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Keturi Didieji Maskvoj Susitarę 
Dėl Berlyno

Po Devynių Pasimatymų “Berlyno Klausima*” Išspręsta* 
—Bet Susitarimo Surašymas Dar Užtruko — Vokietijos 
Klausimas Bu* Vėliau Sprendžiama*.

I
Maskvoje Vakarų valsty- Reikalinga, Turėti j 

biu atstovai turėjo devintą wi* • •
pasimatymą su Molotovu ir,> MlllOną l\.ūreiVlU 
sako, jau susitarę su Rusija Generalinio štabo virši- 
dėl Berlyno tvarkymo. Va- ninkas, generolas Omar N.
karų valstybės sutiko, kad 
visame Berlyno mieste butų 
Įvesti rusų išleisti Rytų Vo 
kieti j ai pinigai, o rusai pa
sižadėję nuimti miesto blo-

Bradley, praeitą sekmadie
ni kalbėjo St. Louis. Jis sa
kė, kad kol pasaulis nusira
mins, Amerika turi laikyti 
ne mažiau, kaip vieną mi-

kadą. Bet susitarimo sura- lioną ginkluotų kareivių;
šymas užtruko, nes Vakarų 
valstybės nori susitarimą 
taip ' aiškiai surašyti, kad 
rusai negalėtų jo savaip 
“aiškinti” ir vėl sukčiauti. 
Po skaudžių patyrimų Va- 
kaiii valstybės žino, kad 
su rusais reikia viską taip 
išaiškinti ir taip aiškiai su
rašyti, kad jokių abejonių 
negalėtų būti.

Vokietijos klausimas bus 
sprendžiamas tiktai vėliau, 
bet kaip jis bus sprendžia
mas, tai tebėra “keturių di
džiųjų” paslaptis. Amerika, 
Anglija ir Franci j a tęsia 
vakarinės Vokietijos valsty
bės kūrimą ir greitu laiku 
prasidės vokiečių pasitari
mas dėl vakarinės Vokieti" 
jos konstitucijos surašymo. 
Tame pasitarime dalyvaus 
ir Berlyno miesto penki at
stovai, pagal Berlyno mies
to tarybos nutarimą.

Bolševikai dėl tokio Ber
lyno miesto nutarimo labai 
sujudo ir jau iš trijų kartų 
bolševikų suorganiz uotą 
chuliganų gauja Įsiveržė Į

visada paruoštų.
Gen. Brandlev sakė, kad

tuoj po karo Amerika pa
skubomis demobilizavo sa
vo armiją ir'iš stipriausios 
pasaulio armijos liko tik 
silpni likučiai. Dabar vėl 
reikia jėgas atstatyti.

Armijos išlaikymas da- j 
bar labai pabrango. 1939 
metais vieno kareivio mai
tinimas per dieną valdžiai 
kainavo 41c., o dabar tam 
pačiam reikalui reikia išlei
sti $1.05 per dieną. Pana
šiai pabrango rūbai ir gink
lai.

LIUDININKAI SUSITIKO “AKIS Į AKĮ

Kongreso komisijoj praeitą savaitę liudijo du liudininkai: Alger Hiss (stovi 
kairėj) ir Whittaker Chajnbers (stovi dešinėj). Jų parodymai buvo visai prie
šingi ir pasekmėje tų parodymų vienas iš tų liudininkų bus patrauktas Į tei
smą už priesaikos laužymą. Bet kuris’ W. Chambers sako, kad A. Hiss buvo 
komunistų agentas valstybės departamente, o A. Hiss ginasi ir sako, kad W, 
Chambers yra melagis. Dramatiškas “akis Į aki” liudijimas praeitą savaitę 
Washingtone.
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Komunistai Turėjo Daug (takos 
AmerikosJValdžioje

Kongreso Tyrinėjimas Išvilko Viešumon “Užgerintojų 
Partiją” — Susekta* Komunistų “Pogrindžio” Vada* — 
A. Berle Liudija Apie Bolševikų Įtaką Valstybės Depar
tamente.

Bolševikai Iškraipė
Einšteino Laišką
Lenkijoj, Wroclaw mieste 

posėdžiavo tarptautinis “in
telektualų kongresas”, ku
riame buvo perskaitytas ži
nomo mokslininko profeso
riaus Einšteino laiškas. Bet

Šią savaitę kongreso ko
misija tęsia komunistinių 
šnipų tyrinėjimą ir ŠĮ pir
madieni apklausinėjo du 
svarbius liudininkus. Vie
nas buvo “J. Peters”, kurs 
buvo žinomas Alexander 
Stevens. vardu. Du buvę ko
munistai liudijo, kad “J.

kada laiškas buvo paskelb- Peters” buvo komunistinių 
tas, profesorius Einšteinas šnipų vadas, bet pats Pe- 
sakosi jo nepažinęs ir tokio terš atsisakė liudyti ir nie- 
laiško nerašęs. Tiesa, jis ra- ko nesakė apie savo veiklą, 
šė laišką tam kongresui J. Peters-Stevens yra sve- 
apie būtiną reikalą paimti į timtautis, gimęs Čechoslo- 
atominę energiją Į tarptau- vakijoj ir atvažiavęs Į Ame 
tinę kontrolę, bet jis nieko riką nelegaliai. Jis bus de 
nesakė, apie to kongreso portuotas, bet pirma jis tu- 
“taikius” tikslas. Pasirodo, rėš atsakyti teisme už kon- 
kad to kongreso bolševikiš- greso paniekinimą, nes jis 
ki organizatoriai patys iš- atsisakė liudyti, 
kraipė Einšteino laišką, Kitas labai svarbus liudi- 
kaip jiems geriau patiko. ninkas buvo Adolph Berle, 

Wroslaw kongrese piimą buvęs valstybės sekreto- 
dudą griežė Sovietų rašyto- į riau« padėjėjas. Jis sakosi
jas Ilja Erenburg, kuris ne žinojęs, kad Valstybės de-

Siulo Internacionali
zuoti Antarktiką
Amerikos vyriausybė pa

siuntė pasiūlymą kelioms 
valstybėms tartis dėl Ant- 
arktikos sričių internacio- 
nalizavimo. Pasiūlymai pa
siųsti Australijai, Argenti
nai, čili respublikai, Nauja
jai Zelandijai, Anglijai, 
Erancijai ir Norvegijai.

Amerikos vyriausybė sa

Francijos valdžia, kurios . -i -
000,000 akerių žemės Alas- skelbia, kad Lietuvo' gy- priešakyje stovėjo Andre į rigadėjo grięžtų žodžių pąrtamento veikė proso- 

1 koje naujoms farmerių so-'ventojai šįmet “laimingi,” Marie, pasitraukė praeitos , smerkti Amerikai ir Angh-į victiski \ aid minkai, kurie 
u dvboms. Naujieji farmeriai'ypač tie, kuria buvo Įtrauk- savaitės gale. Valdžia pasi- . pirso nuolaidumą n Rusijos

* bus apgyvendinti po kelias-įti Į “kolchozus.” Bet jeigu traukė todėl, kad koalicijos j y y m ^j’eV,inirn^’- - Prosov,c'
F«Zo«r • Pagal Mas- S” ££

KVOS Receptą ninku apkaltintas, kaipo 
Jugoslavijos ditatura pra- komunistų agentas. A. Ber- 

dėjo pagrindinf valymą i Įę sąko, kad jis bandė prie-

Berlyno miesto tarybos bu-n d vi valstybės
stmę ir nu^“įe tagbos ri . djd Antaį.kti.

kos (pietinio poliaus konti- 
nento) plotus ir dažnai jos 
lavinasi ir ginčijasi dėl tų

, i j..,: pačiu žemės plotų. Todėlc,jai neti-ukdyU ehuliga- yi
nams veržtis į miesto tary-| fuinteresuotos vaktybės tu.
)o> namus._______  pasitarti ir surasti bu--

dą tas tolimas Antarktikos; 
žemes tvarkyti bendrai, o

no miesto taryba posėdžiau 
ja rusų okupuotoj miesto 
dalyje, tai rusai Įsakė poli-

dešimts šeimų kiekviename tą propagandą paanalizuo- partijos negalėjo susitarti 
naujame kaimelyje. Vai- sim, tai pasirodys, kad tie dėl ekonominės politikos, 
džia žada padėti farme- “laimingi” kolchozininkai Finansų ministeris Reynaud 
riams nuvalyti pirmuosius jau nebeturi duonos. Štai pasiūlė griežtą programą
5 akerius žemės, padės pa- kokią žinią “Vilnis” paduo- kainoms ir uždarbiams sta- . . . . .... . ..
Statyti trobesius ir duos da iš Panevėžio: bilizuoti, bet kiti vyriausy-; Jugoslav i j o s komunistų ! sintis Šitiems Kusi jos uzge-
kreditų Įsikurti. Jei kon- “Kolektyvinių ūkių (kol- bės nariai jo programai ne- partijoj ir meta iš partijos; nntojams ir dėlto buvo pa- 
gresas skirs lėšų, tai Alas- chozų) valstiečiai ligi galu- pritarė ir todėl visa valdžia yisus, kurie tik yra Įtariami• malintas is savo vietos, 
koje greitu laiku išdygs tino atsiskaitymo, kuris bus pasitraukė. neištikimybėj Tito valdžiai. ą Berle liudijimas paro-
tukstančiai naujų farmų ir padarytas po derliaus nuva- Francijos prezidentas) Jugoslavijos , diktatoriai; ^ė, kodėl Amerika darė vi- 
vėliau valdžia numato ir lymo, gavo avansą grūdais Vincent Auriol veda dery->ako, kad draugas Stalinas saj nesuprantamas nuolai- 
daugiau žemės skirti nau- už išdirbtus darbadienius.” bas su Įvairių politinių gru-; jiems parodė, kaip reikia jas Maskvos diktatūrai Jal- 
jiems farmeriams kurtis.) Ka reiškia “gavo avansą . vadais dėl sudarymo i valyti komunistų partiją, 'p.i---------
Pirmon eilėn žemės Alas- grūdais?” Tai reiškia, kad naujos valdžios. Valdžią kad joje neatsirastų visokių 
koje gali gauti buvę karo kolchozų valstiečiai jau ne- sudaryti pavesta R. Schu- 
dalyviai. beturėjo duonos iki javų manui.

nuvalymo. Kad jie galėtų

opozicionierių ir vienybės 
ardytojų. Pagal Maskvos, 
receptą Tito policija nori 
iššluoti iš Jugoslavijos ko
munistų partijos visus Mas
kvai ištikimus komunistus.

toje, Teherane ir Potsda
me.

CHICAGOS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS AUGA/-v- tada ir ginčai dėl atskiru te-Chicagos i jo aru-, .torijųbtijhe.ių buf «ng.

jmausiuose priemiesčiuose, . :žųnrpst: 
dabar gyvena 5 milionai jvlau 
300 tūkstančių žmonių, ar-Į 
ba 474,000 daugiau, negu j 
J940 metais. Pačiame Chi- 
cagos mieste gyventojų 
skaičius padaugėjo 303,000, 
o jos priemiesčiuose gyven
toju skaičius padaugėjo 
171,000.

TITO PROTESTAS PRIEŠ kolchozų jungą, vai- ŠNIPŲ TARDYMAS DAR
KAIMYNUS turėjo duoti jiem? gru- TĘSIAMAS

Jugoslavijos valdžia pa- dų avansan. 0 kai javai Kongreso komisija “ne
siuntė griežtas protesto no- nuvalyt! ir uz jų dai- amerikoniškai veiklai tyn- 

miiniiai ir Vpncrriiai badienius” komisarai duos neti. paskelbė savo laikiną

WALLACE MITINGE
ĮVYKO MUŠTYNES

Durham, N. C., praeitą 
sekmadienį kalbėjo Henry 
Wallace ir jo mitinge Įvyko 
kruvinos muštynės tarp 
wallacinių ir jų priešininkų. 
Vienas žmogus, tūlas J. D. 

i Harris iš Charlotte, N. C., 
1 laike muštynių buvo sužei-WORCESTERIEČIŲ

ŽINIAI . . ... T_.
Rugsėjo šeštą, per Labor P.eil,°. s™*1™-

av iirii Wnrmterio muštynių ir skandalų _ H.

vijos valdžią. Tito sako, , . ... , , ... , ... • ,kad Rumunijos ir Vengri-i riams, kurie bernauja kol- komisija skundžiasi kad 
jos valdžios visai užmiršo chozams? Liks skurdas n piezidentas. nepadeda ko- 
nesenai pasirašytas “drau- badas. misijai šnipų veiklos aikin-
gystės sutartis” su Jugosla- ------------- K<”"TO. skel.bia, kad ji
vija ir kursto Jugoslavijos I^,įįj^raįai Pasisakė ", iuntusi valstybės prokuro-

ūž Trumaną rui’kafl Jis travkty i teismą
gyventojus 
valdžią.

nuversti Tito
tuos asmenis, kurie pasiro-

Prasidėjo Jaunų
Vyrų Registracija
ŠĮ pirmadieni po visą A- 

kad partija butu vieninga ir menką prasidėjo jaunų vy- 
drausminga. ‘ rų registracija. Registruo-

_ ________  jasi vyrai nuo 18 iki 25 me-
...tų amžiaus. Registracija tę- 

s’s nuo rugpiučio 30 dienos 
VIRŠ 100 ŽMONIŲ. , jkj rugsėjo 18 dienos. 

Praeitos savaitės nepa- viso užsiregistruos apie 
prasti karšinai visoje Ame- 9 milionus jaunų vyrų. Turi 
nkoje pareikalavo nemažai registruotis piliečiai ir nepi- 
žmonių aukų. Iš jvairių vie- Kečiai, buvę kariuomenėj ir 
tų praneša, kad dėl kaiščių visai netarnavę, vedę ir ne
mirė virs 100 žmonių. Dau- vedę. Bet tik labai maža 
giausiai aukų buvo tarp f|aijs jaunų vyrų bus pa- 
zmonių, kūne turėjo ne- įaukta i kariuomenę atliktivaldžių nariai pakartotinai "AmSka® fo^n"™- '^^ja’žada tušavo' tyri-! kariku “gavo f irdicl'Imu'e? karišM'prievolę.

,^ke, kad .Jugoslavijos vai- tie Aetion . sekmadicn, tu- nėjimlJS jr tjkisj dar /au. « gd smugI- --------- -
dzia-yia išdavikiška ir kad rejo savo nacionalinės ko-{rjau visokiu ^iševjkiskų .... ...........
ją reikia nuversti, kaip gali- misijos posėdi ir vieningai ^nj išvilRt- ()icnos -vie.

'pasisakė už Trumano-Bark- 1 ‘ma greičiau.Day, jaunieji Worcesterio ... .. ... , .
menininkai, kurie turi su- Walla5« nega‘eJ? . ..
organizavę Lith u a n i anį Pauostos prakalbos. Mitin- CECHAI VIS DAR GAU- muose- sak >' KALIFORNIJOS FARMO-
Driim Corps, rengia pikniką|«e dalyvavo l,o0© žmonių. ------------
Leicester, Mass. Babrauskol
darže- RUSAMS LEIDŽIA STA-

ley tikieta šio rudens rinki-

LEKIANTIS LAIVAS SU
MUŠĖ REKORDĄ

DR. ZENKL ATVYKO 
Į ANGLIJĄ

Buvęs Čechoslovakijos

TYTIS NAMUS
Rusijos valdžia paskelbė 

dekretą, pagal kurį kiekvie
nas Sovietų pilietis turi tei
sę pasistatyti ir turėti savo 
nuosavybėje namus. Namus 
galima statytis pačiam su 
privačių darbininkų 
ba, ąrba per

Didžiulis skraidantis lai- ministerių pirmininko pa-
.. ----- - „r,-.. vhs, ( aiToline M ars,, atskri- dėjėjas, iki bolševikų per-

DO ŠNIPUS !reTns pažangiuosius demo- je URANIUMO RUDA i jo sustojimo iš Honolu- verSTnOt Dr. Petras Ženki.
Čechoslovakijos bolševi-; ,kratus rinkimujBe, bet jei Beaumont, Kaliforni- -į’ 1 Pl,ca?° J>cr T?4 valan; sekmadienį atvyko Į Angli- 

kiška valdžia skelbia, kadikus >-tiit''rtas pažangus ;OJ> praneša, kad ten vienas ' ^.,nutes- Jis padare ją porą savaičių jair.
ji suėmė vieną olandą iri respublikonas pnes reak Įarrnerys> Albert Mnrchull, ,’?]y.as keV?J'' -sumu- pavvko pabėgtiriš bolševiki
apie 15 dominikonų vienuo-' dernokratą, tai jie <avo žemėje atrado uraniu- se, 01 lamų greičio koncentracijos stovyklos.Taigi Worcesterio ir vi

sos Naujosios Anglijos lie
tuviai bukime tame piknike 
ir paremkime musų jaunųjų 
menininkų parengimą. Tu
rėsime smagų parengimą ir 
I aremsime jaunuosius, kad 
jie galėtų Įsigyti uniformas 
ir pasirodyti gatvėse su sa
vo lietuviškomis melodijo- operatyvus 
mis. įstatytis tiktai

Piknike jaunųjų benas' durno namus, _ _ ____ ............ ..... .
pasirodys pinną kartą vie- ti vieno ar dvejų aukštų ir valdžia sako, kael jie pade- nis darb’ laikas per tą pat rueą ii' tas farmerys sako, 
šai. Bukime visi. I negali turėti daugiau, kaip ję opoziciniams cechams mėnesi buvo $.8 “valandos kad jis viščiukų jau nebe-

lių, kurie visi esą “Vakarų,rerns,rer*li : r>n^' mo indų. Jis pirma davė at-,reko,dą.
.šnipai” ir rinkę žinias apie' “'' ‘*ast4 keistą rudą ištirti Į
padėti Čechijoj. Prabos’ VIDUTINIS UŽDARBIS Maskvos Vakarų valsty- 
valdžia sako, kad suimta- AMERIKOJ PAKILO pranešė valdžios Įstaigoms, 
čis olandas yra Olandijos! Amerikos '^arbo statisti- kad jo žemėje yra uraniu-

Seniau Dr. Ženki buvo Če- 
chijos nacionalinių socialis- 

PIRMAS URAGANAS tų partijos (Benešo parti- 
PIETŲ ATLANTE jos) pirmininkas, o kada 

Praeitą savaitę pietinia- bolševikai pagrobė valdžią.

P. Miliauskas, penkis kambarius. bėgti Į užsienius.
mėnesį 

Iper savaitę augins.

antradienio rytą pasie-l sunkesni, kaip Šeši metai 
kė šiaurinės Carolinos pa- nacių koncentracijos stovy- 
kraščių. įkloj Buchenwalde”.



Rur^o 1 <U 1548

J APŽVALGA i
AMERIKA DAVĖ PAŠAU- bus atidarytos durys.

LIUI 16 BILIONŲ PER Bet įstatymas tremtiniams
3 METUS. Įsileisti užkirto jiems kelią,

--------  j,nes jis leidžia atvažiuoti
Karo sugriautam pašau- tiktai tiems, kurie pabėgo 

liui atstatyti Amerika davė nuo bolševikų ir nacių tero- 
per trejus metus 16 bilionų ro ir jau 1945 metų gruo- 
įr 326 milionus dolerių. džio mėnesy buvo Vokieti-

Šitokį raportą* paskelbė joj. Kurie tenai suplaukė 
Ženevoj Jungtinių Tautų i vėliau, tiems kelias užda- 
taryba ekonominiams ir so- j rytas.
cialiams reikalams. Tai ve, kodėl žydai sako,

Į šitą sumą dar neineinaikad tas Įstatymas yra nu-
Marshallo Planas.

Žymi tų pinigų dalis teko
šalims už Geležinės Uždan
gos. Pačiai Sovietų Rusijai 
duota 468 milionai dolerių, 
neskaitant vienuolikos bi
lionų, kurie buvo jai duoti 
“lend-lease

jimą ji dabar nenori kalbėt.
Kitoms šalims, dabar ko

munistų okupuotoms, buvo
duota $1,457,000,000.

Jeigu ne šita Amerikos
parama, pasaulis šiandien

kreiptas prieš juos.

KAS DABAR MELAGIS?

Šiame skyriuje pereitą 
savaitę mes rašėm, kad 
“Vilnis” iškoliojo “Naujie-

‘melagėmis,” “nežine-sutartimi karo i nas” “
metu ir apie kurių atmokė- iėmis” ir “demagogėmis,” 

kam “Naujienos” parašė,jog 
Amerikos komunistų parti
jos vadai yra areštuojami ir 
traukiami teisman kaip ša
lies išdavikai.

Pagal “Vilnį,” šitoks pra- 
išrodytų visai kitaip. Visų nešimas buvo “melas,” da-. 
pirma, šiandien nebūtų So-įlykų “nežinojimas” ir “de-i 
vietų Rusijos. Vokiečiai bu- magogija.”
tų bolševizmą sutriuškinę, j Bet štai, pasiklausykit,! 
Taip pat nebūtų savystoviosį ką rugpiučio 25 d. laidoje 
Francuzijos ir Anglijos. rašo ta pati “Vilnis:”

Ii, kas blogiausia, Euro-: “Federalis teisėjas Harold: 
POS Žmonės šiandien mil tų Medina nuskyrė spalio 15 die- ■ 
oaau. ną, kaipo pradžią Komunistų

Partijos vadų bylos. Dvylika 
partijos vadų traukiami atsa
komybėn už ‘suokalbi nuversti 
šios šalies valdžia’.”

TURĖTŲ RAPORTUOTI 
STALINUI.

Chicagos bolševikų “Vil
nis” rugpiučio 25 d. laidoje 
rašo, kad mokytoja Kosen- 
kina, kuri atsisakė ‘gryžti 
Rusijon, esanti protiška li
gonė, su kuria visai neverta: ^aPs ir demagogas? 
skaitytis. Esą—

“Jeigu jau tarptautiniuose;NEpR^L£įDŽ-IA LAIŠKŲ.
santykiuose bent kokią rolę ______
gali lošti toks psichopatalogiš- Barbora PHvinienė, kuri 
kas tipas, kaip ta mokytoja gyvena Bostone, ne.
Kasenkina, nervu sukrėsta jabaj genai parašė savo gi- 
motenškė, tai jau blogiau ne- minėms Lietuvoje laišką. Ir 

bl<)ga- ji tą laišką užregistravo,
Jeigu “Vilnies” psichiat- kad Stalino šnipai Lietuvo- 

rai žino, kad Kosenkiną tik- je negalėtų jį sunaikinti.7 A * • . % *1»1 A

Ir “Vilnis” jau šaukia
si aukų areštuotiems komu
nistams ginti.

Na, tai kas dabar yra me-

AV11D1MT1I vzivvr i ns

KELEIVIS, ŠO. BOSTON

VAIZDAS IŠ “ĮTEMPTO” BERLYNO

Vienoje Berlyno gatvėje, Stresemans.rasse, kuri eina i jau pagarsėjusią 
“Potsdamer aikštę”, išsirikiavo Amerikos kareiviai su automatiškais šautu
vais aosaugai, kad rusai ten nebegrobtų amerikiečių ir vokiečių. Padėtis 
Berlyne yra nei šioki nei toki. Maskvoje “didieji” tariasi, o Berlyne rusai 
užsiima atviru banditizmu ir nepraeira dienos, kad jie nepagrobtų kokį ame
rikieti ar vokietį. Kiek ilgai ta kvaila padėtis Berlyne tęsis, niekas nežino.

LIETUVIŲ KANKINIŲ PELENAI
AMERIKOJE.

Kas Savaite
Dabar kalba Kotenkina pasaulis jau žino, kad tą 

Pagaliaus, turėjo progos mokytoją (kosenkiną) bu- 
i prabilti Oksana Stepanov- vo kidnapinęs Lomakinas, 
na Kosenkiną, kuri rizikavo bet Taurai, Bimbos ir Miza- 
savo gyvasti, šokdama iš ros vis plepa apie rusus bal-

i sovietų konsulato New Yor- tagvardiecius... 
ke, pavojingai susižeisda- Qna Raulinaitytė 
ma. Spaudos atstovams ji ^ew Yorke nesenai buvo 
pareiškė: palaidota Ona Raulinaity-

“Sovietų vyriausybė pa- tė-Pastikienė, buvusi bosto- 
darė didelę klaidą, atvež- njetg_
dama mane iš Rusijos. Ir, Raulinaičiai gyveno Bos-

tam, kad nusižudyti, bei tuomet buvo vos 10 metų 
l tam, kad ištrukti nuo mano myis, •
kalintojų”... Tėvas ja didžiuodavosi,

Tie žodžiai buvo tarti Ii- jr ne pagrindo. Buvo
goninėje ir tuo metu, kada -u(lri ir gabk 
Kosenkinos kidnaperis Lo- Onos tėvas jonas Rauli.

ka norėtų tokios “laisvės,” 
kad laikraščiai negalėtų ra
šyti kaip jie nori, bet butų 
verčiami aiškinti dalykus 
taip, kaip komunistams pa- Jungtinių Amerikos Vais- yra vienas: .lietuvis geriau 
tinka. tybių Lietuvių Rašytojų linkęs mirti, negu vergauti.

Yes, ves, laisvė be bizūno Draugija jaučia didelę ir. Lietuvių pasipriešinimas 
—no good! kilnią pareigą pranešti vi- okupantui yra bendras ir

makinas pakavosi savo 
mantą kelionei į Sovietų 
Rusiją. Amerikos 
bė jam
“rojų”. Ten jisai galės kid- 
napinti Stalino vergus, kol 
pats bus kidnapintas ir pa
statytas prie sienos.

naitis buvo socialistas. Jo 
duktė tačiau pasuko kita 

Amerikos vyriausy; kj-yptimi. Ji solidarizavosi 
įsakė kraustytis j gu ta giąipe žmonių, kuri 

yra žinoma kaip tautinin
kai ir misionieriai.

Viename Bostono prie
miestyje dar gyvena velio-Taigi, Kosenkiną nutrau

kė komunistinių gengsterių 
kaukes. Bet tuo, toli gražu 
nesibaigia jos istorija.
Šiurpus pergyvenimai.

----- . * , .. , , Oskana Kosenkiną panašai šio krašto visuomenei, pagnndims - čia da yva sakojo įr Rįt^ šiurpią isto- 
kad Lietuvių Antinacines ja visų luomų ir visų ( įssky-' --

Ar žinot, kas atsitiko? 
Pereitą savaitę tas laiš-j 

kas sugryžo iš Lietuvos at
gal. Ant voko maskoliška; 
braiža parašyta: “adresatas 
atsisako laišką priimti.”

Ar gali kas nors tokiam 
melui patikėti, kad Lietu
vos kaimietė ar kaimietis 

; “atsisakytų” priimti laišką .i__  ___ - •_ • •» A • 'Amen-

rai yra “psichopotalogiška 
tipas,’’ tai jie turėtų šitą 
faktą tuojau raportuoti Sta
linui. Nes kaipgi civilizuoto

gasaulio akyse gali išrodyt 
ovietų Rusijos švietimo si

stema, kuomet Sovietų pi
liečių vaikams šviesti užsie
ny yra skiriami protiški .i- 
goniai?

Ir kodėl tie proto ligų, Puo savo giminių 
specialistai iš “Vilnies” gar- kos? 
do nepasistengė ištirti Ko- . Alšku kaip saulė dangu- 
senkinos protą anksčiau,, kad bolševikų cenzūra 
kuomet ji dar mokytojavo, laiško adresatui visai ne-
bet kelia šitokį skandalą ’ ^ė. . Jeigu jis nebūtų re-
viešumon tik dabar, kai Ko- 
Senkina atsisakė gryžti Sta 
lino rojun?

Dėl šitokio apsileidimo

nės brolis, Vincas Raulinai- 
tis. Ir jis nedalyvauja musų 
judėjime.
Tie kiniški doleriai...

Jus žinote, ką nuperka 
vienas Amerikos centas — 
dėžutę popierinių degtukų!

Bet ar žinote, ką nuper
ka 100,000 kiniškų dolerių?

Lygiai tiek, ką nuperka 
vienas centas...

Tai, broly t, pinigas—ve
žimą kiniškų dolerių atsve
ria vienas amerikoniškas 
centas!

Tai pasėka infliacijos; 
dėl jos yra labai nukentėjęs 
ir musų dolei-is. Su prieška

BEGA KAIP IŠ KALĖ
JIMO. Rezistencijos žuvusiųjų ro- rus muuuuuusuoj i žmonos. Ji vra tokia:

Juozas Tysliava ‘ Vieny- litinių Kalinių Sąjunga pe- pažiūrų lietuviai. Tą ypač, 1937 metais Stalino rau-
bėj” rašo: reitą vasarą nutarė Flossen- norime priminti broliams 1 - žvalgyba pagrobė

-To, nuolatinės Moruos bur«'0 ..(Vokietijoj) kon- lietuviams Amerikoje. Norei KoseJnkinos “ irFifvežė,
los nuolatines mon^os. .. gtovykloje na. Lietuvos gelbejimo reikalas .. . , KarO metu orie

apie Guzenku. Kravcenky, Sa- . » 1 • o /on nio :»• e,iinn<rS vieno- bund- d metu pi iemarinu Kosenkinu ir kitu ru- cių nukanki.itųjų 2,480 lie- čia 11 sujungė visus ben : Leningrado vartų žuvo jos mannų, Ho^enKinų ir Kitų ru t . kaiįnių pelenus, iki; ram darbui (išskyrus komu- e J
vra bu? Plima, ;uos Pargaben-Ristus), bet vis dėlto poli-' „jZ <komunistai) suardė

daul italas rZ ,,vu « kusyon Lietavon, atsiųsti i Urnų grupių santykiai liko: vi ma)J0 nilį ka. 
daug Žiauresnis,. negu ouvų Amerikog hetuvių globai dar aštroki. Musų tautos. da* : ta trvvtm ma at mik il
sieji naciu ir fašistu režimai; , . • d~i;+: nriočoc vi«ioma 1 veriu i “žiun uan&1 L4 gyvenimą as auho“2) Maskvos agentu prope *>ei apsaugai Minėta Politi-1 pnesas visiems lygiai ziau- au savo sunui ir Vyrui...

.via>K\o.> agentų prop? KaUnin ąamnaa angau-ilUS. Todėl VISI lveiai esame u___________  ,_____ _
ganda apie geresnio, tobulės- “£ ^Zp^’Mari^-' kviečiami ir j kovų su juo. sunu5 *“«“•
mo ,r lainungesmo gyvennno « Koiegij . - • •
kunma Rusnoje. vra akipie-'r __ . .
šilkas melas- • t Kruvinieji n
‘ ”3) Sovietu Rusiia - mil-' kit°ms kautoms naikinti jau nąi. otai ium, miuiiacr denta§ t včia buvęs moW1j_! ‘.p-i“”-" kaD^v^ft „ 

kJrio, žinomi visam pasauliui. įai ?UOtaS; kaiP Hen,rTallaeYP fe
kaip ir iš kiekvieno kalėjimo, t?8 kankinimo vietos, ku perdavimo akte- 1F- nustumtas 1 'okiečių ug-1 Bridgeporte, Conn. valsti-
Žmonės bėga ir išbėgę nenori nos amz11^ amziams P35111^ U peiaavimo aKie. ^,žmones bėga ir, išbėgę. neišdndomog vokiečiųiM^ kaiP ir Pa«°*

tautos gėdos dėmės: Ausch-į k.3110??8 5?rauę^ valia, kad
Ištikrųjų, jeigu ne “gele- witz, Buchenwald, Dachau,isl .butų Mariana-

žinė uždanga,” Rusijoj ne- Flossen b u r g, Maidanek, Po“° Kolegijos mokslo ir 
beliktų žmonių. Mathausen. Soldau, Stutt- .laPno?1ps kartos ugdymo įs-

hof ir kt. taigos žinioje ir globoje ir

.. o “ 7”* Yr • driją — tragediją motinos irRezistencijos Buvusiųjų Po- rus raudonuosius) politiniųj; tnkia-

J šitą vienybės kovą mus vi- tas, mano vyras 
jas, kaip ir aš”... 

Kosenkinos sūnūs

mokyto-
riniu lrvntgi»-iii• SA ▼ X IU TY1Z1O VMl-lrZ_ihv0 jszinvrju
lygiai tiek, ką šiandien per
ka visas doleris.

XT .......................... joj- Tikra komunisto įžulu-
Nelaimingoji motina ver-Imu jis plūdo unijų vadus, 

ke ir lauke progos pabėgti.: Skaitykite:
Ta proga atėjo, bet- “Apgavingi darbininkų

vadai plėšia Amerikos areli- Amerikoje ją pasiekė 
ilga čekisto ranka! Lomaki-

rp .... kad vteai Amerikon liet’iviii1 oas ją kidnapino ir užda-Tunmomis žiniomis, na- ra „į* v di
liui kairi jį sparną, bando iš
traukt raudonąją spalvą iš

Luskienei. — Ta bakūžė ciaiTetavias kankino’ir žu-‘Romėnei butų prieinama! ko^į^«- Tu0 '"-j A™C,„ikS!;u?'i,avos apįu:
yra Įstatyta miesto parke, 103 aosyklose. 29,500 iank>li i>'pagerbti... Si mu- F“ .ka™a"lst,J .
žemėsaumk!o fe™” hetUviy pelėj° tokias i*!'
šių namukų tenai yra pa-

kia neištikimu savo šaliai 
kiekvieną unijos narį, val-

statyta italams, francu- 
zams ir kitiems, kad pa
traukus juos į tas parodas. 
Nieko įdomaus tenai nėra.

PASAULIO PILIETIS
gistruotas, jis butų sunai-j 
kintas ir niekas nebūtų apie i 
tai žinojęs. Bet naikinti re
gistruotą laišką bolševikai i

turėtų būt likviduotas ne nedlW todėl jie giąžinojį 
tiktai Lomakinas, bet ir visi I atSal> melagingai aiškinda- 
“Vilnies” ekspertai. 1 mi> kad “adresatas atsisa-

__________ i ko laišką priimti.”
TREMTINIŲ ĮSTATYMAS 

“PRIEŠ ŽYDUS.”

Trumanas vis kartoja, 
kad Kongreso padarytas į- 
statymas tremtiniams įsi- 
Jeisti esąs nukreiptas “prieš 
žydus ir katalikus.” Bet ka
talikų dvasiškijos vadai jau 
atsakė, kad jie nematą ta
me įstatyme nieko priešin
ga katalikams. Tuomet lie
ka. tik žydai, šitie ištikrųjų 
pritaria Trumanui, kad tas 
įstatymas nukreiptas prieš 
juos.

Kodėl jis priešingas žy
dams?

Chapman Revercomb, to 
įstatymo autorius, pasirem
damas imigracijos statisti
komis parodo, kad 65 pro
centai visų ateivių po karo 
buvo žydai.

Ir paskutiniais laikais į 
amerikiečių zoną Vokieti

Tas parodo, kodėl ameri
kiečiai negali su savo gimi
nėmis Lietuvoje susirašyti. 
Murzini okupantai nepra-; 
leidžia laiškų!

LAISVĖ BE BIZŪNO.

L. Pruseikai nepatinka 
Amerikos laisvė. Chicagiš- 
kėj “Vilny” jis rašo:

“Henry Wallace atidarė sa
vo rinkiminę kampaniją Brid- 
geport. Conn. Jo klausėsi 
7,000 žmonių—o juk Bridge- 
portas ne taip jau didelis 
miestas.

“Chicagos komercinė spau
da pašventė tik kelias eilutes 
jo programinei kalbai.

“Ar tai ne boikotas? Bet 
jeigu Dewey ar Trumanas ką 
nors paporina, tai vietos pasi
reklamuoti jie gauna tiek ir 
tiek.

“Ot jums ir spaudos lais
vė!”

Vadinasi, draugas Prusei-

vykias; 6.225 musų tautie-'klnl«.r?bk"Ja P^ta.yP®: h frieš piriŽ” b Pneskon"*
čiai buvo nukankinti. tm,gn JUS^ SJie kldnardne K^k h u buv°iplles Rusl« ~

darėsi tose naciu palaikal .slunciam> .>.sEuro-,k dnaęinę rusai baltagiar-; Ir “kamradas” Fosteris 
utt. esi tose nacių pOS pag jUS—atnaujinti tam uieciai—Kas

koncentracijos stovyklose, pačiam kraujo ryšiui ir liu- Čiurlionio ansamblis, 
skaitytojas galės suprasti dyti tai pačiai nepertrau- Brooklyno “Vienybė” Dra- 
jau vien is šio pavyzdžio:! kiamai kovai, kurią kartuineša,kadįAmerikąatvvk- 

^Je vieningomis jėgomis turim siąs garsusis ČiurlionioAn- kalejo k \į^o 2,oOO lietuvių, tęsti uz amžinąją savo Tė-:samblis, vadovaujamas ga-
- 90 31 v^- g^?ko vynę-Lietuvą.” j baus muziko A. Mikulskio
tiktai 20. Visi jie čia buvo Dėl to .Jungtinių Ameri-, Čiurlionio Ansambli* vei 
mušami, iki mirties marina- kos Valstybių I tetiivin Rn-'vio • ^“SuniDiis vei

įjni badu, o nukankintųjų šytojų Draugija prašo* visai 5flmhrmtyJ^e- J1S 
kūnai kraunami i krūva r ♦ ■ H^ugųa pi a.o visą | šauniai pasirodė ir kitatau- jcunai įnami į Krūvą, lietuvių bendruomenę prisi- j čių publikai.

Ansamblį kviečiąs pla
čiai žinomas Sol Hurrok— 
Dono kazokų ir rusų baleto 
meisteris.

kaip kokios malkos, ir prie; dėt? piVriso^musų^tautos Clų publlkai‘
krpmatnnin lonlzrlovrrv • • •- • i .krematorijų pečių laukdavo,relikvijų priėmimo akto. 
eilės — kada bus sudeginti.: i a- •

Mes negalime duoti bent ,. , ~ x Aistis,
apytikrio visų lietuvių skai- Rasyt°jy D-jos pirm.
čiaus, kuriuos nukankino; Sekretorius St. Budavas. 
piktoji nacio ranka. Daug, Redakcijos Pastaba: Pe-

Butų tikrai malonu, jei 
Čiurlionio Ansamblis pa-

Bar yra nežinomų musų ienai Įteikti jau šių mėtų Amerikos'krfnfn," la‘SV°S
vėlV;< <eS’±i:,atida- Jiepos 5 dienii- CimHoniko“
.ve savo gy vybę nuo viso pa-
šaulio uždengtuose kanki- SUSPROGDE FAŠISTŲ 
nimų rusiu,ose ir kitose pa- NAMĄ.
slaptingose žudymų vieto-: ---------
se- ' Florencijos mieste, Itali-

Neužmirakime, kad ir! joj, nežinia kas nakties lai- 
šiandien ir ūsų tautiečiai te- ku įmetė bombą į fašistinės

Aktorius Garry Davis 
vaikšto su savo seserimi 
Virginia Paiyžiuje, prie 
Chaillot palociaus. Tas ak
torius pagarsėjo tuo, kad 
jis atsisakė nuo Amerikos 
pilietybės ir pasiskelbė esąs 
“pasaulio piliečiu.” Jis grą
žino Amerikos konsulatui 
savo amerikonišką pasą ir 
paliko be jokių dokumentų. 
Dabar jis galvoja vėl pra
šyti, kad jam butų grąžin
tas jo amerikoniškas pasas.

bėra masiškai žudomi. Aš- 
tuoneri n:etai, o pridėjus 
Mažąją Lietuvą, jau 10 me
tų kaip n.u8ų tauta siste
mingai na dinama ir blaš
koma.

Turim žinoti ir tai, kad

organizacijos namą. Spro
gimas suardė tą namą ir ap
ardė gretimus trobesius.

ORO NELAIMĖJ ŽUVO 
4 JANKIAI.

Čiurlionio Ansa m b 1 i o 
naudai pasidarbavo chica- 
gietė Alice Steponavičienė. 
“Vyrai, laikykit vagį!”

Lietuvis žino tokią pasa
ką: čigonas, pavogęs sveti
mą arklį, joja ir šaukia: 
“vyrai, laikykite tą vagį!”

Ką nors panašaus daro 
raudonieji čigonai iš “Lais
vės”. Skaitykite:

“Sovietų vyriausybė at
meta kaltininmus iš Ameri
kos valdžios pusės, buk ge
neralinis Soviefjnusų taura, proporcingai: Ti RoVot7haiwnii Vn-<?era i1*5 Šoviau Sąjungos 

u- bl°-
mane,„“Idužo ore du amerikiečių 
fa»dnmiinU^eniSniJ? hi^U° ^ktuvai ir abudu liepsno
ju vHh-i dami nukrito žemėn. Nelai*
hų. Mes Klausiam: kodėl ž 4 ♦
lietuviai buvo ir šiandien _2________ Nyn .
tebėra taip masiškai kanki-i Biznieriams geriausia rie-
nami ir žudomi. Atsakymas ta pasiskelbti “Keleivyje.1

mas
gam pavartojęs savo* pozi
ciją... Lomakinas, tarp kit
ko, išvadavo Kosenkiną iš 
rusų baltagvardiečių far- 
moe” (“Laisvė”, rugp. 26, 
1948) • ••

Tai bent melagiai! Visas

geriau nenukalbėtų. Ne be 
reikalo komunistų “Lais- 
v ės pisateliai apsilaižyda
mi kartoja Wallace plepalus.

Henry Wallace yra ko
munistų bendrakei e i v i s. 
Dar būdamas Roosevelto ir 
Tjumano kabinetuose jis 
sėbravo su Maskvos patrio
tais.
Raudonasis dekanas.

Komunistai gaidžio aša- 
las barsto. Reikalas toks:

Amerikos vyriausybė at
sisako duot leidimą Can- 
teibuiy dekanui (Dean of 
C anterbury) Hawl e 11 u i 
Johnsonui. Jis norėjo at
vykti Amerikon.

Tas kunigužis yra žino
mas kaip raudonasis dėka- 
"S- J,s Anglijos komu- 
mstų dienraščio “Dailv 
JVorker” redaktorius, jį
frnnt6 Zlnoma komunistų fionto organizacija, Ame-
Cn3n ’i S?viet Fnendship 
Council, duoti “eilę prelek-

Aišku, Johnson butų skel
bs leninizmo stalinizmo 
evangeliją. Aišku, užtrai- 
k.mas vartų j Dėdče Šamo
t t^a.J.Wel“ nuostolis 
>r lietuviškiems Maskvos 
I»tnotarnv Jie aimanuoja, 
Jie skundžiasi, kad Ameri- 
kV&nnebėrį įerookratijoa. 
,Well o kodėl ji« neva
žiuoja Stalino rojų?
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
BRIDGEPORTO LIETUVIAI PRI

IMS 100 TREMTINIŲ.
Bridgeport, Conn.

Jeigu viskas gerai
' nišauskas, J. Sapiega ir k.
I Tiesa, kalbamoji komisF ueigu vislus S*™ P®- uikina Rugsėjo mė_

vyks tai Bndgęporto hętu- J į jaukiamas platus susi
te kolonijoj galės apsigy- rinįima kuriame komisija 
veut. apie 100 tremtinių. bus . ild ta. Ko-
Rupintis šituo reikalu jau misij(į tiksl£*_ atgabenti 
yra sudaryta komisija, ku- j BrJidgepo,tą bent f0« DP 
non inema kun. Pranekie- ?Uetu^ 'tremtinių šeimų iš 
ris, p. Stanisauskas, p. K Ir Vokietfjos. Taigi, nieko'ne- 
maitis u keletas kitų. ■ Įaukęt tautiečiai raginami

Vietos BALF skyrius yra skubiai rašyti liudymus, pri- 
daug pasidarbavęs, renkant; žadant tremtiniams pastogę 
aukas, drabužius ir tt. Nėra ir padėt jiems surasti dar-; 
abejonės, kad skyrius stos i
talką ir šiai tremtinių atga
benimo reikalams ikurtai

bą.
Įsivaizduokite, kaip pagy

vės Rridgeporto lietuvių ko-
komisijai. Vietos BALF ionijos gyvenimas, kai čia 
skyriui vadovauja tokie vei- atvyks būriai naujų tautie- 
kėjai, kaip Klimaitis, J. Sta- čių. A.

ATĖJO LAIVAS SU LIETUVIAIS
TREMTINIAIS.
Atvyko keletas profesorių, pilietė Anelė Baltrėnienė 
kurie gerai kalba angliškai, neteko vyro, esant jų sei- 

Generalinis Lietuvos Kon- mai amerikiečių kariuome- 
sulatas praneša iš Nevv Yor- nės globoje.
ko, kad rugpiučio 18 dieną Anot p. Baltrėnienės, j 
tenai atėjo laivas “Marine: 1945 m. birželio 29 Fritz-' 
Suollovv,” kuris atvežė ne-jlar apylinkėje amerikiečių 
maža lietuvių tremtinių. Jų kariška mašina sunkiai su- 
tarpe esą keli profesoriai ir žeidusi jos vyrą, kuris nu- 
šiaip inteligentiški žmonės, vežtas Į ligoninę mirė. Joj 
kurie neblogai kalba anglis- kios kompensacijos ji iš 
kai ir anglų reporteriams niekui' negavusi, nes tuolai- 
papasakojo daug Įdomių j kinės UNRRA-os valdinin- 
dalykų. ': kai griežtai patarę apie tai

Dvidešimts keturiems lie-j tylėti. Ji, žinoma, ir tylėju-. 
tuviams profesoriams esan- si, nes beteisiui tremtiniui,; 
čios jau užtikrintos vietos: ypatingai angių kalbos ge- 
Amerikos universitetuose. rai nemokant, kitos išeities 

Kai kurie atvykusieji jau nebuvę. Dabar ji norėtų

LOMAKINAS IŠVA2IAVO PAS STALINĄ

Sovietų generalinis konsulas Nevv Yorke, Jokūbas 
Lomakin, praeitą šeštadienį išvažiavo švedų laivu Į 
Rusiją. Lomakinas buvo išvarytas iš Amerikos už 
žmonių gaudymą ir už laužymą šios šalies Įstatymų. 
Maskva atsikeršydama uždarė amerikiečių konsula
tus Rusijoj ir Įsakė uždaryti Sovietų konsulatus Nevv 
Yorke ir San Francisco. Amerikiečiai palydėjo Lo- 
makiną be jokio gailesčio. Tokių kidnaperių ir ban
ditų čia, ištikrųjų, nereikia.

padavęs jį vienai moteriš
kei.

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAdO

RAlf MUS VEŽĖ KANADON.
As. nežinojau kaip ii kui jarp 395 tremtinių, atvyko* vome jau Brandforte. Far- 

tą motetą surasti. Nors jau, H 52 netuv«L .neriai savo automobiliais
praėjo apie du metai, ta- Gerbiamoji Redakcija! Į nuvežė mus su visais čemo-
ciau as negaliu to laikiode- Mano sesers M. Garbie-į danais Į darbo ministeriją,
10 užmušti , priešingai, to- nėg d^ka, jau nuc 1947 kur buvome paskirti po vie-
yn as vis daugiau prade iau esu jt. busiu nuolatinis ną i farmą. Man teko pa
lo gailėtis., nes tai labai ‘‘Keleivio” skaitytojas. tekti Į farmą pas daną, at- 
rangi man atmintis, kam Pereitais metais rašiau vykusi i Kanada prieš 24

^±mtJ1S-regah ?t°S Iier' tamstoms iš Vokietijos, o 
smes turėti, nes laikrodėlis ,au ^ndkn rašau uJKana. 
jau nenaujas. Taigi labai ;Įos g. metų birželio w d 
prašau, kad ta moteris, kur, Antverpeno uostą gar-

m“ionTj man J} laivių “Continental” aplei-
B V ? ra. -T?.-’ Europos žemyną 305DP 
ujiis jj 1 ado, pažįsta u, aUi- žmon- SUJ.jnktų jvaįj-iu

moteri kuriai ji gt J amerfkOnuzono- 
atidavė “ Kas padės man ta „ tš> 1;laikrodėlį atgauti, busiu d? * - *?rp€ >UV0 ?2 M"'
kinga iki mirties. viai, kurie važiavo daugiau

sia žemės ūkio darbams, o 
Mano vardas ir adresas: j aukso kasyklas.

Antosė Kuliešienė, 3948 E „ Birželio 30 d. pasiekėm 
Street, Detroit 16, Mich.

metus.
Mums tenka dirbti Įvai

rius žemės ūkio darbus. Du 
kartu per dieną mašinomis 
melžiame karves. Dirbame 
iš viso 11 valandų per die
ną. Pirmuosius mėnesius, 
kol susipažinsime su Kana
dos žemės ūkio technika, 
atlyginimo gauname po 
$45 mėnesiui.

Šeimos musų visų liko 
Vokietijoj, bet nuo birželio

NEW YORK, N. Y.

Kanados uostą Halifa.va. oo J J ,Atvykusi Į garlaivį Kana- 23 dienos y,a ,au at^aben 
dos komisija painformavo
mus, kad galima sitsigru 
puoti tautybėmis, po 5, 10 
ir 15 žmonių Į grupę. AšKeistas atsitikimas. _________

Pereitą savaitę man teko inėjau 15 lietuvių grupėn, 
matyli čia toki atsitikimą, kuri buvo paskirta Į Brand- 
Pustrečių metų mergaitėį fordo apylinkę, 
žaisdama kaž-kaip Įspraudė; Patiktinus musų doku- Cft„in<iC 
savo galvelę Į geležinę tvo-; mentus ir čemodanus (gale- b ’ 
ra tarp dviejų stulpų, kurie; iome vežtis kas ką turėjo- 
yra Įcementuoti žemėje, ir me), visi buvome susodinti 
nVin nnn-nu;. j traiikinj, kuris kanadišku

greičiu gabeno mus

lė, neturiu nei sūnaus, nei žydiška žvaigždė, kitąsyk 
puolusi kokį tai žydų suva-išvažinėjo Į kitus miestusį pradėti kompensacijos by- le> ”ei 

rvoc cova nriminoe Ent^nt • la. bet tam neturi pinigų, oįv™- 
' knranas' Baiėilb’a’plišto- Amerikos lietuviu tarpi nė - biėtu
jo: 6928 So. Union avė.,'ra organizacijos, kuri pa-
Chicago, III. našiais atvejais teiktų teisi- Sime Amerikoje 1« -1 metų

Anelė’ Baltrenienė, J. A.;nę pagalbąjiemokamai;
Valst. pilietė, apsistojo: ’

o sūnūs
žlavtmą ar piRTiiką. Bet lie
tuviško jokio ženklo.

Visą lietuviškumą rodė 
vienas busas. rodos iš Xe\v

jokiu budu negalėjo išsi 
traukti. Susirinko minia 
žmonių. Atsirado iš minios 
keli vyrai, kurie mėgino 
mergaitę iš tvoros išimti. 
Vienas atsinešė kažin iš kur 
geležinę štangą ir mėgino 
stulpus praplėsti, bet mer
gaitės vistiek nepaliuosavo. 
Kitas atsinešė iš atomobi- 
liaus “džekį” ir jo pagalba j 
norėjo stulpus praplėsti.
Vistiek niekas neišėjo ir 
mergaitė isteriškai klykė,

tos Į pereinamąją stovyklą 
ties Hamburgu ir, gautomis 
paskutinėmis žiniomis, jom 
jau yra ruošiami dokumen
tai. Tikimės, kad šių metų 
spalio mėnesy jos bus jau 
Kanadoje, tame demokra- 

itiškame krašte, kur klesti 
žodžio, spaudos

laisvė.
Esu didžiai dėkingas 1R- 

O organizacijai už atveži
mą Kanadon, ir Kanados

vietas į Brandfordą. | prieglaudos.
Liepos 2 dienos rytą bu-1 Juozas Rimkus.

BROOKLYN, N. Y.

Iš Dariaus Girėno paminklo 
komiteto veiklos.

Pastai-uoju laiku šio ko
miteto vieša veikla kiek su
mažėjo, nes norima prieiti

širdžiai prašome draugijų ir 
pavienių asmenų jų Įsigyti.

Korespondentas J. Š.

_== = == — - zlaw_negalėdama ištraukti savo «<*r-

Kanados Socialistų 
Suvažiavimas.

842 Glenmore avenue, Broo
klyn, N. Y.

Janina Dabušienė apsi
stojo: P. O. Box 231, Whea- 
ton, III.

Prof. Dr. Antanas Gylys 
su žmona Marija ir sunum 
Juliu išvyko Į Chicagą: Me- 
dical School, Loyola Uni- 
versity, Chicago, .111.

Prof. Dr. Viktoras Jasai
tis su žmoną Elena, dukte
ria Jurgita ir sunum Eduar
du apsistojo: Quincy Colle- 
ge, Quincy, Iii.

Valerija Savičienė su su
num Leonu ir dukra Vikto
rija apsistojo pas žinomąjį 
kurortų savininkų Juozą 
Bačiuną, Tabor Farm, So
dus, Mich. Ten dirba jau 
anksčiau atvykęs jos vyras.

Kun. Antanas Sideravi-, 
čius išvyko Į Biar Cliff Col- 
lege, Sioux City, Ia.

Kun. Petras Švambaris 
apsistojo pranciškonų vie
nuolyne, Kennebunk Port. 
Me.

Atvykusius be giminių ir

Liet. Gen. Konsulatas.

SUNAUS IR VYRO AT
MINČIAI.

I PADĖKA.

sausio /.
Amžirįa jiems atmintis. Jersey valstijos, kuris prie- 

Mrs. Anna F. Leviski, šaky turėjo dvi vėliavėlės, 
Jackson, Mich/Amerikos ir Lietuvos.

Šiaip jau parkas butų ne
blogas. šokiams yra salė, ir

........................ .... šiaip apsčiai pastogė;, taip
• fJ1G.ziai ,^e.rbl.ami E- kain ir lietui lvjant nebutu
ir P. TamasausKai is Dėt- * Luckienė.
roito jau antri metai mus _________
šelpia siųsdami mums siun
tinėlius. Mums, tremtiniams, 
tai yra labai didelis daly
kas. Mes jiems širdingai dė- 

ikojame ir linkime, kad jų 
i namus visuomet lankyti!
Į laimė.
i Ta pačia proga noriu iš- 
j reikšti jiems širdingą lietu
višką ačiū už išrašytą mano menų svetainėj dar 1946 
vardu laikraštį “Keleivi”, metų spalių mėnesi, prie 
kuris mus lanko ir priduoda durų, besirengiant drapa- 
mums moralės stipi-ybės. nom eiti‘namo ir atsisveiki- 

; Sužinome tiesos žodi. nant su Kanados daininin-
O. ir J. Rinkevičiai, kais. Tuo laiku aš to nejau- 

iš Vokietijos.'čiau, tik rytojaus dieną ap-
---------------įsižiūrėjau, kad laikrodėlio

HARTFORD, CONN. neturiu. Iš buvusių tenai 
amonių vėliau sužinojau,

DETROIT, MICH.

Kas turi mano laikrodėlį.
Atsišaukiu i tą asmenį, 

ką turi mano pamestą ran
kinį laikrodėli su susitrau
kiančia apyranke iš geltono 
metalo. Aš ji pamečiau ai-

galvelės.
Atsirado policija, kuri 

pašaukė troką su acetelyno 
degintuvais, kad vieną stul
pų palei žemę nudegintų.

Tuo tarpu scenoje pasi
rodė vidutinio amžiaus mo
teris. Ji ramiai priėjo prie 
mergaitės, pasuko mergai
tės kūną šonu ir išstūmė ją 
pro stulpus antron tvoros 
pusėn.

Minia pradėjo juoktis, 
kad ko negalėjo padaryti 
stiprus vyrai, tą padarė 
silpna moteris. K. D.

bo, pastatyti Brooklyne pa 
minklą Dariaus ir Girėno 
žygiui pagerbti. Bet vis ran-'

Winnipege dalyvavo 300 
delegatų.

(faii kliučiu kiirins a w>nn'P«g<> mieste, Kanale.„S ’’ ’ dos vakaruose, rugpiučio
t , * . . . i 20 dieną ivyko Kanados so-Jau buvo pirmiau praneš- ebHstų sąjungos suvažiavi-

Jonas A. Leviskis. SLA 4-to Ap»kr. piknikas. m,ano ^ikrodelį radęs
Jonas A. Leviskis, mano Rugpiučio 15 dieną Union ;ka2tin koks v> ras,L bet vietoj 

mylimas sūnūs, žuvo 1944 City’je ivyko SLA 4-to Ap- Į duoti jį rengėjams, jis 
Aivynusius oe g.m.mų n į birželio 24 diena per skrido ' metinis išvažiavi

draugų, pasitiko Lietuvos « ‘ invaziia. Jis

ŽODYNAS
Angliškai - Uetvviėkas ir 

I.ietaviškai - Angliškas 
A. LA LIO Žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusL 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS S14.M. 

PinijruM siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

54« E. Broadiray 
Sooth Boston 27,

ta, kad komitetas stengiasi 
surasti nauią vietą pamink
lui. šiuo klausimu įteiktas 
New Yorko miesto pareigū
nams prašymas, kuriame 
nurodytos šį Fondą remian
čios draugijos, vietiniai ir 
kitų lietuvių kolonijų laik
raščiai ir radijo stotys. Ma
nyta kad atsakymas bus 
skubus, vienok praėjo jau 
keli mėnesiai ir jokios ži
nutės dar nesulaukiame. O 
be užtikrintos vietos negali
ma pradėti paminklą staty
ti. Be to, ir pinigų stoka. 
Paminklo pastatymui yra 
sukelta viso arti $5,000.00.

mas, kuriame dalyvavo 
apie 300 delegatų, suvažia
vusiu iš visų Kanados pro
vincijų ir miestų.

Kanados socialistų orga
nizacija oficialiai vadinasi 
Co - operative Common- 
wealth Federation, kas lie
tuviškai reiškia Kooperaty- 
vine Valstybės Sąjunga.

Socialistai tikisi ateinan
čiuose rinkimuose, pravesti 
parlamentan daug savo 
žmonių ir tuo tikslu šis su
važiavimas priėmė platfor
mą bei programą, kuri pasi

u. augų, p^.unu ^tuv^iNolinandijos invaziją. Jis
Gen. Konsulato Attache A. tarnavo Amerikos infante- 
Simutis ir BALFo atstove 
Ona Valaitienė, kurie pa- rijoj ir paguldė savo galvą

iu-- *ri / 1 Md užtikrinti pavergtomsgelbėjo atlikti formalumus, jutoms laisvę. Kaip gaila,
Visi atvykusieji yra vie

naip ar kitaip nukentėję 
nuo Lietuvos okupantų, o 
Jungt. Amerikos Valstybių

mas. Žmonių buvo gana 
daug. Oras pasitaikė labai 
gražus ir svečių privažiavo 
iš Brooklyno, Nevv Yorko ir 
kitų kolonijų. Kalbėjo Dr.; 
Pajaujis, Jonas Valaitis ir 
keletas kitų. Trijų metui 
amžiaus mergytė pašoko.

Piknikas buvo Linden 
Parke, kuris nepasižymi'

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR MLTA

Viaoldii Gorimi, Alave, 
gardžiai paganuatii Vai- 

ghl ir Uftaadžki
Čia gaunama Ir

90 MILLBURY ST1

kad vienus tautų pavergė
jus nugalėjus, dabar atsira
do kiti ir šiandien yra dau
giau pavergtų tautų, negu 
buvo prieš karą. Bet aš ti
kiu, kad mano sūnelis ne gražumu ir nesimatė jokio 
veltui bus žuvęs: aš tikiu,; lietuviško papuošimo. Ro

dos, tokia proga, kaip meti
nis SLA apskričio išvažia
vimas, vertėjo kam nors 
pasirūpinti, kad nors salėje 
butų kokių dekoracijų.

Man teko girdėti, kad šis 
parkas priklauso lietuviams 
dar nuo prezidento Lincol-

zuvęs;
kad anksčiau ar vėliau pa 
vergtos tautos, jų tarpe ir 
musų tėvynė, susilauks lais
vės.

Ta pačia proga noriu pa
minėti, kad mano vyras, 
Vincas Leviskis, irgi buvo 
karo veteranas — pirmojo
karo—ir kad jo taip pat jau no laikų. Jei tai tiesa, tai 
jiebėra. Važiuojant iš Chi- jame turėtų būti nors kiek 
cagos Į Jacksoną, Mich., lietuviškos atmosferos. Da- 
1947 metų birželio 6 dieną'bargi šokių salėj, palubėj, 
jis buvo išmestas iš trauki-į kaž-kaip užmesta kabo mil- 
nio ir žuvo. Dabar esu naš-.žiniško didumo apdriskusi

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkaa Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
036 Bros dwayt South Boston 27, Mass.

sako už elektros, plieno ir 
, ,, . . , kai kurių kitų svarbių pra-

Kuomet kokis, naujas uz-; m©niu nacionalizacija, 
manymas greitai neįvykdo- Kanadieti..
mas, tai tūli žmonės sklei-!_______________________
džia įvairius gandus, šiuo į BERLYNO BURMISTRAS 
atveju yra kalbama, buk
paminklo statymas vilkina
mas tyčia, kad “komitetas 
gautų sau daugiau algų”, 
arba kad Fondo pinigai esą; 
išeikvoti, ir tam panašiai.

Užtikrinu, kad nieko pa-i 
našaus nėra; visas komite-' 
tas dirba be algų ir už ruo
šiamas pramogas niekas ne
ima atlyginimo; gautos au
kos ar likę uždarbiai nuo 

arengimų saugiai suskai- 
omi ir dedami bankan Da

riaus Girėno Paminklo Fon
do vardu dviejų iždo glo
bėjų ir iždininko, kuris vra 
po $500.00 užstato.

Įsikūrus šiam Fondui'
1939 m. spalių mėn., nuo, 
tos datos kas metai būna; 
ruošiamas liepos 15-tos die
nos atžymėjimas, nes tą die
ną, 1933, lakūnai žuvo. Šį
met yra rengiamas gražus

Ferdinandas Friadenbur
gas, Berlyno majoras ir 
miesto tarybos pirmininkas.1 • 1 • * • A _ 1 _ ?bankietas ir šokiai Dariaus! kuris negali gauti tarybai 

ir Girėno penkiolikos metų apsaugos. Organizuotos ko- 
pagerbimui. Pramoga į- munistų gaujos puola tary- 
vyks šeštadienį, spalių 16 bos susirinkimus ir nei poli- 
d., Piliečių Kliubo Salėje, cija, nei kariuomenė nieko 
280 Union avė., Brooklyn, i nedaro. Tarybos rūmai ran- 
N. Y. Biletai bus pardavi- dasi rusų kontroliuojamoj 

' nėjami iš anksto, tad nuo- miesto daly.



KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio sa Totu

Ligų Gydymas Seniau mies senovės alchemikų 
tradicijų, labiau už gydy
to ‘us mokėdavo prisitaikyti 
prie žmonių norų ir beveik 
visi susikraudavo turtus. 
Mariampolės apskrities gy-

Kokių “Daktarų” Būt?—Gydymo Budei — Gydytojai 
Badavo, Aptiekoriai Turtėjo-—Garsioji “Ekspelerija”

_ ,, . . .. • . i. k. dytojai dažniausiai nei&si-J
Daktaras K. Grimus savo ties viršų nkas laikydavo, bet vaistinių bu-i

knygoje. ” Atsiminimai n chovskis, a;-krities įnzinie- vo; Liujvįnave> (vaistinin- 
Mintys, pasakoja, kaip nūs Bonso\ -kis, net medi- j.as £)j>nį|evįčįus), Višakio

Fran- 
(vai- 
Gar-

, , m, i v - -• -j j liavoj (provizorius Aglins-vo galybe visokių ligų zi- Oleka) važinėdavo gydytis 
novu”, kurie žmones gydy- pas “prusą". A. Panemu- ' Q

|davo ir konkuruodavo su nės eigulį Kištupą... Daktaro K. Griniaus kny-
daktarais. Dr. K. Grinius Būdavo ir kitokių svieto “Mintvs ir 4tdmini-1 sako: i “pereigų” urie pėsti, tar- „ ”Xda laba“g

Be diplomuotų gydyto.ų, bas persint ę, vaikseioda- žiniy j5 musų jaunų dienŲ 
žmones gydė felčeriai, aku- \o po kaimus^ n dalindavo i^jetuvos, prieš 40-50 metu, 
šėrės, šiaip visokie‘ aP?d^" žmonėms kada Dr- K Grinius pradė

jo savo gydytojo praktiką

Nr. 33. Rugsėjo 1 d., 1948

NAUJAS ANGLŲ KOVOS ORLAIVIS

*

tanai, kaulų tvarstvtojai, kių susirgLrti.
suvarinėto i ai, nikštininkai, buvo tuome’. paplitęs, kain sįvalki’oj?*1' 
nužadėtojai. ekzortininkai universalus vaistas nu© Į- " Ritant i 
(kunigai), homeopatai, žo- vairių saus* elių, arba neu-
lininkės, sprandini n k ė s, ralgiių, Vokietijoj fabriki- 
braukvtojos ir kitokio pa- niu budu raminamas Rich- 
vadinimo medicina besi- terio Pain-Expeller. aštriai 
verčiančios asm e n y b ė s kvepiąs, d ugiausia ankš- 
(krauj učiai, krauįaliai, pipirių spiri nis. Jisai, apie 
krauįaleidžiai. totoriai, kir- 100- gramų dailiame bute- 
mėliai). Medicinos speeia- liuke supiltas ir dailioj po- 
listų. kaip matyti, buvo pieriaus dėžutėj Įpakuotas, 
daugybė. būdavo įvairių valkatų

1894 metus Lietuvą plačiausiai kutęS vanduo nebėgdavo. ... ^as
ždarbio Pardav,n^’: m as‘ ,?kia Bet iš jos ištvsdavo van- bename laikrašty skai-

pastebėti, ad prie Pam- deng snap2s jr pa<ral tą tau: “^es nuvažiavom te- 
onkutės būda- ilgai nutysdavo tS;nai 5U automobilium.“ Per-

vandens snapas, mes “spė- skaičius toki sakini taip ir 
kalba rotų (vokiečių) davom^ orą“ Tai buvo la- nonsi paklausti: Kas gi

į .usdinamas lyg bai primityviškas baromet- jUS tenai nuvežė?” Nes va- 
į etrastis. vardu ras> 0 patj “ekspelerija” ta- žiuoti “su automobilium’

■ .■vinim ■-*' :ptelin<s“. 18”70 ' - - - —iXl_lpaskiau
..........  ..................“ ......... Ilgas

tinas

Skaitant jo knygą as pri
siminiau ir tą garsiąją “eks- 
peleriją”. kurios bonkutėi 
visada būdavo mano ma
mos šėpukėje. Tuščias “eks- 
pelerijos” bonkutes mes 
vaikai vartodavome, kaipo 
“barometrus”. Pripildavo
me jas vandens, atsargiai 
apversdavom ir iš tos ne-į 

P? užkimštos, apverstos bon-
Apie

įriampolėi turėjo uz< 
iš medicinos felčerių Lipe , „ .
Smorgonskis, Antanas Len-, xPelfe,_10 .
kailis (kuris u sigaudavo.:™ pndetas Richterio lietu

Anglai jau vartoja savo karo laivyne naujausią ir 
greičiausią karo orlaivi, kurs, varomas vai y Aliniu 
motom, skrenda po 600 mylių per valandą. Orlaivis 
nutrauktas Langley. Anglijoj, laike kariškų manevrų.

Kalbos Dalykai
vežė?

snapas, mes “spe-
—Tegul bus pagarbintas, armobilu. tai važiuoja vis 

Maike. aplink kaina. Kitaip jis
-Garbinimą tėvas galė- lieptų tam kalnui pasitrauk- nė. Dambrauskienė, Karoli-'^e.aiCi9Oa_ ras» 0 Pati "ekspelerija” ta- ZI¥°l? ?u automoniiium
palikti kitam kartui, ti iš kelio. na Zinkevičienė, paskiau P eteJ1Uf • 18,9 da tikrai gydydavo visokias !'eiskla- kad. kartu važiavo

— —j----- ------ - - > — automobilis. Pavyzdžiui:

jei kas nepavadindavo dak- .
tam >. akušerė Krukauskie- :medicinos

ir redak- 
praneši- 

sako: 
him-su

tum palikti 
Šiandien yra svarbesnių rei
kalų.

—O kokie tie reikalai?
—Visų pirma tėvas galė

tum man pasakyti, ką gir
dėjai Chicagoj.

—Čikagon aš negalėjau 
nuvažiuoti, Maike.

—Kodėl?

—0 gal ir jis 
šventraščio.

—-Jis turi žinoti, Maike. turėjo ligoninės felčeris 
ba jo brolis yra tikras kuni- Voiničius. kuris ligoninėj 
gas ir nesiektai pamokslus net amputaci’as darydavo 
pasako. (prie Dr. Uscinskio). Viena

da-

nežino ir jo- duktė Antanina. Voi- 
ničiutė. Nemažą praktiką

metais redaguodavęs vieną 
jo leidinį ilžės inteligen
tas Eduarde < Giseviu-, pa
vadinęs keistoku vardu: 
“Dr. Aciolf Richterio Išdy- 
ka Suglaudi nas”. Verta pa- 

j siskaityti, k s nori. turėti ži- 
lic.uviu medicinos

ir buvo skaitoma bu- ..
namų vaistas. J. Ž. ,As nuvažiavau su Petru. 

_________ Is to aišku, kad as važiavau
Mirė Augusto Be- 

helio Duktė.
Augustas Bebelis

: ir kartu su 
Petras.

Bet *u automobilium

manim važiavo

as

pondento parašytą 
cijos nepataisytą 
mą apie seimą.
“Seimas pradėta 
nais.”

Čia trumpame sakiny dvi 
klaidos. Seimas turėjo būt 
pradėtas, o ne pradėta. Pra
dėta gali būt tiktai konfe
rencija. sueiga, vakarienė, 
gegužinė—moteriškos gim
dės dalykai, o ne vyriškos.

Kita klaida, tai tas visai 
nereikali n g a s jungtukas 
“su.“ Seimas pradėtas su 
himnais reiškia, kad kartu 
su seimu ir himnai buvo 
pradėti.

sytas šitas sakinys 
turėtų išrodyti taip: “Sei
mas buvo pradėtas him
nais.”

buvo negaliu važiuoti. Aš galiu 
visam civilizuotam pašau- važiuoti tiktai automolium.

—Tėvas turėtum šitą da- Degučių žydė buvo paerar
lyką ištirti. sė'usi specialistė piktšašių . .- T>- ,. . -.............. >••• - u- „Bet aš. Maike, tokio gydytoja! Ji gamindavo tol r M*“® kaip įtakingas,

(L.Rą į.eartir. ..te.a \ okietijos socialdemokratu', ^ana.ių netik>pat- stebuklo dar
. ) gydytoja- Ji gamindavo to-

negirdėjau, kį labai lipnų piki (smalą), , L lurr.u ten- IštaisVokietijos socialdemokratų:, *anasiŲ { 
vadas, puikus kalbėto^ Ir ka pastebėti musų spaudoj 

kalboj labai daž-
—Pamečiau vieną —----- ~ ---- ..—Fl„., ■ ,.m • r -• t

kava nuo bato. kad kainas pasitrauktų kam ūo sutepdavo kažvre (kor- turą‘ . ai,,P’;
—jPatkava ne lietuviškas nor? iš kelio. Juk važinėja ta) ir užlipindavo ant nu= 11 ieK a3JJni>- evuuų

žodis, tėve. armobilais kunigai, vysku- kirptos nuingusios pacien-« . au\. ?am?5;„
—O kaip bus lietuviškai, pai. o paskutiniais laikais to galvos. Kai tas pleistras. į?1 PenDv.ir.i> leidinys.
—Pasaga. jau ir šventas tėvas Įsitaisė gerai aptapnotas, tvirtai, ,?del J° nesPausdmdavo
—Maike, pasogą tiktai tokią mašiną, jis irgi važi-'prie plaukų prilipdavo, tai °ljnV ei?1^’ >uP’įanta" . , -------  -------

mergos gauna. Lietuvoj yra nėjasi. Bet kalnai kaip sto- žydė vienu akimirksniu jį J"2 vflclui. n.ePalfe?k.- kos Lietuvių Socialistų Są-
tokia mada, kad merga be vėjo taip ir stovi ant topą- su plaukais nuplėšdavo ir ^lchtei ;S_ar jP^miap junga; bet kai komunistai
pasogos negali gauti vvro. ties pleiso. Nei vienas nepa- užtepdavo jai žinomu gy- kU^but,_ mane, kad lotynų užgrobė L. S. Sąjungos cen-, -. ,
Bet vvrui pasogos nereikia^ simuvino. Tai nejaugi visi Jomuoįu tepalu. I gydvlo- raidem*5. spausdintas *Li- trą. jie visas socialistų iš- av . inklj unijas.

;us su piktšašiais žmonės ?onių pnct<?llu* - 0 kartu ir Cistas knvims snoaiki™ _ Išeina, kad čia Kreiptasi 
nesik
nepari 
pas 
mo
vartojamas 
n i koše. iki 
atsiradimo.

• adas, puikus kalbėtojas ir 
rašytojas. Jo knyga “Mote-j11 
ris ir Socializmas“ yra iš-j 
versta ir lietuvių kalbon. 
Tai stambus ir labai Įdomus 
veikalas. JĮ išleido Ameri-

gyvoj
nai. Pavyzdžiui, nesenai 
skaičiau viename straipsny 
šitokį dalyką: “Pietų Ame
rikos darbininkų unijos 
kreipėsi i Amerikos Darbo 
Federaciją su pasiulymu 

1 suvienyti visas p? šaulio

Jam reikalingi tiktai batai tie bažnyčios dignitoriai 
su ilgais aulais ir pakausty- neturi tikėjimo nei tiek, 
ti geležinėm patkavom. Bet kaip garstyčios grūdas? Fri- 
jeigu vyras vieną patkavą sipažink, Maike. ar tu čia 
pameta, tai reiškia nelaimę, man nepamelavai?
Valuk to aš ir Chicagon ne- —Ne. tėve: šventrašty 
važiavau. Sakau, gali atsi- tas parašyta labai aišl 
tikti kokia nelaimė: biesas
gali koją pakišti.

—Tėvas vis dar tiki Į 
j rietarus.

—Jes, Maike, mano tikė
jimas kaip arbūzas.

—Tai juokingas palygi-

Truputis komunistiškų 
žemčiūgų.

“Laisvės“ moterų sky
riuje (11 rugpjūčio laidoj) 
vienas komunistų pisatelis 
rėžia: ‘Nemėgink atrakinti 
ateities vartų su praeities 

’etusiu surudi-

kad kažinkas 
iu kartu atra-

įr Luropos Kii- 
rer.tgenizacijos

—Na. tai kodėl kalnai 
ncasitraukia kunigams i« 
kelio?

—Todėl, tėve, 
nedali pasitraukti.

—Bet gi tu dabar 
kei, kad tikėjimo

vo daugybė, bet pas diplo
muotus gydytojus ligonių 
ateidavo ne tain jau daug. 

Rožę nužadėdavo tam Jezne, Balbieriškyje. Liud 
tikri nužadėtojai. Mariam- vinave, nevisados tikrieji

"Moteris ir Socializmas”: bininkų unijos padarė Ame-,“? ?’a,tuIs’ kuriuose pilna 
'i___ •• - praeities kiauiu.knygos autorius, Augustas 

Bebelis, mirė 1913 metais, 
susilaukęs 72 metų am
žiaus. Iki šiol dar gyveno 
jo duktė Frieda

rikos Darbo Federacijai pa
siūlymą...“ o ne “kreipėsi i 
Federaciją su pasiulymu.“*

kad jie pelėj eksmokytoiai Zič- gydytojai užsidirbdavo duo Fn. Jab'kurfbm“ K’*“*
1---- 1._ . ------!_•_ no Voi Vom IS tikruiu gv- • ' - A • .... . j.i uz Šveicaruos frvri\“ojkauskas. prūselis 

tik sa- žmonės sakvdavo 
galybė sako. kad ’daktan

nemoką gydyti, tik 
niekad tojai, 
sakiau. Daugeli

nimas. gali juos nukelti.
—Ne. Maike. čia ne juo- _Ne, tėve. aš to

kai. Zakristijonas skaitė nesakiau. Aš tik
inau is: “Darbininko, kad i<ad šventraštis taip aiškina, teligenti 'os 
gero žmogaus tikėjimas tu- £>abar tėvas pripažinai, kad

hgoniu

Frickis. ną. kai kam ___ ,,
ir tebe- dytojų pradėjus praktiką. *Simonl 
i rožės dėl ligonių trukumo tekda

vo nešdintis i kitą vietą.
Bet vaistininkai kur apsi- 

ir iš in- buvę, retai kada iš ten išsi-

nužadė-

(kaip apskri- kraustydavo. Jie laikyda-

ri būt ne garstyčios grūdo, tikėjimo eaivbė kalno per
int arbūzo didumo. “Darbi- keHi negali ‘ Nežiūrint kiek
įlinko“ redaktorius rokuo
ja, kad ir prezidentas Tru- 
manas galėtų daug ką pa
daryti. jeigu turėtų toki ti
kėjimą kai n arbūzas. Ji< 
galėtu net Staliną nuirai- 
dyti ir pakajų ant žemė? 
padaryti. Ale bėda. kad 
Trumano tikėjimas*yra per
daug menkas, kaip garsty
čios grūdas.

tėvas nežiną.’ 
jeigu šitaip

•—Matvt. 
šventraščio, 
kalbi.

—Nu, o ką šventraštis sa
ko?

—Šventrašty yra pasaky
ta aiškiai, tėve, kad ir gars
tyčios didumo tikėjimas 
gali stebuklus daryti. Jeigu 
žmogus turės nors tiek tikė
jimo, kaip garstyčios grū
das. sako šventraštis, tai jis 
galės gerti stipriausius nuo
dus, o jam nieko nekenks. 
Jis galės pasakyti kalnui, 
“pasitrauk iš kelio,“ jr kal
nas pasitrauks.

-Jeigu tas teisybė, Mai- 
kc, tai reikštu, kad musų 
švento Juozapo organo re
daktorius neturi gana tikė
jimo, ba kai jis važiuoja

kas tiki. ar visai netiki, ste
buklų niekas negali pada
ryti. Todėl niekus kalba va
dinamas “šventraštis.“ ir 
nieku- kalba “Darbininko* 
redaktorius.

—Na. o kaip tu, Maike. , 
rokuoji, kad šitą biznį mu 
du ištirtume moksliškai? Aš 
gausiu nuo fannerių arba 
zą. o paskui abudu nunešim 
ji “Darbininko“ redaktoriui 
ir paprašysim, kad jis paly
gintų su iuo savo tikė’imo 
didumą. Gal tada suseksim, 
kodėl šiandien nėra jokių 
eudų ant svieto?

—Tėvas gali tai padaryti 
be manęs.

—Okei, Maike! Aš pa- 
trajysiu.

LSMALAVO STREIKO 
LYDERI.

Holdeno miestely, Mis- 
souii valstijoj. nežinomi 
baltveidžiai apjuodintais 
veidais pagrobė piketuo
jančių streikierių lyderi, iš
vežė Į laukus, ištepė smala 
ir apibarstė plunksnomis.

ATSISVEIKINA” SU SOVIETŲ KONSULATU

San Francisco aukštosios mokyklos mokiniai nuėjo 
“atsisveikinti“ su Sovietų konsulatu, kuris šias die
nas užsidarė. Mokiniai, iškėlę pajuokiančius užra
šus. linki Sovietų pareigūnams grįžti j Maskvą ir pa
sveikinti ten “vodką ir ikrus”.

už Šveicarijos gydytojo; 
Bet šiomis dieno

mis atėjo iš Europos žinių, 
kad ir ji jau mirė (jos vy
ras yra miręs kiek pir
miau). Ji buvo jau nebejau
na moteris, susilaukusi arti 
S0 metų amžiaus, paskuti-, 
nė iš Bebelio šeimynos pa
likuoniu.

joja ant klaidos.
Teko skaityt vieno kores-

REIKALINGA ŽINIŲ 
KONTRABANDA.

Ber! yno žiniomis, 
kiečių kariuomenės 
vybė tenai 
kontrabandą 
bent i i n įsų užimtą 
nes viešai bolševikai 
leidžia teisingų žinių, ku
rios nušviečia Maskvos 
agentų šunybes.

SKAITYKITE 
Informacijos Centro 

Leidinius!

amen- 
vado- 

organizavusi 
žinioms ga 

zoną. 
nc’si-

Harrfcum.

I.ITHUAMA’S F1GHT FOR 
FKEEDOM

By—
E. i.

Kaina 50c.
' Ull.i.FBERT UE LANNOY 
IN MEDIEVAL LITHUANIA

By—
’ P. KN

Kaina 11.00

LITHUANIA IN A TWIN 
TEUTONIC CLUTCH

• eolleetiTe w«rk 
Kaina fl.00 

Užsakymus siųskite: 
Lithaanian American Informatiaa 

Center,
233 Broadway, New York 7, N. Y

TITO GENEROLAS 
NUŠAUTAS.

praeities Kraujų.'
Aišku, kad žmogus, kuris 

parašė Šitą nesąmonę, norė
jo pasakyti, jog tas raktas 
yra “surūdijęs ir kraujais 
apskretęs’’ (komunistai vi
sur mato kraują), bet jis 
nepastatė skiriamųjų ženk
lų kur reikia, ir išėjo šlykš
tus šiupinys.

Dr. Yla.

ĮSIGYKIME VERTINGŲ 
LEIDINIU APIE 

LIETUVĄ.

Amerikos Lietuviu Tary
bos Sekretoriate (1739 So 
Halsted
Tel.

st., Chicago 8, III., 
CANal 8500) galima 

įsigyti šių vertingų veikalų: 
Constantine R. Jurgėla.

History of the Lithuanian 
Nation, 1948 m.. 544 pusi., 
stori viriai, $5.00.

Thomas G. Chas'e. The
Story of Lithuania, 1946m.,
• 92 pusk, stori viršai, $3.50.

Lithuania.
Nation, 50c.

Country and

Pirkėjams
nemokami

duodami dar 
priedai. Par-

davėjams skiriama 20' < 
nuolaida, šios knygos gali 
būti panaudotos kaip dova
na.

Čia matosi Jugoslavijos 
armijos generolas* Arso Jo
vanovič, kuris buvo pasic-l Pažymėkite ženkliuku na 
tuo sarjn, nušautas bėgant cei.laurama 
jam Rumunijon. Seniau jis ir na «.do buvo geriausis Tito <lrou- Pa,a,<^
gas, bet kai Maskva ap
skelbė Titą “trockistu” ir 
“buržuazijos lekajum,“ gen.
Jovanovič su dviem kitais 
karininkais bėgo iš Jugo
slavijos prisidėti prie mask- 
vinių komunistų. Adresas

knygą, adresą 
ir atsiųskite 

mums šią iškarpą. Mes jums 
tuojau pasiusime knyga iš- 
pirktinai (COD).

Vardas
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Tremtiniai ir Politinės Ju 
Srovės

i saugiam ir neutraliam. Kas , 
1 iškrinta iš Dievo karalystės,' 
(atsimeta ir nuo jo įsakymų.! 
Jis negali tada būti kitoks, 

(kaip Dievo priešas. Norėda- 
damas ar nenorėdamas, pa
kliūva j kitą karalystę; ka-

(1A atliekamų tremtinio užrašų) penkios VLIKo grupės su- ralystę netikėjimo, melo, 
Į • “Žiburių” redaktoriaus daro vieną krikščionių de- prievartos ir apgaulės. Gy-įvieną krikščionių

pakeltą klausimą, “Kokia mokratų srovę ir visuomet 
turėtų būt gyvenimo nuo- eina išvien. Pusė VLIKo 
taika tarp ,Įvairių politinių narių yra vienos srovės, tai,, 
grupių Vokietijoje,” VLI- kam šią vieną srovę vadinti, patystės...
K-o pirmininkas, kun. M. ‘penkiomis grupėmis?” U-i Krikščionių demokratų 
Krupavičius atsakė (1947 kininkų Partija dar Lietu-! srovės veikėjai ir laikraščiai 
~ kt*. ooi m...:njeko neišmoko ir nieko

neužmiršo. Jie vis dar gyve
na pagarsėjusia velionies

m. “Žiburių” Nr. 23) štai voje likviduota, tai kodėl 
kaip: ii vadinasi “atskira grupe?”

“Politinė partija turi pa- Pagaliau, smetoniniai tau-

yenimas rodo daug pavyz
džių, kaip žmonės tada yra 
paglemžiami demono vieš-

iu esimas pateisinamas ir demokratines partijas, ar nvbė vienu brūkšniu panai 
~ ’* ’ “ * 1 ‘ kinama. Dėl ko žmonės il

gus amžius kovojo ir dirbo, 
tas viena aky mirką kojomis! 
sutrempioma. “Kas ne su 
mumis, tas prieš mus...” Juk' 
ar ne panašiai ir “tėvas,

jais politinių grupių veikla į ^mus, rasime, kad VLIKei mokytojas ir tt.

suprantamas, tai tik tais at- gali būti laikoma “atskil a 
vėjais, kai kyla savo tautos grupė?” Tas pats ir su sme- 
ir savo žemės politiniai toninių tautininkų sateli- 
jdausimai. Tokių klausimų tais VLIKe, vadinamais lai- 
pa vyzdžių mes turim trem-isvės kovotojais.
tyje. Tačiau ir šiais atvė- Padarius aritmetikos veik-

A. HISS DUODA PARODYMUS KONGRESE

turėtų reikštis tik tuose vra tik trys Lietuvos politi- 
organuose, kuriuose tas po- nės partijos: krikščionių- 
litinis darbas atliekamas, demokratų, Lietuvos Vals- 
Pas mus. tremty, tas partiš- tiečių - Liaudininkų ir Lie- 
kumas blogąja žodžio pras- tuvos Socialdemokratų. V- 
me ir susirūpinimas partijų LIKo pirmininkas turėtų

Stalinas 
tvirtina? Ar ne todėl aktin- 
gesnieji kunigiukai pradėjo 
viešai skelbti, kad netikin
tieji nebus Įsileisti laisvo- 
jon Lietuvon?!

Buvęs aukštas valdžios pareigūnas, Alger Hiss, liu
dija kongreso komisijoj apie savo santykius su vienu 
buvusiu komunistu, W. Chambers. A. Hiss sakė, jis 
niekada nebuvo komunistu ir pradžioje sakėsi, net 
W. Chambers nepažįstąs, bet vėliau prisiminė, kad 
su juo turėjęs visokių reikalų, jam buvęs išnuomavęs 
butą ir atidavęs savo seną automobili...

BAISIOS BUVO DIENOS LIETUVOJE.

'neteks visai tos brangios NAUJAS LIUDYNINKAS 
žemės matyti.

Mano žmona buvo moky- 
i toja Lietuvoje. Nespėjo at
sisveikinti net savo motiną.
Ir dabar čia yra vienų vie
na iš savo giminių.

Atrodė, kad viskas baig
sis ir jau turėtų būti tvarka.
Buvo skelbiami visokie čar- 
teriai ir laisvės: Laisvė nuo 
baimės, nuo bado ir tt. Bet 
su 50 gramų riebalų savai
tėje neilgai galima ir lais
vėje keliauti. Todėl mano' 

į žmona guli jau 3 mėnesiai 
i sanatorijoje. Plaučiuose dė-! 
į mė. Daktarai sako, kad dar' 
i gerai, kad greit apsižiurė- 
jome, tai dar pasveiks. Da- 

I bar jau dietą gauna.
Tai ve, bendrai apie mu-:

’ sų gyvenimą. Mes esame
nuvertinti tiek, kad abejoju

i ar laiko mus žmonėmis. Ir T_ o _ __  ,
bendrai, jei dar 2 metai ši- , J?buvęs C.

O- unijų teisių patarėjas, tokio gyvenimo, tai mes j l Vp:kiUc Wall«pp nar-
įemigruosime i džiovininkų ... .. . , P
<anfltnriia.<?arha nas Ahrao- tlJOS a^tatonus, buvo pa- sanatonjasai bapasAbrao šaukt liudvti į kongreso 
mą. Ir tik nedidele dalis ,••• • • -

į lš£&n s! ^nkrt %

tuo budu galima išgelbėti tą ■ nepLakė komisijS h- 
lengvą kūną. Nes dvasia žinti aJr
mes esame jau ne tie, kokie WS1 ‘ Jyra komunistas ar ne.Katalikų vyskupai, veikė-

veiklos atgaivinimu vra ne- tat žinoti ir nesiremti vienijai if laikraščiai paskirstė
priderintas prie musų gvve- formaline VLIKo sudėtimi, tremtinius Į tikinčiuosius ir Krasinskas, prisiuntė įs gyvena, 
nimo sąlvgu bei reikalavi- —o— J visus kitus. Pradėjo religi- Urugvajaus savo giminai- Artėjo pabaiga
rnu ir dėl to dažnai ratioi! t • . , niu pagrindu kovą; todėl čio laišką, kuris gyvais mėnesio (1941 m, _ _____
tremtiniu visuomenėj būna -• H61™*08-VySkUI!?,~ vis* sąžinės laisvės šalinin- bruožais nušviečia bolševi- Alytuje paskutinių mišparų laiškas neateiti pas jus. Bet čekoslovakiios komunLs
tremtinių visuomenėj ?uPa ciu tremtyje, ganytojimame nriva, i5xuki t i^tnvon iriveržima ir diena Vaizdas baisus Jo- mes giau iau tylėti negali- . Čekoslovakijos komunisaštresnes kritikos ir neigia- laiške ištrėmime gyvenam S me A, *k. iLtaV 5 . vadovaujama Darbo
mo nusistatymo. Musų poli- tiems tikintiesiems lietu-llnhamal
tinėms grupėms pagimdo viams (1947 x 18 d «ži.

buvome anksčiau.Musų bendradarbis, M. ta ten, kur baltos meškos
Krasinskas, prisiuntė iš gyvena. , «aĮ KOMUNISTAI U2 ILGES-
Urugvajaus savo giminai- Artėjo pabaiga birželio Mums politikuoti (kaip U. nApj>n savaitečio laišką, kuris gyvais mėnesio <1941 m.J. Buvau P.) uždrausta. Ir gali net DARBO SAVAITĘ.

is tos 
dabarveikti yra VLIKe. Jos visos; burjų” Nr. 49 (ioi) be kita

ten tun savo atstovų. Įvai- k. šitaip rašoma: _________
riaspalvė yra \ LIKo sūdė- “jej Kristaus uždavinys \n .. >7*1 - r/
tis. JĮ sudaro net dešimties £ja žemėje buvo Įkurti Die- KllSIJtt iJ itiaTe

karnai apsiginti. Kas! kas paskui tenai darėsi, kio vyro. Moterys ir vaikai :jne. Mes nieko daugiau ne- <?aiun nt-Jdėin aaitnnti
kovos laimės—sunku Laiškas rašytas asmens, ku- išsigandę. Visam mieste bu- bijome. Nieko daugiau ne- .. reikia ivpsti “sveika «p-
numatyti. ris Dats viską yra pergyve- vome tik mes du vyrai (aš! turime nustoti. Iki dabar .. darbo savaitė”

o ir draugas). Movėme kuo dar turėjome gyvybės, bet aitę
greičiau namo. Mieste d,u- baigsis ir tas su laiku. Per

ris pats viską yra pergy 
Petras Kūkalis, nęs. Jis pradeda nuo savi

ūkio:
gvbė NKVD-istų ir katiušų. eis per "screemngą" tik .... .. . .

kaulai. Taip musų likimas n^į savaitėj. Komunistai.- ... . T ....... <_ -------- -- Pas mus buvo gerai pa- _ . , .. . . r\auidi. iaip musų lininiais -i, • 1 j
giripių Įgahot! asmens. .Jau vo karaIystę, tai musų yra sulūtUS Amerikoj. statytas gyvuliu ir pieno ,.T;“ buY° vęąmo ! Sibirą vla žiauras> ir tjk a skina, kad tai buvusi “ka-
tik skalnus lodo, kad u.-ai pale,ga būti tos Dievo kara-l 1 „ki/ aš dar uždirbdavau J.’,e.n®s-,Ir vokie«1V karas... kad mvlime savo kraštą. gudrybe darbi-
sklandaus sutarimo visais lystės ramsčiais ir bendrai M . -7TT „leninėje kaip nugriebimo Mindo žmones is rugiųjr lunkams išnaudoti Kapito-
atžvilgiais ten negali būti. darbiais. Negalime tenkin- 
Tačiau su pasigėrėjimu ga- ti? tik šalies stebėti ŠĮ 
liu konstatuoti, kad Lietu- vyksmą. ‘Kas ne su manim, 
vos laisvinimo darbe
toi

Maskva labai Įsižeidė,: pieninėje kaip nugiiv^....., . <r»lvnio kad laisvė 1 
kad Washingtonas atmetė i punkto vedėjas. Pas mus .T . . \ ? __  Iš Kau-
jos protestą dėl Kosenkinos: buvo ant kiemo pieninė — * ’rad;o stoties kalba lie-
skandalo ir išviio Sovietu grietinės nugriebimo punk- n? iądio stoties kaina ne skanriaio n išvijo ^ovierų,m _ i viskai, Lietuvos himnas,ros laisvinimo darbe visos prieš mane? ir kas su ----- Lomak na Kad! tas- Atrodė, kad jau pradė- JV^1’ himnas

grupes yra v.enmgos n'manįm nerenka, tas eikvo-'SžL M-i iome gyventi. Bet ' atėjo pe‘u™s vynausy

S visus kon garinius įos- įkarto manėme, kad

TREMTINIAI DĖKOJA 
UŽ “KELEIVI ”

/PartičasI innnaiiis įsnauuuu. tvar 
_ listams valstybės labas ne

rūpėjęs; jie žiūrėję tik as
meninės naudos. Dabar gi 
valstybę valdą darbininkai: 
jiems rupi jos labas ir todėl

Gerbiamoji “Keleivio” reikia dirbti ilgesnes, valan- 
po savaitės nutilo Redakcija, širdingai dėko- das.

koncentracijos lagerį,’dėjo taip aplinkybės, kad 
— dalis jų ir žuvo. pažangioji ir demokratinė vaivic

i lietuviu visuomenė iki šiol VAIKAS NUSO’pamatėme su kuo. *7 'lsuO[ne,ie Jki sioi Vg, KjTA
r „ . , , rvcvrcv.v, .. tvuu.tna uz. , - — —r-______ r -c reikalą Greičiau !°etun savojo žmoniško lai-
Jeigu paskirose šeimose bu- žodžius: Teatemie tavo ka-daiytu savo konsulatus ku.;galvojau, kad jau bus bent pažinome kaip raudonuo- kryčio. Tenka naudotis ki
ną įvairių nuomonių polltl- ralyste • vfena, vra Vladivosto-* fvarta bpnt karta de- '• , I 1 _ ___ sroviu leidžiamais laik-
niais klausimais, tai kodėl Taigi, “kas ne su manim. - ‘
šitokių skirtingu nusistatv- tas prieš mane”... Jokio vi- 
mų negali būti 80,000 trem- dūrio, jokio kompromiso 
tinių masėje? Kodėl trem- čia nėra ir negali būti. Sė
tiniai negali pasiskirstyti kančiame “Žiburių” nume- 
politinėmis partijomis ir ryje (1947, Nr. 43 (102)
esamomis sąlygomis veikti? Simas Sužiedėlis jau “reali-
Ne tik gali, bet ir privalo! j zuoja vyskupų paskelbtą, sjsakg grįžti Rusijon ir bu- 
Neorganizuota visuomenė dėsni šitokiu budu: VQ pasišlėpus. Uždarvta
nebus naudinga nei pačiai . Kas neina su Kristumi, konsujate sita moteris iššo- 
sau, nei atkursimai Lietu- eina prieš jj. Kartais kovo- ko per langą nuo treči Ju_ 
vai. Todėl tremtiniai ir pa- Ja su Dievu, pats to nežino- bų jr ;?unkiai susižeidė7 O 
siskirstė politinėmis srove- damas: savo abejingumu,i kai pokcija nuvežė ja ligo
mis. Veikia ir krikščionių eavo sustingimu apsileidi- ninėn Lomakinas pakėlė

ir kun. mu-savo ir negudna šneka sk„nj„ia tė. kad ne i toki vežimą i

ivosto-'^a1^ tvar^a- hent (le‘ ihiV Tada kova nrasidėfo srovių leidžiamais laik- , Lan?aster, Pa. Shen-
ke, o antras buvo dar pla- Įn0,kr:ą«ja-. Dauf kas ?akž- prieš ruduosius, žinoma, ne | 'Vėjais, o tat nėra malonu Hudnaš^tskikimas “Tėrams
nuojamas Leningrade. kad blogiau gal tikrai ne-, nPC vUna ™lrw-!3r visai* požiūriais priimti-____ ; „?„•Kimas;_įevanĮS

Šitas konfliktas pasidarė
dėlto, kad rusų konsulas 
Lomakinas prievarta pagro-1 garbinimai.
bė ir uždarė konsulate mo-j kartą gyventi pne toKių1 va- sai nekaltų žmonių. Vokie-į ‘^jimo laiKrascio. črįjzes hJsidėicTiasTšautu-
kytoją Kosenkiną, kuri at- dų. Gal tai buvo kartta ben- y nušovė žvdas Maršakas. R°ta,ine spauda jokiu bu- ' Bežaidžiant Dasirirdo 

dra ekonomine ir politme -/ada kiekvie SviskTmZ vaK krito
padėtis, bet nenusidesiu na nacių potvarkį. Kiek ga- ?a?ntl‘ .,To^e ’ s^)laslt5 ant vietos negyvas, šūvis
pasakęs kad ir patys buvo- imdami stengėmės neduoti i fe malonumas yra gauti patajkg j tiesiai kruti-
me kalti Taigi1 asi labai ne- pyliavų kar!uomenei. J jo-| .Ke!e,vU.norsJX ?°. ne arti šlnlie^
sistebiu, kad dalis lietusių kjas mobilizacijas, jokius, T1?. 1.sejus/ .. Keleivis 11______________________ *
patikėjo raudoniesiems. Bet hutui;innn. npi' „ražinnin kltl .Pazangieji Amerikos

demokratų srovė,

patikėjo raudoniesiems, net batalijonus nei gražiuoju 
per vienus metus, visi^pama- nej gyąsinimais jie lietuvių 

privilioti negalėjo. Mes ne-

__ ___ _ _ Tada prasidėjo žmonių
skleisti? iš ,^riės)’1 , - - -J Amerikos’’“vndaSvbės* or- dmbo'dėiTietuvos.'Viši pa- medžioklės. Rudieji suorga-

VLIKą sudaro net dešim- Dievo karalyste nėra is,ganus “gengsteriais” ir ki- Mo, kad visa. kas lietuvis- nizavo iš rusų belaisvių! 
ties grupių Įgalioti asmens., tų. kurią galima butų is: ;tai Jo melagingomis in- ka—tai šventa. Bažnyčios taip vadinamus “ukrainie-
Kam skelbti netiesą? Juk skirti ir uz jos sienų būti formacijomis pasiremdama x-- ’ * " ~ A;””’E,"n"c

Maskva irgi išsišoko, pri- 
siųsdama Amerikos val
džiai

lietuvių laikraščiai bent da- KAIP TAPTI PILIEČIU? 
linai patenkina skaitančia-

■'kentėme ruduiu'0— Tudieli liberalinę ir socialistinę Dar turime knygučių, 
musu J1 Jietuvių-tremtinių visuome- “KaiP Tapti Suvienytų Val-

‘ pę. ir vra visuomet labai ir stijų Piliečiu?”, kur yra aiš-
Jabai laukiami. Dar kartą kiai išguldyti pilietybės įs- 
nuoširdžiai ačiū! tatymai su reikalingais klau

SUSIVIENIJUUAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.000.00.t
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $->.(M'0.000.00.
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 \ a- 
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.

buvo pilnos žmonių. ' Nes čių”burius ir važiuodavo Į 
tik tenai dar žmogus galėjo mašinomis, apsupdavo ki-. 
jaustis sausus. Atsirado nūs, bažnyčias, namus, kai-, 

durną protestą dėl “buožės”, “buržujai”, “ka- mus ir verbavo “savano- 
Kosenkinos “terorizavimo’’ pitalistai”. “išnaudotojai” nus 1 Vokietiją dafbams 

ir tt. Aš pats buvau pra'var- m n<* kariuomenėn. Aš pats, 
džiuojamas “buože.” Ir bu- b'ol,u miegodavome lau-Į 
vau apkrautas tokiom duok- kuose su pistalietais ranko- 
lėm, kuriu atiduoti galimv- -Xes didieji su savo sėb- 
bės nebuvo. Buvo aišku, ko iais “ukrainiečiais” sugau- 

makinas. Dėl to Amerika jj siekiama. Tada išvykau iš lus vyrus mušdavo, kartais 
ukio> baidau zootechniku nct lk« mirties. Panemunin- 
(kontrol-adstentu) kursus kuose per medžioklę net du 
ir dirbau kitam apskrityje, nušovė. Taigi buvau nu-' 
kaip konti ol-asistentas. ” sprendęs gyvas nepasiduoti 

rudiesiems Į rankas. Bet... 
Visi tikėjome, kad bus dabar net 3 metus buvau ir 

karas, kad viskas baig- esu priverstas būti ten, kui
sis ir busime tikrai jau vie- nei pagalvoti negalvojau, 
ną kartą laisvi. Visais bu- Net asaros byra, pagalvo- 
dais stengėmės kaip nors jus, kad aš pabučiavau sa- 
dar išlikti. Pirkom turguje vo žemę parkritęs, bėgda- 
grudus po kO rublių ir ati- mas iš namų. Ir dabar ma- 
davėme kaip duoklę po 4 verkiantį dėdę Kazį. .Jo

Tuo tarpu faktas yra 
toks, kad negrįžtančius So
vietų piliečius Amerikoje 
terorizavo ne kas kitas, bet 
pats Sovietų konsulas Lo- kės nebuvo. Buvo aišku, ko

ir išvijo.

TRUMANO “GELEŽINĖ 
UŽDANGA.”

J

“Geležinę uždangą’’ turi 
ne tiktai Stalinas, bet ir 
Trumanas. Taip sako repu
blikonai, nes Trumanas ne
duoda šnipų tyrinėtojams 
rekordų, kurie parodytų fe
deralinės valdžios tarnau
tojų ištikimybės pareiški 
mus. Trumanas uždengė 
komunistus ir Rusijos šni
pus “geležine uždanga,” 
sako republikonai.

rublius. Svarbu buvo kaip žodžiai tebeskamba mano 
nors dar išverti. Nes kas ausyse: “Vaikai, aš jūsų 
duokles neatiduodavo, tai daugiau nematysiu”... Ir da- 
tokiam ‘ sab’tažninkui” vie bar, ne iš savo kaltės, gal

Reiškiu tikrą pagarbą, simais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreiptis į

Jurgis Kilna.
Vokietija, “KELEIVIS”
1948. 5. 12 d. 636 Broadvvay,

-------------- So. Boston 27, Mass.

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 490 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5' 2 formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
$| SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

LAIŠKAS TAI, KURIĄ PALIKAU 
PRIEŠ TREJUS METUS.

Gal Tu jau pajėgei už- šiandien Tu veiki daugiau 
miršti mane?... Gal su aša- likusiojo vaiko nuskriausta, 
ra meni tą, kuris paliko Ta- negu nuo mano padarytos 
ve vargo naštą svetimųjų žaizdos. Bet Tavyje užgis 
priespaudoje nešti... Pali- greičiau tos žaizdos, _ negu 
kau Tave, o dabar bejėgis mano širdyje nostalgija už- 
klajuno kelyje esu. Kiek vie- ges. Tavo žaizdas dienos 
nas žingsnis sako, kad aš ne mažina, o manyje rėžia vis 
Tavuos laukuos. Kiekvienas gilesnį rėži. Jau mano ilge- 
lytėjimas — ne Tave pajų- svs Širvėna teka; jaučiu, 
sti. Ir kai išgirsi mano ii- jis liesis iki Vilijos ar No
gėsi, kuriuo aš dabar sergu, muno vagos.
pajusi, kad aš su ašara iš Gal Tu kaltini mane, kad 
širdies Tau rašau. jaunystėj Tavo kraują gė-

Jau treji metai keliauju! ręs, as neatsilyginsiu. _ As 
tremtinio lazda baksnoda-1 jaučiuos kaltas ir prižadu 
mas nedėkingą svetimųjų sugrįžti, kad savo prakaitu 
žemę. Čia auga javai—jie ir krauju Tavo troškuli mal- 
mano alkio neatims; teka šinčiau. Taip, as sugrįsiu, 
upeliai ir veržiasi šalti šal- bet Tu nežinai, kada turėsi 
tiniai — jie tik troškuli su- manęs laukti. Nežinai Tu, 
žadina. Vingiuojąs! keliai! nežinau ir as.
ir kryžkeliai — jais man! Pasiilgo mano akys Tavų 
keliauti, keliaut tolyn nuo laukų, ištroškau Tavo duk- 
Tavęs. .ry išpuoštų darželių kvapo,

Treji metai dar neišplėšė pajutau troškuli, nenumal- 
Tavo vardo. Jis stipriai i- sinamą troškuli Tavo salti- 
augo i mane ir menu ji die- nių vandens. Ir einu per pa
nų keliuos. Tavo žemė—re- : šaulį sulinkęs, nes mano 
Jikvija man. Tau meldžiuos, lazda perdaug sudilo. Ku
kai saulė žemę siekia; Ta- mest ją—numest viską, kas 
vęs tik vienos teprašau pa- Tave dar mena.^ Ji—Tavo 
lengvinti mano benamio palaukės uosio šaka. Ji ve- 
kelią. kuris veda tolvn nuo;da mane ir kartu palydi, o 
Tavęs. Nors aš juo keliauju, aš keliaudamas nerandu to,

ROOSEVELTO AINIS PARALIŽIAUS AUKA.

Prezidento F. D. Roosevelto dukters, Mis. Boetigger 
sūnūs “Buzzy”, dabar jau 18 metų vaišinas, susirgo 
vaikų paraližiu, ta pačia liga, kuria k .da tai sirgo 
ir miręs prezidentas F. D. Roosevelt. Paveiksle ma
tyti Buzzy nuotrauka Basuosiuose Ru tuose \\’ash- 
ingtone su savo seneliu, velioniu pręz: lentų Roese- 
veltu.

POEMA APIE MERGELĘ JURĄ.
Jura buvo labai graži Žemaičių mergelė 
Niekados ji netikėjo rasti sau berneli.
Vieną kartą vakaruškoj, kur Jūratė buvc.
Nežinomas gražus svetys kaž-kaip ten akliuvo. 
Pašokinęs gražią Jurą jis greitai išnyko 
Jura pyko, kad jos meilė buvo tik už d ką.
Antrą kartą ji pamatė tą patį svetelį,
Tą malonų bemuželi, vaikščiojant pie\elėj.
Greit atbėgo jos svetelis, meiliai apkab: 10,
Pasisakė kad ją myli, pabučiuot mėgino.
Bet Jūratė jam atsakė, tėvų reik pakla sti,
Ar pavelys mums mylėtis, nes gal dar nubausti 
Jura tėvelių paklausė, ar gal ji tekėti,

uv ivcuou u —__________ ________ Tą nežinomą bernelį iš širdies mylėti?
^^ekrieną^dmną'T/Tak- ko ieškau, ką praradau Tuoj susiraukė tėtušis, pakrutino ustus, 
ti aš esu pas Tave. Esu šir- prieš trejus metus išeida- Motinėlės linksmas veidas pasidarė rus us. 
venos pakrantėse, kur ma- jnas. Dabai- esu alkanas- “Dukružėlė, uz to eisi, kuri mes paskyrei 
no piemenuko ragas skardi pakelės grūdas ne man skir-
žemuos jos skardžiuos. Aš tas. Esu ištroškęs—upelis1 
juntu Tave savy ir mano mano troškulio neskandina, 
kraujuje sruvena Tavo že- Esu be galo pavargęs—ke
lnės dulkės. liai taip toli nuvedė mane;

Prieš trejus metus iške- ?uo lav£s’ ° tų kelių galus 
liavau. Palikau Tave var- ll. manus namus prie jų ho- 
gui. Žydėjo laukai ir sodai, • n^I}tai dengia, 
o aš gėriau Tavo kvapą pil- , _?1!es treJus metus Tu gir
na krutinę ir nejutau, kad ^ejai mano priesaiką su-;
Tu alsuoji manim, kad ma- grjzti. Tu Jaukei. As jutau, 
no prakaitas Tavo troškulį Ta\o laukimą svetur ir nie-
malšina. Aš nejutau nieko ?e£a.J33 ni?° 1? P^1; 
daugiau, išskyrus tą gaiva- s^ePti- Taip, Tu lauki, o as 
lišką norą, tą aistrą gyven- ne&ahu sugrjzti. Neramu- 
ti. O juk Tu irgi troškai P?3?, Jia?K° mane, mano 
laisvės, gal daugiau negu (f11’"! ir. vlslįr ^jdžju elgetos 
aš. Taip, Tu troškai lais- benamio elegiją ir prakei- 
yės, ir aš to norėjau Tau, .kirną. Esu as keikiamas ir 
nes jei Tu laisva—aš nesu uJ3mas tų, kurie šią žemę 
benamis. Bet man buvo nposava laiko. As . pemesu 
lemta, lyg pikto katino iš-J ^ską, nes tie keliai išmoki- 
baidvtam paukščiui, pakel- no mane ne£ti ir alkį, li
ti sparnus iš lizdo. Su Ta-į troškulį, ir pagiežą, ir kerš-
vim dar liko vienas, kitas ^3’ namus ir tėviškę šir-; ______
sūnūs ar dukra, nors gal Į :LaVga’ gręsta ir kada Kaip rauginti bei pikeliuoti rišti Į švarią skepečiukę.
kartais ir nedėkingi, vieną T10!? isspies. 
vargą vargt kartu. Gal _ Tave jaučiu ramumą.

KIAUŠINIUS KEPA

puoduko sutrupinto 
lynojo sūrio.

Ištrink didelio stiklo vi
dų česnaku. J tą stiklą su
dėk druską, papriką, čili 
sosą ir lemono sulti. Gerai 
išmaišyk. Supilk alyvą, stik
lą uždaryk ir gerai sukra- 
tvk. Prieš pat vartojant, su
dėk smulkiai sutrupintą mė
lynąjį sūrį.

Šis padažas labai gardus

'Keleivio’ Knygos
tikra teisybė apie 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- 
“ \ įsiems kyla klausimus kodėl

MONOLOGAI IR \ 
DEKLAMACIJOS

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių Ir juokingų monolo-

£ir deklamacijų. Visokios temos: 
rbininkiškos revoliucionieriškoa.Rusija nesusiatria su kitomis valsty- UutiikoSi humoristiškos ir laisvama- 

Į>eujis ir kodėl Rusija nenori Įsileisti ^kos Visos skambios, visos geruti, 
kitur raciviurul i k-Jin n ? *. . ... ... --I? kijtU5-> z",o<lių pąsišiurėij kaip ji -pinką visokiems apvaikščiojinaams, 

t arfcosi. Ar yra Rusijoj Jtiisye, ar baliams, koncertams ir t.t. Antra 
„ • i • — , ira demokratija, kokie darbininkų inii.a Kaina •>&..’.l gerui cinku visoms sala- j uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų

Pagyventi? Dabar rusai sako kad DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
&da£f £»£ .K'VfaSI ir Daugiau juoku «-
vra tiesa anie Rusi ia tai vra tiesa Su Amerikoj munsamo. Šioje kny- 

telpa net 72 “Džiąn Bambo.

rtoms iš žalių daiktų 
da* žoviu.

Nuo vėžio daugiau miršta :iTa Lietuvos ateitis "gali Soti?" Atsa- i’.”.. e,les’ pasikalbėjimai, hu-
mnlem tymus j šiuos klausimus galėsi gau- morii>tisxi. moterų. | tl nusipirkęs naujai išleistų knygų.

Statistika Darodo, kad iŠ | puslapių didumo. Kaina 50 centų.
kiekvieno šimto mirčių nuo DELKO REIKIA ŽMOGUI 
vėžio ligos, 40 būna vyru, o GERT IR VALGYT?
60 moterų.

straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

NIHILISTAI
■ . , - , . . Tragedija trijuose aktuose. Veika-

, , maistas duoda daugiau spėkų, kitas perstato nužudymų caro Aiek-
Kd(l mažiau . Delko žmogui reikia cuk- gandro II. Labai puikus ir nesun-

i Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas$80,000,000.03.

Yra apskaičiuota, _ ___ ___
per metus Amerikoje mote- raT’ ^r?s,ko? ir kk;ų J1*1/- kini scenoj perstatomas veikalas, iš
rys “nukniaukia” iš krautu- S>s kl^im^supras“ tiSftš X<V1S° "ikalaujamos 28 ypatos. 25c 

viu £80,000,000.00 vertės ,kn-v‘Jutės,' Para« Dr- G-mus. J°s: AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
visokiu daiktų. ' ^KRISTAUS VIETININKAS?

• ' KURGI VISA TAI NYKSTA? ParaJS kun. M. Valadka. Knyga
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuosj drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 

žmonės kuria per amžius? Šį intri- bažnyčios autoritetų ir faktais pa- 
. guojantj politiskai-ekonomišką kiau- rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
šimą aiškina garsusis Vokietijos so- tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 

Lūs- .teO.reti.kaS Kar<k KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS

Tiksli Pas laba
Man labai patiko

kienės tiksli pastaba,“Tam- KUNIGŲ CEUBATAS , v v , -♦ - -~ i i j . » v , ~ Visokiuose kraštuose žmones gar-
; Ui SaKO, riHCt Si knygelė parodo, kodėl Romos bino įvairius dievus. Dievi^ garbini-
komunistu* remia tip popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievusROIHIUIIMUJ. ie..lia ue, Ka? lšaiSkinta visa jų bepatystės istori- garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
neskaito ai'Oa nemoka Skai-. J*, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- įias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės
tyt, Vpač iš motėm. Yra to-į kn.^ l“F^:Priėjo krikščionybės gadynę? Visusr1 .. .. perskaityti Kiekvienas vyras, tėvas i tuos klausimus galėsi atsakyti pa-kiu ir vvru. tik gal mažiau. >r jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų skaitęs šią knygą. Tai didelio for- 

Ppisjkaitžc ♦« >-AČin«U moterys.. <lukterys ir mylimosios ne-! mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00rershaitęs tą 1 asinei], papultų j tokią kunigų globų. Para-; ’ „ .
ėmiau galvoj minėti kelias** kun. Geo. Townsend Fox, D. D.,; SIELOS BALSAI 
pažįstamas katalikes, para- SST”. ir da,nos' cia

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

GARBINO SENOVĖJE?

yra 
dainosįvairios lietuviškos 

apie musų tautų, apie šeimynų ir 
apie darbų. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga,

pijones; jos kas šventę lan
ko bažnyčią, bet lanko ir
komuni.'tų J)aiengimu>. Pa-j Si knygeig aiškina proletariato fi-! i^r’i^je'y^ ’̂ug viskių Vilių ?r*da?- 
klaustos. kodėl komunistus losofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas • jĮai^a g
remia, atsako vaikiškai: ^mdo p«*«iyje įvairiausius nuoti- .......................................................................

:“Mes ne komunistės, tik nu-
vykstam į komunistų paren
gimus pažįstamų pamatyt, 
pašokt.” Tos moteris, tiesa,

kius, tai perskaityk šitų knygelę. SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas l neapka.nuo- gu Sa|emono galva. ^aiškini? visokie•amna .................... mc sapnaį visokiais atsitikimais. Virš

ŽEMAITĖS RAŠTAI 300 puslapių knyga. Kaina ., $1.00
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- JUOZAS STALINAS

*^***** -- —------y----S--------- J----- jr -
Ką tu myli, neturtingas: jau mes tą istyrėm.
Žinai kaime tu tą senį, kurs daug turtų turi.
Kitų mergų jis neieško, tik į tave žiuri.
Jura akeles nuleido, visa sudrebėjo!
Pirmą kartą tokius žodžius iš tėvų girdėjo.
Jurai vestuves jau rengė, alus padary ta?.
Su seneliu-kaimyneliu vardas užsakytas.
Prieš vestuves giažų rytą Jūratės nerado;
Tėtušėlis nusiminęs tik dabar suprato.
Pas kaimynus ir gimines, visur jos jieškojo:
Žvejai kūną upėj rado, tada sužinojo.
Pėdas rado, kad eidama nuo liepto nupuolė.
Šaltam upės vandenely sau atrado guolį.
Nuo to laiko ir tą upę Jura vis vadina,
Kad gražuolė dėl bernelio čia nusiskandino.
Gailiai verkė tėtušėlis mylimos dukrelės.
Su jais kartu graudžiai verkė ir jaunas bernelis.
Vakarais, kai saulė leidžias, ant dansraus pašvaistė 
Tenai vaikšto bakais rūbais mergužėlė skaisti.
Tai Jūratė jieško savo numylėto.
Iš senovės pasakėlių ši daina sudėta.

Prisiuntė, Barbora Gurskienė. p01 mtiems . ir itdunv5 kiivs »yrjr9»nv95 J TAVA I?V IAO I______________________ . ____  tautinius Šokius. Šitokiu Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi- į KELIAS Į
pataikavimu, jie laimi ne- SOCIALIZMĄ,
maža pasekėjų.

neskaito laikraščių, ^tat i ^^miausių lietuvių raŠ5^W?^Į Arba> kaip Kaukazo Razbaininkas 
, neišmano, kaC. lankydamos mažai uK^io ?.asidarė R«s>s. diktatorium. Kaip

niUS, įemia^JUOs, ar bent jų Į o paskui ji ėmė apysakas rašyti! a,na- ..................................................... ■25c
minia daugina. Staiinber-' Jos. apysakos jw* tikras gyvesimas, KODĖL Aš NETIKIU 
niai daro is to išvada, kad I žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- Į DIE5 Ą?
—'*žiurėkite, kiek pas mus’™’ kiti nepastebėjo, ir gražiai juos Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
ymnriin buvn dn«vlr rlan- aprase- Y.™ daug rastų pa- negali tikėti. Pilna argumentų, ku-zmonių PUVO.---- ClUSyK Gau rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Re- „ų nesumuš joks jėzuitas........ 20c

parduoda jos raštus parašy- •giau, negu kitų srovių pa
rengimuose 

Stalinberniai moka neiš-

leivis” parduoda jos raštus parašy 
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi LIETUVIŲ KALBOS 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- r>D abji tTiv a jj gražiai aprašo, gra- GRAMATIKAx se raštuose
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu-_____________ __  grmanelius gaudyt; jie ren-įsų gyvenimo būdų ir musų papro

čiu cnyinps nutfxrin«P kiok- čins’ Knygoje yra paveikslas su gar
gia -UZlnč^ patogioje, Klv.iv S1OS rašytojos parašu, taipgi paveik- 
vienam pasiekiamose vieto- šiai vaikų prieglaudų, kurias *-
?e:
zo
kur

APIE VALKU S.

Pikeliuo ant

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji-am oasiekiamose vieto- šiai vaikų prieglaudų, kurias Že- savo raštišką lietuvių kalbos žinoji 

1 inl. maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- mą. šita gramatika yra tinkama vi
ai ua pasamOO lr,l etai- ]as žemaitės kartu su Andrium Bu- siems, kas nori gerai lietuvių kai

1 - ...... n TV- Al 1: ztvt a T? • Y 1 ko 1 Č FV1 oŲ t 1 T Al / l 1 %»_• IVeZimtIS' i lQta ir Al- Bulotiene. Bulotus žiau- bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
, ’* , riai nužudė vokiečiai laike šito ka- Kaina tik .........................................-l. ubKUI' ĮZanga apmoxama. Jie ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, - I

įleidžia pigiau negu kitos fl raštais ir retais paveiks- LIOUS
Tr .. , . lais. Kama ....................................... 50c Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Paraše

SI’OVCS. If patiekia muzikos »icnic Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta
okti iurastus, Pyt^10 «EDAS ir papildyta laida. Kaina .... 25c

*- 'Ir ketonos kitos apysakos: (lj'

nemokamus

lengvatikiai•Jeigu tokie
dar į risiskaito komunistų 

tomeites, literatūros apie “laisvę” So-

nurodoma, kaip žmonės paikai tiki _ ...
i į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c . Paraše L. Blumas. Tęumpas ir aiš- 
1 * r ’ i j^us socializmo aiškinimas.............25c.
ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas!

jiį uauai : ilsu oe- , . . . .._
leisis ir mane gali skriausti, tomeites ir kitas

. pirkti ir parduoti, o aš turiu <^o«s. Tarų raugintų ir 
tylėti. Tu likai toli ir mano daržovių yra tru-
skundas Tavęs nepasieks. f utls s.k"ti>mo. Mes rauei- 

■ O jei taip—tu tik širdy ?am ?s. "Emaliu budu.

Padažas saladai.
Saladomis (angliškai: sa- 

lads) vadinasi visokie leng
vi valgiai iš vaisių, daržo
vių ir grudų. Juos valgo ar-

Tave priespaudos letena !Pet. (^ar^ov^s būna pike-^nors sosu ar padažu, čia 
spaudžia. Ir Tu, ir aš sveti- buojamos. paduosime porą tokių pa
mųjų rankose. Jie Tavo Indai pikeliams reikia1 dažų.
skundo suprast nenori, o vartoti stikliniai. Moliniai! -------
kas supras manąjį? Paša- palivuoti puodai netinka, 

i kyk man, mano gyvenimo nes cheminis acto veikimas 
* ’JV8; Lietuva, kada vėl į palyvą dažnai pagamina 
galėsiu Tave apkabinęs nu- kenksmingų sveikatai sub- 
braukti džiaugsmo ašarą i stancijų.
Tavo pievų, kaip prieš trė

mas daržovėm iki viršaus, 
paskui užpilamas šarmas, 
kad daržoves apsemtų; in
das aklinai uždaromas ir 
statomas tamsion, 
vieton.

jus metus išeinant skausmo 
ašarą braukiau.

Copenhagen, 
1947. 7. 20.

A. Sava*.

vėsion

Padažas iš raugintos 
snetono*.

Vs sauks* ko sausos muštar- 
dos.

Vi šaukštuko druskos.
2 šaukštui cukraus.
Keli gru<; iiai cayenne pipirų, 
1 puodiiK.s smetonos. 
šaukšto ksuso arba lemono 

sulties.
Sumaišyk visus priesko-

UŽDARO DIRBTUVĘ

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
apie žemės išvaizdų. Pagal 

autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias .Mo-

NtJ1: "ori j'era pagribėti angliškai SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
I^bai įdomi knygutė šituo svarbiuišmokti, tai geriausiai jiems pa^i- 

• tarnaus pasiųsdamas žodynų. Tai 1,,1'a°al la°mi Knygute šituo svarbiu 
kišeninio dydžio, 400 postą pi ų k,.y. i * *us,m£ J^uretM Perskaityti kiek- 

i <ra ištarimu nurodvmai* SR Očl! 'ienas katalikas ir socialistas. Pa-ga, su ištarimų nurodymais. $3.00 

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

lirmutiniai žmo- 
:t mokslas Ro-

Biblija sako, kad 
nės gyveno Rojuje.

i rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina ......................................... 10c

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad daugelį iš gyvenimo patyrimų para 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir1 šė K. Stiklelis. Kaina ................. 25c

x.«rKįehr’’ 63€„,b™**.*
skaitymas. Kaina ......................... 25c So. Boston 27, Mas*.

IHamyte Labai Dėkinga

nmtadienio pro-\

Kiek kainuoja pagaminti
filmą? J šarmą galima įdėti tru-

Imant bendrai, vidutinė puti alūno (angliškai:
Amerikoje praeitą savai

tę buvo taip karšta, kad
Žmonės žadėjo ant saidvo-, . . , . , , . „ t -
kų kiaušinius kej ti. Ar kas Limos pagaminimo kaina alum). Nuo to pikeliai pasi
kepė kiaušinius ant saidvo- Amerikoje šiandien vra daro tvirtesni ir trapesni.
kų, mes nežinome, bet šita į!’’,!® kar? Pipiras, gvazdikus ir ki-

buv o apie $360,000. tokius prieskonius geriau.
šia yra vartoti čielus, ne-

panelė, orlaivių patarnau
toja Loretta Oullet, tikrai 
kepa kiaušinį ant vieno or
laivio sparno, LaGuardia 
orlaivių lauke, New Yorke.

daryti 
bii

Keleivyje” naudinga yra maltus. Jeigu čielų negali
ma gauti ir tenka vartoti 
maltus, tai juos reikia su

nius su smetona, ant galo Miss Vi vien Keliems, Nau- 
jpilk uks,:-ą ir vėl gerai is-į gatuck, Conn., vienos dirb- 
maišyk. Pastatys i.saldytu-į tuvės savininkė, gavo teis- 
vą iki rei ?s vartoti. mo įsakymą arba uždaryti

—~ . 'savo dirbtuvę iki gruodžio
Padažas iš mėlynojo sūrio, mėnesio, arba mokėti $5,- 

1 skliaulelė česnako. pabaudos. Miss V. Kel-
’ų šaukštuko druskos. lems vedė ilgą bylą su mies-
% šauk-- iko paprikos. savo dirbtuvės iškėli-
4 šaukštai cili soso- mo, ji nenorėjo klausyti
1 šaukštu lemono sukies.
% puoduko alyvos.

miesto "zoning
įsakymo.”

komisijos

Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivj,
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

Keleivis
S3S E. Btoedvray, So. Boston 27, Maso.
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Naujienos is Kanados
Tikroji Tiesa Apie Kanados Farmerius.

HAWAJA1-CH1CA6O PER 24 VALANDAS PAIEŠKOJIMAI

Daug kas iš tremtinių kiekvieno mėnesio gale vos 
Vokietijoj galvoja: “Kaip 45 dolerius, 
bučiau laimingas pakliuvęs Maistas, kai kur geresnis/ 
i Kanadą. Dirbčiau faunoje bet dažnai silpnokas. Kaip 
nutolęs nuo Įgrisusio mies- sako lietuviu priežodis.' 
to, triukšmo ii dulkių!” “šiaueius dažnai pats būna

Aš Vokietijoj gyvenau be batų.” Taip ir su farme- 
netoli nuo vieno musų bu- riais. Jie gamina maistą 
vusių “gerų laikų” ministe- pardavimui, o sau nelieka, 
į io, senyvo žmogaus, kuris Žinoma, jis pats pavalgo 
Lietuvoje buvo dasigyvenęs žmoniškai. Bet imigrantas1 
gražų dvarą, bet per karą iš Europos, kokiais mes čia 
viską prarado. Dabar di- esame visi, yra tik “darbo 
džiausis jo noras buvo vėl gyvulys,” kurį reikia su-i 
patekti kur nors i nuošalų spausti tarp sienų ilgom 
užkampį, toli nuo politikos, darbo valandom, išspausti 
pavyzdžiui Kanadoj “ant kuo (Jaugiau naudos, maiti- 
farmos,” ir ramiai susilauk- nant ji iš medžio dirbtu si
ti amžiaus galo. , l apu su balta duona. Elekt-

Ir daug kas taip galvoja, ros nėra, vonių nei pirčių 
Aš kaip tik turėjau lai- nėra (bent mums neduo- 

mės patekti i farmerių kon- da), nežinom kaip nuplauti 
tingentą, ir kada pradėjau dulkes prieš pakeičiant bal- 
griežtą konsulo, Kanados tinius.
gydytojo ir politinės ištiki- Susirgus, nusilaužus ran- 
mybės filtrą (koštuvą. — ką ar koją, jokios pagalbos 
Red.), patekau į laivą “Ma- negausi, jei savo dolerių nė
rinė Marlin," kur kapitono turi. O jų negali susitaupyt, 
padėjėjas yra vienas USA. nes uždirbi tik $1.50 per 
lietuvis. Išplaukiant i “Nau- dieną, gi cigaretės Kanadoj 
jąjį Pasauli,” pasakiau: brangios, taip kad rukan-

Didžiulis skraidantis laivas pakilo ii Hawajų ir atskrido į Chicago per 24 
valandas ir 9 minutes. Orlaivis padarė 4,784 mylias kelią if sumušė to tipo or
laivių skraidymo rekardą. Didžiulis orlaivis turi 16 žmonių įgulą ir nešasi 
su savim 12,500 galionų kuro.

. Janulaitis Petras, iš Zapals-
Sudieu, skarmaluota Eu- Clam zmo£ul nlazal telieka. kjų km sia-ulių v»l.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajiešlcomt iU amen?* maloni, krato* i Liriuvo. 
Kon»ula««, kurio airėm* saėuttM *Į P»l>ri- 

kojinių poboigoj®. Konsulo® prsmeš, k** 
jų pajieiko ir tt kar.

Pakalniškis Pranas, iš Vevir-

vyras Kučinskas Konstantas.
Chicagoje.

Valavičius (Valaitis) ir jo! Ieškau Petronėlės Ryckiutcs (ište- 
broliai. nuo Surviliškio Airio- „J Kaimo PMieJolli 
galus. Kėdainių ap.

rių Kaimo, Pajevonio vaisė., \ ilkavis. 
ku> apskr. lš«yku> t A.nenkų po ui- 
dziojo Karo. As esu jos brolio \ ikto- 
ro z.nonos sesuo. Rašykit šiuo atiie- 

; su: . (36)
Eugenija Kazimierskaitė, 

j 54 X, i.. Wetmore,
i.,27 5th avė.,

Three Kivers, Que, Canada.

Valeika iš Gaigalių km., Ger 
vėčių vai.

Vasiliauskaitė - Martinkevi
čienė Marijona iš Suvalkijos,
vyras Juozas ir vaikai.

VirhiHc*i« I iudvika-s iš M i- Paieškau savo giminių Vokietijoj,\ irUltKa.s l.HIdVlKa. ls Ma i krwjjo jollo Ijizuusko ir sesers .ui-
riampolės ap., gVV. Worcester,. chalinos Banaitienės, arbu jos vaikų,

, Vlado ir Onos Banaičių. Kas manAlass. j ųuos apįe juos žinoti, gaus uovanų.
Visockaitė Liucija, gyvenusi Jie yra kilę iš Aliciunų kaimo, Pici- 

Alytuje nelių miestelio, Kauno krašto. Ma-

Vitkuuskas Kostas ir jo sese
rys Ona. Teofilė ir Uršulė iš 
Igliaukos vai.

Vitkus Kostas. Petras ir Pra-,
nas iŠ Skuodo vai. „ „ , ——~~ . ,.. .... . .. . Pa j iešką u apsivedimui draugo. Fa.

v OSVllUS (Wosiehus) Pranas, geidaujama, kad butų vidurines lka-
Zabielytė - Aližauskienė Bar- sės žmogus ir turėtų kiek turto. As 

, - tunu nuosavų namų. Norėčiau gautiborą, 1S Berčiūnų km., Dusetų draugų ir gaspadorių. Su pirmu 
vai.

no adresas: (37)
>larv Bisekerskis 

R. F. D. l,~Box 75,
Reed’s Ferry, N. H.

APSIVEDIMAi

laišku prašau prisiųsti savo atvaiz
dą. Tik rimtam laiškui bus atsaky
mas. A. B. S., (36)

P. O. Box 4, Brockton, 39, Mass.
Zabulionis Karolis iš Surde

gio kaimo, Debeikių vai.
Zakaras Jurgis, iš Kvėdarnos 

Tauragės ap.
Žemeikis Kostas, iš Veviržė- 

nų vai.
Ziekienė - Peterikė iš Taura

gės ap.
žultowska - Herfeldaitė Bri- 

gida, iš Kauno ap. gyv. San 
E rancisco.

Vyras norėtų susipažinti su lietu
vaite mergina 36 arba 37 metų am
žiaus, arba kad ir našle su vienu 
vaiku. Turi mokėt angliškai kalbėt, 
bet lietuviškai maistų gaminti. Ra
šykit šiuo adresu: M. B., (35)

636 Broadway, So. Boston, Mass.

Tinginys Jurgis.
Tinteris Ignas, iš Linkuvos

! vaisė.
Tiškutės Elena, Liudvika, ir 

Teresė iš Tryškių miesto.
Trakas iš Plungės miesto. 
Trimakas Nastazas, iš Taup- 

’rių km., Padbiržių-Saločių vai.
Turnevičius (Turnewish) sū

nūs ir kiti palikuonys Jono 
Turnevičiaus, kil. iš IJetuvos, 
gyv. Brooklyne.

Tverijonas Juozas, iš Ne
makščių, Raseinių ap.

Usaitė - Kivytienė Marijona, 
iš Naumiesčio vai.

Vaičikonis Vincas, iš Ragu
vėlės parap.

Vaičiulis Mykolas, iš Vevir-

Esu lietuvaitė, farmerio duktė, 
graži, lėta, baigusi mokslų ir nevar
toju svaigalų; norėčiau susirasti lie
tuvį vegetarijonų, kuris nevartotų 

l mėsos. Jei nori būt jaunas,sveikas 
1 ir ilgai gyventi, atsiliepk. Esu gera

arba apie juos i K»spadinė, padarau skanius valgius 
J iš grudų, riešutų ir daržovių. Vyras 

neprivalo rūkyti. Rašydamas įdėk 
pašto ženklų. (35)

Miss Eve Wallace,
149 W. Division st., Chicago, 111.

Ieškomieji 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti į:
Consulate General of IJthuania 

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

žėnų vai.
Pakulaitis Jonas, iš Mariam- 

polės, žmona Ona ir sūnūs Os-
ropa, su karo griuvėsiais ir Ir taip slenka dienos, dir- 
bado šmėkla. Dabar aš pra- bant nuo tamsos iki tamsos.
dėsiu naują gyvenimą!” Blogiausia, kad esi vienat- Jevarauskas Antanas ir Juo- karas

Musų laive buvo daug vėje. Anglija ir Australija za*. gimę Amerikoje, gyv. Su- Palaikis Juozas, is Pavabalks
lenkų, vadinamųjų “juodų išskirtstė tremtinius darbi-j bačiškių km., Sasnavos vai. 
kareivių” (jie nešioja juo- ninkus grupėmis, po 2-3 jonušaitienė - Nausėdaitė ir 
dus drabužius), net lenkų1 žmones, o Kanadoj tik po jos ^serys, iš Vainuto, Taura- 
karininkų, kurie Vokietijo- vieną. Ir noroms-nenoroms’ ap
je tarnavo prie Amerikos! turi išbūti visą sutartą laiką juhušus Jonas, iš Nausėdžių

Janušaitis Juozas, iš Saisrių 
km.. Antanavo vai.

kariuomenės, bet dabar už
sigeidė “laimės pajieškoti”

nuolat niurzgančioje, nepa-'km.t Biržu 
tenkintoje farmeno seimo-; Juršytės seserys ir broliai

Kanadoje — gal paklius je. Besočio farmerio apeti- Juržiaif turi seserj Mortą Jak- 
kur į didelį dvarą prižiurę- tai labai dideli: jeigu iš ševičienę. 
tojais ir nereikės darbo dirbi per dieną 14 valandų,: Kangerevičiutė Marutė ir 
dirbti, kaip fabrikuose. Ži- tai jis nori, kad dirbtum ir Kangerevičius Ignacas, iš Skir- 
noma, visi jie apsiriko. 15 valandų. ; snemunės parap.

Tarp lietuvių buvo pora Aš dirbu pieno faunoje, Karalkevičius Jokūbas ir jo 
tačiau pienO negaunu nei; sesuo> g Jonavos vai. 
laso. Duoda tik arbatos, bet Klimas Tamošius, iš Gudelių 
cukraus šeimininkė atmie-

jaunų gydytojų, vienas ope
ros solistas, ir kitokių bal
tarankių, kurie buvo užsi km.. Varnių vai.

nio kaimo, Mariampolės ap.
Paikus Antanas.
Palskvs Boleslavas, iš Svėda

sų vai.
Pauliukonis Kostas, gyv.jžėnu vak

Worcester 4, Mass. 32 Arthur Į Vaičiūnas (Walsh) Petras, iš 
Street. Josvainių, Kėdainių ap.

Vaišvila iš Popievesių km..

NUOSTOLINGAS GAIS
RAS MONTREALE.

ČEMERYČIA ŠAKNYS
čemeryčios šaknys, 
sakoma, yra galin
gas tonikas dėl pa
geri n i mo apetito, 
dėl geresnio virški
nimo, ir, sakoma, 
priduoda galinges

nę kraujo cirkuliaciją. Cemery- 
čia yra vartojama nuo drugio, 
nuo gumbo, nuo geltligės, nuoPavilonis Stefan, U Gulbinų,

Lietuvoje, gyvenęs Chester- pasva|jo Val.
field, Mass. Vaitkevičius Leonas

Pečiulis Antanas, iš Slabados . Vaitkus Jonas, iš Kunkojų
km., Raseinių vai. km., Raseinių vai.

Pečiulis Stasys, iš Ožkabalių Vaitukaitytė - Ručinskienė
km., Vilkaviškio vai. , Konstancija, iš Vilkaviškio, ir

Pečkus Andritre, Antanas ir dukterys Liucija ir Stella, bei
Jonas, iš Mariampolės ap.

Pereitą savaitę Montrea- 
lo gelžkelio stoty įvyko 
sprogimas ir paskui kilo 
gaisras, kuris sunaikino ke
lis trobesius ir daug rieda-__  ___ ,
mosios medžiagos. Nuosto- škropulo ir nuo sukrekėjimo 

kraujo, čemeryčios šaknys jau 
yra vartojamos per 3000 metų, 
ir musų čemeryčia nėra suka
pota, bet yra tokia, kaip užau
gus. Supiaustykit čemeryčios 
gerą šaukštą, įdėkit į keiiškėii, 
užpilkit šiltu ar šaltu vandeniu

liai sieksią $3,000,000.

KAM REIKIA KAMBARIO 
Richaond HiU, N. Y.

Vienam vyrui kambarys su 
šilima ir karštu vandeniu. Kai-

geidę fanuos pyragų iš pa- ruoja drebančia ranka tik Krollins Anna, Bertie. Emi- 
čių pirmųjų rankų... vieną šaukštuką. Pirma ma-įhs prikas, Ludwigis ir Marthal sėdžių km., Biržų ap.

Dar Bremene ginčijomės, niau. kad cukrus Kanadoje Kronis Petras. Polangin’aitė Roza, iš Taura-

Pilkauskaitė Morta, iš Nau-

kiek valandų reikės dirbti? labai brangus, bet kai suži- ___ _______
Dauguma buvo tos nuomo- nojau, kad tik 9 centai už vaj? Ukmergės ap. 
nės, kad tik 8 valandas, ki- svarą, mano rūstybė prade- Kupusčius Juozapas, iš Puo

džiūnų km., Pumpėnų vai.

Kruopa Vladas, iš Taujėnų

ti spėjo, kad gali būt 10. jo kilti. ___ ___________ _
Aš gi nebuvau optimistas ir Šalia manęs dirba vietinis: Kvedaravičius Edmundas, Jo- ki 
maniau, kad gali tekti ir ii- darbininkas, tai jį mažiau Į nas ir Juozas, iš Pivašiunu vai.! 
giau dirbti, jei bus kada stumdo. Jis dirba tik nuo Alytaus ap. 1 ’ ’
reikalas. Vieno baltarankio " valandos ryto iki 7 vaka- LapinskaitėLapinskaitė-Jarienė, iš šiau- Į liepti.

ges.
Poškus Petras, iš Ubiškės pa

rap., Tryškių vai., Paragių km.
Ramonas Fabijonas, iš Joniš

kio parap.
Rinkevičiaus Baltraus, iš ša

kių ap. giminės prašomi atsi-

kone buvau už tai primuš- ro, vadinasi. 12 valandų, ir ^ ap 
tas. Girdi, kaip USA,taip ir gauna po $2 Į dieną, taigi1 Aleksandras ir Kons-
Kanadoj yra 40 valandų aš galiu pavydėti. tantinas.
savaitė, net ir farmose. Jeigu ' lauke būna ma- Latono Kazio, iš Pakruojo

Ir kaip mus visus apgavo žiau darbo, tai šeimininkas val- įminės ir pažįstami pra
šalta tikrovė! Dauguma iš atiduoda mane “bobų ži- »

Rinkevičius Kazys, iš Suvi- 
duonių km., Pabaisko vai.

Rudzevičius Juozas, iš Grieb- 
čių-Sintautų km.. Sakių ap.

Tos gi tuoj siunčia

na prieinama. Važiuoti reikia 
Eulton linija iki paskutinės ir už valandos galit gerti arba 
stoties. Matyti galima bile lai- Į įdėkit unciją čemeryčios į bon- 
ku- A. S., (38) jęą vyno ar stipresnio gėrimo ir

Rankdarbių Karalienė

101 56 115th st.,
Richmond HiU. N. Y.

Pora Kambarių ant Farmos
Ant farmos, prie WestborOj arti 

buso linijos, yra pora kambarių ant 
rendos. Telefonuokit: Westboro 2358. 

F. Katunas, (36)'
Belmont st., Westboro, Mass.

galit gerti po valgių, 
čios svaras $1.35.

čemery-

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.
KUO UŽSISENftJUSlU, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
maudyne ir skiepu, tinka bizniui. I IR ODOS LIGŲ
Vieta ant West Side, Detroite, palei _. . . , ..
J unc tion ir 4661 .McCregor avė. | T*** kūne kenčia nuo SENŲ, AT- 
Kreipkitės į savininkų: Joe Klikna,• VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
Imlay City, Mich., arba šaukit real negali ramiai sėdėti ir naktimis 
estete agentų: Tashmoo 5-8164. miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz-

Wm. J. O’Halloran, (35) i «k>» niežti ir skauda. Kad pašalinti
4810 W. Vernor, Detroit, Mich. tų niežėjimų ir spaudėjimų senų,

---------------------------------------------------- atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite
Nnrin FamuM Am* DanJn. LEGULO Ointment. Jų gydomos n?riU ranno« Ant KendOS- tybės palengvina jūsų skaudėji- 
in tr^!u,U ."»<> Ir galėsite ramiai miegoti nak-C^l m 1 h t. ?»U ‘r?1*81™- ti?Vartokite jas taipgi nuo skaudžių
Aš esu teVimSs5 Pra^uPra7vt nude?,mU' Jos Pašalina
mon ! Įėjimą ligos vadinamos PSORIASIS.

NA.MAS DETROITE. 
Parsiduoda 5 kambarių namas su

Ruseckaitė - Žitkuvienė Ag
nieška, ir Kalvarijos vai., Ma-

Teofilė, iš Sarmaėinų km.. Pa- r’amP°*^* aP- 
ežerių vai.

Lazauskas Adomas ir Jonas. I;
Liubertas ir Jurgis, gyv.

šomi atsiliepti.
Lazauskaitės Marijonamus jau iš pirmos dienos mai

pamatė, kokie čia “pyra- mane prie kiaulių, vištų, 
gai.” Vietoj 2-3 dienų poil- daržų ravėti. Atprakaitavęs
šio, kurio tikėjomės po sun- 14-15 valandų, vakare vos __
kios kelionės per Atlantą, pasiekiu lovą. Neberupi nei L,ubertas ,r Jur^8« 
po 15-20 minučių buvom iš- laiškai, nei laikraščiai. Kon- Chicagoje 
vaiyti i darbą. Sako. “šian- traktas neleidžia ‘ darbo Macaityte Elzb.eta ,S San 
dien ne šventė, reikia dirb- gyvuliui anksčiau pasi- takų km Bat*k.ą vak 
♦j ” traukti, kaip po 12 menesių. Markauskaite Emilija,

Liedami prakaitą toliau Toks Ui vra rojus Kana-1 Madam.) km.. Pakruojo vot. 
patyrėme, kad už 14-15 va-,dos fanuose.
landų darbo dieną gausime Jūsų,

.. iis

Skaitykit Naujienas

Maskaliunas Juozas, ii Cei- 
St. Jogaudas. kėnų, Ignalinos vai.

Mateika Antanas, iš Klangių 
km.. Paežerėlių vai.

MatkeviČiutė - Kronienė Kot
ryna. iš Daržininkų km., Valki
ninkų vai.

Mažeikaitė Marija, ištekėju-

Rutkauskaitės Marijona ir 
Uršulė, iš Skardupių km.. Gra
žiškių vai.

Rutkauskas Juozas ir Vincas 
iš Skardupių km., Gražiškių v.

Sabaliauskas Juocas, iš Sla
bados km., Raseinių ap.

Sabaliauskas Jurgis, iš Nau- 
kaimio km., Viduklės vai.

Sabas, iš Mikalajūnų km.. 
Linkuvos vai.

Sankevičiu- Stasys, iš Sala- 
■ ko vai., Žara-u ap.

Taipgi pažai

Iflsn dri
■usuiuvti, ■MjirasytL __ M —
NAUJIENOS tiems iivisttatleine netartam* . . ,

—skelbia jų prisiunčiamus
NAUJIENOS *

ir Jflsų giminės, 
■da susižinoti, susii

faionišką terorą
NAUJIENAS, Jfl* patirsite apie tuo* Golgotos 

keliu? kuriais teko keliauti takstaučiem* i

JĮ&ISSSSr
r hvsetb erai>«»«» 0RDEW ADWB0'r-. NAUIIENOS^^

ima perštėjimų ligos 
THLETE’S FOOT, su-M. J. Wells,

P. O. Box 360, Ballston Spa, N. Y. j gtabdo džiuvimų odos ir perplyšimų

Reik.lin,«. D.rfcinink..,
Darbas ant farmos, nesunkus ir : odos. Jos yra geros gy- 

nuolatinis. Apie mokestį susitarsime duolės nuo visų išvirši- 
per laiškų. Rašykit šiuo adresu: ; nių odos ligų. LEGU-

Anthony Savickas, (37) ! LO Ointment suteiks
K- 1, Hart, Mich. i jums pagelbų nuo nu-

----------------------- —------------------ -—— vargusių, perštamų ir
PriTonelė Lam,ar,i«nė **

vadinamos A'

,7., ~ Ointment yra narduo-
bzlaikau visokių vaistų nuo rožių, damas po 75c., $1.25 ir 

. ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. $3.50. Pirkite vaistinėse
Amerikos respublikoje ra,Wg toni> Galingų Gydymo Mostį Chicagoje ir apylinkėse 

Šeduikis Vincas, iš Dribiškiu žmonfe mėgsU visokius ^efcu^kSipk™, duosiu"^ ^rį ^kite- m°nCy 
km., Salako vai. “karalius” ir “karalienes”

si, iš Vartų km., Bartininkų vl.l
Šileikis f

Milaševičiutė Staaė, iš Butri
monių vai.

Miliauskaitė Molė, iš Vainu
to vai.

Mišeikienė teta Paikausko.
Mišeikis Antanaa ir Kaaimie- 

ras, iš Kartenių km., Tauragės 
apskr.

Mitkaitė - Mateliunienė ig 
vyras Mateliunaa Kazys, kilęs 
iš Linkuvos vai.

Mongin šeima Kazimiero 
Mongin, kilusio iš Jonavos.

Nausėdaitės iš Vainuto. Tau
ragės ap.

Nebijonaitis Vincas, iš Vilke- 
viškio ap.

Norkus Steponas, nuo Mari
jampolės.

Norvaišas Jonas, ii žvirblai
čių km., Alsėdžių vai.

Okas iš Tauragės ap.

Sherman EdwamJ. gyv. 21 £ja matyti vieną, kuri gavo
Elm sU Plymouth. Pa “rankdar b i ų karalienės”

sūnūs Jurgio, is Sa- vardą, nes ji nerioja ranko
mis išsiuvinėtą suknelę. Tai 
yra filmų žvaigždė Rita 

šišlauskas Jurgis, iš Stimiš- Hayworth, kuri ne pati šitą 
kių km., Paežerių vai. suknenę iš&iuvinėjo, bet

šmelkštoraitis Antanas ir Jo tiktai ją nešioja ir už tai 
nas, iš žaliosios vai. nusipelnė “karališką karu-

Stankus Mykolas iš Raseinių na’\ 
apskr. . - -----

Stankutė - Bui'Zdienė iš Tm-

patarimą ir busit patenkinti. (35) 
PET. LAMSARGIENE.

1814 S. Water St, Philadrlphia. Pa.

(42)
LEGULO, Dept. Z, 

4847 W. I4th Street,
CICERO 5«. ILL.

lako vnl
Sinauskas iš Rokiškio.

Didysis

SAPNININKAS 

Su Salemono Galva

bakių km., Skuodo vai.
Stasiukanytė - Ivanauskienė 

Mikalina, iš Pa/irių vai., gy v.
Uruguay.

Stončius ' ž;r®nq vai. Tel- Gražiais mėlynais viršeliais,
Siu apskr. parankaus formato, daugiau

Straukas (broliai Straukai) kaip 300 puslapių, kuriuose su- 
iš Žvaginiu kai^n, Kretingos rašyta apie 1,500 visokių sapnų, 
apskr. Kaina $2, bet “Keleivio” skai-

Tadowskv U'dhelm ir sesuo tytojams tik $1.00.
Krause Johana- 'ė Tauragės. Gaunamas “Keleivio” knygy-

Tavorytė Marija ii Obelių ne. “KELEIVIS” 
vaisė. Broadtray, S. Boston,

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJA
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų. ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kainą 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadway,
KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

r
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Vietinės Žinios
S.VYRU REGISTRACIJA HAVERHILLE MIRĖ 

JAU VYKSTA DZINGELEV1ČIUS
ši pirmadieni prasidėjo Rugpiučio 15 d. čia. neti- 

jaunų vyrų registracija ka- ketai mirė Stasys Dzingele- 
ro tarnybai. Registruojasi vičius, 65 metų amžiaus 
visi vyrai nuo 18 iki 25 me- musų kolonijos veikėjas. Tą 
tų amžiaus. Bostone pirmą vakarą jis buvo Ukėsų Ge- 
registravimosi dieną užsira- demino Kliube ir išėjęs pei
se apie 8.000 vyrų, o vėliau, duris krito ant šaligatvio ir 
iki rugsėjo 18 dienos, kas- tuoj mirė. Palaidotas lietu- 
dien užsiregistruos maž- vių kapinėse 19 rugpiučio 
daug po 5,000 vyrų. dieną. Šermenimis rūpinosi

Pirmiausiai registruojasi likusi našlė Zofija. Laidotu- 
senesnio amžiaus vyrai, gi- vėse buvo daug žmonių, 
mę 1922 metais po rugpiu- Velionis buvo laisvų pa 
čio 30 d. iki gruodžio 31 d. žiūrų žmogus ir uolus veikė- 
Šį antradieni ir trečiadieni jas draugijose. Jis buvo pir- 
registruojasi vyrai gimę rnutinis L. U. G. Kliubo or- 
1923 metais: Ketvirtadieni ganizatorius ir iki mirties 
ir penktadieni—gimę 1924 išbuvo jo valdyboje, visuo- 
metais. šeštadieni ir antra- met rūpinosi jo gerove. Jei- 
dienį, rugsėjo 7 d. po Dar- gU kuris narys negalėdavo 
bo šventės, registruojasi gi- ateiti i susirinkimą užmokė- 
mę 1925 metais; rugsėjo 8 ti savo duoklių, tai Dzinge- 
ir 9 dd. vyrai gimę 1926 levičius uždėdavo už ji sa- 
metais; rugsėjo 10 ir 11 dd. vais pinigais.
gimę 1927 m.; rugsėjo 13 ir Be to. velionis buvo SLA 
14 dd. gimę 1928 m.; rug- 102 kuopos organizatorius, 
sėjo 15 ir 16 dd. gimę 1929 prigulėjo prie BALF-o žy
mėtais; ragsėjo 17 ir 18 dd. riaus ir buvo kapinių mana- 
gimę 1930 metais iki rug- džeris. Iš laikraščių geriau-

KELEIVIS, SO. BOSTON
LENKTYNIŲ AUTOMOBILIS PERSIVERTĖ ORE M Ūkams Gresia Gaisrų Rado Nužudytos Moters 

Pavojus - Lavonų
Maine ir kitose valstijose, Sekmadienį pavakarėj 

kur yra daug miškų, prade- policija atrado Weymou- 
jo kilti girių gaisrai. Dėl the, ant Academy kelio, 
kaitrų ir dėl sauso oro gaiš- krūmuose nežinomos nužu- 
rų pavojus yra labai dide- dytos moters lavoną. Mote
lis. Maine valstijoj ir Cape ris dar jauna apie 30 metų 
God giriose jau kilo keletas .amžiaus. Prieš nužudymą 
gaišių, bet jie buvo sulaiky- moteris buvo išniekinta ir 
ti. Pavojus yra didelis, kad ant jos šlaunų rastos išpiau- 
sausrai nesiliaujant, girios tos dvi raidės “JT”. Polici

ja nustatė, kad nužudyta 
moteris yra Mrs. Helen V. 
Woods iš So. Bostono, 5 
Ellerv st. Policija ieško 
žmogžudžio.

giri
ir vėl pleškės, kaip pernai 
rudeni, kada Naujosios An
glijos girių gaisrai padarė 
15 milionų dolerių nuosto
lių. Pirmadienio nakties lie
tus gaisrų pavojų kiek su
mažino.

Ištekėjo Lowellio Rama 
neckaitė

šiomis dienomis gerai zi 
nomų Lowellio veikėjų, Ig-

I i gėdino moterį.
Roxburyje buvo areštuo

tas tūlas Belcher, 28 metų 
amžiaus vyras. Elizabeth 

.. Bevis, 37 metų moteris, sa
ko, kad jis įsiveržė naktį Į

tho. Pokiiis atsibuvo W. E 
Hallėj. Muziką suteikė Jo
nas Tamulionis iš Nashua, 
N. H., vestuvninkų pokilyj 
dalyvavo apie 250. Linkiu 
jaunavedžiams ilgo ir lai
mingo gyvenimo.

Vestu vninkas.

Kambarys su Šilima
Apšildomas ir fornišiuo- 

tas kambarys South Bosto-į 
ne. Klaust telefonu: Mrs. 
Audick, SO 8-0455

sėjo 19 d.
Turi registruotis visi, pi

liečiai ir nepiliečiai. tarna
vę kariuomenėj ir netarna
vę, vedę ir nevedę.

Bostono mieste registra
cijos ofisas yra Arlington 
gatvės ir Columbus avė. 
kampe, Armory namuose.

Tukstančiai stebėtojų Calumet City, 11.., lenktynėse 
matė. kaip vienas lenktynių automobilis staiga per
sivertė ore ir apsisukęs porą kartų vėl atsistojo "ant 
kojų”. To automobiliaus vairuotojas, C Beveriin iš 
Milwaukee, Wis., išliko sveikas ir paveiksle matyti, 
kaip jis išlipo iš automobiliaus po jo persivertimo ir 
nužygiavo i minią. Automobilis apsivertė todėl, kad 
viena padanga paskutiniame rate staiga sprogo.

Rado nevyvą žmogų
Bostone, Charlesbank Par

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa ateinantį ne-

Buvo drg. Viltrakis 
Floridos.

įs

šia mėgdavo “Keleivį” ir 
nekęsdavo diktatorių. Buvo 
gerokai pamokytas, per ru- 
sų japonų karą tarnavo Ru
sijos armijoj puskarininkiu. ■ —' I ■ '

Velionis buvo gimęs Či- |8įlaužį j Kontrimo namus, 
žiunu kaime. V alkininkų Nesant šeimininkams na- 

apskrity,/mje vagys įsilaužė į Bro- 
namus, 120

valsčiuje, * Trakų
Vilniaus krašte. Amerikon njaus Kontrimo 
atvyko 1907 metais. 1910 yiarįne f>d. 
metais čia vedė Zofiją Lat- * Pats Kontrimas gyve-

Šį pirmadienį mus aplan- kauskaitę ir vis^ laiką gy- na antram aukšte, o jo su- laikraščio

.Lankėsi drg. Motiečius iš 
Waterburio.

Pereitą savaitę "Kelei
vio” ofisą a. lankė draugas 
Motiečius iš Waterburio,
darbštus ir duosnt s mv.su

sekmadieni bu- dėldienį iš VV ORLke. pereitą _____________ ...
vo atrastas ant žolės negy- ^50 kilociklių. tarp 9:30 
vas žmogus. Pašaukta poli- 10:30 ryto bus tokia: 

i miestocija nuveze 
lavoninę, 
atpažino 
Pasirodė, kad
Farrander, 
žiaus vvras

lavoną
Vėliau negyvėli 

jo paties tėvas, 
tai buvo Leo

...

32 metu am-

stoties, 
ir

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

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: VVORL Sta
tion, Lithuanian Program, 

Tremont st., Boston,

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

sų krautuvėj visokių mašinų ia- 
rar.davojimui. kaip tai Floor San 
ders, Uall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų. vamišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

62S E. Broadway, So.
Tel. SO 8-4148

Expert Watch
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
tVatchea - Jeoclry - 
Radios - Electrical Appliaaeea

379 W. Broadway. So.
Tel. ŠOU 4649

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
' (LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akialas

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
334 BBOADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE R INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0918

37 ORIOLE STREET 
West Roabary. Maaa.

Tel. PArkwey 7-1233 W

kė drg. C. Viltrakis iš Flori
dos. Netoli nuo Bostono jis 
turi savo ūki, kur gyvena jo 
šeimyna, bet jis pats būna 
Floridoj, kur turi nuosavus 
namus. Dabar atvažiavo su 
Maurušaičiu automobilium 
į Massachusetts savo šeimy
nos pažiūrėti ir atnaujino 
“Keleivio” prenumeratą ki
tiems metams. Po kiek lai
ko vėl važiuoja Floridon.

Čia daug karščiau, negu 
Floridoj, sako drg. Vitra- 
kis. Mat. jis pataikė atva
žiuoti čionais kaip tik tuo 
laiku, kuomet pas mus buvo 
100 laipsnių karščio. Flori
doj tokių kaitrų nėra, sako 
jisai.

veno Haverhillyje. dirbda
mas avalinės dirbtuvėse. 
Turėjo du sunu. kuriuos iš
leido i inžinierius: dabar 
jie jau vedę. Abudu atva
žiavo palydėti tėvą Į amži
ną atilsį.

Musų kolonija Haverhil
lyje nedidelė, ir ta nuolatos 
retėja. Prieš metus 
mirė M. Matonis, o dabar 
netekome Dzingelevičiaus. 
Abudu buvo žymus veikė
jai. Musų gyvenime pasi
darė didelė spraga, kurią 
sunku bus užpildyti.

Fr. Verbickas.

Padėka.
Gerbiamam Maikiui ir vi-

....... _ , - sai "Keleivio” redakcijai ^af?.*’ pranešdami savo įs-u- tatkrasoo dėkojam už taip rupestirįa pudaus, o skelbimus prašo-
t__ Š i pasilarnavimą ir sujieškoji" siųsti j 502 East Broad-

mą mums puikios nakvynės wa^’ S°- Boston 27, Mass. 
Bostone, kai mes tenai lan
kėmės. Lieka J*‘
jums dėkingi.

Kada
nūs su šeimyna apačioje 
Nuo čia vagys ir pradėjo stone, jis visada mu- aplan- 
savo “darbą.” Sugryžęs iš ko ir gausiai apdovanoja.

jaunasis Kontri- Ši svki irgi paklojo *15.00krautuves 
mas rado išvartytus daik
tus ir pašaukė policiją. Bet
gavo atsakymą, kad vagys 
jau sugauti. Matyt, kas nors 
iš kaimnynu buvo davęs

]a^°'policijai žinią. Kai policijos
’....... vežimas pribuvo, • vagys su

daiktais jau bėgo per tvo
ras. Policija šovė. Vienas 
vagis šokdamas per tvorą 
nusilaužė koją, antras buvo 
sučiuptas sveikas, o trečias 
pabėgo.

-------------- I Rugpiučio 27 d. buvo tei-
Ap i plėšė minkštųjų gėrimu smas. , \ ienas vagių yra iš 

dirbtuvę. Connecticut valstijos ir yra

Kontri- Ši svki irgi-------- — * «r »
kaip dovaną ‘‘Keleivio” na
mui. Be to, jis užrašė du 
laikraščiu užsienin, vieną 
Francuzijon. antrą šiaurės 
Afrikon.

Steponas Minkus
Lmkaine —-s-* REIKALINGAS BUTAS

»e .. z^i ” a a t ’ ^as tur’ butą nedidelei šeimynai.Mr. Mrs. th. Ambrose, tejrul praneša “Keleivio” ofisui.’ Bu-
YTnntroul Panado tas Kali būt South Bostone, Dorches- -vionueai, vanaaa. tcryje_ RoXbUryjc ar Jamaica Plain,

------------------------ bet nemažesnis kaip 3 kambarių.

MI UlIIg<XI

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nao 3 fld 4 

ir aoa 7 <U 8

546 BROADWAY 
80. BOSTON. MA88. 

SOUth

Pereito sekmadienio nak- padaręs apie 30 įsilaužymų 
Išsprogo Vasarotoju Lai- ti vagvs isilaužė per skiepo Bostono apylinkėj. Teismas 

va, Jachta duris i Verno.- Ginger Ale hepč ištirt, jo protą. Po to
Praeita šeštadieni prie Bottling firmos dirbtuvę J1S eis } gi and jury. Antrai

Weymouth išsprogo gazoli- Netvton Upperr Falls mies- vagis, 1b metų ainukas, pa-
no tankas viename poilsio tely. suardė seifą ir pavogė sTta’{vta< po $2,000 kaucija, 
laive ir 12 žmonių buvo $3,000 pinigų. Be to. išnešė Jo . taiP P.at ”us Per*
sunkiai sužeisti. Trys sužei- daug čekių ir money orde- f‘uota J grand jury.
sti asmenys jau mirė. o 9 rių, kuriais pasinaudoti, ži- Pavogti daiktai atimti] 
dar kankinasi ligoninėse. noma, negalės. visi. Tarp jų buvo auksinis j

žiedas, baksas cigarų, pan-; 
čekes, smulkių pinigų, 4' 
nauji kaklaraiščiai ir tt.

Bronius Kontrimas yra] 
gerai žinomas realesteiti-i 
ninkas, konstabelis ir drau-l 
dimo (insurance) kompani 
jų agentas.

DIDELIS METINIS

Rengia Lietuvai Remti Draugijos Centras

Sekmadienį, Rugsėjo-September 12
LAKE CHAUNCY PARKE, WESTBORO, MASS.

Pradžia 1 vai. po pietų.

Grieš Dirvelio orchestras. 
Worcesterio moterų chorai.

Dainuos “Aušrelės” ir

Bus gardžių valgių ir gėrimų. Visi lietuviai širdin
gai kviečiami atsilankyti.

Bušai eis iš South Bostono, nuo Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainės 12:36 vai. ir iš Worcesterio nuo 
Lietuviu Piliečiu Kliubo 1 vai.

ŠUKUM-BURUM!
Dorchesterio Liet. 

Kliubas rengia dideli 
rum-Burum subatoj. 11 rug
sėjo, kaip 6 vai. vakare, 
nuosavo salėj, ls10 Dor
chester avė., Dorchester.

Bus muzika, šokiai, už
kandžiai ir gėrimai. Kliu
bas kviečia visus (36) 

Valdyba.

Pil.
Šu-

Medicinos pagalba 
radiją.

Jurininkų ligoninės dak
tarai pereitą savaitę davė 
per radiją patarimą norve
gų laivui vidury Atlanto 
kas daiyti staiga susirgus 
jurininkui
kio patarimo šaukėsi per ra
diją to laivo kapitonas. 
Amerikos pakraščių sargy
ba šitą patarimą perdavė 

per radiją.laivui

Smith-Coi'Oiia

per
APSIDRAUSK NUO LI

GOS IR NELAIMĖS
Už $12 per metus gausi Ii-i 
goję $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
apendieičiu? To- kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

Tel. TRObridge 6339

Dr. John Repshis
(REP8T8)

LIETUVIS GYDYTOJAM
Valandos: 2*4 Ir €4 

Nedėliomis ir SventadUniaia:
nao 19 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
karnų. lamas SL, arto Cotnl Ei 

CAMBRIDGE, MASS.

Mr. Goulston nukalė repub- 
likonams Šukį. 

Goulstono skelbimų fir
mos prezidentas, Mr. Er-į 
nešt J. Goulston, nukalė 
rinkiminei republ ikonų 
kampanijai šūkį, kurį jie 
priėmė dideliu entuziazmu. 
Tas sukis skelbia: “VOTE 
Devvey and \Varren for the 
Change that Refreshes.”

Mr. Goulston visuomet 
buvo susijęs su tos skelbi
mų firmos bizniu ir repub
likonų reikalais. Jisai tvar* 
kė jų kandidatų skelbimus 
per ištisą ketvirtadalį šimt
mečio.

Dabartinių^ laiku Mr. 
Goulston siuntinėja kortas 
su savo šūkiais žymesniems 
politikos vadams po visą ša
lį ii- sakosi gaunąs daug 
laiškų, kurie giria jo sukur
tąjį rinkimų obalsį.

TaL ŠOU

DAKTARAS____

J. L. Paiakamis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryto iki 7 vakarų

Seredomis:
Nao • ryto W II Maaų

447 Broašhvay 
SO. BOSTON. MA88.Sc^Oo/lf/. .

CLIPPER PORTABLE
TYPEWRITER

Ketvirtis and C o.
379 West Broadvvay South Boston, Mass.

Tclcphonc SO 8*4649

Educj;ors...successfui busir.essmcn 

»nd -omen say typing heips you 

to memorize, eaprcss yourself morc 

dcar get ahead faster' That's why 

a typ.vritcr is so esscntul ta high 

school and collcgc.

The Smith-Corona Clipper 
has the šame kcyboard 
as big office machincs — 
plūs these

* ncAiae
♦ touoi srueros
• vtjiųgsr ore ssacir
• Tvef sa*
0 KfT ACflOM

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU Kimbol Boildiag 

Kambarys 265
BOSTON. Tlef. Lafayette 2871 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrtaimų

Valandos!
Nuo 9 ryto iki 7 r*k. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(InRured 
M o vers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 
226 BR0ADWAT,

80. BOSTON.
TaL SOUth

s t

mv.su



