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Amerika Nesitrauks ii Berlyno 
Dargi Jei Raketą Kariauti

Ruošiama* Griežta* Protestas ir įspėjimas Rusijai—Prie* 
Rusiją Bus Pavartote* Ekonominė* Spaudimo Priemonė* 
__ jei Reikės, Ginkluoti Transportai Bus Siunčiami Ber

lynan.

Amerikos, Anglijos ir Pietų Demokratai 
Francijos vyriausybės vėl m • Knnfįifįn/n
tariasi, kaip priešintis rusų * Un liūlia UI Ūlą
šantažui Berlvne. Pirmiau- Pietinių valstijų demokra- 
siai i Berlyną bus siunčia- tai turėjo savo pasitarimą 
ma daugiau orlaivių su vi- Birmingham, Ala. ir nutą
somomis prekėmis, dabar rė išstatyti savo kandidatus 
jau per dieną nugabenama į prezidento ir viee-prezi- 
virš 2 tūkstančių tonų viso- dento vietas. Jų kandidatu 
kiu prekių, o bus nugabena- j prezidento vietą paskir- 
ma ir daugiau. Jei nišai tas J.Strom Thurmond, S. 
bandys trukdyti oro susisic- Carolina gubernatorius, o 
k ima, ju orlaiviai bus rau- kandidatu j vice-preziden- 
(lomį " to vietą paskirtas Fielding

Rusijai ruošiama pasiųsti i L. Wright, Mississippi gu- 
r.aują įspėjimo notą, kad bernatorius.
Rusija žaidžia Berlvne su, Pietinių valstijų demo- 
karo ugnimi. Amerikiečiai kratai surašė savo platfor- 
ir aliantai iš Berlyno nesi- mą, kuri aiškiai pasisako 
trauks jokiu budu. Planuo- už rasinę segregaciją ir uz 
jama nebeleisti rusu laivų,valstijų teisių apsaugą. Pie- 
per Sueco ir Panamos ka- tinių valstijų demokratai 
nalus. o gal su Turkijos pri- savo kovoje prieš preziden- 
tarimu rusu laivams bus tą Trumaną nėra vieningi, 
uždaryti ir Dardanelų są- Jų konvencijoj, Birmingha- 
siauriai. Taip pat planuoja- me dalyvavo tiktai patys 
ma nutraukti prekvbą tarp kraštutinieji negrų ėdikai. 
Rusijos ir Europos Vakarų į Daugumas demokratiniu 01- 
valstvbiu, kurios stato Ru- ganizacijų pietinėse valsti

PIRMOJO PASAULINIO KARO VADAI

jose remia prez. Trumano 
kandidatūrą.

sijai daug mašinų ir kitų 
išdirbinių.

Jei rusai nenuims bloką- .
dos Berlyne, tai amerikie- RugpiUClO Menesį
čiai ir anglai planuoja siųs- tr Įimti n
ti ginkluotus transportus ' ĮI'H urulius
keliu i Berlvna ir, jei nišai! Prezidentas Truman jau 
juos šaudys, ‘tai rusai bus paskyrė vyrų draftavimo 
išprovokavę karą. viršininku . gen. Hershey,

Amerika mano Berlvnokurs per karą vadovavo 
blokados klausimą iškelti i vyną ėmimui į ginkluotas 
ir Jungtiniu Tautų organi- pajėgas. 4,000 vyrų drafta- 
zacijoi. Tiesa, jokio spren-yimo komisijų jau veikia ir 
♦limo iš tos organizacijos vyrų šaukimas į kanuome-rganizacijos 
laukti netenka, bet toks
klausimo iškėlimas gali, . .
duoti progos nušviesti Ber- sauks į karo tarnybą vyrus 
Ivno blokados aplinkybes [tarp 19-26 metų, o jaunesni 
visam pasauliui ir mobili- vyrai, nuo 18 metų, gali sto- 
zuoti prieš Rusija pasaulio ti savanoriais į tas karo tar- 
opiniįą. ;nybos dalis, kokias jie pa-

I? Berlyno Reuther pra-1 tys pasirenka. Šiomis die- 
neša, kad ten atvyko ruknomis prezidentas paskelbs 
tanku ekspertas maršalas i įsakymą jauniems vyrams 
K. Rokossovskis, tur būt ! ’ -egistruotis draftavimo ko- 
sustiprinti rasų pasiruoši- misijose po visą kraštą, 
mą karui prie Berlyno. Ru
sai nuėmė gelžkelių bėgius 
i Berlyną iš vakarinės Vo-j 
kieti jos, kad aliantai ne

nę prasidės rugpiučio 16 d. 
Amerikos vvri a u s y b ė

Teisėjas Pavogė 
657,000 Dolerių

kietuos, kad aliantai nc-| jęewarko, N. J. policijos 
bandytų srųs-ti ginkluotų įCjsmo teisėjas, P. Jamesiuoilliniu 1 KAPIŲMI 11 1 • * •*.Pallecchia, praeitą savaitętraukinių į Berlyną.

Rusai paskelbė Berlyne
didelę naujieną. Jie sako, 
kad jie gali maitinti visą 
Berlyną ir “iš Rusijos" pa
siuntę 100,000 tonų maisto

atsistatydino iš savo vietos 
ir prisipažino pavogęs 657 
tūkstančius dolerių iš Co- 
lumbus Tiust kompanijos, 
kurios vicc-prczidentu jis

visiems Berlyno gyvento-!buvo ilgus metus. Pradėjus 
jams, Jei jie maistą tikrai tardymą pasirodė, kad tas 
pristatys, tai aliantai dėlto teisėjas mėgo arklių lenk

is Berlyno nesi- tynęs, mėgo žaisti kauliu
kais ir kadangi jo “laimė” 
jam nepadėjo, tai jis pra-

—, -----v ---- švilpė svetimus pinigus ir
tybių ir Amerikos dėl ap- kai pavargo beleisdamas 
ginklavimo vakarinių vals-i pasisavintus pinigus, tai 
tybių armijų Amerikos gin- nutarė prisipažinti ir eiti 
klais, kad jos galėtų reika* pasilsėti į kalėjimą, 
lui ištikus laikytis prie Rei’
no, kol Amerika suskubs1 
duoti pagalbą.

visvien 
trauks.

Haagoj eina pasitarimai 
tarp Vakarų Europos vals-

JUGOSLAVIJA UŽ
DRAUDĖ KOMIN- 

__________ FORMO GAZIETĄ
Jugoslavijos vyriausybė 

ATVYKO 27 LIETUVIAI uždraudė ' platinti Jugosla 
Liepos 18 d. laivu “Mari-i vijoj “kominformo” laik

ui e Shark” atvyko į Kanadą rasti, kurs dabar yra lei- 
25 lietuviai, o į J. A. Vals-.džiamas Rumunijos sosti- 
tybes atvyko du lietuviai,įnėi Bukarešte. Rumunijos 

valdžia dėl to pasiuntė Tito 
valdžiai “protestą”.

J

A. Asabergienė su snu Čes
lovu.
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Represents over 7X000 IJthuanians in 
New England, and about 1.000,000 

in the L'nited States
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Atskiro Numerio 
Kaina 7 centai 43 METAI

’Ropių Dienoje’ Kongresas 
Pradeda Nepaprastą Sesiją

Liepos 26 Susirenka Kongresas — Svarstys Prezidento 
1 Pasiūlytą Programą — Republikonai Žada Iškelti Naujų 
Klausimų — Bus Karšti Rinkiminiai Ginčai.
________________________ i _____
Wallace’o Partija ! P’ęzidentas Trumanas

- > . * -• .sušaukė kongresą i nepa-Sauklū Konvenciją sesijų. Posėdžiai
Penktadienį, liepos 23 d. prasidės liepos 26 d. Prezi-

Philadelphijoj pradeda po- dentas pasiūlė kongresui 
sėdžiauti “trečiosios parti apsvarstyti visą eilę skubių 
jos’’ konvencija, kuri žada j ir svarbių įstatymų. Jų skai- 

5išstatyti Wallace-Taylor čiuje yra įstatymas kovai 
kandidatais į prezidento iri prieš aukštas kainas, civili-

Praeitą savaitę mirė generolas John J. Pershing, Amerikos kariuomenės va
das laike pirmo pasaulinio karo. Paveiksle matyti visi pirmojo pasaulinio 
karo aliantų vadai. Paveiksle (iš kairės į dešinę) eina Belgijos generolas 
Jacųues, Italijos gen.' Diaz, Francijos maršalas Foch, Amerikos generolas 
Pershing ir Anglijos admirolas Beatty. Su generolu Pershing mirtimi pasku
tinis iš tų didžiųjų pirmo pasaulio karo vadų pasitraukė iš gyvuj'ų tarpo.
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Pragoję Eina Dideli Rusija Atpigino Kai Plieno Darbininkų 

Areštai Kurias Prekes Uždarbiai Pakelti
Cechoslovakijos komunis- Sovietų Rusijoj kai kurios Plieno pramonėje dery- 

stinė valdžia praneša, kad Į prekės atpigintos, kainos , bos dėl uždarbių pakėlimo 
ji jau suareštavo 79 “Ame-į numuštos nucrTO 5ki 20* eina prie galo. Plieno kom- 
rikos šnipas” ir juos teis už Į nuošimčių. Bet atpigintos pan i jos jau sutiko pakelti 
terorą ir šnipinėjimą Ame-į tos prekės, kurias perka uždarbius 350,000 darbi- 
rikos naudai. Sako, daugu- turtingesnieji žmonės ir ku- ninkų, bet derybos dar ne
inąs suimtųjų yra Čechoslo- rių paprastas darbininkas ra galutinai baigtos. Beth- 
vakijos armijos karininkai ar valstietis mažai tevarto- lehem plieno korporacija ir 
ir policijos valdininkai, bet ja. Nupigintos kainos leng- United States Steel korpo- 
yra ir politinių opozicijos j viešiems automobiliams, fo- racija sutiko pakelti darbi- 
veikėjų. nografams, siuvamoms ma- ninku uždarbius po 13 cen-

Prahos valdžia žada “va-išinoms, laikrodžiams ir ki- tų i valandą. Iš viso 900,000

vice-prezidento vietas. 
Konvencija, pagal organi

zatorių pranešimą, sutrauks 
2,500 delegatų ir duos Wal- 

: lace parti jai kokį nors var- 
1 dą. Dabar ta wallacinė 
Į partija visaip vadinasi, bet 
oficialinio vardo neturi.

Wallace partija žada sa
vo konvenciją vesti kitaip, 
kaip republikonai ir demo 
kratai. Kalbos bus trum
pos, triukšmo bus mažiau ir 
kandidatai jau iš anksto 
yra gatavi ir jokio vargo 
nebus juos nominuoti. J tos 
partijos konvenciją suva
žiuos nemažai komunistų, 
kurie tikisi grajyti konven
cijoj pirmą smuiką.

mų teisių užtikrinimas vi
siems piliečiams, butų sta
tymo įstatymas, rėmimas 
mokyklų, sveikatos bilius, 
pagerinimas D. P. biliaus. 
kati butų pašalinti kai kurie 
apribojimai ir kiti įstąty 
mai.

Republikoniška kongrese 
dauguma žada prie prezi
dento iškeltos programos 
pridėti dar keletą kitų įsta
tymo sumanymų. Tarp kit
ko republikonai reikalaus, 
kad kongresas priimtų bi
lių, kurs suvaržo komunis
tų veikimą Amerikoje, re
publikonai žada pradėti ty
rinėjimą kai kurių valdžios 
įstaigų veikimo ir žada ati
dengti visokių paslapčių.

Nepaprasta kongreso se
sija žada būti labai kareta, 
nes prieš rinkimus abidvi 
partijos norės pasirodyti 
prieš balsuotojus geresnėj 
šviesoj. Bet faktas yra, kad 
republikonai turi kongrese 
daugumą ir gali prezidento 
ir savo iškeltus įstatymij 
projektus priimti, jei jie no
ri savo pažadus balsuoto
jams išpildyti dar prieš 
rinkimus.

Daugelis žmonių sako, 
kad ir tarptautinė situacija 
paskatino prezidentą su
šaukti kongresą, kad tokiu 
budu Amerikos vyriausybės 
politika butų remiama ir 
kongreso. Todėl ne tiktai 
“rinkimų politika’’ bus 
svarstoma kongrese, bet ir 
Amerikos užsienių politika.
JONAS SLAPICKAS VIS

VIEN NEATSIPRASĖ
Chicagiškis John Slapic- 

kas nakčia iš šeštadienio į 
sekmadienį susikivirčijo su 
tulu R. Kolasinskiu. J. Sla- 
pickas pasakė kokį tai 
griežtą žodį, kurs “užgavo” 
Kolasinskį. Vėliau nakčia 
Kolasinskis su kitu savo 
draugu nuvyko į Slapicko 
namus ir su revolveriu pa
reikalavo, kad Slapickas at
siprašytų. Bet vietoj atsi
prašymo Slapickas pasiėmė 

tokius storus bundulius pi-Įirgi revolverį ir butų įvy- 
nigų, kad jų nebegalima į kusios muštynės, jei nebūtų 
pavogti. Vagys prašė, kad (įsikišusi Slapicko žmona, o 

! policija leistų jiems naudo-j vėliau ir policija, kuri Ko-

Ar Rusija Nori 
Dabar Karo?

Anglijos ir Francijos ka
ro vadai mano, kad Sovie
tų Rusija vra nusistačiusi 
pradėti karą dėl Berlyno, 
jei Vakarų valstybės pradės 
karo veiksmus. Sako, rusai

lymus” tęsti iki visi Ameri- tiems dalykams. Radio darbininkų gaus uždarbių bijo, kad Marshallo planas
kos, Anglijos ir Francijos aparatas dabar kainuoja pakėlimą. Kompanijos skel ilgainiui sustiprins Europą
“šnipai” bus išgaudyti ir Rusijoj 540 rublių (buvo bia. kad plieno kainos bus * * ~ --
kraštas apvalytas nuo viso- 600 rbl.), laikrodėlis kai- pakeltos, nes jos turėsian-
kios opozicijos. nuoja 810 rublių (buvo 900 čios daugiau išlaidų.

---------------  rbl.), ikrų kilogramas kai------------------
nuoja 360 rbl. (buvo 400 

~ _ rbl.). Atpigintas šnapsas ir
Streikas Susmuko alus. Vodkos pusbutelis kai- 

komunistų parti- nuoja 48 rbl. (buvo 60 r.), 
paskelbtas ge- ° alaus litelis (kvorta) kai

nuoja 11 rublių 20 kapei
kų (seniau buvo 14 rublių).

Italijos Generalinis

Italijos 
jos ir unijų
neralinis streikas praeitą 
savaitę, po pašovimo komu-
nistų vado Palmiro Togliat- 
ti, susmuko po 36 valandų. 
Penktadienį komunistai pa 
tys pamatė, kad streiką, 
negali ilgai tęstis, nes dar 
bininkai pradėjo grįžti ii 
darbą, o valdžia ėmėsi prie-j 
monių tą streiką sulaužyti. 
Todėl streikas buvo atšauk
tas. Laike streiko ir iš prie
žasties komunistų iššauktų 
riaušių Italijoj buvo užmuš-' 
ta 21 žmogus, o virš 100' 
žmonių buvo sužeisti.

Rusijoj labai trūksta pa-

Anglijon Atskrido 
60 Bomberiu

J lytinės Anglijos karo 
bazes atskrido iš Amerikos 
60 sunkiųjų bomberiu, kai
po pirmas sustiprinimas 
Amerikos karo pajėgų Eu-

o Amerika apsiginkluos ir 
tada Rusijai bus sunkiau 
kariauti, negu dabar, kada 
visa Europa tebėra po ka
ro nuvargusi ir Amerika 
dar ką tik pradėjo savo 
ginklavimosi progiamą.

Amerikos karo ekspertai 
mano, kad Rusija nenori 
karo ir tiktai “blofina” Ber
lyne, norėdama amerikie
čius ir kitus aliantus išvaly
ti iš Berlyno, kad galėtų

čių reikalingiausių prekių, ropoję. Orlaiviai atskridoĮ rytinė j Vokietijoj įkurti
o prekės, kulių galima pir
kti yra brogos rūšies. Visoj 

j Rusijoj visai negalima pirk
ti jokių baldų.

12 MILIONŲ UNIJISTŲ
“TRECIAME RUNDE”
Washingtono Darbo de

partamentas apskaičiuoja, 
kad jau 12 milionų darbi
ninkų, įvairiu unijų narių,

--------------- gavo uždarbių, pakėlimą
ITALIJOS DARBININKŲ laike uniju pravestos “tre- 

UNIJOS SUSKILO i čiojo rando” kovos už už- 
Po nepavykusio generali-! darbių pakėlimą. Kartu su 

nio streiko Italijos darbi-j organizuotais darbininkais 
ninku unijose prasidėjo'uždarbiai buvo pakelti ir 
brazdėjimas apsivalyti ar'daugeliui neorganizuotų 
atsiskirti nuo komunistu darbininku.
vedamų unijų. Darbinin-| —--------
kuose auga nepasitenkini- PALESTINOJ VĖL KARO 
mas, kad komunistai savo! PALIAUBOS
politiniais tikslais rastabdoĮ Jungtiniu Tautų organi- 
visą krašto gyvenimą, o pa-1 žarijai tarpininkaujant ara
bui darbininkai dėlto turi 'bai. ir žydai vėl sutiko pa- 
nukentėti. Skilimas unijose! daryli karo paliaubas ir sek 
dar trk prasidėjo ir ims ii- madienį sustabdė karo 
gesni laiką iki susikurs ne-> veiksmus, šeštadienį karo

j politinis unijų judėjimas.

Valstybės departamentas 
sako, kad per UN “skvlę” 

Rumuniios i Ameriką atvyko daug bo!- 
ševikų agentų su diploma- 

įtiniais dokumentais.

is S. Dakotos ir kitu bazių.*• < I
Sunkieji bomberiai nusilei
do Amerikos karo bazėse, j 
iš kuriu per praėjusį karą! 
Amerikos orlaiviai bombar
davo Vokietija.

Sunkieji bomberiai iš An
glijos darys bandomuosius 
.skraidymus ir kartu su len
gvaisiais orlaiviais prakti- 
kuosis virš Anglijos ir Eu
ro) os. I Europą siunčiama 
ir daugiau orlaivių, jų tar
ne ii

bolševikiška valdžia.

moderniškų varyklinių' fbacijos 
orlaivių naikintuvų.

—T-----------

KINIJOS KIŠENVAGIAI 
KREIPIASI J PO

LICIJĄ
Kinijos miestuose yra la

bai daug kišenvagių, o ypač 
jų daug yra Šanchajaus 
mieste. Praeitą savaitę į 
Šanchajaus policiją atėjo 
kišenvagių atstovai ir pra
dėjo skųstis, kad jie nebe
gali pragyventi, nes dėl in- 

žmonės nešiojasi

FORDO DARBININKAI 
ŽADA STREIKUOTI

Forrlo dirbtuvėse dirba 
116,000 darbininkų ir jie 
visi yra nutarę išeiti į strei
ką. jei derybos dėl uždar
bių pritaikymo prie gyveni
mo pabrangimo nebus baig
tos patenkinamai. Praeitos

tis kalėjimų patalpomis 
nakvynei ir duotų jiems po 
tris kartus per dieną valgy
ti nemokamai, iki jie vėl 

' galės iš kišenių tuštinimo 
užsidirbti sau pragyvenimą.

Izmkų inteligentai, su ko- 
savaitės gale derybos nu- munistų valdžios laimini- 
truko ir unija sako, ji turės mu, sušaukia Wroelawo 
skelbti streiką. Fordo kom-'mieste (buuisiamc Bres- 

veiksmai buvo sustabdyti panija atmetė vyriausybės lau) viso pasaulio moksli- 
Jeruzalėje. IVr saVaitę mu- pasiūlymą tarpininkauti de- ninku ir rašytojų “taikos 
šių arabai i’ z>’dai giriasi įybosc tarp kompanijos ir kongresą”, kurs svarstys, 
pridarę priešininkams daug automobilių darbininkų uni kaip išvengti karo ir kaip 
nuostolių, bet atrodo, kad jos. Vėliausiomis žiniomis prisidėti prie mokslo ir 

tą laiką ma-',derybos tarp Fordo ir uni-'rontas per 
žai tepasikeitė. jos liko atnaujintos.

maskvinės kultūros pažan
gos.

lasinskį nugabeno 
d a išsiblaivyti.

1 nuova

RUSAI TERORIZUOJA
AUSTRIJOS VALDŽIĄ
Sovietų kariška vyriausj- 

bė Austrijoj vienaip vier 
areštuoja Austrijos polici
jos valdininkus, kaltina 
juos “šnipinėjime” ir išveža 
kur tai. Austrijos valdžia 
mano. kad rusai nori sukel
ti Austrijos policijoj suiru
tę. kad paskui lengviau bu
tų padaryti jų planuojamą 
bolševik i š k ą perversmą. 

(Protestai prieš rusų sauva
liavimus nieko negelbsti.
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5 APŽVALGA
PREZIDENTAS TRUMANAS PASIRAŠO BILIŲ

' miems ir prezidento reika-
--------  liaujamiems Įstatymams pri-į

Prezidentas Trumanas. imti!
demokratų partijos kandi- Prezidentas nori parody- 
datas Į ' prezidentus, pa- ti kraštui, kad republikonų 
reikšdamas savo sutikimą i partija per du metus kon- 
buti kandidatu, pasakė la- grėsė jau nusidėvėjo ir ša
bai Įspūdingą kalbą. Jislvo pažadų ne tik netesėjo, 
sugretino republikonų par- bet ir netesės, nes ta parti- 
tijos rinkiminius pažadus, ja yra valdoma “speciali- 
surašytus Philadelph i j o s| nių interesų”, arba turčių, 
konvencijoj birželio mene- kurie laiko pavadžius, 
sj, su republikoniško kon- Kongreso nepaprasta se- 
greso priimtais Įstatymais iri sija šią karštą vasalą bus Į- 
su savo pasiūlytais išleisti domus reginys.
Įstatymais.

KOVINGA KALBA

Republikonai žada tą, ką 
prezidentas siūlė republiko- 
niškam kongresui priimti, 
bet ko tas kongresas nepri-

PUODAS KATILĄ 
VANOJA...

KELEIVIS, £<X BOSTON

pačioje mažiukėj Albani
joj žemės ūkio kolektiviza-! 
cija dar nėra vykdoma. Ten 
komunistai viešai ir pakai ' 
lotinai vis dar aiškina vals- 

Itiečiams, kad kolektivizaci-
ja ten ir nebus vykdoma. O . .
čia staiga “kominformas” Šūviai Italijoj 
skelbia, kad tikri leninistai

Ne. X. Ji a.
s

Kas Savai
gandą su savo brolio Povy- 

Trys revolverio kulipkos, io išžudyta SetoMį .&»«♦

nuodėmės. lie tos nuooę-; • - • Pasikė?,ntojas mai yra t.k tos pačios bol-
k!Ss‘‘ZK^'piiunSj areštuotas " ir bus teisiamas, ševiku propagandos Prane
lis. štai ir dabar tenkijos ktad '"r£s Rokas Mizara ako,

-Ūžia pasitrauktu Ir kelią ka.ijobrobs nebuvo bo se-

“Voice of America” aną
dien pirmą kartą plačiau 

Republikonai žada kovoti! pasisakė dėl Jugoslavijos; 
prieš aukštas kainas, bet kai-1 diktatoriaus ginčo SU Rusi
nu kontrolę jie panaikino. JOS diktatorių. Iki šiolei!

Republikonai žada parūpinti UV. of America’ tiktai skel- 
pigiu butų, bet jie sutrukdė bė faktus apie Tito-Ždano-; 
priėmimą įstatymo apie butų y° barnius, bet nevertino ; 
statybą. Jie jau senato priim-JU- Pagal Amerikos ofieia- 
tą įstatymą apie butų statymą Hnę pažiūrą:

teme:

žemės ūkio kolektivizacija . . .
Lenkijoj nebus vykdoma, kruvinas ru 
Visi naujakuriai Lenkijoj, Komunistų
nesenai gavo iš valdžios pa-|joj galima supusti. Koi . . , p- . Mizara nu-kad j„ nau'jai nistai ypatinga, sutarta“g* 

žemė vakarinėje protestuoja kada termai£ »
atsakingi komuizuazimai nacionalistai .

di- žudymai Lietuvos kaime 
vyksta todėl, kad rusai oku-

rus po penkių metų išdalin-
ti valstiečiams, jei tuos dva-’valdžią, ten teroras ir iriasi

nauses. vikas ir net buvęs Lietuvos
•otesta Itali- armijos savanoris. Jei taip,

žymėjimus, __ __ ... - .
gautoji žemė vakarinėje protestuoja, „da teroia.j
Lenk‘j°> ,y™ j«. Pr*vaĮi įUOS P^,eČla:-®eL2;Ov “,,'l-/uaz 
nuosavybe ! Lenkijos vai- ir panašus

t, , džia žada ir valdžios žinio- nistų vadai patys yra ni- 
bihų, kur Fedeial je esančius didžiuosius dva- džiausieji siu laikų politi- 
rkyti k edito ir ban- _.s rinkių metu išdalin- niai teroristai. Kur Jie tun

palaidojo atstovų rūmuose. “Rusai atakuoja tuos Jugo-1 rėžimu nuskambėjo po visą agitaciją dnustl..

Prezidentas Trumanas pasirašo 
Security Agentūrai perduoda tvarkyti 
kų priežiūrą. Aplink stovi prezidento patarėjai ir
bankinių reikalų žinovai. __ _______ _ ~ ____

i norės! O čia staiga “komin-! naikinimas yra valdomo
1\ D..į.i t formas” meta savo kaltini- sistema. Todėl žmones kar-IVlaSKVa ir l\ytU Lllropa. «** ,d& Tito apsileidimo tais tiktai

J * T kovoje prieš valstiečius! i kur kas pašauna komuni>tą.
Maskvos ginčassu Jugo- urnom* ne;akęss ir prade- kirminas reikštis r“?* atsakė i aliantu

Slavuos diktatoriaus Tito je bulgare*, makedomecių ir pajungtuose dž, Bei.lvn'o bloka;
1 r y-Į-j-t I 1 . a ra zv era ra ra^ra I r.4- , za y B T _ 1 V * * _   — 1 —

pantai sumanė Lietuvos 
kaimiečius suvalyti Į kol-

ius dirbantieji valstiečiai to nis politinių priešininkų chozinę baudžiavą. Šimt-

visiems 
tinęs 
dentas 
leisti 
publikoniškas 
nepadarė.

-1 prieš Jugoslavijos komunistų mo milžiną iš vidaus. Dabar 
° partiją skamba lyg kaltinimai j pradėjo posėdžiauti Jugo- 

..... prie* Ku‘yj°s komunistų par- Į slavi jos komunistų partijos 
Republikonai žada išplėšti, tiją, kaip tai pavyzdžiui: į kongresas, kurs nulems toli*

socialinį draudimą, bet jų vai- 1. Sako, jugoslavų partijos > mesne ginčo eiga, o šiuo

kongresas
, . , ... .. . . nuari .niuv,kurią Maste iškelia ir re.- ^1^^ 
kalauja pasr.aisyti. Tai yra
valstiečių klausimas. Ro

di ktatorius?

domas kongresas susiaurino 
socialinį draudimą!

Republikonai žada remti 
mokyklas, bet jie atmetė pre
zidento pasiūlytą bilių apie 
švietimo rėmimą.

vykdomieji organai renkasi
mesnę ginčo eigą, 
tarpu pažiūrėkime, kur yra 
Tito-Ždanovo ginčo tikroji 
priežastis.

Žinovai aiškina, kad Tito 
susirgo “puikybės liga”. Jis 
nebenori klausvti Maskvos

sai pateisina Berlyno blo- 
Tas pats yra čechoslova-1 kada ir nedviprasmiai sa-

minfoniias javTkaltmaja kii°j- Ten ,'yriausybfo Kaljko, kad ji nori amerikieėiue mė raS^ate kalunaja va pakartotinai aiškinasi, | ir anglus išvai-yti iš Vokie-
jau ir po “kominformo” ra- j tijos sostinės.

slaptai ir neregutiariškai. Bet 
Rusijos konstitucija numato 
šaukti komunistų partijos 
kongresus bent vieną kartą 
per tris metus, bet jau praė-

Pažadais mėtytis yra len-į į° dev' n/ metai: kaip j diktatorių Įsakymo ir rodo
gva, sako prezidentas. Bet ko™un,st^ partija nėra laikiu-iper daug savarankumo. Ti- 
habalniniai Biri «aviurėti į j S1 kon*reso- Partijos konfe-Į to-Kardelis - Džilas-Ranko- 
rekordą/o* ne vien75t7pa-' [en^ijos yra nu^at>-tos bentįvič, vadovaujantieji Jugo-
žadus. Republikonų rekor-l kartą > metusy *** J°8 nebu- slavijos diktatūros vadai,
das kongrese, ypatingai at- 7°. 8auk,.am°8 -»au septyni me- pasijuto lvsrus “pačiam”
stovų rūmuose yra ištisa tah RoslJ08. jau-
virtinė sulaužytų senųjų n,mo or*ani2aciJa Jau

pasijuto lygus "pačiam 
tautų vadui, tėvui ir saulei 
Stalinui. Tai yra baisus pra

“Vadovaujantieji Jugoslavi- §to paskelbimo, kad valstie- Maskva kalba visai atvi
jęs politikieriai veda kaimuose ėjų žemės nebus kolektivi-1 rai. Ji sako Amerikai, Ang- 
klaidingą politiką, neatsižvelg- zuojamos. Panašiai reikalai lijai ir Francijai — “Lauk 
darni į klasinius priešingumus stovį Rumunijoj, Vengrijoj,i iš Berlyno!”
kaime ir išpažįsta klaidingą Bulgarijoj ir Albanijoj. Ko- Ką į tai atsakys ir KĄ 
doktriną (m kslą) apie kla- rninformo bomba nuaidėjo;dėlto DARYS aliantai? Da- 
ses ir klasių kovą, nežiūrint į p0 plačias valstiečių mases bar Washingtonas ir Lon-( 
gerai žinoma Lmmio mokymą, įr visur sukėlė nerimo, abe- donas turės parodyti, ar jų 
kad smuikiu ptimuą žemvai-: jonių ir noro nusikratyti Į griežta nota Rusijai buvo 

bolševikiškų veidma i n i ų “rimtas
valdžios.

Leninas mokė išnaikinti; *«<>?>*'•&» nacionaliz-
valstiečiu nrivatuuki ko-imasir^ gali užkrėsti bet valstiečių pnvatų ūkį, ko RyUj Europoj. imkime

mečiais buvusi Lietuvos 
kaimo tvarka, individuali
nių ūkininkų gaspadoriavi- 
mas savo ūkiuose, smurtu 
laužoma: žmonės varomi Į 
kolchozinius dvarus dirbti 
po atsibasčiusių rusų bota
gu, aiba siunčiami Į Sibiro 
vergiją. Kolektivizacija va
roma negirdėtu smurtu, o 
kas priešinasi — yra gaudo
mas. arba žudomas. Šičia 
tai ir yra ir Mizarų ir tūks
tančių kitų lietuviškų šei
mų tragedija.
Rabinų Melžėja*

Vienas nesenai atvykęs 
“tremtinys”, pakla u s t a s 
kartą, kur jis dirba, atsakė 
šitaip:

Darbo neturiu ir neieš
kau, pashražinėju po lietu
viškas kolonija, aplankau 
rabinus ir iš to gyv«

dėių ūkis neišvengiamai gimdo
kapitalizmą ir buržuaziją”.

tarp tremtinių yra viso-
tiktai kūj žmonių. Mijžiniška jų 

dauguma skaito savo išga
nymu gauti darbą ir gyven-

r. , , , iti iš savo prakaito, o ne išDemokratų partijos kon-. ..rabi m'6lžirn()-.’ Bet pa. 
neimi darenąusiai ginčųisitaiko ir tokiu

biznis 
skystas blofas.
Piliečiu Teisės

ar

pažadų ir stačiai priešta- nera saukus' ~vo ko"*re- įžengimas ir.vertas bolše- ektivizuot. ūkininkų žemes £» k^- Kurisp,įnkas dal.. venc joj daugi»„^, s...cu,s,tajko ir tokiu pa,.kuotu 
rauja dabar priimtai rinki- . Q , T , . .. vikiskos ekskomumkacijos. ir panaikinu tą gyventojų . kJ*nistas nesvaioia'sHkele clvlll|J kIau*i aviu kaip ^tas rabinu mel-
mirii platformai. 2^ Sako JugosUvtu unijos Bet kas slepiasi už tos “pui- sluoksnį, kurs “gimdo” ka- f . k°mkadi Sisimas * Pietini^ vaLsti^ de’ !žimo SaH^s kire duo.

vck,a slapta,. Bet ,r Rusijos kvbės”? . . pitalizmą ir buržuaziją. :^Av^ ?įsalS> pe^! m-?kl^kT. 7^
sa -yma i a , • usima. vj^ ju. | nugarą už savo žmonų -* gerai malti, žino,

goslavijos ūkį. Jis paėmė Į dukterų žaginimus, už iš- i kaip pakutenti “rabinų” sa-
valstybės rankas dirbtuves, plėštą kraštą, už atimtą ne- “ . im. ? lygnjjvimeilę, ir iš to daro pragy-prekybą, susfeiekimą, mies- įikSusom^ ir.ui Judo- S\wrtumo
tuose visus namus, bankus. UitiArM-Otoimn. naV- . ’ - » 1 *nmo ra

Kad nebutu jokiu abejo- ?e,K,a.s a’ 
nių prezidentas sukviečia a J
kongresą j nepaprasta sesi- "'.eka<la "e’k*fc“ duoda
ją ir siūlo tam kongresui iš-1 d Mj ga.?.us'? P°htb,»r»’ mentas, kure smerkia Tito' 
leisti kelius labai svarbius !Isa^ Ponauja tikta. slap. režimą. Rusijos komunistų 
bilius. Prezidentas sako, i w “^iPOrtĮK “kominformo” lu-
kongresas gali visus tuos tlk,a' ” p3’11'11*1! »"*»- pomis iškelia prieš -Jugos-

lavijos diktatūrą du kalti-
3. Sako, maršalas Tito ski

ria partijos vadus. Bet Rusi-

tuos
bilius priimti per 15 dienų 
ir kongresmonai vis dar tu
rės laiko vaiyti rinkiminę 
propagandą.

Iš tiesų, prezidentas pa
dalė gerą pasiūlymą. Jus 
žadate kovoti prieš aukštas 
kainas? Gerai, susirinkim 
ir priimtom toki bilių!

Jus žadate išplėsti socia
linį draudimą? Gerai, susi
rinkim ir priimtom tokį bi
lių! Per 15 dienų galima 
priimti daug bilių ir galima 
išpildyti didelę platformos 
pažadų dalį. Kodėl tą ne
padaryti?

—0—
Amerikoip dabartiniu lai-; 

ku vyrauja nuomonė, kad! 
demokratų partija per 16

nimus: vienas yra NACIO
NALIZMAS, o kitas yra 

jos komunistų partijos vado- •• NESILAIKYMAS LENI- 
vybė jau septyni metai nėra NIZMO MOKSLO VALS- 
Perrinlrta. TIECIŲ KLAUSIME.

4. Sako, jugoslaviu komuni-; K7 .
Štai Vengia save kritikuoti. ..-^eionalizmo nuodėmė 
Bet kas girdėjo Rusijoj kokią rtlsk,as' tu,P kad Tito rėži-
nors politbiuro ar partijos va
dovybės kritiką? Kas Ru sijoj 
išdrįsta pasisakyti prieš par
tijos politiką, tas miršta.

mas veda “neapykantos po
litiką” link Sovietų Sąjun
gos ir jos komunistų parti
jos. Jugoslavija “žemina”

5. Sako. Tito vra teroristas i?1?1*’?, karo specialistus, 
jis persekioja kitaip numani S!”I>'.n?.Ja Clvll,us
čius. Bet tuo žvilgsniu Rusija i 3*2*.al,Stas’. apS*?f,ė S"‘P,alS 
turi daug teroriškesnį rėžimą a«-rtovą Konunfor-
ir kas neatsimena Rusijos,T ..rtrauK? Judiną. Jugo- 
kruvinųju valymu? ,sĮavija tiek toli nuėjo na-

6. Sako. Tito”šnipinėja rusų 

atstovus Jugoslavijoj. Bet ku
ris svetimas diplomatas Mas-

Jo biurokratija išpurpo, jo 
“planinga? ūkis” auga girg
ždėdama? ir su didžiuliais 
iškaščiai?. Bet Tito neišdrį
so socializuoti Jugoslavijos 
valstiečių žemių. Jis neiš
drįso Įvesti kolchozų kai
muose ir atimti žeme? iš ūki 
ninku. Pagrindinė Jugosla
vijos ūkio ?aka tebėra pri
vačiose lankose. Sovietų 
Rusija dėlto meta kaltini
mą Jugo?!avijos komunis
tams, kad jie užmiršo di
džiojo Lenino mokymą ir

šišką Hitlerio-Stalino pak-'^^ -^'luino ra'| Būti parazitu - garbė 
tą, kurs Lenkiją sudaužė ir: K nedidelė. Bet girtis savo
nualino? Kuris lenkas ne-i Partijos garbei reikia pa-{Parazitizmu, tai jau ciniz- 
nori savo kraštui laisvės?; stebėti, kad pasisakymas mas* Kad toks cinikas pa- 
O kaip yra su eechais, ven- už lygias pilietines teises;1 ązitas dedasi musų tauti- 
grais, rumunais ir kitų tau-Į visgi buvo įrašytas į parti- mnkiško jovalo “vadu”, tai
tų žmonėmis, kurie šiandien i jos platformą. Pietinių vals- °‘jl r's“'' ------- ”
turi nešti mažos mažumos tijų atstovai nepajėgė to
diktatūros jungą ir turi 
laukti, kada durtuvais pa

gal nėra tiktai sampuolis. 
Smetoninės diktatūros są
lygose prakutusiems veikė-klausimo “užmozoti”.

Gal partija dėlto neteks Jams parazitizmas vra jų 
remtos Maskvos lėlės pra- kiek balsu pietinėse valsti- antr°ji prigimtis, 
dės daryti kruvinus leniniz-į jose, bet* užtat liberališki į Vincą, Oikini, Griiz* 
mo eksperimentus su pla-i balsuotojai po visą kraštai Ištremties Votoetikri i 
ciais kaimų gyventojų šiuo-, tam iš širdies pritars. T -------- ”• i

Nacionalizmas ir valstie-1 Pažadai
Rinkimų laikas yra paza-

pradėjusi lyginti Sovietų
metų valdžioje, “nuiidėvė-l

T°*l dabojamas? užsienių politikos ir
į nebemato tarp jų skirtu- 

“Voice of Americ” sako, mo...
kad Tito-Ždanovo barniai) Po šito kominfonno ap- 
yra “puodo ir katilo” isto- kaltinimo paaiškėjo ir dau- 
rija. Gali puodas katilą va- giau nacionalistiškų Jugo- 
noti, bet jie visvien abu ly- slavijos nuodėmių. Pirmiau- 
giai juodi. i šiai Albanijos komunistų

Liepos 15 d. Kominfor-: partija iškėlė kaltinimus

šildo prie savo kratinės vai- čių klausimas supiudė Tito. s n1 kS-i P •'stietišką gyvatę, iš kurios į su Maskva. Pirmoji prie- laikas. Republikonų n 
gimsta kar.italizmas ir bur- žastis ten, rodos, buvo na-i , rnokiatŲ platformos žada 
žuazija... cionalizmas ar Jugoslavi-! dalykM, ^Ha

jos noras vesti savarankis- • reikalingų dalykų, 
i-.-. ... , ... Klausimas, kam bus su «»

dėl politiniai pranašai sako,; 
kad šį rudenį rinkimus turi 
laimėti republikonai.

Pakrypimas į republiko
nų šoną jau pasireiškė prieš 
du metus kada renkant 
kongresą republiknnų par
tija laimėjo daugumą* ir se-
nate ir 
Per tuos du metus republi- 
konai turėjo progos parody
ti, kokius įstatymus jie nori 
išleisti, kokią politiką jie 
mano vesti. Jie ir parodė! 
To kongreso rekordas šian
dien yra geriausia rinkimi
nė propaganda demokratų 
partijai. Prezidentas Tru
manas tą republikonų re
kordą nori dar pademonst* 
moti visam kraštui nepa
prastoj kongreso sesijoj, 
sušauktoj specialiai kai ku- 
riem$, .republikonų žada-

atstovų rūmuose, mas vėl paskelbė krūvą kai- prieš Jugoslaviją, kad ji no- 
dn t.-----ri kolonizuoti Albaniją irtinimų prieš Jugoslavijos 

komunistų partiją ir svar
biausias kaltinimas yra tas, 
kad Jugoslavijos komunistu 
partijos kongresas bus 
“pripakuotas” Tito šalinin
kų ir visoks laisvas balsas 
jame bus užsmaugtas... Tai
gi, Tito ir šitame reikale 
pasimokė iš Stalino, kurs 
buvo didelis kongresų “pri- 
pakavimo” meisteris, kol 
jis dar matė reikalo komu
nistų partijos kongresus iš 
viso šaukti.

kėsinasi Į Albanijos nepri
klausomybę. Dar vėliau pa
aiškėjo, kad Jugoslavija ir 
Bulgarija jau senai pešasi 
dėl Maked onijos. Bulgari-

ios komunistų valdžia. sie
kia sujungti visą Makedo

niją (Graikijos, Bulgarijos 
JufiT°sJavijos sienose esan 

čias dalis) į vieną Makedo
niją ir prijungti ‘tą Make
doniją prie Bulgarijos. Ju
goslavija nutarė, kad ji ši
tokio pasisekimo prieš savo

zuazija
Tito teisingai apskaičia

vo savo jėgas ir kaimiečių 
žemių dar nenusavino. Tito, 
matomai, turi pagrindo ma
nyti, kad .'ugesLavijos vals
tiečiai ne.'iduos išsmaugo- 
mi, be pasipriešinimo. Įvesti 
kolchozu? .Jttgoslav i j o j e, 
kaip dabar bolševikai įveda 
Lietuvoje. įvijoj ir Esti-; suose kituose Rytų Europos 
joj, reiškia išnaikinti dau-1 kraštuose. H. P.
gybę valstiečių, juos iššau
dyti, išvežti Į prievartos 
darbų stovyklas, o tų vals
tiečių užguitus likučius su
valyti į didžiulius, valdžios

ką politiką ir nepriklausyti Kausimas, kaip bus su jų
nuo Maskvos valdininkų 
sauvalės ir įsakymų. Bet ir 
valstiečių klausimas ten su
vaidino tam tikrą vaidme
nį. Tie abu klausimai dar

Lietuvą grįžo Vincas Oški^ 
ms, valstiečių liaudininkų 
veikėjas ir žurnalistas. Lie
tuviškoj spaudoj dėlto daug 
lasoma ir spėliojama, kodėl 
Jis giųžo.

Mes niekada nesmerkė
me nė vieno grįžtančio į 
Lietuvą. Grįžti į savo gim
tinę yra kiekvieno lietuvio 
teise. Bet dėl esančio Lietu
voje okupantiško režimo, 
mes niekada nesmerkėme ir 
nesmerksime nė tų, kurie 
^nnon J .L?^«vą grįžti, kol 
ten se,rmn,nkauja Maskvos 
čekistai. Grįžimas ar negrį
žimas yra kiekvieno tremti
nio asmeninio apsisprendi
mo reikalas. Jei kas grižu 

nzikuoja savo laisvę. Jei 
kas mano, kad jis negali 
fpzti, musų pareiga to- 
kiems negrįžtantiems padė
kų tremties varge, 
lok 9žtan5ių lietuvių yra 

3238 "ramtis, 0
kL patyrimų 1940-1941 
metais, geriau linkMa sun
kų vargą vargti svetur, kaip 
gyventi Maskvos diktatūros

---------,-------- J?n.Se- Gelbėjimas tos trem-
Rokas Mizara “Laisvėje” !.lni,V ^asės yra visu laisvu, 

varo bolševikišką propa-1^ lietuvių pareiga. ~ J K

vykdymu?
Prezidentas Trumanas

nutarė išbandyti republiko- 
niškų pažadų širdingumą. 
Jis sukviečia liepos 26 d.

užduos nemaža galvosukioikon.^les^.i,nel)aPras^.IsesL 
Maskvos diktatoriams ir vi- J’ Pa^mlys republikonų 

vadovaujamam kongresui 
priimti kelius bilius, pagal 
gerus platformos pažadus.

Ar iš kongreso nepapras
tos sesijos kas išeis ar ne, 
pamatysime greitu laiku. 
Bet rinkiminės politikos 
žvilgsniu prezidentas pada

Presui Įsigyti
Gerb. Draugai, 

kontroliuojamus dvarus — F. A r mok-Armo kaus kas, 
kolchozus. Tito vengė tą Brooklyno siuvėjų kontrak- 
daryti. - torius, senas “Keleivio”

Kada “k iminformas” pa-; skaitytojas ir didelis pažan-

re labai gerai. Jis duoda 
progos republikonams pa
lodyti, ar jie tik žada ir 
“neminina”, ar žada iš šir-skelbė

išskyrus Pabaltijo šalis, gai, kad “Keleivis” galėtų 
kur kolektivizacija jau i Įsitaisyti knygoms spaus- 
vvkdoma. Lenkijoj, Cecho- dinti presą. Persiųsdamas 
Slovakijoj. Rumunijoj, Ven- tuos pinigus linkiu pasise- 
gnjoj, Bulgarijoj ir toje kimo, Jūsų J. Buivydas.

nepapras- 
tai kaip 

ant galvos 
vasaros karstą dieną.
Dar Mizarų Seimą



No. 29. LgVIS. SO. BOSTON
►

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEEEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas IUS SKAITO, KAIOTas dvongs neprašo

Brocktono Naujienos
Dariau* Girėno Bakūžė duotu adresu. Jie laukiami* Lieęos septintą, trečia.
Broekton lietuvių koloni- iki 1948 m. rugsėjo mėne- dienį, visi atostogininkai 

ja Dariaus-Girėno garbei šio 1 d. vyksta aplankyti pažįsta*
Įamžinti ir lietuviškumui į Bakūžė nėra biznio orga- mus. A. Buivydienė ir p* 
stiprinti Amerikos lietuvių nteaeiją, todėl daug pinigų Dilienė nuvyksta pas p. 
tarj>e, Broekton parodos neturi ir vis tik šiais metais čeraiuvienę—generolo Čer- 
aikštėje (Fair) turi pasista- rado galimybės paskirti niaus žmoną, kuri neperto- 
eiusi lietuvišką gyvenamąjį į tremtiniams šelpti 106 do-liausiai nuo Menderių leido 
namą, kuris primena lietu-'lėnų. Susidariusias išlaidas atostogas. R. Povilauskas, 
viams Amerikoj jų gimtąją'Bakūžė dengia iš turimų A. Smagorius, V. Kalvelis, 
bakūžę. To namo vidus, o pajamų laikant parodos J. Buivydas, G. Dikčius ir 

metu prie Bakūžės valgyk- G. Skradulis nuvyko pas 
lą, kur tikrai lietuvišku bu- Jankų, kuris turi užeigą, 
du pagamintus valgius lan-t Keletas kitų išvyko į Liber- 
kytojams parduoda. Ity miestelį pamandravoti,

Bakūžę lanko ir kitų tau-J pasmaguriauti.
lybių žmonės, kuomet at-y Liepos aštuntą, ketvirta-

taip pat ir jame esanti įran
kiai charakterizuoja Lietu
vos ūkininko gyvenimą; 
kaip jis buvo prieš Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mą.

'tuotL Jis savo žvalumu ir ALA&AMA KELIA MAIŠTĄ PRIEŠ DEMOKRATUS 
j drąsa isvanoja visiems gra
fikams kailį ir tie su pro
testais pameta kortavę.

Toji Bakūžė yra Brock- vyksta parodon, todėl lietu-į dienį, oras labai gražus ir 
ton parodos aikštėje prie viams vra geriausia proga, malonus. Leidomės i laukus 
pat paradinių vartų, kur pasirodyti kitataučių akyse, ir pievas pažiūrėti, kaip A- 
kasmet plevėsuoja Lietuvos kurie čia apsilanko tukstan- merikos ūkininkai dirba, 
trispalvė vėliava, rodydama čiais. T^ progą išnaudoki-'V. Kalvelis pagavo gyvatę! 
atvykstantiems parodon me pilnai, nes šiuo laiku!ir varlę. Moterys protestavo 
žmonėms, kad čia. tame na- ypatingai svaibu musų tau-; prieš Kalvelį, kam jis Die

vo tvarinius kankina. Va-

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pa j ieškomi čia asmeny* malonė* kreipti* i Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduota* šių pajiei

ko j imu pakaitoje. Konsulas praneš, ka*
jų pajieiko ir ii *

Alenskicnė - Deltuvienė, Simono tos vaikai, gyv. Waterbury, Conn. 
sesuo, iš Mariampolės ap. ( Domaševičius Pranas, iš Smilgių

Asipauskas (Cesna> Juozas ir Sta-1 vaL Panevėžio ap.
! svs, kil. iš Pilviškių v., Vilkaviškio, Dominaitė iš Povištaičių (Višty-
ajiskr. ! čio), Vilkaviškio ap.

Augulis Jonas iš Rublelių vai., Sa-; Dominaitė iš Kioeikių (Virbalio! 
kių ap. Dominas Jonas ir Jurgis ir jų šei-

Aukščiunas Adolfas. mos. __ ___
Aušra Jonas, sun. Jurgio, kil. iš, Gidra iš Telšių.ap.

Girdauskas Kajetonas, 
vai., Šakių ap.

Gurauskienė Petronėlė 
vai., Mažeikių ap.

llaak Eduardas iš Tauragė:

iš Rublelių 

iš Židikų

melyje, taip pat yra iškil-itos vardo garsinimas ir po- 
mės. Ta garbinga vieta ne puliarinimas. Laikraščių re- kare ir vėl susitarė tik vyrai 
pripuolamai lietuviams ati- daktoriai bei knygų leidėjai nakortuori. FUt nru£ nm- 
teko, bet ją paskyrė Brock- taip pat kviečiami su savo

pakortuoti. Bet prieš pra
dėsią nt kortuoti, priėmė re-!

ton Fair administracija lie- eksponatais-leidiniais daly- zoliuciją, kad daugiau A 
tuviams, už geriausį pasi- vauti Bakūžės parodoje. Matulio į kortavimą nepri- ~ ... - -- ~ imti.

Vos tik pradėjom kortuo
ti, A. Matulis ir prisistatė. 
A

Demokratų konvencijoj Alabamos delegacija buvo 
pirmutinė iš pietinių valstijų, kuri pakėlė ‘ di.višką 
maištą” prieš prezidento Trumano civilių teisių pro
gramą ir išėjo iš konvencijos. Vėliau kai kurių vals
tijų delegatai nutarė sušaukti savo atskirą konven
ciją Birminghame, Ala, ir ten išstatė savo atskirus 
kandidatus.

rodymą. Tą garbę lietuviam Knygų pardavimui Bakūžė 
iškovojo ne puošnus šilkai mielai patarpininkaus, 
ir ne brangenybės lietuviu Tad į talką visi, kas tik 
Bakūžėje parodytos, bet [galim, kam svarbus musų 
paprastas lietuviškas linas tautas rytojus ir kam rupi 
—jo audiniai ir puikus lie- musų tautos ateitis, 
tuviški rankdarbiai, kuriais Eksponatus siųsti šiuo 
lietuviai sužavėjo parodos adresu:
lankytojus ir parodos ad- . Vaitkus, Bakūžės
ministraciją. Už toki puikų pirmininkas, 649 N. Main 
pasirodymą lietuviai gavo Street, Broekton, Mass. 
pimiąja premija (prizą).- 2) Jevveler Aleksandras 
Tai buvo 1938 m. Noo to Strumskis, 109 Ames St, 
laiko kasmet čia esti lietu- Broekton, Mass. ir 
vių Bakūžės paroda, kur išj _ 3) Tamošaitis Vytautas,

Liepos 5 d. vakare čia 
buvo toks lietus, kokio dar 

Smagorius pakaito :»?b®vo ."»£«• Atra-

Laike

Naumiesčio vai., Tauragės apskr.
Nevv Yorke.

Bagdonas Jokūbas, s. Jurgio iš 
siūles Kleinaitės, iš Tauragės ap.

Bagdonas Kazys, s. Jono ir Salio- llaak Kduardas iš lauragcs mtes- 
iiu-jos Gudonytės, gini. Pumpėnų m? to.
Panevėžio ap*. Hakaitė Emilija iš Ditkiemio, Tau-

Baltrušaite - Stičkunicnė Ona, dūki rasės ap. 
tė .Juozo, kini, Kidulių v.. Sakių ap. Jacina. Ignas. gyv. Kaune, šaltkal-

Baranauskas šeima kil. Telšių ap., vis ir jo duktė Jadvyga, 
turėjo vienų augintinę. Jarmalavičius Julius s. Petro, iš

Baranauskas Jonas, gini. Ameriko- Nieringės par., Alytaus ap. 
je, buv. Lietuvoje 1939 m. gyv. Alo- Jeruševičienė - Idugauskaitė Ma- 
vės m., Alytaus ap. rija iš Virbalio, Vilkaviškio ap. gyv.

Bcckcr’a5ė - Vvestkat Minna, gim. Brboklyn.
m. Lietuvoje. Augustė iš Pasaminkų km.

Benderis dvi seserys iš Seirijų vi. Seirijų vai., Alytaus ap.
Alytaus ap. Kalazijienė .Magdė (ar Ona?)

Bormanaitė - šileraitė Augusta, iš' Kaluževičiutė 'leklė is Kalvių vai. 
Skryniupių km. Sintautų vai., Sakių Kaišiadorių ap. (?) 
ap. gyv. Brazilijoje. , Kalvaitis Justinas, iš Rublelių vai.

Bormanaitė Alina, iš Skryniupių , Sakių ap. 
km., Sintautų vai. Šakių ap. gyv. Karaškienė našlė Jurgio Karaškos 
Brazilijoje. kil. iš Pajevonio vai. Vilkaviškio ap..

Budrikas Jonas ir jo žmona Kasiu-' Karinauskas Bronius, gyv. Cleve- 
lytė Jane, abu kil. iš Stakliškių, Aly- land, Ohio.
taus ap. t Kasulaitis Antanas iš Rublelių vi.

Butkus Antanas ir Jonas gyv. Wa- . Sakių ap. 
i shingtone. . Kažemekaitė. - Kundrotaitė iš Sin-

Butkus Domininkas, iš Vegerių v., tautų vai. Šakių ap.
Mažeikių ap. Kiršys Stasys iš Nevarėnų vai..

Bylakaziutė Agota iš Pažeriu vai. Teisių ap. gyv. Chicagoje.
Kleinas Martynas iš Urvinių km. 

Tauragės ap. Sartininkų km.
VU1S1U man UŽSimi* Vilkaviškio ap. gyv. Chicagoj. 

nūs ir jauniesiems paVeli-L.Ce.I?aitis Mykolas iš Radviliškio v.
jus bei vaišių rengėjam:, i Šiaulių ap. gyv. Apie Chicagų.

buvo parinktajam rezoliuciją, kad nei už^*» ^a4 debesy." plyšo į pritariant
pinigus negali Matulis gauti -. .. .- -- — denis. Lietus pridarė daug viams apginti nuo bado.

nuostolių. Keista, bet atsirado trys
—o— įypatos, kurios tam buvo

Buv au ir aš atostogose, i priešingoj Tai nebuvo

kortuoti. Matulis gauna W. 
Dilį už advokatą ir tas iš
aiškina, kad rezoliucijoje 
nėra pasakyta, kad Matulis 
negali įeiti į partn 

i Matulito nėra, tai

ir paleido visus savo van-lauku skurstantiems lietu-

bet kurio lošiko partnerys. 
A. Matutis pristoja į part
nerystę pas Joe Ambrazai-

_  _____ _ ir as atostogose, | priešingos, lai nebuvo jo
.nerius.'jei• jos man buvo gana kie bolševikai, bet, mato 

tūlis gali boti Suduos. Važiavau i savo j mai, jiems buvo gaila skir-
giminaitės Marijonos Janu- tis su kvoteriu, tai ir pro 
šytės - Mareinkevič i e n ė s testavo. Aukų buvo surink- 
šerraenis. Ji mirė ('am- ta $26 ir už tuos pinigus 
bridge, Mass. palikdama bus pasiųsti 3 ar 4 maisto 
nuliudusitts Denkis sūnūs ir siuntinėliai kelioms tremti-visų Amerikos kampų su- S6 Webster St., Broekton, tį- Bet šį vakarą A. Matu-

plaukia lietuviai aplankyti'Mm?. ......................... '“4^ penkta !*'?"’ Metane iš ni„ šeimoms.
savo Bakūžės, pasidžiaugti Įdomesni eksponatai bus ,—,— ------- », r~..... — .. ......
savo, lietuviška aplinka. Čia'premijuojami — duodamos dienyje, suruošiame Kvyks-Jį'*tuvos Pae-}° ,s bll^K.,nn- Aukavo šie asmenys: P. 

>vui kiekvienas daikte- piniginės dovanos. tantiems atostogininkams iš-R<a,2K>’ parapijos. j Yatužiai $5; i>o $2 auka-
Valdybt. leistuves. Parsivežėm alų-- lytaus apski. _..xvo: A. Astrauskienė, B. A

sodės
žiūrovui 
lis primena Lietuvos praei
ti, lietuvių aspiracijas sie
kiant nepriklausomybės ir 
pažangą nepriklausomais 
laikais. Čia atvykęs lietuvis 
prisimena savo vaikystę, 
pamato daiktus, kurių ap
linkoje jus gyveno ir bren
do.

Černiauskas Jonas ir Silvestras, iš 
Pajevonio vi. Vilkaviškio ap.
. Cllmieliauskas Jonas, Juozas ir 

Motiejus, iš Kalvarijos ap., Grinkiš
kiu km. broliai Onos.

Čimbalas Juozas, s. Juozo, brolis 
Marijos Dielininkaitės.

Dagilius Jonas ir Mikas, iš Ma- 
riampolės.

Dakinevičius Marija, Petras, Vac
lovas ir Zigmantas, iš Semeliškių vi. 
T’akų ap.

Baniulis Juozas kil. iš Vainuto vi. 
Tauragės ap. gyv. Nevv Yorke.

Daunora Vladas.
Dautartas Stanislovas s. Juozo kil. 

,'Skerdikų km. Kėdainių vai. ir ap. 
rodos, Nevv Yorke.

Dedele (Dedialo) Mateušas, iš Sie
sikų par. Ukmergės apskr.

DęĮtuvaįtė - Ruškįenė sesuo Sįma- 
no, iš Mariampolės ap. ir jos vaikai, 
jų tar,h- Antanas.

Donas Jonas, iš Urvinės, Tauragės 
a p.

Demsiavičiutė - Stankienė Jognieš-

Laurrinkus Elzbieta ir Petronėlė, 
gitn. Liepojuje, Latvijoje, gyv. Broo-
lrtyne.

l.iutikaitė Marija ir Liutikas Ko
kas, iš Gribžnių km. Gargždų vai. 
Kretingos ap.

Maliachef-Marne Ema, Nevv York.
Marne-Malischef Ema, Nevv Yorke.
Matuzas Antosė ir Kazimieras, 

vaikai Konstancijos Derenčiutės.
Maurušaitis Simas, Brooklyne.
Mek.4ras inžinierius ir jo sesuo 

: Antosė, vaikai Jakštytės Mekšrienės, 
kilę iš Naumiesčio par. Sakių ap.

Meškauskienė Stasė ir jos sesuo ir 
brolis, Bronislava ir Juozapas Nor
vaišas kil. iš Šaukėnų vai. Šiaulių 
apskr.

Mitkevičius (Mitkus) Julijonas, s. 
Antano, iš Žarėnų vaL, Telšių ap. 
gyv. Detroit.

Norvaišas Bronislava ir Juozopas 
ir sesuo Stasė Meškauskienė kil. iš 
Aaukėnų vai. Šiaulių ap.

Grantas Jurgis brolis Matildos

1948 liepos 11 d.

WHITE SULPHUR 
SPRINGS, N. Y.

Siuvėjai Atostogavo Pas 
M. Memlerius

Liepos 3 d. siuvėjai už- 
Kad toji paroda butų šventė dviem savaitėms, 

kiekvienais metais vis id«r Liepos 4 d. njudu su žmona 
mesnė, reikalinga turėti vis Jeiriomes į White ^ulphur 
naujų eksponatų. Todėl, Spnngs, N. Y. pas Menoe-

Paliepi&is.cio, sodės ir vaismom toos,
Į kurie šeštadienio popieti 
į jau rengėsi išvykti namo, o 
i pirmadienį pradės dirbti. .
Tos vaišės ir dainos tęsėsi Parmos ir Jokūbo Yatuziu 
iki vėlyvos valandos. i Sukaktuvės

L Buivydas.

WORCESTER, MASS.

PALMYRA, N. J.

gyv. Bfeltimore, Md.
_________ _________ ___ „_____ Pavalki* Antanas iš Paežerėlių vi.

ka ir Magdalena (abidvi ištekėjusios Sakių ap.
už brolių Stankevičių) Pieteryte - Bieliauskienė Viktė.

Dorvinskas (Derwinski) Jonas,'. Pocius Antanas, Bronius Donatas
draugas Mr. ir Mrs. I>onat Oskurski, *r Vincas, gim, Kretingos vai. ir ap. 
buvęs Lietuvoje apie 1939-1940 me- Povilaitis Kazimieras, atvykęs 
tus. ' Dfcn-38 m. j Amerikų.

,v,, v,•„■ni;.- A T Didelis Antanas iš Obelių vai., Ro-' Preitekaitė - Mockienė Juzefą kiL
m.g. Vyge.lS, A. J. I 1 bo-: aps|ęr. Išjtygaičių vai. Tauragės ap.

Yatužiai ir A. J. Urbonai; 
po $1 davė: A. H. Januške
vičiui, A. J. Malinauskai,

nai. Mrs. Green, J. Sama-
. . . ... . iionienė, E. 1‘eskienė, drg.

Iškilmingai n linksmai (j..r švilpai, J. Ya-
cia paminėjoni drg. rauh-

Musų Žhnos
Girdėjau, kad komunistai

mieli tautiečiai lietuviai A-.PH? PavieseG- M. Menderis po siu JLu s
męrikoje ir tremtyje esan- kaiP
tiefi, prašomi dalyvauti su 
savo turimais eksponatais 
Bakūžės parodoje ir šiais

<io apskr. į —
Dii liniiikaitytė < Dielininkaitė) Ona . Ročkus iš Sintautų vai 

iš Naumiesčio par. šakių ap. 'r i° ^v* seserys Adelė
1 (ienas Jonas s. Martyno ir Anės '• «> *• Sfranton, Pa ( ? ) 

štrėkvtės, iš Sartininkų vai. Taura- j Rugienius Aleksandras iš Klviškiu 
ges ap. ! **•-. Vilkaviškio ap.

Diksas Jonas ir Vaclovas iš Alovės: Ruseckas Juozas

šakių ap. 
ir Regina

_ . . ------ ir J. Kurmauskai; J.
nos ir Jokūbo Yatuziu 3o Yatužis davė $1.15, drg. 
metų vedybinio^ gyvenimo Daunoriai $L25, o drg. Mi- 
sukaktuves. Svečių susu m-. j<0]aj^.jaj Sinkevičiai, C. 
ko didelis būrys. Pirma sve- Valatkai ir V. A. Laurina- 
čiai susibūrė pas Jokūbo se- vjčjus aukavo mažiau dole-,v;. _vv

į šen A. Urbonienę, Parry, ,.j0 Aukavusiems širdingas! ragės ap.’
' T o iš ten visa virtine a/ju ' j a.mantaitės

Viena iš Yatužienių.1------------------

vai. Alytaus ap.
Dili Kami, iš Jezeniaukų kaimo,

Seinų ap.
Dira .Jonas gyv. Pittsburghe ir 

kiti šeimos nariai.
Dobilas Jonas, gyv. Chicagoje. 
Dočys Nikodemas ir Petras, sun

ir Ruseckaitė
Jane, irimę Amerikoje.

Ruškįenė - Del tu vaite, sesuo Si- 
m»po, iš Mariampolės ap. ir vaikai, 
jų tarpe Antanas.

Sakalauskas Vytautas iš Virbalio, 
VilkarvLškio ap.

Savickas Konstantinas, ?im, Ame- 
‘Yoje. gyvena Lietuvoje, Virbalyje.

Slikgs Vaitiekus, kil. iš Vilkaviškis 
ap^t. .Pajevonio vai. ir vaikai

dmidtienė - Didričfiiutė Paulina ifr 
Šilalės vai. Tauragės ap. jos vyras 
Jonas ir vaikai.

Stankevičius Antanas ir Jonas, s. 
Kazimiero, kil. iš Gelgaudiškio vai. 
šakių ap.

Stoč)uutė - Žukauskienė iš Lygu- 
i mu vai., Šiaulių ap.

Tamulevičiūtė Yladzė iš Merkinės 
vai. Alytaus ap.

Vasiliauskaitė - Rudis Bronislava, 
iš Telšių ap.

Vilimas Kazimieras, gyvenęs Ku
piškio vai. Panevėžio ap. turėjo sa-

i vo ukj.
Želviai gim. Reketės km. Salantų 

vai. Kretingos ap.
Žemaitis Antanas iš Slabadą km. 

Bublelių vai. šakių ap.
Zigmantas, vaikai Agotos Zigman- 

tienės - Domantaitės, gyv. Waterbū- 
ty. Conn.

s Žilinskienė. iš Pakuonio, Kauno 
ap.

žiurauskas, gyv. Chicagoje.
Zlatkus Petras.
Ieškomieji arba apie juos žinantie

ji maloniai prašome atsiliepti j:
Consulate General of Lithnania

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

įsitaisykit Teleriritų
Kas norėtų įsitaisyti Televizija, 

prašome kreiptis pas lietuvį, kuris 
reprezentuoja ir įstato visų išdirban
čių aparatus. Nuo $175 iki $3,000.

Vy fantas Ramanauskas (32)
275 I^keview avė.. Iz«well. Mass.

Tel. tz>well 30218

Sartininkuose, Tau-' Si

Zigmanticnft* Agd-niko skundėsi, kad siais ~ .
Ponia Mendenenė W pakiio į sukak;

niau būdavo. Vienas Stalu i <-Uv,ų kaltininku namus. Kai 
no davatka man sakė. kad “puolėm drauvus Yatuziu- 
jaunimo kaip ir nebtivė.!“.^ sveikinimais ir 
Tiesa, komunistai buvo pa- dainorTUs.tai
sisamdę Dirvelio orkestrą, ver?<tl,1. ° 
bet ir tas negelbėjo. buvo sujaudinta.;.

J Svečiai atveze jubil'.ar.- Lenkijos
Birželio 27 d. ft SLA šekit?“

mo grįždamas čia tavo s0-'!='M.<»ovanų dovaueliy, o pa- kad ki eci.j .us is kartus 
stojį Netvarko pranašas J. *“»• saunl<” V31a<*.5' įla!
^^td^Šr^nieTCo »—i f*
vi&iKinkai tas iššluoti iši^a“8 ardinW bnkžjlroų ir-ki^:w mainius uz būtinai 
vietų ir gal net nubausti, o * - ’

yra.
gerai atrodo. Radome jau 
gražų būrį lietuvių atosto-

metais. Ypač tie, kurie turi- £aujant Menderių ukyje^ 
Joe Ambrozaitis su žmona, 
Joe Baliunas, Will. Diliu.4 ište atsivežtų dalykėlių iš 

Lietuvos ar tremtyje pasi- XT , VT t 
gaminus, ar tie kurie turite „eu’a, T?.’ . su žmona.Ponia Dikčienė su dukteria 

ir sunumi George, V. Bara- 
džinskas su savo motinėle, 
J. Mockevičius, V. Kalvelis, 
A. Smagorius, J. Styra, R. 
“ ■ ** Z.

ir

atsiųstus iš tremtiniu kaipo 
dovanas, siųskite Bakūžės 
parodon. Persiuntimo išlai
das Bakūžė apmokės. No
rintiems parduoti Bakūžė,— ... -. 
tarpininkaus. Lietuviams i Po^Nauskas su žmona, 
esantiems tremtyje už pri-' virbalas, G. Skaradulis
siųstus eksponatus bus atly- ^Y Y.^. svetimtaučių. V isi 
ginta pasiunčiant maisto vl.e?.et°Jai gražioje ir nudo
bei mbu pakietukus. įnioje nuotaikoje atostoga

vo pas Mendenus.
Siunčiant eksponatus nu

rodyti savininko adresą ir 
norint parduoti, jo kainą. 
Taip pat nepardavus nuro
dyti, kur eksponatą padėti,

Liepos penktą, pirmadie
nį visi atostogininkai nu
sprendė vakare turėti kon 
certą. Menderių duktė—Za- 
barauskienė atvyko iš savo

jei savininkas butų Vokieti-1 ūkio ir skambino pianu. R. 
joj ar kitur užsienyje. Eks-; Povilauskas, Antanina Bui-
penatus siųsti žemiau pa-

WORCESTER, MASS. 

CBESTNETS 
CANTEEN

VISTA MALONI IK lILTAl
Visokių Gorimu Alms, 
gorttioi ps<*«ta»ą Voi-

ir

lM MILLBURY STRKT|

po seimo, kada jis kalbėjo 
vietinio laikraščio parengi
me, tai pasakojo žmonėms i 
apie “sekminių veršius”. ■ 
Woreesteriečiai nesuprato, j 
ką jis vadina “sekminių 
veršiais” ? Ar woreesterie-, 
čius, ar pats savet 

—o—
Liepos 3 d. ir čia prasi-: 

dėjo atostogų laikas. žmo: l 
nės išsivažinėjo, kas kur ga- į 
Įėjo poilsiui ir nuo vasaros 
karščių pasislėpti. Musų 
miesto dirbtuvės iš karto 
paleido atostogoms apie 
20,000 darbininkų. Nema
žas skaičius žmonių išvyko 
atostogoms į Kanadą ir to
limas Amerikos vietas.

Visos musų vietinės or
ganizacijos turėjo jau šios 
vasaros piknikus ir visi bu- į 
vo sėkmingi. Dabar kai už- 
ėjo atostogos ir karščiai, tai;

vydienė, G. Dikčius ir dar 
keletas kitų davė dainų 
programą. Reikia pasakyti, 
kad kaip pianistė, taip ir 
dainininkai svečius paten
kino.

Liepos šeštą, antradienį, 
turėjome kortų parę. Korto
mis lošė visi ir visos. Apy
vėliai prisistatė ir A. Matu- 

įlis, kuris kaimynistėje tiri 
i ūkį, o Brooklyne turi siuvė
jų dirbtuvę. Matulis iš jau
nų dienų kortavimo mokėsi 
Rygoje. Visi nusistatė ne
priimti jo į kompaniją. Bet 
kur tau! Matulis paperka 
Ambrozaitį ir prisėda kor- ir piknikų bus rečiau.

Paulina pra- 
o ir Jokūbas

LENKIJA ŠIEMET TURI 
GERĄ DERLIŲ \ &

Iš Varšu. os praneša, 
derlius šiais

kad
me-

GEDULĄ

š , *
• ■■

■

- .

; Ce * < s

..

. ■ ■

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nusviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis ruhavojo 
bankus ir ka>f> jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetu ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė ji nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynu faktų, kaina tik 25 eent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broadv*’^ South Boston 27, Mass.

Amerikos vėliava virš: 
VValter Reed ligoninės Wa- 
shingtone nuleista iki pusės 
stiebo, atminčiai mirusiojo 
Amerikos karo vado gene
rolo John J. Pershing. Ge
nerolas mirė sulaukęs 88 
metu amžiaus.

ŽODYNAS
Angtt&kai > 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. Broad way 
South Boston 27. Mass.



Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

vargu ar galima butų kons-i 
tatuoti šiandieninę formą į 
bei turinį įgijusios kalbos 
buvimo faktą/

—A. Knyva.

Kaip Atsirado Kalba?
Žmogus yra visuomeniš- Dar įdomesnė yra riksmų 

kas padaras. Tik gimęs, jis kalba. Juk šuo vienaip lo- 
:au nuo pirmų dienų paten- ja sutikdamas priešą ar ne- zS>L».. Vsi/iff<ž Dirhn 
ka i visuomenę ir bendrau- pažįstamą ir visai' kitaip — vagys L/irua

* •! * * j • yy • a _ • « j • j* * 1 ■ —a su ja iki mirties. Kitaip norėdamas 
ir negalėtų būti. nes žmo- mą bei išg

išreikšti skaus- 
stį. Gaidžio rik- Amerikos valdžia išrašo

gus i£mažens nėra pajėgus smas prieš kietų gerokai ski- kas mėnuo milionus čekių į 
kovoti su gamta ir jos reiš- riasi nuo riksme, kuriuo jis visokiems reikalams ir jvai* 
kiniais. Juk gimęs žmogus praneša vištoms apie tai. uausiems asmenims. Čekiai 
tik dėl to gyvena, kad ki- kad surado maisto. P’a. slunciami valdžios pen
ias juo rūpinosi, jį penėjo: Pirmykšči i žmonių kalba uninkams,
is kalba tik dėl to, kad ki-

karo vetera-
nedaug"tesiskyrė nuo paukš- nama, socialinio draudimo 
— - - - s pensininkams ir kitiems as

menims.
Kartu su padaugėjusiais

čekiais priviso daug vagių, 
kurie stengiasi valdžios če
kius pavogti ir išmainyti. 
Dabartiniu laiku musų val
džios ‘secret Service” tyri
nėja 20 tūkstančių čekių

tichu. Tas karalius norėjęs 
patirti, kuri kalba yra se
niausioji ir “įgimta” žmo- 

. gui. Tuo tikslu jis liepęs a- 
—Maike, šiandien aš no- moka tokių daiktų daryti, tjdvoti f]u naujagimius ku

riu davadlyvai su tavim pa- Aišku, kad ginklų jie ?au’'<’ikius vienam piemeniui, 
sišnekėti apie šio svieto tru- na šmugelio keliu. Šmugel- gyvenusiam tokiose vieto- 
belius. ’ ninkai tuos ginklus Ameri- vėse, kur niekuomet nepa-

—Tėvas, matyt, turi gal- koje vagia ir rardavinėja sirodydavo žmonės. Kara- 
voje pasaulio bėdas, o ne žydams. Taip buvo ir su ųus manė. kad 
“trubelius.” tuo orlaiviu, kuris neva

buvo ir tebėra galvojama. mimika ir riksmais. Dar ir 
Jei ir galima butų įsivaiz- šiandien kai kuriose neci- 

duoti žmogų nuo pat ma- vilizuotose tautelėse yra už- 
:?ens izoliuotą iš visuomenės silikusių minėtos kalbos

arpo. tai toks žmogus tik- pėdsakų.
riausiai nemokėtų kalbėti. Kai kurios Amerikos ir . ,

Tad tik bedraugaudamas Afrikos giminės tebekalba vagysčių ir kas savaitę pn- 
su visuomene, tik gyvenda- įvairiais ženklais, mimika sideda 500 ar 600 naujų 
mas ’os tarpe individas iš- ir kūno judesiais. Taip. in- vagysčių. Kiekviena vagys- 
rooksta dirbti, galvoti, kai- dėnų tarpe yra paprotys su- tę reikia ištirti ir ieškoti va-

; bėti ir kovoti. Atskirtas nuo sėdus nakti prie ugnies lau- gių-
visuomenės žmogus to visoįžo “kalbėti” rankomis ir Dažniausiai vagys dirba 
neturėtų. kunu. Jei indėnas nori pa-į tokiu budu: Jie nužiūri, ku-

Senovės graikų istorikas sakyti, kad jis keliavo pės- is žmogus gauna regulia- 
Heiodotas. gyvenęs penkta-' čias. bot nevažiuotas, tai riškai čekį iš valdžios. Kaii 
me amžiuje prieš musų erą, tas darom;, sekančiai: jis į ateina čekio gavimo diena,Į 
pasakoja viena atsitikimą duria piršt: sau i kmtinę vagys pasistengia išvogti iš; 
su Egipto karalium Psame- ir do to kai ės rankos dviem laiškų dėžučių laiškus ir pa

pirštais rodo ant dešinės įskili padirba ant čekio pa
rankos deno. kaip pėst; rašą ir stengiasi tokį pavog- 
žmonės vaikščioja. Jei iis Į tą čeki išmainyti kaimvnys- 
nori pasakvti. kad io kelio- tėję.
nė vvko žiemos metu, tai 
iis pradeda drebėti. Šito
kios “kalbi pagalba indė
nų aiba negrų atsk’roš gi
minės gana gerai susikal- 

80 ’ius manė. kad ir atskirti ba tarpusa y.
Pa" nuo visuomenės vaikai iš- Yra dar vienas būdas

No. 29. Liepos 21 d.. 1948 m.

PARVEŽA KONSULO KŪNĄ

Amerikos konsulas Jeruzalėje. T. C. \\ asson, buvo 
nušautas arabų-žydų kautynėse. Jis mirė ligoninėj ir 
paveiksle matyti, kaip jo kūnas keliamas i vieną lai
vą’Haifa uoste. Iš ten kūnas gabenamas palaidoti į 
Ameriką. ’

MARGUMYNAI

—Trūbelis ar bėda, tai bėgęs be žmogaus. moks kalbėti. vartojamas kalboje, tai —
vis tas pats paralis, Maike. —Olrait, Maike, tas ;au Piemeniui buvo griežtai balso intonacija. Mes gali-

—Šiandien _ pasaulis turi bus aišku. Dabar aš noriu, |^a.kyta su vaikais nekalbė- me vienus ir tuos pačius 
daug bėdų. Kuri iš jų dau- kad su man išyirozytum ki- tj n‘ei žodžio. Tik nusta- garsus įvairiai reikšti: tę- 
giausia tėvą graužia? tą biznį. Žinai, žmonės ris tytomis valandomis piemuo siamai arba trumoai.

—Nu, vot, mane labai er- kalba apie buvusį Bostone atvaiydavo savo ožkų ban- čiai ar maloniai, 
zina atsitikimas su raplenu, SLA seimą, kur kunigas bu- ją prie namelio, kuriame vos girdimai, 
ką pabėgo iš vieno Ameri- vo pakviestas peržegnoti gyveno vaikai, ir tylėdamas Balso intonacija 
kos erperto be žmogaus ir delegatus. Musų Ščeslyvos maitino jucs pienu. Atskir- dėlės reikšmės 
nuskrido į Palestinos pusę. Smerties Susaidė irgi ture- ti nuo viso pasaulio, vaikai žmogaus kalbai, ji yra bu 

" ' ’ * ’ ♦ ' anamitams
items tau

tas nats

ar te seimą įskėlė ir net paso
dino i Švedijos sostą. Buvo 
taip: Charles Bernadotte 

T, , . . - , ..u.umvwv, .«*<«X7. gimęs Francijoj, Pau mies-
Įduodant pavogtą čekį |ęad jis surado ypatingą te 1763 metais, j agarsėjo 

kiautuvej ar užeigoje, va- vajgįaa kurs pagreitina au- revoliucijos karu mūšiuose 
gy s paprastai parodo kokią j ir gyvulių augimą, su- ir Napoleonas jį padarė 
noi-s asmens įdentifikaci- gįjpffoa jŲ0S įr apsaugo Francijos maršalu. Kapo
ją . Jievisada - tun MįM i nuo-visokių ligų. J. Broun leonas, užsidėjęs

‘Gyvybė* Eleksiras” 
“Master Cell”

nors fonišką įrodymą, ar tai 
kokį laišką adresuotą čekio 
savininko vardu (kartais 
užtenka laiško pavogto kar
tu su čekiu), kartais jie pa- 

■ dirba socialinio 
nis- liudijimą, o

įmperato-
yra buvęs vaistininkas ir riaus karūną, pasiuntė savo 
jau eilę metų jis turi įsitai- mėgiamą ir ištikimą marša- 
sęs savo farmoje laborato- lą Bernadotte į Švediją, kad 
riją, kur darė visokius ban- jis ten atstovautų Francijos 

, ,. dvmuš. Jis savo nauja vais- reikalus.
draudimo vadina -Mastei Cell” ar- krautuvimnkai vt k x,. Maršalas Bernadotte

čekius iš far- kad tas ji įsūnytų. 1810 me
tais tas buvo padaryta, o 
1813 metais. Napoleono 
maršalas atsimetė nuo Fran 
cijos ir stojo į Europoj koa
liciją prieš Franci ją. Fran- 

... tūzai už tai ji dar ir dabar 
Bio\\ n vaistai jau vadina išdaviku. Bet gudrus 

po Amerikos maršalas tuo budu išgelbėjo 
t pelnė karu- 

nė prieš
------------ j—, . . .- _ t j t, . ----- - - —- galvo-
Valdžios slaptoji policija *? įstaigos E. I. du Pont jo maišalas ir padarė mai-

pataria žmonėms būti at- Nemours kompanija, r.us. 1818 metais jis užėmė
sargiems su čekių priėmi- . vai-rtus tyrinėja. Švedijos sostą ir karaliavo
mu. Visada bukite tikri, a ,s,?!a IV Pas^aPM sako, iki 1841 m. .Io palikonvs ir
sas jums čekį duoda, o jei

vagys išvagia cerius is raru sakosi bauginęs, su tu vai- 
menų pašto dėžučių ir pas; sttJ pagalba, ^ptvuius' slie
kui stengiasi juos išleisti bus ko6 eu 2f; , gu

esminiu 1kUn"°,3 ka!mW^- . tų vaistų pagalba viščiukai 
ikiauso Dar edauglau .valdžioa įs- auga stipnjs j,

ios šventos, ba kitaip jie ,-.-ro išgirdo keistus garsus, nuo balso intonacijos ir nuo pi-uHiba ‘^Wų padirbę- atsPan,s visokioms ligoms, 
unigo nekviestų ir žegno- Tai buvo kaž kas panašaus žodžio vietos frazėje. ' jai”, kurie išrašo “guminius John 
is nesimokintų. Užbaigda- į bliovimą: vaikai pamėg- Vienas keliautojas save i tekius” ir juos išleidžia tarp pasklydę

gaus. l ą 
monai, ką raplenvs vaktuo- 
ja. Tą patį sako ir ameriko
nų gazietos. Esą, pakilo

ir

aukštyn, apsisuko kelis kar- ma? savo raportą jis pama
tus apie ardobromą, ir nu

Vienas 
atsiminim 
kad 
mitas 
tus iš eilės žodi 
kiekvieną kartą 
balsu. Tuo budu 
vosi frazė

ižiojo cžkas, vienintelius 
gyvus tvarinius, kurių blio
vimą jie girdėdavo. Vaikai 
rėkė: “Me-kė-kėėė!” Negir- 
dėdami gyvo žmogaus žo- 

jie ne tik kad neišmo-

rė įnešimą, kad musų susai-
calunavas mi- 
intencijos. Ale 
apiekunas Ki- 

pasipriešino tam. Ša

užpirktų 
ant tos

da. Kad butų nuskridęs kur musų kasos 
kitur, tai galėtume sakvti, sielius 
kad Dievas daro eudus; ale ko. kam čia pinigus mėtyt ko kalbėti, bet negalėjo su
pas žydus eudų juk negali 2nt calunavų mišių, kad sikalbėti ir tarpusavy, 
būti. Na, tai išv-irozyk, Mai- svietas vistiek eina velniop Dar XVII amžiuje Euro- 
ke, kaip tu šitoki pra^ova -r šventos dvasios niekam po.]e buvo paplitusi nuomo- 
supranti? ' J neįpusi per nevalią. Ir jis nė. kad piimąia seniausia

dūmė tiesiai į Palestiną, kur 
žydai su arabais vainą ve- £ia' ba, 

vis
pas ji 

iš ketiniu “ba.”į
įvairiai ištartų, kuri turėjo 
tokią prasme: “Moteris da

—Čia, tėve nėra joks pridūrė, kad ant to paties kalba reikėtų laikyti seno- 
” bet paprastas SLA seimo į bankietą buvo vės žydų kalbą, nes ja pa- 

__  . __• nrlrt’ircfu nnmar/Q nAlitJViP- T*2SVta. mnlilzl IT ia kalnP-

vė ausų trims savo vyre į 
meilužėms.”

Pas kiniečius yra labai į 
daug žodžių, turinčių 
pačią prasme, tačiau nežiū
rint to įvairumo, kiniečiai

prajovas , . ... . ... ...... . . , ...
tmugelis. Žydams reikalingi Py kviesta nemaža politikie- rašyta biblija ir ja kalne 
visokie karo pabūklai, ir jie nK- kurie buvo susodinti pninasis žmogus, bib- 
moka už juos didelius pini- P1 ie unaravo stalo ir uždy- hskasis Adomas. Negalima labai gerai tarnusavy susi
jus Fž ta orlaivi kuris ^a- ka valgė keptas vištas. Tai- bl’tu pasakyti, kad tas tvir-, kalba. Panašaus nnncino y- 

ė^es*’ be žmo- vienas iš tų unaravų tinimas turėtų bent kiek ra ir siamieciu kalba. Pav. 
kas nors galėjo rau- džentelmonų, ką rokuojasi stipresnių pagrindų. Jjs bu- vienas siamietis klausia ki 

,001b Ar reikia kai? ir šteitavąs lojaris

kad jie, iš tikrųjų, yra labai 
čekio davėjo didelis atradimas. Bet ga- 

asmeniškai, tai reikalaukite I^bnai naująjį “gyvybės 
rimtų įrodymų, kad čekio c’5kslf3 mokslininkai dar 

: davėjas tikrai yra ir čekio nfra, jf. sav° paskuti- 
savininkas.

nepažįstate
dabar tebekaraliauja..

koma “pabėgęs 
gaus,”
ti kokį $100
tuomet stebėtis, kad orlai
viai taip dažnai “pabėga?” u 

—Sakai, dažnai! Ar tai 
pabėgo ir daugiau?

—Taip, tėve. Pora savai
čių prieš tai iš vienos karo 
skraidyklos iš karto dingo 
trys dideli bombanešiai, tai 
yra tokie karo lėktuvai, ką 
bombas mėto.

— Ar jie taipgi pabėgo 
vieni patys, be žmonių?

Tėve, nebūk davatka. 
Orlaiviai be žmonių negali 
bėgti l’alestinon.

pa
kęs, kad daugiau kaip 

usė Amerikos žmonių jau 
neina nei artyn prie bažny
čios. Nu. tai, vot, sako, kam 
čia tas mišias pirkti ir pini
gus spendyt. Taigi aš noriu

vo pagristas labai silpnai 
argumentais, kuriuos kiek 
vėliau visiškai sugriovė mo
kslininkas Leibnicas. Šian
dien vargu ar galima butų 
tikėti, kad žydu kalba yra 
seniausioji kalba ir kad

s ta: “Khai khai khai na

Virė Generolai 
John J. Pershing

Liej os 15 d. mirė Ameri-
Sakinys tikrai laba: kos a’™įj<* vadas pirmame

—Na. tai pasakyk, kas 
juos tenai nuveža?

—O kas tenai nuveža ki
tokią karo medžiagą? Juk 
tėvas gali atsiminti, kad

nera ištyrę ir
nio žodžio dėl tų vaistų ma
sinės gamybos ir dėl jų pri
taikymo žmonių gydymui 
niekas dar nėra pasakęs.

Girių Klounai — Kojos 
Pagal Šiušės?

Bolševikų laik rastis 
“Tiud vasario 28 d. š. m. 
F ranesa, kad Kameno-Ka- 
sirsko srities girių darbinin
kai gavo naujų drabužių.

Trockistas •u Durtuvais . lems prisiuntė 200 darbi- 
Vienas Anglijos dijiloma- nj^ kelnių. Bet tų kelnių 

viena kiška buvo juoda, 
kaip naktį--. o kita kiška— 
mėlyna, kaip jura. “Trud” 
Rusijos unijų laikraštis, ir 
sako. kad dabar tie girių 
darbininkai vaikšto, kaip 
tikri giriu klounai.

tas vadina maršala Tito 
“tikru trockistu”, bet 'ikhaj?”

keistas, nes susidaro beveik
iš vienodų žodžiu, tačiau . _ oz------
siamiečiui įo mašmė ct? į=ęs 88 metų amžiaus. Jau V” irti rma>. Troc kuo
aiški. Tai reiškia: “Argi •mctų generolas Pershing ?,cna vi a
niekas nopardurda mieste J1'gulėjo AValter Reed 9-^,0 ketvirtaines° 'a ' °

rauliniame Kare, genero- □ , , • ’
as John J. Pershing, sulau- Ęjdeda kad tarp Trockio ii 

-- ® - Ttto yra skirtumą - '

laike, pasakytum; birmuoiu’ pasaulio^ žmogum kiaušinių?” Antras ! llgc"^e,;kad tu, 
kaip tu vokuoji: ar ištikro 
svietas eina velniop, kaip 
m ūsų kasos apiekunas mis- 
lina, ar atsiverčia ant doros 
k<dio, kaip musų maršalka 
figeriuoja?

—Šituo klausimu, tėve. 
ralima ginčytis ir ginčytis, 
ir vistiek dalykas nebus iš
lietas. Dėl religijos skirtu
mų yra buvę net kruvinų 
karu. Bet niekas nuo to ne
pagerėjo. Aš manau, kad

buvęs kaž koks iš žemės nu- tis. nesėdamas pasakyti 
lipdytas Adomas. kad “šiandien kiaušini’-

Žmogaus yra gyventa že- pardavėjas serga ” atsake 
mėje daug anksčiau, negu tain: “Khij na j kha j tak- 
muir.s pasakoja religinės hai khai.’’
knygos. Ir kaip ilgą evoliu- Garsais žmogus iau se 
cijos kelia turėjo išeiti žmo- nai pradėjo kalbėti. Nuo te 
gus, kol iis tajio kulturingu momento, kada atsirado at- 
bei civilizuotu, toks pat ii- skiri ga sai. praėjo davė 
gas evoliucijos kelias buvo tūkstančiu metu. Daug lai 
ir žmogaus kalbos, kol ji į- ko praėjo, kol žmogus iš
gijo šiandieninę savo for- moko atskirus garsus įung 
ma ir turinį. ti.* sūdai damas žodžius ir

Prieš šimtus tūkstančių sakinius. Kalbės evobueiios

95,000
žemės

mylia-
na- ir turi

400,000 durtuvų. Troc kišta < 
dw?.uvais yra visai nau- 

pusui Europoje 1917-1918 į08. n^’cs P^kštis. Trockis 
metais, kada naujai įsitrau- P'^n.k,sna žuvo
kusi į karą Amerika nulėmė v 0
karo eigą ir paklupdė kai- Jį ^’PkŲ kalbą,

gerinę Vokietiją. Generolo įiUn 1 Stalinu1 bus supran- 
Persbingo vedama jauna taTna-
Amerikos armija pralaužė, T T~
Francijoj “Hindenburgo li-! VYytoTJa’
niją” ir vijo kaizerio armi- fI,,ba Jungtinių
jas link Vokietijos, iki vo-, «tstov?s’ gra

Generolas Pershing 
garsėjo vadovaudamas 
menkos ekspedicijos kor-

Balkanuose Maskvos “Pravda” vasa
rio 10 d. š. m. praneša, kad 
viena didelė Rusijos. Mi- 
kniap'i vardo batų dirbtuvė 
>iu\a siusės tiktai vieno sai- 
>0. nei didesniu nei mažes
niu kojų ta dirbtuvė" nenri- 
pažista. “Pravda” juokiasi, 

ateityje batų pirkėjai 
,.saY° koias pritaikinti 

prie siusiu dydžio... Tai bol
ševikiško tipo “socialistiš- 
ki” batai.

kad
turės

kiečiairiai paprašė taikos, 1918■ &Vai.?*rnaf1ottve’,11311’5' ---------------
lapkričio 11 d. ninkauja tarp žydų ir ara- RAUDONO PIPIRO NIE-

jokių ginklų. Jie tiktai 
bombas mėtė ir revolveriais 
’š užkampių šaudė į anglus. 
O ; iandien jie tin i jau sun- 
i iųjų kanuolių, bombane- 
ii ir tankų. Iš kur gi jie 
r a tai gavo? Juk savo 

fabrikų ginklam 
J.-n.?j.i ir, j

Perchingo iai-^’.« tai- 
- yko ’Į piAartie- Rbode, saloje.

n>-.n nnnuUnL-o nu,,, ♦ so,c<w’ kol^e pastebimi gy- kulturėlimas. kalbos tobulė- nį Arlingtono nacionalinė- yrareo-uli i^innolokvt!lgv/U vuH’J PasaulV- O gyvulių jimas. buvo įmanomi tik dėl se kapinėse, dalyvau'ant į .ka,’a kos seimos na-
i’bii iui,! n- ^aJ a- k.a!p kalba, tai riksmai, žestai ir to. kad žmonės gyveno ne aukštiems kariškiams ir vai- 2?’ Š'ejJų karaliaus pavar-
-jkiųjų y ta, tai as eisiu k-,Jno judesiai. atskirai, bet drauge, suda- džios atstovams. ~ ^T3, ^€^la^otte. Iš kur

zakustroną pasikalbėt. Pavyzdžiui, šuo džiaugs- rydami šeimas, gimines ir ---- ;— -------------------------- švedų karalius gavo lotyniš-
1i.j j asunatymo, tėve. reiškia uodegos judini- bendruomenes. Jei žmogaus . Lietuva pavergta, lietu- ką pavardę? Atsakymas 

— mu. katė patenkinta mur- prigimty nebūtų visuome- viai kenčia sovietų jungą.
Keleivyje” naudinga yra ma. Pirmuoju atveju mes niškumo jausmo, vargu ” :

|)M

kas nereme
demokratų partijos kon- 

'pocijoj ! loriilus senato
rius R< nper pasisiūlė būti 
kandidatu i : rezidentus. Jis 
sakė.
atims

-1 .10
Bet
oi

kondidatiua 
, balsus iš VVallace. 
demokratu konvenci- 

tikk

ms gaminti daryti visokius biznio *kel- turime kūno judesį, antruo- šiandien galima butų kalbė- Antrąjį 
agcliau, ne-.b’m„« ir pajieikojimus. 'ju — garsų pavyzdi. ti apie kultūringą žmogų, bėjimo Vajų.

ar Paremki tad, lietuvi, ’auko- Į Sve^W karalius yna fran- Pa'<'mosavo ^vro^kan^^

Lietuvos Pagaliau pasisakė
nzioji ie\oliucija Bernadot- uz prezidentą Tniųiana.
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Didžiausia Pasaulio Unija
Amerikos automobilių Automobilių unija turi 

darbininkų unija yra vadi- gerai pastatytų “sveikatos 
narna “didžiausia pasauly- institutą”, kur nariai gali 
je’’. Ar ji yra pati didžiau-. gauti įvairių ligų specialis- 
sia — nesvarbu. Svarbu, tų patarimus nemokamai ir 
kad ta unija jungia apie mi- i visada gali kreiptis su viso- 
lioną darbininkų svarbioje kiomis savo ligomis į prity-i 
pramonės šakoje. Dar svar-Irusias gydytojus. Unijos! 
biau, kad ta didžiulė unija “sveikatos institutas” yra }- 
prieš metus laiko apsivalė kurtas buvusiuose Edsel 
nuo neaiškių rėksningų uni- Ford’o namuose, kuriuos 
jinių vadų ir paskyrė j va- unija nupirko. Institute 
dovybę žmones su aiškio- nuolat dirba 12 daktarų ir 
mis idėjomis, su švariomis jų padėjėjų.
rankomis ir su plačiomis Automobilių unija ėmėsi) 
pažiūromis j unijų uždavi- gerinti darbininkų gyveni-' 
nius. ;mą atpigindama savo na-

Dabar tos didžiosios uni- riams prekes per unijinius 
jos priešakyje stovi Walter 1 operatyvus. Tokių unijinių 
Reuther, kai kieno skaito- krautuvių, kurios skirsto 
mas vienas iš gabiau-ių uni- nariams maistą ir kitus bu-' 
jų vadų Amerikoje. Kai tiniausius reikmenis, vien 
Amerikos darbininkų uni- Detroite yra apie 30. Paly-į 
jos kalba apie visų unijų ginus su didžiosiomis krau-'

KELEIVIS,_SO.BOSTON

KONVENCIJOS SALE PO KONVENCIJOS činauninkai. Pavyzdžiui,

Saminėsim vieną gerą dar- 
ininką, kure pasižymėjo

traktorių atremontavime: . ------------
i “Tiesa” praneša iš Jonis- Atrodo, kad bolševikai kada jis skaito apie išžudy
mo: , irgi turi širdis, štai “Lais- tą Mizarų šeimą. Jo, atsi-

“Gerai ir pirma laiko at- vėje” skaitau paties Bim- j rašant, “širdis” džiaugia- 
remontavo savo traktorių bos tokį pasisakymą: s si, kad jis gali Mizarų šei-
•Joniškio tarybinio ūkio “žinau, jog kiekvieno pa- mos lavonus panaudoti sa- 
traktorininkas drg. Serge- doraus lietuvio širdis sudre-Įvo šlykščiai propagandai už 
jevas Vosylius. Jis pradėjęs bėjo, kai jis paskaitė piane-! Rusijos budelius* 
pavasario laukų darbus nuo Šimą, jog Lietuvoje viena-
pat pradžios sistematingai me dzūkų kaime fašistiniai 
dienos išdirbio normas į- ’ “* *
vykdo 180—190 procentų”.

Apie jų širdis

banditai išžudė net tris šei
mas.. ”

Tiesa, A.oi b k i lesa, Bimba nesako,rašo^pie Palan- kad > JSSkld Padoriu 
gos kulturinį užsnudimą/.ls 5? , ’ n,i..Xztn n 
sekančiai: “Kaip ten bebu- į*& °apie save jis nieko nesako. 

Gal todėl, kad jis nėra pa
dorus lietuvis, bet tiktai 
Maskvos budelių agentas? 

Kaip yra su tomis lietu-

tuvėmis unijiniai koperaty- 
vai sutaupo nariams apie:

perkant maistą ir į

suvienijimą į vieną sąjun
gą, Walter Reuther vardas 
vra minimas, kaipo vieno110 nuoš., 
iš tos busimos vieningos kitas būtiniausias prekes. ; 
unijų organizacijos vadų. Automobilių unija ėmėsi) 

Pagal savo pažiūras Wal- ortranizuotiirnamųstatj-h< 
ter Reuther yra socialde
mokratas. Jis, šalia kitų 
idėjinių unijų vadų, 
šiandien Amerikos unijinio

savo nariams. Koperatiš- 
kais pagrindais jau yra į

Po demokratų partijos konvencijos Phiiadelphijos 
. konvencijų salė yra pilna nebereikalingų plakatų ir 

prievaizdoms yra daug darbo, iki konvencijų sukius
iššluos į šiukšlyną.

Naujienos iš Lietuvos

tų keista, bet toks miestelis, 
kaip Palanga dar iki šiol 
neturi kultūros namų, apie 
kuriuos galėtų spiestis visas 
kultūrinis masinis darbas..”

Kaip ten bebūtų, o Pa- vių širdimis ir su jų “drebė- 
langa neturi nei kultūros jimu”? Štai, aš gavau laišką 
namo, nei kultūros. Palaii- iš mano gimtinės, 1946 me-
ga pajūryje yra rusų apsės
ta, ten šeimininkauja rusų 
kariuomenės viršininkai, ku 
riems į
“kultūrą”

Lietuvos žmonėms tėra 
jokio reikalo vieniems kitus 
piauti. Jei Lietuvoje nebū
tų rusiškų okupantų, jei 
Maskva nenorėtų iš Lietu
vos padaryti savo kolchozi
nę provinciją ir visus lietu
vius kaimuose paversti į 
maskoliškos baudžiavos ver 
gus, Lietuvos žmonės gy
ventų taikoje ir ramybėje. 
Skerdynes į Lietuvą atnešė 
Maskva. Jos budeliai giria
si įvedę Lietuvoje praėjusią 
žiemą viii 1200 kolchozų! 
Valymas žmonių į kolcho- 

kartutu pradžioje, kur rašo, kad žus eina kartu su trėmimu
------  r x— x„.- žmonių į Sibirą Užbaidy-

mu, baisiu teroru masko-

reikalo žiūrėti.

iš mano giminaičių tiys sei
mos liko išvežtos į Sibirą, 

vietinio jaunimo Viena šeima buvo išvežta 
nėra nei noro nei 1941 metais, o dvi šeimos

Baudžiava Vaikam*
"i/i baigtą statyti 200 namų. Komunistinė “Tiesa”

Naujai pastatytieji namai neša, kad Šiaulių miesto at 
£££" i! U nariams kainuoja nuo 7,000Įstatyme dalyvauja maža-
b vadu ilrainini 9,000 dolerių, arba bent mečiai vaikai. Komjaunuo
les rutics \adų ilgainiui doIerfų *igiau kiek iniciatyva mieae “pra
augs Amerikoje na tl tai rejk^tu mokėtį statant na-i dėtas plytų linkimo vajus”.; iš Rusijos 

■»»» atskirai, per statybos į arba kitaip sakant, jauni- ėins.mink 
ir^o L^ kfe. kompanijas. Dabar unija mas yra varomas i baudžia- rios reiklte vi? Eu jam planSoja sUtyti.dai- 600 na- vų rinkti plytas iš sudegu- 

Z 1 AmeriteJbdartiX !".«• ^mokėjimo sąlygos siu namu.

liai “kolektivizuoja” Lietu
vos žemės ūkį, o tų masko
lių klapčiukai ir pirkti agen 
tai čia drebina savo širdis, 
pasiskaitę apie Mizarų šei
mos nužudymą. Bet prane
šimą apie nužudymą pa
skelbė tie patys okupantai, 
kurie tūkstančius lietuvių 
išžudė ar išvežė į Sibiro 
vergiją.

Lietuvių širdys neabejo
jamai skauda, girdint liūd
nas žinias iš Lietuvos. Bet 

ciai nebuvo nei "rasistiniai bolševikų vadų “širdys” yra 
banditai’ nei dargi ‘buo- jš keistos medžiagos pada
žęs”. Viena šeima turėjo Išrytos. Jos “dreba” tiktai 

žemės, kita sei-Įpagal Maskvos įsakymą, o 
o ne pagal musų tautos

• buvo išvežtos 1945 metais.
Vienos šeimos tėvas mirė 
Sibire, o kitos dvi šeimos 

_____ dirba vergu darbus. Vienos
Dabartiniu metu. kada ,adre®«. nurod« prie Ledy- 

liu tvarkymų. Lietuva prislėgta po Mas- muotojo vandenyno, žuvų
dsu Lietuvos miestu ir kolijos letena, kaSa lietu- ^dymo dirbtuvėj Po to jo- 
? ; klos žinios nei įs to giminai-miesteliu ponai dabar vra viai žiaunai pei»ekiojami .. . . ;tVpžtnn-

atgabenti nišai h* vien už pareiškimą noro c.lo> nei aP*e. tuos įsveztuo- 
činauninkai gyventi laisvai yra žudomi,^® ma"° Klmlnes nebe«-

m - :• * u * • ar gabenami į Sibiro vergi- ,; .. ....................
L,. fc. « lietuviai pašlijo ne- „ ¥»»» išvežtieji ginimai; Taiybmes Lietuvos spau- : t ---- - ciai nebuvo nei “fašistiniai

purvinas, o miesto galvos 
pra- žiuri “pro pirštus” i būtinai 

reikalingą miestų ir mieste-

Geras Rašinys

Komunistai šitą 
darbą 
sako,

sios jaunuolių talkos!Į bajorai, 
metu atrinkta ir sukrauta paskui eina 
tūkstančiai plytų, kurios ja,. aukščiau

, ... uz pastatytus namus vra nemokamą jaunimo
kų euesc. taip apskaičiuotos, kad dar- vadina “talkomis” iiW. Reuther \ ėdama di- -- __ nžHarhhi t—i m,m,m Yra “spartuoliaiunija nei a tiktai ajj tuos j^kascitiR pakelti, 
ekonomine organizacija, « Unija leWžia £vo na.i 
kun stato sau tikslu kovoti •__ „ «ax

džiausią d ko jautrų ir viltį gaivinantį
dešimtinių 
ma turėjo 22 dešimtines,

zu iš “didžiausios

_ _ _ per-
.,Pv™^™y<ra'šini — kreipimai'į Amė^ trcči?ji dargi nuosa-j gyvenimus skausmus. To-
sto'i zvmu'rikos lietuvius. Tai žadi- i'os žemes neturėjo, bet bu- j kias širdis geriau butų va- 

vo išnuomavusi 18 desimti-; dintiToks rašinys ' . . .
kibirkštį be- 

pašlijusių širdyse, ža-

rinima. Paminėsime kai ku- - 
rias tos unijos kovos prie- ^iki"0. 
mones uz darbininkų gyve- 
nimo pagerinimą. pradžia

Automobilių darbininkų ,UfJėjjmo

unijos” Į prie miesto statybos’
Tai yra pradžia. g - jr Rusnė Apleistos

“Tiesa” skundžiasi, kad naujo darbininkų r*ŠVėkšnos miestelyje yra 
tari^,> nemaža gyvenamųjų namų,

12-ai metų. Už ką 
tos šeimos buvo išvežtos į

dina apsnudusius, ragina į mirtj Sibire? Mano 
, kovą iri Lietuvos išlalvini-ls,rd,s. skaud? . pamanius

......................... Inkratamsima. Tcisineai j. Kaminskas!?!^ nelaiminguosius,
okupantai pazvmėj im u“ (Rime ztpia oiuiro wiyt>ejc,
duoda pagal jų pasižvmėji- “ic». „ai; mums užrinčv-P Jiems nieko negaliu 
mą darbe. Jei darbininkas i ti laisvai rvventi ir PaJ»elbėti.išdirba daugiau negu kiti ir- lai>Va7kurtis? Niekas. Nie-
Įtinka savo rusiškiems bo-,k j • - ta j Sibirą?.Kiek jų įszudy-
sams, jis jau ‘‘spartuolis”; ta Lietuvoje? Ir kas tą pa

niekas nesi- jei jis pirmas kuri nore dar- x Kaminskas teisingai )?arė?'

mis
liai.

armonikomis, kurio- 
gioja Maskvos bude-

Jonas Skliaupa.

REDAKCIJOSATSAKYMAI.-------X KZSBJ

Įas vra duoti darbininkams 7" __ rūpina, namai ir

paaugliams sporto klubu?,irikoje unijoms tenka stove- .. . Dadėtvie
organizuoja suaugusiųjų ti pirmutinėse eilėse ir būti,/ a^rRu^ Pkuriai?priDa 
sportą. rengia ekskureijas, darbininkų saviveiklos cen-1>£.f p*ipa

miivmc islaikn tn.<* ra- »__•_ įžinta mie.to vaidas .
I Pagal tą patį

A. Z. Londone, Anglijoj
—Straipsnį apie Churchill 
ir lenkus gavome, bet jo ne
dėsime. Winston Churchill 
dvišaką pažiūrą į lenkų 
tautą galima aiškinti vi
saip. Mums matosi, kad 
Churchill, kalbėdamas apie 
lenkų tautos didvyriškumą, 
turėjo galvoje lenkų laku- 

Lietuvą, kas te- nūs, kurie žuvo kovose 
kraštą? Atsakymas’prieš vokiečių orlaivius gin

dami Londoną. O kada 
Churchill nuvyko į Jaltą 
ir ten judošiškai išdavė len
kų tautą Rusijos imperia
lizmui, tada jis savo judo- 
šystės pateisinimui “atra- 

kad lenkų tauta yra 
niekšiška ir plėšikiška. 
Churchill yra anglų impe
rializmo atviras gynėjas ir 
jis tautas matuoja pagal tą. 
kaip jos geriau pasitarnau
ja Britų Imperijai.

Kas išžudė ir Mizarų 
Dzūkijoj? Juk lietu- 

nėra jokio reikalo 
eiti ir žudyti 

lietuvius kaimie- 
atnešė žmonių

darbe pralenkti kitus - jis viaj kovos „į Lie. ™ja arusią: «isaKymas
garbingas stachanovietis. tuvos'laisvę, ta laisvė bus RP'
arba .bosu botagas darbi-,^kovota. Jei tik nenusimin- OKUPANTAI. Tą da-
ninkams plakti.rodo muvius, išlaiko tris ra- |rajs>

dio stotis, kurios garsina ne Automobiliu darbininkų - . tr- i nkomercinius skelbimus, bet unija nž„ vjįnintėlė Ame!,negeresne padėtis yra Km- komunistai. Rv 
duoda gerą muziką, paskui- kuri veikiroa j?- tuose.. ir kituose valsčiuose, dzios šnipai, o ji
tas ir šiaip geras progra- niptė toli už “uždarbiu pa- Lazdijų miestas apleistas. Rusuos atsiųsti 
mas. Unija samdo geresnes kėlimo” ribų ir įsilaužė į'
filmas ir rodo savo teatre, yjjųjg darbininko gyvenimo, 
unija ir pati peniai j aga- sritis Bet automobilių uni-j 
mino porą trumpų filmų iš ja yra yjena jg didžiausiu, 
darbininkų gyvenimo. kuri stojo ĮTą kelią ir dabar

laikraštį, Virš tų aristokratų stovi • hUsilauksime laisvos, nepri 
Rusijos vai- gulmingos Lietuvos! Tam 
i juos gano is tikslui turime dirbti ir ti-

apleistas. Rusijos atsiųsti okupantų kėt.
Teisingi

ime, nepulsime dvasia, tai ro P1 tautos neprieteliai.

žodžiai, 
turėtu

Tokie

Apie žmonių žudymus 
Lietuvoje bolševikai Ame
rikoje gerai žino. Ypač ge
rai apie tai žino Bimba, ku-įdo 
ris turėjo progos (vienas iš 
šimtų tūkstančių Amerikos

_ iŠ*
Šviesus darbininkas yra 

unijos ramstis, 
deda dideles pastangas savo 
narius šviesti ir padary ti 
sąmoningais ne tiktai uni
jos nariais, bet ir gerais pi
liečiais.

... ..jau gali būti pavyzdys ir 
Todėl unija daUgeliui kitų unijų.

Unijistas.

geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiausia Lietuvių 
Orfanizaeija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS 92,500,000.00.

Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs drti $5.000.000.00. '
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba i Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30»h St, N«w York 1, N. Y.

ROOSEVELTAS U2 PREZ. TRUMANĄ rasiniai ----- , ... .. t. . T .
kiekvieno musų laikraščio)Jiet,uvių) parvažiuoti j Lie- 

; skiltis. Lietuviška spauda, tavą ir ten savo akimis pa
kuli išeina laisvose sąlygo- ma^vtl- ^as Lietnvoi*- dorla- 
se. turėtų kelti laisvės idėją
ir ją žadinti. Tokie rašiniai,)

matyti, kas Lietuvoje deda 
si. Ar jo širdis drebėjo, ka
da jis sužinojo apie lietuvių 

kaip T Kaminsko" 'akstiną dėmimus ir žudymus? Visai 
lietuvius, kurie kad ir geri įnc* parvažiavęs vi-
tėvynainiai, bet dėl blogų !sas žmogžudystes teisino.

Musų tėvų kraštas Lietu
va buvo ir bus laisva. Lietu- 

rusišką vos išlaisvinimo siekia Ame-

James Roosevelt, mirusio prezidento f* D. Roose- 
velto sūnūs, Phiiadelphijos konvencijoj pasisakė už 
prezidentą Trumaną, nors anksčiau j’' huv° siūlę6 
statyti kitą kandidatą. Prezidento Trun.ano nomina- 
vimas buvo padarytas vienu balsu, iš-i yms kelioli- 
ką delegatų iš pietinių valstijų.

žinių gausybės įpuola į pe- ”.vne ir. gma 
simizmą. okupantų rėžimą. -Jis yra tų rikos Lietuvių Taryba ir jos

Tokių sveikų minčių,'jūsiškų žmogžudžių a£e.n' vykdomas Vajus Paremki
raiškios vaizduotės, vilti 1tas Amerikos lietuviu. as aJu®- *
žadinančių rašėju esama "'0 s,r0,s n' dabar nedreba, tautieti, tad jos darbus! 
nevien tremtyje Europoje,

į bet ir tarpe čia atvykusiųjų.
Laik rašei ai tu ri prašyti. ] 
kad jie rašytų į musų spau
dą.

Iš seniau čia atvykusių
' nors ir turime gerų sąmo
ningų lietuvių, bet jie visgi 
yra jau nutolę nuo Lietuvos 
reikalų, į Lietuvą grįžti ne
bemano. Tokių ir rašiniai 
yra atitolę nuo gyvosios 
kovos už Lietuvos laisvę.
Kas kita tie, kurių širdys ir 

' jausmai Lietuvoje.
Aš manau, jei tokių raši

nių. kaip J. Kaminsko, daž
nai tilptų musų laikraščiuo
se. lietuviai komunistai A- 
merikoje nusigręžtų nuo 
Stalino ir grįžtų į sąmonin
gų lietuvių eiles, kovoti už 

(savo senosios gimtinės lai- 
‘ sve. Ani* Rūkas.

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

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

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

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

SIŪLOMA ĮAMŽINTI ŠELPĖJV&

Kiek laiko atgal 
Ramanauskas iškėlė 
tiaroje” šunį 
t i tuos Am

Dr. B.'ri gražia ••barbemę,” bet 
••San-Į visgi daug tuno neturi, o' 

anymą Įamžin-J paketus siunčia nuolatos, 
t riko-: lietuvius Dabar išsiuntė tlu afidavitu

geradėjus, kurie šelpia savo giminaičiams, 
tremtinius. Jisai mano, kad Syki p. Ona Hknienė nu- 
reikėtų išleisti tam tikrą ai- gabeno paštan 4 siuntinius 
bumą ir sudėti tų veikėju ir pasirodė, kad visi ketui i 
atvaizdus. persunkus. Reikia \isus vež-

Aš manau, kad tai yra ti namo ir is naujo perpa- 
pagirtinas ir remtinas su- kuoti. padaryti juos tokio 
manymas. Toks albumas sunkumo, koki pastas pri-
tarnautų ne tam, kad tūli 
veikėjai galėtų pasididžiuo
ti ar pasigirti savo nuopel
nais, bet tam. kad parodytų 
visam pasauliui, jog musu

ima, ir tada vėl vežti i paš
tą. Bet ji vistiek nepaliauja 
siuntus.

Tai matot, kiek reikia 
pridėti vargo ir rūpesčių *

$10,000 UŽ VYRĄ

Mrs. Callie

Aleksa* Smeltyniikis.

Baisi Draugo Mirtis
■ ■ ■■ "—I-

(Tęsinys) nebunu verta tavo meilės,
Tai pasakęs, Ramutis Jei jos netesėsiu! . 

jausmingai pakėlė Skirman- Toks staigus Skirmantės 
tę sėdėjusią grota jo ir pa- apsisprendimas Ramučiui 
s i sodino ant savo kelių. JiįbuVo netikėtas, tačiau labai 
apkabino Riorčto kaklą irmielas ir brangus. Ir kada

’Keleivio’ Knygos
MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS 

Šioje knygoje telpa daugybė nao-

TIKRA TEISYBĖ AME 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų dilrtntura faktų 
Vis

ją. Visiems kyla _ _
Rusija nesusiatria su kitomis valsų.- “^k^.'Tumorisdikos ir’Tais'vama- 
bem.s ir kodėl husija. nenori jsi.lei.xu ni-kos risos skambios, visos geros. 
J" kllilr '>z?“ryl{ P Jl Tinka visokiems apvaiksėiojimams,
v'ra L r yra baliams, koncertams ir t.t. Antrayra demokratija, koku- darbininkų Uikju Kaina ............ 25c

BAMBOS SPYNAI
kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 

Amerikoj munšaino. šioje kny- 
telpa net 72 “Džiau Bambos 

’ Atsa- eilės, pasikalbėjimai.

. :---- r -------7 ~ "j •- iu, labai gražių ir juokingų monolo-svu soje. \ .si n..r. žinoti ip.e Rus.-,£• jr dekIamacijų. Visokios temos:
klausimas k.Mkl 5arbininkiškos revoliueionieriškoa,

hu-
kTmuTf^ukrkU.lshnus'^i^i^au- m6pisti*ki straipsniukai ir juokai. 

SVen- ti nusipirkęs naujai išleista knygą. Antr* pagerinta ia.ua. Kama
kia Lietuvos ateitis gali

tauta vra garbinga ir turi To niekas nežino ir nežinos, Lancaster, Ky. skaitė laik-i,j* * ' K 1 _ • 1 lt* *

džiams. Vis dar laikydama pai tepasakė: 
stipriai apsika irmsĮ Kam»- —Meilė musų yra
čio' kaklą ir žiorėdama j ita!
mėlynas jo akis Skirmantė —Ir amžina, — trumpai
tyliai ėmė kalbėti: papildė Skirmantė.

—Neužilgo I js du metai, .
kain tu mano širdyje suku- .. *^s jankelis karius na
rei gaisrą, atidengdamas, \ejau j>rasyti tavęs, — pra-
man pasaulio groži ir Vlenadžiaugei Aš kaip dievy- ^rtą mudu galutinai aptar- 
bę branginu :ą laimingą1 tumeme svambiausi musų as-

d • frtnn ;«'birželio pavakari, kada tu B?eT'!n*1 įeikalą, bet vis neat- 
Pennmgton is,tvliai ..Myv sirado tokia gera proga.

Da ir šiandien aš jau- Dabai gi
ger: 

turiu tau
proga
atvirai

tokių žmonių, kurie nuo sa 
vo burnos nutraukę kąsneli 
Siunčia išalkusiems bro
liams. (Bet visas pasaulis tikrai 
tokio albumo nematys 
JJed.)

Mes neturime
tuolių, kurie turėtų perdaug 
pinigu. Beveik visi mes esa
me darbo žmonės, ir jeigu 
mes norim sušelpti kitus.

tokiu tur-

ir nuoširdžiai prisipažinti.Je‘S™ tas nebus niekur pa- rafčiuose, kad viena mote-l įį, bijmro kva- Jf nuosmuiai
žymėta. Todėl tokių zmo-nške nori gauti vyrą, kurs v • t * J nri<etrei kad tavo globa man yra bu-
nių vardai ir fotografijos turi $10,000. Ji skelbiasi krutinėk Tai buvo raa-^nx Kad įsijungus i rezis-

turėtų būt Įamžinti turinti 10,000 dolerių, bet Jžįaugsmo ir ten*inę Lovą, labai dažnai
tam tikram albume. norinti vyro. Jei kas nori. laim% dienj^ Tq bijuį0 žie mums

trijų asmenų šeimyną par- 
Amerikon. Taigi

Ir vis dėlto šiandien mesjū'as pati nemaža tremti- 
turim tūkstančius tokiu ge-Ibiams dirbu ir aukoju.

Dabar leiskite ir man pa-, tai šičia yra i» oga ir vedy- 
čiai pasigirti. Aš turiu apie'binę laimę rasti ir kapitalo 
20 tremtinių, kuriems esu gauti.
nusiuntus daug paketų. Ne------------------------------------
gana to, aš noriu da vieną

tai turim nuskriausti save. sitraukti

prie šalpos darbo. Taigi bu
tų labai gražu, jeigu visus 
juos butų galima Įamžinti.
Tai butu gražus pavyzdys į as to noriu
ir ateinančiai musų kartai. 
Jš to albumo ji galėtų maty
ti, kiek buvo tokių lietuvių, 
kurie šelpė juos arba jų tė
vu-: nelaimėje esančius.

reikės 
greta kito ir

būti vienas 
vienas kitam

pirkęs naujai išleistų knygą.
98 puslapių didumo. Kaina 5d centų. SOCIALIZMO TEORIJA
DELKO REIKIA ŽMOGUI Sis veikalas trumpais ir aiškiais
fTDT jn UlirVT? faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi

Ii* VAlAill. 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 t Del ko be vai- NIHILISTAI
«Tio žmogus silpata? Ir delko vienas Tragedija trijuose aktuose. Veika- 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas kg pers ta t o nužudymą caro Alek- 
maziau" Delko žmogui reikia cuk- san<iro n. Labai puikus ir nesuii- 

.druskos ir kitų panašių daly- Lai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
kų. Kodėl jam reikia riebalų, fti- vjso reikalaujamos 2S ypatus. 25c 
tuos klausimus suprasi tiktai iš sios

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

do visi lapeliai yra sudžio
vinti ir kaip relikvija yra į

_____________________ mano saugomi. Ramuti ma-! —Kol tėvynė nebuvo ne-
no brangus! Kokia buvo:laimės prislėgta ir kol mes 

VALGIAI 1 džiaugsminga ir brangi toji (galėjome atsiduoti vien
_____  valanda! Aš verkiau visą-mokslui, aš norėjau, kad

Gera bulvinė košė. inakti .^iaugsmo ašaromL?, > musų jungtuvės Įvyktų a-
Bulvinę košę galima pa- !><? PaJutau P™***! =«v<,;biem baigus universitetą; 

paminti ir natiekti rtakm laimes pavasari- Nuo to lai- tačiau dabartinis momen- 
u-rin TaėiQ„ neminti iko visuomet tu buvai mano-tas tą mano nusistatymą pa- 

ai didele ir i keitė ir aš dažnai pagalvo-
sirl a! : —. . — . -  . - a. _ • •  r ? _•

talkininkauti.

knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik .......................................... 15c

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

žmonės kuria per amžius? šj intri
guojantį politiskai-ekonomiškę klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ...................................... 10c

CELIBATAS Į Visokiuose kraštuose žmonės gar-
si knygelė parodo, kodėl Romos'tino įvairius dievus. Dievų garbini- 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
išaiškinta visa jų. bepatystės istori- garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- ėjas jie buvo įsteigę? Kodėl žmones 
kijos nupuolimas, šių knygų turėtų priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas tuos klausimus galėsi atsakyti pa- 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų skaitęs šią knygą. Tai didelio for-

• moterys, dukterys ir mylimosios ne 
papultų j tokią kunigų globą. Para
šė kun. tleo. Town~-end Eox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina ................................................. 25c

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

Ši knygelė aiškina proletariato fi-
TodėL ju. ar nebutu teisinga =i rei- k*®?** Je» p«r« Įmoti, kas• -t iri ; gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-

ki.namie: kalą rimtai apsvarstyti.

mato, 271 puslapio knyga. .. $li4M»

SIELOS BAKSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

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

jus, tai perskaityk šitą knygelę. SAPNININKAS
DMysis Lietuviškas Sapnininkas * k neapkamuo- Satmono Kalva. ,saiškin"i visokie

jama. Kaina ................................. 2j>c snlw>ni viartV>:< virš
.00kitus prie to

kad po musų
moji karta galėtų
sišventimą matyti

knH? CHV kaist?" ®et 'an^ens ne,;eiki.a : Aš antr^ Pamil? įr

duoti perdaug: genausis;^.t ”; laoan daug laiko yra praiei-
tūkstančiai ir milionai kitų Kaina ^rau'?us
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, KODĖL AS NETIKIU 
aurj tūkstančiai žmonių gyvena, bet r,IC»,T » «
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- | DIEVĄ?
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa- negali tikėti. Pilna argumentų, ku-

Kiilr-zvo „o/lonot..o ltksivs iiiaiiv siiuKN oi • ' . - u x Lietuvoie ir Amerikoje. Ke- rjų nesumuš joks jėzuitas............ 20cVirinti bubės uždengtas. r Povn»i_ ”an^1 Skirmante nebuvo to- lems” parduoda jos rastus paraay-Kai i«vir? nucunkti rasa- Skirmante Kamo- , . _ kloncimni rksrtinin-nai tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi LIETUVIŲ KALBOS
nuvažiavus, iki prikalbinau, ‘ ’’ ‘ ;r čio, taip Ramutis Skirman- . . klausimui pasiruo»usi, laike pn-mojo pasaulinio karo. Tuo- GRAMATIKA» , , -1 . . , imti svogūną, pipirus ir X. __ ._ . . ... tai ir nesuealvoio. kaiD čia se faktuose Ji gražiai aprašo, gra-riad jie tam vaikinui nagel- L-o,.?!-.. . tunioii uii žodžiams šventai tikėjo,; .. . , . J ’ -• I ži®i pajuokia ir gražiai pagiria mu- Pritaikyta Amerikos lietuviams.hptnJ " kaista.- bubės tuojau su- . J-, , i mttniiai buvo įeitai atsakyti, nors Slldy- sų genimo būdą ir musų papro- Daug kas iš lietuviško jaunimo nori
DeVi- ,. trinti. Tuo pačiu laiku rei-Į, . • -la Hn*n,al UUVO je jautė aidžia laime Ne- «ns. Knygoje yn* patriksiąs m gar- tinkamai išmokti savo tėvų kalbą.Šitokiu musu pš-tapgu11- »; laimingi. K ? i ; , *• ,sios rašytojos parašu, taipgi paveik- O senimas irgi dažnai nori pagilint
niekas nežinos iei<n; rneš *ja, uzkaisti pieno. Įdėti _ biiau ir mano Jai atsakyti.: šiai vaikų prieglaudų, kuras že-savo raštišką lietuvių kalbos žinoji-niekd. n-Žino. , jeigu ,mes 5aukšta sviesto, truputi ba- J. , ° i-, Ramutis apkabino ia Der maitė Pri4icrtjo- Vra taipgi paveiks- mą. šita gramatika yra tinkama vi-ni turi vilkti i našta pėkš- S i'^rto , ^««<-/A"

čias. O liek pati ga.ėėiau bent 25:^ fe vėl susi-**. riesta, t
adresavlmu! Rašy tai čia pu parduot,. „.j - balta kaip sniegas* Duotika(, u- -Greta priesaikos, kad
tai čia, ir vis rūpinkis, kad ___________ B. Gurskiene. staIan karštą prįe bet ko- n : kovosime prieš tėvynės oku-

kios mėsos, paukštienos ari mikreiDė «^v«|Pantus’ mes flar turime tra-Juo didesnė bus Tavo žuvies. Puikus valgis! yvilacni i «ž kurio:^c’ne Priesaika patvirtinti
Lietuvai gelbėti auka, juo _ —---- Sr-tTo ir «i-lmus9 pasižadėjimus vienas

antrą mylėti ir neapleisti iki

Kas oa nėra siuntęs trem
tiniams nei vieno siuntinio, 
tas negali suprasti, kiek rei
kia prie to pridėti darbo, 
valgo ir išlaidų. Vien senų 
drabužių negi siųsi. Reikia 
ir valgomųjų daiktų Įdėti. 
O šiais laikais viskas bran
giai kainuoja. Be to, už per
siuntimą paštui reikia už
mokėti apie $3.00. Jei auto- 
mobiliaus neturi, tai siunti-

klaidos nepadaiytum, kad 
siuntiny? nueitų kur reikia 
ir kaip reikia.

Aš pati ne viena siuntini

viciiv u ^uiiiuivs, rvv*z vni

caeoįe turi du dėdes, bet 'itL-7- i. k»« negaliu, kaip tik tai, *aM ?au« lalK? Pa Praiei-abudu atsisakė ji gelbėti. kil n^iu ūve beprotiškai $tac.au Ramute
Todėl aš penkis kartus šau-. ir kad toji meilė ^dės, koUf*™».. >“«« ? klausimą
L-isn inn< mbfnnn n- tik ’ Pa>kul U^nl P^bUktl 11 , , į širdis. al-klal pastate, O ka-kutu juos telefonu .r tns h,,,^ Ramu- ^Irmante nebuvo to-

f: čio, taip Ramutis Skirman-^,a'?. kIaus‘m1ul .pasmiostei, 
r tės žodžiams šventai tikėto. ^ai .” nesugalvojo, kaip eta

kartu? buvau asmeniškai

Tėvynė bus Tau labiau dė- Bulvinė salada tu smetona. ’ *r 8®
siunčiau, ir žinau, kiek rei-jkinga. Aukas priima Ame- Aštuoniems daviniams lai e"
kia
pp.

lota ir Al. Bulotiene. Bulotų* žiau- bą . išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- Kama tik ...................................... «l..txl
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, T v'nsvrkC f If’Oc
su garsiais raštais ir retais paveiks- 1 ,lsl'os Ubus
lais. Kaina ...................................... 50c Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė
DtDADziA •imto Pr* L. Matulaitis. Antra, peržiūrėta'•tiAKClU ZlfelfAb ir papildyta laida. Kaina .... 25c

Ir keturios kitos apysakos: (1, T .Vr» izn i .c .
Neužsitikintis Vyra; (2, Žydinti Gi- *AvW MSL.1AS Į 
ria; (3) Klaida; <4) Korekta. Jose SOCIALIZMĄ, 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki .. , _
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15cTu!*ara:S^ “ urna.s: Trumpas ir aii-

ANGLISKAI-LIETUVIĖKAS 
ŽODYNAS

socializmu aiškinimas
Kaip senovės žmonės
PASISTATYDAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų Za-■M < M f — X a MA — _ t Z. — * • _ J _ - _ 1

mirties. Aš prašau tavęs,—Kaip aš norėčiau padėti ’ ♦- kPAMtmamėini musę tėvynei,1 Sk,1TOante, būtiprivargti. Taip pat irjrikos Lietuviu T myba ir jos imama šitokia proporcija: , .
rikliai. No,s Piknis tu-.skyriai. . Į . 4 puodukai supjaustytu Su- .™ina.

teriškė. i Skirmantė

mano zmo- Dažnas nori pasižiūrėt*, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi.

GER1AUS1OS AMERIKOS PLAUKIKES
tintų bulvių.

‘ Pusė puoduko supiaustyto' 
žalio agurko. ,

1 smulkiai supjaustytas svo
gūnas. | - - .

į Puspilnis šaukštukas saliero*uegll ^Ipriausias 
į sėklų. vyra& Juk me» turime pa-

Pusantro šaukštuko druskos. '3VO^^rt>ingOj
Pusė šaukštuko pipirų.
3 kietai išvirti kiaušiniai.
Pusantro puoduko rukšėios

metonos. , . __
dannė neroja, o mums rei
kia dabar realią veiksmų,—

• J 1 1 . • A *

Girdime d»n«. 1«,’d’'"®> aP‘« žemės išvaizdą. Pagal£Inl7nSinon,‘^U?eU autorių Iks^’ An»ra
aaznai nežinome, Kaip bnv~rti,

Mes kasdien
. iškart niekolf^ -3^ «‘p yra: "Išvirkščias Mo-

—Skirmantė! Tu galvoji neatsakė, tik apkabinusi: reikalui yra reikalingas gerai žody- K*,b*£
klaidinai. Kaip-lftoterišfcė,, Ramučio kaklą karštai pa- ?®-\ Taipgi kas turi giminių Europo. b • Ka,na ....... i<*
tu gali daug staigiau pada- bučiavo, gi Ramutis, atsa-

kydamas, bučiavo Skirman- dįdži?"^ p£& k™
je ir nori jiems pagelbėti angliškai, SOCIALIZMAS IR RELIGIJA 
išmoktų tai genausTai jiems pasi 1

tės degančius skruostus, 
akis, lupas, iki skausmo, 

istorijoj, ir tai heroizmo pą-{ —Ar sutinki, Skirman- GYVENO? 
vyzdžių! Imkime, kad iritė!? Biblija .-ako, kad

Į kunigaikštytę Gntftoą! nės gyveno Rojuje.
—Bet tai daugiau legen

jra, su ištarimų nurodymais. 

KUR MUSŲ BOČIAI

(Bus daugiau)

Pusė puoduko majonezo 
Ketvirtadalis puoduko 

suso.
šaukštukas miištardos.

uk- vis dar skunda 
—Beveik k'*

Skirmantė, 
did-

Sumaišyk abatai bulvessu agurku, svoffunų, šalie- aP‘l'"rta# •«««•*» ska.-J 
ro sėklom, druska ir pipi
rais. Supiaustyk smulkiai 
kiaušinių baltymus ir sudėk 
Į bulves. Kiaušinių trynius 
sutrink su smetona, majo
nezu, uksusu ir muštarda.

kaisk ir užpilk ant bulvių. 
Šita salada būna geriau

sia, jeigu būna padaryta iš 
anksto ir pastovi šaldytuve 
bent 2(1 valandų.

ste.
Tai pasakęs, Ramutis pa-į 

ėmė Skirmarrtt sav®; 
rankų ir pakilęs UW> sofos, 
kelis kartus <a ja apsisuko 
kambaryje.

už- kaili1 gabu '•jy**®'“’

irmutiniai žmo- 
gyveno Rojuje. Bet mdfctlas Ro

jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyga parodo, kodėl taip mano
ma. Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c

I^bai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vanderveldc, vertė Vardu-
nas. Kaina ......................................

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c
“Keleivi*,” 636 Broadway,

So. Boston 27, Mase.

Į Londoną, Į tarptautines Olimpijos sporto varžyti
nes išvyko 260 Amerikos atletų dalyvauti varžyty

nėse. Tarpe išvykstančių yra ir šitos keturios guvios 
mergaitės, geriausios plaukikės. Jos yra (iš kairės Į 
dešinę) Vickie Draves 23 metų, Pat Elsener 18 me
tu, June Stover 19 m. ir Ann Olsen 17 m. Visos jos 
tikisi varžytynėse gerai pasirodyti.

Pavergęs Lietuvą priešą? 
nesigaili nieko jai naikinti. 

| Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
'aukos ir neparemsi ALT

mrodingai 
šioje šventoje kovoje, iškik 
mingai kartoj®: t»vo prie
saikos žodžiuš« Ai prisiekiu 
paaukuoti visai savo finizes 
ir dvasines jėgas, kad pa
gelbėti niu?ų kamuojamai 
tėvynei. Aš kovusiu so bai
siuoju okupantu visomis

GIEDA HIMNĄ

Prezidentui Trumanui at
vykstant į demokratų pai

galimomis priemonėmis, ne
sigailėdama n« savo svei
katos, nei gy Tave, tijos konvenciją daininin-

. , __.......................mano my]-'mas Ramuti, kė Comelius Vanderbilt
vykdomo Vajaus jai išlais- kviečiu būti liudininku ma* Whitney gieda “Star Span- 
rinti? 'no šios priesaikos ir tegul gled Bannner”

Mamyte Labai Dėkinga
—.... \f

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 užrašyti) ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma- 

per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
ikinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis•M E. Bm«hray, So. Boston 27,

3 
myi 
yra

ia.ua


.ic. 2š. Licęc? 2i d- ISIS m keleivis, so^boston Pu*Hp?« ®eptfnt2»

Iš Plataus Pasaulio
Iii ČIA pašovė italų komunistų vadą

Rusija Pasipiktinusi J. MasarUo Laiškas
. Rusijos komunistų parti- Į anglų okupuotą Vokie- 
ja, su Stalino parašu, pa- j tijos zona atbėgo vienas 

Papiktinimą bolševikų ‘ kariškos žvalgy-•kelbė
dėl pašovimo italų komuni- bos karininkas, kapitonas 
stų vado Togliatti. Stalinas Ivan Krylov. Jis atsivežė ir 
apgailestauja, kad Italijos paskelbė Jono Masariko pa-i 
komunistai nepajėgė upsau- skutinį laišką, adresuotą 
goti savo “gerai mylimo” Stalinui. J. Masarikas tame 
vado nuo “žmonijos atma-, laiške sako, kad Rusija be
tos” kulipkos. gėdiškai sulaužė savo paža

dus “nesovietizuoti” čecho- 
slovakijos. Sako, laiškasGraikijos “Taika

Graikijos partizanų va- yra tikras.
das, “generolas” Markos, * --------
kreipėsi j>er radio i Graiki- Cenzūra Japonijoj 
jos vyriausybę su pasiuly- Japonijoj panaikinama 
mu daryti “garbingą taiką”, okupacinės valdžios cenzu-'
Graikijos valdžia į šitą pa- ra didiesiems jajx>nų dien- 
siulymą atsiliepė Įsakymu rašciams ir spaudos agen- 
armijai pagreitinti partiza- turoms. Iki šiolei tie laik- 
nų likvidavimą šiaurės kai- raščiai buvo cenzūruojami 
nuošė. prieš spausdinimą ir tik su

’ -------- okupacinės valdžios cenzu-_
Amerikos Mainieriai iros pritarimu galėjo eiti į

Amerikos angliakasių u-i spaudą.
nija nutraukė savo streiką --------
plieno dirbtuvių anglies ka- Anglų Orlaiviai
sykĮose o vyriausybė at- šeši Anglijos varykliniais d'”p. biuį Dabai1
^ukt..1?.ke.k?._..pn,e®.maln,e’ k?ro-,orJal; dėdami BALF patiekiamą

paaiškinimą apie kai ku- ir jas

Romoje praeitą trečiadieni buvo pašautas italų komunistų vadas Palmiro log- 
liatti, kurio paveikslas matyti dešinėje. Kairėj yra ta vieta, kur Togliatti, iš
ėjęs pavalgyti aiškrymo, buvo peršautas trimis kulipkomis. Daktarai sako Tog
liatti jau sveiksta. Tuoj po pasikėsinimo prie parlamento rūmų Romoje susi
rinko minia žmonių, o komunistai pradėjo po. visą Italiją kruvinas riaušes ir 
streikus. Po poros dienų streikas susmuko ir visa Italija apsiramino.

mane savo rankai I^iuly-
Įtl... J Švenčionių apskrities. Anksčiau gy;

veno Chicagoje. Jis pats ar kas jį 
žibo prašom atsiliepti šiuo adr> tu 

Emilija Oškiriaite-Smag'iira'd'te n.-, 
Carini-h JaegeiVa-.rrie 

Hsltie D. P. Camp, BĮ. 15, 
Germany, U. S. Zone.

Kas yra Partijos Linija?
Tarp komunistų daug kal

bama apie “teisingą parti
nę liniją”. Rusijos žmonės 
apie tą ‘liniją” tini labai 
gerą džioką. Jie sako:

Paieškau Vinco Sinkevičiaus, kilu
sio iš Buivunų kaimo. Žaslių vals
čiaus, Trakų apskrities, Amerikon 
išvykusio prieš 11*14 metų karų ir

“ApVOgti kaimiečius dar- gyvenusio, rodos, South Bostone. Aš 
. . f , . t lesu jo sesers .Marijonos sūnūs.įmnL'ii iviii/bii t s. ... i. •bininkų naudai yra nukry 

pimas Į kairę. Apvogti dar
bininkus kaimiečių naudai, 
yra dešinysis nukrypimas. 
Apvogti darbininkus ir val
stiečius komunistinės biuro
kratijos naudai, tai yra vie
nintelė teisinga 
partijos linija”.
nijos” laikosi 
Stalinas.

Ignas Juzukoiiis,
202 St. Čiurens Avenue,

Toronto 4, Ont., Canada.

Pašovė Ercoli
Italijos komunistų vadas.

Praeitame “K.’’ numeryje- Vokietijoje ir Italijoje, is treniiTiota^^iš-
• - kur tremtiniai vyks i Ame- -«^kyoje treniruotas is

.? J mokytas ir Maskvos dikta-
Labai svarbu, kad toriu įstatytas vadovauti

Tremtiniu Reikalu

buvo Įdėta p. A. Devenienės 
paaiškinimas apie naujai

rius bylą teisme. Visose A- viai “Vampires” perskrido 
menkos kasyklose dabar Atlanto vandenyną, kelio- 
darbas eina ncrmališkai. nėj iš Londono i New Yor- 
55,000 mainierių streikavo ką. Tai pirmas varyklinių 
plieno dirbtuvėms plikiau- orlaivių skridimas jier At- 
sančiose kasyklose. lanto vandenis. Orlaiviai

--------  skrido per Islandiją ir
Neramumai Malajuose Grenlandiją.

Anglija siunčia iš Hong 
Kongo daugiau kariuome
nės Į Malajų kolonijas tvar

______ batonų pastatytas
daugiausia išpildyti blanku dalijos komunistams, pra 

____ _  _„.v „____ ir jaš grąžinti BALF imi- e>ų treciadieių buvo pasau
liuos to įstatymo patvarky- gracijos skyriui. 105 Grano ^.j.’^alĮstas iš pfetinjfcfta- 

kuriuos svarbu žinoti st., Brooklyn, X Y. Ta< ®
blankos atstos af dav tus. ,m.e^ Antomo railante, paleido į komunistų

Kas Turės Pirraybę j Kitos informacijos vadą tris revolverio šuvius, 
įvažiuoti? Atvykstantiesiems tremti- bet jo nenušovė, o tiktai^su

Žmonos Patarimas
Vyras pažiurėjo Į baro- 

metią ir sako savo šeimy
nai.

—Kažin ar rytoj galėsim 
važiuoti i parką, baromet
ras jau vėl krinta.

—O ko tu žiopsai? — at- 
žmona — paimtumei,

stipresnę vinį ir ikaltumet Į 
sieną, tai jis ir nekristų.

. Į

Parduodu Farmą
Turiu dvi fannas lietuvių apgy

vento j vietoj; viena 350 akrų, kita— 
720. Galit pasirinkti katrų norit. 
Kaina nebrangi. Ant mažesnės yrair Šventa stuba, tvartas, S drudinės; vienas 

Trukins “Ii- naujas l«»xl6 pėdų garažas, 2 šuli- 
1 niai ir vanduo stuboj. laibai gera 

popieZlUS i žemė, juodžemis su moliu; 1«H» akrų 
dirbamos. Daug pievų, upelis (yra 

! žuvų), daug malkų ir ąžuolų ku»- 
! lams. Daug žemės galima da išarti. 

Už 3 mylių yra stotis, paštas, storas 
ir elevatorius. Kitoj farmoj yra dide
lė stuba ir kiti trobesiai.

J. I.iaukevičius,
Greg, Manitoba, Canada.

Parsiduoda Farma
10 lotų žemės Brocktone, gyvena

mas 5 ruimų namas su visais pato
gumais, lianė, vištininkai, garažius. 
didelis sodas. Parsiduoda iš priežas
ties žmonos mirties. Kreiptis: (::o>

St. Shapman,
84‘j Oak Street, Brockton, Mass,

mus,
visiems lietuviams.

Prisilaikant veikiančiųjų 
imigiacijos Įstatymų, at- 

; vykstantiesiems numatomos

niams nereikės mokėti vizos žeidė 
mokesčių nei pagalvių, kas lįatti pasveiks, 
reikalaujama iš reguliarių Jaunas nacionalistas aiš- 
imigrantų. kiną, kad jis skaito komu-

Atvykstąs tremtinis per nistų vadą atsakomingu už 
x =_ įtaju nužudymą

Karas Kinijoj - .
Kinijos valdžia praneša, sekančios pirmenybės:

ką atstatyti. Anglai prane- kad komunistų kariuomenė J) Pirmoji .pirmenybė _ ..
ša, kad komunistų vedamos’artinasi prie Yangku mies- teikiama asmenims ginklu du metus laiko.turės !S(bio- daugelio

SVARBUS LIETUVIŲ IŠ-
DIRBYSTĖS VAISTAI.
AR jus sveiki ar ligoti, vistiek 

jums svarbu ir naudiga visados turė
ti tokių stebėtinų vaistų, kaip M. J. 
Švilpos “Miracle Ointment,” kurie 
yra valdžioje registruotų aMiekorių 
ir chemistų priežiūroj, kaip E. 
BRIER’S FI1ARMACY, 158 Park st.. 
Hardford, Conn. Vietiniai galit ateiti 
aptiekon. Geistina, kad ir iš kitų Daktarai sako, Tog’l ,niestV bei šteitų susipažintumet su 
vaistų išdirbėtu M. J. Švilpa. Kurie 
norit būti agentais, gausite gerą 
komišina, o kurie busite pardavėjai, 
tų bus paskelbtas vardas ir adresas, 
jei to norėsite. Štai kokie tie vaistai 
ir nuo kokių ligų:

PARSIDUODA NAMAI
Parsiduoda 2 tenement namai, Mon- 

telloj, Mass. geroj vietoj su patogu
mais. Kurie norite daugiau sužinoti 
prašom kreiptis telefonu Brockton 
3869 (210

ginkluotos bandos ten bar.- to, kuris yra Šansi provinci- i kovojusiems prieš Ameri-į ti 4 raportus Displaced Per- tuoj po karo, kada komu-į X»«u^i^,’Teia^tų 
dė ginklais išvaryti anglu jos sostinė. Komunistinės'kos Jungtinių Valstybių sons Commission. Šie ra- nistų ginkluotos bandos zu-’bet skauda smegenys, tai vartok tų 
i ____  • i.:.?:'________________ : v; nvinčnc i»- nocr-ili arba ! turės hllt’i išduodami rlė «uii npniitinlfumilR JJSTYIP-' TO®sti> tuoj pagelbės. Jei dantys su-kai'iuomenę ir ivesti kinie- armijos giliai Įsiveržė Į Ki- priešus ir, kurie negali arba, portai turės būti išduodami dė sau nepatinkamus asme

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

Nr. i. Miracle Ointmeat for Tool- nę kraujo cirkuliaciją. Čemery- 
Tai kvepianti mostis, padary- ,- - - čia yra vartojama nuo drugio,

,nuo gumbo, nuo geltligės, nuo 
škropulo ir nuo sukrekėjimo 
kraujo, čemeryčios šaknys jau 
yra vartojamos per 3000 metų. 
ir musų čemeryčia nėra suka
pota, bet yra tokia, kaip užau-

puvę, turi ištraukt. Kaina 55c. ir |l. 
N r. 2. M. J. S. Salve for Katemal 

mostus maloniai šildo ir 
visokius skausmus kojose, 
pečiuose, strėnose, nugaroj 

I ir reumatiškus sąnarių ir raumenų

Cl_ _____□Kaitytųjų
Gerbiamieji, Gerbiama administracija,
Prisiunčiu 3 dolerius už Siunčiu jums visiems prie 

“Keleivi’’ metams ir 50c. laikraščio dirbantiems ge- 
Maikiui ant “lollipop”. Su riausius linkėjimus, o la- ir Estija, 
gerais linkėjimais jūsų blausiai linkiu geros svei-J 3) Nemažiau 30 nuosim 

B. Doble, katos. Prailginimui laikraš- čių vizų bus išduota žem

simciu vizų bus duodama Preparatory Lommission nors neįtiko. i gėlimus. Taipgi uisišaidymą ir aštrų ' &1Ij,lwtvirit ' /-LrviBAc
tremtiniams - pabėgėliams, for the Refugee Orgamza; Dėl pasikėsinimo prieš kosulį nuo peršalimoST. 
kuriu tėvynės vra užimtos «««
svetimos valstybės, asme- išlaidas — apmokėti kelio- Italiją eina riaušės, streikai wt"». **««• p*raibų nuo uzP,,K,T ar saitu varnieniu
nims, kurių tėvynės buvodnę per Atlanto vandenyną, ir komunistų protestai. Ar 
Lenkija, Į Rytus nuo Curzo-! nuo uosto Europoje iki uos- iš tų riaušių kils pilietinis 

i;„;š~. t T tn Ampriknip. Dar nežino- Varas, dar neaišku. Komu-

šių odos ligų: užsikrėtimas, išberi-' ir uz valandos galit gerti arba
ne vėžys), nudegimas, nušutintas,; įdėkit unciją čemeryčios j bon- 
nosies ar burnos nesveikumai, vabi-; ką vyno ar stipresnio gėrimo ir
ožių įkandimai ir tt. Turėto būt __...___ .. , . .! ................... - galit gerti po valgių, čemery-no linijos, Lietuva, Latvija to Amerikoje. Dar nežino- karas, dar neaišku ........ . . .. iraur

ma ar vyriausybė apmokės nistai reikalauja, kad vy- ko^’4se5T,j#’’s irtrcTcry 
. kelionės išlaidas nuo uosto riausybė pasitrauktų, nes s^ivė fir *piisin‘iyy. si mostis grei-

Amerikoje iki vietos i kurią jie sako,
Cambridge, Mass. čio prenumeratos prisiuneiu riirbiams. Asmenims pir- keleivis važiuos. Bet giei- kalta”.

~ dolerius, o namui iš- miau buvusiems žemės ūky- čiausia toms išlaidoms pa

pas]
jog '<‘i’xrr4oiicvKo pašalina netik niežiejimą nuo! vyriau.yoe j»OiS5<>n jvy. įr ųitus edoS ni«žie-

Jb OKAI
uerj
jis nepiks, kad aš suvėla
vau. Už tai jam prisiunčiu 
dolerį ekstra. Juk ir Senis
kai kada pavėlina nueiti į . .. .
bažnyčią? Su pagarba Pančiu S dolerius uz
Miku Križinausku (Kri») keleivi . 0 vieną dolei į inkams - darbininkėms iTTnivpral Ind Tėvui ant tabako. Su ge- ulI,1I,^Al.n® uaroininKems, _Ln»ersal, *"«. fo ,inkėjimaj statybininkams, siuvyklų

A Buglis i darbininkams ir darbinin- 
Jamaica, L. I., N. Y.!ka™ reikalingiems atlikti

____  įvairius darbus Jungtinėse
Gerbiami Tamstos, Valstybėse, vietoje, kur;
Šiuomi' prisiunčiu monev vykstantieji ruošiasi apsi-

Antanas Petraitis, laikomieji vaikai bus Įlei- vijoms. 
Pittsburgh, Pa. džiami pirmenybės teisė-

-77— mis, kaip žemdirbiai.
Gerbiamieji, Tolimesnė pirmenybė

teikiama namų ruošos dar-!

jimus. Kaina tik $1.
N r. 5. M. J. S. Kemedy for Pilės.

Relieves the huming, pains and so- Į 
reness. Fights infection, promotes 
healing. Šita mostis geriausias vais
tas nuo pilės: kaip tik pavartoj], 
tuoj junti, kad gelbsti. Jei vartosi1 
pagal nurodymą, pasveiksi be piaus- ‘ 
tymo. Kaina $2. Nurodymas prie dė-

SKAITYKITE 
Informacijos Centro 

Leidinius!
I.rTHUANIAS F1GHT 
FREEOOM

By—

FOR

Jis Nori Pagauti
Anądien i vieną “hard- j .

,,*■ r . *__ Reikalaudami vaistų, kartu su uz-VVare krautuvę įbego UŽ- sakymu siųskit ir money order. ar 
dusęs žmogus ir sako: : Siunčį“ ir c- 9-

—Duok man skubiai Žiui- iš kitų šalių tari būt apmokėti Ame-
kėms slastus už 25 centus, 7kos .^į™*** ir .p«w««««o Į**®’- , . ”, » . ’ Amerikiečiai, nusiųskit savo drau-bet duok greitai, as nonu srams. jie h«s 
pagauti tą strytkarį, kurs ,u<,kit

svaras $1.35.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

NUO UtSISENfiJUSlŲ, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Gerbiamas redaktoriau, 
Gavau laišką, kad mano 

prenumerata jau pasibaigė. 
Ačiū už pranešimą. Dabar

Kaina 5<k? J' Harr5so"' tina į Dorchesteiį...

prisiunčiu 5 dolerius. tns orderj §4 vertės Trig šiuri-j gyventi.
Maikiui su Tėvu, kad jie n laikragtj, 50c> už kny I šią pirmenybės grupę
toliau pas mane keliautų, o “Tikra Teisybė apie įimami ir mokslo žmonės,
du dolerius skiriu namui is'[govjetų Rusiją” ir 50c. ski- specialistai technologai ir 
pirkti. Su pagarba, rju narnui išpirkti. Su pa- Įvaii'ųs profesionalai.

garba, Anton Peslik, 5) Tolimesnė pirmenybė,
Phelps, Wis.!iš eilės,

Antoinette Shirmulis,
Schenectady, N. Y.

Skaitykit Naujienas
i tūkstančiai lietuvi 

TŪKSTANČIAI j? <M
Pnmcfisijoje, Norvegijoj^ _ c
<U mvo gimtojo krašto iimeatų) lietuvių, u . -_ir Jflaų giminča, Jflro draugui. Jflaų pai]stami. Jie nori su Jn-
■ris susižinoti, susirssytL .. . , , .__ .

NAUJIENOS tiems Uvlstlntiems lietuviams tarpininkauja,
—akelbia jų prisiundaraua paieikojimua giminių ir pa£|eto”£ 

NAUJIENOS sp«n"ta* raitus anonsu Lietuvos mlytojųlf
lurnalistų, kurie vi 

teko Hgyventi 
raituose

njojs . .
j) lietuvių, galimas daiktas, yra

Imoniikų terorų iii karo pradMoa, • paskui rudosios ok»
PaC1SkaiKdsmil NAUJIENAS, Jfls patirsite apie *uo> Goigotoę 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių j 

nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.
turi labai Įdomių raitų, kurie bus nuolat 

•aleiskite progos tų raitų neperskaitę. Tuoj 
ha NAUJIENAS.

•MOl

NAUJI

SIŲSKITE ČEKI ARBA MONBY ORDERI ADRESU f

NAUJIENOSCUcsgelilR

teikiama legaliai,
! Amerikoje gyvenančiųjų ašį 
menų kraujo giminėms/Gi-į 
minystė skaitoma iki 3-os 
kartos.

į Pagal pirmenybių tremti
nius {leidžiant, dar teikia
mos lengvatos asmenims, 
kurie 1948 m. sansio-Jan. 1 
d. gyveno DP stovyklose iri 

; skirstymo punktuose.
Įstatyme, tačiau, prama-i 

tyta, kad pirmenybė teikia-j 
i ma, išimtinais atvejais, as- • 
menims, kitu budu tinka
miems pirmenybę vizai' 
gauti, nors jie gyventų iri 
už stovyklos ribų.

GHII.LEBERT TE LANNOY 
IN MEDIEVAL LITHUANIA

By-r P. Klimas.
Kaina $1.00

LITHUANIA IN A TWIN 
TEUTONIC CI.CTCH

a eollcctive work 
Kaina $1.00

Užsakymus siųskite: 
Lithuanian American Information

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

Mergaitės Nuomonė
Jauna Veronika atsisakė 

tekėti už Petro, bet norėda
ma “pasaldinti” tą atsisa
kymą ji jam sako:
’—Gaila, Petrai, aš nega

liu už tavęs tekėti, bet aš 
turiu pripažinti tavo gerą 
skonį, kad tu pasirinkai

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jia 
nugali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užstsenėjesios žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
t* niežėjimu ir spaudėjimą senu, 

labai dėkingi. Adre- atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
<pd32) LEGULO Ointment. Jų jrydomos 

ypatybės palenjfvina jūsų skaudėji
mu ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 

--------- nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimu ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimu odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var

iu. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A, 

Hartford 6, Conn.

PAIEŠKOJIMAI
Tremtinvs iš Vokietijos 

giminių, Povilo, Kazimiero ir Juo
zapo Armulavičių, kilusių iš Papilės 
kaimo, ir Mikolo iš Tamošiūnų kai
mo. Kupiškio apskrities. Jie prašo
mi atsiliepti šiuo adresu:

Juozapas Shopis.
232 Maple st., Rumford, Me.

i toti ir suskilusias
etas. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., 31.25 ir

Namai, darbas, blankos
Pinu negu tremtinis bus 

pripažintas teisėtu kandida
tu iš Europos vykti Į Ame
riką, jis turės turėti garan
tiją, Įrodančią: a) kur jis 
Amerikoje gyvens ir b) kur 
dirbs, ši garantija turės bū
ti išduota pripažintos Ame
rikoniškos Įstaigos. Garan
tija turės būti pasiųsta ati
tinkamiems pareigu nams

DEMOKRATŲ PARTIJOS KANDIDATAI

Demokratu partija Philadelphijoj nominavo savo 
kandidatai- I prezidento n vice-prezidento vietas 
prezidentą Tsimaną ir senatorių Alben Brakley. 
Kandidatu paveikslas nutrauktas demokratų parti
jos konvencijuj* ,

Noriu Gaspadinės Darbo
Esu Amerikos pilietė, negeriu ir $3.50. Pirkite vaistinėse 

nerūkau, vidutinio amžiaus. Nėrė- Chicagoje ir apylinkėse 
čiau darbo už gaspadine ant farmos arba atsiųskite money 
ar prie biznio. Taigi, kam reikalinga ’ orderį į: (42)

LEGULO, Dept 2,gera namų gaspadinė, rašykit: (30i 
Mrs. F. A. B..

P. O. Box 317, Elizabeth, N. J.
4847 W. 14th Street, 

CICERO 50. II.L

Tikra Tei»ybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

"KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

■



Puslapis AAtuntaa No. 29. Liepos 21 <L l»48je.

Vietines Žinios
AUTOMOBILISTŲ mų, tiems bus duodami pa-

ŽINIAI tarimai kaip tuos trukumus
Aš norėčiau turėti progos pašalinti.

pasikalbėti su kiekvienu au- Rudolph F. King,
tomobilistu asmeniškai; bet Automobilių Registruotojas.
kadangi tas nėra galima.--------------
Ui aš paprašiau visų laik-; reVERE RAK1ETIERIAI 
raščių ir radio stočių Mas- JAU VALOMI
sachusetts valstijoj, kad pa- Revere miesto tėvai, ku*. 
skelbtų jums sekanti prane-tarpe atsirado rakietie- 
simQ- įių, gembleriu ir visokių.

Daugelis automobilistų sURčiu, dabar yra tardomi 
pernai pareiškė man savo jr traukiami atsakomybėn, 
abejojimą, ar šiandien jie Keturi Revere miesto tary- 
sugeba valdyti savo auto* į)OS nariai jau patraukti 
mobilius taip, kaip seniau, įgjgjno atsakomybėn. Dabar 
kuomet buvo da jaunesni, patrauktas atsakomybėn ir 
Jie abejojo, ar nesusilpnėjo vienas biznierius, realestei- 
jų regėjimas, ar nesulėtėjo tininkas Benjamin Siegel 
reągavimas, ar nepablogėjo (vadinamas ir Bertram Se 
susivokimas. Tūli jų pasi- ?al jr Ren Seigal), kuris

O. BOSTON

TEISĖJAS NUKNIAUKĖ 650.000 DOLERIŲ

Newarko, N. J. teisėjas P, James Pellaechia (deši
nėj ) pasisavino iš vieno banko virš pusės miliono do
lerių ir juos išeikvojo mergoms, arkliams ir kauliu
kams. Paveiksle matyti jo širdies draugė, kuri pa
dėjo banko pinigus prašvilpti. Tai yra Michelle Gre- 
neu„ iš Caldwell, N. J. Dabar, kai teisėjas atsidūrė 
kalėjime, ta panelė kur tai dingo ir policija jos ne
gali surasti apklausinėjimui.

sakė norėtų gauti progos ši- gyvena Brookline ir turi sa FARMERYS BROWN TU
RI PERDAUG SVEČIŲ į

Middleboro farmerysį
toms savo ypatybėms patik-i vo ofisą Bostone. Valstybės 
vinti. gynėjas žada dar šią savai-!

Pernai man pavyko jų tę “griebti” storuosius tu 
pageidav i m ą patenkinti. žus
Massachusetts Bonding & tie tūzai 
Insurance Co. sutiko pasko- Revere miesto kai kurie 
linti vienam mėnesiui savo pareigūnai kaltinami, kad „ , ,. e
Driver Educational Cli-ėmę kvšius. varę visokios ?et, 
nic’ą, aprūpintą moksliniais nišies rakietus, leidę gemb- Įąukia --
instrumentais, kurie paro- lenams laisvai lošti ir darė c‘«- .'Patingai to Bostono, 
do, kaip greitai žmogus su- kitokius nelegališkus daly 
sivokia, kaip jo akys rea- kus.
guoja i šviesą, kiek jis turi1 —-------------
jauslumo spalvoms, kiek Sunkiai Serga Petrą* 
vra pastovi jo lygsvara, iri Gabriunas
t t. ! Dorchestery jau ilgą lai-i?,u,w“

Šitie bandymai parodė, ka sunkiai serga senas “Ke-;\a^tls .P? 
kad automobilių vairuoto-Jei vio” skaitytojas draugas tarpe galybė®
jai turi tokių nedateklių, Į Petras Gabriunas, kurs gy- svecll2- 
apie kuriuos jie patys visai įvena 1 Hąrrison Park.

Mrs. M
Mis.

Gardulis Sveiksta '
Marcelė Gardulis,

‘Keleivy”
įsUigoj turė-

musų laikraščio skaitytoja jome keletą svečių iš kitų 
iš Haverhill, Mass. šias die- miestų. Iš Sharono, Pa., lai L 
nas sunkiai sirgo, gulėjo Ii- kėši veterinarijos daktaras 
goninėj, o praeitą savaitę iš Kalvaitis, o iš Brooklyno 
ligoninės išėjo ir atvyko po- buvo*Jonas ir Valerija Kaz- 
ilsiui į So. Bostoną pas bro- iauskai su dukrele Nancija. 

; Ii Bronių Kontrimą. Ligonė Dr. Kalvaitis da nesenai 
dar turi lankyti dažnai dak- yra atvykęs iš Europos ir 
tarą, bet jau sveiksta. stengiasi gauti tarnybą

-------------- prie veterinarijos departa-
Fr; nas Galinis serga. mento Maine’o valstijoj. .. 
Franui Galiniui nesenai ---------------

; buvo padalyta 
'genų operacija

Lankėsi
“Keleivio”

sunki sme* RADUO PROGRAMA 
Cambridge- Lietuvių Radio Korjiora-

' aus ligoninėj. Dabar ligonis cijos programa ateinanti ne
yra atvežtas į D-ro Pilkos * •-
ligoninę ir sunkiai serga.

Franas Galinis buvo žy
mus Cambridge’aus lietu-

dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilocikliu, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika.
:vių kliubo veikėjas ir gerai. 2. Birutės ir Keistučio 
.tenai žinomas. Radio Choras vad. Valenti

nai Minkienei.
3. Pasaka apiePagrvo Keturiu* Banditu*

Praeitą šeštadieni bandi
tai išplėšė vieną avalynės 
krautuvę Roxburyje, o bėg

ėdami jie peršovė vieną po
licininką. Visi plėšikai bu- 

Ivo pagauti
teisėjas juos 
jimą

Magdutę. i
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta
tion, Lithuanian Program, į

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
!

Mes pranešam, kad turime m’i-. 
sų krautuvėj visokių mašinų, 
randavojimui. kaip tai Floor San-, 
ders, Wail Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių. sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

624 E. Broadaay. So. Bostone
Tel. SO 8-414S

Ezpert Watch Repairing 
3 to 7 Day» Service

Ketvirtis and Co.
Wetches 
Radios -

379 W.

- Jeaelry - 
Eleetrical

Broad»ay.
TeL ŠOU

Sa.
4649 □

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Aldais* 

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

SO. BOSTON, MASS.

STR^abStSias|RNĖJ . i‘ ,antra,Jie1ni:M^8.T™SnSdami
o .,^\,Tę"5lA5 teisėjas* juos padėjo į kale-nudžius o skelbimus prašo-:
Stre‘^So;.B<fton<i . P» 25,000 ir 15,000 me'Siųsti į 502 East Broad-

dirbtuvej dar tęsiasi. dolerių belą. Suimti Alanzo wav So Boston 27 Mass vis dar stengia- Kellev’. WHli Richardson,! W*y’ MiX.
sulaužyti. Darbi-- Herbert Gibson ir WilliamDarbi-............ ........ ................ ......

o pinkai pikietuoja dirbtuvę Ward. Banditų peršautas 
i- ir sutrukdė vagonų padavi- policininkas sveiksta.

mą į dirbtuvę. Kompanija _________
iškėlė prieš uniją bylą ir Jaunųjų Lietuvių Radio 
paprašė, kad teismas išleis- Valanda Rengia Pikniką 

deją, ir jo farmą ir tuos ste-itų įsakymą (injunction) Jaunu Lietuviu Draugija/

na augalų augimą ir sako 
dabar susi 

kasdien galybės sve-

Visi nori matyli ir tą išra

buklinguosius vaistus. 
Praeitą savaitgalį apie

1,000 žmonių lankėsi J. 
Brown farmoje ir jam teko

Didžiulis Radio Piknikas 
Artinasinežinojo. Bet tai buvo gry- prieš kurį laiką liga jį už-' 

nai informaciniai bandy-Sruolė ir vis kankina. P. Ga-Į „ . ... , , ,r
mai ir visai nelietė “lais-briunas skaito “Keleivį” Rugpiucio 1 d. Maynar-
nio” automobiliui valdyti, jau virš 35 metu ir nesiski-; P?ie •

Šįmet šita klinika vėl yra ria su laikraščiu ir sunkioje -1*51? ra<“0 . Piknikas su 
prieinama automobilistams ligoje; sako, lvg ir lengviau t fla^ b.e vl?okių piasmat- 
per liepos mėnesį. Bostone sirgti, kai savo įprastą laik- r-.vl>19 ir galybe gerų dova- 
ji bus atdara 30 ir 31 lie-irasti pavartai... .
pos. j P. Gabriunas nrapitame' ^Hnkų i engiami pik-*praeitame / * . ««.j

d; nikai kasmet sutrauki mi-

Reikalinga Moteris
Reikalinga jauna moters mokytis į 

sartuoti vilnonius skudurus. Darbas 
pastovus. Kreiptis: (-> j

329 A st.. South Boston.

Parsiduoda Namas
Bostono mieste parsiduoda 10 fa-

unijai sulaikj-i masinį dirb- kuri išliiko lietuvišką radio 
tuves pikietavimą. Byla bu- valanda, (kiekviena . sek- 
vo svarstoma šį pirmadienį madienį nuo 11 iki 12 vai.

per WTA0 stoti, 740 kilo- 
ciklių, rengia savo pikniką

Suffolk teisme. Teisėjas;
T. O’Connėl bylos svarsty- ,
mą pertraukė ir šį antradie- rugsėjo-September 26 d.

tnį nuvyko prie dirbtuvės _________
persitikrinti, kaip pikieta- $į Sekmadienį Legionierių 
vimas vyksta ir ar pikieti- Piknikas

su visais patogumais, kaina $18,500. 
Kreiptis: (30)

Mrs. T. YASIUK,
.33 Anderson st., Boston. Mass.

Lincoln Market
A. MIŠKINIO RANKOSE

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE B INSUBANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston R-0048
Bau. 37 OBIOLB STBB0 

We»t Beahury, Maaa.
Tel. PArkuey 7-1233 W

ninkai tikrai trukdo ske 
bams įeiti į dirbtuvę. Po to 
bylos svarstymas buvo tę
siamas.

Legionierių Dariaus Gi
rėno posto moterys šį sek
madienį rengia pikniką Ro
muvos parke, Montelloj.

Mire J. Palaima Siuvėjų 
Unijos Veikėjas

Praeitą šeštadieni Dor- 
chestere mirė J. Palaima,

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aaa • IM < 

Ir auT U t

Tai viena iš švariausių ir svei
kiausių valgomųjų daiktų krau
tuvė. Visokios mėsos, dešros, 
sūriai, daržovės, lietuviška duo- 

, na, pyragai ir kiti maisto pro-: 
' dnktaL Sęnįau šita vieta buvo 
žinoma kaip Lincoln Market. 
Užeikit. (32)

Aleksandras Miškinis 
135 Emerson st.. prie Flood 
Square, South Boston.

546 BR0ADWAY
■O. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Bostoa 13S9 i
Filatelistai Laimingi

Amerikos kongresas davė 
sutikimą per šešius mėne
sius išleisti 27 naujas pašto 

veikė- stempes įvairiems įvykiams 
unijos. 149 įr asmenims paminėti bei

Aš kviečiu visus autom o- kare neteko savo sunaus Pi- n?Kai Ka*'ITJHl ^uuauMa
bilistus, ypač moteris, pasi- lypo, kurs buvo Amerikos nia-5’- *^e kitaip bus ir
naudoti šita proga, šimei karo laivvno karininkas ir met. Ka» žino . .
bus duodami ir liudvmai žuvo Pacifike. kovose su ten Jaunėsime naują auto-skyriaus darbuotojas. J. Fa- pagerbti. Filatelistai ar
tiems, kurių stovis bus nor- japonais 1943 metais, lap- gal skalbiamą masi- laima Iietmiskame unijos įtempiu rankiotojai rankas
malus. O kurie turės truku- kričio 19 d ną. o gal kailini koutą- OJokale ėjo nainas pareigas, trina, nes jie turi progos

jei nieko nelaimėsim, tai:atstovaudavo lokalą siuvė- savo rinkinius papildyti 
nors padėsim išrinkti lietu-i jų unijos konvencijose ir gražiomis ir naujomis stem- 

. viską gražuolę ir gerai pa-i aktingai veikė įvairiose lie- pėmis.
šumysim. įtuviškose organizacijose. ----------------------------------

---------------- LLaidotuvės įvyko antradie-

šie- žinomas sandariečių
Gal nuvykę; jas ir siuvėjų

KAS LAIVES ŠITĄ $2300 VERTĖS 
KAISER-FRAZER Atvažiavo į svečius ir mirėjnį

I Zigmantas Nikstėnas, ku
ris gyveno Amsterdame, N.

. Y., atvažiavo anądien į So.
Bostoną pas sūnų pasisve-

ir staiga J}-*0! namus jaunas jurininkas
apopleksŲos Tas atąt ko|pau, nak6a jš pif.
peieitą penktadieni, 16 he- ma(]jenjo j antradieni kaž-Į 
pos. Runas tuoj buvo įsvez-

Jurininkas Prisitrenkė 
Krisdamas Is Buto

Parvažiavęs apsilankyti 
jaunas

Paul Bennctt nakčia iš

$250,000 Lietuvai vaduo
ti nebus didelė suma, jei 
Tu. Tautieti, prisidėsi savo 
gera auka!

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (33)

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

SO 8-2483

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(BEPSTS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 M t®, . 

NadėHomhi ir SviiiIsJIiNbIu:
nuo 10 iki 12 »Tts 

178 HABVABP 8TBEBT

CAMBBIDGE. MASS.

1

TaL 8OU »
DAKTARAS

J. L. Paiakamu
OPTOMETRISTAS

4 durų 1948 Kaiser Scdan automobilį

Liet. Radio Korp. Milžiniškam Piknike

Nedėlioj. AUGUSTO 1-mą. VOSES PONI). MAYNARDE? 
ir kitas laimėjimo dovanas. $300 I. J. Fox Kailini koutą su 
kailine kepure, ir dausreli kitų puikių laimėjimo dovanų.

Pastaba Lietuvės
merginos

Iš kurio Naujos Anglijos miesto bus šių metų gražuolė? 
Pereitu metų gražuolė buvo iš Uorcesterio. Merginas kvie
čiame iš visur dėl Miss Lithuania of New England.

Kas laimės naują 1918 dc-luxc KcnmoreAVasher. skalbia
ma mašiną vertės $117.98 ir kitas įžangos dovanas?

Visi kviečiami iš visur suvažiuoti susitikt šiame metinia
me piknike su draugais ir sykiu dalyvauti šiame puikių do
vanų piknike.

Programa gvarantuojama linksmint visus, senus ir jau
nus. čia bus smagumo visiems. Tarkitės su draugais susi 
tikti Lietuvių Radio Korp. metiniam suvažiavime.

Bušai išeis iš visų miestu nuo Piliečių Kliubu. Tolimesnių 
informacijų klausykite lietuviškus radio programus nedė
liom is. 9:30 iki 10:30 vai. rytais per stoti W0RL. 950 kilo- 
cycles.

Valentina Minkienė. Muzikos Vedėja 
Steponas Minkus, Biznio Vedėjas.

tas į Amsterdamą, kur gy
vena velionies žmona.

Sūnūs Edvardas, kuris 
įgyvena So. Bostone, yra ve-į^*/’ 
dęs Akstinaitę ir dabar lan
ko Northeastem Universi 
tetą.

kaip iškrito iš savo buto 
trečiame aukšte, South Bo
stono projekto name, ir 
skaudžiai prisitrenkė. Jis 

40 pėdų. Dabar guli 
ligoninėj.

Drg. S. Barz Grįžo ii Li
goninės

Dorchesterietis drg. Stan
ley Barz šias dienas grįžo 
iš ligoninės, kur jam buvo 
padaryta gerklės operacija. 
Drg. Barz buvo užėjęs į m*-; 
sų redakciją ir sakėsi jaut 
sveikstąs ir

EXTRA! NAUJIENA!
Nuo š. m. liepos is d. kas j 

sekmadieni, nuo 4:30 iki 5 
vai. popiet veikia nauja*
radio pusvalandis —

“TREMTINYS”
WVOM stotis, 1600 kil. 

Brookline, Mas*.
Radio bb'igonįis perduoda-1 

jaučiąsis gerai. mog vėliausioj žūrios iš Lietu
vos tremtinių gyvenimo Vokie-! 
tikoj ir kitur.

Įvyks sj sestadienj, Įieposį 4;30 p^., >
Įsteigėjas

Dorchesterio Moterų Klubo 
Išvažiavimas

24 d. iš ryto nuo Dorcheste-, 
rio Piliečių Klubo namo? 
1810 Dorchester a v. į Lynn 
Beach. Jei pasitaikytų lie
tus, tai vaišės Įvyks Dor
chesterio L. Klubo patalpo-, 
se.

Tremtiny.' Anthony Norvaiša.:

Garbės
John

Rėmėja.’: 
V. Burbul.

(pd32)

INDAMS PLAUTI 
Reiki* vyrų ir moterų

Darbas nuo 6 ryto iki 2 popiet.
Labai geras atlyginimas. Kreiptis tarp 5

piet pas Blinstrubą:
BT.INSTRUB’S VILLAGE

304 Broadtvay, South Boston

ir 8 po- 
(31)

Nuo šešių iki Septynių

Tai geriausia
PILONO distance

Ofiso
Nuo 9 ryta MI T 

Šaradomis:
Naa • ryto M U

447 
SO. KOŠTOM.

DR. G. L. KILLORY
18 Trt t SU Kimhal 

Kambarys 285
BOSIS2:

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ UGŲ 

Darė Kraujo Pitiiriaimt
Valandos:

Nuo 9 ryto Iki 7 vak. 
ModOiom, amt 10 ryta

• NAKTIES KAINOS nuo 6 P. M.

• GREIT PASIEKSI prieš vakaro 
skubą.

ŽMONĖS dažniau 
tarp 6 ir 7.

huną namie

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų heliam*, vesttt- 
j vėms į namus ir salta. (-)

Savininkei:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas SkeadaBe.
Telef.: ŠOU 814L

NKW ENGLAND TELIPNONI 

AND TELBGRAPH COMPANY

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(insorsd 
Movera)

Perkraustom 
čia pat ir i to
limas ristas.
Saugi prietiura,
826 BROADMAT,

80. BOSTON.
TsL SOUth

I
Z s




