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Rusijos Agentai Amerikoj Elgias 
Kaip Gengsteriai

KidnaFina Savo Pabėgusius Piliečius — Ginkluoti Ver
žiasi į Privačių Žmonių Butus — ‘Protestuoja”, Kad 
Amerika Neišduoda Sovietų Budeliams Pabėgusių Rusi
jos Valdininkų. «

--------- i------------------------------ ,
Berlyne Padėtis 

Neina Geryn
Maskvoje eina derybos 

keli rusai mokvtojai, kurie tarp Vakaru valstybių ir 
mokė sovietiškoj mokykloj J Rusijos dėl Vokietijos ir 
rusų valdininkų vaikus. Tris’dėl Berlyno, o Berlyne pa- 
mokvtojai nepasirodė ir ne- dėtis visai neina geryn. Tie- 
išvvko. Pasislėpė mokyto- sa. amerikiečių ir anglų 01- 
jas M. I. Samarin su savo blaiviai dabar jau nugabena 
žmona ir trimis vaikais ir i Berlyną per dieną virs 
m.okvtoja O. S. Kosienkina. 4,000 tonų visokių prekių. 

Praeitą šeštadieni sovie- bet nišai grasina suvaržyti; 
tu konsulato automobilis, orlaivių skraidymą, 
kuriame važiavo sovietų Praeitą sekmadienį nišų 

policija įsiveržė į vakarų; 
zoną Berlyne ir suareštavo 
visą eilę vokiečių policinin-

Rugpiučio 1 d. Sovietų 
laivas “Pobieda” išplaukė 
iš Ne\v Yorko į Rusiją. Tuo 
laivu turėjo plaukti namo

važiavo 
konsulas ir vicekonsulas su 
dar vienu tarnautoju, nuvy
ko į Clarkston prie Nevv

BUVĘS VALDININKAS UŽGINČIJA KALTINIMUS

Atstovų rūmų komisija “neamerikoniškai veiklai" tyrinėti apklausinėja įtar
avusi federalinės valdžios valdininką (dešinėj) Silvermaster.tą šnipinėjime buvusi federalinės valdžios valdininką (dešinėj) Silvermaster 

Paveiksle matyti komisijos nariai (iš kairės į dešinę) Kari Ė. Mundt, J. E. 
Rankin ir J. H. Peterson. Silvermaster užginčijo visus kaltinimus dėl šnipinė
jimo, bet atsisakė pasakyti, ar jis yra ir ar kada nors buvo komunistų parti
jos nariu.

Yorko i “L. Tolstojaus fon- kų ir išgabeno juos į rusų! 
d arijos” farmą ir iš ten pa- okupuotą miesto zoną. Va- 
grobė vieną pabėgusią sov. karų valstybių atstovai dėl-j
mokytoją. Sovietų konsulas to įteikė rusams protestą ir j______________________________________________________________________

Skaudžiau- akli g^msirasyti Ar<fių Pabėgėliai
kytoją buvo pagrobę. _ Bet kus. į gfojį Pasaulio Vieta Vienas Omaha, Neb., Labai Skursta
pasirodė, kad mokytoja jn/mn Jungtinių Tautų genera- bankas atidarė čekių są- 300 tūkstančiu arabų vra
Rosienkma kreipėsi į zinoy Atvyks Tik 40,000 5 Jjnis sekretorius Trigve Lie skaitąs akliems i?
mą rusų demokratų veikėją 
Zenžinovą prasydama jai 
padėti pasislėpti nuo sovie
tų, nes ji nenori grįžti į Ru-
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Truman Kritikuoja Kongresą 
Už Neveiklumą

Kongresas Išsiskirstė — Priėmė Tik Labai Mažą Dali Įs
tatymų — Prezidentas ir Demokratų Partija Kritikuoja 
Kongresą — Sako T. Dewey Neparodė Vadovavimo

Amerika Davė Ru-, 1>laclta šeštadienį vakare 
.. . . i kongresas įssiskirste vasa-sųai U ramumą iros atostogoms po 13 dienų

Kongresmenas John Mc-į posėdžių. Prezidentas buvo 
;Dowell iš Pennsylvanijos'pasiūlęs kongresui išleisti 
pakartotinai iškėlė kaltini-;skubiai įstatymus kovoti 
mą, kad Amerika per karą j prieš brangenybę ir įstaty

tis kelių kartų davė Rusijai !mą apie butų statybą. Iš 16 
į uraniumo metalą. Jis sako, visokių sumanymų, kurie
paskutinį kartą uraniumo 
metalo rusai gavo 1945 me
tais. J. McDovvell sako, ra
sai dar norėjo gauti 15 tonų 

į uraniumo metalo junginio, 
i bet “kas tai apsižiūrėjo” ir 
nebedavė.

Nevv Yorko “Chemitar 
ICompany” dabar to kon- 
igresmono iškeltus faktus 
patvirtina ir sako, kad ji 

į užpirko ir išsiuntė į Rusiją,
Į nuomos paskolos tvarka, 
tam tikrą kiekį uraniumo, 
bet tas buvo daroma su val
džios įstaigų pritarimu. Ta 
kompanija sako, kad tuo 
laiku dar niekas nežinojo, 
kad uraniumas bus toks 
.svarbus atominės energijos 
gamyboje.

gulėjo prieš kongresą, buvo 
apsvarstyti tiktai trys. Iš 
prezidento pasiūlytų prie 
monių kovoti prieš brange 
nybę kongresas nutarė duo 
ti vyriausybei įgaliojimą 
kontroliuoti pardavimą pre
kių ant išsimokėjimo ir re
guliuoti bankų kreditus, bet 
jokių kitų prezidento pa
siūlymų dėl kainų kontro
lės ir dėl paruošimo kai ku
rių trakstamų prekių racio- 
r.avimo kongresas nepri
ėmė.

Dėl butų statybos prezi
dentas siūlė priimti senato 
jau seniau nubalsuotą “Taft 
-Ellender - Wagner Įstaty
mą”, bet kongresas nesuti
ko nė to padalyti ir priėmė 
tik ikd-aiyma aDįe rėmimą 
privačios statybos pigiems 
namams statyti.

Demokratų partijos vado
vybė sako, kad republiko- 
niškas kongresas pasirodė 
nepriaugęs savo uždavi
niui, o republikonu partija 
pasirpdė nevieninga ir ne
sugebanti pati savo plat
formoje surašytų pažadų 
vykinti. Sako, republikonu 
kandidatas į prezidentus, 
gubernatorius Thomas De- 

Vėliau St. I>aurent užims Wey, neparodė jokio vado- 
Mackenzie King vietą ir vavimo ir veik visai į kon

greso darbą nesikišo.
Prezidentas Trumanas 

rengiasi pasirašyti kongre
so priimtus įstatymus, bet 
prezidentas labai nenoro
mis tą daro, nes kongreso 
priimtieji įstatymai neduo
da vyriausybei galimybės 
kovoti prieš brangenybę.

žmonėms ir pabėgę iš žydų teritorijos 
paskelbė šeštadienį savo,kiekvienam norinčiam duo-Palestinoj ir randasi kai-

• Mr. lieo Carusi, naujai ĄP“ Jungtinta T«w-į da ėekių knygutę. Aklieji mynin&e arabų valstybėse.
*......... “ tų organizacijos veikimą įrzmonęs ne tiktai tun pasi- Tų pabėgėlių padėtis yra

sako, kad dabartiniu laiku rašyti čekius, bet turi pri-labai skurdi, kaip praneša 
Vokietija yra skaudžiausio- dėti ir savo nykščio nuo- Jungtinių Tautų atstovai iš! 
ji pasaulio vieta. Sekreto- spaudą, o kad aklieji galėtų arabų kraštų. Jie sako, kad

D. P.
__ ~ * paskirtas išvietintųjų žino

si ja. Zenzinovasjai patarė nių imigracijos komisionie- 
vvkti į Tolstojaus vardo rius sako, kad per ateinan- 
farmą, kur yra rusiška mo- čius 11 mėnesių į Ameriką 
kvkla. o-jUc atvv-L-ti Hutai Art ooii ^us siūlo, kad didžiosios lengviau pasirašyti, čekiai arabų pabėgėlių skurdas 

g3- - / • ’ valstybės susitartų dėl Vo-’turi iškeltas linijas ir taip yra nepalyginamai dides-

Kanados Liberalų
Naujas Vadas

Kanados valdančioji libe
ralų partija laiko savo kon
venciją Ottawoje ir turėjoMokvtoias Samarin sura-i išvietintųjų žmonių, nors y tun unijai n v««x venciją Uttawoje ir turėjo

do kka vietą pasislėpti ir įstatymas ‘ numato ‘įsileisti į”*?08 ar .Ul.. Jungtinių pat įskeltas pinigų sumas nis, kaip išvietintųjų ^dų; brinkti sau naują partijos 
oo Kitą vietą paoi.iepti f L • Tautu organizacijos rėmuo- čekio pakraštyje, taip kad Europoje ir arabu vra dau- vada i vieta naritraukian-sovietų agentai jo dar neuz- jų 100,000. Tiek mažai at-, - * ma: nnn ‘ į’i:ietų agentai jo 
tiko pagrobti. Kad 
gojus nuo bolševikų 
tas sovietų mokytojas 
sekmadienį pas F. 
prašė apsaugos. Jis kartu 
atidengė daug paslapčių TITO-MASKVOS GINČAS 
apie Sovietų Rusijos agen-1 JAU SENAS
tu veikimą čia Amerikoje. j Tito valdžia Belgrade 

paskelbė dokumentus apieJ 
Maskvos ginčą su Jugosla
vijos diktatorių ir tuose do-

TEXAS VALSTIJOJ badauja. 
Texas valstijoj didmies-

Šį pirmadienį Rusijos 
ambasadorius Paniuškin tu
rėjo drąsos nueiti Į Valsty
bės departamentą ir ten jis 
i eikalavo, kad Amerika 
tuoj pat išduotų sovietams 
pabėgusį jų mokytoją Sa- 
mariną su jo šeima! Amba-

Maskvos atstovas Belgrade 
norėjo Įtraukti jugoslavius 

_ j rasų šnipų tinklą, kad šni- 
šadorius dar reikalavo, kad pai pranešinėtų apie Tito 
Amerika neleistų čia veikti
“antisovietiškoms” organi
zacijoms, nes tai esą prie
šinga 1933 metų Amerikos- 
Sovietu sutarčiai.

MARSHALL PLANAS 
VYKDOMAS GYVE- 

NIMAN

čiuose šeimininkės paskelbė VALSTYBES DEPARTA-| vyriausybės priešakyje. Oa 
“mėsos streiką ’ ir nebeper- MENTAS ĮTARIA MAS- bartinėj vyriausybėje St.
ka mėsos dėl aukštų kainų. 
Daliai mieste mėsos krau-

KVĄ
Valstybės departamentas

kurnėtuose sako, kad ein- mi™ Marehal“ plano jLu uves , vl’al ma?al . mėsos paskelbė platų <l»k»n>enU 
čas iškilo jau prieš du metu. ™ paskirta viena biHo beparduoda. o setm.nmkes apie bobevikų veiklą Arti- 

atstovas Relerade IE .sako, jos sus.la.kys nuo me- muose Rytuose (Graikijoj,

Laurent buvo užsienių rei
kalu ministeris.

I ANGLIJĄ ATSKRIDO 
DAUGIAU ORLAIVIŲ

valdžios žygius. Rusija at 
siuntė į Jugoslaviją savo 
“ekspertus”, o tie ekspertai 
Jugoslavijoj norėjo gyven
ti, kaip dideli ponai ir jau- 

Valstybės departamentas Įėsi, kaip užkariautoj šaly-
išklausė ambasado riaus 
skundo, bet nepažadėjo 
jam išduoti pasislėpusio so
vietų piliečio Samarino. Pa-' 
bėgęs sovietų mokytojas; 
greitu laiku bus pakviestas į 
į kongreso šnipų tyrinėjimo 
komisiją paaiškinti, kaip 
Rusijos agentai veikia A- 
merikoje. Valstybės depar
tamentas neskelbia, kas bus 
daroma, kad išgavus iš so
vietų konsulato neteisėtai 
pagrobtą mokytoją Kosien- 
kiną, kuri dabar yra laiko
ma sovietu konsulate.

je. Žodžiu, “pasitikėjimas 
tarp Tito ir Stalino jau se
nai mirė.

DERYBOS MASKVOJE 
DAR TĘSIAMOS

Pirmadienį Vakarų vals-

BROWDERIS NEPRIIM
TAS Į KOMPARTIJĄ
Amerikos 

lijos konv 
nutarė nepriimti
deri į partiją
toliau išmestu iš partijos.

5Simam"Uii l'iva,?riSKmX;s0S1 pirkimo. kol’kainos ne’ Turkijoj’ IranV’ .kuJ ™?ai I Angliją pribuvo dau- 
™ i kiTokiu reikmenų uš- nukns- varo propagandą ir stengia-;gjau Amerikos sunkiųjų
nų u kitokiu reiKmenų uz _________ S1 sukelti drumstą. Valsty-1 bombelių ir rakietiniais

zni ŠVEICARIJA RENGIASI bės departamentas nurodo,j motorais" varomų lengvųjų 
ori,, SUĖSTI PASAULĮ kaip rusai bandė js stipriu- karo ,„.|aivių. 90 didžiųjų

miiinnu ir It-iliiai ii" Columbia universiteto ti Irane (Pensijoj), kaip jie Amerikos bomberių daly- 
milionų doleriu * studentai išleido savo žur- vedė ^ir veda propagandą vauja oro manevruose ben-

RUSAI STIPRINA SAVO 
ZONĄ

Vokiečiu laikraštis “Tele-
nalą, pavadintą “Loose Pu- prie? Turkiją ir kaip norėjo Įdraj su Anglijos karo oriai- » išeinantis britų oku- 
blication”, kuriame išsity-sukelti pilietinį karą (»rai-j viais. lengvieji karo oriai- puotoj Berlyno dalyje, pra-

RUMUNIJA “BALSUOS” čioja iš labai plačiai skai- kijo). 
DĖTIS PRIE RUSIJOS? tomo

Lengvicj
1 viai skrenda į Vokietiją,

žurnalo “Life” ir skel- Kritiška vieta dabar yra [km- sustiprins Amerikos ka- 
didžiulėmis raidėmis. Vokietija, bet ir be Vokie- ro pajėgas.Iš Rumunijos pabėgėlių bia ____

Turkijoj ateina žinia, kad kad Šveicarija rengiasi -u tijos santykiai tarp Vakarų
Rumunijos gyventojai rug- ėsti visą Europą ir planuo- ir Rusijos visur yra įtempti TBYą miiionai rfna 
piučio 23 d. bus varomi bal-' ja su savo slaptu ginklu — ir visur reikia budrumo,, 1 JHSriki
stioti už prisidėjimą prie i Alpėmis užkariauti visą kad nuo rusiško imperializ-| llt^
Sovietų Sąjungos, kaipo pasaulį, žurnalas labai pa- mo apsisaugojus. y- J peš pa
viena iš “Tarybinių respub- traukė žmonių akį ir jautybių atstovai matėsi Mask- _ ............. a ____ _

yoje su V. Molotovu ir L*!,i"kų'\ Kalbos apie Rumuni-■ keliosdešimts tūkstančių 
trecio karto tarėsi su juo jOP įjungimą į Sovietų Są-t žmonių jį nusipirko, kaipo 

i-----  i—--- • . • linksmą, studentišką džio-dėl Berlyno krizės ir dėl 
busimų derybų dėl Vokieti
jos likimo.

Derybos ir Belgrade dėl 
‘‘Dunojaus laisvės” irgi tę
siamos, nors ten mažai vil
ties, kad bus prieita susita
rimo bendrai tvarkvti susi-

jungą jau senai girdisi, o, 
sako, Įio Rumunijos seks 
Bulgarija, Vengrija ir kitos 
rasų pavergtos šalys.

UNIVIS KOMPANIJOJ 
STREIKAS BAIGĖSI

no ir padarė pakraščių gy-
AMERIKOJE DAUG
LAUKINIŲ ARKLIŲ
Oregono, VVashingtono ir j žmonių tų upių pakraščiuo- 

Montanos valstijose dar se liko be pastogės, o vien
_ ____ yra nemažai laukinių ark-;tik Geltonosios upės slėnv-

KAS MENUO 10,000 ŽY- lių. kurie laisvai ganosi po je potviniai sunaikimo virš 
DŲ VYKS PALESTINON ganyklas ir naikina žolę. miliono tonų ryžių derlių. 

Kas mėnuo dešimts tuks- Senatorius ?Jo»>e iš Olego-
tančiu žvdu iš Europos bus no siūlo tuos laukimus ark- EUROPOJ GALYBE FAL- 

i Palestina aivi- liūs isgaudvti ir, įsskerdus., SYVŲ DOLERIŲ

neša, kad rasai savo zonos 
vakarinėj dalyje kasa ap
kasus, daro paskubomis su
stiprinimus, atg;d>ena ar- 
motas ir jas įtaiso sustip
rintose vietose. Sako, pale 
okupacinių zonų sieną ra 
sai visuose miškuose dari 
kokius tai kariškus prat'Iventojams milžiniškus nuo-j mus ir ,yg Jllošiasi netik- 

sstolius. Sako 3,000, > >0 tiems įvykiams.

ka.

Iš Londono praneša, kad,siūlymą ir unijos nariai! ša Amerikos žydų organi- vakarinių valstijų gyvulių j vų dolerių ir du trečdaliai
E. Bro\vderis kreipėsi į par- ten labai abejojama, ar su grįžta i darbą. Streiko lai- 
tijos konvenciją, kad jam Rusija galima bus susitarti į ke buvo nemažai incidentų 

dėl Berlyno. Sako, rusai vii- ir dirbtuvė buvo policijos ir 
kiną derybas. milicijos saugoma.

butų grąžinta teisė skaitytis 
partijos nariu.

zacija “Joint Distribution rugintojams, nes iš lauki- tų falšyyų pinigų buvo pa- 
Čommittce". vi?o iš Euro- mų arklių niekam nėra jo- gauti Marselėj, pietinės 
dos i Palestina išvyks 700.- 1 ios naudos, o nuostolių tie Franci’os uoste, kur yra ga- 
000 žydu ot uliai pridaro daug. lybė falšyvų dolerių.

SIŪLO KOMUNISTAMS 
LAIVĄ IR KAPITONĄ
Teisėjas Lee B. Wyatt, 

Georgia valstijos aukštojo 
teismo narys, kurs buvo 
Niurcmlrcrgo tarptautinio 
teismo narys, sako, kad A- 
merikos komunistus reikia 
susodinti į laivą, duoti jiem 
kapitoną Wal1acc ir pasiųs
ti juos į Rusiją. Teisėjas 
sako, Rusija sulaužė visus 
susitarimus, padarytus Jal
toje ir Potsdame ir su ta 
valstybe joks susitarimas 
nėra galimas.
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TREČIOJI PARTIJA SE- tai, ypač jų vadai, yra Ru- 

NIAU IR DABAR sija? šnipai
_____ Žinoma, tos panelės ati-

Iš dvejų kartų praeityje dengtos paslaptys nėra jo;
Amerikoje buvo bandoma Kio.- paslaptys, nes sena. 
sukurk trečia partiją. Abu jau yra žinoma, kad kiek- 
kartu pasimojimas * buvo \ ienas tikras komunistas 
p Varne ir gilus. Bet niekad turi būti Rusijos patriotas 
praeityje svetimos valsty- ir turi visomis išgalėmis 
bės “penktoji kolona’’ ne- tarnauti Rusijos interesams, 
bandė išeiti i Amerikos po- Jei k. munistas gali pagel- 
litini gyvenimą su savo bėti Rusijai šnipinėjimu, 
“partija”, kaip tai daro da- jis turi šnipinėti. Jei jis ga; 
bar Wallace 'trečioji parti- ii outi naudingas Maskvai 
ja”. Savaitraštis "Xew Lea- sabotažu, jis turi būti sabo- 
der” apie trečią partiją se- tažr.ir.kas. Jei jis yra per 
niau ir dabar sako šitaip: daug menkas paukštis, kad 

„.„.galėtų būti naudingas šni- ----------- ar jis

STUDENTAI RKIETUOJA VIENĄ KIRPYKLĄ

Kalifornijos universiteto studentai’ r . tarė pi-.ietuoti vieną kirpyklą West- 
wood kaime už tai. kad kirpėjas atsi-ukė kir: ti negrą. Kirpėjas aiškinasi, 
kad jis "nieko neturi prieš negrus”, et negalėjęs jo nukirpti, nes negrus rei
kia kitaip kirpti, negu baltus. Jis sa o. be : a tyrimo negro nenukirps!! Stu
dentai protestuoja prieš rasinę diskriminaciją. kuri yra Amerikos gėda.

Kas Savaite

“Visvien. ka .r.e imsakyti prieš Tbeodoro Roo-. d
vrito progresyve par-.:,,. «- vĮ: ftu.
kas negalėjo nieaco pasaK.... ®.
prieš jos vadų ir narių patr-.o- 
tizmą

, , - r manevru, Kūne vra naudin-Treta.s oalvvavo dangei.- pa- . .. T. c - - , •;... - v.,^:gi Rusnai. Dabartiniu lai-zangių — ’-----

Jie Matė Staliną Kunigas, kaip ir kiekvie-
Triju didžiųjų demokra- nas kitas pilietis, tun teisę 

tijų atstovai Maskvoje ma- skelbti savo tiesas . Be. 
tė "pati Staliną”. Kaip ubą- jei kunigas užsimano priau
gai su kepurėmis rankose, tis Į kitų piliečių teisiai 
didžiųjų galybių atstovai savo menkos duseles “tie- 
laukė* prie Kremliaus vartų, somis’, kiekviena.- pilieti*
kad -----
imtų
ra? dėl” * Vokietijos. Dievas jam duotų truputi

Ką Stalinas pasakė Va; daugiau tolerancijos.
karų ambasadoriams viešai Tas kunigas sakosi nebi- 
dar nepaskelbta. Bet tuoj kad ji žmonės vadins
po pasimatymo visi trys di- “progreso priešu”. Mums 
tižiųjų galybių ambasado- atrodo, kad jam geriau tik 
riai, linksmai juokaudami/tų dvasiško žandaro titulą.-, 
parbėgo i Amerikos amba- Unijo, ir “Trečioji” 
sados rūmus n tuoj pasiun- Viso5 didžiosios darbi- 
tė ilgiausias telegramas sa- ninRu unij03 atmfetė “tre- 
vo vyriausybėms, mformuo--- . Wallace partija, kai-

~7. .“ šitos tvarka. Kurstvti neva- .• • uz •pnrt Ameriką Į)p|«||||c ||« Vairine
izec ir garenge. prie vis, oolitiniu l/Vl llllS II IVdlIlUO
-'r-ągr.- Konvencijoj 1912 A* . - - ,. -

sakvmo. Reikalas tas. kad <*a™ .4^ t k3 ^^.^^’įpo kenksmingą ir dargi pa
blukęs vra toks keistas su- Kalk -1L? šypsosi ir kaip i u-: vojingą unijiniam judėji 
tvėrimas. ins kain tik karš- Ke s*™ taikos pypkę . ' : - -
sakyi
blakės _
tvėrimas, jos kaip tik karš- Ke taikos pypkę . Ta partįja pavojinga
čių ir nemėgsta. Jei Susnin- Galingos Amerikos am-!todėl, kad jos pagalba reale; 

Amerikos farrneriai jau yra geras ir javų kainos nė- kų Jurgis jų turi, aš jam basadorius kruvino dikta-įeiniai republikonai gali

jų organizacijos ouvo ot-c.a- 
liniai atstovaujamos toje ko 
vencijoj. Platforma ouvo pn- ti faktai apie atskirus ko 
imta delegatų po išsamių ir munistų vadus ir ju šnipi-

Miss E T Bem'ev iškei- -vra geras, štai keletas o ne tuoj pat. nes gyvuli langus, pašutinti blakes di- pas kitą kruviną diktatorių, 
ri- ti faktai anie atskirus ko-ikai^: paauginti ima laiko. deliame karštyje. Jos iš- irgi vardan taikos ir minkš-

Kviečių šiemet užderėjo Kainu pa.aikvmar- Ame- nyks. Jei Susninkų Jurgis takaulisko keliaplupščiavi

r.eisnvss.
duoda

sin valstijos CIO Politinės 
Akcijos Komitetas išmetė 
iš savo tarpo 7 unijų vadus, 
kurie klaidingai informavo 
unijų narius apie "trečiąją

iZdoMtoštis -Eco- i X
,L,f apie Anglijos , ^čiąa pZ"
nenkos portiką santy- ■ ‘ mer^ė „ pJUkė“Rooerto M. LaFoUerte’o tus patvirtina ir keletas ki- tok- derlius būdavo asis) su repuo...toniška dėlto

progresyvė partija neturėjo tų buvusių Įtakingų komu- normaius pnes desimti me- dauguma, oaug, kas manė. -rimą 
tos galingos politinės para- nistų. kaip Louis Budenz. L^*
mo.-. kokią turėjo pirma- Roo- \Vhittaker Chambers
seveltas. bet ji turėjo kitką. . T . .., t d J . Bet Justicijos aepartaka T. Rooseveltas butu taoai , , j •- —* -r • r : . _ mentas sako. kad išnoreies turėti. Tai buvo t:.<ra _ _ r. , ,
darbi,' partija. Už jos rtorėjo T- <*u,otų pa ro- pernai komų s
An>«fc» Darbo Federacija by>S blhonas buse
kari iki to laiko laikėsi nuo- V“ .^munistų vadus uz Avižų derlius 
šaliai nuo politikos. Kada dar- tart • __________
bo žmonės, socialistai ir at- vaiuziai ousenų. aroa zuu tmiionų pardavinėjami tok, ~.s ze- -Keleivio" redaktorių toms perralizmui Amerikoj daue "®.?", °
Stovai nuo itakiazu pažangu ££» momU kainomis, jo. tarmę- blakėms ėsti. Jis sako: Tuklia ‘•nri^bol& lelkaluf
grupių iš Viso krašto susirin- J? ,na! '!'■ mazdaH? -300 nulionų nai nebegalėjo įsstt-.okėti.
ko i Clevelando konvenciją e €

apie blakes
kad kainu :,alaikvmas far- švarumo ekspertai. kiuose su Lenkija rašo ši

taip:
3- O “Anglijos ir Amerikos 
ingu politika link Lenkijos pas- 

dedasi kuriniais karo metais reiš-

ją pasmerkė ir pas 
prieš ją.

\Vallace partijos pasiro
dymas gali pakenkti libera
lams rinkimuose. Bet kartu 
tos partijos propaganda

1924 metais, jie sudarė tikrą paro
tieka tiktai tos panelės bušelių daugiau, negu duo- Tokiu laikų niekas r/beno 
dymai, kurių neužten- davo normalus derliai prieš ri sulaukti. Bet a? kair.t

užiruiniriKų unijinius
kas šūkauja “prieš bolše- ieika^

“Aš manau: tokie, kaip bet tas visas suka- Jų “Programa”
menševikų ir klerikalų re- V-1/35. *ai *‘1'a tlk tusciazo- Henry Wallace Philadel- 
daktoriai... artimoj ateity f z!a\.ir?a^. n®s Amerikos P i joj sake. Jei a- bučiau 

5avo r ir^tus’ To- politikieriai, tiek demokra- prezidentas, jokios knzes 
dėl. kad darė neapįalvo- tai tiek ir republikonai, vis Berlyne nebūtų” 
tas Klaidas eidami prieš nednsta nuo Jaltos ju- Žurnalistas N. White pa- 
srove " dosystes atsisakyti ir vadm- klausė vieną iš didžiųjų

y. . , _ ti daiktus jų tikraisiais var- wallacinių vadų. kairia-
spami rašytoją Howard

pnes n suiauKt:. tset a Eamų 
“minimumas” ne?a’.ėtu būtiKac Įtariamuosius pa- dešimti metų.

sa. Roben M. LaFoiiette prieš tra£kus 1 teismą. šiais metais ir Europoje nustatytas žemesnis tai jau
ir po konvencija aiškiais ir - Ko1nę'e3°..komisijos, ku- yra neblogas derlius, todėl į kitas klausimas ir čia pina- 
griežtais žodžiais atmetė viso- 5«abar,15 Rat?J° Pfa<iė- Amerika mažiau turės, eks- ri politika, rinkimai tr far- 
ki bendradarbiavima su ko- k0™?,15^ 5niP5 P^ucU kviečių ir Kitų ja- merių ' .....................

Amerikos liberalizmo kongre- fs<l.

Menševikas.

busnmkų dais.
s Amerika savo i • •»»blakėmis, tai V^a‘ ,r.

—. Buvusi bolševike. Eliza
iti už ta Terrill Bentley. sako.i H. Fast atsakė: “Krizės 
.? komunistų vadai gyvena, nebūtų, nes mes pasitrauk-

Fast. kaip tai reikia supras
ti, kad "krizės nebutu”?

komunistu, kuriu pirmoji išti- agentai, Runų praėjusiais metais, o todėl “Keleivv e”
kimybė priklauso svetimos reiKia 5au?oas- ^ziau ir pašaro Pus su- J. Alpuko
valstybės, vyriausybei. Ne- ' naU lota.
amerikiečiai ar anti-amerikie- 
čiai visą laiką posėdžiavo iaike 
konvencijos. Karts nuo karto 
jie siuntinėjo į konvencija sa
vo pasiuntinius ir nurodinėjo, 
kas turi būti daroma. Jų Įsa
kymai be jokių išimčių buvo 
pildomi. 3,000 delegatų netu
rėjo ką sakyti nei dėl platfor
mos, nei dėl kandidatų.

“Platformos dalis, kuri lie
čia vidaus reikalus, žada kiek
vieną reformą, dėl kurios 
Amerikos liberalai kovojo 
praeityje... Bet užsienių poli
tikos klausimuose platforma 
yra 100 nuošimčių stalinisti
nė. Ji yra izoliacionistinė iki 
pagrindų. Ji siūlo, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės 
praktiškai atsisakytų nuo sa
vo internacionalinės atsako
mybės. Kur Amerikos ir Ru
sijos interesai susikerta, plat-

SAKO, NERAUDONAS

apie
paskelbtus A. 

atsiminimus, 
buvo rusiškoj ver-

Archangelsko.

BALF SUTARTIS 
SU IRO

kaip tikri buižujai ir toks tume iš Berlyno”.
Brovcderis nesisarmatija tu- —0 kas paskui? — pa
rėti ne tik čia Įprastą maši-, klausė White. 
ną. bet ir šoferi, kurs tą po- —Paskui ' pasitraukturpe 
ną vežioja. O apie komuni- iš vakarinės Vokietijos, iš 
stų eilinius ta pati buvusi i Europos ir iš Azijos — at- 
komunistė sako. kad jie yra ?akė tas gudrusis “taikos” 
“sakeriai”, kurie tiki va- dalytojas.

kaip jis
Be; nežiūrint Į gerą der- gijoi. :

iių ir visokiu ja\Ti pertek- ĮSu^nirku .mrv«s nn A . ... . t ---------- -----------
lių. maisto kainos neatpigs, ja. kad A. J. Alpuka? buvo J5Veic.ari-]03€' BALF protu nemoka gyventi ir, .......... ..........._ ,
ar bent neatoigs greitai, ve’rgijo1 Jis neužginčiia &\e n?*?™ su JrTer.na‘ duoda save už nosies ve- programa. Atiduoti Rusijai 
Reikalą, us. kad kviečių ir kad I&ijoi^ra ton* IP^ OrP,ma‘' dŽEtL • , , Vokietiją. Europą ir Aziją.

au nukrito koncentracijos stovykios. Pa‘ , rti b ALF J^mu. ! kokią bolševikų o vehau rusai patys pasims
---------------r> . ... ra^al. S14 utaiTĮ, kali pjgĮ reikia įskaityti lietuvis-;Pietų Ameriką, o kas liks,

tai tokie paslaugus Stalino 
beiTiužėliai padės Maskvai 
ir tą paimti... Tada bus 
“taika”.
Gengsterių Valdžia

Sovietų konsulas New 
orke nuvažiavo šeštadieni 

su savo gauja i viena rusų 
sodybą netoli New Yorko ir 
is ten išvilko pasislėpusią 
iusu mokytoją, kuri nenorė
jo grįžti i “tėvynę”. Sovie
tų konsulas pasirodė, kaip 
tikras gengstervs, banditas.

Kitas rusų mokytojas, 
kurs nenorėjo grįžti į Rusi
ją, padarė geriau. Jis nuė
jo į F. B. I. ir paprašė, kad 
Amerikos policija jį apsau
gotų nuo Stalino banditų.
Šitie skandalingi įvykiai 
parodė amerikiečiams, ku
rie dar abejojo, kad Mask
vos valdžia yra tikra geng- 
sterių valdžia.

J. D.

Jurais neužeinči- r i-'’^ h? JįeDOS. 20 d. Že- (Įams į. klauso jų. bet savo Toki yra “trečiosios (pen- 
t ai_.Šveicarijoje BALF protu nemoka trevonti ir ktakolumnistinės) partijos”

komų kainos jau
maždaug iki "minimalinių” kur milionai" žmonių"biau 
kainų, žemiau kurių val
džia kainoms neleidžia kri-
sti. Pavyzdžiui, kviečių kai 
nos Chicagos rinkoje siekė no vergijai
šiek tiek virš 3 dolerių, o Bet jautri Susninkų .Jut- mo‘bei"kato"'\aW«T<rln- ™‘ ’ “* K,OOe‘ J1? ranrta, lr 
dabar Kviečių kainos yra m0 =ird< • asioiktino kodėl / rtr- • \alct.Z1^ 21? uz save durnesmus sake- apie $2.30 už bušeli. Korau A j Air,-S rSS kad i .°P$!a^rl^igų pn; riu$? Atrodo, kad ir ‘sa-
.......................... ' *a? Ean j’ pažintieji BALF pareigūnai keriu” vra keline mivūmo ,to«entracijos sto-įauna Jpilnas te^ vUikti

' kietos ii labda-. ,
jei jos nuvažiuotų dar “soJialisč^i” venriioi 'jT- ,os re,Kalals- Philad^hiios ' '-r

kainos sieke S2.75. o dabar Stalino SSS’jos „auna nina
l<» siekia Sl.io uz bušeli, vykioj blakės ėdė. Susninkų ?aIp"l aS
Žemiau Kainos nebekns, Jurgis netiki, kad Stalino ios reika&i 
nes jei jos nuvažiuotu dar “unoioUt-_ ifei-.aiai.'.

Rusiu 1-^,1 1J-* 1 !• bVėciua ,. ** *01 vu* 1 uaiiLdUO n.rfIčtIV5ie.
akiu, ka i valdžia skolina noT kiek i. apie... socializ- gyvendinimo reikalais. To- Kunigas Mikalauskas *ma- 

javų augintojams aukšta? mą. Pavyzdžiui, Susninkų srityje BALF Įgalioti- no, kad ir dabar dar vra 
pa. kolas uz padėtus 1 san- Jurgis “laisvėje” sako: * niai gaus federalinės vai- laikas “gelbėti sielas” ’su

" "Juk isiems žinoma. ^’>ą^ ir
kad tOKie gyvūnai, kaip Tas kunigas pasišovė į
blakė. p» jsokas-tarakonas Šią sutartį su IRO pasira- * -----
gyvena i: veisiasi tik ten. siusi BALF Įgaliotinė Euro-
kur būna dideli karščiai, poje p-lė įsabelė Rovaitė ir

forma pasisako už Rusiją”.

“N. Leader’ sako, kad Alger Hiss> 43 metų Car. kėlius javus Kadangi pas 
naujoj! partija tun visus negie fondacijos tarptauti- kol?s -v!*a. aukštoj Ul javų 
totahtannes partijos požv- taikai stiprinti vedėjas, au?,n^°Jai visada gali uz 
nuus ir atstovauja Ameri- seniau tarnavo Valstybės Javus geriau imti pa- 
kos politikoj juodą reakci- departamente. Viena buvu- ^kolą, negu parduoti juos 
ją. si komunistė kongrese iškė- ^^nemis kainomis.

lė kaltinimą prieš ji, kad Geras derlius turėtų atsi- 
jis duodavęs informacijų liepti Į mėsos kainas, bet 
Maskvai apie Amerikos ka- šiais metais to niekas ne- 

. ------- ro paslaptis. Alger Hiss tą laukia. Dalykas tas, kad blakių
Buvusi komunistė, E. T. griežtai užginčija, jis sako- “mėsos derlius’’ neina kar- mes nežinome. Bet kad jis 

Bentley, ‘atidengė paslap-si niekada nebuvęs bolše-tu su geru javų derliu. Jei apie blakes nieko neišma- 
tj , kad Amerikos komunis- vikas. j—♦«: a

KOMUNISTINIAI
ŠNIPAI

karą prieš pažangiąją spau 
dą. Jis sakose esąs “papras- 

_ . 1. - , „ v . tas kunigas ir vienuolis”,
O jų vis>xai nėra, kur di- toliau lieka darbuotis v o- bet jis giriasi turis savo ki- 
deli šalčiai." kietiioje. Darbui daugė- senėje “apreikštas tikėjimo

Gal s .ninku Jurgi? turi numatoma į Europą: tiesas’’ ir su tomis tiesomis ----
U aSmeny 15 į T* --• i -j žz -^meiiKos. laikrascius, kurie, jo uma

rais metais javų derlius no, tai ma yli iš to jo pasi-
Kun. Dr. J. B. Končius,

BALF Pirmininkas.

______ ,_______ Keleivyje” naudinga yru
nymu, nėra sveiki žmonėms • yisolrfue biznio eBul- 
skaityti. bumu ir pajiufeojiorae.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Puslapis rrcAaa

Amerikos Lietuviu Gyvenimas i
KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Socialdemokratų Suti* 

rinkimas
Rugpiučio-August 13 d. 

bus LSS 19-os kuopos narių 
susirinkimas Amerikos Lie
tuvių Piliečių klubo name,

Teko kalbėtus su p 
Deveniene tuo reikalu

E.
Pa

sitarime manėme, kad ben
drojo komiteto organizavi
mas turi būti pagreitintas 
ir Amerikos .Lietuvių Tary-. 

280 Union avė. Susirinki- ba turėtų gyviau susidomėti; 
mas labai svarbus, tinime jo sudarymu.
senų reikalų, turėsime ir Kol DP atvažiuos į Ame-' 
naujų. Visus reiks mums riką praeis ilgas laikas ir 
išspręsti, užtad ateikite ko per ta laiką tremtinius rei-
skaitlingiauslai i susirinki-

per tą laiką 
kės šelpti, todėl BALF turė-

mą ir kas turite naujų kan- tų nesiblaškyti ir ‘nesimesti 
didatų j musų kuopą — at- i imigracijos darbą, bet tu-
siveskite juos. Susirinkimas 
prasidės 7:30 vakare.

retų tęsti šalpos darbą, kad 
tūkstančiai tremtinių ne-

A Buivvdienė. be J°kios paramos.LSS 19^1^;AprėPd šalpos ir imigraci- 
_____  1 jos darbą BALF vargu pa

jėgs. *
Todėl manėme, kad BA

LF ir ALT turėtų greičiau 
susitarti tą klausimą išsprę-!

Ii Siuvėjų Pikniko
Liepos 31 d. buvo Dex- 

ter parke, Woodhaven, N.
Y. siuvėju 54 skyriaus me- • .. . -tįnis piknikas. Buvo labai!stl w "ebevilkmU jo. 
tirštas. Prie išsigėrimo ir 
užkandimo visko pasitaiko.
Dabar bolševikėliai su sme
toniniais jaučiasi laimėję 
delegato rinkimus. Jų ūpas 
labai pakilęs, jie jaučiasi 
kaip septintame danguje.
Tūlas Aveckas ant tiek Įsi
karščiavo, kad vienam ščy- 
įam katalikui kirto per 
ranką. Bet to ir gi nepėkš- 
čio butą. Kai pridėjo savo '

LIETUS ATŠALDĖ STREIKO GINČĄ Visiems privalu žinoti,! 
kad nė vienas tremtinys ne-! 
galės patekti Į Ameriką, jei i 
jis neturės darbo ir buto už-; 
tikrinimo pažymėjimo. To
dėl visi, norintieji atvykti Į 
Ameriką, turėtų tuojau1 
kreiptis Į savo gimines ir 
pažįstamus, i organizaci
jas, prašydami sau tokių ■.. 
pažymėjimų, kurie privalo'1' 
būti užpildyti BALF blan
dose ir persiusti BALF cen
trui.

it

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pa j ieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pa j ieš

kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
ją pejieiko'ir iš kur.

Boltzun - Merker Christine, ’ Alvito, dirbo pas Fordą, Dėt
is Lietuvos. roite.

Braze-Puzinaitė Ona, iš tei- Klausė Martin, iš Tauragės, 
mėlių vai. Chicagoje.

Bublaitis Jurgis. Krūmas Jonas.
T-iin n-it n-tv Iu vlnntt Burnickienė, krikšto motina Lekavičia Juozas, pažinusis 

k-d irtatvmo^vvkdvmo n-i-!Simo ir Marcetes Damušytės- Simą Dulaiti, ir Marcelę Darnu 
<1 įLu bulaičių sunaus Simo. gimusio 1šytę. buvęs jų sunaus Simo, gi- 

Mylima., .stambia daluąi i > lwg raettto. mūšio liHrt m. ar i»utt m. krik-
priklausys nuo pačiu nauju- ,
imierantu Irtatvmo rrav<H Iiutkevičiųs AI?- *to tevu-
dėjai tikisi kad nauiai at- tuje’ Cbica^’^- Leks-šalteniene Grasilda is

n P Čekauskas Jonas, iš Panos- Pumpėnų, Panevėžio ap.
<4 kaimo, Onuškio vuL Lenkevičius Vincas iš Pano-
žmonės kad iie Vikvris’ čekauskas Mykolas,'šiškių kaimo, Onuškio vai.
tos gyvenamos vietos, kuriisu”^' T71 . “ O *.. ... 7 i 77,1.. _ . 17777 w,.. n ., Dro-

Musų Žinelės
Drg. Uršulė Balas per 

siuvėjų atostogas buvo nu
vykusi poilsiui į Toronto, 
OnL, Kanadoje, ir grįžusi 
reiškė nuomonę, kad kana
diečiai vyrai yra daug ge
resni, vaisingesnį ir malo-: 
nesni.

r 1

kn- LiJn! Cikas Klemensas ir Simonas, i sūnūs Petro, ir Barboros
nurodvta "darbo užtikrini SJ^rgo- kilęs iS Luokės vaL’
mo pažymėjime. E>«u i,

ra visa eilė ūkių ir dirb- Dambrauskas Bernasius jį kių km., Onuškio vai. 
tuvių, kurių vedėjai pasi- Alytaus ap., žmona Magdė ir Lykas, du broliai Ladislavos

Dayton, Ohio, Univis stiklų tekinimo dirbtuvėj strei- žadėjo užtikrinti butą ir vaikai, vienas vardu Pranas. Vidugirienės.
kas jau baigės. Ties dirbtuve buvo nemaža susirėmi- darbą. Aišku, butų didžiau- Dargis Kazimieras, kiL iš, Macevičius (Maciūnas) An-
mų tarp streikuojančių darbininkų ir policijos. Ūžė- .sias meškos patarnavimas Užvenčio vai., ar jo Įpėdiniai, tanas, seniau gyv. MarianapoEs

lietsargiais. Matarskas 
Juozo.

Juozas, sūnūs

neturi savo

preserišką ranką prie Avec- 
ko pasmakrės, tai tas persi
vertė lyg grybas nuo saulės 
kaitros.

Dabai’ siuvėjai juokiasi, 
kad prosininkas Aveckui 
liežuvėli patvenkė, tas jau 
plūstis nebegalės. Aišku, 
komunistai rauda ir dejuo
ja dėl Avecko, nes jis au
kojo ir Bimbos vėžiui ir 
raudondvariui, kur ant At
lantic avė. tuščias tebe
riogso.

Po Avecko nelaimės, vie
na komunistuojanti davat
ka užpuolė A. Kivytienę, o 
jai Į pagelbą pribuvo Sa- 
ponaitis, kuri kliaučiai ir 
dabar dar ant balto bilieto 
tebelaiko. Gerai, kad kiti 
žmonės Įsimaišė, tai viskas 
ramiai baigėsi.

Jeigu ne komunistų Įsi
karščiavimas, tai siuvėjų 
piknikas būt visai gerai pa
vykęs. Bet tų akiplėšų ka
binėjimasis prie žmonių 
gadino ūpą.

,, , ....... .... kalba, pakraipė galvas, pa-joje ----- a
Mes brooklyniskiai dėlto, sijuokė ir išėjo. Jie manė> Kodėl taip? Beje, į komi- 

įsai nesistebime. Kai pasika(Į čia įįno kas Vvk- sįją įeina ir viena panelė
.^YXksta gražios vieš'į sta, o pasirodė, kad valdy- Miss. E. H. Little iš Guil- 

, L F . bo»& nariai ginčijasi tiktai į ford. Šiuomi klausimu krei-
rodome geri, vaisingi ir dėl skaitliuojamos mašinos, piausi Į tulus musų veikėjus je. Žinokite, netruks pro 
malonus... ir dėl kitų klubinių mažino-; nurodydamas reikalingumą; vokatorių, norinčių tremti-

Žiu " paprašyti gubernatoriaus nių gerą vardą suteršti, apDraugė U. Balas 
Toronto lietuvi 
jaunimo, nemažai

sako,

Lankėsi Elena Devenienė
Bendrojo Lietuvių Imi

gracijos Komiteto sekreto
rė p. Elena Devenienė buvo

mojau iš jų pasišalintų, ne-Jrės vaL> Tauragės ap. 
i padubę jose dvejų, ar nors j Danauskas Stanislovas, su-' 

atstovo. Įvienerių metų. Tai reikia nus Mato, gim. Amerikoje, tė- Ieškomieji arba apie juos ži
ge ai įsi eme l. vas Matas, kuris dabar miręs,; nantieji maloniai prašomi atsi-Pačių pirmųjų atvykėlių 
elgsena ir darbas bus di
džiausio stebėjimo akiraty-

ir naujai atvykusių ______
tintųjų lietuvių, todėl To- duoti pusmetinę apyskaitą,; daugiau susidomėti ir su-' te minty, kad nuo "pirmųjų
ronto lietuvių kolonija yra tai knygų inspektoriai pra- 
gyva- ’ nešė, jog baras davė paja

mų per pusę metų 36 tuks-

šaukti A. L Tarybos vardu i imigrantų pasirodymo pri 
valstijos lietuvių konferen-1 klausys D. P, Įsileidimo i- 
ciją, kuri galėtų tą kiausi- statymo Įvykdymas. Jei vi- 
mą apkalbėti ir ji sutvarky- suomenėje kiltų naujai at- 
Fi PokoltSc Entinai ‘ vvklisijiistančius dolerių ir, viską ap , . . .

mokėjus, klubui neliko iš tų i ti. Pabaltės tautos būtinai vykusiais nepasitenkinimų
Musų dvi draugės, Križa-

nauskienė ir Alekienė siu-.^v ______________
vėjų atostogas sakosi pra- į pinigų~nė cento, arba, jeigu turėtų būt reprezentuotos to audra, aišku, D. P. Įstatymo 
leidusios garsiame Coney nOrite, tai liko dvi špygos... j e komisijoje. Iš pavardžių įvykdymas galėtų būti sulai- 

Tik maža dalelė pinigų liko i toje komisijoje randasi apie kytas.
ir iš sukolektuotu vendu. trys žydų kilmės atstovai.: Amerikoje nei vienam 

' ■ • ‘ ' Ka manote Conn. lietuviai? nebus pradžioje lengva. Bet* < « ir* • : ~ x •

Island, Brooklyne. Sako ge
resnės vietos atostogoms 
nėra: yra jura, maudykis Gaila buvo klausyti, kaip
kiek tik nori, yra kur ke- dienas žmogus aiškino kny 
pintis saulėje, irgi kiek no-,gas įr jose surado Įrašyta 3 
ri, tai ko daugiau reikia? i tūkstančius “smulkių” ar 

-o “ivairiu”rx_ o j- - v -- i ------ ■= išlaidų, kurias jisDrg. Spudiene buvo įsvy- pavadino “miscellaneous”. 
kusi atostogų net Į Seattle, ąš galiu daug ką para-

Naujų Emigrantų 
Dėmesiui

A. J. Virai# ištesėkite, nes tik taip pa-
----- 'gelbėsite likusiems atvykti

j i Ameriką ’
Be to, mes dedame pa

stangas, kad butų praplės
tas^ ta prasme, kad vietoj

dis iau crižo uasilsėips oio'-a-!i r ^jaziu. zoaziu& n pareigūnai, kuriems; ais jau giizo pasilsėję, o jo ir zodehus, kurie pylėsi is b J narinkti i<
žmona dar vieši Chicagoje. nariu bumu anie sauiele ?US P?vesta. PanPKI ?

nai - , v t 1 , % tremtinių pirmuosius imi-▼ ramius, mnęn klubo bosu. knnp nei ___musų klubo bosų, kurie nei prantus, vykdant naująjį
Dainininkas Stankūnas 

Grįžo Iš Atostogų

k’L iš Luokės vai. ; liepti Į:
Gataveckas Antanas ir Vik

toras. sūnus Jono, gimę Ame
rikoje.

Gendrenas (Gindrenas) Juo
zas, sūnūs Aniceto.

revys) Juozas iš 
Vevirtėnų vai. 

Gricius iš Girkaliu kaimo, Se
dos vai.

Grinkus iš Jateliškių kni„ 
Krekenavos vai.

Griškelis Petras, kil. iš Ka
ružių km.. Lazdijų ap. arba jo 
šeima.

Gužaite.-. Morta Venslovaitie- 
nė ir jos sesuo Ona iš Sakių rp.

Jankauskas Augustas iš Po
žėrų nu kaimo.

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street,

New York, N. Y.

Kaip Tremtiniams 
Gelbėti Šiandien
Kol tremtiniams dides

niais skaičiais pavyks iš Eu
ropos Į Ameriką išvykti, 
dar praeis keli mėnesiai, o 
kitiems truks iki 2 metų ir 
gal ilgiau. Tuo laiku jiems 
reikia gyventi: kiekvieną 
dieną maitintis, apsirengti, 
gydytis ir i-uoštis ne visai 
aiškiam rytojui, kad ir tai

Jankutės, dvj seserys, iš Mau! Laeiai. akijai. Be to,
ručiu-Gariiavos vai., lankėsi <hde?nė jų dalis ne

gales pas mus atvykti. Jie 
labiausiai reikalingi para
mos.

Dabar vyksta BALF va
jai: rūbams, maistui ir ki
tomis daiktinėmis dovano
mis. Nuo September rugsė- 
jo 1 d. prasidės piniginis 
vajus, kuriam jau dabar 
reikia mostis: išsirinkti va
jui vesti komisijas, pasi
skirstyti pareigomis, pasi
ruošti planus, kuriais galė
tumėte pasiekti ko didžiau
sią skaičių žmonių, ištaigu

Lietuvoje 1934-39 m.
Jocaitis Jonas, sūnūs Simo,

iš Kiaulupių km.. Sintautų v. 
Jonikėnas Michael, praėjusio

karo metu tarnavęs Amerikos 
kariuomenėje, 327th Station 
Hospital. Francuzijoje.

Jonušaitis Jurgis, iš Juodpet- 
rių km., gyv. Chicagoje.

Jonušaitytė Ana, iš Juodpet- 
rių kaimo.

Juodickas Kazys.
Kaminskas Stasys. 
Kanapeckaitė Anelė ir brolis, 

iš Andrioniškio.

BALF Pirmininkas

ŽODYNAS 9
igliškai - Lietuviškas ir

, sėja, nei piauna, nei į aruo- ft p isileid‘im0 įstatymą.
, dus krauna, o gyventi juk pag’al naujojį jstat;q_ 

ąt.in non. Naiiai mato n su- nuostatus, 40 nuošimčių vi
kalųjį- , uup kam uhiiam - A__atvykusi Į Brooklyną. :Prap:ta’ ’Pe_,_ _ka?? tĮe zų turės atitekti tremti-lankėsi vis tuo pačiu “Ben-:^^ (Stanko)

drojo” komiteto reikalu, kūpąs praleido
Ontano provincijoj, Kana-

Praėjo Įstatymas apie Įsi
leidimą DP Į Ameriką. Lai
kas tokiam komitetui pra

Angliškai -
Lietuviškai - Angliškas 

A. LALIO žodynas 
Nauja Laida 

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

Pinigas siuskit su užsakymu
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mass.

j" pabėię kiuopa®, pakampė- niams, kilusiems iš Pabal 
se vis bamba, kad reikia čio ir rytinės Lenkijos už 
kas nors dalyti. Bet vis me-; Kurzono linijos. Pirmenybė

vęs Toronto mieste o besi- '° ne( al.° ,ir V1S £ukla Pf1€ taikoma ir ūkininkams (30 
vęs loronto mieste, o nesi jUn;s giedros. . i ai tokios į nuošimčiu vizų), Įvairių

paskutines naujeneles mu-:amatu jį. specialybių žmo- 
sų klubiniame fronte. Lie- nėms; Be toį l)irmenybė bus 
ku jūsų, su pagarba, » r - - *

provincijoj, 
doje. Sakosi porą dienų bu-

lankydamas toje provinci
joj sakosi daug kur susiti
kęs naujai atvykusių lietu
vių tremtinių, kurie dabar 
Kanadoje pradeda naują į 
gyvenimą.

Dainininkas sako, kad 
ateinantis sezonas jam bus 
“bizi”, nes jau yra susitaręs 
dainuoti keliose operose ir 

J.

dėti veikti, bet jis vis neiš
sijudina iš vietos. Neveikia 
jis dėl dvejų priežasčių.
Viena tai ta, kad BALF at
sisakė pritarti to bendi-o 
komiteto sudarymui nuo 
organizacijų (po 2 atsto
vu) ir siūlė sudaryti jį tik
tai iš 9 asmenų. Kita prie
žastis yra kun. Balkuno li- dabar ruošiasi sezonui, 
ga, nes jam susirgus BALF 
visai nustojo tuo komitetu 
Įdomautis. Taip reikalas ir 
dabar stovi.

PHILADELPHIA, PA.

Policija Klube ir Kas 
Toliau

, taikoma Amerikoje gyve- 
Kilbazus Valgęs. nančjų giminėms.

Connecticut Lie
tuviams

Valstijos gubernatorius 
Shannon liepos 7 d. sudarė! 
komisiją iš 15 ypatų, kurie 
rūpinsis išvietintųjų D. PJ 
imigravimo reikalais, kurie! 

; atvyks Į Conn. valstija.
WORCESTER, MASS.

CBESTNETS
CANTEEN

VIETA MALONI K ULTA

Visolrių Gėrimą, Alane, 
gardžiai pa«ea^tą Vak 

gią ir Uftaadžią 
Oe gaunama ir "KetoMe"

90 MILLBURY STREET

Viename musų miesto : kaip juos čia apgyvendinti.
klube yra garsus buizos | Komisijos pirmininku pa-
kupčius. Tūlas laikas atgal j skirtas Donald S. Sammis,
jis buvo pasišaukęs Į klubą vice pirmininkas Under-
apie desėtką policininkų, wood korporacijos, komisi-
kad apgintų jo sostą nuo‘jos nariais; vienas katalikų
kitų valdybos narių pasikė- kunigas; vienas Episcopalų
sinimo! Mat, kiti valdybos vyskupas; vienas žydu ra- - - 1 •___ __ •_ 1 1 • • ,nariai norėjo ji pamokyti, 
kaip reikia vesti klubo biz
nį, o šitas ponulis pasišau-

binas; vienas bankininkas; 
vienas “refugee Service” 
narys; vienas teisėjas. New

kė policiją ir sako, aš jums Haveną atstovauja du na- 
parodysiu, kaip mane mo- riai ir Bridgeportą du. Mi-a a • •  • i • • • » -kyti...

Atėjo poliemonai, pasi
klausė ką valdybos nariai

nimoje komisijoje lenkai 
turi savo atstovą. Lietuviai, 
latviai ir estai šioje komisi-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokia brošiūrą yra parašęs I. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nusviestas visas 
Rusijos‘liktatoriaus gyvenimas: kaip jus rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną Iš
dėjo ėsti \ėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad iis jaU nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė ji nusineš?

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

KELEIVIS
536 Broadw»y, South Bo»t®n 27, Mbm.

Karčiauskaitė Agota (Ag- di augijų, galinčių trem-
nieška), sesuo Juozo, Chicagoj.j^,niams pagelbėti.

Kardelis Jonas ir Liudas, su-i Jvsų padovanotosios ar 
nus Baltraus ir Izabelės šarkai-•' surinktosios daiktinės do- 
tės, iš Rimšės vai. į vanos tuoj BALF Centro

Kartavičius Jonas, sūnūs Ka! pasiunčiamos i Europą, 
zio, iš Kiršų kaimo. Piniginiu vajum pagelbėsi-

Kasperavičiutė - Lenkevičie- me tremtiniams igvti, ko 
nė Marijona, iš Onuškio vai. daiktinėmis dovanomis ne-

Katinis Jonas iš Karšenau- gauname ar nepakankamai 
kos km.. Panevėžio vai., ir 2 su- gauname, 
nus, vienas vardu Vytautas. į Tremtiniams imigracija

Kazakevičienė - Pežienė Mag-1 pagelbėti, imigruot pagal 
.lė, nuo Mariampolės ir sūnūs'naująjį Įstatymą, reikia iš- 
Peža, Povilas. pildyti užtikrinimų butams

Kazakevičiūtė • Vientukevi- ir darbams blankas. Gimi- 
žienė Marija, ir vyras Jonas iš nės, draugai ir net visai 
Alytaus ap. tremtinu nepažįstą, malo-

Kazlauskas Bladas ar Vladas nėkite BALF pasiųstąsias
Kazlauskas Juozas, brolis Vi- blankas ko greičiausiai iš- 

lunienės. pildyti ir BALF centrui su-
Keys-Stiklakytė Juzefina, grąžinti. Juo greičiau blan- 

Į Pittsburghe. kas grąžinsite, to greičiau
Kičas Antanas ir Jonas, bro- tremtiniai gaus progą pa- 

liai Marijos Kičaitės - Balaikie- tekti Į eilės pradžią, 
nės. Neturintieji BALF blan-

Kisielius Alfonsas, gydyto-'kų, jų prašykite, tuoj pa- 
jas, iš Vilniaus krašto, prašo siusime.
atsiliepti gimines ir pažįstamus Visais tremtinių šalpos

Kizel Marie, kilusi iš Šiaulių, ir imigracijos reikalais pra- 
19:12-34 m., buvo atvykusi iš šome kreiptis i BALF cent- 

; New Yorko j Lietuvą. rą. Adresuokite United
Klovas Stanislovas iš Petriš- Lithuanian Relief Fund of 

kių km.. Biržų ap, j America, Ine.. 105 Grand
Kraptavičius Stanislovas iš|st., Brooklyn 11, N. Y.



KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

DUNOJUS JUOKAI

kia. kad Dunojaus upe gali . , . .-. 
Plaukioti visų valstybių lai-

Juroje
Žmogus maudosi juroje i

No. 32. Rugpiučio 11 d.. 1918.

STEBĖTOJAI VYKSTA Į PALESTINĄ

visiems lygiomis uisė- man
nėra arti ryklių?

vai
mis, be ypatingų suvaržy 
mų ir be bereikalingos kon
trolės. Vandens transpor
tas visada yra daug piges-

ar

Siuntė mane motinėlė,
| Dunojų vandenėlio

Liaudies dainelė.

Kaip Dunojaus upė pate
ki lietuvių liaudies dai- 

Kad musų dainose mi
nimas Nemunas, Neris (Vi-

ko
čia

nas?
sėmimas, v v i- . • . . , . • ,* ~i-Nemunėlis ir kitos Peeu susisiekimas gelz-;lija>, i.V.HUl.V.^ **

upės. tai suprantama, bet ~
Dunojus teka toli nuo Lie-.P™^ Dunojau “I*- .Ituvos? per svetimas ir toli- f^us ^..ms va^bems.

todėl plukdymas J
is upe vm‘Pe^ a "

;—Ne. ryklių nėra, — at
siliepė balsas iš laivuko — 
visi rykliai pabėgo nuo kro- 
kodylių, kurių čia gyva

| mas žemes, o vienok 
dainose jis minimas! 

Atsakymo

musų kurios nori savo prekes ga- Ligoninėj
I ligoninę atgabeno vienų 

dievobaimingą žydą, tūlabenti i Padunojaus kraštus.
'Bet Belgrado konferencijoj, zyaą, uitą

i tą klausimą kurioje “rusiškas Mokas” Blom^i'gą. Žydas atsivežė 
tekę matyti, į turi daugumą, Rusijos at- 811 J53™? savo potienus iri 

lygiai, kaip nėra galutino stovas aiškiai pareiškė, kad a?u.3 o»eną is ryto apsivi-į 
atsakymo. kodėl vienas susisiekimą Dunojaus upe "lo4° sa\o syksninius skapu 
miestas, netoli Dunojaus turi tvarkyti tiktai Paduno ’
žiočių Bulgarijoj, vadinasi, jaUs valstybės, o Anglija,
Varna? Kadaise Dr. Basa- Francija ir Amerika neturi t>e!le-v 

• susisieki-i 
tąja upe. Ki niulm,

niekur nėra

ai įe ranką ir mel- 
šalia guli airisis! 
Jis pažiurėjo j tą j 

ir sako kitam ligo-i

—Maike, tu taip greitai bijo. Ar tas teisybė 
bėgi. kad aš net uždusau —Teisybė, tėve.
tave besivydamas. —Ar Stalinas to nežino’

—O, labas rytas, tėve! —Kur gi nežinos! Be jc
Teisybė, šiandien aš labai žinios jo šnipai nieko ne 
užimtas. daro. ..

—O kas tave užėmė? —Bet Trockis buvo kyt- 5>ov
—Pamokos, tėve. Laiko 

neturiu.
nesakyk, kad uz-

butų nei dūko. Na. tai ko- klausima . 
dėl toki žmogų Stalinas iš
trynė?

navičius bandė duoti atsa- kišti savo nosies į

kymą ir dėl Dunojaus ir mo tvarkymą tąja ~. » , . , , .
dėl Varnos, bet. regis, jis taip sakant. Rusiia skelbia- V. ,e„ z.*dai jra labai
i nieko neįtikino. si Dunojaus šeimininku ir gudrus žmones. Žiūrėk tas

Dunojaus upė yra ilga ir visiškai nemano leisti ten žydas dar tik antrą dieną
, ukišku žvilgsniu be galo “tarti savo žodi” Vakaru “gonineje, o jau moka pats
(svarbi. Ji teka iš Vokieti- valstybėms. * ‘ ------- -
jos per astuonių valstybių Įdomu, kad visai dar ne
teritorijas ir rangose arti senai, kol Maskva nebuvo
2,000 mylių per Vokietiją, pasirinkusi Henrv Wallace Medžioklėje
Čechoslovakiją. Vengriją, gavo “taikos apaštalu” A- .. X lcnas. ™1.e?c,o”ls >sv»b
Jugoslaviją. Bulgariją, Ru- merikoje. tas Amerikos po- tla>° medžioti ančių. Auk-į 
muniją ir... Sovietų Rusiją, litikierius reikalavo, kad 8tai. J1S. Vamate . lekiančią; 
Tiesa, Rusija mažai tepri- Amerika bitinai reikalautu anų, paleido suvj ir... antis: 
eina prie Dunojaus, bet ka- §au “laisvės” Dunojaus pa- nuk,'jĮ° žemyn. Paskui tas- 
da Maskva atplėšė nuo Ru- upvje vesti prekvba. Dabar,: ™edzi?to-’as pasakoja savoj 
murdos Besarabiją, ji “iš- kada komunistai tą politi- zmonal: ... ...
siderėjo” sau žemės gabalą, kierių iškėlė į U u n- reikalo as šoviau tą
kurs prieina prie Dunojaus didatus”. j

savo kraujo spaudimą ma-' 
tuoti! Amerikos armijos, karo laivyno ir aviacijos stebėto-

ną prižiūrėti, kad žydai nesimuštų su arabais.

MARGUMYNAI
Medis padaromas taip kie- prieš Habsburgų kunigaikš- 

ta*. kaip geležis čius, kurie norėjo laisvus
Chemikai jau yra suradę kalnų valstiečius paversti

x 'taikos kan- . .. , .. a
— r.----  r->----- j--- , jis apie Dunojų ,.n\° t?kl°?. auks-
upės vienos sakos, todėl da- nebekalba, lvg butu miežio •- kad v išvien ji butų - . ......................... .
bar Rusija, su savo kūdikiu akuotu užsimes. j uzsimususi ir be mano šu- būdą medi padaryt nedega- savo baudziaunniKais * al-

5vietų Ukraina”, skaito- Bet Amerika Anglija ir V1°— mu ir kad jis neputų. Dabar stieciai tvaike Hao>burgų
............... .. ' --------- buvo surastas būdas medi kariuomenę ir pasiskelbė

Vargai Plaukia sukietinti. Ir minkštutėlis esą ne p į.i kl a u.. ?m i nuo vi. ii
Jonas Įprato gerti ir kas pušies medis jau padaro- karalių ir galiūnų, 

akaras mirksta degtinėj.
o-alvo- Kartą jo draugai klausia 

.jj:

g H ja

ne-

—Tai 
imtas.

—O kaip sakyt?
—Sakyk, bizi.
—Ne, tėve, lietuviai

sako “bizi.” Kada žmogus 
neturi laiko, tai lietuviškai 
sakome “užimtas.”

—Na, vistiek, Maike, ai
tu užimtas, ar bizi, o pasi
šnekėt biskį galim.

—O kas nauja pas tėvą? 
—Bėdų begalės, Maike. 

Ot. Ameriką apnyko Rusi
jos šnipai. Gazietos rašo. 
kad Trumano valdžioj pii-

Dunojus teka per centrą-{5 Yaka^ valstybių politi- ' —Kodėl tu Jonai taiD 
linę ir pietinę Europą, kur kierĮaĮ» kui .e pei antrą pa- (jau ’ p

- gelžkelių nėra daug, o Du- ^uhn! karą prašvilpė Bal-: _Ggriu' norėdamas gavo

mas labai kietu. Šveicarija per šimtme-
Naujas išradimas buvo čius buvo viena iš nedauge- 

taikomas lėktuvų gamybai, bp ?alių Europoje, kuri ne- 
bet po karo jis yra vartoja- žinojo, kas tai yra oaudzia- 
mas ir civilinėje gamyboje. va- dabar Šveicarija vra
Medis yra pigesnis, negu 'iena iš pavyzdingų mažų 
metalas, ir daug lengvesnis, tautų, kuriai ir du pasauli-

.-Todėl, kad Trockis no- gelžkelių nėra daugio - Centraline' ~uenu- norėdamas savo
rejo būti Rusijos diktato- no;aus upe;,per 1,600 į”lbįr vargus paskandinti, — atsi-
nums o dvieju diktatorių iq§ įĮctibto. gali nlaukiotri*^ir įaoar jiK i. voio
negali būti. Stalinas pasiro- laivai° Todėl ta upė vra di-!^? žiūrėt į mėlynus Du- 

džiausiąs susisiekimo kelias n°Jaus vandenis ir gali du- 
visoms Balkanų ir centrali- 831,11 Pat-vs del 83X0 z,°Plu’ 
nės Europos valstybėms. m®;_. ,
Kas turi Dunojų, tas gali a K-3., 
laikyti už gerklės visų tų tautos xei ous 
valstybių svarbiausią susi
siekimo kelią. Dabar, po 
antro pasaulinio karo, Du
nojus yra rusų sauioje ir

rodo Belgra-;”38’

ne žiauresnis, ir TrocKis žu
vo.

—Okei, Maike. Dabar tu 
išvirozyk man da vieną 
biznį.

—Tik trumpai, tėve. 
-Pasakyk, kaip atsirado

—Na, tai kaip 
įjuos skandinti? — 
tie draugai.

—Nelabai sekasi,

sekasi
klausia

vargaiDunojaus ~rviauai ,^Kasi, vargai 
laisvos. Bet lsm.oko Plukti ir niekaip 

Belgrado konferenciia toms ne>,duoda paskandinami, 
•tautoms laisvės negrąžins

Fo karo iš 10 yra gaminami RIal
tokie daiktai, kurie iki šiol 
buvo gaminami tik iš meta
lo.

Lr o i 
r\ai «i 1/ACL J VZK7

lu 1U-

na Maskvos šniegų. Kaip ............. , - .
išrodo, tai tie penktakojai žmonių pavai dės. As daz 
gali visą \ asinktoną uzpo-
navot.

—Bet kodėl tėvas neiš
moksti lietuviškai?

—Nu, vot tebe raz! Al
ne lietuviškai kalbu?

nai mislinu 
bet 
ir gana.

—Pavardės, 
randa įvairiais

ir šiaip, ir taip, 
nieko išmislvt,

ir “mėlynas Dunojus” (ku-:

ves.
Visos didžiosios valsty

bės žodžiais “gerbia” Švei-
_____ earijos laisvę, bet šveicarai

Kiek Pinigų Pragerta žin()- kaiP didieji galiūnai 
Pereitais metais Ameri- moka veidmainiauti, todėl 

kos žmonės alkoholiniams šveicarai turi visada pa- 
gėrimams pirkti išleido aš- ^ostą stiprią miliciją, kad

as
—Ne, tėve. Lietuvių kal

boje nėia tokio žodžio, kaip 
“užponavot.” Tai lenkiškas 
žargonas.

—Olrait, Maike, jeigu 
jau tu taip daug žinai, tai 
pasakyk, kaip gi tas žodis 
luitų tikrai lietuviškai?

—Lietuviškai butų “už- 
valdvt.”

—Na, tai sakysim, kad 
tie zdraicos gali užvaldyt 
Ameriką.

—Ne, tėve. 
neužvaldys.

—Kodėl tu 
neužvaldys?

—Todėl, kad Amerikos 
žmonės žino, jog prie da
bartinės santvarkos jiems 
daug geriau, negu galėtų 
Imti prie rusiško bolševiz
mo. Net patvs bolševikai 
atsimeta nuo bolševizmo ir 
jieško prieglaudos Ameri
koj. Taip šiomis dienomis 
padarė keli buvę Rusijos 
šnipai Amerikoje.

—Ale Bimba su 
driačikaLs vis dai 
už Staliną.

Amerikos jie 

mislini, kad

avo po- 
stikina

tėve,
keliais.
aiškiau

atsi-
Kad
šitą

ris, beie. visai nėra mėlv- 
Maskva, kaip i'odo Belgra- P?8’ ber murzinai gelsvas) 
de vykstanti konferencija, kada nors vėl bu< laisvas 
visiškai nemano Dunojaus•|aĮ,PlaUl,nei prekybai tarp 
kontroles paleisti is savo
lanku. »

laisvų tautų. 
Politikieriai, kurie dabar

taip karštai kalba už “Putė vas galėtum aiškiau šitą į Dunojaus upe vra gana , , . „
dalyką suprasti, as turėčiau piatp bet vįenoje* vietoje, noJalP: la,svJ ’, rePon 
kiek Dlaciau apie tai aiskin- “Geležiniais Vaitai*” 'Praslb ka« koki
ti, o šiandien, kaip sakiau. Dunojus teka tarp aukštų laisvė" -vracr---------- - kos galvosenos

Tarp Kaimynų
i Pas Petrą
berniukas Bms ir prašo pa- Jerių. Mes dabar taip
skolinti piautuvą pievelei Į pripratę prie bilionų. kad nius panorėtų juos “išlais 
nupiauti. Kaimynas davė'toki pinigų krūva mums vdnd •
vaikui piautuvą ant ratukų beveik nieko nepasako. ---------
ir vaikas įį išsivežė. Kaimy-i Vienas profesorius. Alonzo 
nas. jam paėjus kiek. sakopBaker, įdėtinės Kaliforni-

etrą atėjo kaimynų • tuonius su puse bilionus do- galėtų ginti savo laisvę, jei 
s Bilis ir prašo pa-Jeriu. Mes dabar taip esame koks diktatorius ar agreso-

Palestina
Arabijos

šu
tai

.... ------.............. tarp aukštų nfsvei’
neturiu laiKO. Taigi pali- ka]ny jr vra nusmaugtas kos gabosenos padaras,

:itą klausimą kitam tojc‘vjetoje‘ labai ienęv£ jei prie :ų upių gyvenan-
kontroliuoti laivu plaukio-'^05 .^Ul08 buvo parduotos 

eigų .au tu taip jima Dunojaus upe. štai ką i imperializmo ver-
>kubim, tai gali bėgti kur rodo susisiekimas laivai* g,Ją‘ Rl,'‘sk3 apynasri mė-1 
tau reikia. Tik vaktuokis. pfr “Geležinius Vartus” tvnajam Dunojui užmovė 
vaike, kad kojos neišsilauž- 1935 metais: Tada Dund- Pasauko galiūnai Jalto;e ir 
tunu .Aš galiu ir pasiūbuot. jurnį p]aukė Austrijos i šiandien msiškas Dunojaus

Ujva. ?;beno 44() y valdovas sako Amerikai,
OOP tonu ivairiu prekių;’11 Fiancijai. kad
Rumunijos laivų* plaukiojo *ah
710 ir jie gabeno 348,000i 
tonų prekių: Vokietijos 530i^U’io.iaus 
laivų su 279.000 tonų; Ju_:*bdų piumti. 
goslavijos 663 laivai ir
214,000 tonų prekių: Ven
grijos 421 laivas su 217,000!
tonų: Olandijos 361 laivas T e - , . -- jaltis- 

balne

a? 
k i m

artui.
—Na.

ale tu dar jaunas, tai su 
viena koja mergos nemylės. 

— Lik sveikas, tėve.

M. I. AIŠ-SAMARIN 
KINASI

Sovietų mokytojas Sama- 
rin. kurs semkadienį pasi
rodė Ne v.- Yorke F. B. I. 
ofise paskelbė savo pareiš
kimą, kodėl jis negrįžta į 
Sovietų Rusiją. Jis sako, 
Maskvos valdžia vra rusu

—-Klausyk, Bil, ar tu 
užmiršai man ką nors 
sakvti?

ir Aliejus
karalius Ibn 

mokytojas, ^aud “grasina . kad jis at- 
,sakosi pasiėmęs paišelį ir ?auks amerikiečiams duotas 

R ‘pradėjęs skaičiuoti, ką reiš- aliejaus koncesijas Arabi- 
su puse bilionai dole- -10-1’ Įe’ Jungtinių Tautų 

Štai ką jis išskaičiavo. 0,'?anizacija nutartų pavar-

ne Hos universiteto

tkia 8—Neužmiršau nieko, —’
s^ėHeV’tS’t^^^^ 8ako’ kad nuo musų toD ekonomines sankcijas

g- Pradžios iki ,948 nje- Arabu L^os narius... 
•as kita kaimvna P»’a^jo tiktai vienas bi- Bcl tas Aiabijos karalius

' • " į lionas minučių laiko. Jeii?auna amerikoniškų alie-
Pataisė Aki* ikas but^ gyvenęs per tuos iaus koncesijų 70 nuošim-

Vipnuc i0d7 metus ir jei kas nors C1’d risų savo valstybės pa-

eiti po šimto balų. 
nenori Maskvos surašy- 

Dun<

>u 205,000 tonu: Gechnslo- bąbiu |,at>alnota.-. o 
vakijos 362 laivai su 188,-!?' R?ht,k,cJn-a'
C0O tonų: Anglijos 239 lai- llkral nf''čdės. K

liaudies neprietelius, ji kur-lVal sutonų ir Fran- 
sto karą, kelia neapykantą p1!0'“ i laivų su 151,000 
tarp tautų ir skriaudžia Ru
sijos gyventojus.

M. I. Samarin 
ri< šeimą ir norįs

per tuos jąus koncesijų io nuosim- 
kas nors čių ' isų savo valstybės pa- 

iž-
___ ,______ęs kiekvieną mi-’'1? po ->ov.ooo. To-
nutę r o 8 su puse dolerius. nuo gi asinimų iki at- 
tai toks Matuzelis dabar tu-

Pataisė Akis

netvarkoj. Jis savo d/au'-ui ;m°sui 'lav?s kiekvį™? mi-'d?. .'plaukia po SoO.OOn.
* nute ro 8 su nuse dolerine

šaukimo koncesijų yra ne
retų 8 su puse bilionus do- mažas tarpas, 
lerių! ( .Kaip tik Palestinoj prasi-

r a. • • dėjo žvdų-arabu karas,
Gahma pragertų pinigų aliejaus gamvba ‘ “Viduri- 

pasr.sumą išaiškinti ir kitaip.!niuose Rytuose” staiga kri- 
Amerikoje yra 14;> mihonar to. Vien amerikiečiu kon- 

patare nu-1 gyventojų, o pinigu pei Sesijose Arabijoj dėl to ka- 
k ast;

sako:
—Mano akys

tvarkymo nuo- gesti, aš visą laiką matau 
, . , prieš akis daug mažų rudu

vakarų valstybės žada taškelių ir nežinau, kas su' 
dėlto protestuoti. Jos gal ir tomis mar- ' 1
protestuos, bet Dunojus liks darė.
ir toliau pažabotas ir rusu Draugas jam patarė nu-j gyventojų,

pradeda

.-as.

AMERIKA TURI 143,414, 
tonų. 000 GYVENTOJU

“Geležiniai Vartai” yra: Amerikos gyventojų skai- cai. ar dabar geriau?
vienas kontrolės punktas, čius šių metų pradžioje sic Daue- geriau __ aUilio-

sakosi tu- Laivai, kurie plaukia Duno- kė 143 milionų pagal cenzo Vincas, _  dabar aš ma-
įpskaičiavimą. Nuo (au p,-ješ akis galybę dide-

oti pas akių daktarą ir nu-'vienus metus pragerta 8 su ro buvo hk-isUi s 
įpirkti akinius. Vincas taip'puse bilionai doleriu, todėl bačkų aliei-i,-/ 
ir padarė. Po kiek laiko (kiekvienam žmogui išeina ko koridose ir ne 
nraugai vėl susitiko. Petras (po 59 dolerius su viršum? aliejaus rtm-.b-, j..
ir klausia:

;—Kaip tavo akys,

seimą aukščiau žemiau biuro

iš Fennsylvanijo*rusų valdininkųdaugiau žinai.
-Gal kitąsyk turėsiu per penkis metus pamatė, žinius Vartus laivai negalė-(pagal gyventojų skaičių u 

daugiau laiko, tėve. šian- koks milžiniškas skirtumas jo perplaukti, nes upės pralenkė Illinois valstiją, 
dien aš labai užimtas. Man yra tarp Rusijos bolševizmo dugnas ten buvo pilnas uo- Dabar w Yorko valstija

l /•!1 Iii 11’ flV 1 A 1 Z\rvA jUjau reikia eiti. ir Amerikos

Žmona
klausia 
—Pasakyk. Petreli, ko

dėl tu toks susirūpinęs? 
Matai, mano miela,

H milionai 
ižiau. Ira- 
net

D .. . . ...... al’eJaus gamyba darPo tiek pernai metais išleis- sumažėjo
Vin*'t3.AmTk°j,-Sy.ai?.inamiems Kadangi Palestinos ka

ras pradėjo mušti į skali-
vyi-us, blaivininkus ir gir, Jmgtiniy^Tautu’" dėdės"" 
tuoklius, sveikus „ Ilgo- nutarė, kad Palėstinoi' 
n,us”' _____ kla karo paliaubų.

Šveicarijos Laisvė RED. ATSAKYMAS
susimastęs iri. ?Iažutė šve.ic?.riją Ą'l'iV J-Z“Pkui. Lincoln. N. H.

kalnuose rugpiučio 1 d. at —Tci kas tun pinigu ban-

genmams, skaitant suaugu-: 
sius ir vaikus, moteris ir 

blaivininkus ir '

Irane
labiau

ir 
rei-

_  , *3$ imi pinigų
šventė 657 metų savo nepri- k(*. tai nuošimčius nuo in- 
klausomvbės sukakturių dėlių reikia parodyti val- 
dieną ir 100 metų nuo savo įteikiant pranešimą

(dabartinės konstitucijos pa- apie savo pajamas. Nei 
aš skelbimo. bankai nei valdžia mokes-

—Veidiminut. vaike. Aš Jis nutarė 
girdėjau, kad tie šnipai ir duoti jam 
iiockį anais metais nugala- se. Punojaus “laisvė” reiš- ventojų.

10,512,000 
812,000 gy-

misliju, jei kuris iš mudvie- Šveicarija iškovojo sau n>ų nuo gautų nuošimčių 
jų numirtų, tai aš nuspren- nepriklausomybę vidini nealskruto, tą turi padaryti 
džiau baigti mano gyveni- niais amžiais. Jos kalnų kiekvienas mokesnių moko
mo dienas Paryžiuje. valstiečiai stojo į kovą tujas patsai.

------- ■MIMM t * v
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Tremtiniai Australijoje
U Australijos Į o Australija iš jų tereika-

Australija pasižadėjo įsi lauJa vieno: 2 metus dirb* 
leisti net 200,000 tremtiniu, 11 vyriausybės paskirtoje 
kol kas po 20,000 per me- da»»x>vietėje. Darbo saly-' 
tus. Vadinasi ir nemaža da-i-208 ir uždarbis, beabejo,
lis lietuvių j čia pateks. 
Tiesa, lietuviai labiausiai 
norėtų patekti Amerikon,

visai tokios pat, kaip austra 
lų darbininkų. Visi tremti-1 
niai tampa profesinių unijų;

kur dažnas tun giminių ir puriais, o jos ir rūpinasi, į 
kur apskritai vi a žymus lie- ^d Jie nebūtų skriaudžia- 
tuvių skaičius; su savo oi- -ir ?snaud°Jami- Vyriau-, 
ganizacijomis, laikraščiais pb ® siunčia į darbovietes, j 
ir pan. Priimtas jau ir DP k?P?s 3™ svarbios krašto, 
įsileidimo bilius, taigi bent uklul> ,ar kui* trūksta pačių 
dalies tremtinių troškimai australų darbininkų. Todėl 
galės būti įgyvendinti. Bet tremtiniams ne visos tos Į 
bilius priimtas vėlai, o kol darbovi€^s. patinka. Kai! 
pirmieji DP jo rėmuose ku.nose 18 jų sąlygos ištik-j 
plauks per Atlantą ir vėl Y™ kokios Pavyz- 
praeis namaža laiko. O dziul *>,ew South W ales mi- 
tremtiniams reikia laukti, iskuose tenk.a gyvenk pala-1 
Laukti DP stovyklose Vo- {:i?ese> kuP°.8 daznai Per“ 
kietijoje, kur jie alkani, nu- aplinkui nėra žmonių* 
skurę, grąsomi bolševikų ir 11 tlk maistas ir pastas kar- 
šmeižiami vokiečių. Tad ĮU savaitėje atvežamas. Ar- 
savaime suprantama, kad;ba Queenslando cukrinių! 
visu tremtiniu akys nušvito, gudrių plantacijose sun- 
kai jau 1946 metu pabai- kus. darbas tropiniame kai-1
goj kai kurios valstybės tren?tin2amsJ>7a labai! 
pradėjo juos, kad ir nežy- marginantis. Bet dėl to ypa-i 
miais skaičiais priimti pas tingai kaltinti Australijos 
save. Pirmosios buvo Angli- yyriausybes negalima. Juk; 
ja, Belgija, vėliau Olandi- JJ* ausbalai ten taip pat du
ja, Brazilija, Veneeuela, ba..n taip pat gyvena. Ne- 
Kanada. O 1947 metų spa- ?abma juk reikalauti, kad, 
lio mėnesį pirmasis laivas Jlk at\ykęs imigrantas gau
su tremtiniais išplaukė ir geriausius darbus. 
Australijon. Nors kainos Australijoje

Atrodo, kad į Australiją ka»P ir visame _ 
emigruos žymiai didesnis pakilo, bet palyginu 
tremtiniu skaičius, nei i ki- lyginimu jos nėra per aukš
tus aukščiau minėtus kraš- tos. Kukliai gyvendamas ir 
tus. Mat jie įsileidžia tik taupydamas tremtinys čia 
jaunus ir darbingus žmo- ?aĮės prasigyventi ir neblo- 
nes, senelius, paliegėlius ir ?a’ įsikurti. Liūdna tik čia 
vaikus palikdami savo va

KELEIVIS, SO. BOSTON

UNIJOS VADAS LIUDIJA KONGRESE

Karas Prieš Valstiečius ' užsimokėjęs tuos mokes
nius, galėjo savo ūkyje šei
mininkauti, kaip -jis išma
nė. Tai buvo garsieji “NE- 

mo- p’o” laikai. Taip tęsėsi nuo 
1921 iki 1928 metų. Per

Sovietų Rusijoj šį pava- valdžia įvedė naujus 
sarį buvo išleisti nauji de- kesnius nuo valstiečio lais- 
kretai, kurie

i “lodyriams”
kaimuose. Lodyriais rusų savo daržo parduos mieste, ninku, noi’s daugumas tų 
valdžia vadina tuos valstie- tai jis turės mokėti aukštus valstiečių skurdo savo u- 
čius, kurie per daug laiko mokesnius nuo savo paja- kiuose, negaudami iš val- 
pašvenčia savo darže ir per mų. Mokesnius uždės ko- džios jokios pagalbos įsi- 
mažai darbo duoda kolcho- munistu valdininkai, kurie kurti per revoliuciją išda- 
?.ui, arba valdžios priežiu- apie valstiečių pajamas Į imtose žemėse. 1929-1932 
įoje esančiam dvarui. [spręs “iš akies”, nes jokios i metais bolševikų diktatūra 

Pagal seniau veikusį įs- griežtos kontrolės, kiek vai- padarė didžiausią puolimą 
tatymą, kiekvienas kolcho-. stietis surinko pinigų iš sa- prieš valstiečius ir suvarė

skelbia karą vųjų pajamų. Jei kuris vai- tuos metus Rusijos kaimuo- 
(tinginiams) stietis daugiau produktų iš se atsirado pasiturinčių uki-

zo naiys turėjo per metus vo viščiukų ar ožkos pieno 
eiti dirbti į kolchozinį dva- pardavinėjimo, negali būti. 
ra 120 dienų (Ukrainoje).
Pagal išdirbtas dienas vals

juos } kolchozus. Žiaurus
tai buvo pasimojimas, žiau-

rp . • v j •• i riai jis buvo ir atliktas; mi- Tokiu budu Rusijos vai-.,. , vn is<ya.

Louis Kaplan, Univis dirbtuvės darbininkų unijos 
vadas iš Dayton, Ohio, liudijo kongrese vienoje ko
misijoj apie Daytone vykstantį streiką. L. Kaplan 
rodo fotografiją, kuri, pagal jo sakymą, aiškiai liu
dija, kad policija puolė streikuojančius darbininkus 
be jokio reikalo.

džia tikisi Oi iau “tikisi” lionai zmoniU buv° 18^a’ ^Z1.a l„. 181 O J Jau tlklsl benti į koncentracijos sto-. dvidešimtį metų) pasmaug- vykla5? ir tolimus p<evartos 
kėlė baudžiavos dienų skai- v alstieciuose noi ą turėti darbus. Kiti valstiečiai tė
čių ir įvedė naują būdą savo į^mdualmi ukel?ir roru buvo suvalyti į kol- 
mokėti už darbą. Bus mo- dubti pagal savo išgales ckozug Milionai žmonių 
karna ne pagal išdirbtų dįe- 11 sumanumą. Valdžia no- mjrg nuo bado kolektiviza- 
nu skaičių, bet pagal akor- ,etH» ad Rusijos valstietis cįjos pasekmėje. Bet vals- 
dą. arba pagal padirbtą n^avyb^in- tiečių prigimtis dėlto nepa-

stinkto, be noro raustis

tietis gaudavo 
ma. Bet dabar

ir atlygini- 
valdžia pa

darbą. Akordinio darbo f J"/'"' sikcitž Ar j kada nore pa.
apskaičiavimas yra gana »mkto, be noro raustis po sikeis, 

ir duos be abeio- savo darz3 ir gerinti savo
viršininkams gyvenimą savo paties pa- Rusijos valdžia,karą pnes

Pavarčius ’Darbą’
painus 
nės, kolchozų valstiečius dabar perkėlė ir 

Rusijos į Rytų Europą. Lietuvoje,

Ketvirtas Numeris Tikrai . Adolfu Hitleriu ir
Geras i Mussoliniu dalijosi tauto- žiuką žemės sklypelį, maž

Išėjo “Darbo” ketvirtas mis, tarpe jų

progos valstiečius terori- &taP^omi8-
zuoti ir išnaudoti, arba im- Nuo 1929 metų ,
.... valdžia suvarė visus vals- Latvijoj ir Estijoj eina kru-

Rusijos kolchozninkams t.iečius,! kolchozus. Valstie; vina kolektįvįzaeija, taip
Benito leidžiama turėti savo ma- i.koI«hoz« ?>“"• Pa» ?»un. je. tik ne ziau-

valdžios dvarą, kuriame jie resne, kaip Rusijoj. Balka- 
turi dirbti iš prievartos, nuošė ir kituoseir Lietuva, daug nuo pusės iki pusant-i^* 8. pnevauos. u m ut™ .u^-. ,. , • m * ; * •, riiri,, Valstiečiams tai yra atnau- jungtuose kraštuose einanumeris. Šiuo kartu, reikia Tas straipsnis turėtų but j- ro amerikoniško akio didu-j linimfls spnil hunfHl.Q_ nasin.nšimas nri« valstie-

žemės 
Kad

dienų per metus, ten žemė bus kolektivizuo- 
vietoj “pono” yra jama, dėlto nėra jokios 

komunistinė valstybė su jos abejonės. Paruošiam i e j i 
činauninkais, šnipais ir vi- “žygiai” visur daromi. Kai- 

valstiečių kankin- muose stengiamasi sukir- 
tojais. Išvaizda pasikeitė, sinti “klasių kovą”. Tai da- 

pačios 
netur-

mažiu-^ietis atvb’ai negali kovoti, tingus valstiečius kurstoma 
Jis v-.ktUčin sklvneliuo- n?s uz pono-valstybės stovi,prieš šiek tiek daugiau tų-

virtąji numerį puošia. munizmas. jam draudžiama turėti ark- p v ?
Iš pradžios telpa musų Drg. Tremtinys rašo: li. .Jei jis nori tą savo žemę

buvę LSS ir LDD organiza- “Kultūra ir Bolševizmas.” išdirbti, jis turi pats būti 
ciju aprašymai. Tai korės- Geras ir naudingas raštas arkliu. Sunku pačiam su! .. .

su- kastuvu žemę išdirbti, bet ‘ 
rusų valstiečiai tą daro ir

pindencijiniai aprašymai, kiekvienam darbininkui
tremtiniams dėl kitos prie- Jie galėjo but platesni ir sipažinti. rusųvaistam* .. , baudžiava noit mma. tokiu budu-
žasties. Jie labai mažomis'gilesni. Drg. Šaukotiskis suglaus-Rusijoj 20 nuošimčių, arba Prieš ta baudžiava vals valdžios nususintus

Liudo Dovidėno toje formoje duoda apra- penktoji dalis viso maisto, , Xbaudziav? vals- valdžios nususintusliai. Tuo tarpu Australija, ._
vadovaujama socialistinės grupelėmis išsiblaškę po vi- Telpa „
Darbo Partijos parodė vie-,53 Australiją tarp svetimų- vaizdelis “Išsivadavo . Tai,symą: Lietuviai Strashour- yra pagaminama
ną iš pirmųjų tikrą žmonis- jų, kurių ir papročiai jiems ^tikras šedevras. Piešia So- ge< Jis trampam rašte Ituose į visa totalitarinės ’ valstybės riinčius ir pirštu rodoma,
kurną ir tremtinių reikalų svetimi, kūnų ir kalbos j.e;vietų Rusijos belaisvius, vaizdžia nupiešia, kaip i.-se, kuntMte »?®X galia. ’ kad iš buožiu reikia paim-
supratimą. Ji priima ištisas daugumoje nemoka. Del to i kaip jie būdami vokiečių yietinti lietu™, vykdo kui-jai J«y^nkom,s Bet valstietis visvien veda ti jų turimus gyvuliu^ že-

vaikais, tuo parodvdama. jaučiasi. Pagaliau, aera eia! tevyneje
kad tremtinius galima trak- nei lietuviškų laikraščių,; kaipo mylintys
tuoti ne tik kaip darbo jė- nei savų organizacijų Iš o ę kelias stat straipsnio kftūhozninkai
n-a hpt ir kain žnumps. Amerikos bei Vokietijos į dmto alkoholio, pradeda) „b- ooiz," t.,; ;s,llus' KolcnozmnKai

’. ... . . .. spauda ir laiškai juos čia gerti begerdami papuola' u laiku kain žandarai irSklypeliuose augina darzo-
Australijos imigiacijos pasiekia tik per 2-3 mene-!saviškiams į nelaisvę. Ko- KS T'v«» lalko vistas’ ozkas..ir

departamentas DP pmmti Iš kitos pusės jie užjmisaras pradeda keikti,i;-.nmi^rai,i:ietu oje .^'. aprūpina miestus šviezio-
įrengė specialią stovyklą tuos laikraščius užsimokėti’kad jie slapstosi, nesideda;-e L1 iauga^ )ei^e mis daržovėmis,
Bonegilloje (Victoria). Čia patyS negali. Australijai! į belaisvių batalijonus ir
atvykę tremtiniai išbūna iki trūksta doleriu ir neleidžia- nenori crižti namo Prasi->i •» .. « . - ± ... -j
mėnesio laiko. Jie pasiilsi m» ninuni i užsieni deda atgaila, nusivvlimas ir kai?sos . Autorius, ar tino atskiru valstiečių ga-i . ir sumanumą,

nie- tietį prieš “buožę”.

jivę vi cm tunai w>/una u uKSta aoienų ir neieiazia-, nenori grjzti namo. 
rnesio laiko. Jie pasiilsi ma siųsti pinigų į užsienį. į deda atgaila, nusivy 
ilgos kelionės, yra gerai ypač į Ameriką. Net pikta suvis į savąjį drauP°. . .maitinami, kad atsigautų tremtiniui: jis dirba, gauna 

l1? amžino nedavalgymo vertingą pinigą, o negali 
\ okietijoje, yra nemoka- užsisakyti laikraščio — pa

limas ir
, . augą’ su Lietiivkuriuo radęs užnuodinta y, . alkoholį per dieną gėrė. su "kuP®ntJ,. . 
Koropkinas pe,šauna Za- */• Skiedros

Jis kovą veda tuo, kad kol-1 Tuo budu kaimuose susi 
chozo lauke kaltais, ja-.ro “biedniokų” sluoksnis, 
vams prinokus, nupiausto arba busimos kolektivizaci- 

pienu varPas ir jas pasislėjęs išsi- jos nugarkaulis... Užuot pa- 
sąlygo^dirbti. kitofe produk-jkulia- Jj8 kovoja ir tuo, kad dėti visiems
a:: Tarybinės L- taig pef kara vaidžia ska- 8avo . daržui skina savo kurtis ir gyventi 
’. Autorius, ar au- dno aUski valstiečių ga- . ir sumanumą, — — —

nurodo, kas šiandienių leido jiems pardavi- kolchozui atlieka tiktai
roję bendradarbiauja nė’ti savo produktus laisvo-: yal°mą lažą ir daugiau
upantais. ir npvaržė ko neduoda. .ua.Karas prieš valstiečius - Klcn0 T1. nau1dal 3™ P't 

Rusijoj eina nuo pat bolše- s,amas ,r 'snau<i<’iąn'as val
neblo-

mai aprengiami, kad nebu- siųsti tėvui ant tabako. At-'kipenko ir leidosi į mišką vertimas, iik gana. Kaa

nus kainomis ir nevarze 
kolchozninkų “juodojo tur 

Mat, tada labai tru

valstiečiams 
savo že-

tų pagrindo gėdytis savo ejtyf be abejo, padėtis tu- 
skarmalų, o taip- pat yra rės pagerėti. Lietuviai susi

bėgti. 
Susimaišo išlaisvintu

* in. „aus taaa įaoai uu- j-il l • 1 stiptls bolšpviku diktaturo-nepasako is kokios kalbos maist0 t<)dėi valdžia,vlkV diktatūros Įvedimo iki ‘ Atsakvmi™ i»^e^ 
>Tą versta. Paskum ir kitas , id0 valstiečiams gaminti dabartinių laikų. Jau 30 k-. į “
- ^vo sklmeliuose kiek tik metP bolševikai nori per- 5k.K°t ?.,u.,°*ran-!?s naHj?e saR 5 Buklių Uikyti Orbti valstiečio blog. Viri- ^„inKinU "Iš “Z," 

kolchozninkams ir per, kar« !’vi”a įrJkSSa^aikt ži« Prakai‘»- Valstiečiai sa-
netavo ’«d“a™į^°{^0:tėn ir bolševikų ' "rakaitu i5,aik"daro nemaža išlaidų. Ji juk i aščio leidimas ir dabar jau i tis ir randa tą alkoholio 

galėtų, kaip tai daro Belgi- gvildenamas. O kol kas statinę. Prie tos statinės su-
raštais išėjo’ Jeigu 
tyje mus “Darbas”

vėl parodo, jog Australija galimybių vis labiau grįžti į vaikščiojo po eglynėlį, gnu-i'^esuos’. ta-’ ps 
įsileisdama tremtinius žiuri į normalias gyvenimo sąly-;vo kur kas papuolė ir mirė‘daug Pianino.

gas. R. Marius, nuo užnuodinto alkoholio.
Taip, 173 iš kelių šimtu be-

ne tik savo reikalų, bet 
stengiasi suprasti ir jų in
teresus. Tremtiniams nei 
už ilgą kelionę, nei už gy
venimą Bonegillos stovyk
loje mokėti nieko nereikia.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa* 
garsinti savo biznį tarp lie-

laisvių mirė tuojaus, kiti 
sirgo ir mirė vėliau. Au\o- 

išsiva-

Reikia pasakyti, kad pir
mutinis toks “Darbo” nu- ninkaį ?avo daržus turėjo €en noiseviKų visos 
meris su tokiais puikiais gavo ranįomis išdirbti... stangos nueina niekais.

vo prakaitu 
pa‘ niškas

išlaiko milži- 
armijas, galybę šni- 
kitokiu nenaudėlių,

mate.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 Y/. 30tb St, N«w York 1, N. Y.

. ...avv, kad rusų valstiečiai J°mi? . ..
Darbe“ turinys naeerė- per daug “užsikrėtė kapita- rek' lzlclJ<>s buvo vadina-

JO. Bet io technika pusėti- ferau” ir todėl sumanė ap- '
nai prasta i Tiesa, suvažia- karpyti valstiečių sparnus. ^uto
vime LDD ir LSS buvo nu- Pumas žingsnis j valstiečių v?sKas, ką ginkluoti karei 
siskųsta, kad neturime tin- įsmelzimą ouvo pimaų re nei asUnta
kamo preso. Bet ir be pre- forma, kun Prav^a, P,aj j92i nietu valdžia ivedė 'ungla millonus žmonių ir

“Darbo“įso, visgi butų galima kai ką eitu rnetij ga!e Kada^. aukštus ^emės mokesnius paverčia juos savo vergak
iaba, ,r,o- pagerintu ,nka ^‘Cžovių. Pluktais, bet valstietis.

Jierius užbaigia: 
davo”.

Toliau šiame 
numeryje telpa 
mus politinio turinio strain-
cnvc Ta—..’’ tJ

biurokratija galėtų geriau 
valstietį iščiulpti, reikia tą 
valstietį paversti kolchoz- 
ninku, arba valdžios bau
džiauninku. Taip diktatūra 
pati savo išsilaikymui pa- 

milionus

J. K.
snys, - Trečioji Jėga”. Pa- talpinimas. Paveikslus žur- “sicmečkų”, pieno ir svies-1 

|gal autorių, šiandien pašau- r.aluose deda pradžioje ar to pardavinėjimo) nekrove, 
lyje ekzistuoja dvi jėgos ! viduryje puslapio, o ne kur į bankus, bet laike namuo , 
viena yra kapitalistinis fa- papuolė. Toks paveikslų dė- se. tai išmainius desimti 
šizmas, _ ir kita bolševizmas. į jimas yra nevykęs. senų rublių į vieną naują
Tos abidvi jėgos panašios; Be to. pradedant straips- iublį, jų karo metų sutau- 
nena kitai, ar tai butų tau- nį reikia stengtis jį sustaty- po? buvo nušluotos. Kad 
tų apiplėšime, ar išnaudoji- ti iš viršaus špaltos, o ne dar daugiau valstiečius is- 

adėti nauja melžus, Maskvos valdžia 
Įvedė prekėms dvigubas 
kainas — kaimuose visos 
pramonės pagamintos pre
kės yra daug brangesnės, 
kaip miestuose.

Dabar valdžia sugalvojo 
dar daugiau paspausti vals-

To įdomaus straipsnio F. Armak paaukojo penki- tidi. kad jam praeitų noras --------- j - .... kasinėtis po savo darzeų

• • • -t — vi io viimu. ‘jr
me daibo žmogaus, ar melo pabaigoje Pra

skleidime, jos straipsni. Tas ir netinkama.
Ateityje reiktų kreipti rim
tesnės domės.

abidvi yra vienodos. 
Autorius vykusiai piešia

“trečiąją jėgą”, kurios bran 
duoli sudaro socialdemo
kratija ir kuri siekia socia
listinių reformų demokrati-

Viršelių antroji pusė tuš
čia. Kodėl, ar jau nebuvo 
ką į jas atspausdinti?

Musu geras simpatikas p.
autorius yra 
tas. ’L Butau- nę į

Gor '^klUS’ *a*p Juozas pradėjėją 
Stalinas su savo draugais so reikia

varomas daugiau 
kolchozo baudžia- 
jo bus reikalauja- 

laugiau akordinio dar- 
Armak? Pre- bo. Kad valstietis visvien 

J. Buivydas, negalėtų apaugti taukais,';

Angliškai - Lietu viskas Žodynas

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
Aleksas Smeltyniikis.

SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE

Aukštos Kainos
BAIGSIS EKONOMINE KATASTROFA.

Trumanas sušaukė nepa- ga. 
prastą Kongreso sesiją in- Dėt šitaip ilgai negalės 
fliacijai sulaikyti. Infliacija būti, nes ne visi gyventojai 
reiškia aukštas kainas. Kai- priklauso prie uniju. Tiktai 
nos šiandien labai aukštos, unijistai šiandien uždirba 
jis sako, ir jos bus dar auk-{gerus pinigus. Angliakasiai 
štesnės, jeigu nebus nieko šiandien džiaugiasi, kad 
daroma joms sulaikyti. In- gerai uždirba. Bet nesi- 
fliacija galų gale atneš džiaugia kiti gyventojai, y-
Amerikai ekonominę katas
trofą ir depresiją.

Prezidentas sako tiesą. 
Infliacija yra didelis kraš-

džiaugia kiti 
pač miestų darbininkai, ku
rie už toną anglies turi mo
kėti $20.

Džiaugiasi mūrininkai.

LAKŪNO ŽMONA
~--- -JT

Baisi Draugo Mirtis ’Keleivio’ Knygos

tui pavojus. Bet kaip ją su- karpenteriai ir kiti statybos 
laikyti, niekas nežino. To darbininkai, kad už valan- 
nepasako nei Trumanas. Iš- d a darbo gauna po 52.50. 

Bet nesidžiaugia žmonės, 
kuriems reikia pataisyti na
mus. Naujų namų statyba 
visai suparaližiuota, nes pa
statyti 5 kambarėlių namu- 

įką, kuris prieš karą kaina- 
įvo $4.000. dabar reikia mo
kėti $12,000.

kad tik ačiū jo politikai' Trumanas giriasi, kad 
farmeriai šiandien padaroįačiu jo administracijai far- 
daug • pinigų, nes jis palai- meriai uždirba genis pini
kus aukštas kainas farmų’gus. Taip, farmeriai irgi 
produktams. Jis taipgi nori {džiaugiasi. Bet nesidžiau- 
paramos iš unijų, todėl sa-.gia miestų darbininkai, ku- 
kosi stojąs už aukštas dar- rie turi mokėti po $4.00 už 
bininkų algas. i bušeli bulvių, po $1.25 už

Senatorius Taftas todėl'svarą mėsos, arba po 30 
ir šilko: Brangus farmų centų už kepaluką juodos 
produktai reiškia brangų' duonos, kuri nesenai buvo 
maistą: brangus maistas įtik 10 centų.
reiškia aukštas darbininkų į Kadangi gyventojų di- 
algas. gi aukštos algos reiš- džiuma nėra *ir negali būt

tiesų. jis pats yra daug prie 
kainų kėlinio prisidėjęs. 
Būdamas paprastas politi- 
kieris, kuriam rupi balsuo
tojų baisai, jis pataikauja 
tiems luomams, kurie gali 
nusverti rinkimus. Jis nori 
farmeriu balsų, ir giriasi.

kia brangų plieną, brangias 
drapanas, brangų kurą ir 
visą gyvenimą brangų. 
Kompanijos pakelia uni-

“Ar atsimeni auštantį ry
tą, saulei tekant ant Nevė
žio krantų...”

Ir taip jis su širdies jaus-
i B B y I B « v _ * -S — •

(Tęsiny <)
—Vilniaus Universiteto

profesorius X,—vėl a 
Ramutis.

Po šito dialogo karinin- mu dainavo visus žodžius, 
kas pašnabžlom kažko pa- o kaip dainuodamas susto- tvarkosi? Ar yra Rusijoj uisvc, ar vTon™£im<’'ir
klausė civilio, kuris vėl {jo, pasigirdo širdį veriąs į pagerinu laika, k--

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSU Ą

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. \ isienis kyla klausimas kodėl 
Rusi j • ’

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa.

t.t. Antra 
Kaina ............ 25c

pragyventi? Dabar rusai sako kad DŽIAN BAMBOS SPYČIAI 
.Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. ■ , . - .
Rusai dabar Lietuva vaido, tai kas Ir kitos fones. Daumau juokų, ne
yra tiesa apie Rusi’, Ui yra tiesa S“. Amerikoj munsamo. Šioje kny- 
apie dabartinę Lietuvos padėtj. Ko- ."et *-
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa- ^Pyyui. eiles, pasikalbėjimai, hu-
kymus į šiuos klausimus galėsi gau- moristiski straipsniukai ir juoką,, 
-i nusipirkęs naujai išleistų knygą. Antra Pagerinta laida, kaina 25c.

puslapių didumo. Kaina 50 centų. 5nriAI.iy.Mn TEORIJA
DELKO REIKIA ŽMOGUI Šis veikalas trumpais ir aiškiaisPFPT ID Vai pvt? faktais parodo, kaip iki šiol keitėsibU(l IK VALGIT7 draugijos formos, ir kodėl turės bu-

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
8et dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų ? Kodėl jam reikia riebalų ? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ............................................. 15c

kreipėsi į Ramuti: raudojimas:
—O’ kas busi tamsta'.’ —Aš niekam blogo ne-
—Aš žmogus, Vilniaus padariau. Ir jei negalima,

universiteto studentas. Iš aš daugiau nebegiedosiu 
profesoriaus nuomoju am- Lietuvos himno. Neatimkite 
barį ir čia gyvenu. — tyčia man dešinės rankos: pali- 
ironiškai ir nepilnai atsakė kitę man ją nors persižeg- 
į tokį pat netinkamą klau- noti. Leiskite, aš noriu pa
rimą.* matyti savo seną tėvelį,

—Ir aš matau, kad nesi jaunąjį broliuką, noriu ap- 
Laimingai išsigelbėjusio avinas, o žmogus; bet klau- lankyti savo motinėlės ka- 

orlaivio nelaimėje norwoo- tamstos pavardės' į?ą. Leiskite!...^
diškio lakūno S. Gustaf-' —£ia kitas klausimas. Ramutis aiškiai suprato, 
son žmona labai apsidžiau- Kaunaitis Ramutis. . kad čia esama protiškai 
gė. kad jos vyras liko gy- —Tokio mums ir reikia pakrikusio žmogaus, tačiau

..................... - - —trumpai burbtelėjo civilis jis negalėjo suprasti, už ką
ir rusiškai paaiškino kari- galėtų būti kalinamas proto 
ninkui. Karininkas tuojau ligonis.
pakišo Ramučiui po nosimi Kaimv nas pasitraukęs 
pištalietą ir pareikalavo pa-.nuo durų giliau kambarin, 

! kelti aukštui rankas, bet į ėmė vėl dainuoti:

vas didelėj orlaivio nelai
mėj Arabijos pakraščiuose. 
Mrs. S. R. Gustafson dabar 
gyvena Tuscon, Ariz. prie 
karo orlaiviu bazės.

ŠAKELE

Ėjau nelygiu Svabi.įos keltu 
Ir vidury dulkėto kelio 
Radau tartum pati save—
Nulaužtą, nusviestą šakelę.

Nepaėmiau, ėjau tolyn.
verkiau— dūrė automobilyje.

Manęs čia niekas nepažįsta. ’ stovėjo gatvėje tie? 
žalia šakelė š va bijos kely 
Tarp dulkių vysta.

Alė Rūta.

VALGIAI

ti pakeistas kapitalizmas, kaina

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatus. 25c

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 .... S 1.25 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

... . , . , . _ ! Visokiuose kraštuose žmonės gar-
knygelė parodo, kodėl Romos' bino įvairius dievus. Dievų garbini- 

popiežiaus kunigai nesipaėiuoja. Čn nias keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
išaiškinta visa jų. bepatystės istori- garbino musų bočiai? Koki as žiny- 
ja. jos pasekmes ,r doriškas dvasia- ėias jie buvo įsteigę? Kodėl žmones 
kijos nupuolimas* Šią knygą turėtų priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas Į tuos klausimus galėsi atsakyti pa-

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

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut-
sky. Kaina .......................... .............. 10c

KUNIGŲ CELIBATASjau lietuviškai, o kiti trys ‘‘Paskutinį jau kartą šian- 
kariškiai tuojau padarė Ra- dieną, pamatysiu kaip saulė 
mučiui asmens kratą. Po to, j tekės, Kaip aušrelė per lan- 

i padarė smulkią kratą Ra- gą kiekvieną, daug links- 
imučio kambaryje, bet nie- niujų paukštelių čiulbės!”
1 ko neradę paskelbė, kad jie i Čia daina nutruko ir kai- 
Į turi įsakymą Rainuti suim- mynas vėl priėjo arčiau 
iti. Ir Ramutis tuojau atsi- langelio.
j x v, • kuris į Neteisybė, kad saulė te-

duri- kės. Aš jau nuo sausio mė- 
mis. Iš kambario mongoliš- nėšio devynioliktos dienos 
kasis karininkas išėjo kiek nemačiau nei saulės, nei jos 
vėliau ir atsisėdo toje na-1 šviesos, todėl negaliu tikėti,
cioje mašinoje prie šoferio, kad ji tekes. Tiesa, pas mus < kius, tai perskaityk šitą knygelę. SAPNININKAS

Į Kita mašina stovėjo keli patekėjo draugo Stalino {K^ub^^^.^nygapr^au- Didysis Lietuviškas SaĮ>nininkas
: metrai uzpakalvje. Mašina saulė, bet ji baisiai šalta, i jama. Kaina ...................... .. su Salemono gaiva, ^aiškinu vis£ie
piadejo judėti pakalnėn, nors istiipde visus riebalus. 3

ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina .................................................... 25c

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

losofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
Orimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-

skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo dart«> valandas. Di-

unijistai, ir kadangi jų pa
jamos negali kartu su kai
nomis kilti, tai šitokia pa
dėtis gyventojų didžiumai 
uaiUH sutuiai įieuvpunenu'

produktams, j ma.
pabrangsta,’ Seni darbininkai, kurie 

unijos vėl reikalauja didės-{gyvena iš senatvės pensijų,i 
-Ai šian^jen kenčia didelį var-1

J V1IIC

kainas savo 
Kai produktai

naclrui 
pacnui bnl i o

Kaip prezervuoti pyčes.
Prof. VVilliam Cole, mai

sto specialistas iš Universi- 
ty of Massachusetts, pa
skelbė naują būda nunoku-___ ....xx___ ....?._________ VartUOSP Vartiiiyiurns pyccms prezervuou.! —Jž------
Nuplauk vaisius, nulupk \ masina tyliai įsirito i dirieli 
juos, išimk kauliukus ir su- /VI1 'vvn, į

pradėjo judėti pakalnėn, nors ištirpdė visus riebalus,{'ŽEMAITĖS RAŠTAI 309 puslapių knyga. Kaina .. $1.00
Nedavažiavus Gedimino lašinius ir sviestą. Ar „note, kad 2emaitė buvo vie- JUOZAS STALINAS
gatvės, sustojo. Iš antros Čia kaimynas vėl ėmė Į 9? žymiausių lietuvių rašytojų? Ar
mašinos iššoko viena- ka- dainuoti tuo laiku Lietuvo-! mo^oteril, J1mažH° n£ffi‘tTšė& 
riškis, nubėgo į gatvės kai- je labai dažnai kur girdimą p?en° .ą*yję “■ *?*>«*> /ąikus, kaip 
ię pUSę ir dingo dideliuose dainelę: į O paskui ji ėmė apysakas rašyti

nių algų: kompanijos vėl 
kelia algas ir kelia produk
tų kainas. Čia daugiausia nos negali prigulėt pne 
kalta valdžia, sako Taftas, i unijų, gyvena pusbadžiu, 
kuri už aukštas kainas nori Smulkus biznieriai ir namų 
prisipirkti savo partijai bal- savininkai kasdien laukia

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knysra. 
Kama. 2oc
KnnF.r. Ai KETI KIIT, Jos apysakos yra tikras gyvenimas,

1 kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet r,,—,.,
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- { DIEVĄ?

, rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos■ apraše, vr* riflno- n*. !
rašiusi
leivis” parduoda jos raštas parasy-, ____
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi LIETUVIŲ KALBOS 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- rDAMlTlk'i 
se raštuose ji gražiai aprašo, gra- 1 iitA

žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- Pritaikyta Amerikos lietuviams.
_  " . ir musų papro- Daug kas iš lietuviško jaunimo nori

čius. Knygoje yra paveikslas su gar- tinkamai išmokti savo tėvų kalbą,
... v v—*-y -•   - - US1O sios rašytojos parašu, taipgi paveik- o senimas irgi dažnai nori pagilint
rninrlnkn Pn tn rriniMvV1 bučiui buvo padai Vta -mul kameiOS dūl is. daina tuo- slai v&ikų prieglaudų, kurias 2e- savo raštišką lietuvių kalbos žinoji- 
pUOuuKO. iO LO, pnpiluyk. b. . * i ‘ ;rBB ♦ i ’• • • I malte prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- mą. Šita gramatika yra tinkama vi-stiklus likusiom pvččm ir Kiausi asmens Krata, įsren* nutruko ir pasigirdo las fcemaitės kartu su Andrium Bu-i jiems, kas nori gerai lietuvių kai-

ateinu >*£---- V “Musn lianrlic vien 

Vaikšto plika basa, 
Užtai Stalinui turim 

dėkoti...”
žvalgybos (NKVD) Kiemą,

____ _ _ ___ _ kur ją pasitiko keli rink
tų pyčių į stiklus iki pusės.'enkavedistai. Ramu- Tuo laiku koridoriuje pa- 

gą. Našlės su vaikais, ku- Tuomet Įdėk sauso cuk-!^18.^11?0 fu°Jau nuvešiąs Įi^igirdo kelių asmenų žings- 
taus; kvortiniam stiklui 'Pozerni° kambarį, kuris bu- artėja dainininko ir• i , , 1 Vn VTButinop'jii S,-

pjaustyk. Pridėk supiausty-
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis

T.1* d*uS r’štų pa- negali tikėti. Pilna argumentų, ku
isius, Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- rių nesumuš joks jėzuitas. .. ? 20c 
sivis parduoda jos rastus parašy

duok apypilni puoduką cu- Y°. ypatingai šviesiai ap- Ramučio kryptimi. Kaip tik I
kraus, o pantiniam — pusę elektros. Čia Ra- piadejo rakinti dainavusio sios rašytojos para:

sų ateinančiais rinkimais, 
nors Tafto partija kongre
se nutarė ir toliau palaikyti 
farmeriu produktų kainas.

Kainoms sulaikyti yra I vis didėjančią stoką namų? 
tiktai vienas būdas — tai Ilgai taip būti negalės, 
pakelti gamybą. Jeigu mai-{Infliacijos burbulas turės 
sto netruks, tai jo kainos sprogti, kaip visada sprogs- 
nekils. Dabar jo trūksta, ta. Infliacijai susmukus, 
nęs valdžia ji superka, kad seks bankrotai, ekonominis 
palaikyti aukštas kainas, krachas.
Nelabai senai spauda buvo Kada bus šitokios katast- 
iškėlus viešumon skandalą, rofos pradžia, šiandien nu- 
kad valdžios sandėliuose matyti dar negalima, bet 
pusta kiaušiniai, sviestas ir kad* šalis prie to eina, tai 
kiti farmų produktai, kuo- abejonės nėra. 
met rinkoje tų daiktų stin- Iš laikraščiu.

bankroto.
Kaip ilgai galės šitokia 

padėtis tęstis? Kaip ilgai 
šalis galės toleruoti kasdien

ir papildyta laida. Kainadančiam vandeny 30 minu-' •K.a’nutls. . pegn^it ieškojo man paskutinę ranką, gel-i Ir ketUrios kitos apysakos: (i» 
čių, o pantiniams užtenka'atsisėst1, nes Įvykiai, bėkite....
25* minučių. Kai stiklai at-'į^1?6 žaibiškai keitė jo pa- Atidaręs duris NKVD-is- r“’ 
vės, pastatyt vėsion vieton nebuvo spėti Įvertinti, tas ryktelėjo, kad šis nu-
ir tegul stovi iki reikės vak p18 ”ar tebejautė ant savo rimtų, ir tuojau kameroje 
gyt. *■ luPJ? degančius Skirmantės pasidarė tylu; o kaip tas

Galima tokiu pat budu ^tičinius, o jau stovėjo kaip' Pats atvykėlis pareikalavo, 
rezervuoti ir kitus vaisius. Daunys vienutėje. kad dainavęs žmogus eitų

Ramutis nebūtų galėjęs kameros lauk, pastarasis) žodžių, bet 
•pasakyti kiek ilgai jis sto- vėl pradėjo taip garsiai i SkįJ%ra

pi

BUVUSI KOMUNISTE KALTINA KOMUNISTUS

Miss Elizabeth T. Bentley, baigusi Vassar kolegiją 
ir Columbia universitetą moteris, sakosi per ilgus me
tus buvusi komunistė ir per kelis metus sakosi šnipi- 
nėjusi Rusijos naudai.

Džemas ii pyčių ir orančių.

Pyčes nulupk, suskaldyk 
ir pašalink kauliukus. Su- 
tiaustyk orančius ir paša
link sėklas. Sumalk kartu

vėl buvo tylu, kaip kape. vis šaukėsi pagalbos. Staiga 
Nakties viduryje, tarp ka- pasigirdo kurtus pištalieto 
Įėjimo sienų, toks juokas suvis, kuris amžiams nu-

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirr 
nes gyveno Rojuje. Bet

irmutiniai žmo- 
mokslas Ro-

pyces ir orančius. 
pusantro karto tiek cuk
raus kiek bus sumaltų vai
sių. Pavirink iki sutirštės. 
Tuomet sudėk sukapotas 
vyšnias, supilk i karštus, 
sterilizuotus stiklus ir tuo- 
jaus uždaryk.

Pridėk Ramučiui nebuvo supranta- traukė nelaimingojo šauks
mą pagalbos

praė- Girdėjo Ramutis kaip po
nias.

Kelioms minutėms ______ ___ r
jus, už tos pačios sienos pa- šūvio nelaimingasis griuvo, 
sigirdo kokios tai dainos ^’g ji- butų nuo palubės nu- 
niuniavima.-. Kartais tą l\*"itęs, o vėliau viskas nu- 
niuniavimą pertraukdavo l*lo.
užkimusiu balso isteriški 
šauksmai. Tas tęsėsi tik

Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi- TAVO KELIAS Į 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose SOCIALIZMĄ.

nurodoma, kaip žmonės paikai tiki -- T m nr
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c , P®1*35? L. Blumas. Trumpas ir aiš

kus socializmo aiškinimas.......... 25c.
ANGLKKAI-LIETUVI5KAS KAIP ŠENOVĖS ŽMONES
ŽODYNAS PERSISTATYDAVO ŽEME?

Z. Aleksa. Kaina............ ioc

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

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

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- 

. , kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad daugel; iš gyvenimo patyrimu para- 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir' #ė K. Stiklelis. Kaina ............. 25c

636 Bro.dw.y,
skaitymas. Kaina ........................... 25c 2X>. Boston 27. MaSS.

(Bus daugiau)

MEDŽIAGA PLYŠIAMS 
UŽKAMŠYT

Namuose kartais yra to
kių plyšių, kuriuos užtaisy
ti nėra kuo. Tam tikslui po- 
piera yra labai gera me
džiaga. Sudraskykit senus 
laikraščius, maišiukus ir ki
tokius popiergalius, sude
kit Į viedrą ir užpilkit karš
tu vandeniu. Kai atvės, 
vandenį iš popieros iš- 
spauskit ir užkamšykit ply
šius. Sulyginkit su siena. 
Kai išdžius, galima numa
levot. Sušlapintą pppierą niekaip negalėjo prisiminti, 
galima labai suspausti; iė-j Tas .kaimynas pradėjo dai- 
džiuvus ji išsipučia ir is.?ubV populiarią tango me- 

1 plyšio niekad neiškris. lodiją;

huv«>\Xnib* ta^aU,,Z*1 fSPĖJA NESIŲSTI DAUG 
si neilgaL W KAVOS VOKIETIJON.

. Žmonės, gelbėkite! “Naujienų” koresponden- 
Zmonės. — jau aiškiai iš- tas praneša iš Vokietijos, 
girdo kaimyno balsą. kad amerikiečiai nesiųstų 
, ~^ano motina mane Zenitiniams Vokietijoje 
saukia, leiskite! Ji nori nu-i kavos daugiau kaip 2 svaru 
plauti mano žaizdas... Leis-pienam siuntiny, nes dau- 
kite, už tai aš jums atiduo- giau vokiečiai be muito ne
šiu savo kairią ranką, nes Pfaleidžia. Jei būna dau- 
ji nebenori manęs klausyti, giau kaip 2 svarai, tai už 
leiskite! _ likusią kavą esą reikia mo-

Ramučiu; atrodė, kad jj^ keti po 30 markių muito 
to žmogaus balsą yra kažin nuo svaro, o jeigu tremti- 
kur anksčiau girdėjęs, bet nYs neturi kuo užsimokėti,
moįroin 1=2-------- vokiečių muitininkai

pasiimą visą siuntinį ir ati
duodą savo labdaros orga
nizacijoms.

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\ 
ga užrašiau jai ‘‘Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

Keleivis
936 E. Bmdway, So. Boston 27, Mass.
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Iš Plataus Pasaulio
GELBSTI SKYSTANČIĄ PLAUKIOJIMO ČEMPIONE

Jeruzalės Likimas
Žydai iškėlė reikalavimą, 

kad Jungtinės Tautos pri
pažintų Jeruzalę naujai žy
dų valstybei, nors Jungti-

Graikijos “Perteklius”
Graikijos valdžia kreipė

si i didžiąsias valstybes su 
prašymu, kad Graikijos gy
ventojų pertekliui buvo Įei

zemesetą, jei žydų valstybė sutiks seniau valdomose 
su Jung. Tautų siūlymu. Afrikoje.
Gavę Jerazalę, tie fašistai _____
žada būti ‘‘lojalus”.

Alaska Stiprinama

Francijos Valdžia
Šią savaitę naujoji Fran

cijos vyriausybė, vedama
Alaskai paskirta dar 40 Andre Marie, turi persista-Į 

milionų dolerių, kurie bus tyti parlamentui ir patiekti: 
išleisti daugiausiai staty- jam savo programą. Jei 
bai naujų namų kariškiams, parlamentas pritars vvriau- 
kurie dabar vis skaitlingiau ’ " * *sybės programai, tai vy- 
siunčiami daboti tą šiaurės riausybė liks kraštą valdyti 
kraštą, kad per ji priešas gal ir ilgą laiką, 
negalėtų veržtis i Ameriką.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visekių vaistų nuo rožių, 

ronovu kojų *r kaulų gėlimo.
Taipgi tartu Galintrą Uy.tyeno Mostį 
nuo Reumatizmo. Kdrie turit kokius 
nesveikumu*, kreipkitės, durisiu peru 
patarimų ir busit patenkinti. (35» 

PET. I.AMSARGIK.Nk,

Paieškau Juozo Skupo, kilusio i- 
, Skupų kaimo, Subačiaus valsčiaus ir 
gyvenusio Clevelande. Ieško sūnėnas 
\okietijoj. Rašyti šiuo adresu:

\. Puodžiūnas,
H. E. P. <’. Camp 1-14,

Kalphton, Ont., Canada.

Aš, Pranė Kairytė, kilusi iš šatė- 
. . .. ,, nių kaimo, Kėdainių valsčiaus, Pa-

1811 S. Mater St.. PtolMelpni*. ra. nevėžio apskrities, paiesgau savo gi- 
---------- T-------------- ------- - minių ir draugų, kurie gyvena Ame

rikoj. Prašau atsiliepti šiuo adresu:
Frances Kairytė, J 32)

9»m» Gletimore avė., Brooklyn, X. Y.FARMERIU ŽINIAI

Paieškau lietuviu farmeriu, Paieškau Albino Yurgelevičiaus,
kurie vralptli nriimti ir duoti kuris yra atvežtas iš Vokietijos, Sėklinė gaieui priimti ir uuuu iigenstajtOi p. p. Camp, Į Kanada
darbo 4 žmonėms. Dalykas yra kaipo darbininkas. Jį patį, ar kas 
..1 apie jį žinote,‘meldžiu man pranešti,toks: as tunu Vokietijoj, ame- T’įriu,,K.ikaU. c-.:;,
rikiečių zonoj, giminių šeimą iš
4 žmonių (vyras 33 metų, žmo
na 27 metu., duktė 9 metų, su-

.1. Grabauskas 
382 Cliff st., Cliffside, N. J.

Tremtinys Vokietijoj Vytautas Mi- 
kalavičius iš Pilviškių, ieško savonūs 2 metų). Lietuvoje VISI UZ- dė<lę Petrauskų Vladų, sūnų Stasio 

augę ir dirbę prie žemės ūkio gimusi apie Pilviškius (arba jo šei

Laiko Gaišinimas 
Malajų Neramumai į Ženevoj viena Jungtinių; 

Anglų kolonijoj Malajuo-'Tautų Komisija svarsto 
se komunistų paruoštas su- ekonominius klausimus. Pa-

Tarptautinėj Olimpiadoj Anglijoj, laike plaukiojimo lenktynių, viena plau
kiojimo čempionė, Greta Anderson iš Danijos, pradėjo skęsti. Tą pastebėjo 
vienas žiūrėtojas ir pradėjo rėkti, kad kas nors gelbėtų tą mergaitę. Pa
veiksle matyti, kaip amerikietė Nancy Lees iš Portland, Ore. ir vengras 
Szatmaty ją išgelbėjo iš vandens.

se Komunistų paruostas su- ekonominius klausimus. Ka- _ .. . , tcncieušinoiau ir nesurira=i-i C1 fa_ a • 1 •
-tarimuose „Rusijos A,ne?"S Skaitytoj? Bakai

smuko ir dabar anglų poli- vas kalbėjo 30 kartų, iš vi- duoVa atsakymą. Jei ta 
cija pradeda valymo dar- so virš trijų valandų ir <įvic atsakymas būt buvęs nm- 
bą, siekdama išgaudyti gubai daugiau, negu visi ki- ^$snis; nebuciau at»i P^: 
maištininkų vadus, kurių ti atstovai. O pagaliau jis :^ei?atau reikalo ginti nei 
daugelis, sako, buvo atsiųs- pradėjo skųstis, kad komi- i Patl genero^ nei jo me • - 
ti iš komunistų valdomos sija “tiktai laiką gaišiną”. lluJ- .
Kinijos. Tas rusu atstovas vra tūlas Sulig

Kupiškėnas, i
Philadelphia, Pa.

Kodėl Maskolija 
Veržiasi į Vakarus

j Tas rusų atstovas yra tūlas
--------- Pavlov.

Karas Indijoj ----------
Nepaskelbtas karas veda- Markos Albanijoj 

mas tarp Pakistano ir Indi- Graikų partizanų vadas,;

mano asmenišku 
supratimu Jonas Černius 
pilnai užsitarnavo tuo, kuo 
jis yra.

Aš buvau dar Lietuvoj 
Smetonos laikais. Daug išjos Kašmiro provincijoj,'generolas Markos su visa ... - ._

dėl kurios abi naujos vals- savo “vyriausybe’’ pasitrau-1 mus% sy^iu 11 a®». neme£' 
tybės ginčijasi. Kašmiro kė iš Graikijos Į Albaniją.; m? Smetonos režimo, 
valdovas pasisakė už prisi-> Partizanu pasipriešinimas tai nereiškia, kad koz a»
dėjimą prie Indijos, bet Ka- Gramos kalnuose Graikijoj valdininkas - kan“1™‘??
šmiro gyventojai yra mago- visai susmuko. Dabar graj-J tarnavęs ^metonos 
metonai ir linksta prie Pa- kų armija turėtų eiti i Al-'*nL no &° . * .
kistano. Todėl ginklai baniją ir ten baigti valyti TA>^a^, Pa^i^inimt  ̂

partizanų lizdus.

Komunistų pakalikai, pa 
siklausę kaip komunistai Viso gero, 
teisina ir giria visą, ką Sta
linas su gaujomis daro, sa
ko, kad Maskolijai nesą 
jokio reikalo Lietuvą ar

Gerbiamieji,
Prisiunčiu $5 Money Or

deri už “Keleivio” prenu-r 
meratą ir už kalendorių at
einantiems, 1949 metams.

Juozas Naikus,
Rochester, N. Y.

Gerbiama redakcija, 
Prisiunčiu $5 pašto per- 

Baltijos pakraščius užimti, laida prenumeratai už “Ke-
__ x__ — lrviv-i” iv nvo č<Jii aiiint inėt ines ten nesą nei aliejaus, leivi” ir prašau siuntinėti 
nei rudos; lietuviai, girdi, man laikraštį naujuoju ma- 
patys ‘‘prisidėję” prie Mas- no adresu. Su pagarba

sprendžia tą ginčą.

KAS MUMS RAŠOMA

Joną Černių yra šis:
Jonas Černius yra kilęs

iš Kupiškio, kaip ir aš.
1920 metais man įstojus

i elektro-technikos batalio-

I --

Dėl Gimdymų Kontrolė* Tos valstijos seimelis tą įs-
‘Keleivyje” p. tatymo sumanymą atmetė, 

pakeltą klausi- Tai dabar balsuotojai susi- 
žmonės žiuri į rašė ir pareikalavo, kad to

_ _ •_ ■w -' ną ziuriu oORSS 
bataliono adjutantas, laips 
nyje vyresnio leitenanto. 
Buvo ten ir kitas leitenan-

Skaičiau 
Kubilienės
mą, kaip --------- ----- r,--------- r-------------- ,--------
gimdymų “kontrolę”? No- įstatymo priėmimas ar at-,tas, Kazys B. man pazista- 
iiu pasakyti, kaip aš Į tą metimas buvo sprendžia- mas kupiškėnas, bet tas lei- 

mas visų balsuotojų. Už '
perdavimą įstatymo žmonių

. , -. .. . , i x balsavimui pasirašė 8,429 žodį ištaręs,
balsuotojai, o 5,000 parašų. kariuomenės pareigų, 
užtenka, kad įstatymo su-, "

- , - - manvmą perdavus žmonių įturėt1 \ aikų, aiba jų balsavimui, todėl istatvmas į;
reti. Labai letaijiabar^kui bus atiduotas feįręsti vi- 5, 

siems Massachusetts valsti-

reikalą žiuriu.
Gimdymu kontrolė nėra 

ių išmi
gyvenimo faktas. Kiekvie
na šeima juk “planuoja

rasime seimą, kuri nežino
tų. kaip vaikų prieauglių -og balsuotojams, 

kontroliuoti . o jei kur to- J J _

tenantėiis nei mane pažino

kolijos. Jei Maskolijai alie
jus ir ruda teapeitų, tai ji, 
žinoma, nei Lietuva, nei 
Lenkija, nei Čechija, nei

Mike Kežai, Rumforde.

ugę 
darbų.
Amerikon ir gauti čia darbo; 
pas lietuvį ūkininką. Apie už
darbį nėra reikalo kalbėti — 
kad tik galėtų pasidaryti pra-j 
gyvenimą. Vokietijoj jie mirš
ta badu. Aš pats negaliu jų at-< 
siimti, nes esu nevedęs ir se
nas žmogus, neturiu kur jų 
padėti. Taigi gal atsiras lietu
vis farmeris. kuris susimylėtų

_ . .. . . »x.-nią) *r giminaitį Ikailydą Juozų, pa-Dabar jie nori atvykti. einantį nuo Pajavonio. Kasyti:
Mr. F. Mickalavagv, t <3>

Friedensburg, Pa.

APSIVEDEI Al
Paieškau gyvenimui draugo 50-58 

metų,'kad turėtų gerą įlarbų ir nuo
savų namų gyventi. Aš apie save 
paaiškinsiu per laiškų. » (34)

Mrs. Kraft,
General Uelivery,

Adelaide St. P. 0.,
Toronto, Ont., Canada.

ant tos nelaimingos šeimynos Paieškau gyvenimo draugės, mer- 
. , , ginos ar našlės nuo 35 iki ->0 metųginos ■____ _

J. Amerikos Valstybėse ar Kana
doj. Pageidaujama, kad turėtų savo 
ūkį ar Kokį nors biznį. Aš esu pus
amžis, nevedęs, negirtuoklis, turiu

lione dabar apmoka valdžia, tai •***? bizni mieste, bet noriu permai 
> nyti gyvenamų vietų. Kuri r.oreti

ir paduotų mielaširdingą savo 
ranką, ištrauktų juos iš to pra
žūtingo vargo. Atvažiavimo ke

tas nieko nekainuos. „ . . -------------, ------.. Kuri norėtųU jeigu; malonaus ir doro gyvenimo, prašau
pasidarytu kitokių išlaidu, tai i »t»»l»epą ir prašau su pirmu 
h J • J* prisiųsti savo paveikslų. Plačiau pa-aš apmokėsiu. Platesnių žinių aiškinsiu laišku ir paveikslų grųžm-

a • y VI .» 1 AM xlL • « xx vnivtl Clllfl 14 /11 1 “suteiksiu per laišką. (32)

Joseph Paskoris,
2320 James st., Morrell Park, 

Baltimore 30, Md.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Jurgio Kvetkausko, keli 

mėnesiai atgal rodosi gyveno New 
Jersey šteite ant farmos. Malonėkit 
atsišaukti. (34)

S. A. Shurn,
622 W. Main, Peru, Ind.

Gerbiamas Maikio Tėve,
__ _ Siunčiu tamstai penkis
Rytine Vokietija, nei Balti- dolerius už laikraštį, nes 
jos pakraščiais nuo Lietu- mano prenumerata pasi- 
vos iki Suomijos, “nesiru- baigė su 30 numeriu, o aš 

'^o- pintų”, o paliktų patiems nenorėčiau, kad tamstos su- yra^įeHniams žLtk ir tvarkv- Jaikytumet laikraštį. Mano 
;“£’- tis, kaip jie per tuksiančius leidė irgi myli “Keleivį” ir 

metų prieš rusų atsibasty- ^°’ J^d jis yra geriausias 
mą gyveno ir tvarkėsi. laikraštis, teismgia u s i a s 

Maskolija turi didelį plo- darbininkų laikraštis ir 
tą žemės: platų Sibirą ir draugas. Su pagarba,

, siu. Malonėkite rašyti šiuo adresu:
Tony Cesonis, (XI)

Sylvan l-ake, Altą., Canada.

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

nę kraujo cirkuliaciją, čemery- 
čia yra vartojama nuo drugio, 
nuo gumbo, nuo geltligės, nuo 
škropulo ir nuo sukrekėjimo

Aš Zuzana Sakaitė iš Žemalės pa
ieškau mano švagerio Kazimiero,
Vesecko (ar Versecko) kilusio iš . .. . .__ .
Žemalės. Jis yra vedęs mano seserį I kraujo. ČemeryciOS saknys jau 
Liucijų. Prašau atsišaukti ar kas ži
no malonėkit man pranešti šiuo ad
resu: (33)

Mrs. Z. Kundrat,
688 No. Montello st.,

Brockton 7, Mass.

yra vartojamos per 3000 metų, 
ir musų čemeryčia nėra suka
pota, bet yra tokia, kaip užau
gus. Supiaustykit čemeryčios

Paieškome dėdės Antano Saimi- ^rą šaukštą, įdėkit į keliškelį, 
ninko, kilusio iš Paduščio kaimo, An- užpilkit šiltu ar šaltu vandeniu
^ęSči:a's&?EX.*p’Nn £ «««
Mes esam dvi sesutės. Gėnė ir Angė- įdėkit unciją čemeryčios į bon-
lė Saimininkaitės, tik kų atvykusios 
iš Vokietijos, ir neturim nieko nei iš

pusę Europos. Ji turi apie
nei su kitais kareiviais yra šeštą dalį viso žemės pavir

kas neliečia 
Mat

unaras neleidžia” šnekėti.
Bet Jonas Černius buvo 

žinomas tarp kareivių, kaip 
aficierius be panaberijos”.

Daug sykių mums karei
viams sėdint kareivinių

ki šeima ir rasis, tai galima Todėl ši rudenį musų vai-1 languose ir dabuojantiems 
drąsiai abejoti dėl jos inte- stijos balsuotojai vėl galės kaip “panelės’’ praeina pro 

i pareikšti savo nuomonę
gimdymų kontrolę”ligentškumo.

Kaip žmonės žiuri į gim 
uymų kontrolę galima spė 
ti iš to. kad pernai Massa 
chusetts valstijos piliečiai 
susirašė skaičiuje 88,659 ir, 
pasiūlė tos valstijos seime
liui išleisti Įstatymą, kurs 
leistu daktarams duoti ište-

apie
ir paduoti savo balsą už to 
įstatymo priėmimą.

Agnė iš Montello*.

Generolas Černius ir jo 
medaliai

“Keleivio nr. 23 Kovelis

šiauš. Sulyg 1947 metų pa
čių maskolių apskaitliavi- 
mo, Rusija turi gyventojų

ką vyno ar stipresnio gėrimo ir
A. S. Šilailci*. Įjęiminių, nei pažįstamų. laibai norė- galit gerti po Valgiu. Čemery- 

!*"»? su dėde. Jį patį. ar- čios svarag $1

ALEXANDER’S CO.
Iuewiston, Me.' ba kas jį žino,is n

į. Bu
prašome pranešti jo 
labai dėkingos. (3-3)

ĮSITAISYKIT TELEVIZIJĄ
_ Kas norėtų įsitaisyti Televizijų, I

211,384,985, iškaitant ir no Ketu^L-^ris, ’ ». ’ - , f reprezentuoja ir įstato visų įsdirbys-

adresų. Busime
Angelė Saimininkaitė,

203 Oxford st.,
Winnipeg, Man., Canada.

414 W. Broadvray, 
So. Boston 27, Mass.

kareivines, vyr. leitenantas 
Černius eidamas į kuopos 
raštinę ir patėmijęs, kad 
mes visi kelsimės, būdavo 
pamos ranka ir sako: “nė
ra reikalo, tai ne vėsuma

karo užimtus kraštus. Aria
mos žemės 30,462,000 ak
ių teturi, šiaurės Amerikoj 
(J. V. ir Kanada) yra 708,- 
mos žemės 301,462,000 ak- 
vien tik J. V.) Šiaurės A- 
merikoj žmonių tėra apie 
180 milionų.

čių aparatus. Nuo $175 iki $3,000. 
Vytautas Ramanauskas (32) i

275 I.akeview avė.. Lowell, Mass. 
Tel. Lowell 30218

Paieškau dėdžių Vinco Bartniko 
ir Petro Burinsko, o taipgi ir pus
brolio Jurgio Burinsko. Aš esu Ve
ronika Burinskaitė. Prašau dėdžių 
ir pusbrolio atsiliepti laiškais. La
bai butų malonu su jumis susižino
ti. O jei kas apie juos žino, Ui bu- <fje> ^nrie kenčia nuo SENŲ, AT- 
siu labai dėkinga jei praneš man VJRų ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jia

NUO UŽSISENfJUSlŲ, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

SVARBUS LIETUVIŲ IŠ- 
DIRBYSTĖS VAISTAI.

AR jus sveiki ar ligoti, vistiek: 
jums svarbu ir naudi^a visados turė-

adresus. (32)
Mrs. Veronika Kaluskienė,

131 19th st,
No. Lethbridge, Altą., Canada.

______ _ _______ __ ________ _____ , Vincas Suopis iš Vokietijos paieš-
Kita ; Maskoliuos kelvba ti tokių stebėtinų vafstų, kaip M. J. i kO šitų savo giminių, kurie gyvena 

mnnUn ♦ 1 Švilpos “Miracle Ointment,” kurie Amerikoj:
menKa, SlOKa upių linhd- yra valdžioje registruotų aptiekorių Brolio Antano Suopio, vadinusio
mų laivininkystei; 83 nuo-į chemistų priežiūroj

(Sulig taisykle turi atsikel- \eliais, kuriu Maskolijoj

Bet pabandyk praleisti
----- ------------- . y ,H-IYUVC“S> koki kita štabo leitenančiu-kėlusioms moterims patan-klausia, uz kokius nuopel; k ’t -užblaus; ..Ko, 
mus, kaip apsisaugoti nuo nūs generolas Černius turi d|, temJsta neaadn^i
vaikų, jei vaikų gimdymas daugybę medalių. 1 gai bos, kokia pavardė?”
traii pakenkti ių sveikatai. šio laikraščio m. o0 A..„iUž neatsistojimą gausi at

lyginimą pirmu syk 2 va
landas po šautuvu.

Aš išbuvau 3 
talione ir nesi 
kad vyr. leitenantas Jonas 
Černius ką nors butų su
stabdęs iš kariškių už ne- 

; atidavimą pagarbos, kaipo 
karininkui.

Kas dėl jo medalių, tai 
Jonas Černius, turbut,* me
dalius gavo, ir vertas gauti 
būtent: už augstą pažymė
jimą užbaigus karo mokyk
lą Francijoje, užbaigus in
žinerijos mokyklą, išlaikius 
kvotimus svetimose kalbo- 

Įse.
duo jau karto ragauto rauaonojo įeroru. , Kaip girdėjau Lietuvoje
[JIENOS turi labai Įdomių raitų, kurie bus nuolat būdamas Jonas Černius yra 

tų raitų neperskaitę. Tuoj gabus moksle, dabar gali 
kalbėti net šešias kalbas.

Remiantis vietinių dien
raščių anglų kalboje, Jonui 
Černiui yra pasiūlytas dar
bas į Minn. valstiją vienoi 
mokslainėje.

Prie progos priminsiu

Skaitykit Naujienas
{ TŪKSTANČIAI Heturią y
’ TŪKSTANČIAI ja dabar
Prancūzijoje, Norvegijoje, tvedl .
(ii savo gimtojo krašto ifoiaatų) lietuviu, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės. Jūsų drangai. JAsą pailstam!. Jia nori ra Jo
mis susižinoti, susiraiytl. ___ ______ - ■ . ,»ir

NAUJIENOS tiems Briettetians Uetnviams tarpininkauja,
—skelbia jų prisiunčiamus paieškojimas giminių ir pažįstamą Jonas 

NAUJIENOS spausdna raitas ttaomų Lietuvos rąžytoji) k dalius 
Burnalistų, kurie vaizdžiai pislia taos J V? maŽuL

jnį! ''•"KįjL.jSTS

yakarus nuo 
NAU.

kaina metams |B.00l

gięSKRB £KKĮ ARBA MONBY ORDERĮ ADRESUI

naujibnos__
CMa«»$»BL

iptieKoriŲ į Drono Antano suopio, vauinusia 
kaip E. Laurinu Švalpa ir gyvenusio Cleve-

BRIER’S PHARMACY, 158 Park st., i landė, O. Jis yra kilęs iš Snopių Simciai krovos vežama gelz- Hardford. Conn. Vietiniai galit ateiti. kaimo. Sintautų vai., Sakių aps.
aptiekon. Geistina, kad ir iš kitų Pusbrolių Antano, Vinco ir Teofi
miestų bei šteitų susipažintumet su lės (Adolfo vaikų), kilusių iš I.eke- 

pneS vaistų išdirbėju M. J. Švilpa. Kurie, čių kaimo ir valsčiaus, Sakių apskr.
norit būti agentais, gausite gerų' Vincas Snopis,

. komišina. o kurie busite pardavėjai, Dedelsdorf, uber Wittin,
Didelis Sibiro plotas; sai- tu bus paskelbtas vardas ir adresas, <£>»> Kr. Gifhom, I.itauisches

— - • •  -----a..-: u.i.;- .i_ —i_x.il I^tger, British Zone, Germany.

tėra 57,000 mylių, 
226,000 vien J. V

jei to norėsite. Štai kokie tie vaistai 
ir nuo kokių ligų:

Nr. 1. Miracle Ointment for Toot- 
bache. Tai kvepianti mostis, padary
ta iš gydančių žolių, antsyk sustab- 

Pd'VaŽa 'lo dantų gėlimų. Jei dantų neturi, 
- bet skauda smegenys, tai vartok tų

mostj. tuoj pagelbės. Jei dantys su-

metus ba- 
nesu girdėjęs,

tas, nykus; no Europos i ry 
tus iki Nižnieudinsko tei
na vienas gelžkelis; karai 
užėjus Maskoliuos 
greit gali būt sustabdyta 

Iš to galvojas skaityto- tur^ižVax.ktė;  i___ i-i ar Nf- -■ I- s- Salve for Extemaljas, gali suprasti, Rodei Ma- paįns. Si mostis maloniai šildo ir
-skoliia vorviasi i vakarus* pašalina visokius skausmus kojose,1 - 6 , • 1 VaKaiUS. J nkos), p^juoset strėnose, nugaroj
KOdei ji grobia naujus, jai ir reumatiškus sąnarių ir raumenų
nenriklaiisrimilS Žemė^ nlo- gėlimus. 1 aipgi užsišaldymą ir aštrų X P* “•ląusoniu- ėmės pio ^osulj niK) peršalimo. Kaina $1. 
tus. Maistas, ir tinkama ke- Nr. 3. M. j. s. Miracle Salve for
lvha iai avurhiau neoii alip Skin Irritation. ši mostis tikrai ste- jai S Vai Oi d u, negu ane ^tina Visada gausi pagalbą nuo i

- —m ’ - ------------------------- ■ ’•— -- —-'mas, išberi-j
žaizdos (tik' 

nudegimas, nušutintas.

jus; aliejum pilvo nepaso- ;įų ūdos ligų: užsikrėtimas 
tinsi; negi lėKtuvais, sun- _____
kias krovas bei karo reik- nosies ar bumos nesveikumai, vabž 

džių įkandimai ir tt. Turėtų būt 
kožnoj šeimynoj. Kaina $1.

N r. 4. M. -J. S. New Discovery— 
Salve for Poison Ivy. Si mostis grei
tai pasalina netik niežiejimą nuo

negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų nžsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 

Leke- vadinamos ATHLETE’S FOOT, su- 
)s^r. Stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
(32) tarppirščių. Jos yra tinkamos var- 

; toti nuo džiastančios ir suskilusios 
•dės. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 

Martisaitė - Šliūpienė,! LO Ointment suteiksAntanina _ __ _ _____
Suopių km., šakių apsk., paieško dė- jums pagelbą nuo nu- 
džių Vinco ir Juozo Martišių, pusse- • vargusių,
serės Marytės Martišaitės, pussese- niežiančių 
rėš Petronėlės Vaitkaitės Senkuvie- Ointment

perštamų 
kojų. Leg

ir
ojų. Legulo 

yra parduo-P®’
nės ir pusbrolio Juozo liverio. Visi damas po 75c., $1.25 ir 
kilę iš Sintautų valsčiaus, Šakių ap- $3.50. Pirkite vaistinėse 
skrities. Jie prašomi atsiliepti šiuo Chicagoje ir apylinkėse 
adresu: <32)

Antanina Martisaitė-Šuopienė 
Dedelsdorf, uber H’ittingen.
(20a) Kr. Gifhom I.ituaisches 
Ijiger, British Zone, Germany.

arba atsiųskite money 
i orderį į: (42)

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

CICERO 50. ILL

menis, reikiamai pristatys!.
Nemažiau Maskolijai ru

pi Baltijos jura. Todėl ji _ 
pirmiausia Pabaltės valsty- >'■ ’/>• b?-Jr.«kitus
bes ‘draugi?!#1 pasigro- \r. v m. j. s. f«r Pik*.
bė valdu Ma^kvo< R’l'eves the buming, pains and so-ue, varno SUl.VJ, maSKVOs Fights infection. promotes
ukazo, kaip >avo; Viską' healing. šita mostis geriausias vais- 
tvarko po savam, ir tai aė -
skoliskai. Lietuviui masko- pairai nurodymą, pasveiksi be piaus- 
liska kalba, tiek švelni, Kaina *’*"**"“" Pne <fc- 
kiek giltinės ranka.

Ani* Ruko*

NORIU PIRKTI
Taristų ar ?•.«■»

žutes.
Reikalaudami vaistų, kartų su už- 

sakvmu siųskit ir money order. ar 
čekj. Siunčiam ir C. O. D., jei kas 
prisiunčia 30c. Štampais. Užsakymai 
iš kitų ulių turi būt apmokėti Amo- 
rikos doleriais, ir persiuntimo lėšos.

nusiųskit savo drau
taaolino stotiem P'
—pietinėse ar v*<*n 

_ _ Kaina turi būt
jog aš su Jonu Cemiu ne- 1211 coi.mbi, r“ N J

iMM valstijose, supkit
(33) M. J. ŠVILPA,

P. O. Box 73, Sto. A, 
Hartford 6, Conn.
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Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietu 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 eentų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

"KELEIVIS”
636 Broadwey» So. Boaton 27, Maža.

%25e2%2580%2594i_x.il


KELEIVIS. SO. BOSTON No. 32. Ruirpiutiu 11 I®48,
Puslapis Aštuntas

Vietinės Žinios
M. J. TOB1N PASKIRTAS 

DARBO SEKRETORIŲ
Prezidentas Trumanas 

paskyrė Maurice J. Tobin. 
buvusi Bostono majorą ir 
buvusi musu valstijos gu
bernatorių darbo sekreto
rium savo kabinete. Bet M. 
J. Tobin yra kandidatas šio

PER BOSTONO UOSTĄ
BUS ATVEŽAMI D. P.
Kongresmonas John W.

McCormack sako, kad per 
Bostono uostą bus atgabe
nami išvietintieji žmonės iš 
Europos. Kada atvyks pir
mieji transportai su išvie-
nintais žmonėmis, dar nėra . .
tikrai žinoma. Bet greitu rudens rinkimuose, jis kan- 
laiku galime jau tikėtis su- didatuoja Į gubernatoriaus 
laukti pirmųjų lietuvių iš vietą, todėl dar nežinia, ar 
užjūrių. * jis sutiks užimti vyriausy-

Kas pasitiks pirmuosius bėję darbo sekretoriaus vie- 
lietuvius ateivius? Kaip tą. M. J. Tobin sako. kad
juos pasitiksime ir kaip jis turės pasimatymą su 
padėsime jiems kurtis? prezidentu Trumanu ir ta

da apsispręs.
Darbininkų unijos musų

rybos skyriaus, 
žmonės, ypač i
vadų tarpo, čia ta svarbia vieta užimtu. M.
tokio skyriaus įkūrimui, lo
dei ALT skyrius čia nega
lės imtis darbo pasitikti 
naujai atvykstančius išvie- 
tintuosius žmones. Ar BA
LF turi jau Įkūręs tremti
niams pasitikti organizaci
ją, neteko girdėti

Todėl, kol bus kas daro 
ma ar padaryta. Lietuvai 
Remti Draugija turi stoti i 
darbą ir pasiruošti laukia
mus svečius pasitikti. Savo 
seime Lietuvai Remti Drau
gija nutarė sūdanti bent 
2,000 dolerių fondą, kad 
padėjus lietuviams tremti 
niams atsikelti i šį kraštą. .. , ...
Dabar, kai žmonių vežimas kaulaiciaus

M iss Lithuania of N. E. GERA PARODA BOSTO- Mass., pranešdami savo Įs- 
NO MUZĖJUJE pūdžius, o skelbimus prašo- 

Nuo šio šeštadienio per me siųsti į 602 East Broad- 
i City Hospital lavoninės, dvi savaites Bostono Mu- way, So. Boston 27, Mass.

imiariieni buvo seuurt oi Fine Arts (Hunt- Steponas Minkus

SUDEGINO 19 VAIKŲ 
LAVONU

William E. Be.. 53 metų

! sargas, si
i nugabentas i teismą ir 
teistas pustrečių metų

nu-
ka-

ington avė.) rodys 150 gar
sių senų paveikslų iš Vokie-

uz
— — — — • ™

tai, kad jis sudegino tijos muzėjų. Tie paveikslai

Bostone neturime pasto
vaus Amerikos Lietuvių Ta vajstjjoj sako, kad M. J. June Kvaraciejus-Krocker

k-ur^lik-n Tobin butų geras darbo se- iš So. Bostono išrinkta gra- 
kretorius ir norėtų, kad jis žuolė “Miss Lithuania of 

' "tą svarbią vietą užimtų. M. X. E." Liet. Radio Korp. 
J. Tobin užimtų mirusiojo milžiniškam piknike Aug. 
darbo sekretoriaus Schuel- imą. Maynarde. 
lenbach’o vietą.-----------------------------------

Lankėsi Draugai Pikieliai 
iš New Haveno

Praeitą savaitę musų re
dakcijoj lankėsi drg. -Jonas 
Pikelis su žmona iš Xe\v 
Haven. Conn. Svečiai ap 
žiurėjo musų Įstaigą, atsi
naujino laikrašti 
$5 “Keleivio” namui 
pirkti.

Pikeliai buvo

MASINIS PIK1ETAVI- 
MAS PRIE CUKERNĖS 

DRAUDŽIAMAS

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

sų krautuvėj vi.nokių mašinų_ iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San- 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų. vamišių, sienoms po
pierių. plumbinę, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

628 E. Broadway. So. BoatoM
Tel. SO 8-4148

APS1DRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

buvo atrasti amerikiečių 
armijos paslėpti Vokietijoj. £ 
iš visų Vokietijos muzėjų ir *°,e
jie laikinai buvo atgabenti Visais insurance reikalais 
i Ameriką. Dabar paveiks- kreipkitės į (33)

Įvairiuose Ame-
mažiukus lavonus. prieš >įkos miestuose, o vėliau 
laiką gimusių ar negyvų gi- bus grąžinti i Vokietijos 

į musių vaikų. Jis sakėsi ne- muzėjus. Tarpe paveikslų 
sąs kaltas, nes lavonus vis- vra garsus italų, olandų, is- 

jvien butų reikėję laidoti, o panų. francuzų ir kitų meis-j 
Jis juos sumetė Į j’.goninės terių paveikslai. Tai yra ge- 
pečių ir sudegino i velenus. ra proga pamatyti garsių 
Jis sakosi nieko bloga ne- menininkų paveikslus.
manęs. Teismas betgi pa- —------------
žiurėjo i ta reikalą kitaip

Į ir už nelegališką lavonui KIEK ŽMONIŲ BUVO 
* naikinimą ji nubaudė ka-

19 vaikų lavonų, kurie buvo 
sudėti ligoninės lavoninėj. 

W. E. Bell teisme sakė.

per metus gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

jis jautęs nesuvaldo-
mą” patraukimą deginti įaį rodomi BRONIS KONTRIM

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

SO 8-2483

EXTRA! NAUJIENA!
Nuo š. m. liepos 18 d. kas 

sekmadienį, nuo 4:30 iki 5 
vai. popiet veikia naujas 
radio pusvalandis — 

“TREMTINYS”

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
U atches - J«welry - Diamoeda 
Radios - Eleetrical Appliancoo

379 W. Broadaay. So. 
Tel. ŠOU 4649

PIKNIKE?
Rugpiučio 1 d. masinis t 

pp. Minkų piknikas May-i 
nardė sutraukė kelis tuks-i 
tančius žmonių publikos.
Bet kiek iš tikrųjų tos pub- 

, likos buvo’ tai galima tiktai aw> 
laiką gimusių vaikų la\o- spėlioti. Kaip Kalvarijos ar tikoj ir kitur, 
nai yra laikomi 90 dienų ir šidlavos atlaiduose, ar Jo- Tad neoamirškit Hcdos 
jei jų niekas neatsišaukia,, kubynių turguose, žmonių 4:3o 
kad palaidot, tai jie pas- buvo “begelės”, bet kaip 

į kui vi'a perduodami miesto juos suskaitysi? 
tam tikroms Įstaigoms pa- " pnnurną <f;nk-s

Kaip atsirado 
tiek daug vaikų 
Reikalas tas. kad 
negyvų gimusių

laidoti. To

ligoninėj 
lavonų? 

ligoninėj 
ar prieš

WV0M stotis, 1600 kil. 
Brookline, Mass.

Radio bangomis perduoda
mos vėliausios žinios iš Lietu
vos tremtinių gyvenimo Vokie-

s 18 d..

Po trijų savaičių svarsty 
mo teisėjas Daniel T. O’-[tymas. Daugiausiai

reikalauja Įsta
tai vra

. Connell išnešė sprendimą j pavainikiai vaikai, o
So. Bostono cukemės strei- 

ir paliko kininkų byloje. Kompanija

Ponams Minkams reikia 
atiduoti kreditą, kad suge
ba sutraukti Į savo metinius 

moti- piknikus žmonių minias.

Įsteigėjas: 
Tremtinys Anthonv
Garbės Rėmėjas: 

John V. Burbul.

Norvaiša.

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SO. BOSTON, MASS.

iš- buvo

nos, išėjusios is ligoninės, "oaUgrelis žmonių klausia, 
dažnai lavonu neieško ir i.,„.
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prašiusi teismą, kad 
• streikuojantiems darbinin

kams butu uždrausta masi-

dažnai lavonų neieško 
palieka juos ligoninėj kur vra

Draugai Pikeliai buvo iš- uzurau^ui '' ^ REVERE RAKIETIERIAI
1 vykę atostogų Į Rumfordą. niai pikietuot cukraus dirb- . APKALTINAMI 

Me., kur buvo sustoję drg. juvę. ..„:T5k^??;„...!Sy.aUS^i Valstijos prokuroro pade 
jėjas G. Fingold ši pirmavra užtikrintas L R Drau- Cambridge jie turi dukrelę Jas pąroa.vmų, nuiare, kadL— jteikė “grand‘jury' 

yra uztiknntaL. k Drau- Q Rvtų kalbų masiniai pikietai tun būti jo kaki. programa
.Kyriai tun imtu daba,liniu laiku uždrausti. Granite gatvėje^ma-a m£Uia(r;, n,.^ Rp. ga ir įvairi,

dirba “Harvard Journal ofi Pietai negali būti
Asiatic Studies”, kaipo re-;.m&e?ni> ka.1P. I)(? penkis 
dakcijos sekretorė. Praeitą -žmones. Pikietininkai netu- 
ketviitadieni drauge su du-;11 teisės vartoti arti vartų
kiele svečiai išvyko Į New gąrsiaKalbius einantiems į trauktj j teismą. Prokuroras 
Haveną. dirbtuvę dirbu atkalbinėti; | įad 20 a „

--------------- Draudžiama grasinti ar uz-: b patraukti f teisma už vi.
gauhoti skebus: Nevalia;nra8;V;lt{m!:/0 liu.

gija ir jos 
darbo atvykstančius pasi
tikti ir turi sukelti Į jau mi
nėtą fondą numatytą sumą 
pinigų. Visi atjaučiantieji 
reikalą prašome prisidėti 
savo darbu ir skatiku.

J. P. T.

“grand
surinktą kalti- 

1L?C.J.V! namąją medžiagą prieš Re- ?a 
sKait- yere miesto rakietierius. 

Prisiekusieji, išklausę kalti
nimų ir liudininkų, turės 

f; nutarti, kuriuos asmenis

to jų pasisekimo 
paslaptis? Aš nesiimčiau Į 
tai atsakyti. Atrodo, kad 
žmonės i tuos parengimus 
vyksta todėl, kad “visi ten 
vyksta”. Tai rodo, kad tie 
piknikai jau virto tradicija.

Kaip paprastai, pikniko
buvo labai mar-l"1-50 už 

P. L. ^-50-
Taipgi

BROADWAY TILE & 
LINOLEUM

656 E. Broadway, S. Boston 
DIVONA1 TRUPUTĮ 

SUGADINTI
STORI 9x12 $5.95
STORI 7»/zx9 $3.50
Liekanos storu linoleumu po 

yardą. Paprasta kaina

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSUBANCB

409 W. Bro*dway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 37 ORIOLE STRER 

West Roshory. Mana.
Tel. PArkwey 7-1233 W

DR. D. PILKA

Viešnia iš Ulinojaus.
Praėjusią savaitę turėjo

me malonią viešnią iš 
Evanstono. III. Lankėsi p-lė 
Josephine Miller, talentin
ga dainininkė. Nors Ameri
koj augusi, ji gražiai kalba 
lietuviškai ir labai simpa
tinga brunetė. Iš Chicagos Į 
Bostoną ji buvo atskridusi 
orlaiviu, paviešėjo porą sa
vaičių ir 7 rugpiučio d. vėl 
išskrido Chicagon.

Bėda , . . . . sokius prasikaltimus. „
sus"“>k™'<Odininku vra pašalta ks 

netoli dirbtuves vartųNe-!lins de.iimtvs' p,okUroro
Southboston išk ių 

Juroje
Trys jauni southbcstoniš 

kiai, antro karo v 
Juozas Urbonas, Paul 
bickas ir Albert .Miller pra
eitą penktadieni išvyko Į 
jurą žuvauti. Jų lai vu kas 
apsivertė ir jie ištisą valam 
dą išbuvo vandenyje, gel- , Toks teismo sprendimas 
bėdamiesi, kaip išmanyda- bpvo išneštas praeitą ket- 
mi. Juos pagaliau išgelbėjo virtndieni. Teisėjas sako, 
policijos laivukas. Jie sako. ka<l unija iššaukė streiką 
žuvavimas buvo geras, bet neprisilaikydama darbo su
kai laivukas apvirto, visos tarties, 
pagautos žuvys ir vėl pabė-. Streikas cukemėj dar tę

siasi. Kompanija skelbia,

n uostoms- valia pikietuoti trokų. kurie 1 j. < *
veteranai. o-.,hpnk ;; rbrhtnvZc ur :;OIlsas« policija n eile oe- 
Paul Vii- E.iJL^tektyv'i dirba jau pora mė-dirbtuvę prekes, išskyrus 

J. J. Minnehan Co. trokus, 
kurie paprastai 
kemės prekes.

Mirė Ona Raulinaitytė
Iš Brooklyno atėjo liūdna go Į jurą.

žinia, kad liepos 30 d. te- ---------------
nai mirė Ona Raulinaitvtė. ... „ .. .. .gerai South Bostone žino- Gab,J?s . 
na lietuvaitė. Ji buvo dūk- D v»crai. avT. °. iir 
tė Jono Raulinaičio, kuris , sekmadieni Ga-,

bijos choras kartu su San-; 
daros moteių klubu turėjo 
savo metini išvažiavimą pp.

ažiavi-

savo laiku čia daug veikda 
vo lietuvių organizacijose, 
vpač socialistu judėjime.
Tėvui miras, dūktė išvažia- Ro“n« Is'azli
vo Brooklynan ir tenai iš
tekėjo už Pastykio. Dabar 
lieka jos vyras, duktė Sil
vija ir sūnūs Jonas.

Velionė mirė nuo vėžio 
ligos. Palaidota Brooklyne 
rugpiučio 2 d.,

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

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

1. Muzika
2. Dainininkė Ona 

neikiutė iš Brocktono

visokie
kainom.

sienoms
linoleumai

popieriai ir 
nupigintom 

(pd33)i

M nu* L* £> tirs

Ofiso Valandos:
Ir

2 Ud 4 
7 lkl 3

546 BROADWAY 
80. BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUth Boston 1

A. MIŠKINIO RANKOSE................................... . iTai viena is svariausių ir svei-, 
kiaušių valgomųjų daiktų krau
tuvė. Visokios mėsos, dešros.; 
sūriai, daržovės, lietuviška duo- 

. _ . . __ . na. pyragai ir kiti maisto pro-
b. la.'aka apie Magdutę buktai. Seniau šita vieta buvo 

Lincoln Market. 
Užeikit. (32) i

Aleksandras Miškinis 
135 Emerson st.. prie Flood 

Sųuare, South Boston.

Mi-

nėšių, rankiodami Kaltina- Po programos parašykite žinoma kaip
tmoio rvinrl T? __  • * X • _ • ___ •__VO uoRUb,,m^ medžiaga 

gabena cu- kv$in‘: prieš Reve- 5avo 
re miesto kyšininkus, gemb- šiuo 

ilerius ir rakietierius. Sako, tion, 
'bus labai Įdomi byla ir pa- 216 
rodys daug rakietieriškų — 
paslapčių.

Įspūdžius ir nusiųskit 
adresu: W0RL Sta- 
Lithuanian Program, 

Tremont st., Boston,

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPftYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 

Nedėliomis ir Sreatadlee
nuo 1* iki 12 ryte

278 HARVARD STREET 
ksmp. laman SL. arta C«Btsal

CAMBRIDGE, MASS.

Ar Jie Įpėdiniai Ar Kas?
Atsidarė nauja lietuviška 

programa, kurios vedėjais, 
garsinasi B. F. Kubilius ir 
S. Paura. -Jie vaitoja “Am-; 
berlando" vardą. Bet tokio 
vardo radio programos bu-

__________ t vo. Kadaise “Progressives*;
(Council Ine.” tokias pro- 

Lietuvai Remti Draugijos į gramas garsino. Ta organi- 
Susirinkimas. i zacija ir dabar dar yra “gy-

L- R. D-jos 2-rojo sky-jva”. Tai ir kyla klausimas.

kad “darbas dirbtuvėj jau 
eina normaliai”, bet strei
kuojantieji darbininkai dar 
negrįžta i darbą.

TeL ŠOU

DAKTARAS

J. L. Paiakamis
OPTOMETR1STAS

Ofiso
Naa 9

Seredomis: 
Nao • ryta 12

C. Pečiulis Suvažinėjo 
Beždžionę

Southbostoniškis Charles 
Pečiulis sekmadieni važia
vo Aštunta gatve So. Bos
tone. Staiga po jo karu, ties koja visiems 

pasipainiojo bez- dalyviams, 
džionė ir jis ją suvažinėjo. S. Valkavičius, koresp.
Policija ji apklausinėjo, ---------------
bet jokio prasikaltimo ne
rado ir paleid
priklausė .Mrs.
kuri gyvena »* Sandaros moterų klubui,
gatvės.

mas pavyko visais žvilgs- 1-iaus susirinkimas Įvyks 
niais. Svečiu buvo 150. pp. sakaitės penktadienį,
Rožėnų farma yra labai 13 rugiučio. Sandaros sve- 
gražioje vietoje ir pati far- tainėj, 124 F st., So. Bos- 
ma yra bene pati gražiau- tone. .
sia lietuviška farnia musų Susirinkimas labai svar- __
apielinkėje. o šeimininkai bus. nes reikia ruoštis pasi-; Butų gerai žinoti, 
painiose mums tokius gerus tikti ir priimti atvykstan-; turime reikalą, 
ir gardžius pietus, kad ge lius
resnių niekur ir negausi. Po
jiietų svečiai ilgai linksmi
nosi ir tik vakare pakilo i 
namus. “Gabijos” choras ir 
Sandaros moterų klubas dė- 

išvažiavimo

tremtinius.
Visi nariai prašomi būti-; 

nai dalyvauti. Susirinkimas 
prasidės 7:30 vai. vakare.

Valdyba.

ar naujo' programos vedė
jai yra teisėti to “kaunci- 
lio” įpėdiniai, su visomis! 
jo politinėmis ir kitokiomis! 
spalvomis, ar gal tik pasi
skolino ta progiamų vardą?

su kuo| 
B. P.

idn Rpyfl-žinnė Turėjome Malonių Svečių balsuotojai galės pasisakyti 
•< D Donovan Dėkoju “Gabijos” chonji dėl musų valstijos seimelio 

’ ir Sandaros moterų klubui, atmesto istatvmo apie taipprie Aštuntos

“Darbo” Skaitytojams 
Bostone

Žurnalo “Darbas” skai
tytojai Ik stone ir apielinkė- 

o .se, kuriems patogu, gali už- 
Gimdymų Kontrole Bu* ejtj įr pasijoj Ą-ią žurnalo 

Balsuojama numeri “Keleivio” ofise!
Šio rudens rinkimuose darbo valandomis. Norin- 

i Massachusetts valstijoj visi tieji ji -ali čia ir nusipirkti, 
o užsima Į ėjusieji gali pa
imti be mokesnio.

1

o
o
o

Geriausis laikas
šaukt LONG DISTANCE

447 Broad
SO. BOSTON.

DR. G. L. K1LLORY
18 Tres nt SU Kiaibal 

Kambarys 205 
BOSTON. Tlef. Lafayette i

arba: Somerset 2044-J ___
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ UGŲ 
Daro Kraaja Patikrialme 

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kaadiea 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

BORIS BEVERAGE CO.

2271

bei jų svečiams, už atsilan-
_________ kymą ir dalyvavimą mano

ūkyje, jųjų metiniame išva-
Sveikinimai iš Kalifornijos žiavime, August 8, 1948 m.

Panelė Emilija Tataro- Iš viso svečių turėjome 
nis. Bostono žinoma muzi- 150 žmonių. Dėkoju sve- 
kos mokytoja, išvyko poil- čiams, už jų malonų atsi- 
siui Į Kaliforniją ir rašo Į lankymą ir linksmumą. Dar 
musų redakciją iš Vau tikiuos su tais pačiais daly-
Nuys vietovės, kur ji sakosi viais savo gyvenime, ne
suradusi “žemišką rojų”, kartą sueiti.
tiek gamta ten graži. * ‘ Frank Rožėnas.

atmesto Įstatymo apie taip 
vadinamą “gimdymų kont
rolę". Tas Įstatymas duoda 
daktarams teisę duoti mo
terims patarimus, kaip ap- dakcijoj turėjome jauną 
sisaugoti nuo vaikų, jei vai- giažią viešnią iš Montreal, 
kų gimdymas gali pakenkti Elenutę Salalytę, “Kelei- 
jų sveikatai. įstatymas bu- vio” skaitytojų dukrelę. Ji j

r * ----- IKuvo atvykusi į “Steitus” ir j
uį Bostoną atostogų proga ir 
buvo užėjusi į musų Įstaiga 
pažiūrėti, kaip mes laikraš- 

spaus<linam^-

i Jauna Viešnia iš Montrcalo
Praeitą savaitę musų re

vo iškeltas piliečiu para-i buvo atvykusi į
* • 1 • «*■» • • . • . Ašais. o kada seimelis jį at 
metė, tai piliečiai vėl susi
lasė, kad patys piliečiai nu
balsuotų tą Įstatymą.

• TARP 6 ir 7 VAK. kada žmonės
dažniau būna namie.

’ • NAKTIES KAINOS nuo 6 P. M.

• GREIT PASIEKSI prieš vakaro 
skubą.

NKW INOLAND TILIPMONI 
ANO TILKORARH COMPANY

ii

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas Ir 

Juozas Skendelis.
Telef.: ŠOU 3141.

LITH U AN1AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI
(Inaured 
Moven)

Pcrkraastom 
ėia pat ir i b 
limas Tiataa.
Sau ri priežiūra,
336 BBOADTTAY.

80. BOSTON,
TeL 8OUU

t




