi-Chicaffoj metams $8 00; už Chlcagoa ribų kaina metams $8.00; 

šešiems mlnesiatna — $3.25.
[■ SIŲSKITE ČEKĮ ARBA MONEY ORDERI ADRESU;

NAUJIEN0 S jj. yra svarbiausia inži-!vą, kuris išris greičio prob-
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, IIL nierių problema. Jau turi- lemą. Yra žmonių, kurie ne-

ma tokių lėktuvų, kurie pa- į mėgsta juokų ir rimtai sa-

to. kad lėktuvai butų gerai , mų, apie kuriuos senovės 
apginkluoti. , žmogus negalėjo ir svajoti.

Lėktuvo greitumas buvo'Jis duos ir rakietinį lėktu-

na savo diktatūrinei siste
mai. Tuo budu mes nesame 
vieningi ' dėl busimos san
tvarkos Lietuvoje: demo
kratinė ar.diktatūrinė ji tu
rėtų būti? “Varpas”

4 R 2INOTE, KAD-
Senovės Egipto daktarams 

jau buvo žinoma pulso reikš 
mė. Pulso lygį jie spręsda
vo laikydami žmogui už 
rankos, kas ir šiandien da
roma.

Amerikoje randasi apie 
aštouni milionai žmonių, 
kurie turi labai prastą klau
są arba visai kurti.

Pizos mieste, Italijoj, ran
dasi keistas pastatas, “pa-i 
sviręs bokštas.” Jis labai 
palinkęs ir taip riogso per 
kelis šimtmečius.

kiai kritikavo vyriausybę ter, kuris stoja už tą įstaty- 
vedimą partinės politi- mą, buvo išrinktas, o demo- 

kos šiuo sunkiu laiku, ir kratų kandidatas Philip H. 
apkaltino Darbiečiu Parti- Storch, kuris žadėjo prieš 
ją dėl krašto privedimo tą įstatymą kovoti ir kurį 
prie ekonominės krizės, rėmė CIO, rinkimuose buvo
Nors Churchill’is dabar yra sumuštas.

GRIEŽTAI PASMERKĖ DIKTATORIUS

Šis vaizdelis paimtas iš veteranų suvažiavžmo Cleve
lande, kur Karo Departamento galva Forrestal (iš 
dešinės) aštriai pasmerkė žiaurius diktatorius, kurie 
vartodami “veto” paraližiuoja Jungtinių Tautų veik
lą. Savo atakos ugnį jisai kreipė į Rusijos diktato
rius. Kairėj vaizdelio pusėj stovi veteranų vadas Starr.

i
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Bankrutuoja “Mėlynasis 
Kryžius.”

Tokiu vardu yra pasiva
dinusi organizacija, kuri 
už tam tikrą mokesnį, mo
kamą iš kalno,, žadėjo pri
sirašiusiems prie jos žmo-

SVARBUS SLA VEIKĖJŲ į kę Bostonan pasitarti šiuo nėms pagalbą ligoje, bu-
DACITADVLiAC bln,ioirr»,i oll cine O 1 n x___ X _ _____PASITARIMAS. klausimu su šios apylinkė:

--------------- SLA. veikėjais.
Paaiškėjo, kad pereitojo Prasidėjo diskusijos:
Seimo nutarimas yra prie- i spenduoti pereitojo beimo

šingas Massachusetts. 
įstatymams.

Pereitą sąvaitę Bostone 
lankėsi du SLA centro vir
šininkai, sekretorius Dr. Vi
nikas ir prezidentas adv.

nutarimą, ar ne? Pirmuti
nis gavo balsą S. Mockus. 
Pakeltu balsu ir stačiokišku 
tonu jisai rėžia, kad Taryba 
nedrįstų Seimo nutarimo 
“laužyt.” Iždininkas nerei
kalingas.

Gauna balsą Michefeo-

tent, apmokėti ligoninės iš
laidas. Prie jos buvo prisi
rašiusi beveik pusė Massa
chusetts gyventojų. Dabar 
gi jos galva kreipėsi į val
džią ir pareiškė, kad ji tu
rės užsidaryti, jeigu valdžia 
neleis jai pakelti narinių 
duoklių. Ar ji gaus tokį lei
dimą. rašant šią žinią da 
nebuvo aišku. Jeigu negaus 
tai turės savo biznį užda
ryti. Ar ji tokiam atsitiki-

Laukaitis. Jie atvyko čia
pasitarti su šios apylinkės nas ir sako: Sekretoriaus 
SLA. veikėjais labai opiu finiko pranešimas buvo me galės kiek nors grąžinti 
klausimu. Pasitarimas įvy-, aiškus — musų valstijos įs- žmonių įmokėtų pinigų, ir- 
ko 11 rugsėjo vakarą. South, tatymai reikalauja iždinin- gį neaišku.
Bostono Lietuvių Salėj. ko. Seimas šitą urėdą pa-

Iš pp. Laukaičio ir Viniko 
pranešimų paaiškėjo, kad 
pereitojo SLA. seimo nuta
rimas panaikinti iždininko 
urėdą ir pavesti tas parei
gas sekretoriui, yra priešin
gas Massachusetts valstijos 
įstatymams.

Adv. Laukaitis kalbėjo 
ilgai, aiškindamas, kad val
stijų įstatymai, kurie liečia 
tokias organizacijas, kaip 
SLA., esą nevienodi; kad 
Seimo nutarimas-yra “žmo
nių valia;” kad žmonių va
lios niekinti negalima ir tt.
Toliau jis pridūrė, kad jisai 
su p. Viniku lankėsi pas or
ganizacijų departamento 
komisionierių, kad esanti 
susidariusi kaž-kokia situa
cija. kad prieš SLA. narius 
stovinti kaž-kokia proble
ma., kad SLA. nariai šioj 
valstijoj turi padėti SLA.
Pildomajai Tarybai tą pro
blemą išspręsti ir tt.

Pabaigus jam kalbėti,
Michelsonas paprašė, kad 
n= Laukaitis Dasakvtu aiš- 
kiau, kas yra ta problema, 
dėl kurios reikėjo eiti pas 
komisionierių aiškintis; ką 
komisionierius yra pasakęs 
ir kokių žygių turi imtis 
SLA. nariai, kad padėtų 
Pildomajai Taiybai tą pro
blemą išrišti.

Kalbėtojas vėl ilgokai aiš
kino- tačiau nieko aiškiai

naikino, ir Susivienijimas 
dabar pasidarė čia nelega
li organizacija. Vadinasi, 
ta žliba politika, žiopla, ža
linga politika, kuri pereita
me Seime buvo užsispyrus 
išstumti iždininką socialis
tą Gugį. išstūmė iš Massa
chusetts valstijos visą Susi
vienijimą. Tai yra didelė 
organizacijai žala. Mes ži
nom. ką reiškia neturėti 
oficialaus valstijos pripaži
nimo. Kai anais metais, kol 
SLA. da nebuvo čia pripa
žintas. Bostonan atvažiavo 
kalbėti SLA. prezidentas 
Živatkauskas, tai prakalbos 
buvo uždarytos, pats Živat
kauskas areštuotas, atiduo
tas teismui ir nubaustas. 
Dabar žiopli musų politi
kieriai vėl pastatė SLA. į

Sunkiai serga drg. Mykolas 
Matonis.

Haverhilly sunkiai serga 
gerai žinomas veikėjas drg. 
Mykolas Matonis. Jis yra il
gametis “Keleivio” skaity
tojas ir rėmėjas, ir daug 
dirbęs Lietuvai. Jo pastan
gomis nesenai Haverhilly 
buvo sukelta virš $2,000 
Lietuvos laisvinimo reika
lams.

Linkiu jam greitai pa
sveikti ir vėl stoti prie vi
suomeninio darbo.

B. Kontrimas.

Žydų propaganda ant sienų.

Paskutinėmis dienomis
__________  nežinomi asmenys pradėjo

tokią pat padėtį. Ir kaip tik išpyti ,an^ namų sienų, ant
dabar Bostone yra šaukia
mas SLA. Seimas. Kad su 
Seimu neatsitiktų tas pats, 
kas anuomet atsitiko su Ži-

durų ir langų lapelius, ku
rie smerkia anglus, kam ne
įleidžia Palestinon žydų pa
bėgėlių. Ant lapelių atspau-

vatkausko prakalbomis, aš sta Anglijos vėliava su na- 
siulau Pildomajai Taiybai 
tą nelemtą pereitojo seimo 
nutarimą suspenduoti, taip 
kad iki sekančio Seimo Su- . ...
sivienijimas galėtų čia veik- tiekas juos lipina, nes įsta- 
ti legaliai. Ir. tą nutarimą tymas draudžia lipyti bet 
suspendavus, viršininkų no- kokius lapelius ant sienų, 
minacijas skelbti senąją jeigu- namų savininkas nėra 
tvarka, su iždininku. davęs tam leidimo.

eička svastika. Visų pirma 
tokiais lapeliais buvo aplip
dytas Anglijos konsulato 
namas. Policija nori susek

nepasakė.
Paskui atsistojo Dr. Vi

nikas. SLA. centro sekreto
rius. Jis trumpai ir tiesiai

Šitai nuomonei pritaria 
Dvareckas ir Kriaučialis iš 
Worcesterio, Jurgeliunas iš 
Montello ir kiti.

Diskusijoms baigianties,

Martiną Gaputį ištiko 
nelaimė.

J. W. MEYER SUTINKA V£L LIUDYTI

John W. Meyer, Howard Hughes orlaivių dirbtuvių 
spaudos agentas, liudijo senato komisijoj apie savo 
boso karo kontraktus. Vėliau jis buvo kur tai pasi
slėpęs ir senato komisija negalėjo jo surasti vėl pa
šaukti liudyti. Dabar jis su^ko iš naujo liudyti ir čia 
matyti, kaip Meyer (dešinėj) priima iš Los Angeles 
miesto šerifo pakvietimą atvykti į Washingtoną rug
sėjo mėnesį liudyti senato komisijoj.

Tirt paukščius, kad su
prastų žmones.

Harvardo Universiteto 
mokslininkas Dr. Mowrer 
pranešė psichologų suvažia
vimui Detroite, kad Har
vardo mokslininkai esą nu
tarę studijuoti paukščius 
kad galėtų suprasti, kaip 
atsirado žmonių kalba. Iš
rodo juokinga, bet ką gali 
žinot—gal kokia varna ir 
atskleis jiems šitą paslaptį..

Pienas kainuoja 8V2 centų 
kvortai.

Farmeriai gauna už 100 
svarų riebaus pieno $4.70. 
ir iš to tūri apmokėti pri
statymą į Bostoną. Tai 8*/ž 
centai kvortai. Bet pieno 
kompanijos- kurios tą pieną 
iš jų superka ir nugriebia, 
parduoda jį miesto gyven
tojams po 25 centus kvor
tai.

Ėjo su pinigais ir krito 
negyva.

Eidama gatve Charles- 
towne krito ir mirė nuo šir
dies smūgio tūla Annie 
Murphey. 85 metų amžiaus 
moteris. Jos krepšy rasta 
$1.900 pinigų. Matyt, sene
lė nešiojosi pinigus su sa
vim, kad kas nepavogtų.

Politikieriai sudorojo fondo 
pinigus.

George F. Parkman yra 
palikęs $5.000,000 fondą 
kad gaunamom iš jo paja
mom butų gerinami Bosto
no parkai. Dabar South 
Bostono kaunsilmanas Li- 
nehan iškėlė aikštėn, kad

. . . , - . . Pereitą sąvaitę L Streeto
pirmininkas adv. Kalmaus- maudynėse sunkiai buvo 

pasakė, jog Massachusetts kas pakvietė visus konfe- sužeistas Martinas Gaputis.
valstijos įstatymai reikalau- rencijos dalyvius apačion, jaunųjų lietuvių kliubo vei- ____  ___________ ,
ja kad Susivienijimas ture- kur buvo paruoštas stalas kėjas. Nelaimė atsitiko ap- politikieriai tą fondą visai 
tų prezidentą, iždininką ir^su užkandžiais ir gėrimais, tvertoj maudynių vietoj, — --->—J —
sekretorių. O kadangi pe-l Koresp. kur eina maudytis vieni vy-
reitas seimas nutarė iždi-Į . _ --------------- . rai. Nuo aukštos sienos, ku-
ninko urėdą panaikinti, tai Mirė Adomas Sabulis. rj uždengia tą maudynę,
SLA. dabar negali būt Mas- _ ----- 3— _ kaž kaip nukrito balkis ir

ištuštino, imdami sau rie
bias algas už fondo “prižiū
rėjimą.”

Metropolitan Transit -Authority 
pranešimas.

Curley dar gyvas.

Bostone buvo pasklydęs 
gandas, kad Danbury kalė
jime mirė Bostono majoras 
Curley, kuris yra nuteistas 
už suktybes. Bostono airiai 
labai susijaudino. Bet pa
šaukę telefonu Danbury 
miestą patyrė, kad jų lyde
ris tebėra dar gyvas.

Duona busianti brangesnė.

Viena didžiųjų duonos 
kepyklų Bostone sako, kad 
ji turėsianti kelti duonos 
kaipą, nes “pabrango pie
nas. kiaušiniai ir sviestas.” 
Bet ką tas turi bendra su 
duona, kuri maišoma vien 
tik iš miltų ir vandens?

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

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

1. Smuiko trio — Longi
nas Buinis iš Cambridge, 
Alice Plevokiutė ir Irena 
Williamson iš So. Bostono.

2. Birutės Radio Trio— 
Albina Bucevičienė. Ona 
Savishunienė ir Ona Kirk- 
liauskiutė.

3. Pasaka apie Magdutę.-
Po programos parašykite

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

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsima 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sąuare . 
Hardwarė Co.
A. J. ALEKNA. Prop.

628 E. Broadway, So. Bostone 
Tel. ŠOU 4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
NVatchcs - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Applianeea

379 W. Broadway, So. Boston
Tel. ŠOU 4649

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas šr 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

(-)

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

sachusetts valstijoj regist
ruota organizacija; ji bus 
čia nelegali ir, kaip tokia, 
neturės teisės čia veikti.

Taigi SLA. Pildomajai 
Tarybai dabar yra tik du 
pasirinkimai: (1) Arba su
spenduoti pereitojo Seimo 
nutarimą iki sekančio Sei
mo ir skelbti viršininkų no
minacijas senąją tvarka, su 
iždininku: (2) Arba to nu
tarimo laikytis ir išeiti iš 
Massachusetts valstijos.

Bet išeiti iš Massachu
setts butų labai didelis Su
sivienijimui nuostolis, nes 
narių gausumu ši valstija 
yra trečia gausiausia terito
rija. Pirmoj vietoj stovi 
Pennsylvanija, antroj Illi
nois, o Massachusetts tre
čioj. Gi savo veiklumu, savo 
inteligentiškomis spėkomis, 
Massachusetts valstija vi
suomet buvo ir tebėra pir
moj vietoj. Taigi netekti ši
tokios valstijos butų neati
taisoma Susivien i j i m u i 
skriauda.

Išvada iš to aiški: reikia 
suspenduoti tą žioplą perei
tojo Seimo nutarimą ir 
skelbti viršininkų nftminaci 
jas ateinantiems rinkimams

Pereitą sąvaitę South Bos- pataikė tiesiai ant Gapučio. 
tone mirė Adomas Sabulis, Nelaimingasis buvo nuvež-
pažangus, inteligentiškas ir tas ligoninėn be žado. Pa-
kitąsyk gerai čia žinomas 
vyras. Savo laiku jisai turė
jo cigarų dirbtuvėlę prie 
Broadway. bet negalėjo iš
laikyti konkurencijos su 
stambiomis cigarų dirbtuvė-'tai praneša D-ras Pilka 
mis ir buvo priverstas savo1 
biznį uždaryti. Nuėjo dirbti 
liejyklom kur sugadino savo 
sveikatą ir per kelioliką pa
skutinių metų nesveikavo.

Pereitą subatą velionies 
kūnas buvo sudegintas Fo- 
rest Hill Krematorijoj. Liko 
nuliudusi našlė Anastazija, 
po tėvais Pivaraitė.

sirodė. kad balkis sugurino 
vieną jo petį ir šiaip visą 
smarkiai pritrenkė. Dabar 
Gaputis jau parvežtas na
mo, bet dar nesveikas. Apie

Kas gali gauti stipendiją 
balsui lavinti.

Rado pamestą kūdikį.

Pereitą sąvaitę Newton- 
villėj žmonės rado į turkiš
ką abrusą nuvyniotą ir pa 
liktą apleistam automobi- 
liuje kūdiki. Policija nuve
žė jį Newtono-Wellesley li
goninėn.

Uždarė (juincy hyčius.

Per arklių ir šunų lenkty
nes į kalėjimą.

Vieno Bostono viešbučio 
iždininkas norėjo pralobti 
lošdamas arklių ir šunų 
lenktynėmis. Prakišęs visas 
savo sutaupąs, jis tikėjosi 
kada nors atsigriebti. Pra
kišo daug viešbučio pinigų 
ir vistiek neatsigriebė. Da
bar jis areštuotas už apvo
gimą viešbučio kasos.

» Pereitą sąvaitę šioje vie
toje buvo rašyta, kad p-lė 
Ameba Tataronis siūlo 
kompeticinę stipendiją vie
nai jaunai lietuvaitei, kuri 
per šį sezoną bus geriausia 
pasižymėjusi jos muzikos 
mokykloj.

Dabar p-lė Tataronis pra
neša. kad šita žinia buvo 
paduota nevisai tiksliai. Ji 
sako, kad tokia stipendija 
yra siūloma nebūtinai toms 
mergaitėms, kurios lanko 
jos Three Arts Studio mo
kyklą. bet toms. kurios jos 
da nelanko, o turi gerą bal
są ir nori jį lavinti toliau. 
Stipendijai gauti yra trys 
sąlygos: mergaitė turi būt 
lietuvių tėvų duktė, turi

Sveikatos departamente 
viršininkas liepė uždaryt’ 
Quincv maudynes Walias 
tono įlankoj, nes paskutinė
mis dienomis tenai pasida
rė labai užterštas vanduo.

Massachusetts valstijoj 
šįmet automobiliai užmušė 
jau 130 žmonių. Pereitą są
vaitę žuvo 13 gyvybių.

Fordo darbininkai So- 
mervillėj nutarė priimti 
kompanijos pasiūlytą al
gos pakėlimą—11 ir pusę 
centų į valandą ir 6 dienas 
apmokamo poilsio.

Metropolitan Transit Autho
rity nupirko Boston Elevated 
Jailway Co. 29 Augusto dieną 
įteikdama pastarajai $20,297,- 
490 sumai čekį ir pastarajai tą 
čekį priėmus.

Nupirkus geležinkelį, Autho
rity pirmininkas, Mr. Meins, iš- 
eido tokį pranešimą:

“Keturiolikos miestų piliečiai, 
kuriuos Metropolitan Transit 
Companija aptarnauja, patapJ 
šitos susisiekimo sistemos savi
ninkais.

Jiem priklauso transporta- 
cijos tinklas, geriausia sutvar
kytas ir užlaikomas visoje šaly.

Darbo personalas, kuris da
bar tarnauja šitai Authority, 
yra gerai išlavintas, pasižymė 
jęs savo saugumo rekordu ir 
supranta savo pareigą pasažie 
riams.

‘Nuo dabar dividentai ant 
šėrų yra panaikinti ir tas su 
taupys, per metus $610,402.50 
Be to, Authority neturės mokė
ti federalinių taksų, kokius 
praeityje mokėdavo Boston Ele
vated Railway. Tas irgi paleng
vins, bet kiti mokesčiai vis da 
pasilieka ir sudaro sunkią naš
tą. šliuos mokesčius sudaro po
žemių nuoma, nuošimčiai ant 
paskolos bonų ir real estate 
mokesčiai Bostono miestui.

“Legisliaturos yra įsakyta 
trustisams jieškoti būdų išplė
timui ir pagerinimui susisieki
mo sistemos Bostono apielinkėj.

“Trustisai pirmiausią, steng
sis duoti publikai saugų ir grei
tą susisiekimą ir prašo publi
kos ir tarnautojų talkos.

“Authority trustisai savo mi
tinge paskyrė šiuos Authority 
viršininkus: vedėju Edward
Dana, iždininku John H. Moran, 
patarėju Willis B. Downey, ad
vokatu Charles A. McCarron, o 
kontrolierium Thomas A. Dun- 
bar.

“Visi šie vyrai yra patyrę ir 
atsakom ingi savo pareigose.”

1947 m. 29 Aug.

Netoli Oak Sąuare Brighton 6- 
šeimynai butas gaunamas 3-4- 
3 kambarių butai 14,000 pėdų 
žemės; automatiškas šildymas 
alyva; baltos sinkos; moderniš
ki įrengimai; namai ir invest- 
mentas energingam asmeniui 
kaina $17,000; metinės paja
mos $2,500. Pašaukite Stadium 
1590 darbo dienomis nuo 8 iki 6

Parsiduoda kepykla ir namas.
Parsiduoda mūrinis namas 

15 kambarių, kepykla su dviem 
pečiais ir garažai. Biznis gerai 
išdirbtas lietuvių ir lenkų apgy
ventoje vietoje. Prašome kreip
tis šiuo adresu: (38)

Adelia Reiges,
4 Langdon st.,

Worcester 3, Mass.

MUZIKA

Dainavimas ir Pianas
Geriausias pamokas šitoj sri

ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk
lą: (-)•

THREE ARTS STUDIO,
480 Boylston st., Boston, Mass. 
. Tel. KENmore 3571

Namų, ELIot 8222

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordą ant Wilcox- 
Gay Rekorderio. Nauji Crossley 
Radijai ir Fonografo Consoles.

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radiją ir Radijo-Fonografą 

Dabar Radijų Pardavimas
Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio
Service Center
652 E. Broadway 

prie Lincoln School
Tel. ŠOU 2446

Šį panedėlį miesto taryba 
paskyrė da $25-000 trafiko

k-s, «r, ir™,, s s™ -I Važiuodamas dviračiu, 6 >»uv V x-» u (
senąją tvarka, su iždininku.' metų amžiaus vaikas įva- žiaus ir turi būt gabiausia, aDar ^au xra 
Taryba tačiau biios tokį žiavo į troką ir buvo vietoj iš visų kitų kontestančių.
žingsnį daryti nežinodama užmuštas. Tai atsitiko Čam- P-lės Tataronytės adresas Per 7 šių metų mėnesius
kaip į tai gali reaguoti SLA. bridge ir Norfolk gatvių yra jo$ skelbime “MUZI- miestas išlupo iš gyventojų
nariai. Todėl jiedu ir atvy- kertėj. " KA.” šiame puslapy. $29,741.782 taksų.

Mortgečiai—Namų Paskolos—4.
Geriausiose Savings ir Co-operative Bankose ant geru na
mų, su mažais numokėjimais. galite gauti priduodant man 
pareiškimus. Jokių komisų, apart Bankos advokatų išlaidų, 
nereikia mokėti. Sutvarkykite savo mortgečius. Kreipkitės 
visais namų problemų reikalais pas:

ADV. F. J. BAGOČIUS,
302 W. Broadway, South Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
== —— ra gTP BffPKės. 37 viviv7l.e, o x 

West Rosbury, Mae*.
TeL Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
,. Ofiso Valandos: nao 2 Ild 4

ir nao 7 iki 8 
546 BROADWAY 
80. BOSTON, MASS.

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 878 

Nedėliomis ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St-, arto Central m

CAMBRIDGE, MASS.

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
N no 9 ryto iki 12 diea*

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. K1LL0RY
18 Tremont SU Rimbai Building 

Kambarys 205
’ BOSTON. Tlef. I>afayette 2371 

arba: Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo , Patikrinimu

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 rak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to-j 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
TeL SOUth Boston 4618

/ •




