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Aliantų Generolai Berlyne Vis 
Tarias Dėl Blokados Nuėmimo
Maskvoje Didieji “Principe” Susitarė Dėl Berlyno— Bet 
Praktiškas Blokados Klausimas Vis Dar Neišrištas—Ber
lyne Bolševikai Triukšmauja.

uBerlyne keturių didžiųjų! Walter Reuther Ui 
valstybių kariuomenių va
dai turėjo kelis pasitarimus Unijų Vienybę

Darbo Dienos proga au
tomobilių darbininkų uni- 

lai negalėjo prieiti prie jo-Jos pirmininkas, Walter 
kio susitarimo. Berlyno blo- , Reuther, kreipėsi i Ameri- 
kada dar nėra nuimta ir A- kos darbininkus siūlydamas 
merika kasdien išleidžia!suglausti eiles ir eiti prie 
260,000 dolerių prekėms j!darbininkų vienybės. 
Berlyną gabenti orlaiviais. W. Reuther sakė, kad 

Jau prieš savaitę laiko

dėl Berlyno blokados nuė
mimo, bet kol kas genero-

buvo skelbiama, kad “di
dieji” Maskvoje susitarė 
dėl Berlyno. Bet, ištikrųjų, 
“susitarimas” buvo paliktas 
aliantų generolams užbaigti 
ir jo vis dar nėra. Tuo tar
pu rusų sukurstyti Berlyno 
bolševikai triukšmauja ir 
ruošia demonstracijas prieš 
Berlyno miestą tarybą. Šį 
pirmadieni bolševikų gauja 
Įsiveržė i Berlyno miesto 
tarybos ruinus, išdaužė Į- 
rengimus, sukruvino miesto 
tarybos tarnautojus ir net 
du amerikiečiai žurnalistai

darbininkai iš patyrimo ži
no vienybės svarbą, ypač į 
vieningas veikimas reika
lingas ginant darbininkų 
okonominius ir politinius 
interesus. Jei darbininkų 
unijų vadai ir patys darbi
ninkai supras vienybės rei
kalą, tai dar iki kitų metų 
Darbo Dienos vienybė gali 
būti Įgyvendinta, pagal W. 
Reuther manymą.

KANDIDATAS APMĖTYTAS KIAUŠINIAIS IR TOMEITĖMIS

Kairėj matyti “trečiosiosios”, komunistų pagimdytos partijos kandidatas į 
prezidentus, Hemy Wallace, kurį Durham, N. C., laike prakalbų žmonės ap
mėtė supuvusiais kiaušiniais ir tomeitėmis. Dešinėj matyti, kaip Wallace, ap
suptas ginkluotų savo šalininkų, apleidžia mitingų salę.

Prezidentas Truman Kreipiasi 
| AmerikosDarbiainkas

Michiganc 600,000 Darbininkų Klausėsi Prezidento Tru- 
mano — Prezidentas Kviečia Darbininkus Išlaikyti Savo 
Unijas, Ginti Savo Teises, Neleisti Reakcijai Įsigalėti.

Lenkijos Komunis
tai Klauso Maskvos
Lenkijos komunistų par

tijoj buvo kilęs didelis ne
sutikimas tarp vadų 
Maskvos reikalavimo.

Pirmadienį, Darbo šven
tės proga, prezidentas Tru
manas lankėsi Detroite ir 
ten pasakė kelias kalbas į 
darbininkus. Prezidentas

dėl! buvo pasitiktas C. I. O. ir 
kad r A, Darbo Federacijos vadų

visi komunistų valdomi kra-Įir bendrai su jais kalbėjo į
;štai “kovotų prieš naciona-į didžiules darbininkų mi- 
iizmą ir prieš buožes”. Mas-

Rzilčovilrn TWV
iicija šaltai žiurėjo, kaip 
minia samdytų chuliganų ir 
padaužų triukšmavo, bet i 
triukšmą nesikišo. Berlyno 
miesto tarybos rūmai ran
dasi rusų okupuoto j miesto 
dalyje.

Iš visako atrodo, kad ru
sai tyčia vilkina derybas 
dėl Berlyno blokados nuė
mimo, kad rusų įsakyti bol
ševikai Berlyne turėtų laiko 
pagrobti miesto valdžią ir 
pastatyti i vietą žmonių iš
rinktos miesto tarybos savo 
lėles.

Kad rusai tyčia surengė 
Berlyno “pučą” matyti iš 
to. kad rusų remiama vo
kiečių policija suareštavo 
miesto taiybos namuose 19 
vokiečių policininkų, kurie 
buvo miesto tarybos tarny
boje ir juos kur tai išgabe
no, o rusai įsakė miesto 
tarybos namuose uždaryti
amerikiečiu ofisą. Berlvno •'
rinktoji miesto taryba da
bar perkėlė savo buveinę į 
vakariniu valstvbiu oku-a • «.
puotą miesto dalį.

Santykiai Berlyne tarp 
aliantų vėl . “Įsitempė”, ne
žiūrint į Maskvos didžiųjų 
deiybas.

Mirė Ex-Preziden
tas E. Benešąs

Praeitą penktadienį Če- 
ehoslovakijoj mirė buvęs 
to • krašto prezidentas Edu
ardas Benešąs. Tik jam mi
lus paskelbtas jo raštas, 
kodėl jis vasario mėnesį da
vė savo sutikimą sudaryti 
Čechoslovakiioj komunisti
nę valdžią. E. Beneš sakosi 
sutikęs su komunistų per
versmu todėl, kad noręjęs 
išveneti pilietinio karo.

Čechoslovakijos komunis
tai nutarė buvusį preziden
tą. kurs padėio juos įkelti Į 
valdžią, palaidoti labai iš
kilmingai, valstybės lėšo
mis.

Šumanas Sudarė
Francijos Valdžią
Francijos vyriausybės su

darymas užsitęsė partijoms 
besiaiškinant, kokią ekono
minę ir finansų programą 
naujoji valdžia turėtų vy
kinti. Pagaliau prieita susi
tarimo ir į naują Schumano 
vedamą valdžią' įėjo katali
kai, socialistai ir smulkes
nės partijos. Finansų, vi
daus ir darbo ministerijas 
paėmė socialistai, kurie 
daugiausiai priešinosi P. 
Reynaud finansinei progra
mai.
turės

kva įsakė kolektivizuoti že
mės ūkį visose Rytų Euro
pos kraštuose, o dėlto len
kų komunistų partijoj ir bu
vo kilęs krizis.

Lenkų komunistų parti
jos generalinis sekretorius 
Gomulka skaitė, kad atvi
ras karas prieš valstiečius 
dabartiniu metu yra pavo-

nias. Detroito mieste vieno
je vietoje prezidento klau
sėsi
nia.

120,000 darbininkų mi-

Prezidentas sakė darbi
ninkams, kad šio rudens 
rinkimai sprendžia ir unijų 
likimą. Jei laimėtų republi- 
konai, ateitų sunkus laikai 
ir Amerikos darbininkams. 
Taft-Hartley bilius yra tik

Tragiškai tuvo Prof. Prašo Remti V aka-
J. Vilčinskas rų Europą jingas ir jis norėjo kolcho- • pradžia‘repubHkonų* kovos

Prieš 4 mėnesius is V o- Anglija atsiuntė į Ameri-| zų kūrimą atidėti vėlesniam pj-ieš organizuotus darbi- 
kietijos į Cleveland, Ohio ką savo nepaprastą amba- laikui. Bet partijos didieji ninkus.
atvyko Jonas Vilčinskas su sadorių Gladwyn Jebb, ku- ; vadai, Jakob Berman, Hilą- ",
žmona Jone ir sunumi Rim- riam vra pavesta išaiškinti,1 ry Mine ir Ramon Zam- Vienintelis būdas ąpsigm- 
vydu. Visa šeima džiaugėsi, ar Amerika sutinka duoti brovvski (visi trys žydų tau-i1 r*uo ręakcijos yra masinis 
kad pagaliau atvyko i visų karišką pagalbą Vakarų tybės) skaitė reikalinga dalyvavimas rinkimuose ir 

valstvbiu kariškai sąjungai, i klausyti Maskvos įsakymo. Pavedimas i kongresą dar 
Penkios Vakarų Europos; ... bininkams pneiankių 1-
vaislvMs vra sudariu.^ ; ’*»«“* savaite gaJeigreamonų ir senatonn.

vadinamų “Briuselio i/nkij™! Prezidentas sakė, kad
prezidentas Bierutas . vėl akcininkai dabar yra gud- 
paėmė aktingai vadovauti ,’VS žmonės. Jie moka sald

ėj partijai, Gomulka lieka par-;
Schumano vyriausvbėĮ jo užgriuvo kelios tonos ra- į .galba, jei tos valstybės tu-1 ^9? Ya(!°v,V^v -° ^*nc 

užtikrintą daugumą'stų kolchozų kūrimą va-
parlamente, jei tik 
sudarančios partijos galės 
ilgesnį laiką vykinti bendrą 
programą.

tremtinių išsvajotą šalį. Tąjį 1
čiau ištiko 
Rugpiučio 2Ūd.

baisi tragedija ’ 
4 vai. po 

pietų ligoninėje mirė sun
kiai darbovietėje sužeistas 
Jonas Vilčinskas. Velionis 
dirbo Dougherty Lumber 
Co. Cleveland, Ohio. Ant

kon-

taip
paktą”, bet jos dar nėra ga
vusios iš Amerikos užtikri
nimo, kad toms valstybėms

. ________ _____bus duodama kariška pa- ; , L_
užgriuvo kelios tonos ra-galba, jei tos valstybės tu-|tlJo.^ YaS07*vb€Jt’ ° krutinės ,ėtų Įraukti Į karų. . . !

re-

BAČKOJE PERPLAUKĖ
NIAGAROS VANDEN- 

KRITĮ
William Hill, Jr. 47 me

tų vyras, sekmadienį iš ant
ro karto pasileido Niagaros 
vandenkričiu žemyn užsi
daręs plieninėj bačkoj. Jo 
bačka buvo įstrygusi į vie
ną vandens verpetą, kuria
me ji smarkiai sukosi, bet 
pagaliau bačka ir pats W. 
Hill išplaukė į ramesnį van
deni.

GEN. DRATVIN

Kur Dingo Raoul
Wallenberg?

1945 metais sausio 17 d 
jaunas švedų konsulas Bu-i 
dapešte nežinia kur dingo. į 
Jis išvyko iš konsulato pa-! 
simatyti su sovietų kariuo
menės atstovais ir po to lai
ko nėra jokios žinios, kur 
jis dingo. Spėjama, kad ru
sai jį areštavo ir išvežė Į 
Rusiją arba nužudė. Dabar 
švedų valdžia vėl pradeda 
teirautis Maskvos valdžios, 
kur rusų kariuomenė padė
jo švedų konsulą’ Wallen- 
berg pasižymėjo laike vo
kiečių okupacijos Vengrijoj 
tuo, kad gelbėjo žydus nuo

valdžią:tą. Po keturių valandų šv. 
Aleksiejaus ligoninėje mi
rė.

Iki 1944 metų Jonas Vil
činskas buvo Kauno Uni
versiteto Miškų fakulteto 
profesorius. Tų metų vasa
rą. esant jam savo ūkyje už 
Kauno, kaimynų įspėtas, 
kad atvyksta iusu NKVD jo 
suimti, jis, paėmęs kelis bū
tino vartojimo dalykėlius, 
slaptai su žmona ir sunumi 
perėjo per fronto liniją ir 
pėsčias atvyko Vokietijon. 
Karo metu Vokietijoje

Anglija sako, kad be A- 
merikos pagalbos Vakarų 
valstybių kariška sąjunga 
neturi didelės reikšmės ir 
negalėtų priešintis Rusijai,

KVIEČIA “KETURIŲ DI
DŽIŲJŲ” PASITARIMĄ

Rusija pasiuntė pakvieti- 
užka- mus Amerikai, Anglijai ir< 

■ Francijai suvažiuoti Mask-
-------------- 'voje ir aptarti, ką daryti su

Tito Pertvarkė Savo Italijos kolonijomis. Ketu
rių valstybių įgalioti atsto
vai per keletą mėnesių tarė-

liežuvauti ir gražiai kalbėti. 
Bet reakcininkų siekimai ir 
šiandien yra tie patys — 
krauti ant darbininkų kup
ros vis didesnę ir didesnę 
naštą ir pažaboti darbinin
kų organizacijas.

jei rusai sumanytų 
liauti visą Europą.

TIK 10,000 VYRŲ BUS 
PASAUKTI

Dabar vykstančioj jaunų 
vyrų registracijoj užsirašys 
apie 9 milidnus 600 tūks
tančių vyrų nuo 18 iki 25Valdžią

Jugoslavijos diktatorius sį dėltuį kolonijų,’betVieko met^* Bet vyriausybė sako, 
Tito pertvarkė savo valdžią nesusitarė. Dabar rusai sa- kad Per P’rmą mėnesį bus 
ir išvarė iš jos visus nevisai‘ko, kad turi suvažiuoti “di- pašaukta tiktai 10 tukstan 
patikimus žmones. Užsienių dieji” ministeriai ir bandyti čių vy>V atlikti karo tanu 
reikalų ministerio vietą jis tą reikalą išrišti. Washing- ^3- vėliau tik maža dale

kaip ir visi musų tremtiniai.Į perdavė savo artimam ben-. tonas tą Maskvos pakvieti- Įė užsiregistravusių bus pa 
profesorius su šeima -un-; dradarbiui Kardeliui. Jis iš- pna vadina “propoganda”. saukta tarnauti. Bet sure 
kia i divhn ir varom knl na- valė ir atskira provincijų —--------------------— --------- gistruoti vyrai bus atsargakiai dirbo ir vargo, 
galiau amerikiečiai 
vadavo.

kol
juos iš- 
' BALE.

VAGYS IŠKRAUSTĖ 
MALDININKŲ KI

ŠENES
Šeši šimtai maldininku

pa- vale ir atskirų provincijų 
j valdžias, kuriose buvo pa-! 
sireiške simpatijų Maskvai. 
Kardelio paskyrimas užsie
nių reikalu ministeriu reiš-i 
kia. kad Tito gali bandyti, 
susitarti su Vakarų valsty-į 

>•- bėmis dėl finansinės

gistruoti vyrai bus atsarga 
jei kiltų reikalas staiga pa
didinti armiją.

. . , .. . . , , ----------- . . .... ------- --------- para-
nacių ir daugeliui žydų na-Į Amerikos. baugiausia iš Bo- mos ir dėl prekybos, jei ra
dėjo apleisti Vengriją, Šve-:stono apielinkių, nuvyko i satelitai bandytų ekono
mai nnracA Stalinui prašy- Italiją, kur jie meldėsi Ro- miškai boikotuoti Jųgosla- 

moję, o paskui lankė ivai vi ą.
rias Italijos vietas. Milano

dai parašė Stalinui 
mą su 2 milionais paradų 
kad jis grąžintų laisvę Wal 
Icnbergui, bet be jokių pa 
sėkmių. '

ORLAIVIS LĖKĖ 669 MY
LIAS PER VALANDĄ
Clevelando orlaivių lenk

tynėse vienas naujausias 
kariškas orlaivis, F-86, vai 
raojamas majoro R. John- 
sono, skrido 669 mylias per 
valandą. Iki šiolei greičiau- ten
sias orlaivis buvo padaręs 
650 mylių per valandą.

Rusų generolas Miebail 
Dratvin Berlyne įteikė ame
rikiečiams griežtą reikalavi
mą užmokėti doleriais už 
vieną peršautą iusu karei
vį Berlyne. Amerikiečiai 
pasiaiškino, kad rusų karei
vis pats kaltas buvo dėl 
peršovimo, nes jis įsiveržė Į 
amerikiečių miesto dalį ir 

nesidavė areštuojamas.
bet šaudė. Todėl Dratvinas 
dolerių negaus

STREIKUOJA 12,009
LAIVŲ KROVĖJŲ

Amerikos vakariniuose 
uostuose praeitą savaitę su
streikavo 12,000 laivų kro
vėjų. kurie yra organizuoti 
i laivų krovėjų uniją, vado
vaujamą Harry Bridges. 
Ginčas eina dėl uždarbių ir 
dėl budo, kaip darbininkai 
via samdomi į darbą laivų 
krauti ar iškrauti. Dabar 
samdymas buvo daromas 
per “hiring hall”, kurią iš
laikė unija ir kur tik unijos 
nariai galėjo būti samdomi. 
II. Bridges sako, kad strei
kas gali tęstis kelis mėne
sius...

BULGARIJA IŠVARĖ 
AMERIKOS KONSULĄ
Bulgarijos valdžia prane

ša. kad ji išvarė iš Bulgari- 
;ns Amerikos vice-konsulą 
PonaM Ewing už tai, kad 
iis šnipinėjes Bulgarijoj. 
Sako, amerikiečių konsulas 
buvo pagautas, kaip jis ga-į 
vo surašytas žinias iš savo 
benrdradarbių bulgalų.

mieste prie maldininkų pri 
siplakė kišenvagiai ir visai 
eilei jų apkraustė kišene.-.
Ypač nukentėjo tie. ku 
riems vagys pavogė jų ame
rikonišku- pasus.—
KINŲ GENEROLAS ŽU

VO RUSŲ LAIVE
Rusų laivas “Pobieda”. 

kurs liepos 31 d. išplaukė iš 
New Yorko į Rusiją (tuo 
laivu turėjo išplaukti O.
Kosenkina Samarino šei
ma) užsidegė Juodojoj ju
roj ir laike gaisro jame žu
vo kinų generolas Feng-Yu- 
Hsiang. vadinamas “krikš
čionišku eenerolu”, kurs 
vvko iš Amerikos pas kinų . _ .
komunistus tailtf, kaip ben : nianeviai daromi su tikslu 
drai veikti pneš Kinijos na- išbandyti Anglijos pasiruo- 
cionalinę valdžią. j Šimą priešui atmušti.

DIDELI KARIŠKI MA
NEVRAI ANGLIJOJ

SERGA TITLIGE

Lenkų komunistų parti
jos generalinis sekretorius, 
Wladislaw Gomulka, susir- 

Įgo “titlige” ir atsisakė pa- 
Jugoslavijos mar-j smerkti

Anglijoj vyksta dideli ka- salą Tito. Už tai W. do
ro aviacijos manevrai, ku- mulka buvo išmestas iš ge
liuose dalyvauja daug A-j neralinio sekretoriaus yie- 
merikos bombelių ir leng- tos ir paliko tiktai eiliniu 
vųjų karo orlaivių. Angli- lenkų partijos “politbiuro” 
jos valdžia praneša, kad nariu. Sako, pusė Lenkijos 

komunistų partijos narių 
eina kartu su Gomulka, to
dėl jis dar nėra areštuotas.

GRAIKIJA VALO PARTI
ZANŲ LIKUČIUS

Graikijos kariuomenė bai
gė valdyti Grammos kalnus 
nuo rusų apginkluotų parti
zanų ir dabar pradeda va
ryti partizanų likučius iš kk- 
tų Šiaurinės Graikijos vie
tų. Daug partizanų iš Gram- 
nios kalnų pabėgo į Albani
ja ir iš ten vėl grįžta i Grai
kiją kitoj vietoj. Kol parti
zanai randa prieglaudą ir 
bazes kaimynų šalyse, juos 
sunku bus visiškai išnai
kinti.

NEW YORKE STREIKUO
JA TROKŲ DRAI VERI AI

New Yorko mieste praei
tą savaitę sustreikavo sunk
vežimių šoferiai ir mieste 
pradeda trakti kai kurių 
prekių, šią savaitę prie 
streiko nutarė prisidėti ir 
New Jersey valstijos troku 
vairuotojai. 4,300 New Jer- 
sey diaiverių jau nutarė 
streikuoti. Streikas eina dėl 

: uždarbių pakėlimo.
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5 APŽVALGA i
VETERANAI DEMONSTRUOJA ST. LOUIS MIESTE kia darni daugiau, kad

si piliečiai galėtų savo pa-

TOMEITĖS IR POLITIKA tas Rooseveltas 1941 me-. 
tais sąmoningai pasirinko 
“užgerinimo’’ politiką link 
Rusijos ii- kada Bullit ban
dė protestuoti prieš tokią 
bekaulę politiką, preziden
tas Roosevelt jam pasakė, 
irau jis turi “nujautimą", 
jog ta politika galų gale 
bus gera ir užtikrins taiką. 

Prezidento Roosevelto nu- 
(hunch) rėmėsi

Bolševikų paperėtos "tre
čios partijos'’ kandidatas 
Henry Wallace išvyko su 
prakalbomis i pietines A- 
nu rikos valstijas. Ten jis 
keliose vietose buvo pasi
tiktas baubimais, supuvu
siais kiaušiniais ir prinoku
siomis tomeitėmis. Vienoje
vietoje H. IVallaee. po y pa- jautimas 
tingai smarkaus bombarda- Harry Hopkins iš Maskvos 
vimo žaliais kiaušiniais, sa- parvežtais Įspūdžiais, kad 
kė, kad toks mėtyTnasis vai- Stalinas po karo bus sukal- 
gomais daiktais yra "totali- bamas ir “džentelmonas". 
tarizmas”... * Harry Hopkins apie Rusi;

Žinoma, supuvę kiaušiniai jos politiką, kaip ir bendrai 
ir prinokusios tomeitės nėra apie užsienių politiką, turė- 
demokratiškas kovos bu- jo labai miglotą supratimą, 
das. Tai nėra nė padorus o Stalinas 1941 metais bu- 
kovos būdas. Tai nėra ame- vo didelėj bėdoje, todėl pri- 
rikoniškas būdas kovoti vačiuose pasikalbėjimuose 
prieš savo priešininkus. Bet Stalinas pasižadėjo būti 
iki “totalitarizmo” Ameri- "geras vyras” ir apdūmė 
koje visgi dar labai toli. Hopkinsui akis. Amerikos

Visai dar nesenai. 1946 ir viso pasaulio nelaimėn 
metais rugsėjo mėnesi, ka- Harry Hopkins buvo Įtakin- 
da H. Wallace buvo dar gas Roosevelto dvarionis ir 
Trumano kabineto narvs. paveikė prezidentą ieškoti 
jis kalbėjo New Yorke Ma- susitarimo su Stalinu nuo- 
dison skvero sode ir ten laidomis ir svetimų žemių

2o,000 karo veteranų demonstruoja St. Louis mies
to gatvėmis laike savo suvažiavimo. Paradas buvo 
lydimas 100 kariškų orchestrų, o šimtai tūkstančių 
žiūrėtojų sustoję šalygatviuose sveikir.. veteranus.

Kas Savaitegrindine pilietine tąise nau
dotis. ’

Lygybė Darbuose
Viena, labai žiauri nely-

, gybė yra diskriminacija - - Nuijo» (1L vedamas buvusio kuni-
te^Sjiškš* k priv^u BtabZ’ "šaiški- go Kubiliaus ir S. Pauros.
darbų, kuriuos dirbti gali no” Kosenkinos ir Sama; Tuodu vyrai‘ ^inĮ^: 

'tiktai tam tikros rasės žmo- tino reikalus labai trumpai kad jų iad o pi ogi 
nės. Pavyzdžiui jei du i»' drūtai. Jis sako, kad dėl visai nepolitine. Jie ir savo 
žmonės, lygių gabumų, ly-j tų pabėgusių sovietų moky- j^a^mu^ V^nen
gaus darbštumo ir lygio iš- tojų:

vien
kad jie neturi jo-

silavinimo, dirba kurioje .“Trimis laikais žmogus, kte l-olitinėsBet, 
nors dirbtuvėje, kuri dis- eidamas pro sali, tik giliai vo> įssig ę y ištinti *

įkriminuoja darbe, tai rasi- atsikiankštęs nusispiautų ir Padeda aiškintu kad
nės mažumos pilietis nega- nueitų ’, nes Kosenkina n LietuvojP ... rėyimn 
lės gauti geresnio darbo ir Samarinas yra tiktai .e- esamo o ' Pa . •
uždarbio, tuo tarpu kaip monai”. y muzikai ir dainai .yra ge-

- Kada Jokūbas Lomaki- nausia proga klestėti, okitas, lygių gabumų ir suge- demonus
__  _____ Antanas

geresnį ir geriau apmoka- “atsikrankštęs _ nesispiau 
mą darbą. Dar Dikčiau dis- dė, nes jis manė, kari Kusi- uaizeii. 
kriminacija reiškiasi sam- jąi iš to skandalo 
dant prie darbo. Yra dirb- kios tokios naudo

l»ėjimų žmogus, gali daryti nas tuos 
• pažangą, gali prasimušti i dė, tada

spau-
Bimba

Amerikos politikoje tuodu 
bespalviai nuvažiuoja i 
uallaeinės trečios partijos

Įdomu, ar Kubilius-Pau- 
ra toki politini geltonsna-

bus šio- 
Bet ka-

tuvių, kurios žmogaus ne- da lazda pradėjo mušti Ma- piškumą lodo iš per didelio
.samdo, jei tas žmogus yra skvos Juozui per galvą, An- gudrumo ar ^is paprasto 
! kurios nors tikybinės ar ra- tanas pradėjo spiaudytis. storžieviškumo. Juk, iš tie
sinės mažumos pilietis. Maskvos padaužai Bim- rel^la tuieti geras akis,

tv i • • j v , :viasKX0^ Palaužai dhu k garsinus “nepoliti-
U\J £alv3 Vea^ina’2ad:niais” ir kartu piršti aiškiai

komunistai ji nušvilpė, jam sm Ravimu.
kalbant jie baubė, kaip Pasekmėje Amerika ne- kitokių buržuazinių negero- šmatnus po’.tikierius maty-

yra žiaurus dalykas, paže- Kosenkinos ir Šamai ino i 
minantis. Ką tai reiškia -‘klausimas” yra tik mažių 
praktikoje, kiekvienas atei- kas atspindi* didžiulės tra- MLocni Namai” 
vis gali pats pasakyti, nes gedijos, kuri vyksta Mask-i Skaitau bolševikų “Vilny- 
visi ateiviai, bent pradžioje. VOs diktatūros šešėlyje šeš- j je”, kari Rusijoj atsirado 
turėjo susidurti suTp diskri- toj pasaulio dalyje.* Kosen- naujas rojus, būtent: 
minacija. Į kiną ir Samarinas rodo,! ‘<Kiekvienam Tarybų Są

jungos piliečiui savo locni

nudažytą politiką!

Kartais manoma, kad dis- kiek sovietiškoj diktatūroj;
--------- ---------------- , —, . ... . . -------- -------------- , —o— .-----------r--------------- , „ kriminacija darbuose Ame-, žmogus yra pavergtas,
miškiniai gyvulėliai, trypė tiin Laikos’ milionai zmo- jj iš to, ka jis pranašavo, rikoje užgauna tiktai neg- jotas ir tokių čekistinės
kojomis ir kitaip protestą- mji Europoje tun vergiją., ždanovas buvo griežtas jog Europos tautos sukels rus. Bet taip nėra. Prezi- los žmonių,* kaip Antanas! Iš kur tie ”locni namai” 
vo, kada H. Wallace savo 7 m- Bullit sako, kad pre- Amerikos priešininkas ir, maištą prieš Marshallo pla- dento paskirtoji komisijai Bimba, užspiaudytas. atsirado? Nugi, pasirodo,
kalboj užsiminė apie Rusi- ridentas buvo didelis poli- sako, jis daugiausiai prisi- pą... sako, kad iš kiekvienų pen-* , ., ... - v jog “aukščiausio” sovieto
jos grobuonišką politiką. H. tikas. Jis buvo didelis žmo- dėjo prie Rusijos supiudy- Spėliojimą apie rusų po- kių atsitikimu diskrimina-' "a**ldo Liežuvio Komikas prezidiumas nutarė, kad.......  ...........................— ------- -----...------------------------ -- - - ---- - - - ....... žinomas mūviu aKtonus, „nteAte;

uz-' namai’sie-i

\Vailace tada tiek buvo bol- kada jis vedė teisingą mo su Amerika dėl Vokieti- litikos pakeitimą,
Ševikų išgąsdintas, kad jis politiką, bet jis buvo didelė JOs. novo ‘ ‘
savo kalboje apleido net nelaimė Amerikai, kada jis ždanovas buvo “komin- spėliojimai.
kelias vietas, kuriose jis Patiko klaidingų keliu. formo»' kūrėjas ir didžiau- pagrindas (U-igiau yra žmo- toms mažumoms, 
ypatingai kritiškai buvo at- . Buvęs valstybės sekreto- ?ias maišalo Tito nepriete- nių noruose, kaip Rusiios . c
siliepęs apie Stalino politi- riaus padėjėjas, Adolph Tito išvarymas iš ko- gyvenimo tikrovėj. Su Žda- ... . Baen* bauguĮn
ką. Tada H. Wallace ne- . Berle, prieš savaitę laiko- jninformo ir kurstvmas Ju- povu ar be ždanovo. Mask- ^ame 8“**# aPie sia^ ąnrisemitaj> P°
šaukė, kad tai “totalitariz- nudijo kongrese, kad vals- goslavijoj jį nuversti buvo vos politika liks ta pati ——• . * . tei. tis ar a žmo - iO.^o . t

EanKi. lybės departamente buvo, Mirava v*a*drtYvhėi ur.aeriaHsdrė <m*h-.įoniafA ni^ žudymus be jokio teis-

ikos pakeitimą, po žda- cijos darbuose, keturi ateiti- , Z-L° ¥ ir f Y j vo mirties, yra tiktai kūnai lietė negrus, bet pen- komikas Eddie Cantor, kai 
ėliojimai. Tų spėliojimų ktasis buvo taikomas ki- ^°'Lor}c \ įename z> di

įas

VII IV t įsa ŪKTI
mas Madison Sq. sode H. \lsa klika politikierių, fcu- 
W allace dargi neatbaidė rie, Roosevelto užgerinimo 
puo susibičiuliavimo su tais politiką .aklai ir su "pasi- 
pačiais komunistais, kurie Rentimu vykdė . gyveni
ni “buvo nubaubę”... m.an ir darė Rusijai viso-

Vėliau, kada komunistai, nuolaidas, atsižadė-
pagal Maskvos ukazą, pra- darni visų Amerikos skelb-

r j j.
Kiek Ždanovas buvo pra- ir besoti.

uaiiv ▼ vz

Rusijos piliečiai GALI tu
rėti nuosavus namus, jei jie 
sau tokius namus GALI pa
sistatyti. Toki sovietiškų 
piliečių “teisė’’ yra Įrašyta 
ir “staliniškoj konstituci
joj”, kurios saulė kepina

Eddis’kUlTina Beeiną. “ . . : Ic tnc 7 ru-ilc.

dų
parengime ir sakė, kad An-

’glijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Bevin vra "didžiau-

Civilinės Teisės
dėjo “nubaubų; Waliace tųjų per kam idealų, ir pa- d;- “^dentK T^rna- poMjl

mo. Linčiavimų daugiausiai Palestinos negerovių ir dėl- ,.„“k/Tu“v;i • »’
pasitaiko Amerikos pietinė- to, kad žydai Pai^noje ^rė Sksmn^a žinia kad 
se valstijose, bet ne tiktai dar nespėjo suvaryti arabui?, . , • .
ten. Linčiavimų pasitaiko' Į ožio ragą, kaip tas politi<^k??.enam Pl!ieciul Iocm 
ir šiaurinėse valstiiose. Lin- kuojantis komikas norėtu. ‘a\Pdl • . „
ėiavimas gali paliesti ne į ,• -ga' V.1,'-1? , r?ks>?ia‘

51 Lengva kritikuoti Dor- teiksis paaiškinti, kaip dar-_ —c—---- *   -I- , ,L’ifiJ rnlteti lroc c,,,.
---------------- tiktai negrą bet ir bet koki' kuukuoli lah- paai&Kinti, Kaip aar-

1946 metais, gruodžio 5 sines grupes ir ten dažnai l-ūo niltet; te; :-o.- chesterio mitinge Anglijos1 bininkas. uždirbdamas 400
kelti ant šakės, Wallace vi
sai prie jų prisitaikė ir vi
siškai užmiršo tas kritiškas 
pastabas, kurias jis darė 
apie Maskvos politiką.

Dabar jis skundžiasi dėl 
“totalitarizmo'’ Amerikoje,

žadu. Tos prosovietiškos 
klikos priešakyje stovėjoDean Acheson fr dabar "pa- ž.vrnių piločių ir pavedė tai 
garsėjęs” Alger Hiss.

Yelionies prezidento “in
tuicija” ir tų prosovietiškų 
politikierių nuolaidavimas 
Maskvos diktatūrai privedė

nas paskyrė komisiją iš

dau' apie linčiavimus,
T? 9komisijai ištirti, kaip geriau nusistačius: piliečių 

Amerikoje galima apsau- guma. 
goti piliečių teises, arba. Balsavimo Teisė
kaip čia yra priimta sakyti, Kiekvienas pilietis 
‘civilines teises”. balsavimo teisę, be

1947 metų spalių 29 d. ne visi pi 
paskirtoji komisija paskeĘ gali ta tei

teisė yra pagrindi- įoHc"fį

. dargi tokį juokdarį, kaip namus’ 
atsitiktus *u patS Cantoris’ tas juokda-l Jei “Vilnies”

nes čia ii kai kur žmonės
apmėtė kiaušiniais. Bet kas to, kad Amerika vėl
yra totalitarizmas Wallace pnklupjMi. o visas pa^u- tėte:o''platti'Tatela. ~ 175 ravimo K 
galėtų genau žinoti, jei jis bs gvtena netiimume, Kada 5Fansdin:u puslapiu.' Re- nė pilieč: 
pasižiūrėtų, kaip Maskvos pradės baubti kanuoles * p - - -- ‘ -

ma galvnip atsitiVimne =n F'"“’ pjaunu*-; oci vilnies rasejai ne
gerais Dietinėse vaSį Fys - juoktis’ butų s^moningi melagiai ir
T J'vra ?odėl ^ld ten dau- kai reikėtų su?idurti su Maskvos propagandos agen 

*.. kad ten dau milingu araHn i tni oicimU pasakytu

teisė demokra- ir teismai dažnai niekius-. mus, iki penkių kambarių

ŽDANOVO GALAS

kai
fede- Koatumerių Ieško? 

teisiami Montrealio “N. Lietuva”,

budeliai šeimininkauja Ry
tų Europoj, kurią pate Wal-, 
lace judošiškai išduoda Ma
skvos pavergėjams. Ten jis 
pamatytų tikrą totalitariz
mą.

Tuo tarpu čia veik visa 
spauda, daugvbė Įtakingų takingiausias rusu 
politinių vadų ir net pieti- nistų vadas po vy 
nių valstijų gubernatoriai dų vado Stalino 
griežtai pasmerkė tomeičių Po Ždanovo mirties
ir kiaušinių didvyrius ir nės spėlioja, ar tik neuus tiKtai AmenKos pietinėse 
.e^eztai reikalauja^ kad H. Stalinas pate pasiuntęs tą valstijose piliečiu teisės tinęs,
V\ allace ui butų duota pil- savo “dešiniąją” ranką pas ’
niausią laisvė kalbėti vie- Leniną, kad jis nesipainio
tuose susirinkimuose, o no- tų gyvųjų tarpe? Jei Stali- 1... ......
rintiems jo paklausyti ne- nas tą butų padaręs, tai ne- daug pavyzdžių.
butų trukdoma eiti ir klau- butų pirmas kartas, kada do, kad ir kitose valstijose i suoja tok ose

jis pats savo aukas žudo ir pasitaiko nenormalumų, pi- sukti po 1.Šklėriai 
~ P.a^. neša ant savo pe- liečiu teisių nebojimas, ra- ja,
NUJAU- čių i kapus... sinė ai- tikybinė diskrimina- gai

. ‘, Ždanovas buvo generolas, cija ir nelygybė.
vadin amas “Leningrado Komisija * nurodo daug

sytis.

PREZIDENTO
TIMAS*

uz

k..,4_ E i davimų prasižengimus pa- kvapo, jei tik jis serus per 
i Kūne nai- vietinės (valstijos) po- ka ir prenumeratą užsimo-

' liei> b žinioje- ka'
k i i suk9ąu- ; Dėl kostumerių kvapobalsz, skaito neteisin- Koluų Pr^monn, !■»»’ ! mes nesiginčijame. Bet kuo-

Tok ,se vietose pilie- Prezidento paskirtoji ko; met p. Leonaitis teriiojasi
b;1 .Įduoda savo misija nesitenkino iškėlusį rieš kad jsiJ jr.

balsus, ta: -je balsai nueina iyairms civilinių teisių siau-:^ vienam Montrea-

kurie ro- nei tie p;, eciai,

, , , E- didvyriu” už to miesto gyni- pavyzdžių, kaip piliečių tei- niekais. es sukti žmonės minimo pavyzdžius, bet ji k0 bolševikui tai mos
Shenvood, pagal nepaskelb- mą nuo vokiečių. Ždanovui sės vra siaurinamos. Tarp tuos bals s suktomis prie- pasiūlė ištisą programą, natarcime tA rlarvti no

Cn.nr prieš toki piHęčių; §:^ktuv^d^iaX mo
suvar- teisių siaunmmus kovoti. ! ir susipratimo”, bet vardan

_v ... . ------ r--------------------- . -------------------- -------------------------___________ —js pie- svarbiausios priemones biznio Tai ir no
tarime Teherane preziden- do kritusius didvyrius šian- Kai kuriose vietose ko- tinėse A -rikos valstijose, kpvai prieš civilinių teisių Goriau ir sunrantamiai, P 
tas Rooseveltas, Stalino vi- dien mažai kas kalba, r^s misija surado, kad policija kur vyra. a viena politinė siaurinimą butų tokios: ‘ jFį Montrealio btetnvi«L-;
sai neprašomas, pasiūlė Ru- jie nepuikiai liudija, kaip areštuoja žmones nesilai- grupė, k..ri atvirai skelbia Sustiprinti civilinių teisių
snai naimti “globon”, Stalino diktatūra buvo pa- kydama veikiančių istaty- “baltųjų į-šenybę” ir nesi- priežiūros aparatą justici-

mų. Vietomis pasirodė, kad slėpdama paneigia rasiniu Jos departamente, Įkurti

Žurnalistas Robert

sijai paimti savo
kinų uostą Dairen (rusų ruošusi Rusiją karui. 
Dalnyj). Prezidentas Roo- Ždanovas buvo filosofi 
seveltas tą darė visai nepa- jos žinovas ir išvalė rusų 
sitaręs su Kinija, kurios ge- bolševikų filosofiją nuo vi

Eduar-
.. «:- čecho-

slovakijos prezidentas. Jo 
politinė mirtis Įvyko jau 
prieš pusę metų, ’ kada jis 
užleido bolševikams val- 

čechoslovakijoj ir sa- 
palaidoti 

tautų lais-
, - ------- ko pervers-

bOTlsevikų “terlioji- mo, Benešąs buvo politikos 
invalidas, arba išspaustas 
lemonas, kurs savo pažiū
ras begalėjo pareikšti tiktai 
ašaromis, kaip jis tą darė 
Jono Masariko laidotuvėse. 
Žodis Darbininkams

Prezidentas Trumanas, 
Darbo dienoje, pasakė pir
mą rinkiminę kalbą, kurio- 
?e >^kėlė reikalavimus, 
kad Taft-Hartley bilius hu

ne var- įšauktas, kad socialinis 
diaudimas butų išplėstas ir 
kad minimalinis darbinin
kų uždarbis butų pakeltas 
iki 75c. per valandą.

Praeitame kongrese pre
zidentas atstovavo tuos rei
kalavimus, bet jis nerado 
kongreso pritarimo. Dabar 

su tais reikala
vimais išeina Į rinkimine 
kovą ir neabejojamai jis ras 
darbininkų pritarimo.

J. D.

Jei Montrealio lietuviški 
bolševikai “atvirto” Į pro
tą, mes juos galime pasvei
kinti. Bet skaityti, kad bol-

polici- į “Bespalvė” Politika 'ValaėvjjąT1
nu-! Bostone atsidarė naujas daryti vieokh

lietuviškas radio pusvalan-.biniue ir pajiažkojimus.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPB1KIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KA8 SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Vieno Klubo Istorija
EASTON, PA. musu lietuviško klubo gyve-

--------  ' nime. Apie to klubo įvykius
Pikto* Sėklos, Kartų* norejau rašyti į “Laisvę”, 

Vaisiai. : bet iš patyrimo žinau, kad
Eastono lietuvių kolonija tas laikraštis teisybės ne- 

nėra didelė ir kadaise gale- mėgsta. Jis daugiausiai yra 
jo pasigirti savo vieningu-į prisidėjęs ir prie lietuvių 

musų 
aprašymą

mu ir geru sugyvenimu. Še-: sukiriinimo. To 
nais laikais turėjome čia' kolonijos įvykių
organizacijų, kurios įamiai 
dirbdavo lietuvių tarpe. Bet 
musų vienybės ir sugyveni
mo laikai praėjo, kada lie
tuviai bolševikai sumanė 
“užkariauti” musų didžią
sias organizacijas.

siunčiu j "Keleivį’ .
Apie Musų Klubą

Musų miestelyje jau 18 
metų gyvuoja lietuviškas 
piliečių klubas. Jau 11 me
tų klubas verčiasi nuosa- 
vuose namuose, kuriuos pa-'

Eastone ardymo ir lietu-; statė nariai savo darbu ir 
vių kiršinimo darbą dirbo * aukomis. Klubas verčiasi 
Dominikas Šolomskis ir neblogai, jis daro per me- 
Juozas Bimba, o kiti žmo-: tus virš 20,000 dolerių apy- 
nelės jiems tik padėjo. D. vartos, o narių turi apie 6 

šimtus.
žangiųjų” kovą dasimušė Savo narių sąstatu musų
Šolomskas per Eastono “pa-

NAUJOJI OLANDIJOS KARALIENE JULIJANA

Pasitraukus senajai Olandijos karalienei, Wilhelmi- 
nai, sostą užėmė jos duktė Julijana, kuri čia paro
dyta su savo vyru Bernardu.

nutarė nusikratvti jiems ne
patinkamu pirmininku. Se- 

’ kančią dieną buvo sukvies
tas board-direktorių mitin
gas, kurs nutarė pasiūlyti 
pirmininkui rezignuoti. Pir
mininkas nesutiko, 
board-dirckt oriai

Philadelphijos Naujienos
Vienbalsiai... Išvijo savo žmona ir tuoj Baltulio- 

Viename musų didmies- nienė susirado sau padėjėjų 
Tada čio klube visai dar nesenai ir gražiai padainavo keletą 
iškėlė prišėrėm ir prigirdėm musų dainelių. Teko girdėti daug 

klausima nariu susirinkime, klubo narius gardžiais kil- pagyrimų Mrs. Baltulionie- 
o prieš tai board-direkto- basais ir alučiu, Rods, atii- nei dėl jos ir jos draugių
riai ir valdyba pirmininką kome gerą darbą, trokštam gražaus dainavimo,
suspendavo, kas iro i buvo &us pagirdėme ii- alkanus Didįjį laimikį piknike
padaryta ne pagal konsiitu- papenėjome, bet kokį už- laimėjo A. Kelenas, jam te-
ciią, nes tai nėra board-di- mokesnį už tai gavome?! ko puikus radio aparatas, 
rektorių reikalas, o Pildan- Ogi štai kokį:
cioio komiteto To klubo valdyba suk vie- .. . ... t ...A nomnevo. atvirutėmis i susi- bai pradėjo traukti į namųNariams buvo duota nu- narius atvirutėm^ } susi - R į . . .. .

rinkimą ir pasiūlė nariams }JU‘ V- siūravęs

Saulelei leidžiantis svete- 
namų

e “nriima” ar nnKimą ir pasiute nariams f—~-----— J* P1!'
“nepriima” board-direkto- perrinkti “buizoskupčių”. j "t™™ u??!!*
balsuoti, ar jie
nepriima boara-aireKio- ^‘^‘‘‘taioriT^larė^Jiė1^^^ 1m,vo patenkinti, 

mų siūlymą. Balsuojant 7o A.aiiai, .la?P 11 Paaaie- Po tankinti huvn ir nikniknIbalsai uasisakė “ne1 riimti” vienbalsiai nutarė atstatyti Patenkinti bu\o ir pikniko halsai parake ne,.rūmu g „•> rengėjai, kūne tikisi gražių
: tos ir išrinko kitą j jo vietą. I £?*}">« tnaibneztiems 

ir___ - • _ • • i _ _____- tikslams vvkinti. lianai-

iki tarnybos LDLD centre! klubas yra gana keistas. Ja- 
ir gavo vietą “Laisvės” re-įme priklauso lietuviai ir ki- 
dakcijoj. Jam ta “kova” gal, tų tautybių žmonės, bet pa- 
apsimokėjo, bet mums ji'gal konstituciją tiktai lietu- 
tikrai pakenkė. j viai turi balsavimo teisę, o

Seniau musu n.gnni^ei-1 vi? ,ki*' aariai >ra PPima' kaip kaitą klubo nariams viraninkai, sako,

? nanų balsavo už -pn- ‘^jroinVnkaTnesiS- Tikslams vykinti. Dabarimti (accept) tą siūlymą, vaidas seimininkas ne.>i>e- . . . < kulturi-
Balsavime dalyvavo ir ne-,3° ne policijos pasisaukti į d™bo torio mes 

pagalbą, kad ji apgintų nuo 1110 . °°.» KU1nie
klubo tikrųjų šeimininkų:S€nai pasizgendame. 
narių 1

Prieš tai dar valdybos' 
nariai tarp savęs buvo nu-į

turintieji teisės balsuoti. į 
Balotus mitinge dalijo 4 
pareigūnai, nors turėjo da
lyti vienas maršalka.

Po balsavimo, kada na-

jau

K. Valionis.

KULPMONT, PA.
na! atmetė 'board-direkto- t?r?,,tl.. ?a?Pa_d?,iV.. su??en 
rių pasiūlymą, klubo val
dančioji gi-upė paskelbė 
nariams, kad nariai “nutarė 
nepriimti P. Clove už pre
zidentą”.

Vadinasi ‘‘išaiškino” bal
savimą. Išaiškino taip, kaip 
patys norėjo. Jei nariai bu
tų balsavę “priimti,” klubo 
boseliai butų išaiškinę, kad 
nariai priima direktorių pa
siūlymą pašalinti pirminin
kąįdom«, kad naną susirin- 'Mby i

duoti ir laikinai buvo pave-į Iš priežasties depresijos, 
dę biznio reikalus tvarkyti, |caro j,. kitokių susitrukdy- 
board-direktonams. Nanų my, Kulpmonte kiek dides- 
susninkimas jų nutarimą njo vjeę0 lietuvių susirinki- 
patvirtino ir taip pasibaigė mo nebuvo veik per dvyliką

n . mi, kaipo “sočiai members ,
r. Liovė n arka tiktai, kaip kostumie- tamautojas išmetė pro du- išduoda suveltus raportus, 

ris vieną seną ir ant čarte- Pagal konstituciją klubo 
riai. Jie ateina i klubo ba-Srio pasirašiusį klubo narį pirmininkas “turi vykdyti 
i*ą, gali dalyvauti ir susirin- . vien todėl, kad jis kuo tai tinkamai priimtus įstatus ir 
Simuose, bet balsavimo tei- neįtiko tam klubo tarnauto- nutarimus”. Klubo nariai 

. neturi. Lietuvių, turin- jui. buvo nutarę laikyti klubo
je. smeuiais, pia* čių balsavimo teisę, yra tik ... . .. „ !bondsus banko depozite,

apie pusantro šimto narių* _ j bet klubo viršininkai laikė

jose vadovavo 
S. Mason (Meškauskas). D. 
šolomskas, kaipo mokantis 
rašyti, pradėjo prieš tuos 
žmones
spaudoje 
manymais, įtarimais ir ko- 
liojimais D. Šolomskis ir jo

to klubo šeimininko šeimi
ninkavimas, kurs pasireiškė pastarųjų metų. Ačiū malš

into rengimo komisijos pa
čiatuo, kad iš 36 tūkstančių, stangomis, čia padaryta 

[ ? pusmetinių pajamų, perlauža. Rugpiučio 21 die- 
kl„h„, nol.kn „i eonto, ' n? lietuvių svetainėje 'su-

ir iš tų daugelis nelanko su-padėjėjai tai^sukireino mu; i klub„ lei-
sų kolonijos lietuvius, kad 
vieną laiką čia net turėjome 
kruviną karą tarp lietuvių 
Hackett parke, kur, šuva-j

kalus sprendžia tik nedide
lė dalis visų narių.

Klubo Tikslai

“5° i M rak-faws”. Bet klubo viršinin- "p—
kai su ta konstitucija ka,
tais visai nesiskaito, lyg tai . . ‘"į? <“

Klubo viršūnėse liko darirengU p,akaibos. Kalbėjo 
to buvusio boso padėjėjas, Ih. j Pajaujis iš Brooklyn. 
kui*sj knygas (rase 3 tuks-Įig, y. Pasakė nuoseklią, lai-

ibuTu’rik ^riaiVal^ J,^k’’,kt bU' 
- Jas,'kurs tiems v0 nutarta- J,s bondsus P»‘

klubas yra “politinis”, j ra privalomas.
ikslas yra patraukti ne- Kaip jau 

Tai buvo senai. Dėl tu muš- piliečius savo narius, kadį 
tymų ėjo byla teisme^ di- taptų J.A.V. piliečiais ; Da-į sprendžiamu balsu, gali bu- kad pirmi-
dieji muštynių kaltininkai, lyvauti vietos, valstijos ir; ti tiktai lietuviai. Taip sako dole
kaip D. Šolomskas, Juozas visos Amerikos politikoje;į konstitucija. Bet savo
Pi’mEo Vlomoc Rokunani-! frlTltl IlPfllVllIS IV lipflivvhp lokei -irvoi

ziavę į piknikus lietuviai,' Pagal konstituciją Easto-įlas, kurs tiems ponams ne
užbaigė savo 
kfuvin ū m i s

parengimus; no
i T/~i filrcl<xę rvu f ro lilzfi nn.rnusvyneinra.51 VOClOll z C«k3XC*U|*

nariais, su

ėmė nešti į banką, bet jis
klnhe dar Pe_sPęj° ir banką pa- 

' siekti, kaip tarp lietuvių pa-

re laiku ^hondsu

kime niekas nė
džiu neužsiminė apie pir
mininko “vagystę”. Susirin
kime boseliai tiktai sakė:‘•Mac vici ’yin/-r icii Zzinviin;,v”

lz»X£lrvccc*

išlaidėbų meisteris dar ir statė kiausimus. Kalbė-fiiihfiv kliinn vir<nn^i£» ru^t A __ > idabar klubo viršūnėje, bet 
kiek ilgai?

Nariai kilbasus valgė ir
tojis visiems aiškiais fak
tais atsakė. Buvo renkamos 
aukos. Surinkta 14 dol. su

rrreit pasklvdo.JIII1LCLVJ MU III1I11II* i t — ” i' • , • * —

lietuvių gerovę; Auklėti, ku “buvo parinkus lenkas J®
brolišką ..................... ' r

kurie lietuviai neteko savo gi
nuosavybių, o bolševikai kyti
savo mušeikoms paremti ta- teikti jiems “paskutinį pa-itis A. Stamets. Nariai ste- V . .. . .
da rinko aukas po visą tarnavimą.” I bejosi, kas čia per baikos ce.ns, kla“se "“S . ko?tu;
Ameriką. | Jokio Svietimo dal4lo klu I daromos, bet niekas nedrj- ™ ,kadi

A. Švėgžda buvo teismo nu
bausti. Dėl bylinėjimosi kai

klube įvyko” ir siūlė "apsi 
valyti”, kad klubo vardas 
nenukentėtų... Vadinasi,

Kas ta gandą pirmas na-!Pat\s >,aleid° ?andu? ir Sa‘ 
‘ nežinau. Bet!tJS ‘a,.a 2aada\s Fa-=maudo-

jo, kad atsikratytų nepatin
kamo pirmininko. Tie klu
bo viršininkai patys prave-

alutj gėrė. Bet nei valdyba, centais 
nei nariai savo dūšių už ža- Visi * kurie atjaučia lietu 
lių kopūstų lėkštę dar me-; vjų tremtinių skurdžią pa
kam nepardavė ir todėl nu
tarė padaryti klube tvarką. dėtį kooperavo. Lietuvių 

Piliečiu Kliubas leido savo

buvo neaišku, ar P. Clove 
yra klubo pirmininkas, ar 

ine? Kad išaiškinus tą rei-

Seniau tas klubo gaspado-isvetajnįje prakalbas laiky 
nūs buvo įsnnKtas vienbaL^ nemokamai, 
šiai, o dabar vienbalsiai ~ _ ... .
jam davė “atstavką”. Gerb. P. Minelgos seimą

Pine šito apsivalymo pri- buvo surengus šaunią vaka- 
sidėjo ir “Keleivis”, kurs ku,J kalbėtojas su ke-
pagarsino teisingas atskai-: ba1^ kitais craugais seniai 
tas apie klubo pajamas jr > pasmrutino. 
kaip klubui - iš tų pajamų!, Barkauskas atliko dar- 
liko tiktai špygos ir špvge-1 ba transpoi tacijos. Jis savo 
lės, karu kalbėtoją su palydo

mai ve, kad ir pas mus nugabeno Minersvil- 
yra šiokių tokių naujienė- Jen’ kur kaJbet°.»as tą d lė
lių ir kartais jos yra ne taip tureJ° ka^betl; P1
jau blogos. Tą pranešda- Taunis vakarui pirminin|ca- 
mas lieku did<d» naam*- 'o n uz maršruto sięerigi* 
ba.

kvklo* neruošia D^kStu' kietis- Tai nėra Pašal kons‘ tarp }jetuvi^ ,bet. Pasiekė. j1’ 
♦ n.eru<xa.a ~Pa\.aitU tituciia bet ka« žiuri i kon- amerikonus, kurie pradejpir, bendrai, nanų švietimas ‘Į^«į?bet kas 1 kon teirautis, kaip ten buvo su

Kartą vienas svetimtau-! “vagyste . Nukentėjo 
tis, paklaustas, kodėl iis užu ne ^k apkalbėtasis žmogus, 
ima pareigas lietuviu klube.' v^i J° giminės, nes
sakė, jog “dumb Litvaks nedoras gandas visus pa- 
don’t know ho\v to run ketė ir aptaškė purvais, 
their club”. 0 tuo tarpu pirmininkas

Taip “aiškino” tas sve- p- Clove klubo bondsus per- 
timtautis, o musų konstitu- ^av® kitiems valdybos na

rnėtų. Mat, jis paliko labai 
gilius pėdsakus musų tar
pe.
Bolševikų Sėkla Dar Gyva

Bolševikų pasėta neapy- mejjgg jr draugiškumo kėli 
Lantos ir įtarimų sėkla ir mas tarp ijetuvių” čia atlie- 
siandien reiškiasi taip mu- kama prie baro ir prie kor

tų. Kaip ta “meilė” atrodo

f 7

ir lavinimas klubui nerupi. 
‘Auklėjimas broliškos ŽODYNAS

Angliškai - Lietuviškas ir
Lietuviškai - Angliškas

A. LALIO Žodynas 
Nauja Laida 

2 tomai. 1300 pusi. 
KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS $14.00.

Pinijrus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway
South Boston 27, Mass.

sų. Tiesa, bolševikų čia ne
bėra daug, o tie kurie ir 
yra dar ištikimi Maskvai, 
savo vieros artikulus dabar 
laiko kelnių kišenėse ir ne
rodo publikai.

Bet bolševikų paleisti 
nuodai musų tame ir dabar 
veikia. Tas reiškiasi tuo, 
kad lietuvis lietuviui nepa
sitiki, vieni apie kitus lei
džia visokius gandus, to
kiems gandams tiki ir juos

{įlatina. Kartais atrodo, kad 
ietuvis lietuvį su mielu no

ru vandens šaukšte paskan
dintų, arba šiaip, kaip galė
damas, savo tautiečiui pa
kenktų.

Tas pasireiškė ir dabar

WORCESTER, MASS.

CHESTNETS
CANTEEN• •

VIETA MALONI IR MLTA| 

Vuokiil GSrfaaų,

praktikoje, kalbėsim vėliau.
“Gynimas lietuvių ir 

lietuvybės” irgi atliekamas 
čia kartais labai keistai. Bet 
apie tai irgi kalbėsime vė
liau.

Klubo Turtas
Klubas iš baro turi su

krovęs nemažai turto. Jis 
turi apie $13,000 bondsų, 
turi nuosavybių už $15,000 
ir turi grvnų pinigu apie 
$6,000.

Kai tik atsirado klube 
šiokio tokio turto, tai pra
dėjo rastis ir savanorių tą 
turtą valdyti ir klube šeimi
ninkauti. Kartu su padidė
jusiu turtu išnyko visi pėd
sakai “lietuviško brolišku
mo”, koks kada tai buvo. 
Pavyzdžiui, kada klubas 
buvo statomas, tai lietuviai 
ėjo ir nemokamai prie jo 
dirbo, kai kurie dirbo po 3 
mėnesius ar daugiau be jo
kio atlyginimo. Bet dabar 
klujie jok ių to bendro dar-

i cija aiškiai sako, kad:
“Šio klubo viršininku ne

gali būti išrinktas nei vie
nas toks narvs... kuris ne
moka lietuvių kalba skaity
ti ir rašyti...”

Iš to matyti; kaip musų 
nariai yra apsileidę ir lei
džia mažai grupei vadukų 
sauvaliauti. Tie klubiniai 
vadovai į pareigūnus pasiū
lo savo artimus frentus, ku
rie nors ir nėra lietuviai, 
bet tiems vadukams moka

riams, kurie sutiko juos pa-,1 
dėti i banką, kaip narių bu
vo nutarta. Visa “vagystė” 
pasirodė nerimtas burbulą? 

Pasinaudodami paleistais
gandais klubo viršininkai aami n ibi—m

Įtikti.• I
Šių Metu Rinkimai

šiems metams, klubo me-į 
tiniame susirinkime, buvo* 
išrinktas pirmininku Peteri 
Clove, veikliai ir be jokio! 
atlyginimo dirbęs prie klu-į 
Ik> namo statymo.

Naujas pirmininkas greit! 
surado, kad senieji klubo' 
viršininkai “užmiršta”’ kon

maršruto surengi
mo išlaidas atlyginimo ne

visi dir
bo, kad sudarius didesnę 
pagalbą savo broliams lie- 

į tuviams skurstantiems iš
trėmime.

Prakalbos Kulpmonte pa- 
.. Lietuvių Amerikos Pilie- liko gerą įspūdį ir abelnai 
čių Klubas musų mieste su- viskas nusisekė neblogai, 
sideda “iš dvejų dalių”. «■ .
Viena dalis vra pašalpinė,
kur nariai už savo įmokėji- 
mus gauna tam tikras pa
šalpas reikalui esant, ir kita: 
dalis yra kultūrinė, arba į 
bendroji musų veiklos sri

su didele pagar-
Kilb..u> Valgą.,! reikalavo- žodžiu

HARTFORD, CONN.

Klubo Pikniką*

Kulpmontietis.

AKRON, OHIO.

da faunams Ir
paviealeiB SHMrlaii

90 MILLBURY STRBETI

pe jokių to bendro dar- virsimnxai užmušta kon- 
pėdsakų nėra. Nieks tų stituciją. Pagal jo atradi- 
bo kūrėjų neprisimena,' mą, senieji klubo bosai ne- 

niekas jų neįvertina, o klu- mokėjo nario mokesčių, 
bo priešakyje, išskyrus vie- į ruošė sau balius be narių 
ną žmogų, stovi tie nariai, pavelijimo ir, jo supratimu, 
kurie prie jo statymo ir ran-| klubo baras neduoda tiek 
kos nepridėjo. Yra tekę net pelno, kiek galėtų duoti, o

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininka* Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nao 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, ivetu ir var
dų nurodymais.

Paskutiniai* laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžy*. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad j» JaU nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

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

KELEIVIS
g36 Bro*dway, South Boston 27, Ma**.

Remia Moksleiviu*
Laikytame LSS 20 kuopos 

tis. Tas nepasalpinis klubo susirinkime, ragpiučio 29 d. 
skyrius siekia įkurti biblio- pas draugus Trumpickus, 
teką klubo patalpose, nori buvo aptartas reikalas šelp- 
suoiganizuoti dainininkų ti lietuvius moksleivius tr 
chorą, teatro vaidintojų j tam reikalui iš kuopos ma- 
grupelę ir tt. Tiems reika- iždo buvo nutarta paau- 
lams reikia turėti pinigėliu,! kuoti $10. Prie to dar atski- 
o kad jų pasidarius, tai dar ri draugai pridėjo savo au
na vasari buvo numatyta su-i M *r susidarė 15 dolerių, 
rengti rugpiučio 22 d. pik- kuriuos pasiunčiame į “Ke- 
nika. leivį” penluoti jaunuome-

Piknike buvo leidžiama nės šelpimo reikalams. Au- 
laimėjimui vienas brangus kojo šie draugai: J. Milic- 
radio aparatas ir keletas kas $1; Po 75c. davė J. Sa- 
kitų laimėjimų. Pikniko lasavičius, N. Tručinskas ir 
dieną pasitaikė graži ir pri-į E- Trumpickienė; Po 50c. 
važiavo daug svečių. Buvo į aukavo V'. T. Neverauskas, 
linksma ir svečiai smagiai W. Wast, P. Gaška ir F. 
laika leido, bet kai kurie Jankauskas; D. Milickienė 
svečiai skundės, kad kas čia davė 25 centus, 
per piknikas, jei nėra Bal- Narių kuopos susirinki- 
tulioniu ir nėra kam padai- nie dalyvavo nelabai daug,
nuoti?

Bet ir tas svečių pageida
vimas buvo išpildytas. At
važiavo J. Baltulionis su

bet susirinkimas buvo gy
vas ir apsvarstė kuopos vei
kimą ir įvairius LSS reika
lus. N. Trumpicka*

9« *
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Mokslo Eretikai riame yra tik vienas auko
tąjį mokslą baigęs žmogus, 
davė “nurodymus” Rusijos 
muzikams, kokią muziką 
iie turi kurti. Politbiuras ar 
Stalinas Rusijoj yra aukš
čiausias autoritetas ir inkvi- 
zici’os teismas, kurs visus 
nukrypėlius nuo tiesos gali 
pasmerkti, išpeikti, išvalyti

Senais laikais Italijoj gv- da biblija, ir vietoj to mo- 
veno vienas žmogus, vardu kyti, kad žv. ogus via‘kilęs 
Giordano Bruno. 1563 me- iš žemesnės > ašies gyvulių”, 
tais tas žmogus, dar visai; 1925 metas vienas Day- 
jaunas. įstojo i vieną domi- ton, Tenn.. aukotosios mo- 
nikonų vienuolyną ir davė nykios mokytojas, 24 metų
apžadą istikįmai tarnauti amžiaus Jol n Thomas Sco- įs tarnybos arba ir nužudv* 

'bažnyčiai ir Dievo garbei, peš, nutarė tą įstatymą “iš- tk. y E
Bet G. Bruno nelaimei, jis bandyti”. Sako, kad jis pa- o kokias “klaidas” pa
buvo labai “neramus” žmo- sitaręs su savo vienmin- , Įjjė rusų biologijos moks-' 
gus ir mėgo skaityti viso- čiais ir jie bendrai sutarę Hninkai? Ju “klaida” pasi- 
kius senus ir naujus raštus, “išgarsinti” Daytoną... lodė tame, kad jie laikėsi
Beskaitvdarr.as tuos raštus J. T. Scopes “sulaužė įs- Mendelio Daveldėiimo teo- 
ir begalvodamas, vienuolis tatymą”, skelbdamas vai- rijos, kuri sako. kad įgyti 
Bruno pradėjo » ... 1 -•»

i “keistą” mok
?o sakvti kitiem
liams. kad nėr a _____ f_______ _ _
vo. koki skelbia katalikų! metais liepos mėnesi Įvyko i limo keliu sekančioms gent- 

pagarsėjo po kaltėms. Jau daug metų 
visą pasaulį, kaipo monkių mokslininkai dėl tų klausi- 
teismas Daytone... mų ginčijosi ir dar nebuvo

Davtono teisme is abejų pasaulyje tokio autoriteto.

—Tegul bus pagarbintas, —Tai gal nors mano
Maike!'

—O kas daugiau?
—Šiandien. Maike. aš

negaliu tau daug ko paša

! bažnyčia. Jis sakė, kad Teismas, kurs
Dievas, su ilga barzda, auk- 

j štai dangiškame soste atsi
sėdęs, su savo sunu ir dva-Į _ _____
šia šventa, yra nerimtas da- pusių stojo _eri advokatai, kurs butų pasakęs, kad vie-

į lykas. Jis sakė. kad Dievo puikus kalbėtojai, mokslo na teorija yra “tiesa”, o ki-
negalima skirti nuo pašau- ir biblijos ekspertai. Teis-į ta yra “klaida”, 

į lio ar nuo visatos, kuri yra mas vyko lidžiuliame jo- Nūn atėjo Stalinas
į be galo ir be pradžios. Die- marke ar er ke. Nepapras- 
, vas, tam “paklydusiam” tas teismas sutraukė galybę 
vienuoliui vaizdinosi, kaip klausytojų, žurnalistų, foto- 

j visatos dvasia, kurios me-1 grafų, radio reporterių, vi-
įdžiaginę esmę ar dalį mes šokių sektų agitatorių, ma- Mendeliš ir kiti garsus' 
į savo jausmais patiriame... žų biznieriukų, kurie parda- mokslininkai klydo. Dabar 

Už tokio mokslo skelbi- vinėjo “souvenirus’ ir karš- Lysenko pasidarė Rusijoj 
mą dominikonui Bruno te- tus šuniukus... vienintelis autoritetas, nes
ko nemažai nukentėti ir jis. Teismas ; asibaigė nie- Stalinas teikėsi pritarti jo

Teis-: ta yra 
Nūn

sakė, kur yra “tiesa 
nas rusų profesorius, Tro-j 
fim D. Lysenko, jau senai 
atstovauja pažiūras, kad 

ir

ir pa-. 
Vie-i

No. 36. Rugsėjo 8 d., 1918 m.

C. I. O. UNIJŲ VADAI UŽ TRUMANĄ

Kairėj matyti C. I. O. unijų pirmininkas Philip Mur- 
ray, kurs rinkimuose j asisakė už prezidento i ruma
no kandidatūrą. Dešinei matytis U. i. O. unijų sek- 
retorius-ižd i ninkas Josepn B. Carey, kurs irgi remia 
prezidentą Trumaną. C. I. O. unijų vadovybe sako, 
kad ateinančio rudens rinkimuose darbininkai rems 
Trumaną, o ne įepublikonus.

Laikas Užsisakyti Kalendorių
“Keleivio” Kalendorius naudingų informacijų, poli- 

1949 metams jau spaudoje, tiko- ir mokslo žinių, 
todėl pranešam draugams. Nors poniera pabrango 

Žinai, aš jai užmoku už pil- pabėgo i užsienius, lankėsi pabaudą l'1*) dolerių, bet buvo apdovanojęs profeso- kad dabar jau galima ji už- trigubai. Kalendoriaus kai
na bardą, ale beveik nieko Vokietijoj. Šveicarijoj, An- aukštesnis teismas ir tą pa- rių L. A. Arbelį “Stalino sisakyti. Užmokestį galima na i asilieka tokia pat, kaip

i . • 1 • t • • _ * T'»_ _ • • ’ * _ ±__ C*.

padinę tas kiek pav
mo gas- 1576 metais, turėio bėgti iš kais. Teismas J. T. Scopes paveldėjimo teorijai, 
aveiktu. i vienuolvno i užsienius. Jis “pasmerkė” ir uždėjo jam Prieš 7 metas SStalinas

eX(100,000 rublių
kyli: aš tik norėjau paklau- kais jau pradėjo nebeduoti žinėdamas po platų pasaulį, dimas buvo toks, kad ir vii- pinigais) už žymius moks- rata» arba ir atskirai,
sti. ar tu supranti ka nors ir cukraus prie kavos. Sako, parašė eilę knvgų, kurios kas buvo pasotintas ir ožka liškus darbus biologijos sri- J**es busime draugams
apie muziką. daktarai išradę, kad c-uk- vėliau garsių filosofų buvo liko sveika. Fundamentalią- tyje. Dabar tas, paties Sta- dėkingi, kurie nelauks “pa-

_ Taip. tėve, galiu pa- rus nesveika. Ji išfigeriavo, skaitomos ir labai aukštai tai bylą neva tai laimėjo, lino apdovanotas Arbeli,skirtinės dienos, bet pri-
skambinti. kad ir sviestas nesveika, ir vertinamos. bet visuomenės akyse jie ją paskelbtas eretiku ir'jam.51^5 užsakymą dabar, nes

_ Ant ko paskambinti? . porčiapas nesveika. Dabar Giordano Bruno nelai- pralaimėjo. atimta teisė dėstyti biologi- Įai palengvins mums darbą.
—Ant piano. jau kelintą dieną aš gyvenu mei, jis buvo drąsus žmo- Bandymas užsmaugti
—Tai no gut, Maike. Ot. ant zupės. Įmeta į puodą gus. Parašęs daug mokslis-, minties laisvę . demokratis- 

įeigu tu galėtum ant armo- kėlės plunksnas, ir sako. kų knygų, jis sumanė ap- koj Amerikoj, nuėjo nie- 
nikos. tai butų fain. kad

—Kodėl tėvui arminoka traukiau
taip patinka’ paskutinės skylutės, ir tai namo. Ten jis buvo areš- 1948 nrfetąis nrrpiucio

—Aš ir pats nežinau, kelnės nesilaiko. Taigi, sa- tuntas ir. kaipo eretikas, mėnesio gale iš
Maike. Gal dėlto, kad prie kau. jeigu aš jai pagročiau padėtas į kalėjimą. Bažny- atėjo žinia, kad
armonikos aš geriau pripra- kokią nors polką iš notų. čios teismas jį 8 metus lai-
tęs. Lietuvoj, būdavo, ant tai gal ji duotu man geresni kė kalėjime, tardė ir paga — -------------- v ---- , ..
vakaruškų aš visada pirmas užlaikymą. liau nutarė sudeginti ant laboratoriją ir paleido iš kur kruvinas diktatorius ne- Dus. i anu<?u.
muzikantas. Bet lietuviška —Čia. tėve, armonika ir- laužo, kaipo klaidingo mok- tarnybos du žymius biolo- mokša ir jo pakalikai, pa- Yar ,2*
muzika Amerikoj netinka, gi niekę nepadės. slo skelbėią. 1600 metais gijos profesorius, akademi-'gal savo išmintį, tvarko e to, metų Kalen-
čia. matai, reikia iš notų —Tai kas padės? Giordano Bruno supleškėjo ką L. A. Arbeli ir profeso- žmonių pažiūras, galvoseną «?nuje Dus platus straips-
žiurėt. o tenai tokių išmislų —Reikia paieškoti tokios iauže. rių S. I. Šmalhauzeną. Tie- nustato mokslininkams, i]ls.aPie dominę energiją,

vietos, kur sriubą verda iš Tokių mokslo eretikų, čias biologijos profesorius, kokios teorijos yra
mėsos’, o ne\š plunksnų. “ k'aiP Giordano Bruno, buvo N. P. Dubinin, gavo griež-fS------------------------- -  -- . , . ,

—Tą aš ir be tavęs žinau. fJau£ senais laikais. Neina į tą papeikimą už jo sklei- J. A-m. ntia., Kaip urodo jo kons-
vaike Bet tokiose vietose skaičius mokslininku džiamus biologine.'^ burda Veikia bandai! ^1° skaudžiai nukentėti | jas", 
mokėt, o aš pinigu neturiu. į

—O kui
gus dėjai? Juk sykį sakei 
kad turi i banką pasidėjęs.

negaunu. Paskutiniais lai- glijoj, Francijoi ir, besiva- baudą panaikino. Spren- dovana”

tai “čikin-sup.” Su- lankyti savo gimtąją Itali- kais. 
k iau savo diržą jau ant ją ir 1592 metais sugrįžo

nebuvo. Taigi aš mislinau, 
kad tu galėsi duoti man ke
letą lekcijų iš notų.

—Bet kam tėvui ant se
natvės reikia tos armoni
kos?

—Maike, zakristijonas 
skaitė man iš gazietų. kad 
muzika geras daiktas. Sa
ko, vienas farmerys nusi
pirko armoniką, tai vištos 
pradėjo geriau dėti. Dabar, sičėdinęs 
sako, farmeriai perka senus dai miri 
gramofonus ir stato juos 
♦ variuose. Kai užsuka, tai 
karvės daugiau pieno duo 
da. Zakristijonas rokuo'a. 
kad ir bažnyčioj daugiau 
aukų surenka, kai vargonai 
.groja.

—Ar tiri tėvas nori eit su 
armonika aukų rinkti?

—Ne, Maike, aš turiu ki
tokį skymą. Žinai, saliunuo- 
sc dabar labai maži stiklai.
Užmoki už drinksą 40 cen
tu, tai ir liežuvio nesušla
pini. Taigi man dingterėjo 
mislis į gaivą, kad prie baro 
reikėtų eit su muzika. Gerai 
armoniką ištempus, gal sa- 
liunkyperis duotų geresnę 
mierą. Aš jau ir dainą iš
mokau, ką eitų prie tokios 
muzikos. Jos gaida tokia, 
kaip “Vilniaus kalneliai,” o 
žodžiai skamba taip:

Ei, jus saliunai,
Pasgailėkit mus!
Pilkit pijokams
Didesnius stiklus!
--Nu, tai kaip tu vokuoji, 

Maike, ar tas nesuminkštin
tų saliučiko širdį?

—Aš nemanau, tėve.
-Kodėl?
—Todėl, kad saliunai da

bar kone visi turi savo mu
ziką. Taigi tėvas su savo 
armonika nieko 
tum.

prisiųsti kartu su p rentime- buvo—50 centų.
Prašome adresuoti taip:

“KELEIVIS”
S36 Broadway,

South Boston, Mass.

atimta teisė dėstyti biologi- .
ją mokykloje. Ar jis bus su- n.' męs galėsime greičiau iš
šaudytas, to dar nežinome, siuntinėti Kalendorių tiems.

__o__  kurie bus užsisakę jį anks-
Mokslo eretikų visada čiau.

buvo. Mokslo persekiotojų n?e^P Kalendorius
irgi visada buvo. Bet musų uaUgeiiu žvilgsnių bu? ido- 

Maskvos ‘šviesiais laikais”, vidury- negu pirmiau buvę.
. __ Sovietu je 20-jo amžiaus, juodžiau- *1SM puyia, bus reformuo

ti-! mokslų akademija nutarė šia pasaulio reakcija siau- ta į° kalentronnė dalis, kur
a- uždaryti vieną biologijos čia totalitarinėj Rusijoj, £reta knksciomskų vardu, 

’ ’ •• - - '---- ’ • j.i . . - I hne rod.<Ah IK tautiški lie-

teisin- Aprašymu ir iliustracijomis 
.7- gos ir kokios eretikiškos. ^us parodyta, kas yra ato-

JAUNA PADEGĖJA

l J
-Jauna. 13 metų mergaitė 

VVanet McNeil, padegė sa
vo dėdės trobesius. Ma- 
comb. III. farmoie. Ji prisi-

erezi-
1 tiukcija, kaip jis

vien todėl, kad jie skelbė Sovietų mokslų akademi- 
tiesą, kaip jie ją suprato, ir ja. kariu su tuo pranešimu, 

tėvas savo pmi- nesilaikė bažnyčios dogmų, paskelbė savo laiška Juozui 
Bet tai buvo “senais lai

kais”, kada žmonės buvo 
tamsus, žiaurus, o bažnyčia Mokslų akademijos 

ale atvažiavo an- buvo visagalinti ir galėjo Stalinui yra pilna 
deginti laužuose.

es, Maike, turėjau su-

onierius ir kai žmones
pradėjo bauginti pragaro Dabar mes gyvename ne- 
liepsnomis tuos. ka rinigus va ^a* “šviesius laikus ... 
čėdija, tai išėmiau ir apie- —0—
ravojau visus. Po pinno pasaulinio ka-

—Kodėl tėvas nepasita- ro Amerikoje j rotestonų 
rei apie tai su manim. Aš tarpe ėjo karšti ginčai tarp 
bučiau sulaikęs nuo tokio “modernistų” (liberalu) ir 
neišmintingo žingsnio. “fundamentalistų”. Libera-

. lai protestonai bandė sude- alkę, dabar jau ,r rjnti' moks,() atla(]imus s., 
padariau Ukyba Smetė pl.Q

—Je:
aš matau, ka 
durnystę. Bet kas tą galėjo 
žinoti

duris

Stalinui ir 
“pataisyti

tame laiške žada 
savo klaidas”.

laiškas 
nusiže-

Jame skaitome:
T. R. mokslų aka-- 

demijos prezidiumo praplė
sta sesija, pašvęsta tyrinėji
mui biologijos mokslų pa
dėties S. Sąjungoje, krei
piasi į Jus. mylimas vade ir1 
mokytojau, su širdingais^ 
bols e v i k i s. a is s vei k i n i m a is 
ir dėkingumu už dėmesį ir 
pagalbą, kurią Jus kasdien1 

mokslinin-

minimo. 
“S. S.

skaldo-
sprogi-

literatu-
Musų tėvų kraštas Lietu- mas. kaip įvyksta 

vos išlaisvinimo siekia Ame- mas ir tt. šitokios 
rikos Lietuvių Taryba ir jos ros lietuvių kalboje iki šiol pažino padegusi ir daugiau

’ • - ’ • ----- dar nebuvo. ' ’ - - - -
Bus, žinoma,

va buvo ir bus laisva. Lietu
vy kdomas Vajus. Paremki.

farmų ir vis 
ir kitokių buvę “ilgu"...

todėl, kad jai

m tie faseme/tr
WHEN HIS

TELEPHONE RIN6S
teikiate S. .vietų 
kams.

“Sovietų mokslas dėka 
Jums pasi< kė savo geriau
sius laimėjimus. Jus visuo- 

mokslo dar
bui liauc;ps interesuose.

‘ ? r* daugybę bažnyčios skelbia-ka, pradėjo, tjesų] Ii(1 b j(); j u) 
angaus kara- n J a^i

pirma
* , - nekalto prasidėiimo, ir dė!

runku nnni-jiuu’m ’ ’ t-i numirusiu kėlimosi ir dėl
tun <-i'- * tv 1 n a ic io- įažnvčios dogmų ir sa-į vadovavot tum. Kak<>. rimvas toks ge- vo abpjones ske^\iešat' ■ ’ “

Fundamentalis t a i manė,

aiškinti

o, movas toks ge 
ras, kad kas šiandien duos 
doleri, tam lytoj atiduos 
šimtą, o kas neduos, tas 
degs pekloj per amžius. 
Taigi pamislinau, kad čia 
nešiektas biznis, jeigu už 
doleri gausiu šimtą. Norė
jau da paskolinti kokią de
šimkę, kad galėčiau gauti 
tūkstantį atgal. Ale dabar 
matau, kad apmonijo. Jau 
antra savaitė kaip mano už 
burdą nemokėta, o Dievas

visada padėjote

apsaugojat
>tijose fundamentalistai vietų m«. įą nuo pavojau?- 
bandė išleisti įstatymus, ku-: atitrukti 10 liaudies”, 
rie draustų skelbti mokslą.! Diktatorius Stalinas čia 
kurs yra priešingas biblijai, parodyta , kaip biologi os 
Jiems pavyko tokius įstaty- mokslo v;. Jas ir “mokyto- 
mus pravesti Tennessee. • noi ' apie biologiją tas 
Mississippi ir Oklahorra, Tifliso kunigų seminari o?; 
valstijose. Tennessee valsti-! auk^tini tiek težino, kiek 

eilinis 
irs to mokslo nė-

'\T,ai ifiektas rakė:! ir bet koks kitas
°”i :‘Visk™ mokytojams: žmogus. k„rs

univer-itetuose, normalinė- ’’a studijavęs. Bet Stalinas 
—Gaila, tėve, bet man sc ir visose kitose viešose .VTa t°taiitarinės šalies dik- 

išrodo, kad už savo kvai- valstijos mokyklose... drau-: tatorius. r> todėl jo žodis 
lystę turėsi srėbti sriubą iš džiama skelbti bet kokias nusveria viską. Todėl jis 
plunksnų, kuomet tas misi- teorijas, kurios paneigia pasidarė į, biologijos “žiiio- 

nesužavė- jonierius už tėvo dolerį su- pasaulio ir žmogaus sutveri-Į vas”. Seniau Stalino vado- 
| valgė keptą vištą. į mo istoriją, kaip ją paduo- vaujama? ‘politbiuras’’, ku-

ir gana. 
muzikos

Tai kodėl neduoti jam 
apie minutę atsakyti jutu

telefoną?

Jis gali negirdėti kai pirmą 
syki telefonas skamba—arba 
fal jis negali taip greit pri
eiti. Kad išvengus nusivyli
mo—ir jam ir jums—patar
tina palaukti apie šešiasde
šimts sekundžių ir duoti jam 
progos atsakyti.

NSW INOLAND TELEPHONE & TELEGRAPH CO.

Y
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Trumpai Apie Viską
SULAUŽĖ 52 ĮSTATY

MUS IR PATVARKY
MUS.

TAUTIEČIAI, AMERIKOS 
LIETUVIAI

' --------7 Kreipiuosi į Jūsų geras,
Colorado Springs, Colo., širdis, prašydama pagalbos, 

policija nutarė parodyti Esu našlė, 43 m. amž., su 
Žmonėms, kad greitas va- penkiais mažais vaikais: 
žiavimas visai nesutaupo (1) duktė Veronika 14 m. 
laiko ir yra pavojingas. Ji amž., (2) sūnūs Zenonas 12 i 
paleido vieną automobili, m. amž., (3) duktė Genė 
kur važiavo per miestą pir- 10 metų amž., (4) duktė 
mą kartą pagal visus saugu- Jadvyga 8 m. amž. ir (5) 
jno patvarkymus ir 15 blo- sūnūs Jonas 6 m. amž. Visi 
kų tarpą pervažiavo per 9 vaikai mokinasi. Išemigruo- 
jninutes ir 35 sekundes. Iš ti neturiu jokios galimybės, 
antro karto tas pats auto- o čia pragyventi labai sun. 
mobilis važiavo labai grei- ku. Todėl prašau mielų lie
tai, nesilaikydamas jokių tuvių atkreipti dėmesį Į į 
patvarkymą ir padarė tą sunkią mano padėtį ir pa- 
patį kelią per 9 minutes ir remti mane maistu ir avaly- 
31 sekundę. Iš antro karto ne, ko mano šeimai dau- 
automobilio draiveris sulau- giausia šiuo metu stinga.
Žė 52 įstatymus ir saugumo Elena Gumbienė.
patvarkymus, jis rizikavo Mano adresas: Elena
draiverio ir kitų žmonių Gumbienė, (13a) Seligen-: 
saugumą ir laimėjo tiktai 4 stadt near Wurzburg, Lith-1 
sekundes laiko. Colorado t uanian DP Camp, Bavaria, i 
Springs policija praktiškai Germany, U. S. Zone. 
įrodė, kad “iš lengva va- Nuo Redakcijos: Seligen-: 
žiuosi — greičiau nuvažiuo- stadto apylinkės lietuvių’

KELEIVIS, SO. BOSTON

VERKIA PO IŠTEISINIMO

Los Angeles Prisiekusiųjų teismas išteisino Mr. Ed- 
ward Anderson, kurs nušovė savo žmonos pirmąjį 
Vyrą Glen W. Bullock. Teisme paaiškėjo, kad pir
masis vyras grasino nušauti antrąjį savo buvusios 
žmonos vyrą, o todėl teismas nutarė, kad žmogžudy
stė įvyko besiginant. Mrs. Anderson po teismo spren
dimo gailiai verkia savo vyro raminama.

KorespondencijoS

i Lietuvaite D. P.
Plaukioja Laivu

Musų laikraščio skaityto
jai draugai Bartkevičiai iš 
Brocktono, Mass. prisiuntė 
mums įdomų laiškelį vie
nos lietuvaitės, kuri plau- 

I kio ja Kanados laivu per At- 
1 lanto vandenyną, kaipo 
i gailestingoji sesutė. Tas lai- 
! vas veža iš Europos į Kana
dą tremtinius. Jauna lietu- 

! vaite rašo:
Gerbiamieji,
Šį kartą siunčiu tams

toms iš Montrealio kuo šir
dingiausius sveikini mus. 
Dovanokite, kad tiek ilgai 
tylėjau. Trumpai po mano 
paskutinio laiško, aš buvau 
pakviesta lydėti laivą “Bea- 
verbrae”. Liepos 8 d. jau 
išplaukiau su D. P. emi
grantais Kanados link. Ant 
laivo, kuris priklauso Cana- 
dian Pacific Steamships, be; 
trijų kanadiečių seserų, dir- 

. t bame mes keturios D. P.; 
viena jugoslave, estė, latvė 

’ ir aš. Jau dabar ši mano an

Ždanovas Mirė daus ir užsienių politiką jie 
turi vesti. Kada Tito pradė
jo šiauštis, Ždanovas jį iš
metė iš kominformo ir už
siundė ant jo viso pasaulio 
komunistines partijas.

A. Ždanovas savo kilme 
buvo caro činauninko vai
kas ir iš savo šeimos pavel
dėjo rusiško imperializmo 
ir nacionalizmo raugą.

Daug kas spėlioja, kad 
Ždanovo mirtis atsilieps 

j kaip nors Rusijos užsienių 
politikoj, bet ar taip bus,

■ niekas tikrai nežino. Tą pa
rodys tiktai pats gyveni- 

: mas. N. B.

Rugpiučio 31 d. Maskvo
je staigia mirčia mirė And- 
riej A. Ž dano v, “dešinioji 
Stalino ranka”, Kominfor-

JUOKAI

Jautri Sąžinė
Vienas kunigas Naujojoj 

mo bosas, Rusijos užsienių Anglijoj pastebėjo, kad J jo
.... L . . v . no m o Iri oc col/moniamcpolitikos įtakingas vadovas pamaldas kas sekmadienis 

r ° vis mažiau ir mažiau zmo-

si. ka<l"našjė ''Ekna^umbieiiėlVIENO KLUBO ISTORIJA ar“gross”

CARE SIUNČIA RIEBA
LŲ PAKIETUS

su penkiais vaikais tikrai 
yra sunkioj ekonominėj pa
dėt v.

Easton, Pa.

pelnas vos 
600 dolerių. 

Tik dabar pelnas kodėl tai 
šiek tiek pakilo. Bet klubo

CARE organizacija, kuri 
siunčia jnaisto pakietus Į 
Europą po 10 dolerių pa- 
kietą, dabar pradeda siunti-’ 
nėti Europos žmonėms ir 
vienų riebalų pakietus, po 
5 su puse dolerius už pa- 
kietą. a

Riebalų pakietas suside
da iš dešimties svarų kon
servuotų lašinių ir yra siun
čiamas bendra tvarka. Siun-

(Atkelta iš 3 p^l ) nariams svarbu hutu turėtį 
-------------- i bosai nariams sekančiame .va)ij kIubą kuriame nesi_

VENGRI IOJ JAU ĮVEDA- Į??tlr‘£e (sais ln.° , , , , ‘ painiotu iš kitu klubu pa-
Ml KOLCHOZAII r , v Hn pasiūlė jo nai io ter.es su- Nariams svarbu butų, i liga man neteko daug

"politbiuro narys. . . . . ,
A Ždanovą ištiko netikė- n"f beateina. Ilgai kunigas 

ta mirtis dar jaunuose me- Kalvoi'°- .kaip eta pntrau- 
tuose. Jis buvo tik 52 metų £u? <>?“«!“». Paiapijonų Į 
amžiaus, o nuo 1934 metu bažnyčią ir vieną sekmadie- 

e jis buvo politbiuro narys ir nl paskelbę toki pranešimą: 
, .. 'i artimas Stalino bend,adai- . Ateinanti sekmadieni as 

TOJI kelione. Esu patenkin- bjs Rad StaHnas skerdė laikysiu pamaldas tiktai nu
ta savo nauja tarnyba. nes bolševikus> ž(la. sidejeliams ir visi, kūne tu-
darbas nepersunkus, o pa- buvo io stipriausias n.tc, raml» ,^ln« nesate
matyti visgi tenka nemaža,. ramstis po|jtbiuie ir padėjo niekuo nusidėję, prašom ne- 
Po devynių dienų keliones. rtiktatol.fui naikinti visus ateit, į bažnyčią! . .
pastovime keletą dienų nukrvpėlius nUo “generali- Tą sekmadieni 1 Jo baz 
Montrealyj „Grįždami taip nfe j^,,
pat vėl sustojame Londone. J

įr

Paskutiniu laikuDabar vasalą vandenynas kalbama kad ždanova 
kiek ramesnis, todėl ir ju- y,.a vienas g ?alimy dikta. sąžinę.

l,U-^ toriaus įpėdinių. Jis buvo KC* a___ ..^iz^z^

nyčią prisirinko tiek zmo- 
h nių, kad ir vietos nebebuvo. 

aq i Štai ką reiškia turėti jautrią

_____________ 1 X* TTX lldl ldlllo OVdlI/U UUIU.J O** ******* ...r,, .....a .......

Vengrijos valdžia paskel-! U“2rasj2engirną” na- klubas butų ne tik gė-isįigti. Rudenį ii žiemą ke- ««generaiįnis partijos sekre- Teisingas Teisėjas -• 
bė karą “buožėms” ir sako,! ..:aj halsu nrieš 8 balsus rĮmo istai8a’ bet skirtų ąekplone& esančios nepavydėti- to,.jus” ,r ttuejo savo žinio- teisėjas,
kad privačiai ūkininkai tu-J^ip nutarė ^ek energD°s švietimo nos- . . . . je partijos “aparatą”. Kaip Vn,es P,ad«<Ią*pas svarstyti
rėš sujungti savo ukius įi Ul£a ’ ia„ 3įenirmas kartas reikalams, o taip pat, kad Pasiekusi pirmą kaitą RusPijos\Ompartijos sekre , kreipėsi į susirinkusią 
kolchozus.' Dar prieš ketu-Į ka^ ^^klube “ Žda"T vadovavo ^įką su šitokia prakal-
nūs menesius vengrų komu-,.^ Indais. Seniau klubas. «i^^
nistu vada ____ gandais. ___

Rakosi skelbė uube dirbo bartenderis F.ūkininkams',’kad “komunis- Maitinki Jis ^udav? ai- suomeninės naidos žvilgs-man teko nušluostyt, prisi , • . i inaiTinKus. jis gauaa\o ai minus, anuos praeitus vaiz-čiant užsakymą reikia nu- tai gins darbo valstiečių že- gos §55 per mėnesi ir dirbo
rodvti savo adresą ir aiš- mę ir nuosavybę”, o dabar,
kiai parašyti, kam pakietas pagal Maskvos instrukcijas. _______ __ ____ __
siunčiamas. CARE adresas ta pati valdžia skelbia karą, per mėnesį ir dirba 5 die- 
yra 50 Broad st.. New valstiečiams ir žada juosnas> Dabartinis bartende- 
York 4, N. Y. suvalyti į kolchozų bau- tais laikais buvo

Siunčiant užsakymą rie- džiavą. dentas.

7 dienas. (Dabar bartende
ris Straukas gauna $210

niu, yra negyvas padaras.
Senas Eastonietis.

BROOKLYN, N. Y.

balų pakietu reikia pažy-

prezi-

si
vas

Teismas turi būti teisin- 
kominfoi-mu”. ždano- -ffas ir bešališkas, tą visi ii- 
daugiausiai prisidėjo nomę- lr te>sejui sunku

dus. Čia visako pilna gy- rie kom'infornlo Fsupiud būti bešališkam, jei jis gąu-
I venimas, rodos, c,a daug jugoslavijos diktato- n? "e'-VSms kysius is besi-
• linksmesnis. Ten bet Euro- & ginčijančių piliečių. Štai,

LSS 19-os Kuopos Susi
rinkimas

Šį ateinantį penktadienį,

poje, tiek skurdo ir tas ne
žinomas rvtoius. Aš esu da-- -
bar nepaprastai laiminga

F. Martinkus negalėjo iš rugsėjo 10 d. 7:30 vai. va-
mėti, kad užsakoma ‘Lard <jaq PAULO RRA7.1LIJA i tokios menkos algos pragy-ikare, įvyksta Lietuvos So 
Package” * I :»• iie, Sainncms 1£

FRANCUZIJA NORI 
DAUGIAU VAIKŲ.

Praėjo tie laikai, kuomet paulo esą suareštuota apie 
Francuzijoj prie durų ir pO,.ą gjmtų lietuvių korauni- 
languose galima buvo ma- stp Kaikurie sėdi kalėjime, 
tyti užrašus : “Pianas, šunes, jęjįį esa tremiami į Anchie- 
ir vaikai čia nepageidauja- pają Jeigu spręsti pagal 
mi.” Dabar Francuzijoi yra vietinių laikraščių aprašy- 
jau mokamos subsidijos mo< tai Brazilijos komuniz- 
toms motinoms, kurios tu
rėš daugiau vaikų.

___________ buvo su
15,000,000 APSIDRAUDĖ imti du Sao Paulo lietuviai 

NUO LIGOS biznieriai, Jonas Petraus-

_____ venti ir kaip jis pasitraukė, cialdemokratų Sąjungos 19
Areštuoto 200 lietuvių >. Kito skolingas klubui kuopos narių susirinkimas.

komunistu aBie ^00 dolerių. Bet jam L. Piliečių Klubo patalpose,
Brazilijos mieste Sao pasitraukus buvo galybės 280 Union avė.

kalbų ir Įtarinėjimų kad Visi nanai būtinai kvie- 
bartenderis ir gaspadorius čiami dalyvauti, nes yrat* • i • 1apsivogė
vagystės nebuvo, bet musų 
klubo vadai nemoka gerbti! 
kitų žmonių garbės. Buvęs 
bartenderis F. Martinkus

mas esąs paremtas daugiau-'8avo ,SK°K klubui teisingai
' siai ant lietuvių. atmokėjo ir taip tie gandai

Vėliausiu laiku buvo su- pasirodė tik gandai.
Kas Toliau?

Musų klubo boseliai ma-

Ėjo net kalbos, kad Sta-i™ka'. gavau iš Brown 
linas gali paskersti Ždano- J?-000 d°!en,«kvs.,0;n" 2’ 

-a-na' 'mat- - vą ir tuo budu susitaikinti, 9r?eI? £a\?u. tiktai 10,000 
uždirbdama 70 dolerių me- Tito, suversdamas kaltę do enų. Kaip as tunu tą 
nesmi. Galiu nors siek tiek u- nesanlaika komunistu bylą svarstyti? Kad nebūtų

. ................. internacionalo eilėse ant man J°k,°5 pagundos bylą
Ždanovo. Bet, atrodo, kad svarstyti Broun naudai, as 
mirtis ir be Stalino pagal-! nutanau giązmti jam 5,000 
bos, pašalino Ždanova iš do’en«; Ta,» Padaliau ir 
kominformo vadu.' Nois'<1?b?r bylą galėsiu svarstyti

padėti ir savo namiškiams, 
kuriems dar vis nepasisekė 
pamatyti šviesesnių dienų. 
Stovyklą, kurioje gyveno 
me, liepos mėn. iškėlė į ki
tą vietą, būtent: Diepholz? kaip ten, iš tikrųjų, buvo,jvlsai besnliskai.

Trockis
... - . .sako, kad Stalinas ir Lėni- pUf) A ft’/’f fZlCuresiu progos juos ten ap- !ą nunuodijo> 0 pafkui KLUAKUJOS

vr i v x ..... skelbė nunuodvtąji bolše- Al NĮA.LMa onu man butų išgirsti; vizmo vaf,a «mlJrksizmo_ ---------
kaip tamstą^ begyvenate.-, ienininzmo” šventuoju...

Žinoma, jokios svarbių reikalų aptarti. _ Į stovėsime Vokietijos uoste, n^e^as nezino-
Seki*. Ant. Buividienė.

LOWELL, MASS.

Draugų Pieslikų sukaktuvės
Šiomis dienomis Boleslo-1 Nuolat prisimindama,

Amerikoje apie 15 milio- kas jr K. Armonas. Bet ap- nė, kad jie puikiai apsi- tuvininkams nežinant. Ka
nų žmonių yra apsidraudę klausinėjus policija abudu du bo su opozicija n; mane dangi drg. Pieslikai abu
nuo ligos įvairiose draudi- paieij0> ramiai šeimininkauti. Bet —
mo organizacijose, laisvo Apie tai praneša Sao,na’^a^ pradeda bruzdėti, 
susitarimo keliu. Taip pra- paulo mieste leidžiamas lie-i^au ” klubo pareigūnai pa
neša Chicagos Research tuvju laikraštis “Žinios.” ’ sitraukė iš pareigų, protes-
Council for Ėconomic Secu- ------—-------------------------- tuodami prieš viršininkų
rity. ! : netikusį elgimąsi. Nepasi-

Daugumas apsidraudusių Juo didesnė bus Tavo tenkinimas reiškiasi ir kitų 
darbininkų yra apsidraudę Lietuvai gelbėti auka, juo narių tarpe.
pagal susitarimą tarp uniju Tėvynė bus Tau labiau dė- Atrodo, kad nariai ir to- 
ir darbdavių ir darbdaviai kinga. Aukas priima Ame- liau nenurims, kol klubo 
.dalyvauja draudimo įstai- rikos Lietuvių Taryba
gų išlaikyme. skyriai.

nzmo šventuoju... M. Krasinskui. — Prisių-
’ a ♦ i>; i-v • • - džiaunamo tamstom man i Ždanovas turėjo daug įta- laišką suvartojome,vas n Agota Pieslikai mme- dl a 0' 1 s . i kos i Rusijos užsieniu poli-1 Ac,u kad mus neužmirštat.

jo savo vedybinio gyveni- teikete anose pilkose stovy i 4
mo 35 metu sukaktuves. Po- vykios dienose, tanu tams- ^1 :J1S Duvo Menas įs tų 
kilis buvo surengtas sukak- toms ir šiandien dar nuo- bokevikų vadų,

SLA nariai, tai jie rugsėjo 
1 d. buvo išvykę į SLA kuo
pos narių susirinkimą, o 
kai grįžo namo į E. Chelms- 
ford, Mass.. tai rado savo 
sode stalus patiestus ir sve
čius belaukiančius. Svečių 
buvo gražus būrelis.

B. Riesi i kas atvyko į A-

kurie nu-
širdu ačiū. 18t.at?. RHsij°s . P°1RiM. Vo'

...... kietijoj ir supiudė Rusiją su
Su geriausiais hnkėji-j Ameiika ir Anglija dėl Vo- 

mais tamstų, j kietijos. Sako. Ždanovas
Gertrūda Žvilhitė. buvęs “pasaulinės revoliuci-

-------------- įjos” šalininkas ir manęs,i
ISIGYKIME VERTINGŲ 

LEIDINIŲ APIE 
LIETUVĄ.

Amerikos Lietuviu Tary

A. Paulaičiui. — Ačiū už 
prisiųstas iškarpas, bet 
“Keleivin” jų nedėsime, 
nes musų išleistoj brošiūroj 
“Juozas Stalinas” yra daug 
daugiau faktų apie tą Kau
karo razbaininką. Viena jos 
egzempliorį jau išsiuntėme

kad Rusija turi visomis jg- draugui..
Įgalėmis prisidėti prie kapi- Senam Eastonieciui—Ko- 
' talizmo susmukimo pašau- 1 espondenciją turėjome siek 
lyje ir prie Įkūrimo visur; t’ek sutrumpinti, 

j sovietiškos e valdžios. ‘
Kartu Ždanovas buvo ir Pavergęs Lietuvą priešas 

nieko jai naikinti, 
lietuvi, pagailėsi

jis norėjo per rusų "specia- auKOS ir neparemsi ALT 
listus” diktuoti .Jugoslavi- vykdomo Vajaus jai išlais- 
jos diktatoriams, kokią vi- vinti?

ir jos priešakyje nebus Pa4at"lT me"ką 1 'i?-*5 "71*'' S?*, S’*"*"**? <’7S9 S?- rusiškas imperialistas. Jis nesigaili nt
itoi£ žSouės! iSrie^MalgS0 'X biSai^* Pa^ė Jugoslavijoj, kur'Ar Tu, Ii

= konstituciją ir teisingai ei- ? uarti^i,ab5?. T.“ )!s norėjo, per rusų “specia- aukos ir l

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00. ——
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00. .........
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

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

konstituciją ir teisingai ei-į žmona, A. Martinaitė, atvy- ingyti šių vertingu veikalu: 
na savo pareigas. 1912 metais irgi į Cam- ' Constantine R. Jurgėla.

Visiems nariams patarti- bridge. 1913 metais juodu History of the Lithuanian 
na pei-skaityti klubo kon-1 susituokė ir dabar jau 24 Nation, 1948 m., 544 pusk, 
stituciją ir neleisti save už j metai gyvena E. Chclms- stori viriai, $5.90. 
nosms vedžioti saujdd “va- forde. Thomas G. Chase. The
dūkų , kurie klube nori su- Drg. Pieslikai yra išaugi- Story of Lithuania, 1946m., 

įsisukti sau šiltą lizdą ir ja- nę gražią šeimyną, tris dūk- 399 pusk, stori viriai, $3.50.
i me ponautb Jei ldsime, tai teris ir du sunu. Jų sūnūs Lithuania. Country and
dabartiniai klubo boseliai jau yra vedęs, dukteris ište- Nation, 50c.
baigs išvaikyti nmtesnius kėjusios, tik pats jauniau- Pirkėjams duodami dar
klubo narius ir padalys iš| sias sūnūs, kuris dabar eina 3 nemokami priedai. Par-
musų klubo \i>ame mieste-: inžinieriaus mokslus, dar 'davėjams skiriama 20'<

Angliškai - Lietu viskas Žodynas

lyje “garsią” girtavimo sky 
lę.

Jau ir dabar šviesesnieji• . • • ą 1 1 V •*lietuviai to klubo vengia, olformanu. priežiūroje

nėra vedę-. nuolaida. Šios knygos gali
B. Pieslikas dirba vilnų būti panaudotos kaip dova-

plovimo dirbtuvėj ir yra ten na.
jaunieji pataria ir savo tė
vams ten nesilankyti.

Pažymėkite ženkliuku pa
geidaujamą knygą, adresą 
ir pavardę ir atsiųskite

dirba nemažai ir lietuvių ir
visi darbininkai jį skaito _______________

Musų klubo uoseliai visą teisingu prižiūrėtoju ir geru munis šią iškarpą. Mes jums 
klubo veikimą pavertė darbo draugu. , tuojau pasiųsime knygą iš-
, . r_. ._2„ . Sukaktuvių proga drau- pi,ktinai (COD).

gai Pieši i kai susilaukė daucr 
linkėjimų ir dovanų. Ir aš 
nuo savęs linkiu jiems ilgų 
metu ir daug laimės.

Draugas. Adresas

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.

karčiaminiu veikimu, bet 
piniginiu žvilgsniu klubui 
tas nėra labai naudingas 
reikalas. Pavyzdžiui, jei 
klubas padaro 1900 ar 2000 
dolerių apyvartos per mė-

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boaton 27, Mass.

Vardas

I »
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

MŪVIU ŽVAIGŽDĖS UŽ KALĖJIMO GROTU

Los Angeles kalėjimas praeitą savaitę matė kelias garsias Hollyvvoodo “žvai
gždes”, kurios pateko už grotų už vaitojimą draudžiamų narkotikų. Buvo

kuri pripuolamai atėjo aplankyti pažyramus ir Įkliuvo į policijos rankas. Su
imtos žvaigždės greit buvo paleistos iki teismo, o policija žada apvalyti Hollv- 
woodą nuo narkotikų, jei jai tas pasiseks...

KIPRO PETRAUSKO ŽMONA ŠNI
PINĖJANT/ BOLŠEVIKŲ NAUDAI?
Kipras Petrauskas, žymus mas; juk tėvynė šaukia, o 

Lietuvos operos daininin-jus čia. tremtyje, esate išga- 
kas, ateinant bolševikams mos, parsidavėliai vokie- 
pasilikęs Lietuvoje ir prisi- čiams ir amerikonams. Sta- 
taikęs prie okupantų: ta- lino saulė visur apims, 
čiau jo žmona su vaikais "Aktoriai sakydavo, kad 
buvo išvykusi su kitais pa- bolševikai tave iškiausinės, 
bėgėliais Vokietijon ir, kaip dar panaudos propagandai 
dabar rašo tūlas A. Jankų- ir paskui pakars. Ji atsaky-į 
nas, dirbusi tarp tremtinių davo: kad ir pakars, bet 
kaip bolševikų šnipė. metus gerai pagyvensiu ir

A. Jankūno laišką iš-' nebusiu išnaudojama čia, tų 
spausdino “D-kas” šių metų pačių parsidavėlių lietuvių.
24 rugpiučio laidoj. Tarp “Taigi, joks atkalbinėji- 
kita ko jis rašo: mas jau neveikė ir išvažia-

“Dar 1945 m. bolševikų vo- Išvažiavo ne viena: pa- 
spauda ir radijas skalino,: siėmus dukterį Aušrą ir au- 
kad Petrauskienė su visa į giltinę žydę Daną (žydo 
šeima Palangoje vokiečių 'smuikininko dukterį). Jai 
sušaudyta. Vėliau per Vii- buvo sakoma, kodėl pasiė- 
niaus radiją vyras Kipras'mei žydę auginti, o ne Be
prašo grįžti tėvynėn, o ji, tuvę našlaitę? Ji atsakyda-
kada jai buvo pranešta, vo: žydus aš labiau myliu. * ---- —---------
kad vyras ieško ir prašo ‘Kiti jos vaikai: sūnūs Iš to, kas čia pasakyta, formacijas
grįžti, pasakė — kur. kur, Liukas, medicinos gydyto- vargiai galima padaryti iš- tuokiasi ir 
bet ten jau negrįšiu ir savo jas, ir duktė Guoda atsisa- vadą, kad šita moteris šni- pageidauja, 
vyro nenoriu matyti ir gir- kė vykti į raudonąją Lietu- pinėjo bolševikų naudai. Su augšta pagarba, 
dėti apie jį kalbant. Mes vą ir atsižadėjo savo abiejų Greičiau buvo taip, kaip ji
jos nesupratome. Ji pasida- tėvų, kaip bolševikų ir išvy- su vaikais buvo nuo bolše- 
rė viena veikliausių aktorių ko į Australiją. Atsisakė vikų pabėgusi, bet vyro per 
ir spaudos bendradarbių, grįžti su ja ir jos seni tėvai radiją kviečiama grįžti, su-
Kiek ilgesnį laiką gyveno ir sesuo Žalinkevičiutė-Ka- gryžo. Dėlto, matyt, jos -----
Augsburgo stovykloje, nes činskienė - Janušienė. Gau- draugai ir baugino, kad su-į Žuvis kepta nauju budu.
čia buvo įsikūręs Dramos ta žinių, kad ji sovietų zo- gryžusi ji bus “pakarta.” Keturiems žmonėms var- dara:
Teatras. Ji buvo aktyvi na- noje Leipcige smarkiai bu- Reikšminga ir ta aplin- tojama šitokia proporcija: šaukštuko druskos
rė. Daug kartų buvo pas-vo svilinama, kad išduotų kybė, kad jos vaikai bijojo *’ 
mane atsilankius, turėjome visas žinias. Ar ji pasiekė grįžti.
gana ilgus pasikalbėjimus. Lietuvą, dar nežinoma.” ' ---------------

tiems, kurie 
iokio žinojimo

Waukeganietė

VALGIAI

'Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS 

Šioje knygoje telpa daugybė nau-Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- 

Vįsiems kyla klausimas kodėl 
sija nesusiatria su kitomis valsty

bėmis ir kolei Rusija nenori įsileisti 
is kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar
yra demokratija, kokie darbininkų iaika

i uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų PaKennta la a. 
ragyventi? Dabar rusai sako kad ■ DŽIAN BAMBOS SPYČIAI 
įetuva buk tai yra Rusijos dalis. , , ., . .- - ' - - - - 'Ir kitos fones. Daugiau i

Si 
net

L
jų, labai gražių Ir juokingų monolo* 
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revolžucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikšėiojimams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 

Kaina ...... 25c

_______ ______
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas l*" kitos fones. Daugiau juokų, ne-

1 yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa «u. Amerikoj munsamo. Š.ox kny* 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- i *-
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa- ‘£>'9**.’’ e,1^s-. pasikalbėjimai, bu-
kymus į šiuos klausimus galėsi gau-I moristiski straipsniukai ir juokai, 
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą, j Antra pagerinta laida. Kaina 25c. 
9S puslapių didumo. Kaina 50 centų. SOTI A117. M O TEORIJA
DELKO REIKIA ŽMOGUI Sis veikalas trumpais ir aiškiaisrPDT id Vii PVT? faktais parodo, kaip iki šiol keitėsiVAMiI I . I draugijos formos, ir kodėl turės bu-

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad i ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. Į 4 .
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai- NIHILISTAI 
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas
mažiau? Delko žmogui reikia cuk-

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun-

raoK, druskos ir kitų panašių daly- kiai scenoj p^utomas veikalas. Iš
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si- - ----- —-1.-7.^. . -------
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos

viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie-

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

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

žmonės kuria per amžius! šį intri
guojant* politiskai-ekonomišką klau- .-------------- -- —- —
sima aiškina garsusis Vokietijos so- Į tininkas. 224 pusi. Kaina —. $1.25 
cialaemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ...............______ .’........... 10c

Agurkai su rauginta 
Smetona.

Agurkai geriausi būna 
. švieži, tik ką iš daržo, ir ne

peraugę. Kuo jaunesni, tuo 
geresni. Suraikyk juos plo
nom riekutėm, užpilk šaltu 
vandeniu ir tegul pastovi 
15 minučių. Tuomet nu
sunk ir užpilk šitokiu už-

žuvies.

KUNIGŲ CEUBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini-

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia; mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievus

bet visada nukrypdavo nuo Mums tačiau nesinori A? 
temos ir teiraudavosi apie Jankūno kaltinimui tikėti, 
žymesnius asmenis, politi- Jeigu Petrauskienė ištikrų- 
nes naujienas... jų butų buvusi bolševikų

"Bet vengdavo kalbėti į siunčiama šnipinėti, tai ji!

LAIŠKAS MOTERŲ 
SKYRIUI-

1% svaro nuvalytos 
l’-= šaukšto aukų.
1 šaukštas miltu.
Druskos ir pipiru.
Žiupsnis sausos muštardos
1 puodukas pieno.
Sauja duonc- trupinių.
2 šaukštai tarkuoto Sari©. 
Sauja sukap tų petruškų.

1 šaukštukas paprikos, 
šaukštuko cukraus.

1 šaukštas uksuso. 
žiupsnelis pipirų.
Keli laiškai svogūnų.

puoduko raugintos Smeto
nos.Didžiai gerb. Michelso- 

... mene:
kas darosi Lietuvoje. Iš pra- Į nebūtų važiavusi su vaikais. ’ Kaip malonu yra Tamstą I « »_____ ____
džios ir aš nesupratau, ko ji Jankūnas sako, kad Kip- • pasveikinti už tokį pavyz- Supiaustyk žuvį į keturias* galima valgy t prie bet ko
pas mane lankosi, bet kada ras Petrauskas per radiją dingą Motera Skyriaus ve- porcijas, aptaškyk iemono kios mėsos, žuvies, arba at- 
pastebėjau Miunchene, kad kvietęs savo žmoną grįžti dimą* Aš gaunu beveik vi-'sultimi, apibarstyk druska skilai.
11 ’ŽvHii'lC ClICltlTl Vo norcn čninn 1/nn'n ___1? 1 ninircic Tetarti-

išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogiti- 
Kaina ..................................................... 25c

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 

' gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuo- 
jama. Kaina ..................................... 25c

ŽEMAITĖS RASTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo

garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia yra 

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

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razhaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip

viską sumaišyk ir užpilk 
ant agurkų. Tokius agurkus

rvveno ukvie ir augino vaikusTkaiD jis įgijo,valdžią ir pašalino savo bu-
‘MEST arta? i SS? f* *•»<

HpVSRkdS rvaim*. ............... ........ 4itc

ji su žydais susitinka, reiš-lnamo. Šnipų, kurie dirba 
kia, su penktąja kolona, tai;slaptą darbą, per radiją 
ėmiau ir kitus perspėti, kad
butų atsargus. Vėliau teko

sus lietuviškus 
bet nė vienam

sužinoti, kad ji Miunchene 
ir Stuttgarte pastebėta ir su 
politrukais susitinkanti ir 
važinėjanti automobiliais. 

“Ji lankėsi visose musu

laikraščius, ir pipirais. Ištepk keptuvę 
nerandu to- taukais ir sudėk žuvį. Iš

pieno, miltų ir taukų pada- ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ 
ryk uždarą, pridėk prie jo VYSKUPO NAMUOSE.

niekas neieško. Išrodo, kad kių moterims pamokinančių 
Kipras nežinojo kur jo' straipsnių, kaip Jusu veda-
žmona randasi ir todėl per mam “Keleivio” Moterų į pipirų, druskos ir sausą . _ ,__ a», ~
radiją kvietė ją grįžti. Skyriuje. Taigi, brangioji,) muštai dą. Užpilk ant žu- Episkopam vyskupo He-| šiai vaiki* priegUudų, 

Toliau jis sako, jog kiti spaudžiu Jūsų dešinę ir šir-'
aktoriai ją bauginę, kad jai dingai dėkoju už pavyzdin-f 

Lietuvon bolševi- gą puslapi.

O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet .
žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- | DIEVĄ?
rių kiti nepastebejo, ir gražiai juos i Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
apraše. Žemaite yra daug raštų pa- ne?a]į tikėti. Pilna argumentu, ku
isiusi Lietuvoje ir Amerikoje. Ke- rių nesumuš joks jėzuitas. .... 20c 
leivis ’ parduoda jos rastus parasy- į ____
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi LIETUVIŲ KALBOS 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- fDAMATIk’A 
se raštuose ji gražiai aprašo,
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- Pritaikyta Amerikos lietuviams, 
sų gyvenimo būdą ir musų papro- Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- Į tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
sios rašytojos parašu, taipgi paveik- o senimas irgi dažnai nori pagilint 

I, kurias Že- savo raštišką lietuvių kalbos žinoji-

KODĖL Aš NETIKIU

SUglTZUS
organizacijose, Įstaigose ir kai ją pakarsią. Jeigu ji bu- ~ Man labai patiko Ona 
pas politikus, visuomeninin- tų buvus jų ištikima šnipė, Kubilienės straipsnis “Ką nuo 25 iki 30 minučių
kus ir daug ką išgavo. Ak- tai kam gi jie ją kartų? jus manote apie gimdymui --------
tonų buvo atkalbinėjama, Pagaliau, pasiekusi rusų kontrolę?” Tai yra vienas' c_ux;_ •_
kad negrįžtų, tai ji jau vie- zoną, ji buvusi “smarkiai iš geresniųjų straipsnių. To-
šai rėkdavo į akis, kad ga- svilinama , ir dar nesą ži-.kie straipsniai jau senai yra
na mulkinti Visuomenę; noma, ar ji pasiekusi Lietu- reikalingi mums, vargo nu-
lįfjž—' ------ 1 1-0

50c

ižus visiems bus gyveni- vą. skliaustoms moterims. (Sa 
vo laiku buvo daug rašoma

Saldžiosios bulvės su 
obuoliais.

:3 didelės -aidžiosios bulvės. 
; į4jšaukš:a sviesto.

4 šaukštai rudo cukraus.
2 puodukai obuoliu košės.

ke, 19 metų amžiaus bandi
tas, kuris nesenai buvo iš
leistas iš kalėjimo “išban
dymui”. Vyskupo tarnauto
jas, 17 metų amžiaus Zay- 
kžt;* užklupo, .ji ■ kra 
stalčius. Banditas tuoj atk> 
šo Zaykai revolverį ir liepė 
pakelti rankas. Zayka ne-

lais. Kaina

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1) 

Neužsitikintis Vyra; (2) žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokiu^ prietarus, burtus ir tt. J 5c

ŽODYNAS
Dažnas nori pasižiūrėti, 

ar kitas žodis lietuviškai
tas

naši.STOJA J GRAŽUOLIŲ VARŽYTYNES

J visos Amerikos gražuolių varžytynes, Atlantic City, 
N. J., stos šitos dvi gražuolės dėl “Miss America” ti
tulo. Tos dvi panelės yra “Miss Virginia” (Bobby 
Joe Wilson kajrėj) ir “Miss Pittsburgh” (Sarah Jay- 
ne Cromwell dešinėj).

apie “Gimdymų Kontrolę”. N', R bul. J To \ ^n p
šiame skvriuje.—Red). Aš • P • . , 1 • • , paklausė. Tada ..anditasi žodžių, bet dažnai nežinome, kaip
r ati užauginau tris vaiku- ves ir suP‘austy^ Jgiais ke- paleido i jį 3 šuvius. Zayka !t,'krai. f* ’^viškai vadinasi. TamLS, aufunu“,- X,"Sk- X - Jį ?pip!ėšž
ten Tiesa, jie yra labai pa- nde į eai^kil-^ ................. .....
vyzdingi vaikai, bet as pa-iTnrkWAt ? 4 kuviu. vyskupo tuo
dėiau visas savo iėaas kad - ,^met nusunR.J^ b. sudeK tarpu nebuvo namie.Uukiėius ' k?P‘uv«- ,stTn.u? •'«' Kai vyskupas 

uauKiej . teufcajg ai grėstų. Apibars- banditas apiplėšė 
tyk ruduoju cukrum

tinkamai juos 
Jei aš bučiau turėjusi dau
giau, aš nebūčiau galėjusi 
jiems suteikti tinkamo mai-

sugryzo, 
ir jį, at-

, . aP- imdamas $25 pinigų; pas-
dėstyk srnociukais sviesto, kui šovė jį du kartu ir, atsi- 

1 Uždenk viską obuolių koše sėdęs į vyskupo automobilį,sto nei juos išmokslinti, nes;^ pakepink vidutiniame pabėeo. 
ab nėra turtuole. Tiesa, ma-.(apie 350 laipsniu) sugavo 
no vyras visuomet dirbo, 30 Turėt išeitj

jis neuždirba daug. Jei i * .-M?-bet jis neuždirba daug. 
mes butume vaikais apsi
krovę, mes jokiu budu ne
būtume galėję duoti jiems 
tinkamą gyvenimą. Aš nu
kentėjau užtektinai kol su
žinojau gimdymų kontrolės 
budus. Tada mes bijojom 
netik Dievo, bet ir žmonių 
liežuvių, šiais laikais mes, 
moterys, galim be jokios 
baimės žiūrėti pasauliui sta
čiai į akis, nieko neatboda
mos.

Mano 36 metų duktė irgi 
augina tris vaikučius, vieną 
sūnų ir dvi dukteris. Ji 
taipgi senai uždarė garniui 
duris. Mudvi abi pilnai pri
tariam gimdymų kontrolei, 
esam Jums dėkingos už to
kių straipsnių talpinimą, o 
p. Kubilienei už jų parašy
mą. Butų labai gerai jei bu- 

| tų galima išreikalauti lega
lias gimdymų kontrolės įn-

poreijos.

Mes kasdien girdime daug angliškų

je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00 

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c

TAVO KELIAS {
SOCIALIZMĄ.

parašė L. Bluraas. Trumpas ir aiš
kus socializmu aiškinihiąs^ . . 25c.
£AIF> SENOVĖS žM(feiĖS 

PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?
Labai įdomus senovės filosofų da- 

leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos." 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ 10c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

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

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para- 

,, --------- — ------------------- ------------ — šė K. Stiklelis. Kaina ............................. 25c
Policija vėliau ji « knyuą parodo, kodėl taip mano-1 “Keleivis.n fi3s Broadwav 
t i . v .. .. _ . ma. Labai domus ir pamokinantis «*«**v^, ^ oroanuiy,Dabar jis yra nu- 

i pamišėlių namus 
ištirti protą, o paskui bus 
atiduotas teismui. Prieš jį 
yra 50 visokių apkaltinimų.

įdomus ir pamokinantis I 
skaitymas. Kaina ........................ 25c1 So. Boston 27, Mass.

Mamyte Labai Dėkinga

Iš KNYGŲ MOKINOSI 
' VOGTI.

Kimšti kiaušiniai.
6 kiaušiniai.
Pusė puoduko salierų.
4 šaukštai smulkiai suka

potų žalių pipirų. ;-------- .
Truputis svogūno. thicagoj nesenai buvo
Žiupsnelis sausos muštar- įgauti du jauni vagys, Mc- 

dos. Caffrey 18 metų ir O’Con-
Pora lašų Worcestershire noi\20 metų, kurie buvo iš- 

soso. !auž? ir apvogę 9 krautu-
Drasko ir pipirų- yes- .Policijai jie pasakė,
Majonezo. ..ad ls"atizymų amato jie
Užpilk kiaušinius šaltu iš kuriu pa

vandeniu. užvirink ir užsuk ^.skolindavę iš Chicagos 
ugnį. Tegul pastovi vande- J’esojo knygyno. Krimina- 
iry iki atauš. Tuomet nulupk ^jos. knygose jie rasdavę 
juos ir ne pjauk išilgai. Iš- paaiškinimų, kaip įsilaužti 
imk trynius ir sutrink su vi- [*r 8togą, kad nesukėlus 
sais priedais. Sudėk tą košę e'™o; kaip atrakinti seifų
atgal į kiaušinius, atšaldyk kombinacijas ir tt.________
šaldytuve, apibarstyk ža
liais cibuliukais ir duok sta-j Biznieriams geriamia eie- 
lan. pa$i»kelbti “Keleivyje.”

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

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

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

Keleivis
•M E. Broodvray, So. Boston 27, Mam.

v
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Iš Plataus Pasaulio
Ginčą* Ucl Makedonijos Kinijos Komunistai

Jugoslavijos vyriausybė šiaurės Kinijos komunis- 
paskelbė griežtą kaltinimą tai paskelbė sudarę naują 
prieš Bulgarijos valdžią ir ‘‘šiaurės Kinijos liaudies 
sako, kad bulgaru komunis-• valdžią”, kuri žada siekti 
tu valdžia nori atplėšti nuo valdžios visoje Kinijoje.

Lietuva taip aklai uždara?
K. Karčiauskas

Chicago, 11L

Liūdna Pamoka
Parašysiu apie mano ne

laimę, koki mane ištiko rug
piučio 13 d. Gyvenu pas 
gaspadorius. Jie nusipirko 
naują namą ir augusio 13 
d. persikėlė j tą naują na

gesinimų. bę, todėl tos naujos vai- nė nuėjo pas buvusius na-
džios sudarymas nieko ne-įmo savininkus pasiimti rak- 
nakeičia padėtyje. į tus ir grįždama užsuko į

--------  dešimtštorį ką tai nusl-
Paragvajus ir Ispanija i pirkti.

Kvantungo Armija
Kadaise Mandžurijoj ja-' 

ponai laikė stiprią “Kvan-i 
tungo armiją”. Kada Japo- Pietų Amerikos Paragva-! 
pija susmuko kare, Kvan-ijaus respublika nutarė vėl Krautuvėj ji susidrauga

vo su nepažįstama moteriš
ke ir kartu jos parėjo iki 
ty musų naujųjų namų. Ka

tungo armija buvo nugink- .užmegsti diplomatinius san- 
luota ir pateko į rusų nelai- tykius su fašistine Ispanija, 
čvę, bet 20,000 tos armijos i .Diplomatiniai santykiai. .
kareivių išsilaikė iki šiolei tarp tu valstybių buvo nu- gaspadinė įėjo į namą,■*»_ Ji—1--1------- .z. J , i I tai “draU-

keliąis.
Bet vos tik gaspadinė spėjo

Mandžurijos kalnuose ir..traukti’ 1946 metais, kadaJ°s nepažįstama 
veda derybas”! didžiosios demokratinės vali nučjo savaistik dabar 

«.u rusais 
dėl pasidavimo.

ir amerikiečiais stybės nenoriai bandė nu
versti diktatorių Franko.

Bulgarijos Parlamentas
Bulgarijos lėlių parla-

Atominiai Pašnekesiai
Amerika, Anglija ir Ka-

mentas vienbalsiai nutarė nada rugsėjo šeštą dieną 
išreikšti vyriausybei prita- į Londone pradėjo pasitari- 
j imą dėl 7 to parlamento mus apie atominį, saugumą 
narių arešto. Septyni parla- ir apie kitus su atominiu
jnento nariai buvo areštuo
ti todėl, kad komunistai 
juos įtarę nukrypus nuo 
teisingos “kominformo” li
nijos. Sako, tie parlamenta
rai bandę užmegsti santy
kius su Jugoslavijos Tito.

ginklų gamyba ir atominių 
paslapčių išlaikymu susiju
sius reikalus. Amerika, An
glija ir Kanada per karą 
bendrai gamino atominius 
ginklus ir visos tos šalys ži
no atominiu ginklų paslap
tį.

Olandijos Karalienė
Po 50 metų karaliavimo, 

senyva Olandijos karalienė 
Wiihelmina pasitraukė ant 
karšybos ir užleido sostą

Ekvadoriaus Prezidentas

pasidėti savo daiktus ir pra
dėti rengtis, kaip per užpa
kalines duris įėjo ta jos ne
pažįstama “draugė”, jau ne 
viena, bet su viena juodu-! 
ke...

Mano gaspadinė klausia 
tas motelis, ko jos čia at
ėjo? O ta nepažįstama jos 
“draugė” sako: ‘‘Pasiilgau 
tavęs ir atėjau, o dabar pa 
sakyk man, kur tu laikai sa-; 
vo pinigus? Jei nepasakysi, 
tai mirsi!” :

Gaspadinė išsigando ir 
pasakė. Bet tos nepažįsta
mos plėšikės tuo nepasiten-

SO. BOSTON

AKIS SALLY” PAKALBĖS DABAR TEISME

Amerikietė Mildred Elizabeth Giliers, 47 metų pa
nelė,. per karą dirbo Hitleriui ir per radio įkalbinėjo 
Amerikos kareivius “važiuoti namo” pas savo žmo
nas ir meilužes, o Europą palikti Hitleriui tvarkyti. 
Už krašto išdavystę ta gražialiežuvė dabar patrauk
ta teisman ir turės pasiaiškinti. Čia matyti, kaip ji 
Washingtone, D. C., apleidžia teismo tardytojo salę.

Skaitytojų Balsai

Ekvadoriaus respublika kino. Jos paėmė pinigus ir 
laisvai išsirinko naują vals-į padariusios kokj tai gėri-

Gerbiama 
dakcija,

kilmingai pasižadėjo tą
dalyti. Pažadus kada nors Kalvarijos valsčiaus. Mielos sesute.;, 
teks ir įvykinti, ypač jei pi- 
liečiai neatleis reikalavę.

E. P.

15,000 ALIEJAUS DAR 
BININKŲ STREIKUOJA

Kalifornijoj 15,000 dar
bininkų aliejaus valyklose 
išėjo į streiką dėl uždarbių 
pakėlimo. Streikas prasidė
jo sekmadienį. Aliejaus 
kompanijos sako, jei strei
kas užsitęs kiek ilgiau, va
karinėse valstijose pradės 
trukti aliejaus.

REIKALINGAS BAKERYS
Dirbti lietuviškoj kepykloj. Dar

bas nuolatinis, atlyginimas geras. 
Kreiptis laišku ar asmeniškai j:

Plekavičius, (37)
763 Cambridge st.,

Cambridge, Mass.

Penki Forniiiuoti Ruimai
Penki fomišiuoti kambariai su 

virtuve, netoli nuo Westboro Tum- 
pike kelio, išleidžiami nuomon. Dau
giau informacijų klaust telefonu: 
W ėst boro 2358.

(i:$a) Setigenstadt bei W’urzi»urg. 
Litauen Lager, Germany.

Ieškau Petronėlės Ryckiutės (ište
kėjusi Amerikoj), kilusios is Kibi
nu kaimo, Pajevonio valse., \ ilkavis- 
kio apskr. Išvykus į Amerikų po di
džiojo karo. Aš esu jos brolio V įkto- 
ro žmonos sesuo. Rašykit šiuo adre
su: _ (36)

Eugenija Kazimierskaitė,
$4 i„ L. Wetmorc,
Js<27 5th avė.,

Three Kivers, Que., Canada.

Paieškau savo giminių Vokietijoj, 
brolio Jono I-azausko ir sesers >11- 
chalinos Banaitienės, arba jos vaikų, 
Vlado ir Onos Banaičių. Kas man 
duos apie juos žinoti, gaus oovanų. 
Jie yra kilę iš Miciunų kaimo, Puti
nėlių miestelio, Kauno krašto. Ma
no adresas: (37)

Mary Bisekerskis
R. F. D. 1, Box 75,

Reed’s Ferry, N. H.

j APSIVEDIMAI
Paieškau apsivedimui draugės apie 

50 metų amžiaus. Aš esu pavienis. 
Daugiau žinių suteiksiu per laiškų.

John Smith,
5327 Chancellor st., Phil’a, Pa.

Paieškau sau draugės, kuri mylė-
n • ■ a s* ___ tų gyventi ant farmos. Aš turiu 4bParsiduoda Gera r arma akrų farmų ir dar pinigų kiek, todėl 
186 akrai žemės, trobesiai, elektra, norėčiau kad ir moteris turėtų kiek 

prie grįsto kelio, busas sustoja prie nors. Plačiau apie save paaiškinsiu 
durų ir mokykla netoli. Parsiduoda per laiškų. (37)
dėl blogos sveikatos. Daugiau žinių William Meskauskas,
klauskit laišku. (37) i R. D. 2, Pierpont, Conn.

Mrs. Z. Adams, - ---------------------------------------------------------
Triangle Stage, Whitney Point, N. Y. Pajieškau apsivedimui draugo. Pa

geidaujama, kad butų vidurinės lka- 
JAUNA MERGINA i žmogus ir turėtų kiek turto. Aš 

turiu nuosavų namų. Norėčiau gauti 
draugų ir gaspadorių. Su pirmu 
laišku prašau prisiųsti savo atvaiz
dų. Tik. rimtam laiškui bus atsaky
mas. A. B. S., (36)

P. O. Station 3Š’,
161 Ames st., Montello, Mass.

Nori mokintis piano ir akordijono
muzikos tarpe lietuvių Philadelphi- 

• joj, rugsėjo mėnesy. Kreipkitės šiuo
adresu: (38)

Miss H. Juškevičiūtė,
4515 Wilmslow Road,

Baltimore 10, Md.

‘Keleivio’’ re- pirkti. Su pagarba
Alex Vainorius

Prisiunčiu jums SI5 pre
numeratai atnaujinti pen
kiems metams ir veliju kuo

Pittsburgh, Pa.

Gerbiamieji,
didžiausio pąsisekimo ko- Prisiunčiu $6.10. Tebūnie

tybės prezidentą, kurs pra- mą, liepė gaspadinei išger- voje su Stalino agentais ko-; 6 doleriai prenumeratai• . • , — — • . • • _ • >.   U V. - • . • * v j * a   "S Z\ *kad:
“Jei negersi, tai mirsi”.
ti, vis grasindamos,įdukterei Julijanai, kuri rugį eitą savaitę užėmė savo vie

šėjo šeštą dieną buvo iškil- tą. Naujas prezidentas, Ga
mingai karunavota. Olandi- lo Plaza, buvo išrinktas de-1 Gaspadinė išgėrė ir greit po 
joj karališko sosto įtaka mokratiškai. Ištisus aštuo-to užmigo. Tai buvo apie 
yra nedidelė ir yra daug inus metus Ekvadoriaus res-'2 valandą po pietų, 
mažesnė, kaip Amerikos publika buvo valdoma pre- 
prezidento Įtaka i krašto Ridento, kurį šautuvai buvo 
politiką. ‘•‘išrinkę’’ kraštą valdyti.

munistaiš. Su pagarba, dviems metams, o 10c. ce- 
P. Stonis, kio iškeitimo išlaidoms pa- 

• Walpole, Mass. dengti. Su pagarba
---------- John Warekois

KAS MUMS RAŠOMA
Dėl Narutavičiaus ir Kitų 

Dalykų

Gerbiama
dakcija.

‘Keleivio” re-

aukštus mokslus į inžinie
rius. Seniau buvo mada, 
kad kaip tik kiek prasimo
kydavo, tai tuoi keisdavo

Mes parėjome is darbo 
apie 4 vai. ir radome gas- 
padinę gulinčią, kaip negy
vą. Pašaukėme policiją, ku
ri nuvežė gaspadinę į ligo- 

: ninę, kur ji išgulėjo 24 va
landas.

Nepažįstamos plėšikės, 
gaspadinei užmigus, išver
tė viską ir pavogė 360 dole
rių šeimininkų pinigų ir

Gerbiamieji,
Prisiunčiu $6 ir skiriu 

penkis už “Keleivį”, o už 
vieną dolerį prašau prisiųs
ti knygų. Su pagarba,

Rhinelander, Wis.

Gerbiama administracija, 
Prisiunčiu $4, tris už 

“Keleivį”, pusę už kalendo- 
P. Stakėaas, rių, o pusę dolerio Mikoliu- 

Calgary, Canada. kui. Jei kalendoriaus nebe- 
--------  turit, tai visus likusius pini-

Gerbiama administracija,^ v““n£
Gavau pranešimą, kad ne?. •

pavardę. Tiesa, taip daro- 600 dolerių mano pinigų! 
me ir Amerikoje, nes čiaAčiū už paaiškinimą apie

Lenkijos prezidentą G. Na- kaliais su sunkiai ištariama 
į-utavičiu. Dabar tikrai ži- pavarde ir darbo sunku 
nau, kad iis buvo kilimo gauti. Bet Lietuvoje to rei- 
lietuvis. Lietuvoje savo lai- kalo nebuvo, tai buvo tiktai 
ku buvo daug tokių bajorų, netikusi mada.
kurie traukė visa jėga į o
Lenkiją... , iš Lietuvos negaunu jo-

1894-97 metais man teko kių žinių. Tuoj po karo už
tarnauti caro kariuomenėje- sibaigimo buvau gavęs laiš- 
Buvau Karšo tvirtovėje, ką nuo giminaičio, bet tame 
Kaukaze, “kriepostnos arti- laiške nieko ypatinga nera- 
lerijos” dalyje. Tenai buvo šė. Tik pasakojo apie spor- 
daug suvarytu lenkų, lietu-,tą, mokyklas. Iš to laiško 
viu latvių * buvo ir žvdu. atrodė, kad Lietuvoje prie 
Su manim kartu tarnavo Stalino kiekvienas piemuo 
vienas lietuvis, pavarde Na- bus baigęs universitetą... Po 
uitis Buvo gerai pamoky- to laiškai nutruko ir kaip 
tas ir jis man pasakojo, kad ten yra su tais univereite- 
jo vyresnis brolis einąs tais, žinių nebeturiu. Kodėl

Skaitykit Naujienas
h TŪKSTANČIAI lietuvių yra 
’ TCKSTANČIAI jų JD 
Fnu>cūsijoje, Norvegijoj*, Ivedlj 
(i* savo gimtojo krašto Itantą) 
lr Jflaų giminės, Jūsų draugai. Jūsų

NAUJIENOS tiems livlettotleiiis lietuviams tarpininkauja,
-akeibia jųprisiunčiamus JlStStoS

NAUJIENOS sptusdna raitas iinomų Lietuvos rašytojų Ir 
tenalistų,kurie vaidai plįį £

P*C1Sujtydim*NAVJIENAS, JĄ. patinto apį« looa GoĮytoą 
keHu. kirto, teko koliorti tūta Į J“?"1* *>*■* 1

b« nuoto
IUAUJAT.. “•P’"**11*

gMSĮ lOhlųaf —tam. HOOi

jį'* hųseitb čeki arba mokėt orderi adresui
naujienosCktaftl 0L

•2
Jie nori m J»

i

Tai tokią pamoką gavo
me. Mano gaspadinė gavo 
pamoką nedraugauti su ne- o aš turiu 
pažįstamomis saldliežuvė- 
mis, o aš gavau pamoką ne
laikyti pinigų namuose, kur
visokios 
tikti.

KAM REIKIA KAMBARIO 
Riehmond Hill, N. Y.

Vienam vyrui kambarys su 
šilima ir karštu vandeniu. Kai
na prieinama. Važiuoti reikia 
Fulton linija iki paskutinės 
stoties. Matyti galima bile lai
ku. (38)A. S.,

101-56 115th st.,
Riehmond Hill. N. Y.

Noriu Fanuos Ant Rondo*.
Norėčiau pasirendavot farmų nuo 

10 iki 100 akrų, su gerais trobesiais. 
Galima butų susitaikyt ir iš pusės. 
Aš esu be šeimynos. Prašau rašyt 
man šiuo adresu: (37)M J. Wftlls-
P. O. Box 360, Baliston Spa, N. Y.

Reikalingas
Darbas ant farmos, nesunkus ir 

nuolatinis. Apie mokestį susitarsime 
per laišką. Rašykit šiuo adresu:

Anthony Savickas, (37)
R. 1, Hart, Mich.

PAIEŠKOJIMAI
Kalvaiti (Jurgio, 

i brolį).
Paieškau VincąY’o* gali net Floridon nuvažiuo-! Adolfo ir Jono kalvaičių brolį). Jis prenumerata pasibaigė. La- n įgyveno, rodos, »p>e Bostonų ir buvoibai ačiū, kaa pranešėte ir Dabar sveikinu visą Ke- 4ęs j, „

1 J iZ-i * - E 1 1-Akzv leivio stabą ir linkiu vi- »P«« ji prašau maloniai pa-
siems visa gera. Su aukšta Sunku man. esu liūdnas. pa?art)a jg januĮj,

Mana moteris jau ketun 1 s
metai serga, guli ligoninėje. Fond du Lac, Wis.

du vaiku ir pats 
juos auginu. Bet kaip ten 
bebūtų, aš noriu, kad Mai
kio Tėvas lankytų mane,.

CIVILINES TEISĖS

(Atkelta iš 2 pusi.)
nelaimės gali iš- todėl prisiunčiu 5 dolerius, matyti ir padidinti bausmes 

r. L-a* 4 su puse už “Keleivi”, o „7 nnlipininkn aanvalinvi- iP. L^os 4
Hamtramck, Mich.

Bimba, Maskva ir Lietus
Per didžiuosius karščius 

Brooklyne, kada saulė ne
žmoniškai kepino ir šilimos 
buvo virš 106 laipsnių, aš 
turėjau išeiti į gatvę ką tai 
nusipirkti, fijau Grandstry- 
čiu ir kai priėjau prie 
Union evenius, pamačiau 
beinantį žmogų su reinkou- 
čiu ir lietsargiu. Priėjau ar
čiau ir žiuriu, kad tai drau
gas Bimba.

Jis ėjo greitai, visas su
šilęs, šlapias, kaip žiurkė 
įkritusi į išiugas. Neišken
čiau, priėjau ir paklausiau 
ji: '

—Sakyk, draugas Bimba, 
ar lietaus lauki, kad taip 
keistai apsirengei?

# —Ne,—atsakė Bimba — 
lietaus nelaukiu, bet per 
radio ką tik girdėjau, kad 
Maskvoje smarkiai lija...

Nieko nebesakiau ir nu
ėjau sau. Tik sau pamisli- 
jau, kaip sunkiai tie musų 
vadai piakaituoja, norėda
mi rengtis pagal Maskvos 
orą...

uz policininkų
pusę dolerio už kalendorių. mUg.
Su pagarba Panaikinti “pagalvės mo-

Charles Waich, kesnius”, kurie kai kuriuo-

sauvaliavi-

Ona Kalvaitienė,
(16) Kass«l-Oberwehran. 
Mattcnberg’, Churchill str. 7, 
D. P. Camp,
Germany, U. S. Zone.

Paieškau dėdės Jono Navačėno, 
kilusio iš Zarazų apskričio, Anta
lieptės valsčiaus. Benediktavo kai
mo. Kas jį žino, prašau duoti man 
žinių. (33)

Balys Yjjinskas,
43 Ridgely avenue,

Bridgeport 5, Conn.

Chicago, III. valstijose buvo įvesti su Akė<lži“ 
tikslu apsunkinti kai ku- 

Gerbiamoji redakcija, liems piliečiams dalyvavi 
Prisiunčiu ?4 ir skiriu 3 ma rinkimuose.

Paieškau draugo Felikso Vieliaus, 
kilusio iš Telšių apskričio, Petraičių j 
kaimo, ir (riminių Liudviko ir Gre- 
lęoriaus Burbų iš Telšių apskričio,

karapijos. Aš esu Felicija 
aite, dabar Kengrienė. 

Prašau atsiliepti šiuo adresu:
-Hrs. F. Kengrienė,

22 Trull st., Dorchester 25. Mass.

Aš ir žmona paieškom giminių ir 
pažįstamų tremtyje. Aš, B. Balčiū
nas, kilęs iš Rokiškio apskričio, 
Kruonio parapijos. Bajorų kaimo; 
mano žmona, Ona Danilevičiūtė, ki
lusi iš Šilavoto parapijos, Klebiškiu 
kaimo. Prašome atsiliepti šiuo adre
su: B. Balčiūnas,

P. O. Box 344, Mexico, Me.

už “Keleivi ”, o 50c. už ka- išleisti įstatymą, kure 
lendorių, o kas lieka, tai draustų diskriminaciją dar- 
Tėvui ant tabakos. Maikiui buose dėl rasinės, tikybi- 
duodu geru dienų, o Maikio ?ės ar tautinės kilmės pne- 
Tėvą prašau, kad neuž- žasties. _
mirštu lankyti mano name- Paminėjome tik kelius_ _____________________
llUS Kai aš pradedu skaitv- Pasiūlymus. Prezidento ko-į Turiu Amerikoje penkias possese-
6 Tėvo varvas tai subėga ™ra«ė daug tų pa-i

siūlymų, O prezidentas dau-'mis labai norėčiau susirašinėti. Aš 
geli tų pasiūlymų patiekė a

klausytis visa šeimyna ir 
laukia, kada ateis kitas - - . , A
Maikio su Tėvą. pasikalbę- intymų projektų formoje 
jimas. Todėl prašau lankv- kongresui^ kad jis apsvars
tė jr Heku su pagarba ir lsle>stų reikalingus

Stanley Savickas. ist^ymuį
Duquesne, Pa. , 80-as kongr^as to nepa-.

____ _ darė. Bet prezidento komi-i
sija civilinėms teisėms sau-j 

Gerbiamieji. goti, padarė gerą darbą/
Aš prisiunčiu $4, nes ma- platus raportas šimtais i 

nau, kad mano prenumera- tūkstančių ekzempliorių pa
tą jau pasibaigė. Prašau plito po visą kraštą ir visur 
siuntinėti iaikfuštį, kaip nukėlė galvojančių žmonių
siuntėt iki šiolei. Tris dole- susidomėjimą. Mokyklose, 
rius skiriu už~ laikraštį, o universitetuose, tikybinėse

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, čemery
čia yra vartojama nuo drugio, 
nuo gumbo, nuo geltligės, nuo 
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 keiiškėlį, 
užpilkit šiltu ar šaltu vandeniu 
ir už valandos galit gerti arba 
įdėkit unciją čemeryčios j bon
ką vyno ar stipresnio gėrimo ir 
galit gerti po valgių, čemery
čios svaras $1.35.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.
KUO UtSISENfcJUSlŲ, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETK'S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilasien 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbų nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damus po <5c., >1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite moneyj 
orderį j: (42)

LBGULO. Dept. 2.
4S47 W. 14tk Street,

CICERO SS, ILL.

Pakalbink bisaiarina |». 

siskelbti “KalthryjV* pa* 

garsinti sava bisaj. tarp U» 
tuvh|.

vienas doleri Tėvui. Su ge
ru pasimatymu.

D. Andrusa,
Uckawanna, N. Y.

Gerbiamieji.

organizacijose žmonės skai
to tą raportą ir pradeda 
galvoti, kaip kovoti prieš) 
įaporte iškeltas blogybes 
kasdieniniame gyvenime. 

Vėliau ir kongresas turės 
įteikiu junVs $5 ir skiriu paklausyti piliečių balso ir 

tris dolerius preftumeratai tu,ės Paimti prezidento iš- 
metams o likusius pinigus keltus įstatymus. Abidvi 
skiriu “Keleivio” namui iš- partijos prieš rinkimus iš-

Tikra

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— 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. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS"
636 Bro*dway. So. Boston 27, Mass.
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Vietinės Žinios
IŠDALINO APIE 10 TŪK

STANČIŲ “TIKIETŲ”
Per šventes musų valsti

jos policija ir kelių prižiū
rėtojai buvo mobilizuoti i 
kovą prieš nelaimingus at
sitikimus ant kelių. Auto
mobilių registratorius R. F. 
King patsai su 200 savo pa
dėjėjų važinėjosi keliais ir 
tikrino, kaip automobilistai 
važinėjasi. Per šventes po
licija išdalino apie 10,000 
pabaudos tikietų už neat
sargų važinėjimą arba už 
Įvairius mašinų trakumus.

Dėka didelėms pastan
goms ir priežiūrai nelai
mingų atsitikimų ant kelių 
buvo nedaug, bet visai jų 
nebuvo išvengta. Tarp kitų, 
švenčių metų automobilio 
nelaimėje žuvo visoj Nau
jojoj Anglijoj žinomas or- 
chestro dirigentas Jack 
Marshard, kurs užsimušė, 
kada jo automobilis atsi
daužė i medi prie Medfield.

Iš viso ant kelių N. Ang
lijoj žuvo 10 žmonių, o 6 
žmonės žuvo dėl kitų prie
žasčių švenčių proga.

LIETUVAI REMTI DRAU 
GIJOS PIKNIKAS

Sekmadienį, rugsėjo 12 d. 
prie Lake Chauncey, West- 
boro, Mass. 9 mylios nuo 
Worcesterio Į Bostono pu
sę, bus didelis piknikas. Ji 
ruošia Lietuvai Remti Drau
gija. kad sukėlus lėšų savo 
šalpos darbui tęsti.

Piknikus prie Lake Chaun 
cey L. R. Draugija rengia 
kasmet ir visada jie turi di
deli pasisekimą. Šiais me
tais bus išdalyta daug do
vanų. Piknike bus geras or
kestras, šokiams yra didelė 
pastogė, kur galima ir nuo 
lietaus pasislėpti, jei oras 
bandytų pasibaikoti.

Todėl iki pasimatymo ši' 
sekmadieni, didžiajame L. 
Remti Draugijos piknike.

Vienas iš narių.

SO. BOSTON

JIS MOKA PRAILGINTI GYVENIMĄ

Gaisus rasų profesorius Sergiejus Voronovas, kurs 
prieš 20 metų pagarsėjo, kaipo “gyvenimo prailgin- 
tojas ', čia parodytas su savo žmona Venecijoj, savo

niekas nežino ir jis to nesako.

Haverhillio Gyventojas U-l ORLAIVIS ARKLIŲ 
mainė 19 Čekių ir Dingo LENKTYNIŲ LAUKE
Haverhillio gyventojas J. , ^štadienį nakčia vienas 

J. Merrit, gelžkelio tarnau- ,ar?^<as, .01^aivls, kuriuo 
to jas, prieš mėnesi laiko iš- ^ltenantas G. F.
kešino banke savo darbo | ptzgerald, sugedo ore ir 
draugų 19 čekių ir po to j a^V,n^ *4^1° leistls- Jis 
kur tai dingo. ŠĮ pirmadienį1 nu&“eK*° Chicagos arklių 
jis grįžo namo, o jo žmona au^’ 3unan?e
pranešė policijai, kad jos 7 . .zmonili žiurėjo, kaip
vyras nori pasiduoti. Poli- O1^aivis nutupe. Lakūnas 
cija jį paėmė ir apklausinė-
ja. J. Merrit sakosi, kad jis 
po tų čekių iškešinimo bu
vo kidnaointas, bet jo dar
bo draugai mano, kad jis su RADUO PROGRAMA 
jų pinigais . buvo išvykęs Lietuvių Radio Korpora- 
ieskoti geiip laikų ’. Polici- cijos programa ateinantį ne- 
ja bando išaiškinti, kur J. dėldienį iš W0RL stoties, 
Merrit buvo per mėnesį lai- 950 kilociklių. tarp 9:30 ir 
k°— į 10:30 ryto bus tokia:

--------------- 1. Muzika.
Senatorius Rowe kandida- 2. Dainininkė Janice

tas į gubernatorius. Hagberg-Ankstutė iš Wor-
Sen. Edward M. Rowe stato i. • ,

savo kandidatūrą republikonų p al)ie * a&5. . * . Po programos parašykitenom,nacijoms į gubematonus J
rugsėjo menesi. Jeigu jis bus šiuQ a(fregu; WQRL 
įsnnktas, j,s padarys,^ sta. tion> Lithuanian Program,

4 216 Tremont st., Boston,
Panaikinsiąs nesveiką politi- Mass., pranešdami savo įs-

nutupė. į^anunas 
išliko sveikas, bet orlaivis 
buvo šiek tiek sugadintas 
nusileidžiant.

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

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

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

€28 E. Broadway, So. Bostoao
Tel. SO 8-4148

Expert W»tch Repairing 
3 to 7 Day» Service

Ketvirtis and Co.
Watchea - Jew«lry .
Radios - Electrical AppKaneaa

379 W. Broadway. So. 
Tel. ŠOU 4649

Dorchesterio Lietuvių Klu
bo Susirinkimas

Įvyks penktadienį, rugsė
jo 10 d. 8 vai. vakare, klu
bo patalpose. 1810 Dorches- 
ter avė.. Dorchestere. Kvie
čiame visus atsilankyti.

Valdyba.

S. Kowalskis Buvo Pabėgęs 
iš Ligoninės

Steponas Kowalskis, 28 
metų sauthbostoniškis pra
eitą savaitę buvo jau trečią 
kaitą pabėgęs iš Bostono 
State Hospital, kur jis yra 
laikomas dėl nesveiko pro
to. Jis iš ligoninės parėjo 
namo. kur jo žmona, nieko 
nelaukdama, pašaukė poli
ciją ir ligonis vėl buvo nu
gabentas i ligoninę.

Dar

Viktoro Ančikauskio , Pirmieji D. P. Atvyks Spa-
Nelaimė lių Mėnesį

Southbostoniškis Viktoras Išvietintųjų žmonių komi- - . - , ,, . ----- j-
Ančikauskis, kurs gyvena sijos pirmininkas, Ugo Ca- "ę ™nybę tarp gubernatoriaus pudz us o skelbimus prašo 
ant G st.. praeita ketvirta-, rusi, praneša, kad pirmieji, ir dabartinio Bostono majoro mėsini j o( 2 East Broad- 
dieni važiavo automobiliu išvietintieji žmonės, pagal. Curie-V- Pertvarkysiąs mokės- *ay, bo. Boston 27, Mass.
Dorehesteryje ir ant jo už-į naują D. P. įstatymą, at- į sistemą taip. kad didelė da- _________ Steponas Mmkus
puolė kita "mašina. V. Anei- vyks į Ameriką spalių mė- Jls tl* $L500 000,000, kuriuos, R
Suskis buvo smarkiai su-, nesį. Išvirintieji REIKALINGAS^BUTAS
trenktas. bus vežami per New ^orko ;r Korporacijos sumoka leoera- tegul praneša “Keleivio" ofisui. Bu-

-------------- ir per Bostono uostus.
Ugo Carus; šios savaitės

linei valdžiai. pasiliktu valsti- Ra!" būt South Bostone, Dorches- 
- J jos ižde l®'?J?:_R<’xl>uryj,e ar ..•Ia.n’a‘!’a Plain,

Pv;‘€p“°j J Pnw?ll pradžioje išskrido į Vokie- Pertvarkysiąs mokesčius ant
r r.nmtvoll ^,4,-taiVvTnrt ^urjis tarsis su valdi- nekilnojamų nuosavybių taip.

bet nemažesnis kaip 3 kambarių.

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
334 BROADU'AY.

SO. BOSTON, MASS.

Susižeidė Mrs. G. Povilai- 
tienė

Praeitos savaitės pradžio
je Mrs. Grace Povilaitienė. 
kuri gvvena So, Bostone 
Fifth st. išėjo Į krautuvę 
pirkinių daiyti. Išėjusi iš 
dešimtštorio ii taip nelai
mingai pergriuvo šalygat- 
vyje, kad nusilaužė sau 
ranką per riešą. Dabar ran
ka įdėta i gipsą ir teks gy
dytis ilgesnį laiką.

Revere Gembleriai 
Neiš gaudyti

Sekmadienį policija su
ėmė vieną Revere miesto 
“gemblerį”, tūlą restorano 
savininką DiCarlo. kurs 
kaitų su kitais septyniais 
lošikais buvo pagautas vie
noje lošimo lindynėje. Da
bar pasirodo, kad kiek se
niau tas DiCarlo buvo per
šautas kitų lošikų ’oekozi- 
riuojant jo restorane.

V » ACOS *!RUNELAlMeSU

S5 pSietuoį Bostono t's“™ '“0?^ "Ura"i‘i Ui
‘ registracijos įstaigą. fJ-.S ? ‘ - ^20 taksu. goję $25 pašalpos savaiteivyrų

Jis buvo patrauktas į teis
mą už “valkiojimąsi”, bet ir 
teismas to kunigo neatbai
dė nuo pikietavimo.

važiavimui į Ameriką.

A. J. NAMAKSY
SEAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0918
Ras. 37 ORIOLE STREET 

Wcst Roaborr, Ma—
Tel. PArkvrey 7-1233 W "

Pakeisiąs valdžios tarnauto- Visais insurance reikalais 
iams algas, taip kad mažiausia kreipkitės į (nuo35

Banditai Kidnapino Biznio 
Vedėją

Nakčia iš šeštadienio į 
sekmadieni nežinomi ban
ditai užpuolė dorchesrieti 
Salvatore Indrisano. kurs 
važiavo automobiliu į Quin- 
cy, ir atėmė iš jo 92 doleriu 
ir jo krautuvės seifo kom
binaciją. Banditai Indrisa
no surišo ir paliko pakelėje, 
kur jį kiti žmonės vėliau iš- 
liuosavo. Krautuvės seife 
Indrisano turėjo 5,000 do
lerių. bet banditai nesuspė
jo seifo iškraustyti, nes po
licija greit pastatė prie 
krautuvės sargybą.

Prasidėjo Revere Rakie- 
tieriu Byla

Vėliau prie kunigo pikie- p antradienį piaridėjo Pakelsias ^^1^ senatvėj, pri-į
prisidėjo ir VVallace jau- ? hv ir *ere*niu

šalininkai, kurie se- fen*’e™i ^įninku bj- 
,-„au buvo žinomi, komunis- >a; Is v,s0 teismo atsaKomy- 
tu jaunuomenės vardu, o,b?n Patraukta 4 . zmo: 
dabar pasidarė ‘ progresy- ae?: antradieni tiktai
viais”. Tu jaunųjų praeita 15 •taJtn'?m,B’> pilės 
savaitę atėjo visis bončius? tclsnl» del ™ apka'unimo.
Kai kuriems veteranams ne- • . .
patiko tie pikietai ir jie Dorcheatenete Moteris No 
juos išvaikė. Policija turėjo
Įsikišti ir peštukus nuramin
ti.

to pi 
nieji

alga metams butų S1500, vie
toj dabartinės $1200. 

pašalpą i
daugiau ir geresnių 

namu veteranams, ir tt.. ir tt.

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

SO 8-2483

DR. D. PILKA
2 IU 4
7 iU •

.. Ofiso Valandos:
ir

546 BROADWAY 
80. BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUth

Minkų Auto-Akci- 
dentas

Praeitą trečiadienį pava
karėj pp. M inkams važiuo
jant iš City Point paiurio 
automobiliu ant jų mašinos 
užvažiavo vaikėzų prisėdusi 
mašina ir smarkiai juos už 
gavo. Laimei, pp. Minkai 
nebuvo sunkiai sužeisti, tik 
supurtinti ir išgąsdinti. Po 
nelaimės juos apžiurėjo; 
Dr. D. Pilka.

Mašina, kuri užpuolė ant 
pp. Minkų karo. buvo prisė
dusi paauglių, o ją vairavo 
jaunas vaikinas iš Maine 
valstijos dargi be draiverio 
laisnio. Jaunikliai norėjo 
“pasirodyti” ir važiavo, 
kaip patrakę.

Pp- rėjo Šokti į Upę
Mrs. Margaret Pigai. 42 

metų moteris Jš Dorcheste-

Cantrell sako. kad jis agi-i ponmn nKai ją
tuoja už taiką ir yra prie-, su’aiye- Moteris sakėsi. Kao 
ringas vyrų šaukimui į ar- J1 turinti taug rūpesčių ir 
mija. Policija saugoja, kad ąpganesta\o, kad policinin-
pne registracijos Įstaigos 
neįvyktų naujų muštynių.

kai jai nedavė nušokti į
upę ir užbaigti savo vargus.

BALSUOKIT Už 

Mažesnius Namų Taksus 

Daugiau gerų Namų 

Geresnes Algas Valdžios 

Tarnautojams 

Didesnę Pašalpą Senatvėj 

Daugiau šteito Kolegijų 

High Sehoolę Baigusiems 

Už Amerikos Lietuvių Draugą

i Gugernatorius
(Sis:.) t»eo. L. Culbcrt 

263 Bailcy st.,
Lawrcncc, Mass.

BALSUOKIT Už

Edward M. R0WE

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REP8TS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valsad—: 2-4 Ir 4-3 

Nedaliomis ir Sventadlentala: 
■•e 14 IU 13 ryte

378 HARVARD STREET 
■a—a SU arta Caatral Bt

CAMBRIDGE. MASS.

DIDELIS METINIS

Girių Gaisrai Maine 
Valstijoj

Keliose vietose Maine 
valstijoj dega girios. Prie 
Appleton ir L’nion mieste
lių girios gaisras taip išsi
plėtė. kad tų miestelių gy
ventojams duotas įsakymas J 
pasiruošti apleisti namus, 
kad gaisras jų neužkluptų. 
Iš viso 1800 žmonių yra pa
siruošę apleisti savo namus.

Smith-Corona (I I M M k |< portable VyJjil J. 1jxVtypewriti

TeL ŠOU

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nss 9 ryto iU Y

Šaradomis:
Nao • ryto IU 13

447 Broadvrag
SO. BOSTON, MASS.

SIUNTINIAI EUROPON

Rengia Lietuvai Remti Draugijos Centras

Sekmadienį, Rugsėio-Septemher 12
LAKE CHAUNCY PARKE, WESTBORO, MASS.

Pradžia 1 vai. po pietų.

Grieš Diįvelio orchestras. Dainuos “Aušrelės” ir 
Worcesterio moterų chorai.

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

Bušai eis iš South Bostono, nuo Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainės 12:30 vai. ir iš Worcesterio nuo 

i Lietuvių Piliečių Kiiulio 1 vai.

Kas nori padėti alkanam 
broliui tremtyje maistu, bet 
nežino kaip ir ką reikia 
siųsti, tam mielai jiataniaus 
Lietuvai Remti Draugija, 
l'ž $10 ji siunčia šitokios, 
sudėties siuntinius:

2 sv. kavos.
•5 sv. cukraus.
4 sv. lašinių.
3 sv. riebalų.
1 kvorta valgomo

jaus.
1 kana cocoa.
2 gabalai muilo.
1 pora moteriškų kojinių.
Pasinaudokite Lietuvai 

Remti Draugijos siūlomu 
patarnavimu. Išrašykite če
kį ar monev orderį vardu 
Lithuanian Aid Associotion, 
Ine., ir nusiųskit šitokiu ad* 
lesu: 99 Ward Street, Wor- 
cester, Mass. Kaitų pridė
kit adresą žmogaus, kuriam 
siuntinys turi būt nusiųstai.

(38)
Valdyba.

alie-

Ketvirtis and C o.
379 We»t Broadvvay South Botton, Mas*.

Telcphone SO 8-4649

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL. Kimbal 

Kambarys 243
BOSTON. Tlef. Lafayetta 3371 

arba:

Edu cato«...9BCCessfuI businessmen 
and u-oaen ssy typing helps you 
to memoriae. eapress yourself more 
dearly. get ahead fasrer! That s why 
• typ<Tkriter is SO esscnuai m high 
Khc>,.; aod collcgc.

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

ayetto i 
2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraaje Patikriateą
Valandos:

Noo 9 ryto IU 7 vak. kaadlaa 
Nodtliom, nuo 10 ryto iU L.

BOR1S BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato tondką, 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

TYTOJ AI 
(Insured 
Moven)

Perkrauatom 
čia pat ir į to- 
limaa vietaa.
Saugi priežiūra, kaina 
326 BROADWAY.

80. BOSTON.
Tat SOUth Boatoa tfu

J
k aaa 1 ■SI

■ J

t




