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Amerika, Kanada ir Europa 
Sudaro Karo Sąjungą

Derybose Washingtone Sutarta Kurti Šiaurės Atlanto 1 
Sąjungą — Karo Sąjunga Bu* Sudaryta Po Amerikos 
Rinkimų — Amerika Padės Apginkluoti Eurooą — Bri* 
tų Dominijos Remia Sąjungą.

Kinijoj Komunistai 
Eina Pirmyn

Kinijos pilietinis karas 
kurią Įeis J. Amerikos Vals- vis labiau plečiasi ir komu-: 
tybės, Kanada ir Vakarų nistai skelbia paėmę dar 
Europos valstybės. Po Ame- du svarbius miestus, Cheng- • 
rikos nnkimų bus pasitari- chow, Honan provincijoj,! 
mai dėl sukvietimo plačios ir svarbų gelžkelių mazgą 
konferencijos, greičiausiai Paotow. Komunistų verži- 
Washingtone, kur bus galu- masis pirmyn visoj Kinijoj 
tinai aptarta bendro gyni- sukėlė didelės baimės ir Ki- 
mosi klausimai. nijos parlamente vienas na-

Šiaurės Atlanto karo są- rys iškėlė reikalavimą, kad

Iš Washingtono praneša, 
kad ten jau ilgą laiką ėjo 
derybos dėl sudarymo ka
riškos gynimosi sąjungos, j

junga turėtų tikslo garan
tuoti visų prisidėjusių vals
tybių teritorialinę neliečia
mybę ir saugumą. Bendras 
gynimasis butų užtikrintas 
tuo, kad visos susijungusios 
valstybės subendrintų savo 
ginklus, užtikrintų viena 
kitai kariškas bazes, turėtų 
bendrą karišką vadovybę. 
Amerika ir Kanada imtųsi 
padėti Vakarų Europos kra
štams apsiginkluoti ir pasi
ruošti gintis, jei Rusijos im
perializmas bandytų plėstis 
toliau i Vakarus.

Amerikos vyriausybė Į 
naują karo sąjungą eitų 
tiktai iš anksto gavusi kon
greso ir ypatingai senato 
pritarimą.

Anglijos dominijos, Indi
ja, Pakistanas, Ceilonas, 
Australija, Naujoji Zelan
dija ir Australija, jau suti
ko dėtis prie Vakarų Euro
pos valstybių karo sąjun
gos, o i platesnę gynimosi 
sąjungą bus stengiamasi Į- 
traukti ne tiktai 5 Vakarų 
Europos valstybes, bet ir 
Italiją. Norvegija, Daniją, 
Portugaliją, Airiją, Graiki
ja. Turkiją, Iraną ir Ispa
niją.

Jei Rusija duos laiko li
ne puls anksčiau, 1949 me
tai bus persilaužimo metai 
ir “Vakarai” žada pasiruoš
ti visokiems pavojams.

prezidentas Čankaišekas 
pasitrauktų ir važiuotų “ato
stogoms i Jungtines Ameri
kos Valstybes”. Pirmą kar
tą Kinijos parlamente iš
keltas toks reikalavimas 
prieš Čankaišeką, kurs iki 
šiolei buvo skaitomas ne
pamainomu krašto vadu.

Keliavo 7ft00 Mylių 
Per Klaidą

Mrs. Emilia de Rivera, 
14 vaikų motina iš Puerto 
Riko, lankėsi New Yorke ir 
gavo žinią, kad jos vyras 
sunkiai serga. Ji nuvyko Į 
LaGuardia aerodromą, išsi
pirko bilietą skristi Į Puerto 
Riko, bet per klaidą išėdoj 
orlaivi, kurs skrido Į Lon
doną. Virš Atlanto ta pa
keleivė suprato savo klaidą, 
bet buvo per vėlu. Ji nulėkė 
i Londoną, o iš ten sekan
čiu orlaiviu grižo vėl i New 
Yorką ir po 7,000 mylių be
reikalingos kelionės, praei
tą šeštadienj, iškėlė j Puerto 
Riko prie savo vyro.
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REPUBLIKONŲ KANDIDATAS SU TAUTINIŲ GRUPIŲ ATSTOVAIS

Gubernatorius T. E. Dewey spalių 20 d. turėjo New Yorke pasimatymą su 
tautinių grupių atstovais. Paveiksle matyti iš kairės i dešinę Peter Jurcak 
(slovakų), Leonardas Šimutis (lietuvių), St. Tka ch (Karpatų rusų), gu
bernatorius T. E. Devvev, teisėjas Blaire Gunther (lenkų), A’Grubesic (kroa
tų). E. S. Rohak (ukrainiečių), Nich Stepanovic (serbų) ir Jack Zagar (ka
talikų slovėnų).

Pirmas Laivas su Išvietintais 
Atvykstajjmeriką

Laivas Atplaukia Šį Sekmadienį i New Yorką — Atvyks
ta 168 Lietuviai — Pirmame Transporte Keliauja 813 
Žmonių — Kas Mėnesį Turėtų Atvykti po 10,000 Žmonių

Walter Reuther Kai- Traukinys Užmušė 
tina Republikonus Tris Lietuvius
Automobilių unijos pirmi- Praeitą savaitę ketvirta-

ninkas, Walter Reuther, sa- dien j per pietus prieš Jud- 
ko, kad republikonų partija son, Ind., traukinys perva- 

Jugoslavijoj yra priversti- ruošia didžiausią “vagys- žiavo automobilių, kuriame 
nos valdiškos organizacijos, tę”. Jis sako, kad republi- važiavo lietuviai chicagiš- 
jų uždavinys yra padėti konai rengiasi atiduoti Ten- kiai. Trys keleiviai, Ona 
diktatūrai kelti gamybą ir.nesse Valey Authority, vai- Mažeikienė, Barbora Pocie- 
vykinti penkmečio planą, į džios pinigais .įkurtą upių nė ir Juozas Adomatis bu- 
Jugoslavijos diktatoriai reguliavimo ir‘elektrom ga-!vo vietoje užmušti, o Juo- 
unijų kongresui išdėstė rei- mybos milžinišką Įmonę, zas Vaišnora, kurs automo- 
kalą daugiau gaminti ir at- privatiniams kapitalistams bilj vairavo, buvo sunkiai 
silaikyti prieš komunistinių! eksploatuoti. Republikonai sužeistas. Chicagiškiai lie- 
kaimynų sraudimą ir eko- taip pat žada ir atominės tuviai buvo išvykę j Indiaf- 
nominę blokadą. Laukia- energijos gamybą perleisti nos valstiją grybauti ir 
ma. kad unijų kongresas privačiam kapitalui išnau- jiems grįžtant namo įvyko
vienbalsiai pritarė maršalo 'T~ ----- V,:1---- v--— - -
Tito politikai.

Jugoslavų Unijų Pir
mas Kongresas

Belgrade susirinko pir
mas Jugoslavijos darbinin
kų unijų kongresas. Unijos

PALESTINOS KLAUSI 
MAS BUS VĖLIAU 

SVARSTOMAS

t-Siūlo Internacionali- ySpalių 20 d. iš Bremerha- 
. - ven uosto Vokietijoj įsplau-

ZUOlI JerUZttų kė pirmas laivas su išvietin-
Popiežius Pijus XII pa- tais žmonėmis, kurie atvyk- 

skelbė enciklika ar ganito- sta i Ameriką pagal kon- 
jišką laišką, kuriame jis gveso išleistą DP Bilių. Lai- 
siulo padaryti Jeruzali in- vas “General Black ’ veža 
ternacionaliniu miestu, kurs 813 žmonių. Tame skaičiu- 
butų prieinamas visų tiky-Į Je yra lenkų 388; LIETU- 
bų ir visų tautų žmonėms, V — 168; Žmonių be pi- 
ir kad religijos laisvė butų lietybės, kurių skaičiuje 
užtikrinta tame mieste. Po- yra lietuvių—83, Cechų 
piežius siūlo katalikams ~63; Latvių—32; Ukrai- 
melstis, kad taika Palesti- niečių—17; Vokiečių 16; 
noj butų atstatyta. Bet svar- Estų—14; Jugoslavų — 12;
biausias enciklikos tikslas Rumunų—10; Vengrų 6. 
yra paveikti Jungtinių Tau- Pagal tikybas atvykstan- 
tų seimą, kad jis išskirtų tieji pasiskirsto šitaip: 491 
Jeruzalio miestą, kaipo in- katalikas, 161 žydas, 73 pra 
temacionalinj miestą priei- voslavai, 68 protestonai ir 
namą visų tikybų žmonėms, nepažymėtos tikybos—18
Jeruzalis yra skaitomas ir 
žydų, ir krikščionių ir ma- 
gometonų “šventu miestu”.

doti. Virš to republikonų šita baisi nelaimė, 
partija remia atidavimą
privačiam kapitalui eks- VETERANAI ŠAUKIA

| ploatuoti aliejaus atsareas WALLACE’UI
jurų pakraščiuose. Dėl tui “IŠDAVIKAS”

Rusai Baugina Ber
lyno Vadus

Sovietų kariška valdžia 
Berlyne skelbia, kad šeši 
žymieji Berlyno miesto va
dai, socialdemokratai ir de
mokratai, yra “karo kursty
tojai ir fašistai”. Rusų pul
kininkas A. Jelizarov sako, 
kad sovietų kariškas teis
mas nusprendęs, jog vokie
čių socialdemokratų ir de

Tremtinių tarpe yra 63 
našlaičiai, kuriais rūpinasi 
Care for European Child- 
ren komitetas kartu su tau
tiniais komitetais, Įskaitant 
ir BALF-ą.

Laivas “General Black"5 
yra karo transporto laivas. 
Jis dabar yra paskirtas kar
tu su keliais kitais laivais 
tremtiniams gabenti Į Ame
riką. D. P. Komisijos pirmi
ninkas, Ugo Carusi, kurs 
grižo iš Vokietijos, sako, 
kad reikės paskirti daugiau 
laivų, kad Į Ameriką galė
tų atvykti kas mėnesi ne

! SVSi^te^i . Kalbant “trečiosios” par- 
•Tunctinių Tautų seimas;^ niHDrėndes kad alie-'tlJOS kandldatui H. Wall‘ 

atidėjo vienai savaitei Pa; gį Sft vtSdeit, “f” vie’

mokratų vadai Berlyne esą "?aži?u>. kaiP 10,000 išvie-
tintųjų žmonių, nes kitaip 
negalima bus atgabenti Įs
tatyme numatytą skaičių iš
vietintųjų.

Pirmas laivas su išvietin
tais žmonėmis atvyksta ši 
sekmadieni Į New Yorką. 
Savaitė vėliau atvyks kitas 
laivas Į Bostoną.

Primintina, kad tremti-

kalti, o todėl rusų kariška 
valdžia Berlyne reikalauja, 
kad miesto valdyba “imtųsi 
žygių” prieš tuos rinktuo
sius miesto tarybos vadus.

nas karo veteranas para-lestinos klausimo svarsty
mą ir tik ateinančią savaitę 
imsis tą reikalą spręsti. Šią 
savaitę UN saugumo tary
ba svarsto arabų skundą 
dėl žydų puolimų Negev 
dykumos srityje. Arabai 
sako, žydai sulaužė taikos 
paliaubas.

mis turi priklausyti federa
linei valdžiai, bet republi
konai nori jas palikti atski-

truperio uniformoje jam 
sušuko: “Wallace, aš kalti-

rų valstijų žinioje, kad pri- f_olicija
vatus blrvr'tob'stJ; rvoiatu vete! aną tuoj išmėtė pro 

duris. H. VVallace tame mi

NAUJAS VAISTAS GY
DO DŽIOVĄ

Streptomycin yra naujas
vaistas, kurs labai padeda . ......................
gydyti džiovų. Taip prane-i ?lam-s .gelbėti ir imigraci- 
ša iš Pittsburgho džiovinin

vatus kapitalistai salėtu
tuos turtus eksploatuoti. ' tinge siule d-d
30,000 KAREIVIU FRAN- įj v-al,^ybl^ karla°Inene 

CIJOS MAINOSE XX1JFraneUaak Left^ 
_ Francuos valdžia pasiun- čechoslovaki jai ir “Bene-

te policiją ir 30,000 karei-. jux» kraštams, 
viu j siaurinės Francuos

KIEK UŽDIRBA MŪVIU 
ŽVAIGŽDUTĖ

Populeri Amerikos filmų 
aktorkėlė, 11 metų Marga- 
rett O’Brien, 1947 metais 
uždirbo 193,848 dolerius. 
Daugiausiai pajamų ji turė
jo iš mūviu, .kur jos alga 
siekė 154 tūkstančius dole
rių, 27 tūkstančius ji gavo 
iš radio ir 11 tūkstančių do
lerių iš kitų šaltinių. Mo
kesčių ta aktorka sumokėjo 
68 tūkstančius dolerių.

jos darbams BALF vykdo 
vajų. Nuo jo pasisekimo pa
reis ir musų galimumai 
tremtiniams pagelbėti. BA-

kų ligoninės daktarai, kurie 
per du metus darė bandy-

ANGLIJA SOCIALIZUO- 
JA PLIENĄ

Anglijos parlamentas šį | mainas, kad komunistų ve- 
antradienį pradėjo svarsty- darni streikieriai negalėtų

mus su naujuoju vaistu ir,
atrado, kad streptomycin > įf. kolon.'J« 5ky"?! !r veJ' 
labai gelbsti kovoje priej.^l?1 ,I,rasolma skubla,,ru?s- 
džiovoslicų. tis į Jūsų kolonijų atvyks-RUS1JA SAKO, “NE 

DĖL BERLYNO
Jungtinių Tautų saugumo

sugadinti anglių kasyklų.
Daugumas mainų buvo per-

tatymo parlamente laukia-' imtos be jokių susirėmimų, taryboje Rusijos atstovas 
ma labai daug ginčų. Įsta- ° e kur komunistai bandė Višinskis vetavo Berlyno 
tymas numato paimti Į vai-; PP^^ntis, policija ir karei- klausimo sprendimą. Šau-

. i stybės rankas visas stam- v,ai juos išvaikė. gurno taryba svarstė “ne-
biasias plieno Įmones ir tiki - ------------ utraliųjų šalių padalytą

piic.-invcii pim.ui, .ICO T. . . . . smulkesnės firmos galės' PARAGVAJAUS MAIŠ- kompromisini pasiūlymą,
jis numato atiduoti pietinę g'!ik‘‘ Plačiose rankose, bet TAS NUMALŠINTAS bet rusai ir dėl to kompro-
Palestinos Negev dykumą "^a5 kad aktvbė^sek 1ir j°S bUv itrau,ktos j bei?d‘ Paeitą sekmadieni Pa- mišo pasakė NE.
arabams. Prezidentas Tru- ~ rą gamybos planą ir veiks ragvaiaus respublikoj buvo Ha bar saugumo taryba
manas praeitą sekmadienį!^įorius pagal centralinės Įstaigos sukilusi kariuomenė, bet gali klausimą perduoti UN
padarė pareiškimų apie dabartini įtempimas išduodamus laisnius- Paragvajaus valdžia skel- ’f3'"
»'SP“,J,,S’n.SSa? 5S ‘aT Vakarų ir Rytų pereis ......................... .

AMERIKOS POLITIKA 
VĖL KEIČIASI

J. A. Valstybės buvo pa 
sisakiusios už priėmimą Pa
lestinai Bemadotte plano. 
Tam planui pritarė ir Ang 
Ii ja. Bet žydai smarkiai 
priešinosi tam planui, nes

G. MARSHALL NELAU
KIA KARO

ti plieno pramonės sociali- 
zacijos Įstatymą. Dėl to Įs-

___  tantiems tremtiniams visais
ORLAIVIO NELAIMĖJ 3 budais gelbėti.

ŽUVO 19 SUŽEISTŲ BALF Seimas Chicagoje 
Cbanute, III. kariškame pžsihjėžė surinkti siais me 

aerodrome vienas orlaivis
su 22 kareiviais besileisda-
mas žemyn dėl blogo oro 
atsidaužė į baraką. 3 karei
viai buvo vietoje užmušti, o 
19 buvo sužeisti.

tais 5 milionus dolerių. Bet 
tai užsibrėžimas. Reikia la
bai sunkiai dirbti ir visiems 
dirbti, kad vajus pavyktų.

Aukas pinigais, rūbais, 
maistu, imigracijai blankas 
grąžinti ir naujų blankų 
prašykite, adresuodami: 

United Lithuanian Relief

ir pasiskė už pirmąjį UN • Italija žada bendra- UNIJOS SKUNDŽIASIplaną kurs numato Izrae- J Vakarais, kad TEISMUI M , ...
lio! ^tolintis karo pavojų. , C. L O unijų vadovybė &S°irateknb

Palestinos klausime jau ket- cTATVę abi aiviii .atlduotl teismu1 mas, kurį Paragvajaus vai-
virtų kartų keičiasi. Į STA JS^OR^ VIŲ dŽU nUmalbna Pi™as bU‘

- rr* --___ J- <4*

bia, kad maištas jau yra tų vetavo svarstomus klau- 
numalšintas ir maišto va- simus 
das, pulkininkas Carlos

vo birželio mėnesį.

SIŪLO KONVOJŲ I 
BERLYNĄ

Generolas Arnold, per ka
rą vadovavęs Amerikos oro 
pajėgoms, sako, kad Berly

KLAUSYSIS KĄ “RYTAI 
KALBA

Amerika pastatė didelę Fund of America, Ine., 105 
“radio rekordavimo” stotį Grand St., Brooklyn 11, 
Rhodes saloje, Viduržemių N.Y. Tel. EVergreen 7-1422 
juroje. Ten bus užrekor- ir EV 7-1423.
duojami visų Rusijos ir jos 
satelitų radio stočių prane
šimai, kad žinojus, kokią

SIŪLO GAUTI GREN
LANDIJOJ BAZES

propagandą ir kokias nau-* Senatorius Alexander Wi-
Karo laivyno vadovybė Ta komisija uždraudė “ma 

REIKIA TURĖTI STIP- praneša, kad ji turi progra- sinius pikietavimus” prie'SOVIETAI STIPRINA KA- ne Rusija “blofuoja” ir jei 
RIAUSIĄ LAIVYNĄ mą statymui 28 greitų or- dirbtuvių laike streikų. Uni- RIUOMENf VOKIETIJOJ amerikiečiai pasiųstų Į Ber!_!•! 1 !• 1 X 7 • • a • 1 • _X X _ — •• - 7 - _ -—f—1-1 x_ 1 •Republikonų kandidatas laivių nešiotojų, kurie galės jos protestuoja prieš tą pa- 

i prezidentus, T. E. Dewey, gabenti didelius bomberius. tvarkymą ir prašys teismą, 
karo laivyno dienoje sakė, Laivų pastatymas pareika- kad jis panaikintų ir kitą

Rusai Vokietijoj, prie ru- lyną ginkluotą konvojų ve
šų zonos sienos, sutraukė žimų su maistu, rusai ne
daug kariuomenės ir, sako, dijstų nieko daryti. Gen.

kad Amerikos karo laivy- lauš daug laiko, bet jei kil- Darbo Santykių Komisijos kad ne mažiau 100,600 ka- Arnold sako, kad generolas
nas turi būti stipriausias tų būtinas reikalas, laivų tarimą, dėĮ uniių finansinę 
j asaulyje, kad visi agreso- statyba butų pagreitinta. | atsakomybės už nelegalius 
riai žinotų, iog mes galime Didieji orlaivių nešiotojai agentų veiksmus, dargi iei 
ir esame pajėgus ginti pa- busią apie 60,000 tonų tai- tokie veiksmai yra pačių 
šaulio laisvę. jpuroo. itmijų draudžiami.

deivių buvo aptraukta ar Patton butų jau senai sura
dau prie amerikiečių ir an- bl’tų sulaužyti Berlyno 
ghj zonų Pauf artilerijos blokadą ir nebūtų leidęs 
ir tanku daliu atkeliama iš m-ams kelius Į miestą už
gytų į Vokietija) darvti.

jienas skleidžia Maskvos ley kreipėsi Į valstybės sek- 
diriguojamos radio stotys, retorių G. C. Marshall, kad 

—r:?;  __  valstybės departamen tas
SVRKINOJ TRI IMANAS tUOJ Pat..PradėtM derybas 
SVEIKINO TRUMANĄ : su Danija dėl nuolatinio 
Apie milioną žmonių Chi- karo baziij Grenlandijos sa- 

cagoje išėjo pasitikti prezi- lojo. Senatorius sako, Gren- 
dentą Trumaną kai jis lan- landija butų labai svariu 
kėši tame mieste pirmadic- karo atveju, o jei ji patek-
nį. Iš ten prezidentas išvy
ko i Clevelandą ir vyks' Į 

; Bostoną.

tų Į priešų rankas, tai grės
tų didelis pavojus lytinėms 
Amerikos valsijoms.
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RINKIMŲ IŠVAKARĖSE i svarbiuose klausim u o s e. I 
-------- Skirtumai liečia:

Ateinantį antradienį yra 
rinkimų diena. Renkamas 
šalies prezidentas, atstovų 
rūmų nariai (kongresmo- 
nai), trečioji dalis senato ir 
vyksta vietinių pareigūnų 
ir seimelių rinkimai.

Didžiausio dėmesio kelia 
prezidento rinkimai, nes 
nuo to priklauso busima ad
ministracija. Rink Įminė 
propaganda eina pne galo, 
abu svarbieji kandidatai 
pasisakė dėl savo busimos j 
politikos. Iš kandidatų pa
sisakymų atrodo, kad tarp 
jų skirtumai nėra dideli. 
Abu svarbieji kandidatai 
sutinka sekamuose klausi
muose :

Pakelti minimalinį darbinin
kų uždarbį. Prez. Trumanas 
siūlo iki 75 centų valandai,

Taft-Hartley bilių. Prez. 
Trumanas siūlo jį panaikinti,, 
o gub. Devvey pasisakė už tą 
bilių.

Kandidatai nesutinka ir dėl, 
kainų kontrolės: Prez. Trami
nąs reikalauja įvesti kainui 
kontrolę, o gub. Dewev mano,} 
kad ji yra nereikalinga.

Kandidatai skirtingai pasi
sakė ir dėl priverstino sveika
tos draudimo: Prez. Trumanas, 
siūlo plačią draudimo progra-. 
mą. o gub. Dewev pasisakė 
prieš priverstiną draudimą li
gos atsitikime.

Šalia tradicinių partijų 
kandidatų yra išstatyti kan
didatai ir nuo smulkesnių 
grupių, kurios neturi jokios 
vilties laimėti.

_____ Pietinėse valstijose yra
gub. Devvev nenurodydamas išstatyta? kandidatas. į pie- 
koks tas pakėlimas turi buti. |zidentiis nuo ‘valstijų tei- 

Abudu kandidatai sakosi ?>» P^į08. arb? dlx‘e‘ 
Stovį Užtai, kad federalinė! krayj.-.Tai yra demokratų 
valdžia remtų butų statybą, o
gub. Dewey siūlo, kad federa
linė vyriausybė, valstijos ir 
vietos savivaldybės skirtų lė
šas statybai.

Abu kandidatai pasisakė už 
praplėtimą socialinio draudi
mo, įtraukiant dabar neap
draustus darbininkus ir pake
liant apdraustiems išmokėji
mus.

Abu kandidatai pasisakė už 
palaikymą žemės ūkio produk
tų kainų, kaip kongresas yra 
nutaręs.

Abu kandidatai sakosi stovį 
už priėmimą civilinių teisių 
įstatymo, abu siūlo išleisti įs
tatymus prieš linčiavimus ir 
kovoti prieš diskriminaciją.

Abu kandidatai skaito rei
kalinga, kad vyriausybė ne
leistų pasikartoti ūkio krizei, 
koki buvo ištikusi Ameriką 
per didžiąją depresiją.

Abu kandidatai žada remti

maištininkų partija, kuri 
yra priešinga prezidento 
Trumano civilių teisių pro
gramai.

Amerikos socialistų par
tija turi išstačius! kandida
tą į prezidentus, Norman 
Thomas, socialistų partijos 
vadą. Jo kandidatūra jau 
statoma kelintą kartą. 1944 
metais jis surinko visoj ša
lyj 80,518 balsų. Kol Ame
rikos liberalai, darbininkų 
organizacijos ir pažangieji 
inteligentai nėra susibūrę į

DAKTARAS JONAS ŠLIUPAS

Lietuvių tautinio atgimimo veikėjas Jonas Šliupas 
(gimė 1861 metais, mirė 1944 m.) daug dirbo tar
pe Amerikos lietuvių nuo 1884 metų iki pirmo pa
saulinio karo. Jo palaikai (pelenai) dabar parvežti į 
Ameriką ir spalių 10 dieną buvo palaidoti Lietuvių 
Tautinėse kapinėse Chicagoje.

Amerikos visuomenė 
VVallace “trečią partiją” J 
teisingai įvertino. Ameri-ji 

i kos liberalai pasmerkė tą j 
partiją, kaipo veidmainių 
ir penktakojų partiją.

Amerikos darbininkų uni
jos pasmerkė tą partiją, 
kaipo reakcijos pagelbinin- 
kę ir liberalinių jėgų skal
dytoją!

Amerikos
smerkė tą partiją 
dviveidžių politikierių gen 
gę, kuri žada ir kapitalis- ^kamutų,

Kas Savaite Į
Rusai Butų Durni...

Anglu profesorius F 
S. Blackett parašė knygą ir minu 
joje sako, kad rusai

mums “broleli, broleli”, bet 
M. mes visvien drįstame atsi- 

kad mažasis franki- 
butu nis “uodas” nešioja šių die- 

maliariją—fa-socialistai pa- dumi, jei 'priimtų Amerikos nų šlykščią maliariją 
uotii! kaino plana atominei energijai sizmą. . .kaip kontroliuoti Toki kontrolė Kai kurie lietuviški 
htikienu er-n- Konuouuou. kuni-

kad amerikie- gai. kaip ir bolševikai, ma- 
lankyti Rusijos no, kad pasaulis turi pasi- 

todėl rinkti arba fašizmą arba 
bolševizmą. Jų galvose ne

minti Rusijos pramonės že- telpa mintis, kad ir cholera 
J r- - - - • ------ lygiai yra blogi

, tams ir darbininkams visas ciai galėtų 
‘gerybes, bet tikrumoje tar- pramones centius, o - - 
nauja svetimam imperializ- amerikiečiai galėtų 1<&^ 
mu; minti Rusijos pramones ze-
‘ Tiktai Amerikos bolševi- '; belapius ir paskui daužytų JJ* maras 
kai “širdingai” remia H. bombomis dnbtu\e?... .
Wallace. Tiktai Amerikos Tiesa, rusai irgi galėtų Girdėjot Naujieną? 
bolševikai už tą partiją rė- iankvti Amerikos pramonės. Spalių 20 d. bolšeyikų 
kauja ir garsina VVallace- centrus ir pasidaryti bom-:“Laisvė”.paskelbė naujieną 
Tayior, kaipo “liaudies bardavimams žemėlapius, s; 
kandidatus”. x “

avo skaitytojams. Ji sako: 
žemėla-!“mes šimtu nuošimčių su

neš1 tinkame su Daily Worke-, Bet, rusai tomu
Žiūrėkime, — ir lietuvių pįus jau įr dabar turi, 

eilėse už Wallace-Taylor Amerikoj pramonės išskirs- 
rėkauja ir šūkauja TIKTAI tvmas krašte nėra joki pa- Tur būt ir maskoliskos 
bolševikai, Maskvos klap- į slaotis. , “Laisvės” skaitytojai nusi-
čiukai ir Amerikos aiškus; jeį pasaulis ruošiasi ka- šypsojo, paskaitę tą nau- 
išdavikai. Tiems Maskvos ,-uį, tai šito anglo sampro 
agentams nerupi nei darbi-, tarimai yra visai tvarkoje.

nu

jieną. Nes kada kas 
girdėjęs, kad “Laisvė’

yra
ne-

ninkų, nei lietuvių intere- Rodymas savo paslapčių!sutiktų su “Daily Worke- 
oal .-iii” t o c “Wnrkeri.«” ne.sai, bet jiems labai rupi busimam priešui tikrai ne
patarnauti Maskvos dikta- butų didelio protingumo į-
turai. Tokie tai žmonės iš
leido “Laisvės” spaustuvėj 
lietuviams suvedžioti rinki
minę

rodymas.
Bet mes kur tai girdėjo

me, kad atominės energi-

Pažadu Mazgotė
Bolševikai, pagal Mask-1 Rooseveltas”. Na. o Roose- 

vos nurodymus, pradėjo,!veltas tą “išmintingą žmo- 
pagimdė ir išvedė į viešu-į gų” vadino “kvailiuku”, ar

pažadų mazgotę, ;jOs kontrolė tam ir planuo- 
“Balsuotoją”, kuriame pri-, jama, kad karo nebūtų. Ma- 
rašė devynias galybes paža- į tomai, rusai mano kitaip, 
dų. Ten jie žada ne tiktai Ar bus kontrolė ar jos ne- 
Roosevelto politiką vykdy-|bus — Stalinas visvien 1_:lai-

riu , o tas “VVorkeris’' ne
sutiktų su Maskvos linija?

Bolševikams nuomones 
kepa Maskva, kaip blynus. 
Jiems tik bereikia tas gata
vas maskvines nuomones 
valgyti ir pedliavoti. Todėl 
ne tik “Laisvė” su “VVorke- 
riu”, bet ir viso pasaulio 
bolševikai, nuo Korėjos iki

ti, bet ir VVendell VVilkie; kysis savo pagrindinio Patagonijos, turi tas pačias

mą “trečią partiją” Ameri-Į crackpot! Kas gi čia klydo
savo politinę organizaciją, 1 k?jė, kurios priešakyje sto- nooseveiia — •—
- - r ®vi ig administracijos pava

rytas, užgautos garbės poli-balsavimas už socialistų įs 
statytą kandidatą .vra ne

nuomones, ant to paties 
kurpalio užtemptas ir pana
šiai nudažytas.
Sabotažas

Iš Francijos praneša, kad 
komunistų vedami streikie-
į-iai ten n^liein vanHoniii 1(1X ICtl VVii

prikelia iš numirusių ir įra- Į “principo”, kad konfliktas 
šo į savo penktakojės par- i tarp Sovietijos ir Vakarų 
tijos eiles. Mirusieji juk valstybių yra neišvengia- 
nebegali protestuoti, todėl mas/ Gudru? anglas šitą 

zmo- įr buvęs republikonų kan
didatas į prezidentus yra

___ geras “liberalinėms” žuvy-
įsmin- tems gaudyti.

Bet lietuviai darbininkai,

stalinizmo paslaptį atspėjo, 
kaip ant delno.
i\aiyn iiajvMijc*

Kas išžudė 14,300 lenkų 
*| karo belaisvių, karininkų ir

ar ia-
tingas žmogus’! —VVallace? 
H. VVallace.--mėtosi paža
dais į visas šalis. Darbinin
kams jis sako:

“Aš pasižadu kovoti viso
mis išgalėmis... ir prašalin
ti visas ekonomines ir poli
tines neteisybes”. (J kapita-

kas kita, kaip protesto pa-j rikienus, Kerny Agar VVall 
reiškimas prieš abeju di- ace'
džiųjų partijų neabejoja- P^nry VVallace nebuvo 
mus trukumus. priešingas demokratų ad-

; ministracijos politikai.
Daug kalbama ir apie H. pats buvo valdžioje ir ben . .

;Wallace kandidatūrą. Jį iš- dradarbiaVo su Trumano listams ta? pats VVallace gi
riasi

“Aš esu kapitalistas, o ne

Tis

pažangus žmones, su pa
nieką nusigręš nuo tų veid- 
mainių pažadų ir nuo jų 
“tikrojo kapitalisto” VVall
ace ir neduos “trečiai”

■ penktakojų partijai nė vie-
no balso.

anglių kasyklų, o viena ka
sykla buvo padegta, šiaurė
je visa eilė kasyklų yra ne

betoli Smolensko’ Tų kari- besaugios, nes jose prisirin- 
ninkų lavonus atrado vo- ko sprogstamų dujų. Komu- 
kiečiai 1943 metais. nistai sabotažą tęsia ir to-

Buvęs rusų belaisvis, len- liau. Jie žūt būt nori pa-
kas kapitonas Bronislaw 
Mlynarski, Amerikos soau-

siekti, kad Marshall plano 
pagalba Francijai nueitųBalsuotojas.statė “progresyvių” partija, administracija. Bet jam ne-

Bet uželektros gamyba federalinė-i uz< progresy^ 
mis lėšomis ir vpač žada rem-1 ^munistų parttja, kun l 
ti upių reguliavimą ir elektros ™knnns išėjo ne savo var- 
gamybą vakarinėse valstijose

Užsienių politikoj abu kan
didatai pasisako už Amerikos

stovi užteko 
kuri

prekybos departa
mentui vadovauti, jis norė
jo išeiti į platesnę tarptau- telis tikras biznierius prezi- 

du, bet pasistengė iškelti tinę politiką ir užmynė antjdento rinkimu lenktynėse”, 
priešakin iš administracijos kulnų Valstybės sekreto- Šitas “tikras kapitalistas” 

riui. Dėlto kilo konfliktas

komunistas... Aš esu vienin-

_____ j doje skelbia, kad jis yra! niekais.
nrn 4 i/rr r/io vienas iš nedaugelio likusių Organizuoti darbininkai
KEI)AKLIJOS gyvų Katvn skerdynėse ir visame pasaulyje, — strei-

ATSAKYMAI J1S 5ako, kad lenkus belais- kas ar nestreikas, — saugo 
* i vius išžudė rusai 1940 me- savo darbavietes, nes nuo

pavarvtą ir nuo demokratų 
aktinga dalvvavima pasauli- Pa bėgusi Henry VVallace. ■ demokratų administracijoj 
nėj politikoj'ir smerkia izolia- ?as kandidatas yra rusiskos ir VVallace buvo išmestas iš 
cijos politika. i penktos kolonos remia- valdžios. Jis nepasitraukė

mas. To kandidato užsienių iš valdžios, bet buvo 
Tais klausimais abu kan-' politikos programa yra su- mestas, 

didatai pasisakė maždaug j rašyta pagal Maskvos pa^ 
toje pačioje dvasioje. Bet
demokratų kandidatas nu
rodo, kad republikonų par-

įs-

______ , “Keleivio” Skaitytojui tarp balandžio 5 ir ge-! to priklauso jų duona. Fran-
žada panaikinti “visas eko-; Chicagoje __ W Churchill guž^s 12 d' aprašo’ kaip clJ°j anglių kasyklos yra
nomines ir politines netei-inpra Analiins valdžime belaisviai buvo grupėmis nacionalizuotos, jos vra vi- 
sybes”! Tai yra J°Lda f'0^’ £ vežami iš Starobielsko. Ko- sos tautos turtas. Bet komu-
juokdarys, o ne “išminįin-1 Ane-liia* i’kara” vartni zieIsko ir Ostaskovo stovy- nistai vartoja sabotažą, jie ! pamato. ........<ras zmogu> 'f

geidavimus, o vidaus politi- Trumanas pava-
koj, balsams žvejoti, jis su- Te }'a]*ace \s va.dzios, <,ol- 
sirašė visus liberalų kelia- i ^v1^31 pasigavo 

tija nėra vieninga ir neseks mus reikalavimus, kad tuo
pankui savo vadą Dewey, budu paslėpus savo užsie- 11 PracieJo JI
jei jis ir bus išrinktas prezi- niu politikos negražų veidą., ke t? .- ,a?^Ts’ kaiP° n€;
dentu. Sako. 80-asis kon- —-------------------------------  '’a.,tal dideli kovotoją ’ uz

! taiką, uz gerbūvi ir kitus
Mirė Dr. Jurgis

ta nu
skriausta'' politikierių ant

Henry Wallace svarbiau
sias uždavinys rinkiminėj 
kovoj yra atstovau:i Mask-

dentu. Sako, 80-asis kon 
gresas parodė, kad repub
likonų partijoj vyrauja re
akcingi privilegiruotų gru
pių ir monopolinio kapitalo 
atstovai, kurie yra priešin
gi bet kokiai pažangiai įsta- 
timdavvstei. te

geros dalykus. Bet tas “di- 
j deiis kovotojas” visą laikąSdlllyS , buvo valdžioje ir niekas ne-

--------- girdėjo apie jo “kovą” nei
Šveicarijoj, Lugano mies- už gerbūvį, nei už senatvės 
mirė Dr. Jurgis šaulys,1 pensijas, nei už kitus geros

Republikonų tendidataf.!^®1®'^ Li —v<? Pa8™"“-^lykus. -Ji reikėjo pavaryti 
savo ruožtu iškelia kad de- n-VP Šveicarijoj, diplomatas, is valdžios, kad jis prtsimin- 
mokratų partija ’taip patižHn!?lis.ta? 'f .v,'enas >8 Pa‘ k,u.v?s pažadų ir pradė- 
vra nevieninga ir ne visi tos 81,rafluilWM Lietuvos nepn- tų su jais metytis i visas sa- 
partijos kandidatai sutinka k’a,T'ny.h-C S Pa?ke*™? Ils-
su partijos keliamais reika-;h.J*. !Pe^a,s» va^®no 16 d. 
lavirnais. Vilniuje.

Jei žiūrėti, kas sudaro; Jurgis šaulys buvo gimęs 
abi partijas ir kokios jėgos 1879 metais Žemaitijoj, Bal- 
jas remia, tai nebus jokio į senų kaime, Švėkšnos vais
abejojimo, kad demokratų 
partija jungia neturtinges-

čiuje. Nuo 1900 metų jis 
pradėjo rašinėti Į tuometi

nius sluoksnius. Toje parti- nę Lietuvos spaudą, į “Var-IAI 1111 n 1 O 1 olnrrtAnlnv ?? •joj liberaliniai elementai 
yia daug įtakingesni. Orga-

pą", “Ūkininką”, vėliau į 
“Vilniaus Žinias”

nizuoti darbininkai milži- vos Žinias”, “Naujienas” ir 
niškoj daugumoj remia de-i kitus laikraščius, 
mokratų partiją. Demokra-
tų partija turi išstačius! 
daug daugiau liberališkų 
kandidatų, kurie noriai ben
dradarbiauja su darbinin
kų organizacijomis ii bus

Tai buvo liūdniausia ant- by tik Maskvos politikai pa- 
navus.ir daugelis kitų žmonių ma- _ r • i 1

tn nueu.iiin; Jor.o ro pasaulinio karo tragedi- sitarto, kas pasauliui ruošiama Kad ,enkus be]ai5viū? iš.
anoj pusėj “geležinės už- 

ir darovos imperb.izmo reikalavi; dangos” ir a aro perspėji
mus. Henrv Wallace parti- kad pasaulis nebūtų 
ja, savo platformoj, užsie- užkluptas iš netyčia. Tas, 
nių politikos reikalavimus į Pa^s Churchill visai teisin- 
surašė vi? 100 nuošimčių įspėjo pasaulį ir dėl Hit- 
pagal JStalino pageidavi-: Įerio agresijos, bet, deja,
inus: Todėl Amerikos vi
suomenė teisingai Wallace 
“trečią partiją” vertina, 
kaipo Sovietų imperializmo 
penktąją koloną! Tai yra 
partija, kv tarnauja sveti-

jo įspėjimų niekas neklau
sė ir todėl pasaulis turėjo 
pergyventi antrą pasaulinį 
karą.

A. Dzingelis, Jefrerson,
Pa. — Laiškus į Lietuvą ra-

ja.
žudė rusai, 
nebuvo ir

jokių abejonių 
nėra. Apie tą

Kai Franci jo j komunistus 
kas nors ims šaudyti už to
kį sabotažą, jie staugs, kad

Maskvos kriminalą žinojo juos “persekioja”. Bet jie
Ro°seyeltas’ . Z.1I??P° ęku,.‘ j Pušyte prašosi, kad juos 
chill, žinojo ir kiti sąjungi-'kas nors paimtu kieta ran- 
ninkai. Bet Maskva buvo ka už kalnieriaus ir papur- 

musų geriausias są.jungi-t tintų.
ninkas”, A ”

Pavarytas iš valdžios H. 
Wallace tikrai nesigaili pa
žadų. Jis žada tęsti Roose- 
velto politiką. Ne tiktai 
Roosevelto, bet H. Wallace 
žada buti ir Jeffersonu, ir 
Lincolnu, ir Jacksonu, ir 
Norrisu, ir LaGuardia ir ga
las žino dar kuo. H. Wall-

“Lietu-iace sak° “savo bolševi
kams” ir kitiems lengvati
kiams:

1917 metais J. šaulys lie
tuvių konferencijos Vilniu
je buvo išrinktas į Lietuvos 
Tarybą ir joje nuo 1918 me
tų vasario mėnesio buvo

priešingi reakcijos pasimo-i vicepirmininku. 1919 me
timams smaugti darbinin-1 ^1S, Jur«is Šaulys perėjo į 
kiškas organizacijas. į diplomatinę tarnybą ir bu-

“Jei Washingtone ras
tųsi išmintingas žmogus, 
toks, kaip velionis Frank- 
lin D. Roosevelt, Berlyne 
krizės nebūtų... Pakartoju: 
Jei aš bučiau prezidentu, 
Berlyne neturėtume kri-
zės”.

mam jmj.< rializmui. Ta/an.^ reikia prie adreso pri- 
partija'?i.;j) priimti visus Mėti šitas keturias raides: 
Stalino reikalavimus ir “iš-;Ų.S.S.R. To reikalauja Ru- 
gelbėti taiką” aiškia judo-'sUos paštas. Laiškuose ne- 
šyste, išduodant Sovietų | r.eikia nieko rašyti apie po- 
vergijon r., dk.Berlyną, bet]^^k?» £al JuslJ giminės lais
viną Vokietiją, visas Euro- k$ ir gaus.
pos tauta? ir plačią Aziją!
Kad tai nėra prasimany
mas, bet tikra tiesa, patvir
tina “trečiosios partijos” 
politikos aiškintojas Ho- 
ward Fast. Jis sakė, kad 
“Berlyne krizės nebūtų” 
todėl, kad ėVallace duotų į- 
sakymą pasitraukti ameri
kiečiam? iš Berlvno. O pas
kui?

“Paskui. — sakė ta? aiš
kintojas. — pasitrauktu
me iš vakarinės Vokieti-
j.08’, js kui (»pos ir iš Azi- tarinėk! 
jos”!

SKĘSTĄS VAIKAS
Vaikas nuėjo į upę mau

dytis ir taip giliai įbrido, 
kad pradėjo skęsti. Paupio 
vieškeliu ėjo žmogus ir iš
girdo vaiką šaukiant pa
galbos. Jis priėjo arčiau ir 
ėmė barti vaiką, kam šis 
taip neatsargiai bridęs, ta
čiau nė nebandė jį gelbėti.

—Oi, ponuli, — sušuko 
vaikas, — pirma mane iš
gelbėk, o jau paskui bark!

Nelaimėj gelbėk, o ne pa- 
rinčlr T Ezopą*.

Taip atv: ai, begėdiškai,; Pavergęs Lietuvą priešas

todėl apie Stalino 
krovinas rankas nepatogu 
buvo kalbėti.

Bet kodėl demokratiškas 
pasaulis ir dabar apie tą 
kriminalą tyli? šita “tylėji
mo paslaptis” Vakarams 
tikrai jokios garbės nedaro.
Gerasis “Uodas”

Musų kaimynas “Darbi
ninkas” visada rodė jaut
riai meilią širdį Ispanijos 
diktatoriui, kruvinajam ge
nerolui Franko. Dėl to kuni
giško “darbininko” mei
lės mes nesiginčysime, nes 
kiekvienas pasirenka meilę 
pagal savo širdies patrau
kimą.

Gindamas “savo” Franko, 
dievobaimingas “Darbinin
kas” ji vadina “uodu”, jį- 
tas uodas toks yra geras, 
kad jis “nenori nė sprindžio 
svetimos žemės”. Tikrai ge
ras uodas. Lietuviai sako, 

i kad uodas, prieš įkąsda- 
imas žmogui, dainuoja jam 
į ausį — “broleli, broleli

J. D.

AMERIKON ATVYKO 
LIETUVIAI TREMTINIAI

Laivu Marine Shark į 
New Yorką atvyko 18 lie
tuvių. Atvyko:

Adomėnienė Helen; Da
rinys. Anna ir Arnoldas; 
Jonaitienė Anna ir Romual
das ; Launikonis Joseph; 
Stonys Sophia; ŠidlausKas 

. Galinis Viktorija;
Mikelaitis Vincas ir Ona; 
Skripkus Stasys ir Ramutis; 
Tallat-Kelpša Tadas, Ona 
ir Kazys; Zumaras Antanas 
ir Barbora.

Spalių 3 d. laivu Marine 
Tiger atvyko prof. Jonas 
Balys su šeima.

Wallace t ečio}i partija” I nesigaili nieko jai naikinti, 
vo Lietuvos atstovu Berly-1 Čia H. Wallace pats sau siūlo Amei-^Hautai šlykš- Ar, Tu, lietuvi, pagailėsiii__ ________________ •• 1_ i_ __ _ _„i ATT

Rugsėjo 7 d. iš Vokietijos 
su vyru atvyko Vanda Grec- 
co-Gofmanaitė.

Rugsėjo 20 d. laivu Ar- 
... . . . . ' §eV.Vn.a,lš Brazilijos atvyko

o kai kraujo atsigeria, ta- dailininkas Vladas Vijei- 
da sušunka “pašvilpk” ir k’s.
nUi*kia- . -.v , • • !k R^%21 d‘ Iaivu So-

Šiame atsitikime kunigiš- bieski is Francuzijos atvy-Iš svarbiausiųjų kandida-ne, vėliau Italijoj ir ilgus išduoda liudijimą, kad jis čiausią judr^ystę, kaipo už-į aukos ir neparemsi ALT . . , „ - . --------
tų pasisakymų aišku, kad metus buvo Lietuypą,, “Jštti n tingas žmogus, sienių politkos “principą” įvykdomo Vajaus jai išlais- kas “Darbininkas už kro- ko Povilas ir Danutė Baul>
jie skiriari keliuose labai siuntiniu Šveicarijoj. ‘toks, kaip velionis F. D. ir “taiko? e eibėj imą”. 'vinti? v . v’in3Ji Franko dainuoja/131
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Jš BALF Seimo

žios publikos. Bet apie sei-j Deja, „ musų klubo nariai da neteko matyti. Tas pir
mo įspūdžius ir parengi-] patys tą konstituciją laužo mininkas ir pirmininkavo, 
mus parašysiu kita proga. į ir kai kuriuos svetimtaučius ir pasiūlymus darė, ir dis Worcesterio Naujienos

Spalių 15 ir 16 dienas sauvalės kliūtis tremtinių 
Chicagoj, Morrison viešbu- sunkiame kelyje Į pastovų 
ty posėdžiavo Bendro Ame- gyvenimą.
likos Lietuvių Fondo sei- Veik visi kalbėtojai sei-, 
mas. Dalyvavo 70 delegatų me sutiko, kad BALF dar-j
nuo 35 skyrių, o kitos drau- bas tun buti bešališkas ir .
gijos, bendradarbiaujan- kad jokių kleboniškų skrv- rengtas rousų klubo pikm- 
čios su BALF, atsiuntė 60 ningų tremtiniams nepriva- Žmonių buvo daug.
atstovų. Prieš seimo posė- lo buti. Tą savo nusistaty-' Kazimieras Armolavicius 
džius, spalių 14 d., tame pa- mą seimas išreiškė rezoliu- gav.° Pinpą dovaną uz gerą 
čiame Morrison viešbutyje cijoj, kuri buvo priimta šokimą. O tas gerasis soki- 
posėdžiavo BALF direkci- vienbalsiai ir kurioje sako- ęas yia. <2 metų amžiaus, 
ja, kur buvo pasitarta apie ma: Jauniesiems gal kiek ir sar-
seimo tvarką ir einamus 1. Teikti lietuviams trem- mata, kad ne jie dovaną 
reikalus. , tiniams pagalbą, kad jie 8avo> bet ką padarysi, do-

Seimas prasidėjo su in- galėtų atvykti j Jungtines £ana buvo paskirta tam, . 
vokacijomis, sveikinimais ir Valstybes, pasiremiant Dis- Ra® gęnau šoko. 
greit perėjo prie šalpos ir placed Persons 1948 Aktu'
išvietintųjų lietuvių atitrau- ir koopeiuojant su valdžios 
kimo klausimų. sudalytomis šitam reikalui

Pagrindinis BALF uždą- įstaigomis bei jos* pripažin- 
vinys yra lietuvių tremtinių tomis visuomeninėmis agen- 
šelpimas. Tam reikalui da- turomis.
lomos rinkliavos ir siunčia- 2. Seimas šituo tikslu įga-
ma pagalba badaujantiems lioja veikti BALF’o Direk- „ - -
tautiečiams. Dabar, besiar- ciją, skirti reikalingas tam i .vo užsimanęs aplamdyti 
tinant žiemai, tremtiniu pa- pinigų sumas, samdvti tar- hetuvj piknike, bet,
dėtis yra itin sunki ir skubi nautojus, darbininkus ir *a,?nei’ .buvo du pohcinin- 
pagalba yra būtina. Seimas specialius agentus — įgalio-, ai» k}1 peštynes sutrukdė, 
tą klausimą plačiau svarstė į tinius, pagal rekomendaci- ™ gėdos užteko visiems ir 
ir manė, kad reikėtų sukelti', ją tam tikro tremtinių įkur- visam musų miesteliui vėl 

* - - - parodėme, kad nemokame

EASTON, PA.

Musų Klubinės Naujienos
Rugsėjo 5 d. čia buvo su-i

renka į klubo pareigūnus. kusijas uždarė, ir balsus 
Jei konstitucija yra bloga, skaitė ir buvo tikras “kara- 
ją galima pakeisti. Bet kol liukas”. Bet toks mitingų 
konstitucija nepakeista, jos vedimas yra pajuoka. Tas,
reikia laikytis. Kitaip mes laikinas pirmininkas taip (Thompsonville), Suffield,

i tik patys save apsijuokina- “pasirodė”, kada svarstė- Ėast Windson, Windsor, kambarių tremtiniams lai
me : turime klubo konstitu- me protokolo' priėmimą. Windsor Locks, Simsburv,, kinai prieglaudai. To kondi
ciją, bet į ją nekreipiame Kadangi jis turėjo “savo Granby, East Granby. teto atstovai buvo atsilankę
jokio dėmesio. Išeina, kad nuomonę” dėl to protokolo Aflv p~na« viet0® darbo biuro įstaigoje
nemokame pagal musų pa-, surašymo, tai jis norėjo vra d’. ;aiinas Čt 2oL/teirautis’ ar tremtiniams ga- 
čių priimtus by;laws tvar'mus visus priversti, kad ir y Jaunas,

tas apima šias vietas:' Musų Žinios
Bloomfield, Canton (Col-j Worcesterio lietuvių trem- 
linsville), Hartford, Enfield tinių priėmimo komitetas 

jau turi suradęs apie 100

kytis, o tai tikrai negražu, mes taip galvotume, kaip

bet gabus 
advokatas, veikėjas. Daly-_ • i • t •*! • i •

Įima gauti darbų. Darbo<xuvy^u«, ,e»ejas. yaiy- w į paaiškinU RaJ
vauja lietuviškame veikime

Seniau buvau rasęs apie 
piktą sėklą, kurią tarp Kaš
tono lietuvių pasėjo bolše
vikai. Ta “sėkla” ir dabar 
skelbiasi ir per jau minėtą 
pikniką ko tik ne pasikar
tojo Hackett parko įvykiai. 
Karštas klubo pareigūnas

nemano
reikia k-----  - . ---- .
toks sumanvmas, bet nariai rinkimus, 
ii atmetė. Ir gerai padarė. Besiartinant linkimams 
Jei turime lietuvių klubą, teko girdėti, kad klubo na 
tai lietuviai jį galime ir , riai tariasi šiuos narius iš
tvarkyti. Dabar reikia tik. rinkti į valdybą: Arrr.olavi- 
kad nariai laikytųsi klubo čių pirmininku; Lūšį—vice 
konstitucijos, ir tada tie; pirm.; Gedvilą—fin. rašti- 
“geraširdžia!” svetimtaučiai ninku: Dumblį — gaspado- 
nebeįeis į klubo vadovybę, riu; Mrs. Farrion — iždi- 
Ir ko tiems svetimtaučiams ninke ir Žilių — prot. rasti- 
veržtis į klubo pareigūnus? ninku.

Man atrodo, kad Kaštono Svarbus dalykas yra įgy- 
lietuviai turėtų savo klubą vendinti klubo narių tarpe 
“sutvarkyti”. Reikėtų pada- draugišką dvasią, kad visi 
ryti iš klubo kultūringą įs- lietuviai jaustų, jog klubas 
taigą, po kurią nesipainio- 5'ia jų visų, o ne kelių as 
ja iš kitų klubų pavaryti pi- menų ar kokios grupelės 
jokėliai. Į “biznis”.

Kliubo pirmininko parei 
gose. Jis yra sūnūs taipgi 
tymaus veikėjo Jono Man- 
čiuno, kuris savo darbais iš- 
augindino Šv. Jono E v. Pa
laipinę draugiją (turi na
riu suvirs 400); Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubą 
(narių su virš 500); taipgi 
prisidėjo ir išplėtė ir kitas 
lietuviškas draugijas ir kuo
pas.

Adv. Pranas Mančiunas

kiau sušelpti. Kiek pajėgsi
me susirinkti, pareis nuo 
musų visuomenės pritarimo 
ir reikalo supratimo.

BALF Vadovubė
BALF-o darbui vadovau

ti išrinkta nauja vadovybė, 
direktoriai ir valdyba. į di
rekciją išrinkti: Dr. kun. J. 
Končius, kun. Ig. Albavi- 
Čius, Kozmas Balčiauskas, 
Stasys Bakanas, Juozas Bo- 
ley, Elena Devenienė, P. 
Grybienė, Stasys Gegužis, 
Nora Gugienė, Petronėlė

darbui. . e • aKnngai pasirodė ir
3. BALF’o Direkcija jr; yienas svetimtautis,

Tremtinių Įkurdinimo Ko- tar_P lietuvių maišosi, 
privalo vadovautis Kalbant apie svetimtau

čius noriu priminti Eastono
a) įkurdinimo

timtaučiams teisės balsuoti

mitetas 
šiais dėsniais:

darbas vykdytinas Ameri
kos lietuvių visuomenės 
bendromis jėgomis, įsijun
gus į jį musų visoms loja
lioms idėjinėms srovėms if 
naciona lems organizaci
joms.

b) Tremtinių Įkurdinimo 
Komitetas kartu su BALF’o

Klubo tarnautojai turi 
buti visiems nariams lygiai

Senas Eastonietis.

HARTFORD, CONN.kurs mandagus ir neturi kištis į ___
klubo “politiką siundyti. Išrinkime Lietuvį Veikėją į 

Conn. Valstybės Senatą 
Connecticut valstybės de

klubo narių susirinkime. 
Toki yra musų klubo kons
titucija ir ios reikia laikvtis.

vienus narius prieš kitus ir 
leisti paskalas.

Klubo susirinkimai turi 
buti vedami tvarkingai. Pa
skutiniame susirinkime, ku
riame buvau, mitingą vedė 
fin. sekretorius. Tokio “pir
mininkavimo” man nieka-

vykti.

Į BALF seimą Chiėago:e 
iš musų kolonijos buvo iš
rinkti veikli darbuotoja, 
Mrs. Denny Mack-Julė Na- 
šukaitytė.

Sandaros 1-o apskričio 
suvažiavimas įvyksta spa
lių 31 d., šį sekmadienį 
Worcesterio Lietuvių Pilie
čių Klube, 12 Vernon st. 
Ta proga rengiama šauni

(angliškai rašosi Monchun) vakarienė svečiams pasitik- 
išėjo teisių mokslus, tarna- ti.
vo antrame pasauliniame —:—:—
kare, Amerikos karo laivy- Sandaros 16-os kuopos 
ne. Dabar užsiima advoka-. narių susirinkime, spalių 3 
turą ir gyvena 1066 Wind-į d. buvo pakeltas klausimas 
sor avė., Windsor, Conn.

Prašyčiau visų lietuvių 
pagelbėti savo balsais lapk. 
2 d. išrinkti lietuvį į Conn. 
senato legistraturą. Turėda- 

mokratų partijos 7-tasis dis- mi tokioje vietoje lietuvį 
mes ir patys lietuviškame 
veikime ir visuose darbuose 
gausime nuo jo paramos ir

triktas nominavo į Conn. 
legistraturos senatą gerai 
žinomą lietuvį advokatą 
Praną Mančiuną (M on-, užtarimo
ehunk Sentintasis distrik- Rroniiu

Lapienė, Juozas Laučka, valdyba pnziun veiklą pa- 
Julė Mack, Margarct Mi-?kl,rt« tanl reikalui asmenų 
cbelsonienė, adv. Antanas: komisijų, duoda jiems in
dis, Petras Pivoi-unas, Vin-i SP ul“.13as lr nusi-
cas Rastenis, Violeta Tys-'skundimus; reikalui esant, 
liavienė, Albinas Trečiokas, skundams arba nesusiprati; 
Jonas Tunila. Matas Zujusį Asspvęsti kreipiasi į 
ir Antanas Žilinską.-. Direkciją.

t d at v ii k - • n- c> Įkurdinimo Komitetas, v. * BALF valdybą išrinkti komisijos ir tarnautojai pri- 
PUTO- kun. J. valo traktuoti lygiai visus. 

Končius; vice-pirmininkaisi tremtyje esančius lietuvius,] 
—a<į* ,A’ 9, . J* Balevi- į be tikybos, pasaulėžvalgos
cius-Boley, S. Bakanas ir jr politinių įsitikinimų gkir-i 
P. Pivariunas; sekretorė —;tumo. Šitiems pagrindams 
^oia Gugienė; iždininku—:užtikrinti, BALFas siunčia 
A. Trečiokas; fin. sekr. —į Europą atstovus, pasiuly- 
Antanas Žilinskas; Kontro- tus sudarančių ji (BALF’ą) 
lės komisijon — M. Michel-
sonienė, Julė Mack ir Sta-

VE kur jūsų

NAUJOS PIGESNES ELEKTROS KAINOS

NAUJOS
KAINOS

Naujas Boston Edison Kompanijos pianas 
rezidencijom nupigina elektros kaina 
356,000 namuose!

Mes pasididžiuodami pranešam jau antrą po karo Rezi
dencijų “B“ Kainų nupiginimą, pradedant 194d metų 
Gruodžio 1 d. Kožnas namų kostumeris, kuris suvartoja 
per 12 kilouattvalandžių į mėnesį, turės naudos iš že
miausių Bostono Edisono istorijoj kainų.

sys Gegužis.
Tremtinių Reikalai

Seime plačiai buvo aptar
tas ne tik šalpos, bet ir 
tremtinių atitraukimo į A- 
meriką klausimas. Kai ku
rie kalbėtojai labai teisin
gai skundėsi, kad BALF iki

grupių.
a) Tremtinių įkurdinimo 

darbe BALF’as bendradar
biauja su visomis valdžios 
Komisijos pripažintomis vi
suomeninėmis Agentūromis 
(Voluntary Agencies).

e) Pageidaujama, kad į 
BALF’o Centro imigracijinį 
aparatą butų įtraukti atsto-

NAUJOS Butų “B” Kainos patiektos šią savaitę

Massachusetts Departamentai of Public Utilities

Jolei tremtiniu atitraukimo, 'ai lietuvių komitetų, dir- 
darbo nesugebėjo dirbti be- į bancių su viršuje paminėto- 
šališkai. Pasimojimas trem- mis .visuomeninėmis Agen-

turomis (Voluntary Agen
cies).

4. įkurdinimo Komitetas 
pateikia smulkias savo dar-i 
bu ir finansinių išlaidų at-i 
skaitąs BALF’o direkcijos!

tinius sijoti per klebonų 
koštuvus sukėlė tremtinių 
tarpe didelio rupesnio ir 
pasipiktinimo. Perėję per 
galybes visokių koštuvų,
“skryningų’’ ir kitokių gijo- ... .
jimų, tremtiniai, dargi pa- suvažiavimams ir BALF’o

72c už pirmus 12 ar mažiau kiiov.attvtlandžių. per mėnesį.
5c už kilovvattvaland: už sekančius 60 kilowattwalandžius per mėnesį. 
3c už kilovvattvaland i už viską virš 72 kilovvattvalandžių per mėnesį.

(Visiems kilowattval.1nd7i.1ms taikomos kuro kainos)

PALYGINK

tys geriausieji katalikai, vi
sai nebeturi noro dar buti 
sijojami per kunigų koštu
vus, nes tai butų dar viena

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimą, Akos, 
gardžiai pagamintą Val

gią ir Užkandžių
Čia gaunama tr “Kalairto’' 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTKR, MARK

seimams
Tremtinių Komisija

BALF seimas išrinko 
tremtiniams įkurdinti komi
siją, kurios pareiga busi 
vykdyti seimo priimtą tari-į 
mą apie tremtinių atitrau
kimą. Į komisiją išrinkti:. 
Pirmininkė — Alena Deve-! 
nienė, sekretorių —Kozmas 
Balčiauskas ir nariai —j 
Juozas Laučka, Violeta 
Tysliavienė ir Mitchell.

Į BALF našlaičių komisi
ją įėjo P. Lapienė — pirmi
ninke ir P. Jurgeliunė-Beve- 

! rage—iždininke.
BALF seimo proga gauta 

'aukų $4,000. Seimo proga 
buvo parengimų, kaip ban
kietas, kurs sutraukė gra-i

susitaupo 8c

susitaupo 24c

BOSTON

Sutaupos 356.000 butų kostumeriams pagal naujas “B” 
kainas, nuo 8 iki 24 centų per mėnesį, parodytos dviem 
palyginimais žemiau, įskaitant kuro kainas. Dabar vidu
tinis elektrom suvartojimas yra 100 kilovvattvalandžių 
rezidencijai kas mėnuo.

Už 20 kilmvattvalandžių dabar .................... $1.20
Už 20 kilo'' attvalandžių nauja kaina .......... 1.12

Už 100 kilouattvalandžių dabar ..................  $4.80
Už 100 kilouattvalandžių nauja kaina ..... 4.56

EDISON COMPANY

dėl lietuvių tremtinių “skry- 
ningavimo” per klebonijų 
koštuvus. Sandaros 16-a 
kuopa yra nemažai prisidė
jusi prie bendrojo šalpos 
darbo ir nutarė pareiKŠti 
griežtą pageidavimą, kad 
visi lietuviai tremtiniai vie
nodai butų traktuojami ir 
nebūtų skirstomi į gerus ka
talikus ir negerus laisvama- 
RIUS. Tremtiniai pereina per 
tiek daug visokių valdiškų 
koštuvų, kad košti juos dar 
per lietuviškų klebonų koš
tuvus, butų tikrai didžiau
sia sarmata.__ __ • •_• •

Į vietos Sandaros kuopą 
įstojo du žynius nariai —- 
Ona Pakštienė - Vasiliaus
kaitė, vvorcesterieflė gyve
nusi ilgoką laiką Kaune ir 
Petras Kriaunelis. Abu jau
nos kartos darbuotojai.

— * •• •
Pas vietos muziką Joną 

Dirvelį atvyko iš tremties 
Rukuižių šeima, o pas Pet
rą Miliauską irgi atvyksta 
giminės iš Vokietijos.

J. Krasinskaa.
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių Mitinga*
Didžiulis visų lietuviu 

susirinkimas įvyksta Phila
delphijoj 928 E. Movamen- 

; sing avė., Lietuvių tautinėj 
svetainėje, spalių 31 d., šį 
sekmadienį, 2:30 vai. po 

! pietų.
j Kalbės BALF’o pirm. dr. 
kun. Končius ir gen. Jonas 

; Černius.
, Bus aptarta labai tremti
niams svarbus ir įdomus 

i klausimai, kurie šiuo metu 
į rupi visiems lietuviams.

Pasimatysime Lietuvių 
tautinėj svetainėj!

Rengėjai.

BALTIMORE, MD.

Lietuvių Mitinga*
Šį sekmadienį, spalių 31 

d. 2:30 vai. po pietų Lietu
vių svetainėje, Hollins st. 
įvyks masinis lietuviu susi
rinkimas. Kalbėtojai aiš
kins svarbius musų tautos ir 

! tremtinių gelbėrimo reika
lus. Susirinkimą šaukia Bal- 
timorės Lietuviu Organiza
cijų Taryba.

Masiniame lietuvių mitin
ge kalbės gubernatoriaus 
paskirtas Marylando išvie
tintųjų žmonių komisijos 

‘ Pirmininkas adv. V. Lau
kaitis ir tos komisijos lietu
vių skyriaus atstovas kun. 
Keidošius.

B. L. Org. Taryba
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ŽMOGUS ir ŠUO pati savo rankomis dirbau.
—Taip, taip, aš tikiu. Tu 

pati iš kur nors savo ranko
mis pavogei. Tą tu gali, ži-

MARGUMYNAI
—Vytuk, valgyk dar. j šnekėjo. Jis tik numojo , nau. Policijai reikia tave 
—Ačiū. Aš jau sotus, —'ranka ir, galvą pakėlęs, lyg'atiduoti, o ne šešis svarus, 

linktelėjo galva motinai še- norėdamas ką toli pamaty-
šiolikmetis berniukas ir pa- Į ti, nuėio gatve. Moteriškė 
kilo nuo stalo. nepasijuto, kai -pasakė:

—Ačiū už pusrytį, — pa- “Duok, Dieve, kad ir tu su
kilo ir antrasis. į lauktum tokios dienos, kai

Fotografia ii 70 Mylią klausimą duoda nevieno- 
Aukštumo* kius atsakymus. Vieni sako,

_ . . . .. .... , John Hopkins universite- kad musėlių kojos turi ma-
Trainienei suspaudė sirdj.L A • pa- uu. us plaukelius, kūne yra

Ji valandėlę žiurėjo vokie-: Liab£ įdomią foto- riebus ar sutepti tam tikru 
tei stačiai į akis, paskum, fi- nuimta iš 70 nu liu skysčiu, kurį musėlės kojos 
nieko nepasakiusi,.susilank-.f^į  ̂ Universįteto prakaituoja. Tie plaukeliai
ste staltiesę, pasiėmė ber- nrifa;knmn51 fizikftS labora- prilimpa pne visokio pa- 

musėlė gali bė-
viršų, juo 

musėlės svoris

ogsta- nei Kiti žinovai sakosi 
iššau- turi kitokį atsakymą. Jie 
2 kilo sako, musėlės kojikių galai 

apie 70 mvlių i viršų. Bom- yra trupučiuką Įdubę ir kai 
bų nosyje buvo itaisvti fo- musėlė nulupdama. pndeda 

, . . . .. . ... .. tografiios aparatai, kurie, savo kojos galus pne lygausbombai iškili, padarė daug • avrstaus, ta, kojų gą uo-

jaunesnieji. Motinai nuo tą. Kai mažoji. Pro vartelius, o mdtina in- n oZ
> ir smagu ir neispasaky- de ją raminti, sakydama, stinktvv:ai atk;čo DOrtfeli Tos bon? .°*’ , ?P’°r?tt
ii graudu. Pusryčiams ji kad ne jų vienų atėmė, bet ■ Juo P™.1**’ mos medžiagos, buvo iššai
ifcai plonai užtepa visiems kiti neverkia, o žada vėl . . . jont:cP^?am£ tos i padanges ir jos įskil

to 
tai
labai plonai užtepa visiems kiu nevenua.. v leido dantig- ir ėmė tąsytL
po tris riekutes duonos, bet kaip nors augm.... i jj p0rtfeli0 nepaleido, trau
ke tesuvalgo tik po dvi n atsake. kėši atbula, tempdamasi

i išbėga į moKVKlą. Ji nebe- —Tu mana:, ka i parsiu- - - -- - - “
gali net žiūrėti Į juos: išau• v . • i , . •  i _ _ • _go
normalus 
augo
kųs pailgi veidai pav
aštriais trikampiais, akys pasigailėtų, o žmogus su- 
giliai pasmego po tamsiais prasti negali

nusileido atskirai su para- kojomis aukštyn, 
šiutais. Kuris aiškinimas vra tei-

singesnis, mes nežinome. 
Kai kurios fotografijos get vį5j matome, kad musė- 

isėjo labai geros, ypatingai jg gajj jr sienomis laipioti ir 
gerai išėjo viena fotografi- lubomis bėgioti.

nienė jau buvo Įsitraukusi 
tarpuvartėn, kai staiga at-

paklausė:
—Mamyte, ar galiu jas

valgyti?
—Gali. — atsidususi at-

—Tegul bus pagarbintas, kalbėtum. Verčiau išviro- sakė motina. . . ~ m
Maike! zyk man, kaip tu šitą bizni1 lr valgė. Ji ramiausiai su- kus, paskum vieną popieti nesimušfi atėjom^"

.-n H-jli nq«- nasiėmė iauniausiaii ber- a. • . J '. . .—Sveikas gyvas, tėve! 
—Sei, Maike, ar tu skai

tei gazietose, kad Konede- 
guto šteite vienas mokytas

, , - ... .. . - -——vi aicjum. ,tus ta fotografija rodo že- —Aš jau nebegaliu il-
yalgydavo savo dalį, pas- pasiėmė jauniau. i , —§Uni te?u prigis už-įmes paviršių. Joje buvo at- giau pakelti tokio gyveni-
kum motinos, o paskum vy- muką, kad drą^u utU P^1 tat — atkirto vaikas. 'pažinta Meksikos įvairios mo! Ak, kad ateitų mirtis ir

.. .... . . —Jų šuo, ne musų. Tegu i vietos ir J. A. Valstybių vie- mane pasiimtų!As, .aiKe, kalnu ap»e is lauko prasyda\o. pasiėmė dar is i.,.,ai.o- at ,Įar0 ką nork Ačiū Dievui,itos, kalnai ir upės iki Wvo- Tik spėj'o ištarti tuos žo-
«“ XZtbll-nS kad nukando. ming valstijos. ’ džius, kai priešais jį susto-

nytę, baltinių n a/uolo zie- Toliau ėjo tylėdami. Pra- 
ve dazrtų linu. Nedaug to- y0 yi įkj/kitą. Nebe. 
kių ir Lietuvoje kas turėjo. bl?y0 drąsos ižeitfir išklau- 

—Ką už ją j rašysim? — syti priekaištų. Užėjo tik Į 
paklausė berniukas. ketvirtą, kad reikėjo namo

supranti.
—Apie koki bizni tėvas

kalbi ?

daktaras nušovė savo pačią 
ir paskui pats norėjo smerti 
pasidaryti ?

—Neskaičiau, tėve.
—Tai negerai darai, vai

ke, kad gazietų neskaitai.
—Skaityt aš skaitau, tė

ve, bet ne viską.Apie žmog
žudystes aš neskaitau, nes 
šiais laikais tokių atsitiki
mų labai daug.

—O ar tu žinai, Maike, 
dėlko žmonės dabar taip 
žudosi?
. —Priežasčių tam yra vi
sokių.

—Ne, vaike, svietas žu
dosi valuk to, kad nuo Die
vo atsitolino. Čia, Maike, i 
bedievybė kalta. Kai žmo
gus neturi tikėjimo, tai gy
venimas pasidaro tuščias, 
dėl to ir žudosi.

—Aš su tokia nuomone 
nesutinku, tėve.

—Sutinki ar ne, bet taip 
yra, Maike. Kodėl seniau 
tokių atsitikimų ant svieto 
nebūdavo? Todėl, kad ne
buvo dar bedievių. Visi gy
veno zgadoj ir krikščioniš
koj meilėj.

—Tėvas klysti, kad seno
vėj žmonės gyveno krikš
čioniškoj meilėj.

—Ar tu gali prirodyt. 
kad aš klystu?

—Prirodyt tai nesunku, 
tėve. ' Visų piima, senovėj 
nebuvo krikščionybės. Ir 
nebuvo jokios meilės, nei 
sutikimo, šventraštis sako, 
kad pasauly nebuvo dar nei 
laikraščių, nei laisvamanių, 
bet aniuolai danguje vistiek 
pakėlė maištą prieš Dievą.

—Aš apie tai negirdėjau, 
vaike.

—Aš žinau, kad tėvas 
apie tai negirdėjai, bet 
šventrašty yra taip parašy
ta. Tai parodo, kad net ir 
Dievo karalystėj sutikimo 
nebuvo.

—Ale vistiek niekas nie
ko neužmušė, Maike.

—Buvo ir užmušėjvsčių, 
tėve. Jei tikėti biblijai, tai j 
žmogžudystė Įvyko tuojau, 
kaip tik atsirado žemėje 
žmonių. Adomo ir Jievos 
sūnūs Kainas užmušė savo 
broli Abelį.

-Apie tai aš. Maike,

tai, kad žmonės žudo vieni —Mamyte, duonos
kitus be jokio reikalo. Jei
gu jau būna vaina. na. tai 

į tada kita rokunda; ale šiaip

sviestu.
—Bet sviesto nebebuvo. 

Nebebuvo ir duonos. Reikė-
jo baisi giltinė ir tarė:

—Ko nori, miruoli? Gir
dėjau tave besišaukiant

Kaip Musėlė* Vaikšto 
Lubomis

Jei žmogus pabandytų manęs, ką gi man pasaky- 
vaikščioti lubomis, niekas si?

Ką prašvsi? anais lai- ką parsinešti. Rado vai- iš to neišeitų. Bet musėlės —Poniute, — atsakė nu-
Praėjusią žiemą ji ap- kais butu pusės paišo neuž- gant. Ant stalo stovėjo du- bėgioja lubomis, nugara į sigandęs senis, — padėk

—Sunku Įsivaizduoti, tė- mezgė vieną vokiečio šeimą tekę, o dabar užteks ir tru- nuo mėsos, lėkštė šviesto, apačią, ir jos nekrenta že- man, meldžiamoji, užsikeU
pinio. Keturis -varus vis buvo priraikyta baltos duo- myn. Kaip jos tą padaro? ti tuos žabus ant pečių...

imti ir užmušti žmogų, tai i jo labai žiūrėti ir taip tru
man išrodo varijotų darbas, j pinti, kad kaip nors užtek- 
Kaip tu, Maike, rokuoji, ar j tų iki ateinančio davinjo. 
visada taio bus ant svieto?

Keturis
gausim. • Nederėjau. Lai

ve, kad žmonija galėtų ka-jir už darbą gavo paršeli, 
ca nors pasiekti tokio tobu- Mažyti, suvargus’', atmesti- 
Iumo, kur vienas kito neuž- ni, bet vaikai tuoj iš žemių, j kiau, kaip brangenybę, o 
muštų, nes gyvenimas yra senų lentgaliu ir geležgalių dabar reikia už niekus ati-

surengė tvarteli, o ji pati į duoti, 
surinkdavo iš kaimvnu sriu- Už miško suraudonavo 
bos likučiu, bulvių lupenas? namų stogai, ir Trainienei’ 
Kartais duodavo supuvusią sunerimo širdis. Baisiai sun- 

nonės, bet visi gyvi daik-; duoną, kurios valgyt nebe- ku buvo eiti ir prašyti. Su- 
i. Ir reikia pripažinti, tė-i’uvo galima, tai Trainienė stojo pamiškėj, lyg norėda- 

prisirinkdavo jos, prisidžio- ma giliau atsikvėpti, apsi- 
vindavo ir paršeliui užtek- žvalgė ir pasuko i sodybą, 
davo maisto ilgam. Paršelis kuri atrodė arčiausia, 
atkuto, išsitiesė, o kai pra-į Kieme pasitiko palaidas J 
dėjo augti patvoriais ir pa- gauruotas, urzgiąs šuo. Ber- 
grioviais žolės, pašaro vi-'.niukas prisiglaudė prie mo

tinos ir prašnibždėjo:
—Aš bijau.
Bet šuo nekardo. .Jis tik 

bindzino iš paskos ir ne-

niekas daugiau, kaio kova. 
Vieni kovoja už maistą, ki
ti už garbę, kiti kitokiais 
tikslais. Ir kovoja ne tiktai 
žmonė
tai. Ir reikia pripažinti 
ve, kad ta kova reikalinga. 

—Ar tu pasiutai?
—Ne, tėve, aš nepasiu

tau. Kova už būvį, tai gam
tos kelias, kuriuo eina evo
liucija ir progresas. Kovosi siškai nebestigdavo, 
keliu iramta atrenka gabes-l „ . . .
nius ir geriau prie aplinky-i J-ra.inĮe.1bes pavyzdžiu pa- 
bių prisitaikiusius gyvūnus. I s^A.e n. ,L Apie stovyklą 
Silpnesni ir negabus žųva. j a^?Fa(.° daug tvartelių, pa- 
Šito principo, tėve, niekas Pff11.V„.Į_rI,fzus,^uf>ste 
nepakeis, ir todėl veltui bu
tų tikėtis, kad pasauly galė
tų kada nors ivykti visiška
brolybė ir meilė.

—Jeigu taip, Maike, tai
aš eisiu išsigaląsti šoblę.

GRiŽTA TARNYBON

(Pabaiga 7 puslapy) Musėlių žinovai į šitą Ezopas.

Pasirinkite Sau Ateiti!

draugiškai urzgė Tarpdu
ry pasitiko moteris ir tuojkiekviename buvo mažytis .'1^,.-? 

paršelis. Ir stovyklos vado- * " ,
vybė auginti nedraudė, tiku • '
liepė surašyti, kas paršelius i apduoti \ aidžiai, 
augina ir po kiek. Žmonės —Bet aš atnešiau keisti,
susirašė ir nėrėsi iš kailio,' .—mums nieko nerei- 
kad kaio nors galėtų nors(kia. Turim visko, 
ateinančiai žiemiai užkulo Trainienė. kartą pra-
pasišiulvinti. dėjusi, nebenorėjo taip len-

Trainienei r.uo to pasida- gvai tiauktis.
rė sunkiau: nebetain leng-' šita _ neturite. Aš |
va buvo pasirinkti likučių, atnešiau labai gražų daiktą, 
paplavų ir lupenų, nes tokių Vok;e ė pasvyravo ir isi- 

i renkančių daug atsirado? leido. Trainienė išskėtojoį 
(Bet paršiukas augo, išgra-iąjįt staio lovatiesę. Kraštai? 
žėjo, ir moteris džiaugėsi, išpinti melsvai pilkais rati- 
kad ateinanti žiema nebe-Jais, Įmantriai padarytais 
bus tokia sunki: vaikai iš-iįš Įvairaus didumo langu- 
sities, veidams rausvumo čių, nusviro beveik ligi že- 
atsiras. Rudeni užderėjo {niės.

! gilės, ir ji su visais vaikais1 Vokietė pastovėjo galvą 
prisinešė tiek, kad ir par- pakreiksi Į vieną šoną, pri? 

; šeli galvojo jau gerai pasi- ėjo artyn, smulkiau pažiu-j 
; penėti. Tik vieną dieną vo
kiečių ir karo policijos vi
siškai netikėtai užgulė sto
vyklą. išgaudė visas kiau
les, sukrovė Į sunkvežimius,

, išvežė ir vėl atidavė vokie
čiams. Nieko negelbėjo nei

Anglų generolas Sir Wil 
liam Slim jau buvo pasitrau majoras pareiškė,

rejo.
—K , nori? — paklausė. 
Trair. :enė valandėlę pa

svyramo.
—Šošis svarus lašiniu, —' 

l asai

_ Vožietė pirma susiėmė
Į prašymai, nei žadai skųstis, už gaiv ,s, paskum susijuo- 
Ekspedicijai vadova u j ą s kė.

kad tos —1 toki nieką!

šiais laikais atsitinka. * Europos bendram gynimui- teisės nieko nei auginti nei p arytų. Svarą duo-1 
—Tai parodo, kad tėvas si, gen. Slim grįžo Į tarnybą turėti. Trainienė ir pati bu- siu.

mažai protauii. ir užėmė maršalo Montgo- vo nubėgusi. Norėjo išdės- #—Ne, už svarą neatiduo-
—Maike, aš nenoriu kad mery vietą, kaipo generali- tyti viską, kaip yra, bet ma- siu. f) kad čia rankų dar

iu apie mano protą šitaip nio štabo viršininkas. joras visiškai nė šnekėti ne- bas, tai galiu prisiekti. Aš
k.

PASIRINKITE TECHNIŠKO LAVINIMOSI 
RUŠJ, KOKIOS NORITE . . . UŽSIDIRBKITE

Gera alga besilavinant

Kaip žinote, 60 kursų, kuriuos siūlo 
JAV Kariuomenės Technikos Mo

kyklos. yra laikomos geriausiais pasau
lyje. Dabar jus galite pasirinkti tokį 
technišką lavinimąsi, kokio tik norite
—pirm įstosiant į kariuomenę.
štai kaip tas daroma: Jus pasirenkate 
dvi amato rūšis, kurios jums geriausiai 
patinka. Paskui jus įvardijate po du 
specialius kursus kiekvienoje rūšyje. 
Kariuomenė patikrins ar yra vieta vie

name jūsų įvardintame kurse ir užre
zervuos jums vietą. Tada jus įstojat, 
gaunat pagrindinį lavinimąsi, ir lan
kot pasirinktąjį kursą.
Jei jus esate baigę Aukštąją Mokyklą 
ir esate amžyje tarp 18 ir 34 metų (17 
m. amžyje turi gauti tėvų leidimą) — 
čia jums geriausia proga pasiekti' to- 
kio išsilavinimo, kokio kada nors 
įėjote tikėtis! Atsilankykite Rekruta- 
vimo Stotyje dar šiandien!

ŠTAI KELETAS KURSŲ, Kl’RIUOS GALITE LAVINTIS!
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Kryžiaus Keliai Uraluose
(Pasakoja lietuvi!, sugrįžęs t pridedama truputį aliejaus, 

iš Čeliabinsko) Stovykloje labai dažnai da-
Š. m. gegužės mėn. pas-' ™mos krat<?s- ?*uk€, *šri'

Rūtinėm dienom iš rusų ne-;k!u0J?ma .v,8a ?‘°vy“a„.s“ 
laisvės suerižes lietuvis 1 Vk<a zmoniU tunma manta, 
specialiai kJausinėia m a s’: Jei Patikrinimo metu pas 
nS™‘ J m a S’ ką randa sutaupyta porą

1944 m. žygiuojant bol- j'a^3niV ®UtU 3r * —ševikams į Lietuvą^K. P. su S’ į?’ kT'VnS' 
ioim-j naeitranU* i Rvt- peniuKą ar Ką prašaus, 

tuojau atima, nes tai laiko
ma ‘‘per daug”.

Per pirmuosius 6-7 mėne
sius stovykloje mirė apie

visa šeima pasitraukė i Ryt 
prusius. Čia vokiečiai jį su 
arkliais ir vežimu paėmė 
prie apkasų ir atskyrė nuo 
šeimos. Tų pat metų rudenį 
ties Dancigu pateko jis Į 1,600 žmonių.
Raudonosios armijos apsu-; gįų žinių pasakotojas tuo 
pimą. Čia kartu pateko dau- laiku dirbo su arkliais kaip 
gybė prie apkasų kasimo vežikas. Jam tekdavo kas- 
dirbusių civilių žmonių ir dien iš stovyklos išvežti la- 
toje apylinkėje buvusių ry- vonus. Vidutiniškai kas
tų pabėgėlių. Buvo įvairiau- dien būdavo apie 10 lavo- 
sių tautybių žmonės. Visus nų. Laidojimui paskirtoje 
vyrus, moteris ir net vaikus vietoje stovėdavo iš anksto 
etapais rusai vežė į rytus, iškastos duobės. Nuvežti 
kol jie atsidūrė tolimame lavonai buvo verčiami po 
Čeliabinske (už pietų Ura- keletą į vieną duobę. Žino
to). nės mirdavo labai staigiai.

Ten juos uždarė į vieną pav., vakar lavonus užka
is daugelio Čeliabinsko apv- §ęs žmogus, šiandieną pats
linkėję esančių stovyklų -au kaip lavonas metamas 

v.. 91 TA___ i__ -_____

KELEIVIS, SO. BOSTON

PENKI TROKAI SUSIKŪLĖ KELYJE

New Stanton, Pa., ant kelio ūkanotą dieną Įvyko didelė nelaimė. Ant kelio 
susidūrė du įeiti sunkve žimiai, o į juos paskui įvažiavo dar trys trokai. Vie
nas troko vairuotojas žu vo nelaimėje, o trokai sudegė.

iš sąrašo buvo paskirstyti normalaus gyvenimo nor- 
paga! Vokietijos okupaci- mas ir atlyginimą. Priešin- 
nes zonas. Šių žinių pasako- gu atveju pi agv \ enimo nor- 
tojas užsirašė esąs ameri- mos atitinkamai mažina- 

ii at -.y ta j-- • - * (kiečiu zonos gyventojas, mos. Pav., kai belaisviai bu-
(stovykla Nr. 3). Pradzio e i duobę. Daugiausia žmo-ines čia vienoje DP stowk-įvo priskirti ūkio darbams,
kiekvieną labai smulkiai nių mirdavo ne vien dėl ioįe gyvena io duktė ir su-i tai kurie jų nepajėgė pada-;
tardė, kai kuriuos mušė, ku- blogo maisto, sunkių gyve-
rie jiems buvo įtariami. j nimo sąlygų ar sunkaus
kad tiesos nesako. Toie darbo, bet ir dėl nepaprasto

loję gyvena jo duktė ir — e .
nūs. Jų transportas važiavo ryti nustatyto darbo, tie 
pro... (gilumos Rusijos vie-;prie stalo buvo sodinami’ 
tovių neatsimenu)... —Smo»! atskirai ir gaudavo atitin-

stovykloje buvo apie 3-4 susikrimtimo, dėl nežinia lenską, Minską. Poznanę, karnai prastesnį maistą 
tūkstančiai žmonių. Ten kur dingusios šeimos liki-Į Varšava Frankfurtą a. O. (nors ir tas gerasis taip patHL-rc.- Imit,, i___ • _____ 1__ _____ _4-~: ........... 'buvo tikras tautų mišinys, i mo ir savo beviltiškos atei 
Kartu buvo ir vokiečių be- ties. Paskutiniu laiku sto- 
laisvių. . vykioje žmonių mirimas

Vaikai mažiau 15 metų žymiai sumažėjo.
buvo atskirti, o visi kiti —, Leidimą. Namo 
vyrai, moterys ir jaunuo- §hj žinių pasakotojas jau

Toliau šių žinių suteikė- buvo menkas).
Paskutiniu laiku plačiai

liai — turėjo dirbti, daugu
mas ten esančiose kasyklo- )ejsti nam0> 6ct kadangi
“t fįlen^ ? \ak leidžiami beveik išimtinai
pne išorinių darbų ir dar tjk vokieaai> tei jį vėl at. 
2-4 valandas turėjo^ atlikti 5ta^a< Paskutiniais metais 

jis dirbo kaip pasiuntinys 
ir patarnautojas pas aukštą

jas papasakojo
apie Sov. Rusijos gyvenimą ___ _____ ~

Tam tikrą laiką jam teko £andistai aiškina, kad da 
dirbti žemės ūkyje nuimant bar g()V_ Sajungoje esąs tik 

į derlių,, taip pat jam ^aipo socializmas, o panaikinus 
" .. pįjjjgyg busiąs įgyvendintas

tikrasis komunizmas.
anksčiau buvo paskirtas pa- stovykloje ’ su arkliais dir 

bančiam tekdavę iš miesto 
stovyklai vežti duoną, to-

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS $14.00. 

Pinigus siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mass.

buvo kalbama apie visišką jfflnHSSHHHHHHgsasHHHK 
pinigų panaikinimą. Propa-' ----- ■-----------

Amerikos Balsas’ Vilioja
Praeitą savaitę į Ameri- tauta, o valstiečiai nekenčia 

I kos okupuotą Austrijos zo- kolchozų, į kuriuos jie yra 
! ną, . į Linz miestą, atskrido suvaryti jau 20 metų. Kol- 
sovietiškas orlaivis su tri- chozuose valstiečiai turi 
mis žmonėmis. Orlaivis at- dirbti po valdžios botagu,

' skrido iš Ukrainos, o jame o diktatoriška valdžia at
buvo du karo aviacijos lei- ima iš valstiečių jų prakai-
tenantai ir vienas seržantas, to vaisius.
Leitenantai, Piotr Pirogov Prie šitos dvejų leitenan- 
ir Anatolij Barsof, pasisa- tų “istorijos” Amerikos vai
kė, kad jie pabėgę iš Sovie- stybės departamentas daro 
tų Rusijos ir prašė duoti pastabą, kad “Voice of A- 
jiems prieglaudą. Abu pasi- merica” niekada nekurstė 
sakė, kad jie norį vykti į rusų karininkų bėgti iš ar- 
Ameriką. Seržantas sakėsi mijos pas amerikiečius. Jei 
buvęs priverstas skristi su Amerikos radio imtų kurk
tais leitenantais ir jam bu- tyti rusus bėgti, tai bėgan- 
vo leista grįžti į Rusiją. čių atsirastų labai daug.

Pabėgę leitenantai sako, Dvejų leitenan pasakoji- 
kad jie klausydavo “Voice mas rodo, kad Rusijoj žmo- 
of Amerika” pranešimų nės, kurie turi radio apara- 
rusų kalboje ir į juos pada- tus, atydžiai klausosi Ame- 
rė labai didelį įspūdį Ka- rikos radio pranešimą. Ka- 
senkinos bėgimas iš sovietų dangi trumpųjų radio vilnių 
konsulato New Yorke. Juos aparatus Rusijoj turi tiktai 

š ‘ taip pat labai patraukė at- kariškiai ir bolševikų val- 
į pasakojimas gyvenimo A- džios patikėtiniai, tai tuos 
merikoje ir jie nutarė bėgti žmones Amerikos “Balsas” 
pas amerikiečius. ir pradeda išvesti iš “stali-

Tuodu leitenantai sako, nizmo kelio”.
kad Rusijos žmonės neken------------------------------------ -
čia bolševizmo. Sako, ne VIRĖJA
mažiau, kaip 70 nuošimčių; ---------
žmonių ten yra priešingi Knyga valgiams gaminti 
bolševikų diktatūrai, bet “Keleivio” knygyne gali- 
jie yra užbaidyti ir nieko ma gauti knygą apie vilgių 
nedrįsta prieš tą diktatūrą gaminimą. Ji vadinasi “Vi- 
darvti. Žmonės yra priešin- rėja,” 224 puslapiai, apda- 
gi bolševizmui todėl, kad ryta drūtais popieros virše- 
rusų tauta yra valstiečių liais, kaina $1.00.

kiu budu jis galėjo stebėti Senesnieji žmonės, su di- 
ir aplinkos gyvenimą. Če- dėlių atsargumu, prisimena 
liabinsko srityje, kiek jam caristinius laikus ir laukia 
teko matyti, žemės labai karo, kaip vienintelės gali-' 
geros ir derlius nepaprastai i mybės išsivaduoti, 
geras. Tačiau kolektyviu; Prekyvietėse labai daug 
budu vedamas žemės ūkis matyti parduodant iš Vo-
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stovyklos vidaus darbus.
Gyvenimas

Gyveno barakuose, labai pareigūnę žydę stovykloje, 
sugrustai. Miegojo dviejų Jis prašė ją užtarti, kad jį 
aukštų lovose ant trijų pli- paleistų namo. Ji pažadėjo 
kų lentų. Kai kurie barakai ir pagaliau padarė — įrašė 
padalinti į atskirus kamba- i paleidžiamųjų sąrašą kaip 
rius, kiti be jokių pertvarų vokietį. Iš 1000 toje stovy- 
—ištisi, kuriuose telpa 2-3 kloję paskutiniu laiku bu- 
šimtai žmonių. Iš stovyklos vusių žmonių, į paleidžia- 
išeiti buvo griežčiausiai mųjų sąrašą pateko 73, ku- 
draudžiama. Stovyklą sau- rių tarpe ir jis buvo.
go kareivių ^rgybos. Va- Paealiau pirmom gegu-laiku jie nuimami nuo 
dovauja NKVD pareigūnai.,žės dienom ju’os ga]u. laukų. Jam teko matyti,

Maistas tinai paleido. Išleidžiant
Maistas labai menkas, iš stovyklos keletą kartų 

primityviai pagamintas, vie- darė labai smulkią asmeni- 
nodas ir liesas. Pagrindinis nę kratą. Krėtė stovyklos

neatneša tos naudos, kurią 
jis atnešti galėtų. Dėl cbao-

kietijos atvežtų daiktų: 
drabužių, apavo, indų, įvai

tiško ūkininkavimo didelei rių įrankių, net baldų ir tt. 
dalis žemės ūkio produkci-! •
jos nueina niekais. Tose' Čeliabinsko apylinkėje 
apylinkėse labai gerai už- es3 labai daug didelių fab- 

kviečiai Tačiau nevi- nkų. Daugelis jų jau buvo 
caristiniais Rusijos laikais, 
daugelis naujai pastatyta, 

kaip kviečiai kertami "jau i Tuose fabrikuose dirba šim- 
sniegui iškritus. Didžiuliai tai tūkstančių žmonių. Vien
laukai bulvių rudenį užšą- paties čeiiabinsko fabri-
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Gimdymo Kontrolė Yra Apgavinga
Paaiškinimas, kuris seka po Ques- 
tion 4, parašytas tokia kalba, jog; grali į- 
kvėpti balsuotojams klaidingą supratimą, 
buk esamieji Įstatymai varžo gydytojus 
ir stato pavojun ištekėjusių moterų gy
vastį.

Tuo tarpu gi pati Legisliatura savo 
DIDŽIUMOS raporte, kurį pasirašė Joint 
Committee on Public Health, užginčija 
tatai sakydama:

“Mes nemanome, kad viešoji sveikata 
reikalautų šitokio įstatymo. PRIEŠINGAI. 
MES ESAM ĮSITIKINĘ, KAD TOKIO 
REIKALO VISAI NĖRA...

“Toliau mes manom, kad bilius (Gim
dymo Kontrolė), kaip jis yra parašytas, 
turi RIMTU TRUKUMŲ, nes jo svarbios 
vietos NEAPIBUDINTOS. jo reiškiami 
tikslai N EAPRIBOTI AIŠKIOMIS AP
SAUGOMIS ir jo siekiamos galios yra 
PERDAUG BENDROS.

“Mes manom, kad šis siūlomas anrend- 
mentas. kaip jis parašytas, PAVOJINGAI 
SUSILPNINA senus ir sveikus įstatymus, 
kurie saugoja valstiją ir šeimyną nuo 
RIMTŲ PAVOJŲ.”

Bet Gimdymo Kontrolės mažuma nenori 
priimti Valstijos įstatymams leisti aukš
čiausios įstaigos šalto sprendimo.

Pasiryžę peršokti Senatą ir Atstovų 
P.umus, šitie mažumos lyderiai sugebėjo 
įtraukti Gimdymo Kontrolės ginčą į lap
kričio rinkimus.

Jie nepaiso Legisliaturos įspėjimo, kad 
motinų ir kūdikių gyvastims apsaugoti 
Gimdymų Kontrolė NEREIKALINGA.

Jie nepaiso sveiko Legisliaturos nuro
dymo, kad Gimdymų Kontrolė NUSILP
NINTŲ įstatymus, kurie saugojo valstiją 
ir šeimyną per šimtmečius. »

JIE RYŽOSI fBRUKTI GIMDYMO 
KONTROLE ŠIAI VALSTIJAI IR ĮŽEI
STI MILIONUS VYRŲ IR MOTERŲ, 
KURIE ŽIURI J TOKJ GYVENTOJŲ- 
MAŽINIMĄ KAIP I NEDORĄ ŽMOtiŽU- 
DYSTĖS FORMĄ.
Deja. DABAR JAU PERYKLŲ nuimti 
nuo baloto Question No. 4 su jo sujaukta 
frazelogija. nors tai butų labai geras dar
bas vienybės labui.

Bet nepervėiu dar balsuotojams, kurie 
tiki kad gyvybė yra Dievo duota dovana, 
ir kad jos negalima naikinti įstatymų pa
galba, nusistatyti dabar, kad Lapkričio 2 
d. reikia eit balsuoti ir atmesti Question 
4 tokiu galingu NO, kad šis nelemtas 
klausimas- niekad daugiau nebūtų balsa
vimui statomas.

SlL'O PAVOJINGU musu šalies istori
jos laiku, kai bedieviški veiksmai ardo ci
vilizuotą pasaulį užjury ir taip reikalingą 
vienybę namie, šiurpu darosi kad taip di
delės žtnonių didžiumos nekenčiamas da
lykas, kaip Legralizuota Gimdymo Kontro
lė, statomas Lapkričio rinkimuose balsa
vimui musų reliftinėj Massacchusetts val
stijoj

Tas nelemtas sumanymas, pavadintas
Question No. 4, skamba taip: ą

ĮSTATYMAS siūlomas iniciaty
vos KELIU

Ar jus pritariat žemiau paaiškintam įs
tatymui, kuris Atstovu Rūmuose buvo at
mestas 130 balsu prieš 84, o Senate 22 
balsais prieš 15?

PAAIŠKINIMAS
šis įstatymas, papildydamas Gene

ral Laws (Ter. Ed.) ('haptsr 272. 
Section 21. patvarko, kad minėtojo 
272 Chapterio Sekcijos 20 ir 21, ku
rios draudžia skelbti arba teikti in
formacijas nuo nėštumo apsisaugoti, 
nebus taikomos registruotiems gy
dytojams, kurie gydo arba duoda 
ištekėjusioms motinoms nurodymų 
kaip apsaugoti savo gyvastį arba 
sveikatą.

Šitas suktas lepalis' inis jovalas ir dvi- 
linkliežuvystė grali būt suprantami tiktai 
tam patarliškam Philadelphijos advokatui.

Bet tai nėra tokia kalba, kurios grali ti
kėtis nemokamoj valdžios balsavimo blan- 
koj apskritas balsuotojas, kuris turi tik
tai penkias minutes laiko balsa,vimo bu

delėje. ą
Jeitru apskritas balsuotojas nužiuręs, 

kad čia norima sugrauti jo balsą ant *’yes”, 
kuomet jo sąžinė diktuoja “no”, tai žmo
nės, kurie sugalvojo šitą pavojingrai dvi
prasmį sumanymą, turės ketinti patys 
save, jeigru supykęs balsuotojas padės sa- 
savo balsą kitur.

Žodžiai “Gimdymo Kontrolė" nesuminėti 
4-tam Klausime nei karto. KODftL?
• AR NEBUS TIK DĖLTO. KAD TA 
UŽSISPYRUSI MAŽUMA, KURI TAIP 
ATKAKLIAI STENGIASI ĮVEST PRAK
TIKĄ, KURIĄ NET BEDIEVIAI RUSAI 
AT.METft. BIJOSI IŠTARTI “GIMDYMO 
KONTROLĖ.” KUOMET “GIMDYMO 
KONTROLE" JIE TURI MINTY?

la. Tuomet atvažiuoja su kuose dirba apie 30,000 1»-. 
traktoriais ir išaria užšąlu- Sov. Sąjungos pilie-viduje, išeinant pro vartas 

ir dar net už vartų. Iščiupi
nėjo iki smulkmenų visus 
drabužius. Mažiausią menk 

kopūstus. Tokie kopūstai i niekį (popiergalį su kokiu 
atšildomi ir verdami. Pava- nors užrašu, kišeniuje buvu- 
sarį jau duoda raugintus šią neprisiutą sagą ir pan.) 
kopūstus, nes sušaldyti esti1 atėmė. Drabužiai, kuriais
jau visai supuvę. Kada ko-1 jie buvo aprengti, buvo tik- x „
pustai pasibaigia, tuomet tai dvokiantieji skudurai. Įais ant PeciH’ PasJP^a P° 
eina apie kolchozus piautiiDar prieš išleisdami iš sto- buvusius bulvių laukus nn- 
dilgėlių, kurių ten apsčiai| vykios pasakė jiems prakal- į11- ”uo pereitų metų likusių 
yra. Bet už dilgėlių piovi- bą: parvykus namo ragino bulvių, v aizdai labai hud 
mą kolchozininkai labai' dirbti ir stengtis, kaip ir čia ni būriai
pyksta. Iki rudens dilgėlės stovykloje kad buvo prie 
verdamos vietoj kopūstų. darbo pripratinti; liepė ne- 
Košė paprastai būna iš su- prisidėti prie karo kurstyto- 
spaustų avižų arba suspaus- jų propagandos ir pan. 
tų kviečių. Riebalų vietoje Prieš transportui išvykstant

valgis — kopūstai arba ko 
šė. Per žiemą duoda nuo 
laukų nuimtus, bet nepiaus- 
tytus, o galvom sušaldytus

sius bulvių laukus. Iš iš
verstų sušalusių grumstų 
bulvės paviršium aprenka ir 
parašo, kad bulvės nukas

cių, jų tarpe yra vyrai, mo
terys ir jaunuoliai. Šių žinių 
pasakotojas matęs pats, 
kaip tokių nubaustųjų di-

tos ir derlius sutvarkytas, džiausiąs kolonas kareiviai 
Pavasarį kai tik atšyla, fab- su durtuvais ant šautuvų su; 
rikų (kurių ten labai daug) griežčiausia apsauga atva
darbininkų šeimos, su mai-

žmonių beveik

ro prie darbo ir po darbo) 
vėl varo į jų stovyklas. Tuo-1 
se fabrikuose dirba privers-; 
tinai ir vokiečių nelaisvėje 
buvę raudonosios armijos 
kareiviai bei Pavolgio vo

iki kelių purve klampoja po I kiečiai. Daugelyje tų fab 
arimus ir rankomis iš atši- rikų esą raminami lėktų 
lūšių grumstų renka sušąlu-! motorai, tankai, trakto 
sias, jau beveik skystas r*ai ir pan. Iš vokiečių be 
bulves. * . laisvių tarpo atrenka viso

kius specialistus: inžinie

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

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

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

Kolchozų darbininkai
gyvena labai skurdžiai. 
Kolchozų gyvuliai per išti
są žiemą stovi pastogėse 
(trobesys be sienų) ir dre
ba r.uo šalčio. Fabrikų dar
bininkai taip pat primity-

rius, technikus, gydytojus 
ir šiaip amatininkus. Atren
kami daugumoj tie, kurie 
parodo rusams savo palan-| 

'kurną. Jei. pav., stovi kur; 
nors sugadinta ir pamesta 
kokia nors masina ir pa-vmi pyyena. Gyvenamo plo- belaisvis ją pataiso.

rv±amZeIabp‘ ^až?i ka<i ji'ėl funkcijonuoja. 
Gyvenamame kambaryje, tok? jįu „žsitomauja malo- 
kaip paprastai, stovi is len- ne J A,,;„kti .iJrialismi t, sukaltas stalas, suolas ir ^a srtyT'k "SS

daugiau laisvės. Tokiu bu 
f’u kas nori geriau egzistuo
ti, stengiasi rusam kuo nors i

taip pat lentų lovos. Papra
sto dirbančio žmogaus gy
venimas yra labai primity-
ZtiniS’yp^K ■’3la"kU

temB"!:“m

muotas, t. y. fabriku, ūkio * 1 •!Zę Jlc
ir kiti darbininkai tūri pa
dalyti jiems paskirtą akor
dą, tuomet tiktai gauna

statyba. Darbas? visur nor-
bolševik.'im f blankią propa
gandą belaikių tarne arba 
juos siunčia į msų zoną 

i Vokietijoje kokiom nors
j ’..... ........j............... I pareigom, kaipav., poli-

Diznienams geriausi* vie- cijos tarnvoai ir pan.
U pasiskelbti “Keleivyje.” “P.

v' OU ON 
I QUESTION No

ON THE BALLOT !
Fr*Nler»ck W Bar State R«L. Boston, Mmm
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENE

Mano Žodis Dėl Kapieko Straipsnio
šių metu “Keleivio" 39- nės skurdui sumažinti rei-V fc “

tame numery tilpo Paulo 
Kapieko straipsnis gimdy
mų kontrolės siusimu. Aš 
nenoriu Kapieką Įžeisti, no
riu t-k pasak) Ii. kaip aš žiu
riu i tą klausimą. Man išro
do, kad Kapickas klaidin
gai supranta gimdymo kon- (moteris! turi daugiau vai 
trolę ir didelių šeimynų ’ ’
“laimę". Nes kalbėdamas 
apie gimdymo kontrolę, ji
sai stato pa\vzdžiais tokius 
dalykus, kaip moterų vai

kiu imtis tokių priemonių, 
kutios yra žinomos. Viena 
tokių priemonių, tai gimdy
mo kontrolė.

Niekuo nepamatuotas yra 
ir kitas Kapieko argumen
tas, kur jis sako: “Kuri

LAIDOJA ČIGONŲ KARALIŲ

kymąsi paskui naujas ma
das, arba kaip koki ten 
šešiolikinė mergina Wash- 
ingtene kepinusi nuoga ant 
stogo. Tie dalykai neturi 
nieko bendra
kontrole, todėl plačiau apie

kų, ta turi daugiau vargų, 
iki vaikai užauga. Bet kai 
vaikai užauga, ji gal turi' 
daugiau džiaugsmo, kaip 
ta moteris, kuri augina tik 
vieną vaiką ir dažnai išau-* 
gina išlepintą sutvėrimą, 
kuris pridaro daugiau šird
gėlos. kaip didelė šeima". 
Ir jis dar tvirtina, kad mo-

'Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra 
šviesoje. Visi nori žinoti apie
ją. Visieaas kyla kiausiniąa koo.-l 
atsija iiOiU-Lairu su kioonus valsty- 
•iv iiaS :x fck’vlci »
... kitur ziuot.tų i.a. u kaip „•
t varvos* t Ar yra Rusijoj uit.-v c, a 
yra demokj-aiija, kokie <SarCii«ink' 
uždarbiui ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi ? Dabar rusai sa:.o kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą vaido, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tie a 

• apie dabartinę Lietuvos natiėt). Ko- 
; šia Lietuvos aceitis gali t»at;? Atsa 
i kymus į šiuos klausimus galėsi gau- 
I ti nusipirkęs naujai išleistą knygą 
i 58 puslapių didumo. Kaina £0 centų.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

faktu I Šioje knygoje telpa daugybė nau- 
Pir r juokingų monolo-
• <ų *r deklamacijų. Visokios temos: 

darbininkiškos revoliucioilieriškoą, 
tautiškos, liumoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikšelojiu.ams, 
baliams, koncertams ir i.L Antra 
pagerinta laika. Kaina ............ 25c

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

su gimdymo tino?. kurios turi daug vai
kų, yra daug sveikesnės,,

tai ir nekalbėsiu. negu tos, kurios visai jų ne- .. 7
mažai. vaikui’ Bet jeigu bus vie-

. . . retumu uuiu ŽmOtl, kur n3S al' ^U’ J3? 'jį* ^H3’

ir tas kapieko argumentas. K. itlia5 tokį ..filosofija" i lengviau. Taigi, didelių sęi- 
pir.r.a reiketu panai- . ™-v.nimo faktu mų reikia vengti, reisalm-

Taip pat nieko nevertas turi arba turi 
įdomu butu

Mirė Andrew Margitza, iš Braddock, Pa., A m < ii; os čigonų smuikininkų ka
ralius. Prie jo karšto susirinko daug čigonų ir -50 smuikų gailiai verkė aprau
dodamos mirusi muzikantą- Paveiksle matyli eis smuikininkų ir vienas alp
stantis Margitea šeimos narys (kairėj), kurs buliai verkia.

turi vaikų, tuo blogesnė jos i b® džiaugsmas , kaip Ka-

-sį • i j • j ir visas Kūnas išeina is nur r , / uu ,----- . —ciau nereiškia, kad gimdy- formo, : kenybių. O betgi matyli pas
mo kontrolė nereikalinga. r> va;n qnį'P t» “džiaugs-1 turtuolius daug vaikų yra Atbulai žmones kurie gir- ^Ą’^ckŽma?o didelę retenybė Vienas, du, 
tuokhauja. kaip tik ir netu- tai ir viskas. Tik tamsus

tokią padėti, kur tėvas 
motina sėdi šaiiunė, arūa

vu duotųjų kriminalistų, tenai' turi daug vaikų? Arijos ne- 
i daugiausia jaunuolių, įr nori džiaugsmo: _ uziaugs-

' tgl" Lmusas1’ °J.U daugiausia vis iš didelių, mo jos nori bet jos nenori vaikai kažin kur per naktis šeimu Tėyai negalėj0 tin- pų sunkenybių, skausmų ir 
- - 1------- kuriuos motinai ten-daužosi?

DŽIAN BAMBOS STYCIA1
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj mur.šaiao. šioje kny
goje telpa net 72 "L'zian Ra n-bui 
gpyčiai.” eilės, pasikalbėjimui, hj- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bu-

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. . .
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai- NIHILISTAI
„no žmogus silpsta? Ir de’ko vienas Tragedija trijuose aktuose. Veika- 
tH&istas duoda daugiau speKU, kitas ias perstato nužudymą caro Alek- 
mažiau ? Įfelko žmogui reikia cuk- sandro II. Labai puikus ir nesun
kus* druskos ir kitų panašių daly- ^įaj scenoj perstatomas veikalas. U 
ku . Rodei jam reikia nebalų . į viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c 
tuos klausimus suprasi tiktai is sios ;
knygutės. Parašė Dr. G mus. Jos AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
kaina t,k ................................ 15< KRISTAUS VIETININKAS?
KURGI VISA TAI NYKSTA? Parašė kun. M. Valadka. Knyga 

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
žmonės kuria per amžiusšį intri j bažnyčios autoritetą ir faktais pa- 
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so-

R U D U 0 .
Mėgstu aš rudenio lapą geltoną,
Kurs margina mišką ir pievą ir sodą;
Aš mėgstu jo liūdini i, lėtąjį toną,
Nors sielai nemaža jis ilgesio duoda.

Miela man taipgi kai gėlės pražysta.
Kai puošiasi pievos žiedeliais gražiais; 
Bet mintys toli nuo grožybių tų klysta — 
Juk medžiai dėl manęs žiedelių neskleis.

Tada, kai nuo šalčio pageltę visai 
Sapnuoja lapeliai liūdnuosius sapnus 
Kai viskas nutyla ir vėjas tiktai 
Po langu sau švilpia ir blaško lapus,

Tada su gamta man gyventi gerai...
Tik rudenio gamtą aš myliu karštai! 

Pavasari myliu taip-pat aš tikrai, 
Šypsotis kaip jis nemoku tiktai.

B. Svyrūnėlis.

Taip KaDickas «ako kad kamai.^ išauklėti, nes per- ny^ ^rmos motinai ten-mutiniai j0 laužytojai. Juk
reikėtų nanaikinti eirtavi-' ^au» turėjo. Ar gali mo-t a v; o čmm pradedant pačiu popiežiumU panaikinti _„rtau tina sauhn vajkus. a“ \^iant\ j Jutb,

-L™ r-.o, ;; yatka — nei viena, i ne

isi IRUS ČIGONU KARA
LIUI, VERKĖ 50 SMUIKŲ

Pittsburgho

cialdemokratų teoretikas Kari Kaut 
sky. Kaina ........................................ 10c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
. išaiškinta visa jų bepatvstės 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 Samogitia 
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 RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų ? Ar 
žinote, kad ii buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tukstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tukstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- 

; rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
Į aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa- 

Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- 
j leivis'” parduoda jos raštus parašy-

1 rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina ____ $1.25

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kode!? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio kr.yga. .. $1 .CO

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
. ūsų laisvas nuo dano valandas. Di
lelio formato, 223 puslapių knyga, 
turioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ....................................... $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininlas 

su Sa’emono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Kaukazo Razbaininkas

anądien mirėiZSS.1 ‘r Amerik»*

Arba, kaip 
pafiuaię xvu?mjv» 
jis įgijo valdžią ir 
vusius draugus. Labai įdomi kny za.
Kaina....................................................... 25c

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas............20c

rviiip
pašalino savo bu- 
įbai

Čigonu “karalius , Andrius tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi LIETU\ Iį KALBOb 
- - - laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- ('DAMiTIlit

'; se raštuose ji gražiai aprašo, gra-
■ j- ™~jria mu- Pritaikyta Amerikos

"i - ui’ • i -j | sų gyvenimo ouaą ir musų------- ' rpasakėt Kai mane laidosit, čius. Knygoje yra paveikslas su gar 
man griežia musu'3?0? rašytojos parašu, taipgi paveik

Margitza. Prieš mirsiant ji
sai pasišaukė savo vaikus ir žiai pajuokia'ir gražiai pagiria mu-' mtamyta Amerikos Ije'

i - ,4t- - i -j -X s<# gyvenimo būdą ir musų papro- Daug kas iš lietuviško jaunimo nori
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint. - -- i i*- • i • i tz - libata. Vadinasi,jeigu apsi- tegul man griežia musu'sios rašytoios parašuBet tokio vaisto, kuriuo darbo žmogaus šeima šian-, keltl J°kiO sunkumo. Kai { - Rekėsi r • > ė<i smuikininkai \ukvieskit vf-i slai-,-vaik^ PP^’audų, kurias že- savo rastis^ hetuv.ų kalbos z.no,i-

bUtŲ galima glllav’inia pa- dien duoti aukštesnio moks- OI O . . - -I vaiku tai 'a i bu^ ^mnikininkr^* optuis Žemaitės kartu su Andrium Ba-? riems, kas nori gerai lietuvių kri-
naikinti. Kapickas neturi. Io, sakysim, šešiems vai- kojos rankos ir kiti sana-; „ njjĮ. j/ (,ėl ų. •
įr neturi jo niekas kitas. 0 kams, kuomet kolegija ar^,. ’^i susilaukia kudiKio. davatkos uni v Į, 
kadangi toks vaistas nėra universitetas kainuoja per O kiek motinų gimdant mn- nUQge jOi v j

■« aaa • cto olzortciYnmco^ - ' ‘‘i *'vtžinomas, todėl varguome- metus apie SI,000 vienam

ARTINASI KALAKUTAMS LIŪDNA DIENA

?ta skausmuose?
Štai, kodėl motinos neno

ri daug vaiku ir kodėl jos Ir visa to a‘ yvaizū..k ;ie 
stoja už gimdymo kontrolę, turi drąsos sakyti, kad 

Barbora Kaminskienė, “Dievo įsta:; mas” ika- 
Chicago, III. lauja vaikui Tylėtą, tai 

---------------- i bent nejuokin ų svietu.

Balsuokim už Gim
dymo Konrolę

nigai—be v;rikiai.

’ į lotą ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- 
jaUEUS 11" Visai mažus, ir te-Iriai nužudė vokiečiai laike šito ka- 
CUl visi groja” ^ai didelė knvsra. 128 DuslaDiu.

lais. Kaina .................................50c

PAPARČIO ŽIEDAS
Margitza pats buvo smui

kininkas ir dažnai sakyda
vo: “Be muzikos negalima Ir keturios kitos apysakos: (1, 
o-’i-rnti’ ’’ Neužsitikir.tis Vyra; (2> Žydinti Gi-į.7 . tnii. ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose

Jam dabar mirus, io vai- ■ nurodoma, kaip žmonės paikai tiki
kai ^kvietė visus čigonus!’ ,i“kl” >»™“ * «■

Ir kai io m a- ANGLIšKAI-LIETUVIšKAS 
ŽODYNAS

smuikininku

Tokia gimdymo kontro- 50 smuikų prie k 
lė, kokią sir o Refurndu- ko čigonišką melodija: 
mas No. 4, yra jau legali
zuota visose -J .jnstinf s. Vai

šių metų lapkričio 2 d. stjjo«e, išskvms tik viena 
bus Amerikos prezidento Massachusetts. Todėi ives- 

• rinkimai, ir be to dar ivat-įkime ją ir či-.. Lapkričio 2 

riose valstijose bu? balsvo- visi ba]SU( inie QiU.sTįon 
iami ivairus vietiniai reika- i__vrS ’

bas uradėio leistis duobėn,!
t Vnnn nrnvir-i Dažnas nori pasižiūrėti, Tcaip tas L. .e .vttpo pi dv 1I~ , aT kitas žodis lietuviškai vadinasi 

AŠ i Mes kasdien gir
•mioiUviii >',1C ” įžodžių, bet dažnai nežinome, kaipap.Clfl—] JUS ant amžių. 'tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 

Turbut pirmutinės laido- reikalui yra reikalingas geras žody- 
tu vės .Amerikoj.

bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi. 
Kaina tik .......................................Jl.iki

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Paraiė 

Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina ____ 25c

TAVO KELIAS Į
SOCIALIZMĄ.

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas............25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų da-
irdime daue- anglišku 1«idimai aPie žemės išvaizdą. Ragai t ime daug anglistų autOrių parašė Iksas. Antra

knygutės dalis yra: "Išvirkščias Ma- 
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ 10c

Pittsburghietė.

Prieš Padėkos Dieną Amerikos kalakutais galvos 
lekia. Paveiksle matyti dvi kalakutų valgytojos, 
Joan Conger 15 metų ir jos sesutė Judv 8 metų. Jos 
gyvena kalakutų faunoje, netoli VVheaton, Md., ir 
prieš Padėkos Dieną joms buvo leista pasirinkti tin
kamiausią kalakutą iš 7,500 kalakutų, kurie toje far- 
moje penimi skerdynėms. Čia matyti mergyšcios ne
šasi kirvį ir kalakutą.

jami i 
lai.

Massachusetts valstijoj, 
tarp kitko, bu? balsuoda
mas gimdymų kontrolės 
klausimas, kuris ant balote; klausimą Y! ’
bus pažymėtas kaip Ques- _
tion 4. Mes patariam vi
siems musų skaitytojams MOTERIS 
balsuoti už tą’ klausimą 
YES.

Šitas referendumas siūlo 
pakeisti dabartinius valsti
jos jstatvmus taip. kad dak-

YES!
Šitaip bik’Uoti 

daktarai, n: ytojai.
soriai ir pi' stonų ora<iš-

Apie Valgius
na
e.

kija. Baisu kim už ktąjĮ

vakarienė ii makaronų
Nupirk plonų

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

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

irmutiniai žmo- 
mokslas Ro-

Bib’ija sako, kad piri 
nės gyveno Rojuje. Bet

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 ....................................... Rk;

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir

FASIŽYMĖJU-
SI MEDICINOJ.

jų visai atmeta. Mokslas mano, kad daugelį iš gyvenimo patyrimų para- 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir'sė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c

Keleivi*,” 636 Broadway,
So. Boston 27. Mass.

Mamytė Labai Dėkinga- •

i:aip siau-
(c'Paghett.). ■ šį knyga parodo, kodėl taip mano- 

1 DUO ‘a Sulaužyk ■ ^a. Labai įdomus ir pamokinantis 

.t os. užpilk vandeniu, įdek J
druskos ir užkaisk. Tegul 
paverda apie 15 minučių, 
arba iki suminkštės.

Kol makaronai verda, 
i uspirgink ant sviesto ar

dai makaronų 
Dedant

D-rė Marka M. Elict. ra
mi ir kukli riteris, yra era- g r..• . .

tarai galėtų duoti ištekėju- In^pebTuT m
sioms moterims patarimu, don kdidelį tomą-

met būna .giriama pen- lr “ztg‘ia-
1 Makaronus nukosk ir per

pilk šaltu vandeniu. Su- 
versk juos i skaurdą su to- 
meitėm, įdėk porą puodu-

patarimų
kaip išvengti nėštumo, jei
gu to reikalauja moteries 

■ sveikata.
Prieš šitą referendumą 

piestu atsistojo katalikų; gumo srity, 
dvasiškija. Ji rėkia, kad Martha i'.ičot yra gimusi

' gimdymo kontrolę drau- 
džiąs “Dievo įstatymas.”
Kada tokį įstatymą Dievas 
yra išleidęs, kur jis yra už
rašytas ir kaip jis skamba, 
jie nepasako.

Bet jeigu ir butų toks

pen
kiems asmer ns už nuopel
nus medicir ir sveikai;n-

Bostone ir baigusi Čia Rad- 
cliffe Kolegiją; medicinos 
kursą ji ėmė John Houkins 
universitete. 0 praktikavo 
New Haveno ligoninėj prie 
Yale Univei si eto.

Šįmet prezidentas yra ją

kų sutarkuoto ar smulkiai 
sulaižyto amerikoniško sū
rio, prodėk«pusę šaukštuko 
sage, išmaišyk, užvirink, ir 
duok valgvt. Duok prie jų 
arbatos ar kavos.

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivi.”
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, dukrele, ačiū”...

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

Keleivis
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

. - , , . , , -., Lietuva pavergta, lietu-
Dievo įstatymas, kuris drau- paskyręs Amerikos delega-Adai kenčia sovietų jungą, 
atų gimdymo kontrolę, tai te į Tarptautinį Sveikatin- Paremki tad, lietuvi, auico- 
ne katalikų kunigams apie gumo Kongu Ženevoje, mis Antrąjį Lietuvos Gel- 
jį kalbėti, nes jie butų pir- Šveicarijoj. bėjimo Vajų.



Puslapis SeptintasNo. 43. Spalio 27, A, 1918 m.
E9E

Izraelio, Gyventojai
metais, per 9 mė 

nesiūs, žydų valstybė Irae- 
lis padaugino savo gyven
tojų skaičių 73,000. Tiek 
imigrantų atvyko j Izraeli 
iš Europos išvietintųjų žmo
nių stovyklų. Dabar i Izrae
lį kas mėnuo atvyksta po 
10,000 žmonių.

Šiais
Indonezijos Maištas

Komunistų sukurstytas 
sukilimas Indonezijos res
publikoj visiškai susmuko. 
Iš Maskvos atsiųstas Indo
nezijos “liaudies vadas’’ 
Muso pabėgo į kalnus ir, 
spėjama, grįš vėl į Maskvą 
dar pasimokyti, kaip vado
vauti sukilimui.

Korėjos Maištas
Spalių 20 d. pietinėj Ko

rėjoj dalis kareivių ir civi
lių padarė sukilimą ir nu
ginklavo policiją Yosu ir 
Sunchon miestuose. Val
džios kariuomenė sukilimą 
baigia numalšinti. Maskva1 
apie tą sukilimą pranešė 
dvi dienas iš anksto, kaip 
jau Įvykusį dalvką. Mato
mai, Maskva pasiskubino 
sukilimą pagarsinti pirm 
negu jis buvo pradėtas.

Vėl Bara Tito
Kominformo organas, ku

ris dabar išeina Bukarešte, 
Rumunijoj, paskutiniame 
numeryje vėl smarkiai ata-l 
kuoja Jugoslavijos diktato-' 
rių Tito ir vadina jį “pa
niekos vertu išsigimėliu”, 
“dideliu nacionalistu” ir į 
“antisovietišku” žmogumi.

Orlaivio Nelaimė
Olandų keleivinis orlai

vis, skrisdamas į New Yor-i 
ką praeitą savaitę nukrito)

KELEIVIS, SO. BOSTON

MILŽINIŠKAS B-36—PADANGIŲ KARALIUS

Naujausias* Amerikos karo bombardavimo orlaivis dabar yra B-36, kurie tu
ri 6 motorus ir gali skristi iki 12,000 mylių, nešdami didelį bombų krovinį. 
Tų milžiniškų orlaiviu dar nėra daug prigaminta, bet jie dabar gaminami 
ir, jei kiltų karas, tai šitie orlaiviai dus svarbiausias karo ginklas, kaip per 
antrą pasaulinį karą buvo B-29 bomberiai, arba skraidančios tvirtovės.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS

Penkta Kolona Alaskoje
Kongresmonas Charles 

F6!8*?? i *S- Jun?.a.u’ sąk°’ Orlaivio griuvėsiuose buvo
kad Alaskoje veikia rusiška 
penktoji kolona. Sako, 
penktakojai veikia mažose 
salose, kurios guli tarp Ru
sijos ir Amerikos. Bet koki 
yra ta penktakojų “veikla”, 
kongresmonas plačiau ne
paaiškino.

Naciai Kariami
Landsbergo kalėjime Vo

kietijoj praeitą savaitę bu
vo pakarti 10 nacių karo 
kriminalistų, kuriuos nutei
sė mirti Amerikos karo tei
smas už amerikiečių belais
vių nužudymą ir už kanki
nimus žmonių Dachau kon
centracijos stovykloje.

būt surasti. Parėjęs namo- 
i Stalinas pypkę surado kito
■ švarko kišenėj.

Rytą metą jis gavo iš po
licijos pranešimą, kad sep
tyni Maskvos universiteto 

; studentai prisipažino “va
do, tėvo ir mokytojo” pvp- 

' kę nukniaukė. Ir jie jau lik-
■ viduoti.

per mėnesį. Ką tamsta gali 
man už tą šešiasdešimts 
markių parduoti ? 

b' —Aš nieko parduoti ne-... . , URUGVAJAUS LIETU- j sau laivelis, Aguonėlė __ _____  r____
Škotijoj prie Prestwick. 39, yiŲ TARYBA IR SME- ' kita3. Marta Makalskytė pa- beturiu. Viską anglai ati 
keleiviai žuvo vietoje ir tik TONINKAI. skambino pianu, o Horten- ma> kad jus galėtų iššerti,
vienas žmogus išsigelbėjo. šia Bartnykaitytė pasakė —Dirbti! — kirtosi mote- 

“Velnią kaip neprausk, o vietos kalboje eilę “La Ma- riškė, lengva pasakyti. Pra-
____jis vis juodas”, sako lietu-) dre” Motina. Buvo ir kitų eitą žiemą per naktis mez-

akmenų, $40,000 vertės, bet i vių patarlė. Taip yra ir su įvairumų. Didžiausias ačiū gįau Pipui. Turi pažinti,
dar neišaiškinta, kam jis mugų kolonijos smetoni-I tenka, daugiausiai pasidar- Kištelėjo susirietusį parše-
priklauso. niais likučiais, kuriuos čia; barusiems šiame parengi- }į. Kruvinu vargu auginau,

ant pirštų galima suskaity- j me, gerb. B. Laučienei. E. 0 dabar atėjo, atėmė ir dar
ti. Bet nežiūrint net į da-l Miklovienei, B. Šerksnienei apvagino. Atėmė ir vėl jumi .. T - .____ T) >< iinfoiUi r. F..®.

atrastas pakelis brangiųjų

Indijos Kelias
Lapkričio mėnesį Indijos 

parlamentas turės išspręsti 
k" * ------

bartinę Lietuvos padėtį ir į 
kitaip galvojančių vietos 
lietuvių daromus nusileidi-lausimą, ar Indija pasilie- ,4 __ —_

ka.Tautų Bendruome-: mug, jįe vįg tokie pat užsi- 
n.eh. k^P0 dominija, ar at- SnVrėliai, kokiais buvo Lie- 
siskina nuo kitų dominijų,t£.oje naujajai “erai” ek- 
ir pasidaro visikai nepn- zįstUojant.
k ausoma valstybe. Panašų. Smetonininkas, lygiai 
klausimą tun išspręsti įrAi-^jp, į<aįp įr lietuviškas ko
rija, kun non visai nutrau- munistas, jis susitikęs visuo-

ir R. Minetaitei, o taipgi atidavė. 
gerb. St. Bartnikaičiui, Ta- get šeimininkas nesijau- 
rybos kasininkui B. Lauciui dino. Klausydamas moters 
ir sekretoriui Al. Gumbai a- kalbos, jis paėmė duonos
giui. M. Krasinskas. riekę, aptepė sviestu ir vėl

pasišaukė šunį. Šuo neran-

kti visus ryšius su Anglija, 
bet galutino žingsnio vis 
dar nedaro.

Skaitytojų Balsai

met gražiai kalba apie lie
tuvybę, apie lietuvių vieny
bę, apie kovą už Lietuvos 
išvadavimą, o kartais net ir 
demokratu nuduodąs. Bet 
kaip tik demokratijos šali-

2M0GUS IR ŠUO giai priėjo, lyžtelėjo sviestą 
liežuviu, bet duonos neėmė.

—Nieko nepadarysi, sun
kus laikai. Kai tris šimtus(Atkelta iš 4 pusi.)

. \ I). (.) i i 1 u 11 d 1 H
STATE

TREASURER

LAURENCE

CURTIS
J/yl ★ Veter a n ★

Gerbiamieji, kitę leisti Keleivį ilgai ir il-
Užprašau Maikio Tėvą, giausiai. Viso gera velijan- 

kaipo vyčių slauną genero- i tis, jūsų
lą, kad jis vaikščiotų pas Į 
mane į mano stubą, nes1 
man atsibodo vaikščioti ant
stendų ieškoti “Keleivio”. 
Kartais pavėluoju ir nebe
jaunu, tai daug geriau bus, 
jei jis kiekvieną savaitę esu 
pats pas mane ateis. Įdedu 
$5, trys yra už “Keleivi” ir

Ieškau Fa r mos Pirkti.
Ieškau gabalo steniūs namui pasta

tyti. Turi bu L New Jersey valstijoj, 
netoliau kaip 5u mylių nuo .\ewarko 
ir Elizubetho. Kas turi tokiam at
stume žemės ir nori parduoti, malo
nėkit man pranešti; aš nuvažiuosiu 
nupirkti. Rašykit šiuo adresu: 1(43,

K. Baleunas,
122 Kipley Pi., Elizabethport, N. J.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Stasės Kuntrimaitės, gy

venusios Hoiioverio tremtinių stovy
kloj, Vokietijoj. Manoma, kad j: bus 
kur kitur išvažiavusi arba iškelta. 
Žinantieji apie jos likimų maloniai 
yra prašomi pranešti man žemiau 
paduotu adresu. Aš esu jos teta, 
MitKaitė. Mano adresas toks: (44)

B. Samoškienė,
7007 Wade Park Avė.,

Cleveland 3, Ohio.

Paieškau brolio Vinco Urbiečio. 
Kas jį žinote, malonėkit pranešti 
man šiuo adresu: (44)

S. Urbietis,
609 Blackford st.,
New Westminster, B. C., Canada.

APS1VEDIMAI
Paieškau merginos nuo 17 metų ir 

daugiau, šviesaus gymio, tarp 130 ir 
150 svarų svorio, kad butų gera vi
rėja. iš Europos ir kitų valstybių 
prašau nerašinėti, neatsakinėsiu. Su 
laišku prašyčiau ir fotografijos. Ra- 
šyt galima lietuviškai ar angliškai.

J. B. L. Builders, '"G)
26 Maujer st., Brooklyn, N. Y.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO

ARTHRITIS

I Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros
skaudėjimo. Raumenų gėlimo. Scia- 
tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijoa, 
Sąnarių sustingimo, Neuritos. Pada- 
gros ir tt-. Pabandykit RADĘ TAB- 
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
rim. kad jus pamėgintumėt RADĘ 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardų ir adresą, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi
si nurodymai » ant pakelio. Nieko 
jums nelėšuos, jei nepatiks. <4K)

NORHTWAY phar.macal co. 
439 North Street,

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 30

Iždininkas CURTIS 
atliko štai ką:

• Jdėjo daugiau pini
gu j darbo reikalus 
negu kada nors pir
miau.
• Pardavė daugiau
sia bonu Valstijos is
torijoj žemiaus i a i s 
nuošimčiais.
• Išiaikė ir paaukšti
no pasižymėjusius vai
ctyKptt tQi*n*zutnxMiti

• Dorai elgėsi su sa
vo draugu veteranu 
problemomis.

PATYRĘS TARNYBOJ--
BALSVOKI.M Už RE

KORDĄ
Steito kasierius 19(7-48 
National Senior Viee-

Commander. Displaced 
Am. Veterans. 1946

.Mass. Senate. 1936-42 
Mass. Houne. 1932-36

Boston City Council 
1930-33

Asst. U. S. Attorney, 
Boston. 1925-26

Secretary to Jaatice 
O’iver V»'ende!l Hoimes. 
U. S. Sapreme Couri, 
1922

U. S. Navai A via tion. 
1917-19 neteka kojos 
nelaimėj

U. S. Užsienio Diploma
tų Tarnyboj, 1916-17

Advokatas ir giooėjas; 
I.S-.v Soeiety of Mass. 
prezidentas; bn.ęs Har
vardo l.aw Revien re
daktoriuj.

C1 RTIS'O OPONENTAS 
SJ.MET TI RI PAN AŠIĄ 
PAVARDE KAIP 4 VY
RAI EĄ PIRMIAU Bl - 
VO ŠTEITO, KASIE- 
RIAVS OFISE. NESU- 
K LYSK IT DĖL TO PA
NAŠUMO.

nos. Mėsos kvapas nudvel- rado pavogtų, kas galėjo 
kė tik duris pravėrus, ir tikėti, kad ir tavo nevogta. 
Trainienė pajuto, kad da- Ne jums vieniems sunku, — 
rosi silpna. ramiai dėstė vokietis.

Valgė tik vienas vokie- >» . . -tis. Iš po stalo pakilo vilki- . *lotens, v°? nel3ta«:..~ 
nis šuo, tingiai perėjo, per £
aslą ir bakstelėjo nosim į j ^un,e Pei tnsdesimt me.ų noreli 1 du kartus mano kraštą ap-

-Atnešiau keisti. Lova- '<«« ir apipIKėt iki nuo- 
tiesę, - truputi dėbtelėjusi ?ura0- Bet susilaikė ir tarė: 
pridėjo. Norėjo pasakyti —Aš galiu prisiekti, kad 
taip, kad vokiečiui atrodytų nebuvo nei vienos vogtos, 
vertesnė. Žmonės pirko, mainė, kaip

_ , ,, , .... Vokietis pažiurėjo i abu kurie išmanė.
Tarybos valdyba kreipėsi • pro kaktą. —šituos dalykus geriau
is anksto i visas vietos ne- —Palaukit. Šeiminin k ė žino policija, — ir žmonai 

ateis, — pasakė ir pašvilpė žiovaudamas pasakė: 
šunį. —Pridėk jai dar du kiau-

Šuo nerangiai priėjo ir šinius, jeigu duonos per ma- 
padėjo snukį ant stalo. Vo- ža.
kietis paėmė baltos duonos —Už tiek neduosiu

ninkai ką nors pradės ruoš
ti, kaip štai tuojaus smeto
nininkai pradeda visokiais 
budais provokuoti ir kaip 

Joseph Neverauskas ‘ tik gali trukdyti.
Willow Spring, III. j Štai praeito liepos mėne

sio 17 d. Urugvajaus Lietu
vių Taryba suruošė Dariaus 
ir Girėno paminėjimą irGera diena, Maike,

Įdedu $5 money orderį 
ant “očiščenos”. Aš dabar 

naujojesu naujoj vietoj ir esu ...
skaudžiai gaspadiniu nu- tuviskas organizacija, pa- 
skriaustas. Jos tankiai mu- siųsdama joms laiškus ir 
sės baido nuo burnos ir ma- prasydama kad nedalytų 
ne nori išmokvti žegnotis, parengimų ir tuom nepa- 

nnkofro,, «„ linkė- kenktų Tarybos vakarui.
prašau prisiųsti knygą, Ko
kius dievus žmonės garbino . . _
senovėje ir dar vieną kny- tai aš ir pabėgau. Su linkė- ■
gutę, o kas liks, tai tebūnie 
Tėvui ant batų. Su pagarba

Antanas Balsis
Chicago, III.

jimais Janus Leistromsį v smetonininkai, į rjekę, storai aptekė sviestu. —Neduosi, neškis, bet
Chicago, III. su. Kultūros Draugijos pir-: apdėjo mėsa ir ištiesė su- daugiau negalim, sunkus 

mimnku, Lietuvos kanuo-' 
menės dezertyru, iš kailio ;eme
nėrėsi, kad tam parengimui!Tada šeimi- vatiesę, Įsikišo i portfelį ir

Gerbiamas redaktoriau,
Pi isiunčiu pinigus už laik-

{niui. šuo pauostė, paskum laikai ir mums.
atsargiai rinkti nuo Trainienė vėl susisuko lo-

raštį. As prisimenu jaunas į pakenkus. ^ ienok.L ,'u^a", ninkas sudavė laisva ranka išėjo.
iėmė —Kodėl neėmei duonos, 
ižiu---- pasakė bevelk verkdamas'

mcli.—* « ----- - , v - .vjv , vviiuuną. ivuu ėjimo beminkąs, vos išėjus pro
kai sulaukiu Maikio su Tė- įr mane pamokydavo. Da- PaL>' 'o. , ir šalto vėjo jis neįraudo, duris. Gal butų dar ir tos
vu atsilankant, tai ir man Lar užėjo man mintis,'kad TT . £ . eriL“ bet visiškai pamėlynavo ir baltos davę. Nors tą riekę,
idomu, kokias naujienas tas Maikis su savo Tėvu n - e J ary aj^js mikivinė i šunį npnn- kur šuo nebeėdė. Bet moti-
jie papasakoja iš plataus vėl lankytų mano namelius. ba pavasario sutik,mm su-
na«5jndin nararha 1 nes jie lr vėl turės ka nors ruošė antrą vakarą n vėlpasaulio. Su^pagarba ^.^J papasako£i E;smetonininkai griebėsi “dar-

Hudson, Mass. patyrimo žinau, kad “Ke-;bo . Jie nusisamdę vietos

akis nukreipė i šunį, neno- kur šuo nebeėdė. Bet moti-! 
romis vabalojantį riebią na nieko neatsakė. Ji peri 
duonos riekę. dideliais ašaras ir lupų praverti ne-į

leivyje” yra daugiau kas* vengrų komunistų salioną ir
gurkšniais rijo seilę.

Atėjo šeimininkė. Apžiu
rėjo lovatiesę iš visų pusių

begalėje ir tako nebematė.
Jurgis Jankus.

Gerbiamieji leidėjai, skaityti, kaip kituose laik- rugsėjo mėn. 25 <i. surengė «jo lovą ..........
Prisiunčiu Maikiui ir Tė- raščiuose. Su pagarba ,?a*?rib .San tik pakenkus patraukė penais išgirdusi.

vui dešimtį dolerių, buvau 
jau daug atsilikęs. Malonė-

o u peisai « ------------------------ --- — r"
Andrius Suslavičius i kokių tai “Vytiečių” vardu 

Hudson, Mass.' Tapybos vakarui. Bet ir vėl
kad čia rankų darbas, kaž- 
žinką pasišnekėjo su vyru

.1U OKAI
Always Back Curtis

Angliškai • Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’/s formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

i neišdegė, nes daug vietos į tarmiškai, kad Trainienė 
lietuvių net jiems pritariamInesuprastu, ir pasakė:
čių neatsilankė, vien dėl to
kad vakaras buvO suruoštas 
komunistų salione.

Tenka apgailestauti, kad 
čia gyvenantis Lietuvos mi
nistras daktaras K. Grauži
nis nepataria tiems savo 
vienminčiams, bent vardan 
Lietuvos padoriau ir žmo
niškiau elgtis. Dėl ko kar
tais ir mums tenka raudo
nuoti. Sako kad ir pats p. 
Graužinis nekaip jautėsi, 
kalbėdamas tame parengi
me ir stovėdamas šalia di
džiulio Stalino paveikslo.

Gi Tarybos vakaras vėl, 
kaip ir pirmas geriausiai 
pavyko? Publikos buvo už
tektinai. Onytė Mockiutė 
padainavo keletą 
dainelių, jų tarpe

—Gerai, paimsiu.

Taupus Škotas
škotas Įėjo i vaistinę, iš

traukė iš krepšio butelį su 
naminiu šnapsu ir paprašė;

kampo. —Tai yra baisus munšari-
—Užteks? — paklausė, nas. Jei tokį bizalą gersi, 
—Aš norėjau lašinių ar- tai tikrai apjaksi. Leisk!

ba kitokių riebalų. Gal tau- man ii sunaikinti, 
kų ar svieste. ’ —no» a-:°vė škotas.

Vokiečiai nusijuokė. —kam naikinti? Čia pat 
—Šiandien reikia džiaug- netoli gyvena mano drau-, 

tis, kad duonos už toki McStephen, kurs visą savo 
skarmalą gali gauti, — pa amžių yra aklas, tai aš jam 
sakė vyras. snapsą ir padovanosiu,

1 —Bet ir mums reikia vai- aklas juk nebegali apjakti... 
?yti. Turiu keturis vaikus.

v:s

Budri Policija
— atkir- Rusijos diktatorius Stali- 
dirbame. nas nuvyko kartą į Mask-‘ 

. Aš pati vos universitetą į iškilmes 
raštinę, ir ten pametė savo pypkę, 

aukia gaunu šešiaš3eši»4s markiu Ji- policijai pypkę žūt.

—kalbėjo Trainiepė. 
—Dirbti reikia.

to vokietis.—Mes 
Mes irgi dirbau 

gražių i valau stovyklos 
Plaukia

VALERIJONO SAKNYS
Valerijono šaknys 
ramina nervus, pa
einančius iš rūpes
čio, persidirbimo. 
susikrimtimo ir be- 
migės; sakoma kad 
geras ir nuo nuo

mario, nuo histerijos ir žemą 
karščiavimu, išgąsčio ir kitų vi
sokių nervų ir vidurių netvar- 
kumo. Supiaustykit vieną gerą 
arbatinį šaukštuką valerijono 
šaknų ir Įdėkite į pantę verdan- 

, čio vandens. Kada atšals, galit 
gerti vieną puoduką į dieną. Va
lerijono svaras. $2.00. Pusė 
svaro, $1.00.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

NUO UŽSISENfiJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimie 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
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 PSORIAS1S. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S FDOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančio* ir auskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų* LEGU
LO Ointment nuteiks 
jums pagelbų nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Ix?gulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite moneyj 
orderį į: (16-9)

LEGULO. Dept. 2.
4847 W. 14th Street, 

CICERO 50. ILL.

Tikra Teisybe

APIE SOVIETŲ RUSIJA
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei- 
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:

636 Brc«dw«y.
KELEIVIS"

So. Boston 27, Ma»».
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Vietinės Žinios
PAPREZIDENTAS TRUMĄ- AR GATVĖKARIAI 

NAS IR GUBERNATO- KELS VAŽTĄ
RIUS DEWEY ATVYK- Kandidatas i gubernato- 

STA J BOSTONĄ rius nuo demokratu parti- 
Šį trečiadieni i Bostoną jos, Paul A. Dever, skelbia.

atvyksta prezidentas Tru-.kad Bostono ir apielinkiu 
manas, demokratų partijos gatvėkarių kompanija (M- 
kandidatas Į prezidentus. TA) turi didelių nuostolių. 
Jis lankysis Bostone trečia-. Sako, per pirmąjį pusmeti 
dieni ir čia kalbės demo-; šiais metais gatyėkariai tu- 
kratų mitinge, Mechanics rėjo 3 milionus 700 tukstan- 
Buildinge. Demokratų par- čių dolerių nuostolių, o per 
tija su prezidento Trumano visus metus nuostolių bus 
atvykimu pagyvina propa-' devyni milionai! 
gandą už savo kandidatą i P. A. Dever sako. kad 
gubernatoriaus vietą, Paul gatvėkarių kompanijos va- 
Dever. Demokratai laukia, dai nerūpestingai veda tos 
kad prezidento atsilanky- Įmonės reikalus. Kompani- 
mas sustiprins demokratų jos generalinis manedžeris 
partiją ateinančio antradie- Mr. Dana. kurs gauna 32.- 
nio balsavime. '000 dolerių per metus al-!

Gubernatorius T. E. De- gos. siūlo nuostolius išiv- 
wey čia atsilankys ketvirta- ginti pakėlimu važtos ir su- 
dieni. Abu kandidatai lan- mažinimu patarnavimų. O 
kysis ne tik Massachusetts, jei nuostolių vis viena ne- 
bet ir kitose Naujosios Ang- butų galima išnaikinti, tai 
lijos valstijose. Massachu- siūloma pakelti mokesčiai 
setts valstija yra "‘abejoti- nuo nuosavybės ir iš tų pa
na” abiem partijom, abi jamų padengti gatvėkarių 
tikisi , čia rinkimus laimėti, nuostolius.
bet nė viena neturi tikrumo., ---------------

KELEIVIS, SO. BOSTON

Marė Jonaitienė stovi pa irėmus ant televizi im
tuvo, kurį ji laimėjo Melo lijos Radijo piknike. Ji 
gyvena po No. 373 K st., South Bostone.

Ar Bus Įvestas Mokesnis Išgelbėjo 62 Bostono 
Nuo Apyvartos Jurininkus

Demokratų kandidatas jį Pakraščių sargybos laivas 
gubernatorius P. A. Dever; Virginijos pakraštyje išgel- 

toriui Bradfordui nelengva darius medžiojimo sezoną. į kad republikonų vai- bėjo vieną Bostonu laivą
bus atlaikyti gubernatoriaus ’ po miškus pasipylė galybė stijos administracija yraį su 62 jurininkais. Laivas so
vietą. medžiotojų ir pradėjo sau-; pasiruošusi įvesti musų vai-, gedo juroje laike audros ir

' dyti į kairę ir į dešinę. Pa- styjoj sales tax, arba mokės- dabar velkamas i Philadel-

kaip balsuotojai nusiteikę. 
Demokratų kandidatas į

gubernatorius P. Dewer yra 
gana populerus ir guberna-

Sužeide Norwoodietj 
Bronių Uždavinį

Praeitą trečiadienį, ati-

sėkmėje du policininkai, nj nuo apvvarto: 
kurie irgi išėjo - - ___

9i L-n J buvo pa a - uz. I mokesniai yra neteisingi 1gijo. -1 kp. turėjo vvhist j šratų. Sužeistas val-;o-alima be iu išsiversti beParty spalių 23 d. Lietuvių, poiici^inka? v J'~a“r,,‘ t* « ■.•'t erni, oe 
Piliečių Draugijos salėj So. | ,-dovf„ve
Bostone. Tikslas buvo su-jJo “į/N^oodo policinin-l 
kelti lesų maisto pakietu- kas F T Ri, į
kams siųsti badaujantiems:
lietuviams Vokietijoj. Tris-' Bronius Uždavinis ėjo į 
dešimtketuri asmenys davė Neponset girią fazanų šau-j 

dyti ir ten kas tai pataikė į 
jį. Daktaras T. O’Toole iš
ėmė iš jo kūno penkius šra-

PADĖKA
Lietuvių Darbininkų Drau-

gerų dovanų. Tariame šir
dingą ačiū biznieriams, 
draugijoms nariams ir sim-

2 nuošim- phijos uostą.
kai išgelbėti.

Visi jurinin-

Bronius reikalą spręs
Nort’ OO* į vinbimiic

tie,

ir 
bet 

kurie

“GIMDYMŲ KONTROLE”, Tėvą. Nuiovė Sūnų
Jei jūsų žmona ar ištekė- George Lewis, 67 metų 

jusi duktė nueitų pas dak- South End gyventojas šek- 
tarą ir daktaras jai pasaky- madienį nušovė iš revolve- 
tų, jog nėštumas pastatys į rio savo sūnų Samueli Le

vvis, 36 metų. Kivirčas šei
moje tęsėsi du metu, nuo to 
laiko, kada tėvas persiskyrė 
su motina. Sūnūs norėjo I 
priversti tėvą vėl susitaikin
ti su motina ir prieš tą ne
laimingą įvykį buvo sumu
šęs tėvą. Tėvas dabar kalė
jime lauks teismo, o sūnūs 
po peršovimo mirė ligoni
nėje.

pavojų jos gyvasty, ar jus 
sakytumėt daktarui: “Tegu 
ji žinosi ir tegu miršta”, al
gai sakytumėt jam: “Dak
tare, buk geras, padėk 
jai”?

Bet jeigu daktaras duos 
ištekėjusiai moteriškei pa
tarimą, kaip apsisaugoti 
nuo nėštumo, tai jis laužys 
Įstatymą ir gali būti bau
džiamas. Todėl ar nebūtų 
geriau pakeisti įstatymą, 
kad daktaras galėtų duoti 
patarimą moterim^ kaip 
apsisaugoti nuo nėštumo, 
jei gimdymas gali pakirsti 
jų sveikatą ar pastatyti į 
pavojų jų gyvybę.

RADUO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- } 
dėldienį iš WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia: 

Ateinantį antradienį, lap-i Muzika.
kričio 2 d. galima tą neti-i ~ “■ Dainininkė Francesį 
kusi įstatymą pakeisti. Rei- Baldauskas iš Worcesterio 
kia tik dėl nr. 4 referendu- ?u akompaniste May Mes-j 
mo balsuoti YES. i *ęus-

46 valstijose Amerikoje į*. Pasaka apie Magdutę. 
daktarai gali duoti patari- Po .programos parašykite 
mus moterims, kaip apsi- ??vo įspūdžius ir nusiųskit 
saugoti nuo nėštumo. Tik- s-uo adresu: W0RL Sta-

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokiu* biznio skel-

nr Daiieškoiinru*.

tai Massachusetts ir Con- 
necticut valstijose įstaty
mas draudžia daktarams 
tokius patarimus duoti. Lai
kas ir čia pakeisti tą įstaty
mą.

Raudonosios Plunksnos 
Vajus Prasidėjo

Įvairios labdaros organi
zacijos Bostone pradėjo 
“red feather” vajų ir nori 
sukelti įvairiems labdary
bės reikalams Bostone ir 
apielinkėse 6 milionus 950 
tūkstančių dolerių. Šiais 
metais “Community Fund”, 
kurs surinktas lėšas dalija, 
nori sukelti 350,000 dolerių 
daugiau, kaip pernai.

tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas M inkus

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS.

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

Visais insurance reikalais! 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

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

sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių petitų, yarnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite?

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

628 E. Broad way, So. Bostone
Tel. SO 8-4148

OR. D. PILKA
Ofiao Valandos:

Ir i

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston IMS

S iU 4 
7 IU S

Expert Watch Repairing, 

3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watches - Jewelry - Diai 
Radios - Electrical Applianeaa

379 W. Broadw»y, So. 
Tel. ŠOU 4649

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BR0ADWAT.

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE B INSUBANCS

409 JV. Broadway
SOUTH Bosron. SAsb
Office Tel. SOboston 8-0948
Bas. 37 ORIOLE STRER 

West Rozbury. Haas
Tel. PArkwey 7-1233 W *

patikams už gausias dova-ltus, o policininką Riley 
nas. Taipgi buvo leista lai- toks pat likimas ištiko gi 
mėjimui bonka stipriosios! rio je netoli Everett. 
ir lietuviškas suris. Laimė-, ---------------
tojai buvo R. Pol ir J. Ya- „nuša Šeštadieni riaalioween

Šeimini n k ė s pavaišino ’ Party ir Vakarienė 
svečius arbata su užkan-. Dorchesterio Lietuvių Me
džiais, o Strand Cafe pa- Įtenj Klubas rengia smagią 
vaišino svečius pajum. Į Hallovveen Party .ir vaka- 

Tariame širdingą ačiū rienę spalių 30 d. šį šešta-, 
visiems atsilankiusiems Į dieni. Pradžia 7 vai. vaka-j 
musų parengimą. re. Parengimas bus Dor-

LDD 21 kp. Komitetas ch esterio L. P. Klubo patal-
-------------- ipose, 1810 Dorchester avė.,'

Policija Suėmė Albertą Dorchestere. Bus dalijamos 
Astupėną ' dovanos suaugusiems ir ma- į

Nakčia iš šeštadienio Įsiems už gražiausią pasirė- 
sekmadieni policija užtiko (kostiumą). Links-i
No. Andover viename res- mas vakaras, visi bus pa-j 
torane du nekviestus sve-. tenkinti. Visus kviečia atsi-' 
čius, kurie kraustė ręsto- [lankyti.
rano sandėli. Abu įsilaužu-. Rengimo Komitetas
šieji vyrukai buvo suimti, o! ------------—
vieną policija peršovė. Per; IiIaido$ EIekhai Tnlpuii<I.i 

John F. Cobum, 2., k» Sumažė,

UŽ LAISNIUS
ANTRADIENĮ, LAPKR. 2

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nadėliomis ir Šventadieniais:
nuo IS iki 12 ryta

278 HARYABD STRECT 
kamp. lamaa St, arta Castnl S<

CAMBRIDGE, MASS.

sautas
metų darbininkas iš oaw- 
rence, o kitas farmu darbi- . ,
ninkas Albertas Astupėnas,! pran.es?’.. ka(1 , , ,
26 metų iš Methuen, buvo kltos elektros kompą-
sveikas suimtas, Suimtieji
padėti vienas į kalėjimą,!eIekt?. ,r’00’000 e ek‘r<?9
kitas j ligoninę. Jie bm tėti va«°-tOJU eFŽSftS
siami už įsilaužimą su tiks- m ’-Pe>'metus $1,389,000, 
lu vo^ti. " j mažiau uz elektrą. Svar-

’_  1 blausiai elektros kainos su-
Audra Siautė ' 'mažinamos namų vartoji-, 
i• r» a • mui, o dirbtuvės ir biznio

-niplink-p- ir Į ištaigos mokės- tas pačias<.pielinkese siautė pirma i..,: * 

šio rudens smarki audra su 
lietumi. Vėjas šėlo per 48 
valandas ir pridarė daug 
nuostolių. Ypač daug me
džių vėjas išvartė ir vieto
mis sugadino elektros lai-

Gubernatorius Bradford • 
Bostono Edi-i

Neleiskit sugrįžti Prohibicijai, raketieriams ir beteisei. Te-to
bunie galioj tvarkinga alkoholinių gėrimų Valdžios kontrolė.

Neleiskit pakilti jūsų pajamų taksams. Teplaukia milionai 
dolerių taksais kuriuos kasmet sumoka Miestams, Valstijai 
ir Kraštui Alkoholinių Gėrimų Pramonė.

\
Neleiskit atimti jums asmens teisių ir privilegijų per savo 
apsileidimų ir nebalsaiimą ‘YES’ ant 3-jų klausimų ui alko
holinius gėrimus. SURASKITE JUOS BALOTO BLANKOJ

TREČIOJE BALOTO SPARTOJE IS VIRŠAUS 
OUESTION Ni MERIS U - SKYRIAI A-B-C

TaL ŠOU

DAKTAįtĄS

J. L. Pasakantis
OPTOMęTRlSTAS

Ofiso valandos:
Naa 9 ryto iU 7 vakar*

Šaradomis:
Naa » ryto IU 11 dtaag

447 Broadvvay
SO. BOSTON,

Jos Sapnas Tikrai Išsipildė
Cambridgietė Mrs. M. T. 

Jameson sekmadienio nak- 
, * x , čia sakosi sapnavusi, kad ją

dus. Ant kelių dėl audros koks tai banditas lovoje 
įyyko_ daug nelaimių, 14 pradėjęs smaugti. Kai ji at- 
zmones žuvo visokiose ne- sibudo, ji tikrai pamatė, 
laimėse. Įjes jos jova s^ovj koks

■r vyras ir griebia ją už
Kas Padengs Trukumus? gerklės. Ji pradėjo klykti, 
Visa eilė miestų aplink o tas naktibalda banditas

Bostoną jau pareiškė savo pabėgo per langą. Tos mo- 
protestus prieš apsidėjimą teriškės sapnas tikrai išsi- 
ekstra mokesčiais, kad pa- pildė. Vagis bėgdamas pa
dengus gatvėkarių kompa- vogė Mrs. Jameson ranki- 
nijos (MTA) nuostolius. !nuką su 2 doleriais pinigų.

BALSUOK *YES’ ANT TŲ 3 KLAUSIMŲ. BALSUO
JANT KITAIP ARBA VISAI NEBALSUOJANT 
rJASSACHUSETTS PAKRYPS I PROHIBICIJĄ IR 
VISAS NEDORYBES, KURIOS KĮLA Iš JOS.

ANHf U$E».»USCM. X, 
r BAUANTUt & SOMS,
B£Vf»WYCK UtWBBB,nC,«*w».8T 
BOSTON BEE» COMFAHY, ,
THE C9OFT BKTVMG COaVAHt, 
dawson-s BtEwarr. mc.’įs v-*o,d' ? 
oamono smhno B«twmr,mį 
ENTE9FVSF »»EWHG CO. To" Vrr^, 
FIT2GEBAIO B»OS. WtWV«O N.t
THE OENESEE B«WHC CO..K. Boeb-C-- N * 
HAffEN»E»fE» A CO.. V*C.Ba<n«._«*o»
Mah 8OEN BKWB«G COMVAMV,

fHE 1AMES HANIEt COMPANY “ro-riAĮn.. » I

JACOt Vork NT »

c°. **"h*~. wik
S*f^R?SE».^<įDI °’*TEt> N<w Mon.

5’E ANC CO. WormMr. Mo*
Joo-.. ». BoinM*1- •• BerUct St., Andover. M»-,»chu»ett«.

A. toto įkunvet to
I «My (ar «v«n) to Ito tov Itorvin 
•f elfetototoi ‘

TD X
NO

t, jato *nniM to gretoš io
(o, to (to Meram ĮTP«f w)mb ato Mtol torarafe. |- ■ —I

<»ne.etobee».e»e ato to to»er ĮN0 J 
etoberaregetlt • t—t—I

e. Sbto Itirin to sraMto M to*<Hy to tora) to *e tov Šerto. w etotaSc torarem. M neri m,e ceSto, to to to toto •» I B0
□□

DR. G. L. KILLORY
18 Trearant SU Kimbtl Baildiag 

Kambary* 205
BOSTON. Tlef. Lafayetto 2371 

arba: Someraet 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ
Darė Kraaja Patikriaim* 

Valaadoa:
Noo 9 ryto Ori 7 vak. kasdtoe 
Nedėliota, nuo 10 ryto iU L

BOR1S BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boetou 
Pristato toniką, vyną ir viso* 

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
flneured 
Movera)

1’erkrauatom
čia pat ir j to-1 
Įima* vietas. |
Saugi priežiūra,
326 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS. 
TaL SOUtl

I




