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TRAGEDIJA SOVIETU KONSULATE!
Mokytoja Buvo 

įkalinta
ŠOKO PER LANGĄ NO
RĖDAMA NUSIŽUDYT. 

Kitas Sovietu tarnas pabė
go pas amerikiečius.

Pereitą savaitę Generali-; 
niame Rusų Konsulate, 
Ncw Yorke, Įvyko šiurpu
linga tragedija. Ir tragedi
ja, ir kartu baisus skanda
las. Iš trečio konsulato auk
što per langą iššoko Oksana 
Stepanova Kosenkina, 40 
metų amžiaus mokytoja, ir 
sunkiai susižeidė. Ji išgulė
jo konsulato kieme ant ak
menų kraujuose papludusi 
daugiau kaip valandą laiko 
ir niekas iš konsulato neišė
jo jos pažiūrėti, tartum no
rėdami kad ji greičiau nu
mirtų. Tik kaimynai, pama
tę per langus Sovietų kon
sulato kieme kruviną ir be-

Kairėje guli mokytoja Oksana Kosen<tina, kuri iššoko per langą iš Sovistų konsulato New Yorke, kur ji buvo laikoma ne
laisvėj. Nuotraukos vidury kažinkas kando ją pakelti. Dešinėj vaizdelio pusėj policija gabena susižeidusi; moterį ligoninėn.

Karas Išrodo 
Neišvengiamas

cilr ank i naixr»ia mntpn _ DS1-

Sportininkai Atsisa- Tardo Lietuvius 
ko Gryžti. Komunistus.

Paskutinėmis dienomis Federalinis Tyrinėjimo/npT \

GINČAS EINA DĖL BER
LYNO IR VAKARŲ 

VOKIETIJOS.
Bet demokratines valstybės

su Rusijos diktatoriais 
nesusikalba.

Rašant šiuos žodžius, 
Maskvos derybos dar nėra 
formaliai nutrauktos, bet iš 
visko matyt, kad jos eina 
jau prie palo. Demokratinių 
valstybių atstovai su Rusi
jos diktatoriais negali susi
tarti.

Derybos prasidėjo liepos 
31 dieną, kuomet Ameri
kos, Anglijos ir Francuzijos 
pasiuntiniai Maskvoje nu
vyko pasitarti su Molotovu. 
Eidami su juo tartis, jie pa-Ruošė Bėgimą iš $S5ftOOftOO Jungti- Didžiuma už Km- • sakė: jeigu su Molotovu su-

Rusų Vergijos, nių Tautų Rūmaribti skripciją. ' "k'jlh£,i "“K"“
United Press žinių agen- Kongresas nutarė ir prerT' Šio mėnesio 30

Berlyno, zidentas Trumunas^ nuta- prasdės
kad narų žvalgybininkai rimą patvirtino, kad iš šios tų amžiaus * 
Vokietijoj 'kdėmė^38 vokie- šalies iždo butų “pasfcobn- ja karo tarnybai'.

dienąmenesio
mm IR iki 2S rac-

sikalbeti nebos galima, tai 
reikalausim pasimatymo su 
pačiu Stalinu.

nugpiuviv a Dieni ,J«u 
F. ».išvyko jų pasimatyrria# sU

• • — — - » -- inu RoišRiH su A^ololo**važiavo ir iš tokių saliu, j šio jau ir Į lietuvius komu- čius, kurie ruošė vergų bė- ta” $65,000,000 Jungtinių ,su šita registracija prasidė- jje negalėjo’susikalbėti 
iriamJT* kad l<aip Čekoslovakija, Lenki-, nistus. Laikraščiai praneša, j girną iš uranijumo kasyklų. Tautų rūmams* pastatyti jo agitacija, kad krašto ap- Ruimiučio g d vėi :vvk* duoti SanfiaTmoteriš- £ Jugoslavija ir Vengriją kkd šiomis dienomis FBI Tos kasyklos randasi Erzu New Yorko miest^Bet saugos darbams, butų tafę paSX su' K 

k ’ • a-lba kur valdžias yra užgrobę agentai Detroite kamanti- kalnuose, netoli nuo Čeko- klausimas, kas tą “pąsRblą pat registruojami ir senesni Matyt Stalinas patarė jiems
k ei pagai oą. _ komunistai. Todėl gavę nėjo vieną gerai žinomą slovakijos sienos. Rusai tu- atiduos, kuomet JungtinT^yyrai, iki 65 metų. - - j

Kas gi privertė tą moterį prOgOS išvažiuoti užsienin,! lietuvių komunistę ir dakta- ri • aptverę ta.-
žudytis . _ tu gaijų sportininkai dabar Į ra. Be to, jie nufotografavo1 spygliuotomis vi

Istorija sitos tragedijos gryžti atgal. Jie visą “vilniečių” mitingą. niekas negalėtų v
tokia. Maskvos diktatūra Hom^kratinėi -------------- nei išeiti. Darbininkai ka- Jungtinės Tautos senai te visuomenėj nuotaikai tir- rO,Jus* ^rnitb iiii^akė ' kji^

MTrm OnifrAfa« i^klose e?a-Ja!k?n'i, k-i5il! ja“.yra "ebegyyas kūnas ir ti išsiuntinėjo tūkstančius “neprieita dal prie ’ jokių
mėsos BOtKOlOS Itikn vergai- Taigi vokiečiai geriau butų užsakyti joms paklausimų šituo reikalu, konkliuziju ” r J ‘

Plinta. organizavo slaptą traukinį, grabą, o ne naujus rumus Rezultatas buvo toks^ ^ors tos konferencijos
. -kuriuo norėjo tuos vergus statyti .... i - -- <

Paskutinėmis dienomis jr išvežti Vakaru
Amerikoje prasidėjo mėsos Vokietijon, pas aliantus. 
boikotas. Žmones atsisako J

. o oaa • i • nori pasilikti demokratinėjturi apie 2,000 visokių savo AngIijoj. Tai da vienas ant-
New Aorke., J®.pjausis komunizmo garbinto-: 

skaičiaus 346 yra virsinin- • 
kai, o kiti, tai mokytojai, J
virėjai, šoferiai ir kitokie j pERpLAUK£ CHAM 
viršininku tarnai. Jie turi pi ainci fzpra

mpai šitą ruošą 
jos organizatorius

sia, Maskva atsiųsdavo . . —
jiems savo mokytojų.

Paskutiniais laikais jų Yorko valstijų 
mokykla užsidarė ir visus

lių pločio Cbamplaino eže- , K,aul1 e" 0 s
ra tarp Vcrmonto ir Nevkarbonadu (pork chopsl 
vL.i.„ rri pasiekė jau $1.00 uz svarą.

’ 11 Prieš karą šita mėsa buda-
\ vo parduodama po 20 cen-

6 nuošimčių uz. lyra uždaros, nes Rusija vie
o3 nuošimčiai prieš. ’.šumo nepripažįsta, vis dėlte 
/„ duos. be nuomones. yra žinoma, kad derybos ci- 
Taigi didžiuma stoja uz na dviejų klausimų:

vyrai (i) Berlyno ir (2) Vakaru

Maskva Kiša Nosį
Japonijon. tai, kad senesnieji

Generolas MacArthur Ja-j (iki 65 metų) irgi butų re- Vokietijos* 
ponijoj uždraudė valstybės gistiiiojami krašto apsau- Tuojau *po karo demokra- 
Srnfut°<an?s_ streikuoti, gai. s tinės vakarų valstybės irNori Pašalinti Ar- i Maskva tuojau pašoko ir

vaiku? su mokytojais kon- Q „ smarkesnĮ pro-! 
sulas turėjo issiųsti k««ia" h - .. .f ..
laivu “Pobieda
riaukė iš New Yorko------ , _

” ~ ' 1 f'* * Amerikos valdžia nubaustų
paėmė, is mokytojų pinigus -^„„.istiis ir kidnape-; Z’i/f 
uz laivakortes ir liepė jų ■ ' VHl
daiktus nugabenti į laivų, j -į/ Ur|)u susižeidusi mo-

I»et kai laivui reikėjo iš- kytoja buvo policijos nu
plaukti, trys mokytojai ne- vežta ligoninėn ir tenai at-jkad au-
pasirodė. Tai buvo Oksana sigavusi padarė afideivitą,j naujino santikius su Sovie- - ’ 
Kosenkina, Michailas Sa- kad ją buvo “kidnapinęs” tų Rusija ir 27 ru 
marinas ir jo žmona Klav- pats: Sovietų konsulas su apsikeis diplomatai? 
dija. Laivas išėjo be jų. savo gengsteriais ir prie-1 Čili buvo nutraukus 
Konsulas pradėjo j ieškoti varta norėjęs išsiųsti Rusi- rikius su Rusija pereitą 
dingusiu mokytoju. jon. Žinodama, kad Rusijoj denį, kuomet Maskvi

Pasirodė ’ J °------r---------------- ’ ’ ------ - x
vra

flpntinnv Itiktntftrill P^ieikalavo, kad MacAr- genuno* isiKiaionų. thur -itą uždrau<limą at. Pusantro Biliono 
Deficito.

Amerika norėjo sutvarkyti 
visą Vokietiją, bet su Mas- 

Vkva nebuvo galima susitar
ti. Todėl Amerika, Anglija 

Trumanas paskelbė, kad ir*Prancūzija nutarė sutvar- 
k-nva d ilvirti-: ;• ' ? tšįmet federalinė valdžia tu- kyti savo valdomas zonas

h!. ".VV?. £na; tv.i,rk? ,la‘arėsianti $1,500,000,000 ne- Vakarų Vokietijoj be nišų.

įsirodė, kad Samarinas ji bus nužudyta, ji nutarė sakė išleisti iš Rusijos ^ili i sujudino ;alį. Vietomis* iau nariai. kurių yra skoloms nu
iš konsulato pabėgęs ir užbaigti savo gyvenimą pa-: ambasadoriaus žmoną, ku- L?,i. ‘ -eisimu P„pm.< *">S’ la^ai sunkiai moka duo- publikonai. ..^♦:i,^;„Ae. —„ imo K,„ta ■ JV.VKO uiių. nutou. ,, ... , .jau užtikrinęs sau Ameri- ti, ir todėl iššoko per lan-jrią jis buvo vedęs Rusijoj.

nuinvueii, sano re- u vųkic-
čių, bet negali privežti nei 
maisto, nei kuro gelcžinke- 

PABĖGO 16-TAS ČEKŲ liais. Viską tenka gabenti 
GENEROLAS. orlaiviais. Tai labai sunkus

mokėjo tiktai Amerika ir Šiomis dienomis ameri- ir brangus darbas, 
kelios kitos valstybės. Ru- kiečių zonon pabėgo Čeko- Todėl alijantai ir užvedė
sija įmokėjo tiktai dalį. slovakijos generalinio šta- dabartines derybas Mask-
Amerikos metinė duoklė šį- bo narys, gen. Kudlaček. voje. Jie pareikalavo nuim-
met buvo $13,841,032. Iš- Jis yra jau 16-tas čekų ge- ti Berlyno blokadą. Gi ru-

klės. Kai kurių šalių duok-ieste į vieną susirin- K,es’ na* Kur,Mkos policijos apsaugą, kad gą. Dabar ji nori pasilikti --------------- ' 1 CY'Y' u--vž.’mMnc Avi hmn- nemokėtos da už 1946
konsulato gengsteriai jo ne- Amerikoje, ir šios šalies ŠIURPI ŽMOGŽUDYSTĖ ,jlos^ metus, šių metų duokles
pagrobtų. Gi mokvtoja Ko- valdžia prižadėjo jai pilną «A«nnA«
senkina pabėgo į Tolstojaus apsaugą

FLORIDOJ.
Daytonos pajūry, Flori-

UZ- i

ūkį ir tenai pasislėpė. Suži- Sovietų ambasadorius Pa- doj, pereito nedėldienio RUOŠIASI IŠSKERSTI 
noięs apie tai konsulas nu- niuškinas pareikalavo, kad naktį buvo užmuštas jaunas TŪKSTANČIUS
vyko Į tą ūkį su savo gęngs- ji dabar butų išduota Rusi- vyras ir graži 24 metų am- VOKIEČIŲ.
teriais, išlaužė duris, pa- jos konsulatui, bet Ameri-'žiaus mergina. Abudu buvo Berlyne vokiečių demo- viso Jungtinių Tautų biu- nerolas šitaip pabėgęs, če- sai reikalauja, kad alijan 
grobė tą moterį, parsivežė kos vyriausybė atsakė: j apsivilkę trumpučiais mau- kratųi -panda sako, kad m-džetas šįmet reikalauja koslovakiją dabar valdo tai atidarytų jiems Vakarų 
j konsulatą ir uždarė. Gi NO! dymosi kostiumėliais ir gu-.sų pusėj komunistai turi 324,806,855.42. • komunistai. Vokietiją. Ir nesusikalba.
spaudai jis paskelbė, kad Nora gaila moteriškės, ku 
ją buvo “kidnapinę” rusai ri šokdama nusilaužė sau 
“baltagvardiečiai,” bet jam koją ir šiaip smarkiai susi- 
pavykę ją “išgelbėti.” žeidė, bet šita jos tragedija 

Bematant rtisų ambasa- nutraukė uždangą ir paro-
dorius Washingtone iškėlė dė pasauliui kas darosi So-Į: , _ ____
šios šalies valdžiai protestą vietų diplomatinėse jstai- mušė ir ją. Yra manoma, tuo i praaria tuos žmones kus, kurie iki šiol buvo pri- arabus, jeigu Jungtinės zicijų nesitraukti. Išrodo, 
dėl “terorizavimo” Rusijos gose. kad tai juodveidžių darbas? skerst i 'vatinėse rankose. Tautos jų nepašalins. kad be karo neapsieis.

ant šilto smėlio šimtus tukstan Londone jau atvirai kal-

t



Panblfe Aatm

5 APŽVALGA 5
BRANGENYBĖ

ŠNIPAI
IR kyti Berlyne kariuomenę,: 

bet “užmiršo” išsiderėti! 
laisvą priėjimą prie savo

Nepaprasta kongreso se-' kariuomenės Berlyne. Kada 
sija buvo sukviesta apsvars- • rusai “dėl techniškų kliu- 
tyti “degamus” reikalus, į čių” uždarė kelius Į Berly- 
kaip tai brangenybės, butųįną, Vakarai paliko be jokio 
trukumo ir pan. Kongresas • kelio ir tik oru gali savo i 
posėdžiavo 13 dienų, bet; kariuomenę ir Berlyno gy
nei ąpie brangenybę, nei! ventojus maitinti, 
apie butų trukumą, nei apie Nūn, rusai “parduoda 
.civilių teisių užtikrinimą Berlyną iš antro karto”. Už 
piliečiams beveik ir kalbų teisę silpti j Berlyną mais- 
nebuvo. Kongresas išsi-i tą ir kitką gelžkeliais, jie
skirstė praktiškai nieko ne-*nori gauti teisę dalyvauti 
nutaręs. Ruhro srities tvarkyme iri

Bet visuomenė apie kon- gauti reparacijas iš vakari-Į 
greso “darbus” liko lyg ir i nės Vokietijos! Derybos 
nepainformuota. Mat, kai dėlto ir eina, o ne dėl ko ki- 
kongresas pradėjo nepa- ta. Rusija žūt būt nenori 
prastą sesiją, kongreso dvi prileisti, kad Vakarų vals- 
komisijos pradėjo šnipų tybės sudarytų šiokią tokią 
gaudymą. Visa spauda bu-

SO. BOSTON

TRUMANAS P AS IR ASO PASKOLĄ JUNGTINĖM TAUTOM

Atvaizde matosi kaip prezidentas Trapumas 
lių, kuriuo skolina $65,030,000 Jungtinių Ta

pasirašo Kongreso priimtą bi- 
utu rūmams New Yorke.

RugpiuMc Iš d.v 194S.

Kas Savai
me-Ir Amerika Padėjo... « tie, kurie netiki, tie

Maskvos radio rugpiučio kaip jo negali .-uia.-ti.
9 d. plačiai aiškino kiaušy- saroarina* Skelbiasi 
tojams, kaip Sovietų Rusi- Sovietų Rusijos konsulas 
jos ir Amerikos “bendra- *^ew Yorke, Lomakinas, sa- 
darbiavimas” paklupdė per ko, kacj kokie tai “balti 
kara Japoniją. „ banditai” su FBI pagalbą

Tas “bendradarbiavimas kidnapino sovietų mokytoją 
įeiškėsi tuo, kad Amerika yj į Samariną ir jo šeimą, 
japonus sumušė, o Rusija, j “naujieną” atsiliepia 
karo grobį pasiėmė. 1945 j>atį Samarinas. Jis sako: 
m. rugpiučio 8 d. rusai už-, “Sovietų valdininkai yra 
puolė jau sumuštus japo- policinės galvosenos ir sa 

• —ideolo“’"nūs, o rugpiučio 10 d., ly
giai dvi dienas po rusų Įsi
traukimą i karą, Japonija 
iškėlė rankas.

vo vyriausybės ideologijos 
belaisviai. Todėl jie Įtaria 
kiekvieną Jungtinėse Vals
tybėse darant tą, ką sovie-

Išeina keistas “bendra-,valdžia daro namuose ir 
darbiavimas”, kuriame A-'

yo užversta žiniomis apie 
bolševikiškus šnipus ir ma
žai vietos ar didelių rai
džių beturėjo kongreso dar
bams ar nedarbams nu-

nepriklau somą vakarinę; ti paskui save nemažai 
Vokietiją. ' žmonių.

teises 
“New Leader 
lyko sako:

svetur .
Gerai pasakyta. Eilinis 

sovietų valdininkas mano, 
kad Amerikos “kapitalis
tai" tyko kiekvieną tikrą 
sovietų žmogų, kad jį pa
grobus ir galas žino ką su 
juo padarius. Jie apie Ame
riką sprendžia pagal Stali
no karalystės tvarką.

Samarinas nori likti Ame
rikoje, kad jam nebereikėtų 
turėti reikalo su žvalgybiš- 
ka Stalino sistema ir su to
kiais “policinės galvosenos” 
valdininkais.
Kas Gen gs tariau j* ?

O tuo tarpu Amerikos vi
suomenė stebisi. Faktas 
yra, kad Sovietų konsulas 
su i>ora ginkluotų gengste- 
rių nuvyko į Leono Tolsto
jaus vardo fondacijos far
mą ir iš jos pagrobė vieną 
sovietų mokytoją, O. S. Ko- 
sienkiną. Amerikoje žmo
nių kidnapinimas yra dide
lis prasižengimas. Bet ar 
sovietų konsului įstatymai 
nebus taikomi? Ar “Lmd- 
bergh Aktas” nebus pritai
kintas Stalino valdinin
kams, kurie čia drįsta sau
valiauti?

Jei Amerikos vyriausybė 
praleis vieną tokį pasielgi-

menka davė kraują, o ru
sai plėšė grobi, pasiėmė 
plačius žemės plotus ir ap
žiojo Kinijos platybes. M* 
ir dabar rusai tebelaiko 
prievartos darbų stovyklose 
570,000 japonų belaisvių,

Partijų KonvencijosNenni buvo atstovas dar
ru koziri, jie laiko užsmau- ir dabar užtinkamų iliuzijų, w . ..
gę Berlvno susisiekimą su i kad su Sovietu Rusija so- Dabar, kai respublikonų Į stovus į konvenciją, kur ir. kurie jiems dirba.
Vakarais ir laiko daug ka-1 cialistinis judėjimas gali ir demokratų konvencijos nominuojamas jos kandida- Maskvos akys durnų tik-

........ ........................................" 1Į^onau prisimin- tas Į J. V. . prezidentus, rai nebijo.
1832 m. buvo nustatytas,
“raktas”, pagal kuri ap

Derybose irnsai turi stip-

ir kitus klausimus, labiau, kad jokių ekonomi- (Rusijos) pusėje.
51 šito da-'nbi sankciin naian- ziios turi savo š;

“šešius mėnesius Thomas 
komisija nervingai laukė, ka
da specialinis “grand jury 
New Yorke
tų partijos
bejosi, ką grand jury darys. | 
Jau senai

nių sankcijų kitose pasau
lio dalyse jie nenori grieb
tis, o kariuomenės Luiopo
je turi neužtenkamai. To

skaičiuojama kiek kuri val
stija renka delegatų.

Vėliau i šią-tvarką Įvesta

Dunojaus “Derybos”
Belgrade, Dunojaus kon

ferencija eina “pagal pla
ną”. Pagal rusišką planą. 
Ką rusai pasiūlo, tą rusų 
satelitai remia, o Amerikos. 
Anglijos ir Francijos bal
sas lieka balsas šaukiantis 
tyruose.

Amerikos delegacija sa
ko, kad ji neapleidžia kon
ferencijos tiktai “propa
gandos sumetimais”, kad 
parodžius pasauliui, kaip 
rusai daro tarptautines kon- 

kada jie turi 
Jie sako trum- 

n^££«<£iiPai: ar^a P’iimk, ką aš siu- 
XJT!c?at?i į Iau, arba važiuok namo...

Tos iliu- prezidento nomin a 
zijos turi savo šaknys pra-‘tvarka, 
eityie. kada komunistų ju-! Tėvai kūlėjai įrašė i kon 
dėjimas buvo dalis darbi-1 stituciją, kad prezidentas šiokių tokių pakeitimų. No- 
ninkų judėjimo ir nebuvo renkamas valstijų paskirtų minuodamos savo kandida-

kruviną elektorių. Pagal konstituci- tus partijos pradėjo viešai 
zv^h.hs sra.m jury koziriai, 'o Vakaru pu- diktatoriškos biurokratijos ją, elektorių skaičius yra svarstyti, nušviesti savo 
0 uzoaigs Komums- .. garsus žodžiai. ' sauvalę. lygus senatorių ir atstovų principus ir veikimo pro-
Ijos tynnejimą ir ste- j g koziris kurs šiuo Amerikoje “nennizmu’’ skaičiui, kuri kiekviena vai- gramas. Tokios deklaraci-

buvo planuojama/tarpu Europoje vra “ i-usu'^ga Wallace ir jo vardu stija turijeisę .išrinkti į jos pasidarė žinomos “par-

dėl rusų pusėj šiuo tarpu dar išsigimęs Į

kad Thomas komisija pradės 
savo tyrinėjimą lygiai prieš 
lapkričio mėnesio rinkimus...

“Vargu Thomas komisija 
planavo savo tyrinėjimą pra
dėti kartu su nepaprastą kon
greso sesija, kad nukreipus 
visuomenės dėmesį. Bet prak
tikoje taip įvykę, nežiūrint 
ar tai buvo supuolimas ar pla
nuotas įvykis. To pasekmėje 
prezidento suplanuotas žygis, 
atkreipti visuomenės dėmesį i 
kongreso neveiklumą, nustojo 
savo reikšmės...”

rankose, ka'i kuriuos žmo*.į dengiamas “trečias parti- kongresą. Tie elektoriai su- tijos platformos” vardu, 
nes skatina gahrotį kad ru- J08” judėjimas, kurio užnu- sirenka savo valstijose ir Jos pakeitė ankstyvesni pa

bos nesųsiseks, kaip rusaij 
nori, tai rusai užims Euro*-' 
pą “iki Atlanto”. Ypač] afe’,,Kai_p?r
daug francuzų taip galvoja * - - ......... -
ir, sako, kai kurie greites
ni® ji francuzai jau pasirū
pino ispanų ar portugalų 
vizas, kad turėtų kur bėg
ti... Sako, Amerikos amba-^u^- 
sada Paryžiuje planuoja, i Nei
K^I~ IX___ 1___ ________

Bolševikų šnipų tyrinėji
mas yra svarbus, dėlto nėra 
kalbos. Bet kongreso dau
guma pasistengė šnipais

ir
m. parti ferenci j«as

mintį ir galvojimą gauna daugiau kaip pusę.jų konvencijų tvarka viris- dauguma’ 
diktatūroje. Wall- balsų, atstovų rūmai tada kai nusistovėjo ir tokia iš-

1-- ---Io rtzinl/in ns*YT,nrt’.i rro. ' llLr/k llz 1SVar į?a ixnv in.1 ua«A«

bus” tįk tuo, kad jie laisvo- vusių daugiausia halsų. To- laikomi atstovaujančiais jų 
je tvarkoje duoda save pa-,kia tvarka buvo visai p;ak- partijas. Kiekvienais prezi- 
versti Į Maskvos diktatūros tiška tuo metu, 'kai buvo dento rinkimų metais ame-
lėles Ir šoka politinį šokį, parašyta konstitucija. Ta- rikiečiai ginčijasi, ai- toks , .. _ , . „
pagal rusiškos diktatūros čiau, jau ir tada buvo ivai- kandidatų rinkimo meto- Rusijos “globoje .

rių nuomonių. ' das yra geras, ar tuo pa- T. Dcwev ir Kongresas
■ * - -------.----------------------k i, , * »

Pati Dunojaus konferen
cija nieko neišspręs. Duno
jus, kaip buvo, taip ir liks

enni baigė savo karje- Tokia tvarka buvo išrink- kankamai išreiškiamas teii-J New Yorko republikonas +«; «talinn valdininkai ___-- _____ u i-ron . t * t m i“1 Stalino vauuninKaikaip iševakuoti savo pilie-,’pavarytas iš partijos va- ti pirmieji prezidentai. 1789 tos nusistatymas. Bet kartu senatorius Irving įves, T.;ir neoficiališki agentai pa 
čius iš Vakarų Europoj... 1$^ kelias " "J--- artl.mas įdarys dar drąsesni ir vedrąsesni ir vėl

PIETRO NENNI GALAS

shington išrinkimo vienbal- tauta—galutinai nuspren- ko, kad gubernatorius T. E. \ ” * "u iL jZ
šiai, vėliau nebūdavo jokių ; dzia, kuris iš kandidatų bus Dewey greit paskelbs savo kiai sauvalei9 
nominacijų. 1796 m. rinki- JA\ prezidentas. Išrink- rinkimų programą ir ves... _ rinkimų programą

_J| ,____ _______ .. . . .. ............ .muoęe pasireiškė dvi politi- tieji elektoriai turi konven- rinkimų kampaniją
padengti ne tiktai šnipišką; dalijos socialistų partija --------- nės partijos. federalistų cijoj balsuoti už partijos neatsižvelgdamas į kongre- \udrau«i? knnZnln ‘ u'tTkrn-
reikalą, bet ir kongreso Pasalmo iš vadovybės Piet-i “New Republic” savait- (valdžios partija) ir respu- numatytą kandidatą. Rinki-i so republikonų rekordą. i;u skandalas vra tame
daugumos apsileidimą ki- r? N.enn1’ kurs pagarsėjo rastis rašė, kad Wallace bhkon^ Partija 'u neturimų dieną tauta nuspren-
tuose reikaluose, kurie taip tiktai tuo, kad bandė de- “progresvvė” partija padės -J^o su dabartine re»publi- džia, kas ją ir kraštą val-
pat vra svarbus. mokiarini socializmą pada- išrinkti i kongresą reakcin-' konų partija t. Nuo l^oo m. d\s. Common Council.

‘ :____ ryti priedu prie komunistu dorins ri ennbriknnn. Dėl iki 1824 prezidentą no- --------------

'TREČIOJI” IR 
KIMAI

RIN Kai kas sako, kad butų 
visai “diplomatiškas skandalas’

DERYBOS MASKVOJE ?raeit3 savaitę šito “N.
Italijos socialistai galutinai Wailaee 

derybos nutraukė santykius su ko-]džeri 
dėl

je eina, i(tafskvoj
tarp “keturių didžiųjų 
Vokietijos ir dėl Berlyno. 
Derybų paslaptis iki šiolei 
gerai išlaikoma ir dar, rą
žant šias eilutes, nėra žįno- 
Jpa, ką besitariančios šalys 
siūlo ir kaip ieškoma kom
promiso. Bet kai kurios de
rybų aplinkybės metasi i 
akis. ‘

Amerika ir Anglija skel
bė, kad jos į jokias dery

E pasisakymo kongeso narai REUTHERIS STEIGSIĄS
lartnos “mana-i sutarę, medienos parti NAUJĄ PARTIJĄ.partijos “mana- parti

C. B. Bahvin, para-ĮJos. senatoriai ir kongresmo-
iš P. Reutheris, so

cialdemokratas, kuris kon-
neširdingumas n#»rwa“au1“1®1 I u^"nuwe. ^SfįriZralistairi-: nHeSinanTb’ troliuoja automobilių pra- , pats republikoniškas kon-esiraingumas pei daug ne kas kitas, kaip reakcin- reaeraiV,priešinanti?, rnonės darbininku uniia «;a- npnanrastnipradėjo mestis į akis Itali- guįy reoublikonu kiančiu- ° respublikonų partijoj ne- sa gre.as nepapiartoj sesijojios darbininkams u - • iePuolJ*5o“M Kiapcni isutarimams pj/Į: tJ-. , ko&i steigsiąs naują politi- visai užmiršo ir atidėjo at-jos aaiominkams. kai ir pagelbinmkai. ' ■dejantji de- nę O1.ganizaeiia kuri tur4Jeifiai. jei rinkikai „aža-

To žurnalo bendradarbė i ™.okl atinem> jėgoms
Helen Fuller i šitą “skun- k,antis na

....................... . da” atsiliepė faktais ir sa- i valstijose, tokia nommavi-
jos narių is jos palaipsniui; ko, kad New Y’orko valsti-1 ™
pasitraukė. Partijos Įtaka'joj wallaciniai išstatė savo . m- Padedant buvo
visuomenėj susmuko, ką kandidatus prieš 9 demo-Jv.a.lnai nominuojama: vai-' 

kratų kongresui o n u s m *eSls’atU! ų, masiniuo-
- - - se kongresuose, laikraščių

propaganda ir partijos na
rių susitarimais. Demokra-

vidutinis.! plitimas vis labiau bu-
____r ________ _______ penki libera- iv? jaučiamas <rąšto politi-j

tą 115 atstovų. Rinkimuose: liski demokratų kandidatai ;niam gyvenime. 1832 m. vi- 
į parlamentą šiais metais gali būti neišrinkti tik to-i??8 valstijos, išskynę Pietų

- - - Karoliną, įvedė tiesiogimusi
prezidenti nius elektorių 
rinkimus. Tada prezidento

au- i

P. Nenni vadovybėje Ita
lijos socialistų partija su
skilo ir didžioji dalis parti-

bas neis, kol' Berlyno blo- par°dė rinkimai- 
kada nebus nuimta. Taip . 1946 metais rinkimuose 
skelbė, bet derybas Mask-il Italijos steigiamąjį seimą 
>oje jau veda. Vadinasi tie socialistų partija sulinko 
garsus žodžiai apie bloka-iaPie 20 nuošimčių balsų ii< geresnis, negu 
dos nuėmimą, buvo tiktai !buvo pra vedusi į parlamen-' Kalifornijoj p<
todžiai. ne ----

Derybos eina dėl “par-
flsvimo Berlyno iš antro 
karto”. Vieną kartą Rusija 
pardavė Vakarų aliantams 
Berlyną, mainais už Sakso
niją, Tiuringiją ir Palabio 
kraštus. Tada Vakaru alian 
tai “išmainė” 12 milionų 
Vokietijos gyventoju, tur
tingiausią Saksonijos ir 
Tiuiingijos pramonę ir Pa
labio derlingus laukus į tei
sę laikyti savo kariuomenę ~ «-____..
Berlyno miesto dalyj. Apie be nugarkaulio, žmogaus be 
tokius mainus galima paša- aiškių idėjų ir be nuoseklu- 
kyti, kad tai buvo mainv- mo- Socialistinio judėjimo 

Europoje nelaimė buvo ir 
dabar dar yra ta, kad tokie 
asmenys, kaip tuščiakalbis 
Nenni, galėio vadovauti ju
dėjimui, galėjo kalbėti ma
sių vardu ir galėjo patrauk- (

prieš vieną liberališką re- 
publikoną, kurių balsavi
mo rekordas kongrese vra

balandžio mėnesį partija dėl, kad wallaciniai išstatė 
begavo apie 6 nuošimčius prieš juos savo kandidatusprieš

jų nuo tos partijos pabėgo 
P. Nenni buvo pavarytas

iš vadovybės. Jo asmuo 
“svarbus” socialistiniame

šiai yra ir kitose valstijose, 
kur wallaciniai išstatė savo 
kandidatus prieš pažan
gius demokratus ir stengia-

judėjime tiktai kaipo tam!si nepraleisti i atstovų ru- 
tikras simbolis kapitulian- i mus ir į senatą tų žmonių, 
to, žmogaus be principų ir kurie balsavo už'Marshall 

planą ’

mainy
mas “buliaus į kalakute” ir 
didelio gudrumo Vakarų 
valstybės vyrai neparodė, 
kada tuos “mainus” atliko.

Bet tai ne viskas. Vaka
rai išsiderėjo sau teisę lai-

Tai reiškia, kad guber- ] kad Maskvos agentas drįs- 
natorius T. Dewey neranda ta čia briautis į privačių 
nieko kongreso rekorde, žmonių butą ir iš jo vogti 
kas galėtų jam padėti lai-;žmones. Tokiam skandalui 
mėti rinkimus! Toks tas į tikrai reikia galas padaryti, 
“rekordas’’ yra nepopule- Du vokiečiai Berlyne, 
rus. Hildegard Stark ir Walter

Bet yra republikonų rin- Rothe, gavo po 7 metus ka- 
kiminė platforma, kurią tas įėjimo už bandymą padėti

rusams kidnapinti vieną 
vokietį. Argi Amerikoj pa
našus prasižengimas praeis 
dykai ?
įsipainiojo Tinklan

Dvejų rusų mokytojų at
sisakymas grįžti į Sovietų 
Rusiją jau virto tarptauti
niu skandalu, o Amerikoje, 
musų mastu matuojant, So
vietų valdininkai pasirodė 
^.krt kriminalistai - kidna- 
pieriai. Sovietų generalinis 
konsulas Lomakin, sovietų 
ambasadorius Paniuškin ir 
mažesnieji konsulato tar
nautojai, pagal Amerikos 
įstatymus, yra kalti pągro- 
bime mokytojos Kosienkį* 
nos ir laikyme jos uždaros 
nelaisvėje, o ambasadorius 
raniuskin pasirodė tikras 
čekistas, kurs iš nelaisvėje 
laikomos moteriškės norėjo 
išgauti liudijimą, kad ji 
nėra nelaisvėje! * Tai tikra 
gengė, o ne diplomatinė at
stovybė. Tokie tipai tikrai 
puikiai atstovauja oberče- 
kistą ir budelį Staliną. Ii 
tiesų, šiame atsitikime pa
sirodė, koks pons, toks ir 
akamons!

A P.

.•p,' n- organizaciią, kuri ture-’eičiai. Jei rinkikai paza 
nauja, 2’5°°’000

rinkimus laimėti. Bet re
publikonų kandidatas rin
kimuose bandys apie kon- 

) greso rekordą kuo mažiau
siai kalbėti. Jam sveikiau, 
jei balsuotojai tą rekordą 
užmirš.
Ginčas Dėl Velnių

Pragaro nėra, o vieninte
liai velniai, kurie baikojasi 

'musų žemėje, yra žmonės, 
—sakė Alexander W. And- 
rews, kurs per 30 metų mo
kė vaikus bažnytinėj mo
kykloj. Jis net iššaukė ku
nigus stoti su juo į debatus 
dėl velnių buvimo.

Keturi kunigai stojo su 
juo Į tuos velnių debatus. 
Kunigai įrodinėjo, kad vel
nių tikrai yra. Jie jį vadi
no “žmogaus sielos priešu”, 
“nuodėmės tėvu’’ ir kitais 
vardais ir sakė, kad visi 
negeri Įvykiai yra velniškų 
žabangų padaras.

ama
minusai, uarninmKai

1828 m. Andrew Jackso-
nui laimėjus rinkimus, įves
toji prezidento nominavimo 
sistema išliko iki šiandien. 
Partijos renka valstijų at- 

balsuodami nž Europos
Wallace partija ir rinki-' ekonominį atstatymą, 

minėj politikoj eina ant Čia dar kartą pasirodo 
Maskvos pavadžio. Ji skai w-n-— ------ r

STALINAS UŽSIDĖJO 
HITLERIŠKĄ KEPURĘ

Wallace
to savo priešais 
kongresmonus ir 
rius, kurie yra

ne tuos
partijos, kun ne

šioja ‘ progresyvės” vardą,
Štai naujas Rusijos dik- Debatai vyko per radio 

tatoriaus atvaizdas. Jis pa- Annapolis, Md. mieste. Bet
oi *%•« XV X X "senato-į visas reakcingi mas ir veid- sipuošė spaudai ir užsidėjo ir po debatų žmonės neži- 

priešingi mainystė. Ji gimė tam, kad nacišką kepurę. Jeigu usus no, ar velnias yra ar jo nė 
tuos ku- nasitarnailtn Mas- nnknrnvti Voži ra Ti#» klirip tiki. matrdarbininkams, bet tuos, ku-; pasitarnautų kruvinai Mas- nukarpyti pasakytumėt kad ra. Tie, kurie tiki, mato daryti 

rie “nusikalto” Maskvai, kvos diktatūrai. tai Hitlerio fotografija. velnią įvairiai persirengusį, biuras pajteibojian».
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEREIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Iš New Yorko į Seattle

M*nn

I auksinį branzalietą. Puiki 
dovana! Ačiū, tetyte.

________ Lo* Angeles, C&lif.
dukteria Mille pasitiko ma-' Grįždama iš Seattle su-j

žiuoti ten ir atgal ima sep- tetukė įrodinėjo, kad net ir Kilmoniais, tai gimstant iš 
ivni-ic i,* Rz»t, Viilhnc tnnn na psunti. kain i Seattle nesustoti Los An-

ją lyg,-- .
per sapną primenu, kaip ji gi jau miręs... 
pareidavo iš Mariampolės, j Nesigailiu nuvykusi tetos 
pamesdavo man saldainių.;aplankyti. Ji jau nebe jau- 
Kaip mama mane subarda- i nvstės amžiaus, o dar dau- į^n. 
vo, tetukė mane priglausda- giau ligų suvaiginta. Bet /al gi azus. Nenuostabu, 
vo, užtardavo. Ji mane iš maloni ir puiki moteriškė!'k"1 musų nidzn) žvaigždes■ «« «* « ■ I A vv/vr. I Ar, įtm z\»va i z\nT iri A

klaidos tame Angelų mies
te sustodama.

Liepos 17 jau buvau Los 
Angeles mieste. Miestas la-

<ti.Ji man; korektingas. Aš tos manie-į£. , . . , . ..
vaizdavosi lyg mano moti-į ros net pavydžiu savo tetai.tai pasaulyje negali 
nėlė.

Iš tiesų, kaip tetukė išva
žiavo i Ameriką, lyg audra 
praūžė tie 37 metai. Aš 
1911 metais vos turėjau 
septynius metus amžiaus, 
liet labai gerai atsimenu, 
kaip Araastauskienei - Bl a
žytei su vyru išvykstant, 
mano tėvelis ir motinėlė, 
amžina jiems atmintį, ver
kė. Verkiau ir aš. Žinau lyg 
per miglas kaip Amastaus- 
kienė ir jos vyras pabučia
vo mane ir pasakė... sudie, 
dukrele, gal nesimatysime 
daugiau!

Tas, "nesimatysime dau
giau”, man taip įstrigo, kad 
aš atvykus į Kanadą ir iš 
Kanados į Ameriką visada 
norėjau pamatyti savo lė
tos. Tas mano troškimas iš
sipildė. Ačiū mano vyrui, 
kuris pritarė ir ragino nu
vykti ir aplankyti mano te
tą.

Liepos 3 d., 1948 m. kaip 
10:30 vakare, lydima d.
Marijonos Akelienės, mano 
sesutės, d. U. Križinauskie- 
nės, M. Nakrušytės, mano 
vyro F. Spūdžio ir d. J. Bui
vydo nuvykom į LaGuardia 
lauką ir laukiame United

išpažinti padaryti. Ji man į korektingas. Aš tos manie- į ‘Yanos. Mano akimis ziu- 
„„ «vzv*:.iros net pavydžiu savo tetai. .

Nes mes tankiausiai pokal-: gražesnio miesto,, kaip
biuose pasiskubiname, kaip;Los Angeles. . ,
ką pasakome ir neapgalvo-; . Kilmoniai yra naujaku- 
tai, neapmąstytai. O pas te-iriai ^*os Angeles mieste. Jie 
tukę to nėra. Ji nesiskubina‘ten nesenai apsigyveno, 
reikšti savo nuomonę. Tas; V ykstant man į Los Ange- 
man labai patiko. !les> mano teta suteikė adrej

;sa savo senų draugu, tai 
Mano teta jau ištekėjusi; m r. ir Mrs. Tuiny lai. * Ponia 

už antro vyro Ch. Gulbino.; Tuinylienė yra Račytė, ma- 
Labai puikus žmogus! Kiek riampolietė.' Tai vis senu 
vieną rytmetį jis mane pa-
žadindavo, pašaukdavo

pažinčių musų bičiuliai, 
kaimynai ir pažįstami. Tui- 

pne kavos. Man atrodė, į nylai kadaise gyveno Bos- 
kad aš esu pas savo, airji- tone ir turėjo kriaučių dirb- 
ną atminti, tėvelius. Kaipįtuvę. Dabar gyvena* Los 
mano tetukė, taip ir dėdė'Angeles ir turi dvejus pui-oe manim imninnco 1 •__ •_ _____  < r • •Gulbinas manim rupinose 
kaip tikiu vaiku. Gyvenau 
visą laiką antram aukšte, 
erdviame ir puikiame kam
baryje. Oras Seatlle, Wa-«h.

kiaušius namus. Aš irgi sve
čiavausi pas tuodu musų 
kaimynus, gerus musų judė
jimo rėmėjus.

Teko ansilankvti nas Mr
labai puikus! Dienos kad ir įr Mrs. Steponaičius. Teko
šiltokos, bet naktys šaltos.

Seattle, Wash. daugiau
siai dirbama medžio pra
monėje. Žuvų industrija

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

BEIZBOLNINKO BABE RUTHO ŠEIMA

New \orko ligoninėj miršta pagarsėjęs Amerikos 
beizbolninkų didvyris, Babe Ruth. šitoj nuotraukoj 
matosi io sesuo, žmona ir duktė, kurios buvo atvyku- 

iš Marylando ji aplankyti.S1OS IS

ra vosi apie Brooklyno vei- MANCHESTER, CONN.
kirną, musų organizacijos _____
stovį ir kai kuriuos drau- Padėka
gu§- _ __ Dėkavoju. visiems mano'

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieskomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos
Konsulatą, kurie adresas yra paduotas šių pa j ieš

kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas
jų pajieško ir ii kur.

Maselukis Juozas ir Pranciš- zcnauskus, Kelmės vai. 
kus, kil. iš Juodaičiu vL, Šiluvos Patkauskas Jonas ar Myko- 
apielinkėft. las. gyv. VVashingtone.

Menkai tis Pijušas iš Užbaliu Paulauskas Vincas, sunus 
km., Pajevonio vai. Vinto, gimęs Amerikoje, gyvc-

Miklušaitė Ona. nęs pas tūlą Leoną Povilaiti.
Miklusis Morkus, žmona Ona Pauliukonis (Pauiiukoniai) 

ir vaikai Ona ir Pranciškus, iš Kunigiškių km.. Taujėnų- 
l’iiiladelpliijoj. Deltuvos-Ukmergės vai.

Mikšytė Zosė. duktė Bajorai- Petereit Max iš A n už i u km., 
tės. Pagėgių ap. turbi.it New Yorke.

I Mitzkunas iš Raseinių ap... Petersor.-Stiklakytė Julija, 
i turįs brolius Antaną, Joną ir; Petraitis, usnus Kriaučiūnai- 
'.Jurgi ir seserį Moniką. tės-Petraitienės.

Morauskienė - šarkaitė Mari-į Petrauskas Kazimieras ir 
joną iš Bartininkų val„ gyv. Stanislovas, sunus Jono ir Onos 
Argentinoje. Gaižauskaitės iš Se edžiaus vi.

Nevedomskailės, Elzbieta ir Piskarskas Edvardas.
Paulina i.š Biržų ap. Pitkunigs šeima, kilę nuo

Neverdauskas Kostas iš Tel- Karaliaučiaus, vėliau at: ikėlę i 
šių ap. ' Šilutės apylinkę.

Neverdauskas Vaclovas iš Pocaitis iš Kirkliu km., Se- 
i Telšių vai. ir jo vaikai. dos vai.

Paltarokaitė B Vienžindžių' Povilaitis Leonas, 
kaimo, Biržų ap, 1 Prabulis Andrius, Jonas ir

Paplauskaitė Marija, kil. iš Juras iš Punsko vai. 
i Vaiguvos m., gyvenusi pas Se- Roėkytė - žažeckienė Ona iš 

- - Čekiškės vai. ir vyras Mvkolas.

PAGELBĖS TREMTI
NIAMS ATVYKTI 

I AMERIKĄ
Būdama Chicagoje pus- giminėms, draugam ir gera-' 

antros savaitės, susitikau dėjams už jūsų malonums 
su mano senais pažįsta- ir nuoširdumą laike mano 
mais: Jonu ir Juozu Asci- ligos, ligoninėj ir namuose, 
lais. Gaila, kad nesusiti
kau Vinco
kadaise buvę smarkus vy-™ir maloni^ linkWJĮ .< D. P. komisija nustatysi vyras, abu iš Nevarė™ vai., g. 
rai, o dabar kiek pasenėję,; Ti,_^ [taisykles, _ pagal _ kurias A-Į Chicago je.
bet vistiek veiklus, daly- oaiius ;meryęa jsiieiS ZU&JMH) trem-i Seilius Rapolas, gim. Butri-

Rudžionis Antanas ir Rtnlžio- 
nvtė Michalina iš Baisogalos v.

Ruginaitė Marija.
Rumbutis Bernardas ir Elena 

' Rumbutytė iš Gargždu vai.
Šiomis dienomis prezi- Ruzgys Vincas kil. Altoniš- 

dentas Trumanas paskyrė kiu km.. Zapyškio vai. 
Disidaced Pėrsons Commis- Ryckis Simams ir sesuo 
sion narius. I ją įeina Ugo Ona. kilę iš Bartnvku vai., gyv.iTfocoAscitas. Tilriz'. dėkavoju labai už gete cZ^R^nf E. S? S o“ '

,nai. mariampoliečiai, £J^’Connor. 1 ^ridenė zutauticnv.

susitikti su seniausia šio 
miesto lietuvė mamytė Ra- 
manauskienė-Luzienė, kuri 

,, 2au turi 84 metus amžiaus,
nebloga. Miestas labai gra-,Teko girdėti, kad musu bu
žus. Gatvių pakraščiais tie- Vę brooklyniškiai draugai 
siog gėlynai, kas atvykusi Raškiniai gerai gyvena St. 
iš New Yorko .labai stebina. Diego mieste. Teko matyti ikalais-
Seattle ’ ---- ----- ’ * “ * "* ’
kurie
Klimatas 
Tokiame

>et vistiek veiklus, daly- , *«««* merika įsileis ZOoJRH) trem-
rauja musu socialdemokra- ponams: ^ok?'įtiniu. Komisija prižiūrės,
iniame judėjime. °2vara’ S^CUirtTŠJkad* atvykrtantieji tremti-

ir jos

monių vai., gyv. Chicagoje. 
fcenfalčiutė Augustė iš Pod-

buktės.

vauja
tiniame judėjime. ’ v"’^c^!kad atvytetamtieji

Teko pasisvečiuoti pas janužk!viriams’ T^’’aiai butŲ tinkaraai paskirs- baktės.
draugus Muraškus, Divei-r-čiam- ir P° Amerikos gyvena- šiaulinskas Stasvs.
kius ir Mfllerius. Jie visi !mas vietoves, kur jie la-j Siactilas Stanislovas.

ijdalyvauja musų judėjime, Zorekienei £. Braukanti~fc^tl£2 'du mv' su"us ir

j veikia, rūpinas, musų rei- Hi, eh, Ei le Nelson, O. Am-’ ?

uKą ir laukiame unitea mano teta turi ų nuosa- uolius, kadaise gyvenu-Panavo solistams pianu £ Jfe , Yl? !r Bi'ooklyne, N. da- ^ikia lasakvti, kad So-Air _ ___ _______  __ ___
propeleriai jau ūžė. Nieką- lietuviu, kurie turi nuosa- 
da nebuvau buvusi orlaivy- Visam Seattle, bar gyvenančius 

miestelyje.
,Tn,e‘?Ps.kait?.ma .?,ie !,u-'antl'° Buvau du kartu Los An-

lyg ir bijojau 
susitikau Mr. ir Mrs. Nar- 
gelus; jie sakė, kad nėra ko 
bijoti, viskas bus gerai1

nvivic^ V1^C*111ZjU
ciją.

Tetutės dukra Millė ište
kėjus už John Czamick. Jie

Maloniau ir man pasidarė. įu1-j šešių metų sūnų, John
Mano orlaivis pakilo ly iJr. Gražiai gyvena, turi 

giai kaip buvo sakyta, 10 :-l nuosavus namus, automobi- 
30. Orlaivis ilgesnėse kelio- lių ir ką reikia prie gyveni

mo. Teta ir dėlė Gulbiai 
džiaugiasi, kad duktė ir 
žentas gražiai gyvena. Vie
šėjau ir aš pas juos, vaisin-

kietijos; gi vikaro pareigas 
eina kun. Tamulis, gimęs 
Australijoje, o karo metu 
atvykęs į Ameriką.

eikia pasakyti, kad So- Atiu labai ir dar kaitą —National Catholic Wel- 
Alamo pbie Bartkus duoda gražia a^u- Užupienė. fare Conference pareigu-

radio programą. * ---------------------------------- nas» ?1°Jeo ligoje
Negalima buvo aplenkti :nuo 1943 metų. Socialinia-

ir savo senų prietelių Pau- | •fr/\nVKIAC me ^arbe jis dilba jau 15
lionių, kurie turi puikią Bar | ZįUV I PkAO
ir Grill užeigą i Angliškai - Lietuviškas ir

. v-- • s Lietuviškai - AngliškasPa'7^ejusi Chicagoj.^nu-1 A LALIO žodvnas 
Nauja I.aida 

2 tomai. 1300 pusi.
ERIŲ

sprendžiau rugpiučio 10 d. 
grįžti namo. Oras buvo gra- |

iv P*}*!<rn<i i

mu:

nėse lekia gana aukštai.
Kaip žiuri pro langelį tik 
matosi žemiau orlaivio bal
ti lyg pūkas debesėliai. Va
žiavome virš 40 žmonių, gi ir malonus žmonės.

traukė prie parapijS 'Teko SpU<,VS’ k>"

šleivyts Aldona, kil. r.uo An
tašavos.

šlekytė Teofilija iš Višakio- 
Rndos par.

Songaila Povilas iš šitnkėnų, 
Šiaulių ap. ! ‘ '■*metų. JLs yra kilęs iš Buffa 

lo, N. Y. Aukštuosius mok
slus baigė Notre Dame uni*. x. .. verritete nantieji maloniai prašomi atsi-

Ed. O’Connor yra labai I***1* p 
nuoširdus lietuvių tautos j nRnJ“t^,G^n®^al1n<{ J-ithuama 
draugas. Nuo pat BALF’o

Ieškomieji arba apie juos ži-

Visi smagus ir linksmus, tik 
prieš išskrydimą iš LaGuar
dia lauko dvi žydės labai 
verkė. Ko jos verkė, aš ne
žinau.

Visa kelionė su sustoji
mais užtruko 13 valandų ir 
30 minutų. Pas tetą buvau 
Seattle, Wash., kaip viena 
po pietų, liepos 4 d.

Mano teta A. Gulbienė,

Lankiausi ir pas kai ku 
riuos “Keleivio” skaityto
jus. Taip kitų j-načiau drg. 
Charap - Charapauskus. 
Tai puikus žmonės. Turi 
malonų, lietuviškoje dva
sioje išauklėtą sūnų, kuris 
yra Gedimino draugijos se
kretorius. Mrs. Charap yra 
sena “K.” skaitytoja. Gera 
mano tetos draugė ir jos

kalbėti su kai kuriais buvu
siais laisvamaniais, kurie 
atvirto prie dvasios šven
tos...

Teko pasikalbėti ir su 
tais dviem kunigais. Kalbė
jome ne apie tikybinius da
lykus, bet bendrais, lietu
viškais klausimais.

5-16 E. Broa<fway 
South Boston 27, Mass.neužilgo bus galima ir ma- » 

žus susirinkimėlius laikyti. į 
Tai taip ir užsibaigė mano •.»ggyge 
kelionė iš Xew Yorko i
Seattle. Biznieriam* geriausia rie-

Bronė Spudienė. ta pasiskelbti “Keleivyje.”

su žentu John Czamick iT| abidvi pasižadėjo rasti dau- 
‘K.” skaitytojų Seat-

WORCESTER, MASS.

CMESTNErS
CANTEEN

VISTA MALONI IK ULTA
Visokių Ckimų, Alam, 
gmnttkU pafaafaitų Vak 

<ių ir UftaadiH 
Oa

M MILLBURY STREET

giau
tie. Tas labai malonu.

Teko svečiuoties ir pas 
draugus Goronskius, Balt
rušaičius, Valiulius. Tai vi
si pažangus ir malonus mu
sų broliai lietuviai, gyvena 
gana išteklingai. Tai vis 
mano tetutės kaimynai ir 
kaiminkos, su kuriais ji pui
kioje santaikoje sugyvena.

Dvi savaitės Seattle pra

Chicago. III.
Liepos 31 pribuvau į Chi- 

cagą pas savo senus frentus 
Čižauskus, kurie gyvena Ci
cero, III. Su Helena Čižaus-
kiene esame kaiminkos _
mariampolietės. Pirmadienį 
abidvi su p. čižauskiene 
nuvykome į “Naujienas”. 
Būti Chicagoje ir neužsukti 
į musų viešą iš didžiausių 
įstaigų — dienraščio leidy
klą — butų nusidėjimas.

Reikia pasakyti, kad 
“Naujienų” leidykla yra 
stambi įstaiga. Tuojaus te
ko pasispausti po dešinę su 
Dr. P. Grigaičiu ir redakci
jos nariais: d. Gudeliu, d.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

įristeigimo, jis buvo vienas 
artimiausių BALF prietelių. 
BALF pirm. kun. Dr. J. B. 
Končiui prašant, O’Connor 
kelis kartus dalyvavo drau
ge su BALF ^delegacijomis 
National War Fund posė-! 
tižiuose, kuriuose buvo gi-j 
narni lietuvių tremtinių rei-j 
kalai ir prašoma paramos 

:! BALF’o paruoštoms sąma
toms. O’Connor asmenyje! 
BALF visada turėjo patiki-! 
mą nuoširdų-ir uolų draugą!I:

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

a

I
ūžė lyg viena diena. Liepos. Poška, d. Žymantu ir ki- 
4 atvykau, o liepbs 17 išvy-jtais, kurių ir pavardžių ne
kart Prieš išvyksiant mano teko sužinoti. Tai rimpa- 
tetutė įteikė man dovanų, ^’tingi musų draugai. Jie tei-

Tokią brošiūra vra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
tys!;. Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 

diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanomai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandui, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad ii-4 ’au nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė ji nusineš?

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

KELEIVIS
636 Br°*dw»y, South Boston 27, Mas*.

Ir Šitas Bijosi Pasisakyti

Čia vra nutrauktas Hen-

ir užtarėją.
O’Connor gerai pažista.. 

lietuvių reikalus, žino lietu
vių tremtinių padėtį; jis 
•/ats yra lankęsis Europoje,) 
kur susitiko su daugeliu lie-j 
tuvių tremtinių, apie ku
riuos jis kalba didžiausiu 

Į pasitenkinimu.
Čia pažymėtina, kad O’

Connor buvo vienas tų, ku
rie daugiausia rūpinosi, kad 
Amerika atidarytų savo i v Collins. American-Rus- 
prieglaudos ir saugaus gy-jsian Instituto New Yorke 

^venimo vartus, kiek galima, i viršininkas. Seniau jis bu- 
didesniam tremtinių skai- vo Amerikos kariuomenės 
čftri. karininkas. Dabar pastaty-

Tenka palinkėt gerb. O’- tas prieš Senato komisiją 
’Connor didžiausio pasiseki- šnipams tirti ir paklaustas 
mo atsakingose pareigose, ar jis komunistas, ji- atsisa- 
knriose jam teks rūpintis*kė aiškinti, pareikšdamas, 
tremtinių įsileidimo ir įkur- kad jis nenorįs save inkri- 
dinimo reikalais. ! minuoti.

turbi.it
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

Budingas Filmas kad Amerikoje valdžia yra Į 
toki pat gengsteriška, kaip 
ir Stalino valdžia. F. M.

Vieną gražią dieną į ru-gulėjo kieme be žado. Kai Aukso ir Deimantu 
sų dienraščio “N. R. Slovo” ji atsigavo ir pradėjo klyk- - --
redakciją Nevv Yorke atėjo ti, konsulato kaimynai pa-
moteriškė. Ji sakėsi norinti šaukė policiją. Atvyko po- 
pasimatyti su redaktorių, licija iv kartu su konsulato 
Redaktorius ją priėmė. Mo- tarnautojais Įnešė mokyto-

prase
Idaktorių pagelbėti jai pa- poKrija4 pasiūlė mokyto-
' #thlĮt* Amank?J e n^5. ją nugabenti i ligoninę, bet
į norinti giizti f Sovietų Ru- į£viet~ k#Bstalas tas pats
!S1J3- , lA . - ,, • Jokūbas Lomakin sakė, kad

Redaktoi iu> jo> neįkalbi- - ^uii likti konsulato ru 
nėjo ir neatkalbmejo. Jis

Šalis

MARGUJvlYNAI
Kada Turėsim Atominę , baltinis kanalas gieit jau 

Elektrą? nebegales aptarnauti dide-
Franašavimų 'netrūksta/jančio laivų judėjimo. O, 

kad jau greito i ateityj elek- be to, 1 anamos kanalas 
tra bus ‘gaminama su ato- tiek dabar yra svarbus APietų Afrikos Unija yra j tra - . lvJ«r«»ltožinoma pasaulyje, kaipo minės energijos Pį^lba. 

ir deimantų šalis. Se- Bet . Ameiikos a
energijos komisija, kunos 
žinioje yra visos atominės

rių. Bet Pietų Afrikos visas konįieso, kada bus paskirti
gyvenimas pasikeitė, kai *4 Karn *;a’ 1 ? 1 ..... • T----------*—
ten buvo atrasta aukso, o rimų nedaro.
i askui ir deimantų. Auksas 

j ir deimantai (brangieji ak- .
pakeitė Pietų Afri- J08 įkinkymas 

• -• • bą susiduria
ekonominėmis

ir saugumui, 
pasirūpinti 

ir padidinimu. 
Kada bus pradėtas kasti 

naujas kanalas, pareis nuo

merikos ukiui 
kad jau 
jo apsauga

Kongrese tas reika->«,iu Ta komisija, pinigai
savo pusmetiniame raporte, las nebus nutaita> be ilgų 
sako. kad atominės energi- ginčų, nes yra įnzinienų,

kanalą 
panau- 

kanalui eilę

l taikų dar-j lurie siūlo naują 
su didelėmis daryti irgi iškeltą, 
ir techniško- dojant naujam

'---- menvs) pakeitė
muose. bet PaKa‘ ‘L L - kos visa ūkišką gyvenimą 
cija ji “įtikino ir mokyto a . • .. *
buvo nuvežta i Koosevelto ■ nutjį. rais kliūtimis.

' konsulą-ili SeiaeHaį. o dabar jau bJjechn'^ f^dabtr 
vra išaugusiai' auga plieno DUU nu\eiKw>s. «

oonė asbesto kasvklos atominės diibtuve^ gamina 
jos prileidžiami. roncija —; ;r nemažai šilimos, kuri eina

sakė, kad gijzimas ar ne
grįžimas į Rusiją, tai jau 
jos reikalas. Bet jei ji yra J iįeonįne Ten 
apsisprendusi negrįžti, jis ffa°^Ld sovietų

to tarnautojai nebūtų prie :.r„mnnp 
prileidžiami. Policija ‘ramone’

' calįs jai padėti surasti lai
kiną prieglaudą. Moteriškė 
sakė, kad ji nori likti Ame
rikoje ir jokiu budu nenori 
grižti Rusijon.

Redaktorius* paskambino 
žinomam rusų veikėjui,

ežeru kalnuose.

Filatelistų Kongresas
Yra žmonių, kurie ran

kioja pašto ženklelius. Ran-mi. roncija ; . įšdirbvstė ir daū<r ki- nemažai sihmos. kun eina mojo
a prie hgo- t “strateginiu” mineralu niekais. Tą šilimą galima kloja, dėlioja juos į albu- 
d urą ir visus kasvkjos įr iMirbvstės butų panaudoti elektros ga- mus, cziaugiasi jais, maino, 
onsuiato pra- p mfltI *'mvbai. Atominės Energijos parduoda, |>erka,_ . skajto

pastatė sargybą
nės kambario dur\ . * __
lankytojus is konsulato pra- Per karo metus'"vien tik mvbai. Atominės Energijos parduoda, pei
šė išeiti namo. .J Rand kasyklose Pietų Afri- Komisija skelbia, kad ji spaudą apie nau,ai islei-

Mokytoja, krisdama iš iškasdavo aukęo iin mi- davė leidimą pastatyti dvi dziamus pašto ženklus, >u-
lango, nusilaužė blauzdi- n į sterlingu ver- atomines “baterejas“ (pi- sirašmėja su tolimų kraštų
kaulį, išnarino sau nugar- nkiZvSic S LTL les) ar “reaktorius“, kurie tokiais pat pašto ženkliukų 

rili-.mylėtojais, ieško “reteny- 
Bet bių” ir kitaip “boviiasi”. 
kic- Tokių pašto ženkliukų 

rankiotojų yra tūkstančiai. 
Ju vra visuose kraštuose.

priimti tą moterišką ir pa- įšn^inT^uu nugav-j ^"'Doleriai-’tli'bSį

ti'“/’„rie&mį- ZenzmX ^'LdetS^^rit^ka'M 400 ™iH<>nų dolerių. Po ka- * atominės energija
■vas paskambino i rasų fa«-r0 buv0 atrasta auksu ir ki’ m°S ?a * . t,/mą. kurią išlaiko Leono tlk,masl- ka<‘ •” tojo vietoje, Orange valsti- pagaminamos elektros
Tolstojaus vardo fondaci- Tuo tarpu kitas sovietų ;oj. pne Odendaalsrus. Ten kiai nebus (lineli, 
ja netoli Nevv Yorko ir tos mokytojas, Šamai inas, pa- dabar irgi atsirado gelžke-
fondacijos vedėja, jauniau- skelbė spaudoje savo pa- liai, auga miestai, o mies-
sioji rusų rašytojo Leono reiškimą, kodėl iis nenori tuose pradeda kurtis viso-

—Gut mornink, vaike! —Da žiauresni, tėve. Bol- Tolstojaus duktė.'sutiko so- grįžti į Sovietų Rusiją ir kių pramonės šakų įmonės.
—Labas lytas. tėve. Šian- ševikai ne tiktai žudo, bet vietų mokytoją laikinai pri- prašė Amerikos visuome- Brangieji akmenys yra ki

dien anksti atsikėlei
—Ilgai miegot negalima

vaike, ba ant svieto nėra 
pakajaus.

—O kas dabar neduoda 
tėvui ramybės?

—Vot, aš norėčiau 
prūsams atkeršyt!

—Kokiems prūsams'
—Na, ar tu negirdėjai sielvartauja 

apie prusus? Juk ir Hitleris lėta mirtimi

juos moKma paklusnumo pirkinių, 
eit diktatūrai. Išardytos šei- ten buvo

mos nariai neturi vieni apie 
kitus jokių žinių, rūpinasi, 

ir taip miršta 
Tai yra dauj
užmušti zmo-

Daug didesnės yra eko
nomiškos kliūtys. Uraniu
mas, iš kurio gaunama ato
minė energija, yra brangus 
metalas ir jo mažai teiška- 
sama. Jei pavyktų žemėje 
rasti didesniu uraniumo at-

Jie vadinasi “filatelistais”. 
Jie turi savo spaudą, savo 
organizacijas, savo biznie
rius, savo biržas, savo spe
kuliantus ir savo sukčius, 
savo kapitalistus ir proleta-

, , x x ras. Kai kurie pašto ženk-
sargų, tada gal atpultų tos jjuku biznieriai daro milži- 

niskas apyvartas, o eiliniaiekonomiškos kliūtys, kurios 
dabar trukdo atominės ener 

yra žemės gijos panaudojimą elektro

buvo prūsokas. žiauriai, negu
—Ne, tėve, jis buvo aust- gų iš karto. 

ras. —Maike, aš noriu dau
—Na, tai jo generolai bu- g 

vo prūsokai. Jie sukėlė vi
sasvietinę vainą, ir valuk to _ ____ _________ __ _
dabar nėra pakajaus ant Pasakyk, iš kur tie krvžio-i '‘baltieji banditai“ buvęi *ją skaitau kalėjimu”, 
svieto. Tai kaip tu rokuoji, kai buvo atsiradę ir kur jie'pagįrobę ir laikę uždarą to- —°—
ar ne verta už tai atkeršyti? yra dabar? je baltųjų rusų farmo-e. Toks -vra b-uinj

—Tėvas nežinai ką kai- —Kryžeivius prūsams žu- Konsulas sakė, kad ir kitas filmas,
bi. dyti buvo suorganizavęs

—Vadinasi, tu nori pasa- 1225 metais vokiečių vys- 
kyt kad aš durnas, ar ne? kūpąs Christian. Dabar, su-

—Nesikarščiuok, tėve. prantama, jų jau nėra: jie 
Kalbėk šaltai, tai geriau su- senai išmirę. Jeigu yra h- 
prasi dalyką. Visų pirma lj.upiv ainių, tai. šiandien 
tėvas turėtum žinoti, kad-Jie Jau nebe kryžeiviai, 
prašai ir vokiečiai, tai ne _q ar ilgai ta kryžiokų 
tas pats. Prusai buvo brolis- vaina su j rasais ėjo?

—Ilgai, tėve. Prusai taip 
narsiai gynėsi, kad tas vys- ..
kūpąs turėjo kviesti talkon jis esąs pabėgęs sovietų mo- šita sovietiška drama 
karalių. Karaliaus ir vys 
kupo sudalyta iš 60,000 vy-

kas rodo. kad ji Būdama lolstojaus var- turtas ir dabai
visai laisva. do faimoje, mokytoja Ko- ūkis, turtingos farmos, di-stotims varyti

šeštadieni, rugpiučio 7 d. sieI?kina parašė pareiškimą džiulės gyvulių bandos, 
i ta rusu farmą atvyko so- ko"s.ului i1' -lteike 1^6 metais Pietų Afrika
‘vietų generalinis konsulas farm?s. , vedėjai, kuriame ,SVežė } pasaulį avių vilnų meje daugiau uraniumo ru 
Jokūbas Lomakin su keliais kltko sako: uz 30 milionų svarų stendų,
vyrais. Jis išdaužė į farmą, Gyvendama šitoje lais- angų, gyvulių odų už- 3 su 
išlaužė ten vienas‘duris ir v°Je saly.ie (Amerikoje) as į ūse milionus svarų sterlin-

rankiotojai, kurie turi ma-
.. žą albumėlį, via lyg filate-

.. . , , j.,, Arr!e' lijos posūniai: ju surankioti
nka ir deda didele> pa- aifoumai mažai teturi ver- 

le' tės. jie neturi
ir jokių nepaprastų 

j jie nepagauna.
! Šiais metais rugpiučio 21- 
29 dd. viso pasaulio filate-Įlipo į Kalną tu Kriukiais

“retenvbiu“•> • «-
ženklu

išgabeno mokytoją Kosien- supratau skirtumą ir aš ne- gų ir vaisių už pustrečio mi- vienas japonas, metų ligtai daro -gavo pasauiin; 
_ i ‘ nnnn rrriyti namn i linmi I GlUlChl nnrPlO i____• s • tt - • iivvvąi v ca * v uaoa laaii i a

jTeruichi Hazanawa, norėjo kong,-esa Šveicarijoj,’ B'aze- 
d.džiuiis parodyti jaunikliams, kad ,io tBasiei mieste. Ten bus

Klastas.
apgyventas <0 "iety vyras dar nėra ra- nc tik fi|atelistu' 

Dabartiniu laiku puvęs senis. .Jis ta ir įrodė. suvažiavi
mas, bet ir didžiausia paštotas kraštas vis labiau daro- Jis pasiėmė kriukius, su ko- ženklu paroda. Jau da5ar 

sovie-si vienas iš pasaulio #ruo- Kią* LietV.v^.e _ Plėnys j BaZęH iš vigu pasaulio 
ivaidi-dų, kur pagaminama daug. mėgsta vaikštinėti, irsu kamDU *niaukia

l.a lietuvių tautos šaka. Tai
gi negalima jų maišyti nei 
su Hitleriu, nei su jo gene
rolais. Šiandien prašų jau 
nebėra.

—O kur jie pasidėjo?
—Juos išnaikino vokie

čiai.
—Sakyk, sakyk toliau. Karaliaučium. 

Pasakyk, už ką vokiečiai 
juos naikino.

—Vokiečiai naikino juos 
plėšimo tikslais. Norėjo už
imti prašų žemes, sodybas, 
ir todėl naikino

—O šventas tėv 
tulikų bažnyčia nepi 
vo prieš tai?

—Ne, tėve. Tas prūsų 
plėšimas ir žudymas kaip 
tik ir buvo daromas katali
kų bažnyčios vardu. Nai
kindami ju usų tautą.-vokie
čiai kryžiuočiai skelbė pa
sauliui, kad jie neša pi u 
sams katalikų bažnyčios

kuri suvaidi- dų, kur pagaminama'daug mėgsta vainsuneu, ir su kam laukia Uo ženR. 
Maskvos cmaunmkai daugiau maisto, negu žmo- tais kriukiais jlipo j Fuji ,u rinkiniai< kurie bus 
^orke pnes visą Ame-mes gali suvaitoti. Todėl kalną, kurs yra 12.000 pe- rodvtį toje tarptautinei pa 

visuomenę. Filmas 'eksportas Pietų Afrikai yra dų aukščio rodoj paroda organizuoja
klausimas. Kadan- Sesias valandas Japonas Tarptautinė Fiiatelijos Fe-

ir
sovietų mokytojas. Samari 
nas. irgi esąs pagrobtas su 
visa savo šeima. ..
reikalavo, kad Amerikos luomus. Šiurpulingas, pil-| gyvybes ...__ ................ c r c-
,-olicija padėtu -am surasti dramos ir trageduos, gi dėl karo pasekmių visa- rodė savo, vynskumą ir pa- deracija. paro(1ojcJ dafv. 
ir “išvaduoti” Si,marina ir filmas jau.linantis ir daug me pasaulyje dabar traks- galiau užlipo ant to kalno. vauli ' kvieč:ami pavieniai 
jo šeima. realistiskesms, kaip visi ki- ta maisto, tai Pietų Afrikos Ten jis nulipo nuo savo žmonės ir filatelistu orea-

Sekmadicni, rugpiučio 8 į Jku,?Vos. P?£a™na “kįs gyvena “prosperity” kriukių, nušluostė prakai- nizaci os ~ yigu kiį.-
d. Samarinas atvyko į Fe- H°“ywoof’o biznieriai zmo- laikus. tą ir tarė: Kai lipi j kalną ____
deralinės policijos ištaiga nėirs pasižiūrėti. : Pietų Afrikoj yra ir lie- su kriukiais, rankos dau-

no 
New

Konsulas Pkos

Ne\v Yorke. pasisakė, kad Kada New Yorke

kytojas ir prašė policiją ap- kvoje ir \Vashingtone dip 
saugoti ii nuo sovietų kon- Iomatir.ė

ra kariuomenė paėmė pru- su!ato_ agentų. Policija iš- dėjo suktis. Kongreso šni- 
su tvirtovę Tvankstą ir ka- klausė mokytoją ir pažade- pų gaudymo komisija
raliavs garbei pavadino ją JI saugoti nuo sovietiškų šaukė j

kidnapei ių. toją Samar
—Palauk, Maike, tai pru- Nevv Yorko viena orga- ^^*^ .paiody 

sai buvo geri Žalnieriai, jei- nizacija, vadinama “Com-!n^nori 
mon Cause”, kaip tik išgir- 

apie mokytojos Kosien-
gu su karaliaus vaisku vaja- 
vojo.

—Taip. tėve. jie kovojo

Karaliaučių atsiėmė. mokytoją i teismą apklau-

______ _ nuo savo
ūkis

zmo- laikus.
! Pietų Afrikoj vra ir lie- su ^tiurkus, ranKos nau- Bentley Medalis 

vvkoiU,viy .XPatin^i da«? ‘en PaVargSta’ ne8U k°- Buvusi komuniste ir ra- 
kur”jJ • SU šnipė Elizabeth T. Bent-

nemažiau, kaip 40,000, ten . -------- hey liudijo kongrese kad
masina ura „ra- "a. *Fsigvenę ir daugelis Nauja. Panamo, Kanala. Sovietu ambasados sekreto- 

p is jų yra gerokai pralobę. Amerikos inzimenai jau nys Gromov iai „ž inininė-
Eet yra ir lietuvių įvairiose eiIe metŲ tyrinėja, kaip pra- jima davė $9 nuo žJhpio 

c rhVKfjj/LL n ėsti Panamos kanalo L-oU n žadėjo,SX =lsVir k,
šu,™ r Q SF - avi-

Z“ RED. ATSAKYMAI ‘ šiaf dienas žymi, m<Ža2U.l Sovietu Ru
siją ir kaip rusų valdinin 
kai Amerikoje elgiasi, kaip 
jie čia šnipinėja ir veda 
propagandą.

Sovietų amba
pristatyti i ^r.uški,; ^ashingt 

ovvt-io., teike protestą Ame!
—Denkiu, Maike, už to- sinėjimui’. ‘ Teisėjas ^Dick-1 Xalf?žiai 

kias navvnas. Eisiu ir pa-?- stein tokį įsakymą išleido ”ve^ svietų 
kyšiu apie tai zakristijonui, ir įsakymas buvo' pristatv-' Ambasadai us

tas sovietų konsului. Bet 
konsulas atsisakė įsakymo 

• klausyti ir moteriškės ne-

su tuo medaliu išėjo
• -• • • .. ? nei sis nei tas. Pirma Gro-Inžinierių, po ilgy lyrinėj,-imw sakf, ka(] >i

ė Aukščiausias So-Karčiauskui, Chieago. mų, padarė pasiūlymą kas- i pagyrėtl colio l/nrinU ‘

nų, kui 
Trečia

ir jos vardas buvo. 
kaitą Gromovas į 

pasimatymą atsinešė dėžutę

pagrobimo dė. buvo kilimo iš Lietuvos, dirbs’ 37,000 darbininku 
mokytojų, ljs buvo smulkus Žemaiti-

sakė. kad jos bajoras nuo Telšių. Jo Naujasis^ kanalas butų
policija padėjo vienas brolis buvo lietuvis, “jurų vandens lygio”, bet ta £arsiąja sovietų “žvai-

SPROGIMAS SUŽEIDĖ
137 ŽMONES. . .. ,,

.... . Beno mieste. Nevadoj, PVdm,,1 ’ ? apsiausi-
krikštą, nori išlaisvinti juos pereitą nedėldienį įvyko J
iš stabmeldžių nelaisvės. stiprus sprogimas, kurio pa- Ketvirtadieni, rugpiučio

—Kažin, Maike, ar tik sėkmėj 5 žmonės buvo už-'12 d. po pietų sovietų tar- _____
137 sužeisti. Ra- nautojai, kartu su mokytojainapinį^ Molotovai 

žinią nelaimės Kosienkina. klausėsi New;kaltina Amerikos valdžia H a. 
dar nebuvo įsais- Yorko radio pranešimo ir ir policiją, kad tai padarv- 1’ d 

išgirdo kad teisėjas Diek-, ta su policilos žinia/ 
stein atidėjo ----- —

Amerikos 
kidnapinti 
dininku

Maskv ___ __ _
Sovietams, bet 
vien nedavė.

ekstra protestą, prieš dve-, kartu su kitais* k Tarytos turėtų sekliausioj vietoj 60 Panelė Bentley sako, kad 
jų sovietų valdininkų kid- nariais, jasirašė Lietuvos pėdų gilumo. ji medalio taip ir negalėjo

.'IF’ ^P,'ik!a,;T'y,S deklar?- Apskaičiuojama, kad tas ®„to Oromovo. O
vasario naujasis kanalas butų sau- S?— dolerių ji nu-

gus karo atveju, dargi jeij^įv J . !J-r- Pe,‘^av® Ame- 
jls butų atakuojamas ir ato- u z val”zj<>s agentams, 
minėmis bombomis. Dabar- iU1 le tuos. Plūgus ir dabar 
tinis kanalas, kurs yra iš-j ar saug°Ja-
keltas virš jurų paviršiaus '-----------------
85 pėdas, gali būti lengvai 118 METŲ AMŽIAUS 

bombos iš- ŽMOGUS.
Sako,

pinti tuos sovietų vai nuo jaunų dienų buvo so- abejuose galuose butų var-ipžde", atidarė ta dėžutę ir 
kus. 'cialdemokratas ir 1917 me- tai, kurie sulaikytų kanale Ta’’odė jai, kokf gražu me-
skvo-i pats Moloto- tais nuo Lietuvos Socialde- JurV pakilusį vandeni. Ka-,įa1!. J’ gaus už šnipinėjimą

vas, pa.-i aukė Amerikos mokratų Partijos buvo įėjęs nalas turėtų siauriausioj ^
ambasadoj i i ir jam įteikė j Lietuvos Tarybą, kur jis, vietoj 600 pėdų platumo ir1»Cl 4 . a. _ __ --- _ X J _ I»  1 ’a • T 1 t 1 e Z Z* av I

šnipinėjimą 
medalio vis

tu čia nemeluoji man. Juk mušti ir 
tokių dalykų ant svieto da šar.t šią 
niekas negirdėjo. priežastis

—Tokie dalykai, tėve, ir kinta.
šiandien dedasi. - ___  ______,

—Kur? BABE RUTH MIRĖ. vimą pristatyti mokytoją į, Maskvos Pravda’’ įsreiš-
—Ogi kad ir Lietuvoj. ši pirmadieni Nevv Yorke teismą, nes jis norįs išaiš- kia “giliausi pasipiktinimą

Rusijos bolševikai naikina mirė Babe Ruth, 53 metų kinti reikalą su Valstybės'’r. visos sovietų visuomenės
lietuvių tautą, o pasauliui amžiaus beizbolninkas. Jis departamentu. Kaip tik mo- P*k^ 1 rotesią” prieš FBI ir
skelbia, kad jie laisvina lie- buvo pavainikis sunu
tuvius iš fašistų ir buožių žinomo tėvo, rastas gatvė-

1918 metais

NORVEGIJA UŽSAKĖ
ANGLIJO I RAKIETI- 

NIV ORLAIVIŲ.

Ištisą valandą mokytoja tę “Pravda“. gaus įspūdžio, toms šalims.

rcicanjai, 
jai ir ki-

nelaisvės. Ir pasaulis nieko jc kaip pamestinukas, 
is to nedaro. nepa| rastai gabus beizbolo

—-Tai tu rokuoji, kad smogikas jis susikrovė . , . ...
l.oucviKai yra tOAie pat delius pinigus, bet gavo vė- sakosi net nepastebėję, kad vietų mokytojų pagrobimo., rius Švedijai, Šv 
razbaininkai, kaip senovėj žio ligą ir, nors turtingas, ji iššoko pro langą. Rusijos žmonės, pasiskai- Kanadai, Australij
buvo kiyžiokai? išsigydyt negalėjo.

adžioje Pietų Afrikoje, būrų že- 
lengvai mėj, gyvena tūlas Peter 

T x. . . . ls^aužytas. Pnngle, kuriam šiomis die- 
Inzmieriai sako, kad nau- nomis sukako jau 118 

jas Panarflos kanalas yra tų amžiaus. Jis 
būtinai reikalingas, nes da- kilmės.

me- 
esąs škotų
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Autoritetai Gyvenime ir 
Publicistikoje

Nors normalus žmogus tingumą. Jis kviečiamas 
normaliose aplinkybėse ir profesorium, jo autoritetas 
nepasiduoda sugestijai bei padidėja; žmonės brangi- 
hipnotizmui, vis dėlto jis na mokslą ir todėl brangi- 
gyvena daugiau tikėjimu na ir jo kūrėjus, jo atsto- 
negu protu ir remiasi dau- vua. i
giau kitų liudijimu negu ša- Štai, kariškis paskirtas i 
vo paties patyrimu. Jis, pa- pulkininku. Nuo jo dabar- 
stebėjęs už save aukštesnį pareina jo pulko kareivių Ii 
ar kompetentingesnį, juo kimas. Jis juos ves į kovą. 
pasitiki, jam nusilenkia — Jis busimų laimėjimų vilties' 
vienu žodžiu, pripažįsta šio simbolis, todėl jo klauso- į 
autoritetą ir pasiduoda jo ma, jo bijoma, ir todėl jis 
įtakai. Autoritetas suteikia gerbiamas ir net mylimas, | 
jam tikrumo, paliuosuoja jį vien dėl tų funkcijų, kurios j 
nuo varginančių abejonių, jam pavestos.
duoda daugiau drąsos yie- Taigi aukštas vaidinį„.
"a.‘P\° ne 1 P ga otl " kas ir L p. turi autoriteto.

.... jo tartas viešai žodis turi Į
Bet ne kiekvienam žmo- daugiau svarbos plačiajai

gui leista turėti įtakos ki- visuomenei, negu balsas 
tiems. Nusilenkiama . tik žmogaus neturinčio jokio 
tiems, kurie turi autoriteto, titulo, neinančio aukštų vi- 
kurių bijoma ar kuriais su- suomeninių pareigų. Ir kai! 
sižavima, kurie gerbiami, įškvla koks svarbus klausi-i 
kuriais pasitikima, kurie mas. tai laikraščiai papras-

KCIF1V1S. SO. BOSTON

PAŠTO ŽENKLELIAI JAUNIMO GARBEI

Šiomis dienomis paštas išleido naujus 3 centų ženk
lelius su obalsiu “sveiki, jaunuoliai!. Jaunuolių gru
pė įteikia prezidentui albumą su tais ženkleliais.

tui teks tada vienam ke
liauti.

Bet demagogo pasiseki
mas tėra laikinas. Praėjus 
moraliniam kriziui, visuo
menė su panieka nusigrę
žia nuo pataikūnų, nuo am
žinai laviruojančių ir besi
meilinančių demagogų, o

T tV į t t v *1*Laiškai ts tremties
Bostono Sandaros Mote- ypač dėkoju už kostiumą... 

rų Klubas pasiuntė į Vokie- Dabar jau pirmą kartą sek- 
tiją tremtiniams keliasde- madienį išeisiu iš Kazema- 
šimts maisto ir drabužių i to jau ne UNRRos drabu- 
siuntinių ir gavo iš tremti-į žiais, bet savo kostiume... 

Įieško pasiilgus tikrųvadų, nių laiškų, kuriuose dėkoja; Dabar musų visų taip pat 
kurie savo nusistatymo ne-į už suteiktą pagalbą ir pa-j ir mano visos viltis nu- 
keičia. * -pasakoja apie tremtinių į kreiptos tik į jus, brangus

“Visuomenės masės,“ sa- gyvenimą. Ištraukas iš lais-! musų globėjai... Vienas an- 
ko prof. Toulemonde, “va- kų paduodame:
dą vaizduojasi ne kaip siu- Pinigų Reforma Išvalė 
buojančią nendrę, bet kaip Kišenių* ti į Ameriką?
nepalenkiamą ąžuolą. Kaip 
vijokliai Įieško liemens, kad

tro klausiame, kas bus? Ko 
reikia turėti? Kaip patek-

Prislėgė mus dabar pini
gų reforma, likome prie 40

Mano linkėjimai... J. S.

PAGALBA TRETINIAMSpasiliuosuoti nuo savo šilę- vokiškų markiu. Darbo jo-
numo, taip žemesnieji jies- kio, pajamų jokių ir nieko > AIVIMI
ko atramos, bet tik tokios, negalima parduoti, nes nie- pagal naująjį įstatymą, 
kuri n^ssigąsta pavojaiis ir Ras netUri pinigų... Jau tre- atvykstamiesiems tremti-
kun jam nenusilenkia. Vi- čią kartą pinigų reforma niams g Vokietijos, Austri-
jog”iSebuves^ada^neS 11.ietvV^ kl?enes‘ jos ir Italijos reikės dviejų
jog jos buvęs vatlas nekly-4940 metais bolševikai nu- garantijų: butui ir darbui.
fo dv^a ^lo^n^epnldaus^* rfl^nC’mtS-U ^as šarantijas išduoda B"
jo n vašią. jo nepriklauso- jjtu išmokėjo 90 rusiškų ALF’as 
mumą, jo ištikimumą savo pukiiu, o kas turėjo ban- 
įdealui. BALF centras yra paga

nuose sutaupąs, tai beveik minęs specialias blankas, 
visas nusavino, — palikda- kurias reikia išpildyti ir 
mi seimai tiktai po 1,000 grąžinti BALF centrui, 
rublių. j 1) Išpildykitę Resettle-

-------- r---------- - ------ IMttas .... , j V*41 metais atėjo vokie- ment . Apgyvendinimo for-
mylimi. Ir skaitytojas visa- atsiklausia nuomonės pa visuomenės vadu. Publi- ra atsitikimų, kada tyla— Anglijos vyriausybė pra- čiai ir už 1,000 rublių teis- mą ia, kuria garantuojama 
dos labiau tiki autoritetin- vyrų, užimančių aukštas: cistai gerai žino šį visuo- gera byla. Yra pnesinin- neša, kad jos užsimota bu- mokėjo tik po 100 markių, atvykusiam vieta gyventi
gų žmonių parašytais straip vietas ir jas su džiaugsmu meninio gyvenimo dėsnį. kų. kuriems geriausia nieko tų statymo programa bus Tai buvo antras smūgis. O (mėlynos spalvos),
sniais, negu tu, kurie ar skelbia nors ios kartais ir Kiekvienas ju stengiasi pir- neatsakinėti. Tai vienintelis įvykinta. Vyriausybė plana- dabar už 100 Reichsmarkių 2) Išpiklykit Resettle-
dar nespėjo įsigyti vardo, - * - * - - ~ ------ .-------------------------------------------------------------------------- m .. , .
ar kurie jo jau yra netekę
dėl kekių nors priežasčių.., __ ~___ _ ____
Garsių, autoritetingu žmo- vieną tokį žodį, ir šventai ! svyravimo ir abejojimo, tas leidęs } ginčus i 
nių parašytus straipsnius juo tiki. publicistas taps jos vyriau- žmonėmis, beveik
visi gaudo, skaito, visi jais Autoritetui įgyti tačiau j siu vadu, kuris p1
domisi, ar žavisi, visi jiems ne visada pakanka oficialių rodys išeitį, kurs 
tiki, nors šie kartais blogiau titulų. Yra profesorių lai- i ves ją į tikrumą

Juozas Keliotis.

Statyba Anglijoje

s mynos jau apsigyveno po momis... Siunčiame širdin- tonos spalvos), 
visada karo pastatytuose naujuo- gų linkėjimų... K. S. Abi formas malonėkite

ku‘ ReikiTRiebalu išpildyti dviejose kopijose.
bX Kito nieko ypatingai ir m^ToX 

netrūksta, kaip tik tų rie- ^aga[k
gali atvykti tik tremtiniai 
gyvenę, Vokietijoje, Aust
rijoje ir Italijoje pirm 1945 
m. gruodžio 22 d.

_ , K*.,, , . . ; Kurie jau išvyko į Angli-
JT Ii nebegalima buvo gyventi. a ? - J* J“? v,t ją, Kanadą, Australiją, Pie-

_ _ _ _ _ niviY'iuiiiinac
darbui. Jos gyvena daugiau dovas savo darbais nepatei-; Pirmas naujo daikto įs- dais. negalės duoti lygaus vo suard’yti, kad juose ™ažai tegauname
tikėjimu, negu savu protu; ana savo titulų, tai jis ne pudis turi sprendžiamosios atsikirtimo. Tegul jam ir
daugiau pasitikėjimu, negu tik kad netenka jokioj pa- reikšmės,“ sako Dr. G. S. pavyktų įrodyti, kad jo 

i„;v__ i__  j_ x______ “Kur vUnas t vi r- nrpsininkai nesilaiko eti-savo patyrimu. Todėl laik-■ garbos, bet dar tampa ne- Pfaelzer. “Kur vienas tvir- 
raščiai visados stengiasi apkenčiamas ir persekioja- tinimas susikerta su kitu 
gauti straipsnių iš autorite- mas. tvirtinimu, ten visada pir-

.... Keturi milionai namų ten
nesminkai nesilaiko eti- į,uvo lengvai sugadinti ir

sos nei kiaušinių. Ui ir yra ’’ XZri& « 
w ™?‘S ’ yPaC ValkamS’ beS, tie naujuoju įstatymuDI _ _

los, tai vistiek jis tuičtų pa- paskomi Vfai leng-bl<į«ai - ,
įraukti purvinas is kovos vai aV.ardvti namai bu¥o Savo draugams j ia negali pasinaudoti, nes šis 

yra, , .. . . .u. apardyti namai buvo oa.’.u .y15,.em? įstatymas yra specialiailauko. Vienintelis čia gink- į g 250,000 su-;Rarasl,au-,kad '^ąz.uoju i ‘ tremtinėms iš
las yra oiensynne t.iū. “ uvq Kanatfe, tai juo labiau me- Vnirietii™, i, lt=

Tyla reikalinga ir tada. perstatyti.
kai publicistas nenon isrek- Amerikos statybos' įmo- j 
lamuoti savo

jis šiam ims atsakinėti, kai metUg, p0 karo galo,,$ada-jJ10. PHe.teliai’ Jei atleisite, Estijos ir Rytinės
pradės jį pulti, tada ir vi- rg milžinišką pažangą. Sa- čirpiu1 papiasyti ai ne- Lenkijos, už Kurzono lini-
suomenė anuo susidomės ir :k jau pastatyta1 ^stum, kas mums dar at-, - g
pamanys, kad jis galingas. per tuos metus 2,153,-ięV^V liel?a^ Atvykstančiųjų 30 nuos.

, . , kad su juo reikia skaitytis. 000 namaL Palyginus su §a.^ 'Inkt?kio Spiay kokią ūkininkai ir norį ukiuo-
__  __ ____ _ Įtert1’ tie pamirštami, tų zo-.Jam bus padalyta reklama, Angli j a, kur yra tiktai treč- ezut?- Tai yra labai geras ;&e asmenys. Toliau
vietą, kuriam pavedama ei- radimą. Paprastas kareivis. ‘ dzių niekas nebeklauso, o kai kas ims jį net gerbti. daijs Amerikos gyventojų, ^ePa-?s’ ’odos is taukų ir ?eka namų ruošos darbinin-
ti svarbias pareigas, kurs atlikęs tikro heroizmo žygi, 1 nors jie butų ir išmintinges- gumanus publicistas at- naujų namų statyba Ameri-',^ uonos tepti ii pakepti Lai žmonės mokslo įstai-
turi tam tikrą titulą. tampa tautos karžygiu, ku- i m P1/™”?S1 sikirs tik tiems priešinki- koje ėjo taip pat smarkiai, S »s... _____ J. P. gomg, statybininkai ir būti-

no vardą visi mm;. Vigų Visuomene "etun taiko kams min-s tų pavar. kaip ir Angiijoj. Bet Ang- Siuntiny, Ėjo 28 Diena, niems darbams reikalingi
5JES' s iuu dės, kurie jau ir be to yra lijoj didelė naštą buvo su- Man0 vyras vbad> nuo asmenys.

žinomi plačiajai visuome- ardytų namų taisymas, ko 1941 metUt kada sėdėjo Pirmenybe 
nei; o šiaip jau apie kitus čia nereikėjo daryti.
tylės, darvdamas visuome- Kitas skirtumas yra ta-

imgu iiiiGiiiu. todėl SIU 8^0- 
monės atsiklausiama

1.9 KJVUC nncnfl autoriteto
kurie

masiš yra įspūdingesnis. 
Kas pirmas tars drąsiai ir 
aiškiai savo žodį, tas bus 
išklausytas, paskui tą pa
seks minios. Tokie žmonės 
ar publicistai ir sudaro vie
šąją opiniją.

O tie, kurie tik vėliau pra-

monės atsiklausiama svar- įgyja kartais ir tie. kūne 
biais klausimais, ir todėl'neturi jokių oficialių titu- 
jų straipsniai daug meiliau i lų, neužima jokių aukštų 
spausdinami, negu dar vi-Į vietų, bet kurie padaro ar 
suomenei nežinomų, nors i didelių mokslo išradimų, ar 
gal ir talentingesnių, publi- Į atlieka drąsių žygių, ar
cistų. parodo nuostabaus pasiaaFj _ .

Autoritetui laimėti reika- Į kojimo. Žmogus, neturįs jo-1 byla, kurie nesuskumba pir-
«•__ ___  tv„ i-___ i_ mipn eiiKinnpntunti kiinp

kas nieko 
Bet Dievas

nphpatsiuntP VOKiČŪJOs, Austrijos ir ii«= nebeatsiunte Hjos
UOmet M^yjne numatyta, kac| įzmo,

urvo dar nežinomo
ei priešininko, kaii naujų butų statyba per tris! *131 j?1 Į11"8-.-- an®y,s.H)3 !nošimčių bus iš Lietuvos,

Štai. paprastas pilietis paniekint žmogelis. r_„ 
tampa ministenu ir tuo pa- t nuogtabiu dorovin
ėm Įgyja didesnio ar ma- • pradedalnas laikyti 
zesnio autoriteto, tampa
mažiau ar daugiau populia- Tokic ž
rus. Jis laikomas kompeten-,nug įu bartas žodis jaudina;voje ir 
ringas savo srityje, jo bijo- tautag ?ukelia įvairiausių1 kurie i 
ma. nes nuo jo pareina dau- interpretaciju. nereiksmin- 
geho likimas: ir jo klauso- dau^a iu f^zė atrodo gj. 
ma. nes jo galioje vra sank- liausia gyvenhno išmintimi, 
cija. jo asmenyje dabar per-1

atgal; ji jau apsisprendusi 
pagal pirmąjį patarimą ir 
dabar susirupinusi jau ki-

Tokie žmonės žavi milio-itais reikalam Todėl ir ko- Jį-jįįįįį,,. kad jų visiškai me, kad Anglijoj didžiau- 
pSie^iavo pri^Juk jau tik paminė. įoj^ statybos^ m.e-

ninku puola, o ne tie. kurk ’imas la^ StMS
tik trinari tik dementuoia 010 vardo -vra siam rck,a' 1946 mctals įstatytu? gina. , t aementuoja. ,ma namų ?tatybą finan-ijgj svarus.

Geriausis atsakymas nie-' Kas moka. reikalui esant suoja valstybė ir miestai.
Visuomenė labai skaitosi kada neatsveria kad ir silp-!su visišku pasitikėjimu sa- Valstybės iždas moka po 16 
ivvkusiu faktu. Kas pir- į no puolimo. Laimi tie. kurie i vimi ir visuomenei laikvtis sv. sterlingų ir 10 šilingųsonifikuoiama tautos gar

bė. jos didvbė ir jos presti- su įvykusiu faktu. Kas pir ... . _ _
mas iškilusiam pirmaeiliam!pirmiejii atakuoja savo pne-,ofensyvinės tylos, tas daz- per 60 metų 

Arba štai. studijų žmo- klausimui suranda išspren- šą. nesileisdami su juo į gi- nai mirtin pasmerkia savo mo pastatymui, o miestai 
;™4o Mokslo laipsnį, dima. kas pirmas svyravi- liūs, ilgus ginčus, bet tik nriešininka ir laimi sau vi- moka po 5 svarus ir 10 ši-

kiekvieno na

gus įgyja
kurs tikrovėje nieko nepri- mo ir netikrumo valandoj 
deda prie io mokslingumo^ taria tvarkos žodį ir nuro- 
bet kuris jį sankcionuoja, do kelią, kas pirmas imasi 
kuris liudija jo kompeten- iniciatyvos, tas pirmas tam-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $3.000,000.00. __ _
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 \ a- 
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

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

bolševikų kalėjime, neturi vykstantiems 
sveikatos, bet dabar kaip P35 giminę, 
tik šiuo laiku turėjo širdies ka^os* 
priepuolį ir yra taip nusil- Svarbu, kad

teikiama ir 
į Ameriką 

iki trečiosios

Amerikos

trumpai. aiškiai, taktiškai ir suotinė? pagarbos. lingu irgi per 60 metų.
drąsiai atsikerta prieš šiuos! Papr??tai sakoma, kad Ret ir privati statyba
ir nesvyruodami eina tolyn. Į geras publicistas nenutolsta Anglijoj nėra užsmaugta.

Prasidėjus pirmam pašau- nuo tikrovės ir nuo realių jš kiekvienų penkių stato- 
visuomenės reikalų. Dar mų namų vienas gali būti
daugiau, jis įspėja gyvuo- privačių žmonių statomas,
sius savo skaitytoju reika- Kur yra ypatingas butų tik

rumus ir barbariškumus, ir j lūs, juo? viešai iškelia, juos kūmas, kaip žemės ūkyje ir 
pasaulis patikėjo francu- formuluoja ir sintetina. Ta- p, je anglių kasyklų, valdžia 
zams ir jau visiškai nebe- da jis kovoja už giliausius Įen skiria daugiau pinigų 
klausė vėliau vokiečių pa-; visuomenės troškimus, ne- Kutų statybai. Darbo laikas 
siteisinimų. nutoldamas nuo jos dvasios. ųatybos pramonėje Angli-

Publicistas iš pašaukimo Bet vra atsitikimų, kada joj tęsiasi 46 valandas per į 
nesvyruoja, bent niekada publicistui tenka nusieręžti ?avaitę. * L. S.
savo abejonių, savo neapsi- nuo viešosios opinijos, ją --------------
sprendimo nerodo visuome- griežtai pasmerkti ir nuro-
nei. Publicistui čia reikalin- dyti visiškai nauia kelia, a- 
ga turėti visiško pasitikėji- pie kuri iš pradžių ši nieko 
mo savimi ir savo skelbia- nenori žinoti. Taip tenka 
moms pažiūroms, nes vi
suomenė, pastebėjusi, kad 
ios vadas svyruoja, padaro 
išvadą, jog jis pats nežino, 
kur ją nori vesti. Ji nusi- kai ..... 
gręžia nuo tokio vado ir ei- nebeturi drąsos kiltina iieškoti kito. kuriam jilSntįrno viršukalnes. De- gabenu, orlaiviais is ron. 
Kalėtų turėti visiško pasiti-jmaeo-raf tokiam atsitikime ”a';f y:i ^na^e. " 
keumo. retiruosis- atsisakys nuo sa- pardavinėjamas aeauie

Bet visuomenės gyveni- vo pažiūru, nusilenks že- mieste. Bet seimininkes ne 
mas nuostabiai komplikuo- miemc masių instinkUms ir. drąsiai tą pigų steiką per
tas. Yra atsitikimų, kad ge- riem< paūkaudamas, taps ka, nes jos nėra pratusios 
riau tylėti, negu kalbėti. Y- jų vadu. 0 tauriam publicis i to juros milžino mėsą.

liniam karui, franeuzai pir
mieji paskelbė visam pa
sauliui apie vokiečių žiau-

pęs, kad vyras, virš šešių lietuviai ir lietuvių tautos 
pėdu aukščio, sveria tiktai draugai ko greičiausia, ko 
137 svarus. Aš sakau, jei daugiausia išpildytų blan- 
jus matytumėt mano džiau- ^ų, pagal kurias turėtų pro- 
gsma ir mano širdingą pa- S? -1 Ameriką atvykti ko di- 
garbą jums, jus suprastu- gosiąs lietuvių tremtinių
met, kaip daug man pade- skaBcius....................
jote... Siuntinys gautas per .Tat, visi ir visos įsikinky- 
28 dienas... Lieku niekad k|mc 1 svarbų ir skubų dąr- 
jusu neužmirštanti. B. G. tremtiniams pagelbėti į

-------  Ameriką atvykti!
Kas Bus? Kaip Pakliūti Visais imigracijos bei šal- 

j Ameriką? pos reikalais prašome kreip-
Gerbiamoji, Jūsų siųstą tis Į United Lithuanian Re- 

siuntinėli šiandien gavau... lief Fund of America, Ine., 
Jums širdingai dėkoju, o 105 Grand st., Brooklyn.

STEIKO SVARAS 
35 CENTAI

tu kai dvasiškai ir kurybiš- nei a jautienos W’- .tinsrusios masės jau banginio mėsos o.OOO sva-, 
j leį. ių banginių steiko buvo at- 

pe. gabenta orlaiviais iš Port

Angliškai * Lietu viskas Žodynas

Drūčiai apdalytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4“ x 5’/2 formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadvvay, So. Boston 27, Mas*.



|*c«hpis beitas

Moterų Skyrius
SJ SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENĖ

Už Gimdymų Ribavima
Keliolika metu atgal aš mas žmonių perpilr.is. Val- 

“Vienybėj” prasitariau už džios kol kas nesirūpina 
gimdymų ribavima ta pras- gyventojų prieauglio liki
me, kad daugelis nenori ru- mu. Skleisti žinias apie sei- 
rėti daugiau vaikų, kaip mų ribavima jos draudžia, 
vieną ar du, tik nežino svei-i tačiau kaip skurdžiai gyve- 
kų apsisaugojimo būdų. Ina arėjus nedarbui, nedaug

Pažangesn i e j i žmonės; kreipia i tai dėmesio. Tegul 
mano minčiai pritarė. Prieš sau skurdžiai veisiasi ir te
manė išsto jo tik vienas pa-į gui badauia. Butų daug ge- 
sislėpėlis ir vėliau a. a. Šir- riau, kad žmonių butų ma- 
vydienė, tada "Vienybės” žiau, bet kad visi galėtų so- 
vedėjo žmona. Ji argumen- čiai pavalgyt, turėtų žmo- 
tavo labai nevykusiai, kad nišką pastogę ir nereikėtų 
jai, kaip motinai, esą labai kęsti šalčio.
smagu, kuomet ‘'Motinos 
Dienoj’’ keli vaikai sveiki
na motiną. Be to, lietuvių 
tauta esanti maža. todėl' 
mums reikia didelių šeimų, 
bent daugiau pasiturin
tiems.

Reikia

šituo žvilgsniu šalyse, 
kur yra gyventojų perpil- 
nis, net ir turčiai neprivalo 
turėti teisės turėt po 6 vai
kus. Nes kad ir turčiaus 

užaugę jie

AR ČIA STEBUKLAS?

KŽLE1V15, SO. BOSTON...................

AUIim. Smbyniiki,.

Baisi Draugo Mirtis
• (Tęsinys) 'domis, padarytomis per tar-

Nors Ramutis, būdamas ^dymus. 
dar laisvėje, daug girdėjo —Paimkite to šunies la-
pasakojimų apie NKVD Ivoną ir tuojau neškite 

lauk! — riktelėjo NKVD- 
istas i stovinčius su neštu
vais du kalinius, ir kreipėsi 

rie nesutinka-su komunistų,'i Ramutį: 
veiksmais, tačiau neviskaro! —O tu nuplauk sieną, lo-

, tikėjo, manydamas, kad vą ir grindis, kad nebūtų
daug kas vra perdedama. nei žymės, kad čia gyveno 

i Bet šios nakties Įvy kiai pra- tas pasiutęs šuo. 
dėjo įtikinančiai veikti Ra- Nužudyto lavonas buvo 

'mutį. Jis suprato, kad ir jo vien tik skeletas: ypatingai 
dabartinė padėtis nėra pa-'buvo išdžiuvusi nelaimin* 
vydėtina. gojo kairioji ranka, kurios

Budeliams nuėjus karido- buvo tik kaulai ir oda; be 
riumi iš kur buvo atėję. Ra- io, ji buvo visiškai mėlyna 
mutis vėl išgirdo korido- ir atrodė, kad jos 
riaus gilumoje žmogaus atsuktas i oro pusę.

vykdomus baisius darbus, 
i naikinant netik savo j>oHti- 
nius priešus, bet ir tuos, ku

šauksmus pagalbos, tačiau 
tas tęsėsi tik trumpą laiką.

delnai

Kaliniai pakėlė nuo grin
dų jau sustyrusį lavoną ir

Taip Ramutis sulaukė rv- Padėję ant neštuvų išnešė 
įs kameros lauk.

Likęs kameroje vienas,to, visiškai nesudėjęs akių. 
Ankstį

33. RugpiuJki 13 d., 1943.

'Keleivio’ Knygos
MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

mitra™™ laivių. Sio->e knygoje telpa daugybė nan- 
... . ių, labai gražių ir juokingų monolo-cvicTmę. Visi non žinoti apie j jr deklamacijų. Visokios temos:

į/- kyla KJausimas koael revoliucionieriškoa,
Rusija nesUStatria SU kitomis yafcstj- hnmniėsti&kAs ir laisVMina-
bciuts ir kodėl Rusija nenori jsilei.su
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji

TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra piktų! 
šviesoje.

vaikai, vistiek

Ankstį rylą, apie šeštą D na nei oje v ienas,
valandą, NKVD pareigūnas Bnmutis pakele akis į kru- 
atidarė Ramučio kamera ir,’1.na sieną ir pradėjo tyn-

Šita jauna mergina, Jane
‘pi’-iM nutikti kad tantnfi turės eiti } visuornenę, ies' Froman, per 5 metus neval- teinia .utikti, kad tautos,,k t- sau viet^ ir progų pra- j<oįu jr ne^alėio vaikš- 
įkymo žvilgsniu lietu-' vp'.Vr “°IV ejo?ai/rRaikymo žvilgsniu „«u-j imu, ui^ atstums ki.. aį,i"^ndieiViaV ne'tik- 

viai, bent kurie išgali, ture-'^L b. iau Pereini ; • į1 , , . •
tu turėti no 4-6 vaiku bet1 , , 1 , } gęiesių tai vaikščioja, bet dainuojabuvoję ^ne svetur H-^nka uz. Pmigus: ^ka naktiniame kliube, 
sietuvoje, o ne svetur, u z ku Tai vienas ne- N . jersev valstijoj Kai 
sienin įsvvke ir prasigyvenę Lr,rm;$u;onoi,i nmloriaiKin « vukujvj. n.ailiptnviji ’bihai rotai n«»• zmomskiausių, neooi įausių kas «ral noretu padaryti is L .L 2tL?on:!^ilaik>'m? ^Jto stebuklą. Bei čia nėra
Ar — ...........vyksta su vaikais Lietuvon. If;ngesnis jr galingesnis, tas jį^stebuklas." Ko jas"jai

musų žmogus nuvyksta 
Pietų Amerikon, ar Žiemių 
Amerikon, čia jis ir pasi
lieka. Trečioji lietuvių kar
ta jau nutausta. Taigi, ar 
tokie lietuviai turės mažai 
vaikų, ar daug, tautai nau
dos iš to vistiek nebus.

Amerika yra turtinga ir 
gausi žmonėmis šalis —nė
ra reikalo darbo luomui gy- 
vontniii skaičių čia dan- 
ginti. Tačiau prigimtis ne
klauso šaltų žmogaus sume
timų; ji veikia savotiškai. 
Jaunieji tuokiasi, gimdo ir 
vargsta. Jie skliaudžia ne 
tiktai patys save, bet ir sa-

silpnesni pastumia į šalį.
Todėl aš stoju už gimdy- ^as- 0 ne 

mų ribavimą. A. R.

TĖVYNEI.

Gražioji Nemuno šalis.
Graži buvai tu visados; 
Sapnuoju tave naktimis,
Nes buvo mielos naktys tos.

Aš pamenu tavo laukus. 
Girias žaliąsias, pievas.
Ir kai pavasari ankstybą
Sužydi baltos j ievos.

Ir mintimis lekiu tenai.

erazino c

liepė išeiti lauk. Išėjęs ko- 
riaorin, pamatė prie r.užu

nėti, kaip galėjo taip aukš
tai pasiekti kraujas. Jis pa- 1 — • 1 1 . 1 * •

dyto kaimyno duių du kitu j°> kad tarp kraujo
kaliniu, kurie su savimi tu
rėjo kariškus neštuvus, ant

žymių cemente yra įmušta 
šūvio skylė, kuri buvo taip

kurių buvo padėtas maišas aHkPtai’ nušautasis šu-
ir kibiras su vandeniu. ' V.10 metu, b”^ sta-

m . - icias ant lovos. Kai Ramutis
—Tau reikes tuojau i>ya- prisiminė, kad po šūvio ne- 

lyti šią kamerą, kulią šią jajmjngasjs griuvo žemyn
mia.. uja. jai naktj pribiauriojo prakeik---. bildėriu tai tas iam na- hn-urgijos moks-^ _ į. F™ patas fasistas, .griežtu tonu tvirtino nuomonę, kad ne

pasakę Ramučiui laimingasis iš baimės užli-
_ istas, ir atrakino duris, uz po pnt invn= hudplis nri- .TRUMANAS NUMATO kurių naktį ivyko budeliška bg artj Dafepio guvi i vei- 

MOTERĮ PREZIDENTĄ j žmoįžudy^. i J? 5?° „T5 ™

tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikšciojimams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ............ 25c

DŽIAN BAMBOS SPYČIAJ
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje kny
goje telpa net 72 "Džian Bambos 
spyėiai,” eilės, pasikalbėjimai, ha- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Is 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina ..— 41.25 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio 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 
jusų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ....................................... $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga.
Kaina. ...................................................’25e

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

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

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalba, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint

tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, «r
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi ♦ Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- 

i kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus Kalės* Kau- 
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą.

puslapių didumo. Kaina 50 centų. 

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

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

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kūrino; 

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

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipaėiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
kijos nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvą- 
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 ^amogiti# 
Kaina ................................................... 25c

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

Ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
fcius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lenkia. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkamuo- 
jama. Kaina .................................. 25c

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

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

aalrar Ša aa* Aaaaaraavza IrAaaa

_ , . dą, po ko šis nuo lovos
buvo baisus griuvo žemyn.

.. cementinių Ramutis pradėjo su šla-
gnndų gulėjo naktį r»uzu-jpju maišu plauti sieną ir lo- 
dyto asmens lavonas. .Jo bet stengi hu.
kairi akis n \irsakio kaktos vo nubėgta per siena už lo- 
klausas buvo šūvio numus-__ yv__ _______ _________ ______---------r, t _ — ; vos, tai rtamuus nuo sienus -tas; p kraujo a-ove nuo la . traukė , nupIauti ««*W “ a-", «««!

Kameroje
Wash- vaizdas: antŠiomis dienomis 

'ingtone buvo Amerikos le- 
igijonierių dukterų suvažia
vimas ir ta proga grupė 

Į mergaičių aplankė Baltuo
sius Rumus, kur preziden
tas Trumanas jas priėmė ir vono per visą kamera drė- 
nusifotografavo su jomis. kėsi iki pat dtihrų. Lavonas

* Bejuokaujant, viena mer-|bnyo beveik visai nuoga 
gaičių paklausė, kaip Tru-! padengtas baisiomis žaiz-
manas mano apie galimybę;-----------------------------------
moteriai tapti kada nors;

pat žemės. Pradėjus 
nas plauti sieną prie pat žemės,

cionm’o noonZiA

vo vaikus. Didžiuma gal iriv>1>. r---------- - _nenorėtu daugiau kaiD vie- „ur 87mlau- ?uJaa- kur bu au, ^mei-iko? prezidentu? Ti-u-i P.x7®. P?ra-’an prazjdu, sodam, jmanas ateįRė yra ,a.|
Maloniu oru kvėpavau.

O paskui ji ėmė apysakas žąsyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
karį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar-

įs sienoje esančio plyšelio 
ant žemės iškrito apie 2.5 
cmt. ilgio paišelio anglis. 

RUSŲ VERGIJOJ MO- Ramutis susiindomavo. Čia 
TERYS MIRŠTA BADU. I>at jis pastebėjo, kad nuo 

----------- f sienos pusės ant naujos ne-no ar dviejų vaikų, tačiau 
nežinodami apsisaugojimo 
būdų atsideda aklam liki
mui.

Turčiai, kurie galėtų už
auginti ir gerai išmokslinti 
po 20 vaikų ir daugiau, pa
prastai turi kuo mažiausia, > Ir vėl iAauš skaistus rytas. 
o kartais ir nei vieno. Mat, į Tė ė vėl
vaikus auginti ir turčiams Jos vaikams už laisvę kovojus 
nemalonu, tai ką jau šaky- Ju darba< niekad nepražus. 
tę apie skurdžiu, kūne uz-: Vargo Dak{-
cnrba labai mažai? __________

Ponios Kubilienės pajų- ..... -. .
dintas klausimas yra vietoj LIETUVĖ NUTEISTA KA- davė ^gerą rtraipsrų užpludę Vokietiją ma?ko: smūgiai. Kankinimas tęsėsi

šiandieną mina svetimieji 
Tas gražias pievas ir laukus. 
Tikėkim, tas neilgai tęsis — 
Lietuvis vergas jiems nebus.

bai gera galimybė.
Vėliau ęakvdamas mer-' Daugiau kaip..pusė vokie- dažytos lovos lentos yra|Sios rašytojos parašo, taipgi paveik- _ . „
veuau a ; -• motėm kurias liesai kažkok’e irašai todėl Ra-,slai vaikų prieglaudų, kurias Že- savo raštišką lietuvių kalbos žinojigaitėms prakalbą JIS vėl pa- KaZKOK.e Įl<uai, wuei rva prižia^j0/Yra taipgi paveiks- mą. šita gramatika yra tinkama vi-

lietė a klausima i? pasisakė; ?‘b"“n . Į “5*1 mut¥ tuoįa“.tU- .............. .............................................- . - « . . , - L’o csttVIoc ian icmiro n«iriTi TYlll Lr 11 vt i •"neabejojąs. kaTnČb^i j™, išmirė badu/ mu ėmė skaityti:
toli gali būt ta diena, kuo-' . S,tok>? z,n'« “ Sausio 20. Praeitą nak-
■net Į šios šalies preziden-i??'gJ®6 . Pa.rve« 87.’, Y?1'S’ >'akel-v* į SeLžkeli.0 
tas bus išrinkta moteris. ;kietes, kuno- buvo ulais-t}, buvau .sulaikytas ir pp

_________ vintoe ir siomis dienumis statytas cia. Suėmimo pne-
atvežtos Hamburgan, britų žasties nežinau.” 
zonųn. ‘'Sausio 21. Šią naktį už

sako, kad kaip tik sienos girdėjau baisų kan
DĖL GIMDYMŲ KON

TROLĖS
Šitame skyriuje p. Kubi< a®*?*0™? ..5U an^la£< ki.na1?? ž.m?Sau?

- ’ - - • - muse vokiečių armiją, tai Aiškiai girdėjosi mušimo
ir gyvas. Manau, kas suge
ba parašyt, pasisakys už 
šeimų ribavimą.

LĖTI 14 METŲ- apie gimdymų kontrolę. To 
reikia kuo greičiausia. Tą liai pradėjo urmu suiminėti apie tris valandas

tus Žemaitės karta su Andrium Ba- siems, kas nori gerai lietuvių kal- 
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiaa- bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- Kaina tik .......................................
ro. Tai didelė knyga, 128 poslapių, T vTlčVAC i inzvc
su garsiais raštais ir retais paveiks-i įuvrva
teis. Kaina ....................................... 50c

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1, 

Neužsitikintis Vyra; (2> žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius prietarus, burtas ir tt. 15c

ANGL1SKAI-L1ETUVISKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug anglišku

Na-riieno.” m-aneša kad supranta visi. nes visiems gyventojus. Suiminėjo, grub ‘/Sausyo 23. Šią naktį te-1 , bet. dairm £*
Naujienos praneša, kad alfįnfbi cnvQr(n,d„fi do } vagonus ir gabeno Ru- nai girdėjau trumpą sauks-j reikaJ yra reika!ing^ .g^» žod™Taip pat svarbu turėt#’lietuvė Veronika EIliot bu- ma5-1 V suxar^?slU8

' maisto ištekite, vo nuteista Chieagoje 14- Sibiran, prie katorgos dar- žuvis.”omeny ir
išsilaikymo klausimą. Be- kai metų kalėjimo 
veik visose šalyse jaučia- žudžiusi savo vyrą.

MOTERYS BOIKOTUOJA MĖSĄ

gilumon, daugiausia rną, kuri nutraukė kurtus
Ji nu- bųJ “Sausio 24. šiandien, pir-

Moterys buvo varomos i mą kartą po suėmimo, ga- 
girias ir anglių kasyklas vau ketvirtdalį litro šiltos
dirbti kartu su belaisviais sriubos.”

tus kūdikius ir juos vargin
ti, jeigu tėvai negali duoti 
jiems tinkamo užlaikymo ir
išauklėjimo? , XT „ .

Aš e«u vieno sunaus mo- v’^Tais* ^ezmomžicas mais- Sausio 2o. Šią naktį pu
tina; jam jau 27 metai; betl^f?11^ dl?1f;Ii i??:, kvrt.ą Ąyau .tardjrtas
vistiek aš pritariu gimdy
mų kontrolei ir trokštu, 
kaip ir tūkstančiai kitų mo
tinų, kad ta šviesi diena at
eitų kuo greičiausia.

Chicagietė B. K.

'šalčiai žiemos laiku, stoka Reikalavo prisipažinti, kad 
drapanų ir avalinės, ir ben- esu kurstęs giedoti Lietu-

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

TAVO KELIAS J
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas. . J.. 25<1

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugel; autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado KalboR.“ 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ 10c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-
na«. Kaina ....................................... ioc

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
dangei; iš gyvenimo patyrimu para
šė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c

NEPINKI VAINIKO.
Nepinki vainiko, sesute, 

i Nepuoški geltonų kasų. 
į Neskinki žaliųjų rūtelių,
1 Nekrėski gaivingų rasų.

, Neb-atjos bernelis lauktasis.
Tave prižadėjęs mylėt.
Jis kovoj už laisvę tėvynės

Turėjo galvelę pailėt.
Į 
1

Skink puokštę raudonų jurginų,
Perjuoski tautos vėliava.
Teik draugam, lai kapą dabina.
Ką slepia žalioji giria.

Ten pušys visada žaliuoja
Ir slepia karžygių kapus. Kad salierai butų skanesni ir
Ten broliai slaptingai dainuoja, trapesni, užmerk juos į šaltą
Kad laisvė tėvynės nežus.

drai nepakeliauras koncent- vos himną švento Jono baž 
racijos stovyklų gyvenimas nyčioje. Reikalavo pasaky- 
per kelis metu- nuvarė Į ka- ti visus tos organizacijos 
pus daugiau kaip 50 nuo- narius, ypač vadovaujančių 
šimčių .moterų, o kurios da asmenų pavardes. Prisimi- 
išliko ikižiol gyvos, tų jau nė ir apie mano kalbą stu- 
sunaikinta sveikata. dentų atstovybės posėdyje,

Iš 375 moterų, kurte vo- į* .V'>™inž kontrevoliucinę 
kiečių Raudonasis Kryžius: .• o- a- h-dabar atvežė į Hamburgą, &06
nei viena nenuėjo ėeverv--^va'i J m^u \
ku. Visų ju kojos buvo aį-"u a11^ kad as uz 
ra*iwytos akarm .UU i5 -ni-LRontl^oliucmę veiklą nu- ^ąimahas. » su baudžiamas 15 metu Dri- plysusių maišu. Ir visos josmetų pri 
teisiai rovargurios, sergan-1 <la' te sto^'
ėioę, kaip šešriiai. . fe

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

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro- 

1 jų visai atmeta. Mokslas mane, kad
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ___ ____________

636MBro.dw«r;
skaitymas. Kaina ......................... 25c' 90. Boston 27, Mau.

Čia matosi New Yorko moterų suruošta protesto de
monstracija prieš aukštas mėsos kainas. Jų plakatai 
skelbia: “Nepirkit mėsos.”

Tai ve, kas darosi “dar-::::“ - bausmės »
hininkų rojuje“’ Nestebi-:suli*siu buTNKVD?ag£ 
na, kad Stalinas laiko Ji uz- t u, ~ agendengęs nuo pasaulio akių £' H ^“^tudenti!

geležine uždarant” '••• man atsisakius,geležine uzoan^T ziaunausia mušė du bude
liai guminėmis lazdomis ir 
pareiškė, kad aš dar turįs 
ir kitą bylą, tačiau kokią,

.ai vandenį. įdedant šaukštuką eu- nepasakė
Marcelė Janutienė, kraus kvortai vandens. (Bus daugiau)

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, dukrele, ačiū”...

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

Keleivis
•36 E. Brosdway, So. Boston 27, Mass.

jsilei.su


,t. 33. ftug-ptu?.* I*. d., i£ j<.

Iš Plataus Pasaulio
Kfrtfeivri, SO. BOSTON Puslapis Septlatca

rijoms neleidžiama veik nie-j 
| ko dirbti ir taip jaunos mer

gaitės yra penimos per du 
ar tris metus, kol jos pasi- 

T;. • A1. . __ ==£l daro storas, riebios ir gra-
. n •• -.n* ■*US.- I Benešąs Nepabėgo žiai apvalios. Kada mergai*
Al wnija ir Rumunija su- Vokiečių spauda buvo tė jau subręsta ir sustorėja 

\:a HW ahejaus pnstatymą paskelbusi, kad buvęs Če- iki reikalingo svorio, ji 
.Jugoslavijai, kad tuo budu choslovakijos prezidentas skaitosi užtenkamai graži ir 
privertus Jugoslavijos dik- E. Benešąs pabėgęs į Ang- yra pargabenama iš tų pe- 
tatonų Tito nusilenkti prieš hją. Iš čechoslovakijos pra-: nėjimo farmų i savo gim- 
.viask'vą. Jugoslav įja nenu- nesą, kad tai netiesa. E. tąjį kaimą. Ten susirenka 
-įlenkė ir užpirko įs Anglo Benešąs gyvena savo vasa-į jaunieji vyrai ir iš tų nupe- 
-Irantan Uil C o. 10,000,- ros farmoje Sozimove Usti nėtų mergaičių renkasi sau 
000 tonų i aliejaus savo rei- ir niekur neišvažiuoja. Jo žmonas. Juo kuri mergaitė 
kalantis. Tuo budu Tito už-, sveikata esanti nebloga. yra storesnė, juo ji skaitosi
tikrina savo nepriklausomy-' -------- -gražesnė, na ir turi daugiau
bę nuo Rusijos. Franeijos Valdžia kavalierių, kurie jos nori.

—~~— . . Franeijos parlamentas Kuris kavalierius gauną
Japonijos Gyventojai 282 balsais prieš 262 nuta- storiausią merginą, tas skai

Kad padaugėjusius gyven- nansus ir ūkio gyvenimą ja, kad tik mažiau taukų 
tojus išmaitinus Japonijos dekretais. Prieš vyriausybę turėtų. Bet kui'is “kultūros 
žemės ūkyje daroma viso- balsavo degolistai ir komu- pavyzdys” yra geresnis, ga* 
kių pagerinimų, bet visvien nistai. Socialistai, L. Blu- las žino, nes kas mums at- 
maisto gamyba atsilieka mo vadovybėj, pasisakė už. rodo gražu, tai kai kuriems 
nuo pareikalavimo, šiaisĮ vyriausybę.
metais Amerikos karo va-

PRANCŪZŲ VALDŽIA laimėjo

Francuzų- valdžia buvo pashihisi parlamentui finan
sų pertvarkymo sumanymą. Komunistai šoko prieš 
tai piestu.. Bet po karštų diskusijų franeuzai Mask
vos agentus nugalėjo. Galvą parėmęs sėdi naujas 
Prancūzijos premjeras Andre Mane.

IŠPLĖŠĖ HAVANOS 
BANKĄ.

Paieškau Albino Yurgelevičiaus, 
kuris yra atvežtas iš Vokietijos, Se- 
ligenstąiho, 1». P. Camp, ) Kanadą

FištnKptak ir klllko<?vai- ka‘P° darbininkas. Jį patį, ar kas I L lalK U aplv jį įįuote, meldžiu man pranešti,
džiais apsiginklavę, astuo- iuriu reikalą.

į ni banditai pereitą sąvaitę cįf/įu^či.’rfsido, n. j.

; užpuolė Kandos Banko Tremtinys Vokietijoj Vytautas Mi-Į skyi ių Havanoje ll išplėšė kjj^vičius iš Pilviškių, ieško savo 
.$562,640.00. dėdę Petrauskų Vladų, suuų Stasio,

gimusį apie Pilviškius (arba jo sei
mą) ir giminaitį baily da Juozą), į a- 
eiiiantj imu Pajavonio. Rašyti:

Air. E. Miekalavage, (33)
Eriedensburg, Pa.

Petronėlė Lamfargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, i 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo.
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turit kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerų
patarimą ir busit patenkinti. (35) ------------

PET. I.AMSARGIENĖ, . Esu lietuvaitė, farmerio duktė,
1814 S. VVater St, Phitadelphia. Pa. graši, lėta, baigusi mokslą ir nevar-

---------------------------------  —:------------------- toju svaigalų; norėčiau susirasti lie-
NORIU PIRKTI , tuvį vegetarijoną, kuris nevartotų

t. .. o__ RiMi ; mėsos. Jei nori būt jaunas, sveikas

K.p™ turint &.,
1211 dumto Pl.ce. Hilkto. N. J. Į 111.

PAIEŠKOJIMAI Paieškau gyvenimui draugo 50-58 
metų, kad turėtų gerų darbą ir nuo
savą namą gyventi. Aš apie save 

Vilimą Rupšį, gyvena paaiškinsiu per laišką. (34)
Papil-'- v—e‘

Paieškau .. _ . ...
Philadelphijoj, kilęs iš Papilės, Šiau
lių apskr. Jis pats ar kas jį žino 
prašom parašyti mao:

John Yanushkis,
161 I Street, So. Boston, Mass.

Mrs. Kraft,
General Delivery,

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

dovybė Japonijoj deda pa-’ Lietus Anglijoj 
stangas padidinti Japoni- Anglijoj šiais metais der-' 
jos derlių 10 nuošimčių. liūs yra labai geras. Bet 

laike derliaus suėmimo pra-i

žmonėms atrodo visai ne
mažu ir atvirkščiai. J. Č.

Waterbuvy, Conn.

Mano Padėką
. Gerbiama redakcija,

Australijos Teismas dėjo lyti ir laukai daugely-į Maloniai prašau įdėti j 
Australijos aukščiausias je vietų yra patvinę, o der- jusų vedamą savaitraštį 

teismas vienbalsiai nutarė liaus suėmimas labai susi- mano padėkos žodį. Noriu 
paskelbti Australijos vy- trukdė. Jei lietus nesustos,
riausybės ir parlamento iš- tai Anglijos žemės ūkis tu- 
Jeistą Įstatymą apie bankų rėš labai didelius nuosto- 
nacionalizaeiją “nekonsti- liūs ir kraštas turės daug 
ručiniu” ir ji atmetė. Priešidaugiau duonos Įvežti, ne- 
tą Įstatymą vedė smarkią gu paprastai importuoja- 
propagandą visa buržuazi- ma.
nė spauda.

Karas Kinijoj
Kinijos vyriausybė prane

ša, kad jos kariuomenė už
ėmė svarbų komunistų susi
siekimo mazgą, Tsunhwa 
miestą, 85 mylios nuo Pei- 
pingo. Tai yra žymus na
cionalinės aimiios laimėji
mas kare prieš kinų komu
nistų annijas, kurios ver
žiasi Į Kinijos gilumą.

pareikšti mano širdingos 
padėkos žodį susipratusiai 
lietuvei p. Mary Simutis iš 
Indiana Harbor, Ind. už tai, 
kad ji mums padarė labai 
dideli džiaugsmą, užprenu
meruodama laikraštį “Ke
leivį”. Su malonumu skaito- 

Italijos Socialistai me įdomias užjūrių žinias 
Italijos socialistų partija ir su nekantrumu laukiame 

praeitą savaitę galutinai;to tolimo svečio “Keleivio”, 
nutraukė visus “liaudies'Taip pat ačiū minėtai gera- 
fronto” ryšius su Italijos’darei už gausią pašalpą 
komunistų partija ir veikia maisto pakietais. Musų ge- 
savarankiai. Italijos sočia- į raširdė globėja atjaučia

nie jai ir jos šeimai mano tijos kanalą, kurs per karą Gaipan .vu 
amžina padėka. Su pagal- buvo suardytas ir padarė į'hibut,’ &»-’ 
ba Pr. Šemėlaitis, daug kitų pagerinimų savo

Canada. krašte.
--------  Graikija atsistato iš karo

Gerbiamieji, griuvėsių. Graikijos žmo-
Nežinau, kada prer.ume- nės visada bus dėkingi A- 

rata prasidėjo, nežinau nė merikai, kad juos išgelbėjo 
kada ji pasibaigė ar kada nuo rusiškos vergijos ir nuo 
baigsis. Siunčiu $5 ir pra- bado.
sau pratęsti prenumeratą.
Jusu S. M. Karvelis,

Brooklyn, N. Y. IV OKAI

Gerbiamieji,
Aš prisiunčiu $6 už laik-

Tarp Kavalierių
Du jauni bernai pamatė

Paieškau gyvenimo draugės, mer
ginos ar našlės nuo 35 iki oO metų 
J. Amerikos Valstybėse ar Kana
doj. Pageidaujama, kad turėtų savo 
ūkį ar kokį nors biznį. Aš esu pus
amžis, nevedęs, negirtuoklis, tūrių

Paieškau mano tetą Rozaliją Sru- 
baitę, ištekėjusi, bet vyro pavardės 
neatsimenu. Ji gyvena Amerikoje ir 
paeina iš Kurtinų kaimo, Utenos ap
skričio. Ji pati ar kas ją žino malti; _____ . .
nėkit man pranešti, busiu širdingai ’ savo biznį mieste, bet noriu permai- 
dėkingas. Antonio Zviranos nyti gyvenamą vietą. Kuri norėtų

Maquinos, i malonaus ir doro gyvenimo, prašau
atsiliepti ir prašau su pirmu laišku........ .. a . .. . .1-.. 1«■* Dinmoii no _Argentina.

Paieškau mano giminaitį Joną 
Gustainį, kilusi iš Prantkabudžio 
kaimo, šakių apskrities. Jis pats ar 
kas jį žino malonėkit parašyti man, 
busiu dėkingas.

Br. Matulaitis,
(»2t> M ii. Gov. Dėt.
117 D. P. A. C’s Meesen Kasė nie,
(24) Luebeck, Germany,
British Zone.

prisiųsti savo paveikslą. Plačiau pa
aiškinsiu laišku ir paveikslą grąžin
siu. Malonėkite rašyti šiuo adresu:

Tony Cesonis, (SI)
Sylvan l^ike, Altą., Canada.

listai, dėl susidėjimo su ko 
munistais, pralaimėjo ba
landžio mėnesio rinkimus 
ir po to pakeitė partijos va
dovybę.

mus vargau patekusius ir 
žino, kad mes čia ne iš savo 
valios atsidūrėme, O bėgo= 
me nuo tironų. Lieku su 
aukšta pagarba ir tariu dar 
kartą mano širdingą ačiū.

‘ R. Kripienė,
Dedelsdorf, Vokietija.

Skaitytojų Balsai

KAS MUMS RAŠOMA
Kas Yra Grožis? j nu, tai ne visada taip buvo.;

Mano žmona pradėjo ba- Seniau buvo aukščiau verti-i 
dauti, sako būtinai reikia narnos moterys, kurios ga-!
nusikratyti 15 ar 20 svarų Įėjo pasirodyti su pilnomis ---------
taukų, kurie jai esą nerei- formomis. Vadinasi, “ma-, Gerbiamoji redakcija, 
kalingi. Kada aš paklausiu, da” pasikeitė ir moterys! Ačiū už pranešimą, kad 
kodėl ji paskelbė tą bado mažiau bevalgo, kad per prenumerata pasibaigė. Aš 
streiką, ji man aiškina, kad daug ‘‘vogos” neigautų. visai pamiršau apie tai. Se- 
tai daro dėl gražumo. Kas glumas? Ari™?“ ™.ano ™pinosi

Aš nieko nesakiau, nes yra kur nors tikras mastas lą'ktascm atnaujinimu,^ o 
jeigu moteris nori badauti, gražumui išmatuoti? Ro- oat)al
tai man iš to jokio n uosto- dos, kad tok’---- -=“

O kas dėlto “gra-;Skaitydamas ----- ,------  . ....
zumo" tai aš turiu savo djct knygą “Patiems of,tai yra teisingiausias 
nuomonę, kurią laikau pats Culture’’ užtikau įdomų ap- ,astis- Juųųs gerbianti, 
sau ir galiu tik pasidalyt su j rašymą, kaip viena Centra- 
laikraščio skaitytojais, bet Hnės Afrikos gyventojų gi- 
žmonai geriau nesakysiu. minė padaro gražiomis sa- n ,. . ./

n ™ “nm- vo mergaites. Jie daro ši- Gerbiamieji,Pas mus dabai yia ma . * s 0aj jau mano preuume-
da”, kad moteris turi būti P'. .. .Jrata pasibąigęt tai pri$iun
liekna, kaip nendrė. Jei ji tik čiu Maikio Tėvui ant naujų

raštį ant dvejų metų, bo tie g^ią mergaitę ir vienas is 
metai greitai prabėga, o aš W saĮ<o: _ . .
jau senas, tai pamirštu už- —As vėl jaučiu norą įsei-
srmokėti. Todėl bus mažiau ti šį vakai-ą su ja } miestą 
rupesnio. Su pagalba lieku pasi valiu kauti. y
iusu sAnąs skaitytojas , ~-^r tn Ja^ Siuvai ąu ja 

’ Kazimienu Kodis, kada nors išėjęs, maukia 
DanviHe, ffl. draugas.

_____  —Ne, as nebuvau išėjęs,
Gerbiama redakcija, bet aš \ien^ kart4 tokj.norą 
Prisiunčiu money orderi Jau turėjau... e;

$3.50. Tegul bus 3 doleriai . "Z . 
už “Keleivį”, o 50 centų 5eun<>? Dabintojo 
Maikiui su Tėvu. Su pagar- Vienas jaunas žmogus jp- 
ba Antana* Paulaitis, rato vaikščioti į svečius pas

\Tewark N J. tūlą mergaitę ir pradėjo ten 
_____ ’ lankytis beveik kiekvieną 

dieną. Pagaliau mergaitės
Graikija Atsistato tėvas klausia tą jaunikaitį:

*____ _ —Klausyk, Petrai, tu čia
Graikija šia’s metais turi vaikštai kasdien pas mano ger, dėJSy VfenlviS Pasak>'si

Paieškau mano tėvo brolį Jurgį 
Vaitolevičių ir tetą Aleną Vaitolevi- 
ėienę. Dėdė yrą kilęs iš NorgeHškių 
kaimo, Alytaus valsčiaus. Jie patys 
ar kas judi žion malonėkit parašyti 

I šiuo adresu, busiu dėkingas:
I Leg. Juozas Vaitolęvičms,

M-le 285)19 C. B. 2,
Secteuc Postai 71072,
T.. O. E., France.

Paieškau šių asmenų: SkųžinsĮu^ 
Joną, kilusį iš Grinaičių kaimo, Ki- 
dulių valsčiaus ir Oną bei Marijoną 
Lukšaitės, kilusias iš D ia Vaičių kaį- 
mo, Kidulių valsčiaus. Ieškomieji as
mens ar kas juos žino malonėkit pa
rašyti man: Jonas Lukšąs,

Muerwick-MuetzęlEųxK,
Liiąuisehes
Germany, BrrCTsh Zone.

—— _____ _______ .JĮi -.lL* . --fl.*
Ieškau Joną Šapoką, kilusį iš Aq- 

taljros kaimo, Leliūnų valsčiaus, 
Utenos apskr. Jį patį ar Ijas jį žino 
prašau rašyti man:

Birutė Bernotaitė,
Kempten (AUgau)
Lith. D. P. Camp,
Germany, U. S. Zone.

Paieškau tetą Magdę Stankevičiū
tę, ištekėjusi ir našlio, Ifet vyro pa
vardės neatmenu. Kitimo iš Virbalio 
parapijos. Taip pat ieškau tetą Pet
ronėlę Reškevičiutę, ištekėjusi, bet 
vyro pavardės nežinau, kilusi iš Je- 
nukiškių kaimo, Pilviskio parapijos 
ir ieškau Juozą Ramaųckį, kilusį iš 
Suvalkų Kalvarijos miesto. Ieško
mieji ar kas juos žino malonėkit'ra
šyti: Magdė Snarskienė,

Kassel-Oberzwehren, Mattenberg,

motei iioii uduauu, gražumui įsniatuvu: įtv . 'rionerian k ko Čia nori?an iš to jokio nuosto- dos, kad tokio masto nėra. P^ti, tą pądai-yti. Nuo į ir vi-n’ Jaunikaitis nedrąsiai pa-
O kai dėlto “gra- Skaitydamas Ruth Rene- Keleivl° nesukursiu’ nes negu pernai. Bulvių ir MsO- hn a. U kas dėlto gra , įkaitydamas Kutu Bene ,x_; ----kių daržoviu derHug yra re. siaisi^0- . .... , ,

kordinis. Tik tabako ir aly- tureJau vlltlcs»
laik-

Mųrędi Matanieaė
Haverhill, Mass.

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

Snmnustvkit čemeryčios 
gerų šaukštą, įdėkit į keliškėlį, 
ušpilkit šiltu ar šaltu vandeniu 
ir už valandos galit gerti arba 
įdėkit unciją čemeryčios į bon- 
ką vyno ar stipresnio gėrimo ir 
galit gerti po valgių, čemery
čios svaras $1.33.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass. 
NUO ŲSSISBNftJUSlV. ATVIRŲ

Skmutžhį Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

- - - “ man kokie vra tavo nlanai ^iau'sches Lajrer ChurchHl ^įe kenčia nuo SENŲ, AT-UŽderėio 800.000 tonų. ar- ma,n’ 5la.WV0 pianai Germany, U. S. Zone. STIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie
cjvr OV , „• L-n tu ma nnr,? i — —----- ------———   — negali ramiai aėdėti ir naktimis

Paieškau Jurgio Kvetkausko, keh • miejoti, nes jų užsisenėjusios žaiz^ 
menesiai atgal rodosi gyveno New: „įe5G ir skauda. Kad pasalinti
Jersey _ steite ant farmos. A^aionekit j pježėjim^ ir spaudčjtm^
atsišaukti.

vų derlius šiais metais yra feimyn„ 
menkas. ” ~ *

Tabako auginimui pa

galėsiu padidinti Tamstos fi22 w- Main’
S. A. Shurn,

(34) i

Peni, Ind.
ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
,O Ointment. Jų gydomos 

ypatybės palengvina jusų skaudėji-
Aš Zuzana Sakaitė iš Žemalės pa- mieg°^,^±

np Pofrai   enen ‘ >«škau mano švogerio Kazimiero **•_ V»rt°k|te jas taipgi nuo skaudžių—.Ne, ne, reti ai,   SUSU , Vesecko <ar Versecko) kilusio iš "i^raimų. Jos taipgi pasalina nie
ko tėvas — UŽmirŠk apie I Žemalės. Jis yra vedęs mano seserį ; ‘pašatina'^perštėjfmą^

vadinamos ATHLETE’S FOOT, su- 
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppiršČių. Jos yra tinkamos var- 

• toti nuo džtastančioa ir suskilusiai

*• icvtia — užmiršk apie i Žemalės. Jis yra vedęs mano seserį ; 2W"3
kenke pilietinis kalas Siau Čoimnc nurfiJinima liiucija- Prašau atsišaukti ar kas ži- kaipgi
rėš Graikijoj, kur ūkininkai į £imą. o. ,d- .~*Į.

^augina garsųjį makedonis- - - ’ -- -
sustorėja, ji buk tai darosi pailgėja ii- pasiekia paaug-1 pU?padžių, o gąl jau ir kur- 
nebe graži. Todėl moterys lių amžiaus, jos yra paima- teį tebus dėl
viską daro, kad palaikius mos į tam tiktas faima'’-1 pasitaisymo ir dėkavoju už 
savo “figūros” plonumą ir J^.n. maitmamos sa - > atsilankymą. Su pagarba, 
grakštumą. Kiek aš atsime- dziais ir riebiais valgiais,į Anthony Slcutehas,

Skaitykit Naujienas

t ♦ k t vo L - no šeimą sumažinti, bet di-ką tabaką. Del karo veiks- dintj jo«aš Uu
mų tabako plantacijos ten 
nebuvo gerai prižiūrimo? ir

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

Brockton 7, Mass. Jos yra geros gv- 
duotės nuo visų išvirsi-

Paieškome dėdės Antano Saimi- nių odos ligų. LEGU- 
ninko, kilusio iš Paduščio kaimo, An-: LO Ointment suteiks 

apskr. ir jums pagelbą nuo nu- 
N. Y. Į vargusią, peištamų ir

.i .. , alinei Aziini i,es esam dvi sesutės. Genė ir Ange- nieiiančių kojų. Legulonai klaupia i<a Graikija da- , \ J 1 J lė Saiminjnkaitės, tik ka atvykusios Ointment yra parauo-
" * l-r,* kaltus pats pagal savo is- iš Vokietijos, ir neturim nieko nei iš damas po 7&e., >1.25 ir1 Ort Carbon, Pa. 1*0 su Amerikos pagalba. mj4nvrna cntvarlro cavn giminių, nei pažįstamų. Labai nore- $3.50. Pirkite vaistinėse 

< A — -.1— - HonolTYlU ‘ L< L \ dl I\v Sd V O H I P(iwMk<wkaB mvtarlinlrmaa*

derlius vra menkas. xr- taiįeptės valsčiaus, Zarasų apskr. ir] jums piAnioviknio d r/ lėnas SOVietŲ Valdinm*, gyvenančio Niagara Falls, N. Y. Į vargusiu 
Žmones A./ienKoje oaz kas cent,ajįnėj Azijoj kefisl

------i i i—< —i------ .i«- j j j ,e Saimmjnkaitės, tik ka atvykusios . Ointment

Atsakvmfl i šita klausima . J .. u tume susirašyti su dėde. Jį patį, ar- ■ Chieagoje ir apylinkėseX‘U4 ... “ • priežiūroje esančios gelzke_iha kas jį žino, prašome pranešti jo arba atsiųskite money
duoda Graikijos geras der- stoties reikalus vi«ai; Busime h»b»i dėkingos. <33, orderį į: (421
liūs ir dabar ateinančios ži- .......... ’

Gerbiamas redaktoriau, 
Prisiunčiu $5. Tris už 

prenumer a t ą “Keleivio”, 
1 dolerį knygoms ir vieną 

] doleri skiliu namui išpirkti, 
i Su pagarba,

Vincentas Žukaitis, 
Providence, R. I.

i

(U MTO gimtojo krašto 
ir /figų giminės, Jūsudraagab Jftsų 
mb susižinoti, susirašyti.

NAUJIENOS tiems k 
—skelbia jųprisiunčiainus 7

NAUJIENOS •!>•«»$»» SS?™!
turaalistų, kuria vaisdžial Į>iašb
riuoa teko buyreati Liriuval todtarikų

emms —*■» «m>» «gjgg ■** ***’
P^? tBĮ ARBA M0N1Y ORDERI ADRESUI

t NAUJIENOSf n A V • m cueag, I, n.

_ „ fcitar. Tarp tų Išvtofialų
(ii uto

Gerbiamieji,
Siunčiu $4, tegul Tėvas 

vėl lanko melus laiko mano 
namelius svetimoj šaly. 
$3.50 skiriu už prenumersk 
tą, o 50c. skiriu Tėvo na
mams, nes aš, kaip buvęs 
DP. atjaučiu, kad be savo 
namų negerai.

Šiais metais daugiau pa
remti negaliu. Su Tėvu ma
ne supažindino mano žmo
nos sesuo, Mrs. Gtaa Kas
paravičienė, gyvenanti Mon 
treale, užsakydama “Kelei
vį” dar man esant tremtyje 
iš kurios tik jog dėka pavy

visai i Angelė Saimininkaitė,

Canada.
ir aaoat aiei.wnvios neprisilaikydamas draugo: 202 oxfJrd st.. 

mos kąd t.raikijos armija Koganovįėiaus instrukcijų. wi.»ipeg, .Man.,
jau baigia va'-v£1.^.vo Vž tą jis buvo p ašytas į

ko pasiekti Kanadą. Tebu- lymo purk

nuo rūsti įmanau paiti ganamųjų s^a^ą n- gavo]
jį graik. įis galėjo at- i

Sy įkibai. eAmeHkaJ™tai 
siuntė Į Graikiją ne riktą. p;aėjo ke|io§ savaitės h.: 
ginklus, bet We Z€m iš to valdininko prižiūrimos 
ūkio masina?, stoties atėjo tokia telegra-
nomijos spcciSUMas, sėkla? ma; «
iv maistą -Meška užpuolė ir ėda
bai isyargini! raikius uk į^njuktorių, prašau siųsti 
ninkai vėl padeda atkusti, indukcijas ką man dary- 
turi galimi® genau is- tJ.> y
dirbti ir itr^i savo žemę n _ _______________ _____
todėl galės genau maitinti*.

Su Amerikos pagalba Pavergęs Lietuvą pnesas 
graikai vykdo plačią laukų ne?įgaili nieko jai naikinti.
drėkinimo p^atuą; Įkūrė _ uetuvi nagailėsi
nemažai visokį dirbtuvių. Al ’ 1 u> lieiuvl» Pa^a* 
kurios gamina žemės ukiui aukos ir neparemsi ALT 

je, reikaiincstf ir ma- vvkdomo Vajaus jai išlais-
£ vinti?

VT8

LEGULO, Dept. 2, 
4S47 W. 14tb Street,

ČKTRO 5«. ILL.

Tikra TeUybė

APIE SOVIETU RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje. .

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei- 
Nors Sovietų Rusija gyvuoją 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 tokių knygų dabar turim, čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadtvey.
KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.
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Vietinės Žinios
Plėsikai atėmė žmogui 

tomobilį ir pinigus.
šios savaitės pirmadienio 

vakarą Quincy’je buvo toks 
atsitikimas. Iš darbo parva
žiavo automobilium nan^ 
James Hales, 30 metų am-J 
žiaus vyras, ir pastatęs sa-! 
v o kieme automobili rengė-j 
si eit Į butą. Staiga jį už-! 
puolė 3 banditai ir, švytuo-Į 
darni revolveriais, liepė: 
grįžti automobilin atgal ir 
atsigulti tarp sėdynių. Vie
nas banditų tuomet paėmė 
automobiliaus vairą i savo 
rankas ir išvažiavo i Wol-į 
lastono golfo pievas, čia jie: 
iškratė jo kišenius ir atėmė 
S-2.0{>. nes Hales tiek turė

jo. Tada jie išmetė ji iš au-j 
tomobiliars, liepė “klampo-i 
ti” namo ir nežiūrėti atgal.:

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

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

Flood Sq. H«rdware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

623 E. Broadway, S«. Bostone
Tel. SO 8-4148

PENKTAKOJIS, AR NE?

KELEIVIS. SO. BOSTON
SESUTĖ MAITINA BROLIUKĄ

Tommy Blanchard, 6 metų amžiaus berniuką.-, ap
sirgo daktarams nesuprantama liga ir nevaldo nariu. 
Kadangi abudu tėvai išeina fabrikan dirbti, tai šita 
mažutį ligoni prižiūri ir maitina jo 7 metų 
sesutė Linda.

LATVIAI BUS ĮLEISTI.
Grupė latvių, kurie nese

nai atvyko Bostono uostan 
nedideliu laiveliu iš Euro
pos, gavo anądien laišką iš 
paties Tnumano, kad jų Įlei
dimui busią padalyta vis- 

auzėj pereito nedėldienio kas, kas reikalinga. Kol kas 
nakti ivvko klaiki tragedi- šitie imigrantai gyvena 
ja. Buvo rasti nusižudę' du East Bostone, imigracijos 
asmenys, vyras ir moteris- organų priežiūroje. Jie gau- 
kė. Ant stalo stovėjo dar na valgyt, patalpas ir kito- 
neišbaigta gerti bonka deg- kius parankumus. J
tinės, o ant grindų gulėjo “Mes norime pasilikti 
revolveris ir du nuosri lavo- Jungtinėse \ alstijose, sa- 
naį. ‘ ko latviai. “Jeigu mums čia;

Ir vyras ir moteriškė bu- nebūtų galima apsigyventi, 
vo visiškai nusirengę, nuo- mes jieskotume prieglau- 
gj dos Kanadoje. Latvijon

Šita kruvina puota ivvko mes negalim grvžti, nes te- j 
Williamo Gibsono kamba- nai butų koncentracijos sto
ry, kuri jis nuomavo rum- vykia ir gal mirtis.” 
ingauzėj. Jis buvo 30 metų Sakoma, kad 136 latviai, 
amžiaus vyras. Moteriškė kuriuos rusai pernai išgavo 
vadinosi Estera George, ir- iš Švedijos, buvo parvežti 
gi 30 metų amžiaus. Ji gy* Latvijon ir visi tenai pa- 
veno ant Harrison avė. su karti.
savo motina ir broliu Miku.į Tai tokia “laisvė pas 
Kai subatos nakti ji neparė- bolševikus tiems, kurie nė
jo namo, brolis pradėjo jos nori garbinti Stalino. • |
jieškoti. Ir nuėjęs Gibsono! --------------
kambarin, jis rado jos ir Areštuoja Reyere miestelio 
Gibsono nuogus lavonus. *■ raketieriu*.

Matyt, Gibsonas parsive- , Revere miestely prasidė- 
dė ją i savo kambarį ir jie- jo Metinės v aldžiom Įstaigų \Vorcesterio, ir svars t ė pabėgo
du pradėjo tenai linksmin- įuotl^^buve^nobcT imtiniams siunčiamų pa- Bronius Jakavonis vra 24
tis. Kai viskuo atsidžiaugė, vo aie^tuotas bu ę? po .c ke,ų kjausima Iki šiol to. metų amžiaus lietuvis. Jis 
gyvenimas pasidarė nebe- jo^ v užninka.‘ “ de ni i kluose paketuose būdavo gyvena South Bostone: bet 
reikalingas. “ , tūzai. Is i. } buffolko sjunčlama fiaUg kavo§. Da- biznį turi Bostone. Užpuo-

PASIGĖRĖ, PRISIMYLA- 
VO IR NUOGI NUSI 

ŽUDĖ.
“Da dviem nenaudėliais 
bus mažiau,” sako jų pa

liktas raštelis.
Vienoj Bostono ruming-

Sandariečiai ruošia 
pikniką.

Paskutinį šio mėnesio į

didelį Čia matome buvusi Sena 
to komisijos samdini, Chas.j

sekmadienį, būtent 29 rt.g-1Kramerį' kur» senato komi' 
piuėio dieną, sandariečiai 

Lake Chauncyruošia prie 
ežero didelį pikniką.

amžiaus

Lietuvai Remti Draugija 
pakeitė siuntinių sudėtį.
Lietuvai Remti Draugijos

Apiplėšė Bronių
Šį panedėlį 

banditas užpuolė

Jakavonį.
ginkluotas

sija priešvalstybinei veiklai 
tirti klausinėja: “Prisipa-j 
žink, ar tu komunistas, ar 
ne?” Krameris 'atsakė: 

i “Nesakysiu, nes pasikyda- • 
mas galėčiau save inkrimi- 

• nuoti.’’ Na, tai iš kokio Iiz- į 
i do tas paukštis yra, jeigu ; 
jis bijo prisipažinti?

Chuliganai primušė lietuvį, 
policmąną.

Pereito sekmadienio nak 
tį polic-manas Jarušaitis su-į 
ėmė Bostone girtą boma.
Aplink suimtąjį bomą ir Vokieii paVeikslų paroda, 
policmąną pradėjo rinktis; ts,-,,,;,., r;„,.

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watckes - Jewelry - Uita 
Radioti - Electricsl Appliaacoo

379 W. Broadvay,
TeL ŠOU

So.
4649

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 901

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparaų 
Pritaiko Akiniu

VALANDOS: nao 2-4 ano 7-8 
534 BR0ADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

Ant 
girta 
raštelis
angliškai: “Dovanok. Maik. 
bet pasauly bus dar dviem urvų. 
nenaudėliais mažiau...’

Revolveris buvo iššautas .mu'

. 2 svarai kavos. Todėl nutar- savo stoties ir dėi
vartojimu ***“£>

kvšiu

tris kalius ir gilzės gulėjo asmenų
išmestos ant žemės. Gibso- --------------
nas turėjo kulipkos skylę Mykolo Jankausko kūnas 
galvoje, o jo meilužė dvi parvežtas South Bostonan, 
žaizdas pilve. Be to, keliose Pereitą sąvaitę Ne\v Yor- 
vietose buvo pramušta jos ke mirė Mykolas Jankaus- 
galva. Valdžios daktaras kas 57 metų amžiaus lietu-' 
a tra d o tris smūgius viršų- vis. Kadangi velionis buvo 
galvy. ... gyvenęs South Bostone ir

Kuris kurį nušovė pirma, dabar čia tebegyvena jo gi
minės. tai jo kūnas buvonėra ięaiškinta. 

Taip baigėsi
linksmvbės!

žemiškos

ucmcoiu, vic-. paslėptus druskos kasyklo- nas chuliganų smoge jam , £ ,ŠPV1?O ^yt/jso 
aKi. Tada ir kiU bomai puo;i jks]u ’k j
le pohcnraną ir skaudžiai £ milion-u , , ;
jį primuse. Suimtas bomas; ‘ *

pabėgo.tuo tarpu pabėgo. Vėliau 
policija suėmė šitos gaujos 
vadą, 20 metų amžiaus mu- 

0 '■ i'ji^U?- seiLą- Jis nenorėjo pasiduo- 
,t.r. čoko smarkiai priešin-

Veterinarijos daktaras 
Kalvaitis, kuris laikinai bu
vo apsistojęs South Bosto
ne, išvyko į Maine’o valsti
ją, kur jis gavo žemės ūkio

—- ^anfLtas
nepageidaujamų jiems šitokį! ‘̂ktfe’T'ip'a'kalini S !?et buvo -ZUm^ *?z_

daiktai; barį. tLU užpuoli <lomis lr nUYeztas belangen- neonai atvykęs iš'Europos.1
sv. kavos. 'išgraibė iš mintos visus po- Gaz0 kompanijos aplink

O
4OO

sv. cukraus, 
sv. lašinių, 
sv. riebalų.

valgomo

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE t INSU1ANC1

409 W. Broedway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tcl. SOboston 8-9948
Bea 37 ORIOLE STBKBT 

Wcat Rosbsry. Haas
Tel. PArkwey 7-12B W '

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aa« t U 4 

ir mo 1 iki 8

546 BR0ADWAY

išgraibė iš spintospierinius /smulkius pini- Bo^n" p^kTd vEL J,uo?as "„Veronika Kete, 
[gus, kurią buvo apie S50, ir '^^ hn^aj^susilaukė jlaug^.

Teiofo SOUtk

pasišalino. — garnys 
sūnų.

šeimynos 
' da vieną

Tel. TRObridgo 6380

Dr. John Repthis
(REPtTS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir H 

Nedėliomis ir »tobUK« 
ano 14 IM 12 rjts

278 HARVABD STBIET 
kampu lamaa St, arto Cmtral !«.

CAMBR1DGB. MA88.

kaina.alie-:kvorta 
jaus. 
kana cocoa. 
gabalai muilo.

Vaikezai sudaužė 
mobili.

Warham’e šį panedėlį iv Bostoną. Mėsininkai sa-imija” nutarė pradėti vajų 
buvo šiurpi automobiliaus^ kosi parduodu daug ma- pinigams rinkti. Ji nori su- 
katastrofa, kurioj vienas i žiau mėsos. kelti pusę miliono dolerių.

. _ . , . .. vaikėzas buvo užmuštas, o--------------- ---------------
palaidotas Bostono kapinė- ti Draugi ją, patartina kreip-į šeši sunkiai sužeisti. -Iie bu-’ \aticko golfininkų kliu-. fRPG?AMA

w Lietuvių Radio Korpora

1
auto-

Mėsos boikotas pasiekė Bostono salaveišių “ar-x -b r - • • 1 7, __x_ -___ _____ ---
Šitoks paketas kainuoja 

§10. Kas nori tokį siuntinį 
parvežtas iš New Yorko ir nusiųsti per Lietuvai Rem-

se.
Lietuvai Remti Draugija 
prašo darbo tremtiniams.
Praėjusį penktadienį So. Vitkus, o Roxbury 

Bostone įvykęs Lietuvai Adomas Masiulionis.
Remti Draugijos 2-rojo sky- Holdeno miestely, netoli 
liaus mitingas nutarė jieš- nuo Bostono, mirė -Jokūbas 
koti žmonių, kurie galėtų Lukas. 61 metų amžiaus lie- 

* - T ” ’ viena

Be to. šiomis dienomis 
South Bostone mirė Juozas 

mirė

golfininkų
«-j » • t . aut?rn«>:dj ir })e buvo nuostolingas gaiš-. .. . -

man Aid Association, Ine.,, leidosi važiuot kiek tik ma- ,.aą ka§ kliubas clJos. pr.og.rama. atemantĮ
tis šitokiu ardesu: Lithua-ivo

a t
99 Ward st., Worcester,

lass.

Maisto kainos Bostone ir 
kituose didmiesčiuose. 
1939 metais New Yorke 

buvo galima nupirkti kepa
lą duonos, svarą sviesto, tu
ziną kiaušinių, kvortą pie- 

steiko ir skardi

prižadėti atvykstanti e m sj tuvis. Liko žmona, 
tremtiniams darbą ir pašto- duktė ir du sunai.
gę. Tremtiniams reikia tu---------------
rėti iš tokių žmonių liudy-į
mą, kad jiems Amerikon •atvykus vra užtikrinta vie p Sekretorius

ir Barbas Buvęs musų valstijos gu- uz tuos paeju
bematorius priėmė prezi-‘Yorke reikia mokėti $3.55. 

gabena- ^ento pasiūlymą užimti Bostone tie patvs daiktai 
mi per Bostono uortą. tai į,arbo. seki-etoriaus vietą; 1939 metais kainavo $1.30, 
susirinkimas nutarė kreiptis Trumano kabinete 11 p>a-to šiandien $-J;20.
’ South Bostono Lietuviu Clt.os ^ava,t^s gale Pn.e™.€ . San Franciscoj 1939 m.

jie kainavo $1.27, o šian
dien $3.22.

Cincinnatėj 1939 m. bu-

r. , . ras. Sakoma,
sina galėjo lėkti.. Sukoamie- buvo padegtas.
si apie kampą jie apsivertė____
keiks kartus, sugniuždė au
tomobilį ir patys buvo nu
vežti ligoninėn, išskyius tik 
16 metų amžiaus Jamesą
Aldeną, kuris 
tas ant vietos

Šio

CHRYSLER PAKĖLĖ AU
TOMOBILIŲ KAINAS.
Pakėlusi darbininkams ai-į 

buvo užmuš: "as’ Chryslerio automobilių 
firma pakėlė ir automobi-

--------- -— " lių kainas: pigesniems mo-
panedėlio-utaminko deliams po $58, o branges-.šiuo adresu:

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

1. Armonistas Silvestras 
Šatas -iš Hudson, Mass.

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

savo įspūdžius ir nusiųskit 
W0RL Sta-

TeL ŠOU

DAKTABAS

J. L. Ptidkmūs
OPTOMETIUSTAS

Kadangi yr«x manoma,! 
jog tremtiniai bus

no, 0 ” ?.ralnakM Maldene užtroško ga- niems—po $98. Tą patį pa-Įtion, Lithuanian Program,
tomeicių uz >>1.3o. Šiandien)ZU j^rs. Emily Randa'.:. 83 darė General Motors ir F01-216 Tremont st., Boston, 
uz tuos paėjus daiktus New mety amžiaus našlė. (las •Ma^> pranešdam’į savodas.

Ofiso
Nno 9 ryto M 7

Ssredomis:
Nao • ryto M 12 Am

447 Breadvray 
80. BOSTON. MAM.

eitos savaitės gale
Piliečiu Draugiją, kad ši P’i^a’ką. šio rudens linki- jie kainavo $1.27,
sudarytų tremtiniams pi i- n?u.°-“c. M' V' ”'’ neb? 
imti koki nors komitetą.:?^a^0,sav^ kandidatūros n . .
Lietuvai 'Remti Draugijos nuo demokratų partijos lie- vo $1.13, o šiandien $2.94. 
2-ras skyrius talkininkaus vi?na.s ka™lidat*s ! gu- Denveiyje 1939 m. buvo

Smagus ir Linksmas Metinis

; pudzius. o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas M inkus

DR. G. L. K1LLORY

šitam darbui. J. T.iberoatoriaus vietą, Devers. $1.09, o šiandien $3.09.

Juozas Lukas Grįžo iš 
Atostogų

Musu laikraščio skaity-

Beveik tiek pat ir Minnc 
a poly.

South Bostono kirpyklų i BJa0,^malsto
South Bostono Kirpėjai 

Pakėlė Kainas

tojas Juozas Lukas iš Ded- 0,au?.,Ja pi aeitą trečiadienį ^-ew Yorko.
ham praeitą savaitę grižo inatare pakelti kainas^ uzj ------------
iš Montrealio, kur jis' pra-: pkluky kirPim* vnuo lkl 
leido visą savaitę atostogų. ’ P centų, o uz barzdos nu- 
Sakosi aplankęs savo brolį, ^kubmą nuo iki oO cen- 
dalyvavęs lietuvių piknike!1^*
LaSalle ir susitikęs nemažai
pažįstamų. Quincy statys du dideliu

Tarp kitko drg. J. Lukas laivu.

brangumu 
piimą vie-

.r

Rengia
ALT Sandaros I mas Apskritys,

Sekmadienį, Rugpiučio-Aug. 29, 1948
LAKE CHAUNCY PARK, VVESTBORO, MASS.

Reikalingas Pečius
Noriu pirkti virtuvėj gerą pečių, 

kad nebūtų baltas nei juodas, bet ki
tokios spalvos. Prancškit šiuo adre
su: L. Butkus, (34)
9t>3 Camhridge st., Cambridge. Mass.

Virš Milionas Karų
Musų valstijos automobi

lių registratorius praneša, 
kad šiais metais pirmą kar
tą Massachusetts istorijoj 
automobilių buvo užregist-

sako, kad kai kurie kana-i iiethlehem Steel kompa-
nijos laivu dirbtuvė Quin-;^ka"? T??krkan»

- 1 uzregisti-uota čia iki lieposdiškiai jam skundėsi dėl nijos laivų dirbtuvė Quin- 
“Keleivyje” 30 nr. tilpusiosj cy’je gavo užsakymą pasta-1 
korespondencijos apie “di- tyti du ištaigingu keleiviniu 
pūkų” pikniką ir dėl pami-, laivu po $23,400,000. Dar- 
nėtųjų tame rašinyje vardų. į bo busią dviems metams. 
Sako, tie paminėtieji žmo- --------------

mėnesio galo.

Išvažiavimas bus smagus ir Įvairus.
Šokiams grieš smagi Jono Dirvelio orchestra iš 

Worcestei io; Įžymi kabėtoja ir veikėja p. E. Deve- 
nienė iš AVaterbury, Conn. atvyks ir pasakys įdomią 
kalbą: Prie įžangos bus duodamos 8 dovanos*$100 
vertės.

Kviečiame visus Mass. lietuvius atvykti į šį pikni
ką ir prakasti linksmai laiką tarp draugų ir pažįsta
mų prie ežert> gražiame parke.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (33)

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

SO 8-2483

18 Tremont SU KimbaI 
Kambarys 265

BOSTON. Tlef. Lafayitte 2271 
arba: Soamrset 2044-3 

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ

Doro Kraojo
Valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 wk.
Nodėlioin, nuo 10 nto fld L

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, Soeth Boeton 
Pristato toniką, vyną ir viso

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas SkendaKs.
Telef.: ŠOU 8141.

Paleis 37,000 fazanų.
Massachusetts valstijos

nės atėję į pikniką su ge- šiomis dienomis Filene’s žvejybos ir medžioklės sky- 
riausiais norais paremti krautuvės languose buvo rius paleis 37,000 fazanų 
vargstančius tautiečius ir išstatytas Vincės Kielienės šio rudens medžioklės sezo- 
be jokių politinių sumeti- lietuviškas tautiškas kostiu- nui. Medžiotojai turės ką 
mų... , mas. šaudyt.

Į pikniką busai išeis 12:30 vai. nuo Lietuvių salės, 
E ir Silver gatvių, So. Boston, Mass.

Kviečia Rengėjai.

BROADWAY TILE & 
LINOLEUM

656 E. Broadway, S. Boston 
DIVONAI TRUPUTI 

SUGADINTI
STORI 9x12 $5.95
STORI 7>/2x9 $3.50
Liekanos storu linoleumu po

-1.50 už yardą. Paprasta kaina 
$2.50.

į Taipgi sienoms popieriai ir 
‘visokie linoleumai nupigintam 
kainom. (pd33)

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insttred 
Moven)

Perkranetom 
ėia pet ir i to
lima* rietas.
Saagi prieitam,
S24 BROADWAT.

SO. BOSTON,
TaL SOUth

■y. t




