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Prezidentas Trumanas Skaitė 
Kongresui Savo Programą

Kongresas Blogoj Nuotaikoj Išklausė Prezidento Pasiū
lymus — Republikonai Tarias, K* Daryti Nepaprastoje 
Kongreso Sesijoje — Didžiausias Kongresmanų Rupes
nis Yra Infliacija___________________________

Prezidentas Trumanas šį Trys Didieji Tarsis 
antradienį asmeniškai per-;
skaitė kongresui savo pa-1 »« Malinu
siūlymus apie būtinai rei
kalingus išleisti įstatymus 
dar šią vasarą, nelaukiant 
naujų rinkimų. Preziden-

Amerikos, Anglijos ir; 
Franci jos atstovai tariasi 
Londone dėl Berlyno blo
kados ir, kiek sužinota iš j

tas išvardijo aštuonius įsta- tų pasitanmų, rengiasi 
tymus, kuriuos kongresasi kreiptis } Rusijos diktato- 
turi oriimti bėgyje dvejų rių Staliną, kad jis pasaky- 

tų, ko galų gale Rusija no
ri Berlyne. Kai kurie šalti
niai praneša, kad su Rusija 

Republikonų vadai iki'jau baigiama slaptai susi
ejo antradienio dar nebuvo'tarti dėl Berlyno. Sako, ru- 
apsisprendę, ar svarstyti sai nuims Berlyno blokadą, 
prezidento programą, ar o tada keturi didieji susi- 
atmesti ja ir išsivažinėti na- nnks j konferenciją ir ban- 
mo ruoštis rinkimams. Re- dvs įsspręsti visos Vokieti

jos klausimą.
Londono pasitarimuose

savaičių ir. tada galės išsi
skirstyti atostogoms ir rin
kiminei agitacijai.

a=
KOMUNISTŲ VADAI DUODA UŽSTATUS Wallace Partija Reikalauja 

Atiduot Berlyną Rusams
VVallace Siūlo ‘ Gelbėti Taiką” Nuolaidomis — Reika
lauja Priimti Stalino Sąlygas — Republikonų Kandida
tas T. Devvey Reikalauja Nenusileisti Berlyne.

Traukia Teisman.
Komunistų Vadus

Praeitą savaitę Amerikos 
komunistų partijos “polit- 
biuro” nariai, 12 komunis
tų vadų, buvo patraukti į | 
teismą už sulaužymą “Smi- 
tho akto”, arba 1940 me
tais išleisto įstatymo, kurs
draudžia agitaciją ir susi- ---------------------—-----------
baudimą nuversti Amerikos Trečia Partija fiSu-

5 Buvo* suimti šie komunis-1 VūlgČ” Makedoniją 'riją “trečioji” partija, kuri 
tų vadai: William Z. Fos-į VVallace partijos konvęn- pasivadino “progresyvine 
ter, partijos pirmininkas;! cija buvo įrašiusi į savo partija”. Ji išstatė kandida-

Praeitą savaitę Philadel
phijoj atlaikė savo konven-

Eugen Dennis, sekretorius;
John B. VVilliamson, parti
jos unijų vadas; Irving Po- nijos 
tash, CIO kailiadirbių uni
jos bosas; Jacob A. Sta- 
chel, partijos švietimo ve-

platformą suvienijimą Airi-i tais i prezidento’ ir vice- 
jos, Armėnijos ir Makedo- ii rezidento vietas Henry A.

i r. r. . ,____ ______________________ _______kraštų. Bet 
riant wallaciniams Phila
delphijoj Makedonijos at
stovai Jugoslavijos komuni-

publikonų tarpe T. E. De- 
vvev ir Earl Wanen, parti- ... ...
ios* kandidatai, stovi už <Wyavo is Amerikos puses 
rimta apsvarstymą pasiuly- Charles E. Bohlen, vaisty
tųjų bilių, bet republikonų bės depailamento ekspertas 
partijos vadai kongrese, Rusijos klausimuose, Ame- 
vpač atstovų rumose, norimos ambasadorius Musk- 
tiktai patriukšmauti ir vyk- joje gen. VValter Bedell 
ti tom. Vienas klsusKsa^rth ir Amerikos ambag- 
jupi ir republikonams, tai uonus Londone Lewis W. 
yra kylančios kainos, ku-pBouglas. 

iššaukia nepasi-

Praeitą savaitę 12 Amerikos komunistų vadų, taip 
vadinamas jų “politbiuras”, buvo patrauktas į teis
mą už sulaužymą “Smith akto”. Paveiksle matyti, 
kaip šeši komunistų vadai duoda teisme užstatus, po 
5,000 dolerių nuo galvos, ir po to paleidžiami į lais
vę iki teismo. Paveiksle matyti (apatinė eilė iš kai
rės į dešinę) Eugene Dennis, VVilliam Foster, Ben 
Davis, (viršui iš k. į dešinę) John Williamson, Hen
ry Winston ir Jacob Stachel.

dejas; Henry Winston, par- stų kongrese iškėlė reikala- 
tijos organizacijos viršinin- vimą, kad Makedonija bu
kas. Benjamin Davis, New tų sujungta Jugoslavijos 
Yorko miesto kauncilmonas' prieglobstyje ir pasisakė 
ir negrų komunistu darbuo-1 Pr’eš Maskvos kominformą. 
tojas; Gilbert Green, Chi- KaiP tik Makedonijos va
cagos komunistų vadas;

besite-! VVallace ir senatorių Glen 
Taylor.

Priimtoj platformoj nau
joji partija reikalauja, kad 
su Maskva butų daroma 
taika tomis sąlygomis, kaip

dai išdrįso pasisakyti prieš
Robert G. Thompson, New Maskvą, VVallace partijos 
Yorko valstijos komvirši-i maskviniai klapčiukai tuo-
ninkas; Carl Winters, Mi
ch igan valstijos komunistų 
vadas; John Gatės, Daily 
VVorkerio redaktorius nuo 
1947 metų, po pabėgimo L. 
Budenz; Gus Hali, Ohio 
valstijos komunistų vadas. 

Suimtieji komunistai vi-
Atominiai Sekretai Liberalai Smerkia 

Bus Išlaikyti WaUaee Partiją
Prezidentas Truman sa- Žymieji Amerikos libe- *;’ vėl paleisti po 5,000 do

ko, kad Rusija privertė! ratotirSB«rti^spaud a vie- !en!*. -2ueija. Teisman ks- 
Ameriką laikyti atominių ningai smerkia H. Wallace n?u?>,8t,,s patraukė FBI ty- 
ginklų paslaptis gerai sau- trečią partiją, kaipo libera- rin^j;mai ’r Paskui “grand 
gomas, nes Rusija nenori linių jėgų ardytoją. kuriJ^’T » arba prisiekusiųjų 
tarptautinės atominės ener- pasitarnaus tiktai reakcijai teisrna*’ kurs posėdžiavo 13 

į gijos kontrolės. Preziden- ir komunistams rinkimuose, mėnesių ir tyrinėjo prieš

jau išbraukė iš savo plat 
formos Makedonijos vardą 
ir paliko tik reikalavimą 
suvienyti Airiją ir Armėni
ją. Taip vvallaciniai “pro- 
gresistai” įrodė, kad jie yra 
tik Maskvos lėlės.

Daug Protestų PriešL A__La_

nos visur
tenkinimą, o už kainų MYi- franClJU Tun NūUją 
mą žmonės kaltina republi-; Valdžia
koniškąji kongresą, kurs ... .<* . . — ----------- -----------— ----------------- . ------- , - .-
visai panaikino visokią kai-! Francijoj susidarė nauja į Us dar sakė, kad kol Rusi- Liberalu savaitraščiai “The komunistų vadus surinktą 
nu kontrolę. !vyriausybė, kurios pnesa............................................

Patraukimas į teismą A- 
merikos komunistų vadų 
susilaukė daug pritarimo 
visuomenėje, bet buvo ne
mažai ir protestų. Pirmiau
siai protestavo H. VVallace 
trečioji partija, kuri net 

- i skelbė, kad valdžia tyčia
AZERBEIDŽIANO KO
MUNISTAI SURADO 

KRAMOLĄ
Sovietiškame Azerbei- 

džiane, prie Kaspijos juros j 
ii Irano sienos, komunistai 
surado savo eilėse didelį 
skandalą. Partijos pirmi
ninkas Mamedovas, kaip 
praneša Maskvos “Prav
da” apkaltino partijos drau 
gus, kad jie į pelningesnes 
vietas sodina savo drau
gus, o Mamedovo draugams 
neduoda tarnybų. “Prav- 
da” sako, kad “tai yra di
delis trukumas partiniame 
darbe”.

_ . ja atsisakys susitarti dėl Nation” ir “New Repub- kaltinamąją medžiagą,
j kyje stovi Andrė Marie, ra- atominės energijos kontro- lic”, visos didžiosios darbi- ---------------
dikal-socialistų partijos vei- lės. Amerika didins atomi- ninku unijos ,ir žymieji fįftOO Vokiečių MirČ -pateikė sučiLotF1 komumstu 
kejas. (Radikal-socialistaiin,ų ginklų gamybą ir tobu- Roosevelto laikų liberali- i... j Uni,3y

lins tuos ginklus, kad jie niai veikėjai vadina H. illOVyKl-OjeFrancijoj nėra nei radika
lai nei socialistai, bet gana 
konsertyv i š k a ‘‘vidurio” 
partija). J naują vyriausy
bę įeina tos pačios “trečio
sios jėgos” partijos, kurios 
sudarė ir praeitą savaitę 
pasitraukusią R. Schumano 
vyriausybę.

Naujos valdžios galva 
gavo parlamento pasitikėji
mą. Už jį parlamente bal
savo 352 atstovai, prieš 
190. Kiti atstovai susilaikė.

‘vadus, kada trečioji parti 
daro savo konvencijąbutų visada paruošti ir kad VVallace demagogu ir pa- Vokiečių laikraštis “Neue phiiadHnhGni* 

niekas nedrįstų Amerikos Rangiųjų jėgų skaldytoju. Zeitung”, kuris išeina ame-
pulti.

Trečia Partija Už 
Karą Palestinoj

Gurų lyriškai
Keturi šimtai laiki 

ninku klausinėjo Philadel- rusai išmarino badu 6,000

rikiečiu zonoje Berlyne Valdžia sako, kad komu- 
praneša, kad rieno> Vilda’ b“vo Patraukti
eentracijos stovykloje Sak- .S™.

laikrašti- unijoj, Muelenber? mieste. b^ė, '^'n^d £*£
mas dėl jų tikrų ar tariamų 
prasižengimų buvo baigtas.VVallace partijos konven- phijoj H. VVallace. ar jis vokiečių per paskutinius 18

Philadelphijoj žydų rašė “Guru laiškus”? H. mėnesių. Gyvenimo sąly- _____
ėtojai reikalavo, kad VVallace atsakė, kad jis gos toje stovykloje yra to- •
(rika leistų laisvai ga-“neina į diskusijas su VVest- kios sunkios, kad žmonės JUGOSLAVIJA PASISA 
i i Palestina visokius brook Pecleriu”. Ta klau- miršta, kaip musėlės. Rusai KE U2 TITO

NEVVFOUNDLAND BAL:
SAVO UŽ KANADĄ
Nevrfoundlando gyvento- 

‘ SKRAIDANČIOS LĖKS* Jai praeitą savaitę iš antro 
TES” VĖL PASIRODĖ karto balsavo dėl savo liki- 
Iš Atlanta, Ga., praneša,!™ ir nedidele balsų dau- 

kad ten žmonės ir vėl matė guma pasisakė uz pnsijun-
“skraidančias lėkštes”, ku-jgimą prie Kanados. Seniau ............. .. .......
rins pernai vienu laikotar- buvęs visuotinas balsavi-jrajs Amerikos ginklais, 
jiiu buvo sukėlusios daugy- mas nedavė aiškios daugu- 
bę kalbų. Dabar tas “lėkš- n^s baka» buvo paši
les” matė daugelis žmonių Pabję tarp tnjų nuomonių, 
ir kiekvienas mačiusiu jas Dabar Newfoundlandn va*

* dai ves galutinas derybas
su Kanada dėl įsijungimo i 
ją atskiros provincijos tei
sėmis.

kitaip vaizduoja. Vieni jas 
matė, lyg “ugnies kamuo
lius”, kiti lyg aliumini jaus 
spalvos balionus, dar kiti 
jas tarėsi matę kitokios iš
vaizdos.

“PRAVDA” SAKO “TI
TO FASISTAS”

Maskvos “Pravda” vadi
na Tito ir jo artimus ben
dradarbius “fašistais” ir 
tvirtina, kad Tito yra pa
smerktas visų gerų komu
nistų akyse ir nebegali nu
simazgoti. “Pravda” sako, 
kad tiktai Šveicarijos ko
munistų partija, kuri yra 
“trockinė • ir pilna polici-

benti

ti draudimą gabenti į Pa- klausiamas apie faktą, ar ti. nišai juos varo pne sun- 
lestiną ginklus ir tas kai bė- jis rašė laiškus, ar jų nėra- kių darbų, bet valgyti ne- 
tojas užtikrino, kad 700,- šė, bet VVallace nenorėjo duoda ir sanitarinės sąly- 
000 Palestinos žydų išdau- atsakyti. £os .vra baisiai blogos, todėl
žys milionus arabų su ge-

BAŽNYCIOMS PRIKLAU 
SO VIRŠ PUSES GY

VENTOJŲ

ntsskyti
Apie “Gura laiškus” pa- kaliniai masiniai miršta. -

sakoja, kad H. VVallace *-------------
juos rašinėju tūlam Roe RFjKALAUJA AUTONO- 
nch, vienas sektas prana MIJOS BULGARIJOS
sui ir tuose laiškuose pa
sakoja pompatiškai, išpus- MAKEDONIJAI

jos vadovybės atliktus žy
gius ir pritaria partijos 
centro komitetui. Jugosla- 
vių kongresas atmeta “ko- 
minformo” kaltinimus ir 
griežtai smerkia kaimyni
nių komunistinių partijų iš
sišokimus prieš Jugoslavi-

jas Stalinas diktuoja. Wall- 
ace sako, jei jis butų prezi
dentes, tai jokios krizės 
Berlyne nebūtų, nes jis 
duotų įsakymą Amerikos 
kareiviams pasitraukti iš 
Berlyno...

Naujosios partijos priim
ta platforma yra toki, ko
kią siūlė komunistai ir jų 
bendrakeleiviai, kurie lošė 
“progresyvių” konvencijoj 
vadovaujamą rolę ir sura
šė platformą pagal savo pa
geidavimą. Demokratiško 
nusistatymo liberalai bandė 
sj-irtis prieš komunistų va- 
covavimą, bet komunistai 
pasirodė geriau organizuo
ti ir jiems vadovaujant 
Henry A. VVallace išeina į 
rinkimus, kaipo staliniška.- 
taikos apaštalas, kurio vie 
nintelis tikslas rinkimuose 
yra sudaužyti demokratu 
partiją, įkelti į prezidente 
vietą republikoną ir praves
ti ko daugiau reakcingų 
kongresmonų ir senatorių į 
kongresą. Toks kongresas 
neabejojamai paaštrins po
litinę kovą krašto viduje, 
pajungs unijas ir tuo pasi
tarnaus komunistams, kurie 
rėks apie “fašizmo pavo-• *7jy •

Užsienių politikoj VVall
ace partija reikalauja de
rėtis su Rusija pagal Stali- 
ni-Wallace laiškus; panai
kinti Marshall planą; nu
traukti pagalbą Turkijai, 
Graikijai, “reakcingoms” 
Pietų Amerikos valstybėms, 
Arabų kraštams ir Kinijai; 
Atšaukti “Trumano doktri
ną”, pagal kurią Amerika 
yra nusistačiusi priešintis 
rusiško imperializmo pliti
mui pasaulyje; Duoti Rusi
jai lygias teises visos Vo
kietijos ir ypatingai Ruhro 
srities tvarkyme. Toki plat
forma yra pridengta “tai-ją. Ypatingai .-ezoliuciia ,Lai"‘pabrėžia partijos iėtikimy- kos h* J'
visą tą, ko Stalinas nori. 

Republi k o n ų partijos
Amerikos įvairiu pavadi-, te kalha neva idealistiškai i bigoslavijns komunistų>5ę “centro komitetui", ku-

!--- įti kai iavo dušdoš kongrese makedoniecių at !riarn nuo 1937 mctu vado. —nu,,, pa, uju. 
misti.Kai savo dusio. stova, iske]e reikalavimą.' : niekieno nerinktas kan<bdatas, po pasitarimo 

yven.mus. La,Aa, kad komunisty valdoma Jį-Ro ir io SieliPtendra- su Ebenhotręriu. pa-
iha j,lokaliai,ypač jei Bulgarija duotų makedo-' .iarhiai skelbė savo nusistatymų

KU KLUX KLANO DE
MONSTRACIJĄ

Georgia valstijoj, prie 
Stone Mountain praeitą sa
vaitę Ku Klux Klan organi
zacija suruošė viešą naujų 
narių priėmimą.Buvo įves
dinta į organizaciją 700 
naujų narių, dalyvaujant 
3,000 ku klux klano unifor
muotiems (baltu šydu ap
sidengusiems) nariams ir 
dalyvaujant 7,000 žiūrėto'bos. 
jų. Ku Klux Klanas skelbia.

nimų bažnyčioms priklau- neva 
so dabartiniu laiku 77 mi- pergyv 
lionai gyventojų, arba 53 skamba 
nuošimčiai visų 'Amerikos
gyventojų. Taip praneša 
“(’hristian Herald”, kurs'dę Juozą” užgerinti.

turėti gaivoj. Kad jų rasė jas njęėiams Bulgarijos ribose 
nori pasauli j.-ganytį ir “dė- p|a(.ja autonomiją ir neslo-

dėl Berlyno krizės ir reika
lauja, kad Amerika nesi
trauktų iš Berlyno, bet 
stengtųsi apginti Amerikos 
interesus tame mieste ir 
taiką išsaugoti.

autonomiją n nėšio NEPILNAPROTIS “BOM 
pintų makedoniecių touti-, BARDAVO” JUNGTINES

įiirloiimri .1 įiarrttflyvi mc i

Ste- 
vete- 
aitę

numetė savo darbo ‘‘bom 
Singaporc praneša J bą” j Jungt inių Tautų or-

sako, kad dabartiniu laiku

Iš

jos šnipų, sutiko dalyvauti, kad jis kovos už “baltųjų Pakalbinkime draugus ir 
Tito sušauktame Jugoslavi- viršenybės’’ išlaikymą ir už kaimynus užsisakyti “Rė
jos komunistų kongrese. Amerikos ...konstituciją. !l«i^j”. Metams $&00.

rus pavadinimai, priklauso diktatorėms Tn>jillo, kurs 
46,119,676 žmonės. Rateli- yra išskrudęs galybę opozi-
kų bažnyčiai priklauso ----- ----- ---------------------
286,178 žmonės,
000 žmonės yra _ ___

'"Gamintoju amžinai pro- gijos pirkliai supirkinėja 
tingų įstatymu”, “Toli ma- po $5 ir gabena į Amerikos vra namie”. Jis sakosi nu-

GENERAL MOTORS 
KELIA KAINAS

General Motors kompa
nija praneša, kad ji pake
lia automobilių kainas 8 
nuošimčius. Kompanija sa
ko, kad darbininkų uzdar-

tančiu vadu” ir panašiais kraštus, kur mergaitės yra 
vardais, kokiais Rusijoj parduodamos į prostituci- 
vergai garbina Staliną. Įjos namus po $500.

metęs bombą, kad greičiau!bių ir plieno kainų pakeli 
butų įgyvendinta “pasaulio mas privertė kompaniją 
taika”. i kelti automobilių kainas.
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PIRMIEJI VARYKUNLAi ORLAIVIAI ANGLIJOJE

Pirmieji Amerikos greitieji varyklinLi oriai viai atskrydo Angiijor. ir nusilei
do netoli Londono. Paveiksle matyti. Kaip jie leidžiasi pro iškeltas Amerikos 
ir Anglijos vėliavas. Lengvieji orlaivi J skrydo per Atianto vandenyną.

Bi:o “Darbininkų” . sijoj — ,su tanKais ir snu-
Bolševikųmelžiamas bendrakeleivis- ir grasinimais su N K v D 

kas Lietuviu Darbininkų tardymais ir agitatorių į 
Susivienijimas, savo seime kalbinėjimais. Tą žino vi.-i, 
Ckiefende, nutarė išmesti kurie bent si tį zmo apie 
iš savo pavadinimo “Darbi- Rusijos diktatūrą. Tą pa
rinku”. Sako, mes nenori- tvirtina ir pats Stomas, 
me to vardo, tai per pras- neginčija, kad kolektn^a- 
tas negražus, skamba cha- cija Rusijoj buvo vykdoma 
miškai? Sako, išjojus “dar- tankais ir kanuolemis. . 
birankiškuma” iš vaido. Bet lietuviai komunistai 
lengviau bus ir nauju narių Amerikoje išsijuosę meftio- 
gauti... * «ja, kad Lietuvoje kolekti-

Senieii bolševiku prava- vizacija vyksta tiktai pa- 
dvriai nesupranta*, kodėl čių valstiečių apsisprench- 
jaunieji baukštosi “darbi-Imu”. Taip bolševikų agen- 

,r.ir.kiškumo” varde. Iš tie- tai Amerikoje dnsta mė
sų. ko jie bijo to vardo? Ar luoti lietuviams, kurių gimi- 
jų tėvai nebuvo darbinin- nes bolševikai Lietuvoje 
kai o jie patvs, kas per po- varu varo i kolchozinę ta..

kad “darbinin- džiavą. Tikri begėdžiai.

gosią vi jo j pilietini karį. 
Be: Jugoslavijos <ir paties 
Tito) Laimei politinė poiici- 

Padėtis Berlyne, kuri ru- ja buvo budri, ji išgaudė 
sai užblokavo, yra “knus- “antipartinius
ka ". karo ’ šiuo talpa visoj * Jugoslavijoj
‘•niekas 
ko. kad
gelbėta’’. Ypatingai uz tai- jos diktatorių 
kos gelbėjimą

TAIKA BE MIL’NCHE- 
N O ?

neUi-r—<a. 
taika ten bus

v

. ><i-

įuro- smarkiai 
liokajus

asmenis” ir
dabar

a taika ir vienybe.
Tito lankstėsi prieš Rusi- 

bet 
Stalino 

komfnforme”, Tai.
atakavo

Stalinį.

nos tautos. . . ,
Amerika buvo paruošusi buvo gana Keistas Malino 

rusams griežtą notą—isLė- "garbinimas . kai Į Malino 
j imą, bet frančuzai ir ang- "•iomintormą" buvo mėto
jai sevrėsi. kad Kalba baru mi kaitinimai.

labaiTito gyrė ir Rusi-
jie pirmieji bus karo agnyje jos komunistų partiją, bet 
ir vos tik tris metai i>j pra- .s nedarė jokias atgailos 
ėjusio karo, vėl pateks i ir pylė kaili "kominformo" 
naujų okupantų jungą, nes panijoms. Vadinasi, rusus 
apsiginti negali... Anglai girta, oei į rusų 
irgi prisimena vokiškas minrorme Tito

švelnesnė, r rancuzai sa.-io.

lėks ko- 
sniaudo...

bombas ir žino, kad jie. po Išeina taip. kad T įto spiau- 
cijos. turės do i Stalino atvaizdį veid-Francijos okupac 

atlaikyti rusų oro puoli- rodyje, bet prieš pati >ta.i 
mus ir oagerintų skraidan- na nusilenKia ir vadina ji 
čių bombų lietų..

Karo bair 
diplomatų 
Ivno debesies

. . Visi tie Įstatymai jau panašiai pasielgs
adų. o jei T.to spiaudaiai. kuv0 Kongreso svarstomi ar r azartus. įržrirš.

savo Įvykiai Berlyne yra tik 
vienas Rytų-Vakarų sus 

nepa- kirtimo T - r» -• »»ar taškas. Jei Rusija 
tentas karo dar nenori. Berlyne 1 “

kiškuma’* meta i aukšly- ‘’J)ixiekratų” Partija
Birminghame, Ala., gimė

Maskva irgi švelnina sa

kcngresą i nepa- karas nekils. O jei Rusija 
dauguma prastą sesiją Sako. tai yra yra jau pasiruošusi kariau- 

prieš kraš- "politika”, :.g tarsi istaty- ti, tai jei amerikiečiai ir pa-' 
ji gali mus galima išleisti be po- surauktų iš Berlyno, karas 

dėlto visvien nebus išveng-

arbininkus. kad jie prade- pietinių valstijų demokratų! 
a sarmatytis patys savęs? Oficiališkai naujoji partija 

O gal ir jie susirgo dabar plaukia po “valstijų teisių” 
madoje esančia "titlige ? burėmis, bet faktiškai ta 
“Amerikoniška* Tei»m**” .partija pirmoj vietoj stato 

Amerikos valdžios pa- j “baltųjų viršenybės” išlai- 
tvarkvmu ir po ilgo tvrinė- i kymą ir paneigimą negrų__  r_______ įstatymus litikos. & ------„------ „ .......

laida rusiškam agresoriui. Gudrus tas Tito. Jo tas. priimti ir Daskui girtis, ko- Greitu lai-u jau ir narna- tas. Mat. kas nori kariauti, jimo 12 komunistų vadų i P»įe»nui teisių.
i- gudrumas yra padiktuotas kius darbus ji atliko kon- tvsime. ką kongreso* dau- tas visada suras kokią nors patraukti i teismą už susi- Kiex halsų demokratų

grėsė. Bet, jei kongreso guma darys su prezidento i priežastį. Jei ne Berlyne, baudymą ir kurstymą nu-lP^riM^ prariis Kietuose dėl
tu i tas nuolaidas, uz Kūnas ----- ;- dauguma norės tiktai pava- programa.’ Įdomų r us ste-į tai rusai ras kokią nors versti Amerikos konsulu- ? ixienratų_p<^iro ymo, pa-
Stalinas parduotu iš antro opozicija pnes Tito ęa uz- rinkimmę agitaciją ir bėri. ką darys ir paties pre- priekabę kur kitur ii- jėgų ėmę yynau^rbę . ^djs tiktai nnkinm. Tuo 

smaugta, bet kommformas atidės po rinkimų, tai zidento, demokratų partija, bandymo nebus išvengta. Teisėjas Leibell uztikn-paniu atrodo, kad pietinių 
•oje. be abejo, turi. savo krašto balsuotojai galės bu- kuri 80-ajzme k r.grese Viskas priklauso nuo Rusi- no apkaltintuosius, kad ^aJ>ajų gyventojai ga.ų ga- 

, .--urie tik tyko pro- q okj-j, kad panaši kongre- buvo taip ieninga. kaip;jos apsisprendimo. juos teis amerikoniškas. - - - - - - - teisn _ ___________ _
___ . Mes žinome. Kad Amen- pytomis piliečiams garanti-Jy —; dixiekratus ir pažan- 

.os valdžia darys viską, jomis. Jų neteis joks politi- ©juosius demokratus. Iki

vo iiezu

karto Berlyno miestą alian 
Sta-inr -v-v-

gauti reparacijas 
rinės Vokietijos,
Ruhro srities pramonės. 
Stalinas nori. kad jo agen
tams butų leidžiama laisvai 
važinėtis po vakarinę Vo- 

giau

■ i.” p;
iš vakar
voač iš £os Paiasu diktatūrai dauguma ir po rinkimu Grigo bitės, 

koją. Todėl Tito ir yra at- *
sargus.

Iš paties to kongreso dar 
verta pažymėti, kad jis vy- 

rta-.i- ko prie Belgrado, policijos, 
p^eidav-iraų, kurių kariuomenės ir priešlėktu-

Karo šmėkla kad karo

Tn»-i iv--- vwi z u
. . , . Jei nori nadarvti taiką, 4 milionų

patenkinimas sustiprintų jo tam reikia dvėju susita- ruoštų kart
poziciją Vokietijoj ir “iš- ™ riančitų šalių. Vienai taikos dirbtuvės
gelbėtų taiką”. neP^darysi. Bet karą gali kala juos r.uo perga:

Iš visko atrodo, kad Ber- pradėti ir vienas Kraštas, nos iki dabartinio
lyne bus ieškoma kompro- »uitORa^. Vrirciama> ąta- papraslaj vienas kuris kraš- Tuos ginklus Rusija 
misai. Bet abi pusės nori įį^r tas karą ir pradeda. prieš Ameriką, ont
savo prestižą išgelbėti, kad į- ?neDa?^STii kulmka Dabaniniu laiku klausi- ką kitą. 
nepasiron z i u s negražioj mas eina arde tai. ar Rusi- Bet ar Rusija

le gaus progos pasirinkti 
su visomis numa-1 balsavimuose viena is dve-

. išvengta. budelių teismas, kaip = šiolei tose valstijose faktiš- 
Galime būti tikn, .-.ad A- praktikuojama Ru- .ai viešpatavo viena parti-
memkos valdžia nevengs gijoj jr jos pavergtuose kra-'ja» o tos partijos priešakyje 

siuose. jei Komunistu■ jv/n. i u UI ’-FVin^ U V3- • *z'v’-7 pi

----  —įait-
vra pasiruosęs vj į§ teįsni0 salės. laika pas r ordą

_ , . , . Visi Amerikos darbiniu*
Fetkovas ir tūkstančiai kai su Daritenkinimu naci- 

Karu: pmdeu. Atrodo kity bol^viKų nužudytų tiko žiniį. kad 116000
dabar iau iįad ,..dldeles, A>nenkos ir demokratų Rytų Europoj ir Fordo kampanijos (SrW-

i aaoar jau Anglijos nuolaidos kaip tik Balkanuos hutu laimintu rini-,, u twr»iklausima tik į,- nrisidėio nra Rusiai ka- “‘“Kanuo>J "“JM laimingi, ninku be streiko iškovojoi. pi L Riejo prie Kusuos Ka jei juos butų teisęs amen-sau uždarbių pakėlimą po 
iver į°"skai ttismas- n? ,bu- centų Į lalandų. Fordo

Kaino nicnumo n- bai de *U zud,ka!- ku‘ kompanijos darbininkai na-
Kaipo silpnumo n hai- ne pagal diktatorių įsakv- s rodė kovin<n vw>nin<ri ir

antro pasauli-i^uge- iumo irodvmą. Kiekvieną daro savo “šnrpndi- at^nu; A* - MenmgĮ, ir
nio karo Amerika paskubo- Bs ženklų xlo, Kad Rusija užgerir.imą Maskvos dikta- mus”. lūs ^.71e savo reika-

Streikas yra paskutinė 
kadaise kovos priemonė, jei dervbo-

____  w _______ _  ............. .... __________________ __ __ ____ _  _ _ _____ smeto- h?13 nebegalima apginti’tei-
blofavo. Bet jei Amerika ^ngimaTSimS^i^tojSui karo orlaivių arba sunaikb provokacija Berlyne, kur prie karo. o ne prie taikos. 0 dabar Į^\<}arė.!’”gUp^^”!’?klį reikalavi-
dary-s rusams vienpusiskas 4kan? DU^ no. pardavė į laužą, arba rusai pirmą visokiais “tech- Todėl ir dabar jokiomis kvotenms ^ce
nuolaidas ir sutiks is antro K 05 >*" aKdr^u sudėjo i milžiniškas dėžes’niškais pa^.aiškinimais” su- nuolaidomis nuo karo ne- PartlJos bustintojas ’. Jis ™°mink?™s labai ^kas-
karto Berlyną pirkti iš ru- ^ Amerik<B liberaiinė nub- ‘’a^rgaf*. Amerikos karol«Ubdė maiste gabenimą Į bus galima atsipirkti, jei raso’.*ad "aterbury inteli- v?r ,taikus ^įtarimas 

neišvengiamai dX^v dirbtuv«t tik nutilus pas- aliantų ok puotą Berlyno agresinga Maskvos dikta- Sentl3ka Stamslovaicių šęi-Į^k V19ada .vra pelnmges-
.nzės ir paga- įįį.ajx idnmu klausima Ti butiniam karo šuviui. tuoj dali, o dabar jau visai atvi- turą yra pasišovusi mestis visa urmu stoja už vie-‘ Y,
nebebus kur kjausia- ar ^[U) maištas ne. perėjo Į taikos gamybą ir rai reikalą įja^ kad afcmtai Į pasaulio užkariavimą. bininkų3'unija.k^n?aikZi

kilo dėlto, kad tas Jugosla- ų ?arn> $ susta e: « . get meg neturime nė ma- Wallace i prezidentus! Ma-isavo Prižadėjimo streiko
vijos diktatonus atsisakė Amerika ir dabar labai Rusijos pasiruo š i m a s žiausios abejonės, kad Ru-tomai. Stanislovaičiu šeima nekelli ir visvien išsiderėjo
duoti savo kariuomenę rusų nenoriai ginkluojasi. .Ame- greitam ka ui matosi ir iš sija. jei ji mesis į karą. su- mano. kad Amerikai nieko uždarbių pakėlimo. SUK) 000
niosiamame jiare prieš A- rika labai nenoriai įvedė ir naujai vedamo “valymo” smuks tame kare. Susmuks taip nereikia, kaip “kapita- P^eno pramonės darbinin-

Hitleris ir listo” į prezidentus... S^o uždarbių pakėlimą
Gal to Įdomiausias dalykas bet-' e sveiko ir be* nuostoliu 

_ _ apsispren- oių ir a> .Kingų vietų tie nurino ir neišvengiamo ga- gi yra tas, kaip Rokas Mi-|f^vo va,dui ir darbininku
dusi jvesti pas save visuoti- komunistų adai, kurie. Ru- lo nujautimas ir Rusijos žara rašo, kad * kišenei.
ną jaunimo karišką apmo- sijos manymu, nėra aklai diktatorius atbaidys nuo “Jų (Stanislovaičiu) jau

aiK°. agresorius . _ r_____ ,
kala puitį įr skaito momentą pa-

Amerika bandvs taiką is- -fe---- - i—-—

sų. tai iš to 
gims naujos 
liau visvien 
trauktis. Miunchenas visa 
da veda į karą. o ne Į taiką

TITO KALBĖJO 8 VA
LANDAS.

Jugoslavijos komunistų 
partijos suvažiavimas ar no- 
kongresas prasidėjo liepos 
21 d. Tai yra penktas kon
gresas tos partijos istorijoj. 
Paskutinis kongiesas bu
vo... 1921 metais.

Liepos 21 d. susirinko į

kymą. Amerika yra taiki ištikimi R: ijai. Karo pasi- karo
šalis ir norėtų gyventi tai- ruošimui Rusija reikalauja -----

. , , ... , koje su visais savo kaimy-:iš visų k< ąiupistinių parti-
cn-e. 3^ll?nkęs k?P" nais ir su visu pasauliu. jų užmirš:; nacionalizmą ir

v. i daI7» darbo, ar tik- Amerikos taikingu- išpažinti ir įernacionalizmą.
tą kongresą 2,300 delegatų ? V1??11™/!65 ^^ijos se- neišsaugos taikos, jei kas praktikoje reiškia, kad 
iš visos Jugoslavijos ir visi J 4 " laušimą daugelio Rusija vra nusistačiusi ka-visos komi ustinėe partijos
delegatai, kaip vienas, pasi- atsa* nauti. Kaiui pradėti užten- turi būti ; usiruoeusios tar-jteris Aneurin Bevan piane- Ierichono triuba su kurioc

KONGRESO SESIJA

750.000 NAUJŲ NAMŲ 
ANGLIJOJE

mausiąs sudus, 9 metų am
žiaus berniukas, Bobbv 

, taipgi susidomėjęs politi
ka”.

sakė
ko v i čių___ r . .................... _ jvu, a
minformo pasmerktieji va- aP.svarst^’ ir priimti kraš- naujas paulines*žu- Rusija 
dai buvo išrinkti į kongre- f,varb,us Intymus. Pre- t1ir. t
so prezidiumą, jiems suv~ z,d«itas
žiavimas ‘ vieningai ploj 
ir rėkė valio.

Pats diktatorius Tito turi paruošę busimo karo gr;
it Kova prieš kainų kilimą; planus. Jie atvirai savo ras- Marshall 

21 socialinio draudimo
timas; 3) Nacionalinė

_____  Žinoma, jauniausis Bob-
. by irgi stoja už Wallace 

Anglijos sveikatos minis- Jam, be abejonės, patiko 
] is Aneurin Bevan piane- Ierichono triuba, su kurios 

išduoti sa- se parlamentui, kad Anglį- griausmu H. Wallace tiksi 
joj jau yra pastatyta ar iki nušluoti nebuitin visus Ma

li mestis karan siu metu spalių mėnesio skVos ūsoriaus priešu*

sakė “istorinę” kalbą, Kuri 
tęsėsi astuonias valandas- 
Tito kalbėjo apie viską ir 
apie... kominformą. .Jis 
skundėsi, kad blogi “anti- 
jiartiniai asmenys” norėję 
padaryti perversmą jo val
domame krašte ir nuversti 
jį nuo diktatūros sosto. Ti
to sakė, kad kominformo

vykdoma smur 
įzacija. Ji vyk- 

teroru, ma- 
valstiečių gabeni

Bomba j Lavoną
,.Pr?e^. savaitę ketvirta

dieni virs Jungtinių Tautu 
organizacijos būstinės pasi
rodė mažiukas orlaivis, nu
mėtė “namų darbo” bom- 
o? 1 .“pasaulio valdžios” 
kiemą ir nulėkė kur tai į gi
ną pasislėpti nuo policijos.

Ar bombą metė žydai ar 
kas kitas, rašant šias eilu
tes dar nėra žinoma. Bet 
kas tą bombą metė. — kaš
tuosi ir rizikavo visai be 
reikalo. Iš tiesų, koks rei- 

daužyti bombomis

agentai norėję sukelti Ju- rėmimas ir k.

kalas
užvetuotą lavoną, kurs pa
saulio Įvykiuose reiškia tiek 
pat. kiek pernykštis snie-

! Palestinos “taiką” at- 
e ne Jungtinės Tautos,

ai-i -v »------------------« —»w». «!♦ anP’V m* amerikiečių su-
_ i, kad ba apardytas p«i kara. To- dirMi maskoUų kon«rrtra- į'^"'*! .pašalinti ugnį nuo 

Rusija napa- lliskva y!4 nutarusi nebe- dėl statyba tik per ilgesnį CIJOS stovyklose. itai«Jneiv£kinnili’ k-ad

‘ “ Z-B.

----- r---------- - ----------- ---------------- r.;ano pagalba, at- Butų trukumas vis dar yraįsin?1® . -
praplė- tuose ir propagandoj aiški- sistato. F: a iis keli metai ir labai didelis ir statyba yra -1 ^l . nesu-
sveika- na, kad karas tarp Šovieti- prieš Rus; a stovės sustip- neužten karna. Priežastis unxa stoti j kolchozą, pa- -T...__ MI________ r. .____v..... a________________i____ a___ffal valdžios “nlann” ta.-

Biliaus apie įsileidimą D. P tuoj metėsi 
praplėtimas; 8) Sveikatos bi- ginklavimą.

leido saliaus priėmimas; 9) Švietimo
mijos

naują apei gai: na manyti,

savo jaunų vyrų ii ar laukti ir rrį -karo avan- laiką galės išlyginti karo; Lietuvoj kolektivizacija 
, bet laiko ne mažiau tiurą. nuostolius. vykdoma taip pat, kaip Ru-



r°- 30. liepos 28 a~ 194? n. 50. čOSTOft ?ūslapis irečisa

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO N1EKAŠ NEREIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne i

----------------- . . i
Jie Išsigando rodyti savo darbais ir tie

Trečiadienį iš ryto, liepos darbai nedaro lokalui gė- 
21 d., musų bolševikėliai dos. Paminėsiu tik keletą 
pamatė laikraščiuose, kad faktų.
areštuoti kai kurie Ameri- Lietuvos reikalams su
kos bolševikų vadai — W. rinkta . iš drabužių fabri- 
Fosteris, E. Dennis ir kiti. kantų ir lietuviškų kontrak- 
Visi jie atsidėję skaitė aras- torių virš $7,500.00. Gauta 
tuojamųjų bolševikų sąra- Lietuvos politinei bylai ves-’ 
šų, ieškodami “saviškių”, ti iš New Yorko Joint Boar- 
bet nei Bimbos, nei Miza-do 3,500 dolerių. Įtraukta
ros nei kitų lietuviškų pra- 
vadyrių areštuotųjų sąraše 
nebuvo. Lietuviški maskolė- 
liai kiek lengviau atsiduso.

Bet kariu pas juos kilo ir 
nerimo. Juk areštuojami

į kriaučių pramonę jaunų 
žntonių ii' išmokyti; 5 rite
riai "(darbo prikirpėjai), 
trys šaperiai, šeši kišenių 
dėjikai, du rankovių duri- 
kai, trys'lainikų siuvikai. O

komunistų vadai, o kaip su kų jau kalbėti apie kitas 
mūsiškiais Bimbomis ir An- siuvimo šakas. Buvo rupin- 
di iuliais, Pruseikomis ir tąsi, kad musų žmonės lie- 
Mizaromis? Ar tai nėra tuviai ateitų prie kriaučių 
“vadai”, o tiktai vadų pa- ir išmoktų gerus kriaučių 
stumdėliai, kurių net poli- amatus.
cija nevertina ir palieka Kaip kas pasakys: “Kas. 
juos ramybėj toliau staugti čia tokio, tai nieko nepa-į 
už dėdę Juozų? prasto”.

To galvosūkio lietuvis- Nevisai taip. Reikėjo pa-1 
kiems maskoliams mes ne- rūpinti į tuos geresniusj 
padėsime išspręsti. Tegu jie amatus žmones ir susitarti, 
patys įvertina savo “va-su kontraktoriais, kad juos

DIDŽIAUSIAS PASAULIO ORLAIVIS BANDOMAJAME SKRAIDYME

Amerikos karo laivyno transporto orlaivis “Constit tion” daro pirmuosius ban
domus skraidymus. Sako, tas orlaivis vra didžiausias oasaulvie, us sveria 92 
tonas, skrenda 20,000 pėdų aukštumoje ir gali nešti 180 žmonių. Orlaivio 
piimas tikras bandomas yra skrvdimas iš Kalifornijos i Marylanda, nuo Pa
driko iki Atlanto. Jis padarė 2,600 mylių per 10 va’andų.

KAS SKAITO, RAŽO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Naujienos is Kanados
MONTREAL, CANADA Ičius Vokietijos griuvėsiuo- 

■ ■ se. Dabar ir kyla klausimas,
Vyksta Cudai Negirdėti ar Montrealo lietuviai bim-
Nors “Keleivis** skaityto- biečiai pasuko Jugoslavijos 

jų Montreale turi gana Tito keliu, ar “manevįuo- 
daug, bet deja naujienų iš ja”, kad atvykusių “dipu- 
Montrealo jame mažai ir kų” tarpe susirasti savo 
retai būna. O visgi Mont- Stalino koplyčiai kokį nau- 
realo lietuvių kolonijoje jų pasekėjų?
daug kas naujo įvyksta. Jei tai vra “titizmas” tai 
Nors nesu daug plunksna- Antanas Bimba turės daug 
kokių sugraužės ir man vargo iki savo parapijoms 
sunku kokių nors naujienų vėl suvarys į Maskvos ąvi- 
parašyti, bet mėginsiu. nyčių ir vėl galės jų kišenes

Gal niekas netikės, kad melžti savo judošiškarn 
‘dvidešimtam civilizacijos darbui paremti, 
amžiuje, stebuklai įvyksta, Baigrant reikia Pamin®L» 
ir aš pats tam netikėjau, kad pikniko programų įs- 
“Keleivis” su Maikiu taipgi P»Mė naujieji ateiviai ir 
netiki, nebent senas Maikio publika buvo šimtu nuosmn- 

i Tėvas vykstantiems stebuk- čių patenkinta, 
lams pritars. Dalykas toks: Piknike Buvęs
dabartiniu laiku Montrealo

; lietuvių kolonija labai pa; i LINCOLN, N. H.
augo žmonių skaičiumi, tai _____
vis jaunimas, vadinami di- K,, Tarpe Lietuvių
pilkai. , , . Vakacijų proga nutariau

koloni- aplankyti savo senus pažįs- 
ja auga, daugėja ir tun pin- tamus Lincoln New Hama
kams jaunimo. Taigi tie mu- shire_ Ro<los nesenas lai-....... ;sų jaunieji ateiviai liepos k«in m-ul«li t-.ii

L reikia is- patnjavo viso 298 lietuviai,! 18 d surengė pikniką ir ta- , -P pad ‘ •*11 latviu u. .>uienge piKniKų ir ia i1U0tl tai jau 29 metai,
, -ii latvių, estas. me piknike teko matyti kain mlilem I inrnln N Hyto ūkano- Iki gegužės 15 d. skrinin- “titoniška stebuklą”. Pikni- į • ’N'

pietų šešiose ir tiktinai gyvenant 
Ot tai gyveni- siskirti.

vaikšto laisvi no New Yor- ga gyvenimą. ma? " Vakare oras atšųla. Liepos 18 te ryto unano- iki gegužės 15 d. skrinin- “titoniškų stebuklų”. Pikni- mateli““ ‘li
ko gatves ir stena kad iie Algų pakėlimo klausime Kojus Povilauskas, Buivy- ta, linoti pradeda. Apie 10 go komisijos apklausinėjo kas buvo surengtas su tiks- dirbvstė* centras Tiesa “kankiniai”.' ’ mus/Vokalas neatsiliko nuok?ien«- Dj-vasarotojų išvyksta namo. 11,4<t-l

visos r ramonė- Ir vi«i nnl- iiene» Povilauskiene uz- Tiems besirengiant — at- bai nepriimtinų terado tik
Delegatas Dviem Frontais lnc naV^aj o.aVn vicr»c traukia: “Kai aš mylėjau vyksta naujų vasarotojų. 18. Už stovyklos ribų iki

' t _____ _ tr ..  J..: t_________-- V — j _ •c- —----- •• • • - J°s nanai gavo visos unijos J/”“. . --biuvejų unijos naujai is- jšvovotu« uždarbiu nri«lirc kaime mergelę . Lietuviška Vot taip ir prauze tos dvi'gegužes lo d. apkiausmeti 
inktas delegatas Kazys " p ’!daina sklinda White Sul-savaitės vakaciių, kaip 1,317 lietuviu, iš ju 853

Kundrotas dalyvavo ‘Lais- ? Spring atkaln&e. ~ ■--------- -- - ■ • — ’
ves piknike ir savo laisvi-linfls JL 4 f odai

sapne. Vyt. Katilius. IRO priimti globoti.

lu sukelti lėšų lietuviams tuos 29 metus pusėtinai 
tremtiniams Vokietijoj su- ir miestelis pasikeitęs. Ma 
šelpti. Nesiteiravau, kiek no prieteliai lietuviai irgi 
pinigų sukelta tame pikni- Dakitėie. 29 metai at^l

niams frantams už rinkimų-vadovvbFniinaf atH-> Liepos v13’ . nelaimingas 
propagandų užfundijo dvi o.Ku^'S
bačkas alaus. Gere v,s, uz 6arbininkų gyvenimo page- ^S po pS' ir llm 

1 mimų. i kna. pietua kaip ir nanraą-
uniJ°s vadovybė tai 12 vai. Po pietų nutaria 

iki šiolei stovėjo _
vos laisvės

. XT .. .. . pakitėję. 29 metai atgalke. Ne pikniko aprašymas buvo druti YJ?ai
yra tos korespondencijos ir Dabar apsenę> pražiię±se-

_ “Z“-------- . I Maisto normos nustaty-j tikslas. Norėjau tik aprašy- tė * V f nflVLini„_ _ ±  _ 1 ZV ZV 1 , _ • I • .T 1*1 1 1 ♦ • j i Nebuvau matės Antano

tijoįe Lietuviai metu amžiaus 1200 kalori- akis. Ne tik man, bet ir vi-\.,N?buvau .-Antano
Ce„e™;e™c Unn.roo. Ždaicio, veliuomskio. Pnesjų per dienų. Taip kalorijų 

skaičius dešimtimis kvla iki
siems senesniems Montrea
lo lietuviams.

Iki šiolei dalis Montrealo
Maskvos ir delegato svei
katų.

Ridgewoodo fašistuojan- 
tieji plepiai irgi pasikvietė 
te pati delegatų į “pergalės Hetmlškos' v Aovtvrmvj
Va’icini^ Tenakalbėio°“bei>ini^gUm-ą “ "Timerganę privilioti . sopma keif s;mtai Didžiosios Lie — — h— —-------x • a • r • • <1
vaiginp ten narnėjo Den V0J0 darbininkų gyveni- Laura kaiD tik rriešine-ai ?€ 11 • du orinčiu nlotas Tiem* bet ir matenahniai remda-dro fronto” tūzas Juozas „J Tku , . riešingai tUvos ir net keli tūkstančiai gnnuų ntiiu
Tvsliava Jis nasakė snvčiu mo..Pasennimų. loki Puvo uždainuoja, kaip mergi-; Mažorine T ictuvo« lietuviu znrionerns "abar b«s galima Jpyte " komuiiftų k fSi^ma^h68 Veik,m°;^ turi žinot ir mokėt vy-Į^DT^^^ atvykti į Amerikų Kiekvie-
vienybės malonumus ir kėlė * Komunistai ir fašistiniai -iU® PV.vlJlot' Juoko tunme:niu britų zonoje birželio 1 nas tuie?. tureu Amerikoje

r*- smeSS iš k2nT!,k,vavliaL ė - : <1- ‘buvo 208.631 asmenys,; gyvenančio asmens kyieti-
, ĮsmeiommnKai iš kailio ne- Vakare turėjome disku- ;u ta1I)e 90 430 lenku. 31.- ma’ kuriame turės būti uz- 

A : la^ig- ' tikrinta, kad atvykęs trem-
Lietuviai suskirstomi to- tin?"s netaps visuomenei

1^0 m. uiržeiio 1 u. ori- 2525 kalorijų, kurios auo-
dvidešimts devynius metus 
iis buyn fnrmnnąs stambios 

Dabar yra biz-

taurę už komfašizmo
miamo kandidato peigalę. ,-g^j šfnciždami uniio-? v-idn ■■ • 0 • ♦ • a • 1Juozas net nasakė ir anie u -Jnei^iami unijo- vario- sijas apie Sovietu ir Amerr

• a" 1 k • U aP^įvybę. Jie spiaudė ir maudė,.kos *usikirtima Berlvnounijas labai poetiška minti,1 kad nniia Žino toicinm, ziJ'ki susimi urnų oenynoeirdi negerai kad ūmiose 1 u^-1^,a e!n^. teJsin?u. de- klausime. Visų nuomonė girai, negerai, kaa unijose mokratisku keliu ir nešime- :sutano kad Sovietai nrie- 
zmones yra pasiskirstę į to nei ; hoiševikiškus šlln- , 5 ' • ? v •-P
grupes. Pagal tų unijini; uuius,
“ekspertų žmonės unijose. šunuodegavimus.

našta, kad jam bus garan-

gana ger;
ei 11 ..iaie.za.....a1 .eu.ua- n,u nesisk„ndžia sako ga. 
o b.mbin. darbą tarp hę .

tuvių ir dėjosi one lietuvis-, 2ilaitjs Antan0 ir
kų išdavikų darbo. . Įj(arjjonos žilaitienės su- 
Antanas Bimba au i nus baigęs inžinieriaus 
vertino savo tolima f'liją moksl Di,.b> Nw 
Montreale ir atsilankęs eia.^,^ va,.,žjos d 
visada susikolektuodavo!Sak Jkad j
nemažai dolenų savo judo-: Antanassir Marijona 2i.

seni “Keleivio”

turėtų visi būti vienos nuo- Dabal. jie tariasi ,.|aj j.1 
menes visais klausimais ir,:ję-, bet Us keista? ..vienin, 
tur būt turėtų jsirasy i j ;gas frontas- tal.n kraštuti. 

juozantamų komfasistinĮ. nių r4ksnilJ unijai nebus
kromeip naudingas. Bet ta dar pa-

Bet visų didžiausias vai- matj.sime. Vyt Kaeilm,.
gas tose pergalių vaisese 
ištiko naujųjį delegatų. Jis

Liepos 14, atrodė, kad 
lys. Menderis susirūpinęs, 
kad sulys jo šienas. Jokū
bas Mockevičius nuėjo pa
dėti Menderiui šieno vežti 
J

kiomis grupėmis: iki 16 m. —— buta*”"ka7ria^?‘bus šiškam bizniui. Taigi, ste-;vr„ 
vaikų 32.1 nuos., nėsmų 'Uta'i. .>ka(? Jam DU‘ Ibuklas buvo tame kad i; , c.iai -v.!a
moterų ir motinu su vaikais ^^.knn^is dal bas. liepos 18 d pikniką gusi-i s^aitytojaį’. pazan^s .zrn^

- eikia JreP<» • P>Knį^ »»» i nės, gen Lietuvos patriotai.

turi lankstytis prieš bolševi
kus, už “Laisvės” paramų 
ir turi atsilyginti ir Juozui 
Tysliavai už jo paramų rin
kimuose. Taip žmogus ir 
lankstosi, kaip siūlais trau
koma lėlė, į kairę ir į dėsi

WHITE SULPHUR 
SPRING, N. Y.

Kaip Siuvėjai Atostogauja 
Menderių Ūkyje

Šiandien, liepos 12 diena, 
pirmadienis. Saulė skaid-

Siems tremtiniams ...... . - . - |irei-nnko ir buvę bimbiskos gma« 
vieros parapijonys. Buvo 0 
Dėksnys, konsularinių da
lykų žinovas; buvo Čepo
nis, “L. Balso” ir “Nelais 
vės” nenuilstamas korės-1 
pondentas; buvo ir Jonas 
Braknys, bizniškų reikalų 

' vedėjas; buvo ir Mrs. Vil- 
22 lietuviai, 37 latviai, 2 įsitaisykit televiziją jkelienė su tulu Jonu, tai 
estai; vasario 35 lietuviai, Ka-~norėtų , jssulyti ,Televiziją.! Montrealo bimbiečių švie-

iki 6 m. 11.4 nuoš., invali- . , ... , ,.
dų, ligoniu, seneliu 6.7 nuo- !Mlsto; reikia rtibų medi-
šimėiu, darbingų 49.8 nuoš. kamentM Xlsk%k T- ?

Iš britu zon'oė išvažiavo: žmogų, reikia. Tiek
sausio mėn. 315, vasari.. ?alP?s’ t,ek 'm>grac.jos rei-
218, kovo 367. balandžio \a maionek.te kreiptis i

J. Buivydas su Styra išvy- 298’ ojg iki bir. BALF Centrų 105 G
ko į Youngsyille. Joe Ba- želio 1 1 viso 1,454. ?t" Brooklyn 11, N. Y.

Grand

gen
kad jiems gyveni

me sekasi. Linkiu sveika
tos ir visokios“ laimės.“

George B. Puidokas.

CAMBRIDGE, MASS.

v,zv riai nubaltino visa ežero v
sę t5p btilaSkrtj’danJ ir M.?nderis- iri ■’
akroj, a t i k a beužaiimda-i

Kartus Kaziui pergalės parncš? nuo ‘V''1’’ du,.vied’ 
vaisia. ,r brangia, kaštuoja. „Aš jau (0 pjeno

Kų. Nuveikė Siuvėjų negersiu !**
Lokalu*? “Negerk”, patarė Joe

Senoji lietuviško siuvėjų, Ambrazaitis, “daug gerti
unijos lokalo vadovybė, ku- nesveika’*? <
rioje bendradarbiavo kata- Rojus Povilauskas pra dė
jikai ir socialistai, gali pasi-į jo te naujo organizuoti kor

tų loši. J. Styra sumano.

liūnas su Rojumi Povilaus-j Repatriavo sausio mėn. 
įku išėjo gyvaciauti. Joe -- -- — -
Ambrozaitis įgudo pievoje
miegoti. Moters pavėsyje 
veda diskusijas, kaip reikia 
užlaikyti grožį.

Liepos 15 pradėta rengtis 
prie penktadienio išleistu
vių pikniko, nes šeštadienį 

ir rengiasi daug atųstoginin- 
a kų važiuoti namo. Priimta 

nutarimas, kad visi vyrai 
turi sumesti po doleri’, o 
moterys po pusdoleri. Kaip 
nutaria taip ir padalyta.
Vakare atsilankė A. Matu
lis su aiškiu nusistatymu 
prisidėti prie pikniko.

atvini 5 p-tai • knvn ‘>4 kreiptis pas lietuvį kurisdLv lai, ’J c U»1.. lAtlvu —|.eprezeutuo.)a ir įstato visu įsdirbys- 
iviai, 27 latviai, nė vie- rin aparatus. \u<> $175 iki $3.000.

ui Kz.. Vytautas Ramanauskas <32>

46 latv 
lietuviai
nas estas; balandžio 81 lie 
tuvis, 45 latviai, 2 estai: 
gegužės 136 lietuviai, 56 —
latviai, 13 estu. Per šiuos Biznieriams geriausia vie- 
metus iki biiželio 1 d. re- ta pasiskelbti “Keleivyje.”

Ixtkeview avė.. lx»well. Mass. 
Tel. lz«>well 30218

šioji žvaigždė; buvo ir 
Blažys, stambaus biznio sa
vininkas, neatsisakęs bim- 
binį reikalų paremti pini
gais: buvo ir Pranas Brak-

400 J. V. A. Kp.rininku 
Klausė Prakalbos apie 

Lietuvą
New Lecture Hali. Har- 

ivard Universitete, liepos 15 
d., advokatas Shallna, Lie
tuvos Garbės Konsulas, bu
vo principalis kalbėtojas 
keturiems šimtams susirin-

ta/ffcprggrgm ***** ll kad iš J. Buivydo reikia 
WUKCUFrU^ MASS. ..j^. «Keleivio„ pinigU9<

CHESTNETS
CANTEEN

ŪKTA MALONI » ULTA

Vfeokfct Gcrfanį* Atew, 
IHimbhĮ V*L

gių ir UMmMttfai
CIa raunama Ir MK«toWi” 

pavieniais numeriai*
90 MILLBVRT STMCT

kuriuos surinko iš vasaroto
jų už “Keleivio” prenume
ratas. Tas nusigandęs suo
kalbio, tuojaus parašė čekį 
ir pasiunčia seniui ant batų. 
Juokiasi visi, kad J. Buivy
das bijo pralošti senio ba
tus.

Pusryčiai. O po pusryčių

Liepos 16 atvyko K. Pa- 
čėsa, Menderienės brolis 
Persimetėm po žodį-kita, 
Pačėsa prisidėjo prie musų 
organizuojamo pikniko. Ta 
proga sužinojom, kad jis 
jau esąs “grandpa”.

Išleistuvių piknikas prasi
dėjo kaip penkios vakare. 
M. Menderis pikniko eigo
je užsimokėjo už “Keleivį? 
penkius dolerius. Be pikni 
kaujant sudainuota gražių
dainų.

keičiasi planai," visi vyrai Liepos 17 iš pat rytmečio 
tevyksta į Liberty miestelį atostogininkai pradėjo ren- 
pauliavoti. Moters . lyg gtis namo, o jų vietoje at- 
darbščios skruzdėlės ran--vyksta nauji. Diena graži, 
Jcioja serbentas. • Netrukus bet nelinksmi, kad taip su-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kai? Kaukazo Razbaininka* Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokia broiiurą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Stalinų nuo jo kūdikystės, f'ia nusviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
du nurodymais.

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

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiu; grt'n4 faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
g3g Broadwayt South Boston 27, Mas*.

° ,___ , ivclui it-ins šimtams susirin-
nys, pokerio ekspertas, ku-^^j “Greater Boston Air 
ns seniau pranasmdOTO,įE^^- karininiiu. ,0 te. 
kad Antano Bimbos vado- ma b„vo Nej h.
vybej darbo Masė m» pą-;;bor3 _ Ra|ti p 
saulĮ valdyti; bwo ir Pelik-of Latvja R ,

jsas Spaicis, iki šiolei buvęs
akliausias ir ištikimiausias 
bimbininkas; buvo ir Žeko
nis ir Petras Petrulis stam
bus biznieriai ir ištikimi 
bimbiniai parapijonys; bu
vo ir stambi

Lithuania.”
Po prakalbų buvo daug 

klausimų, i kuliuos advo
katas Shallna aiškiai ir pa
tenkinančiai atsakinėjo.

vo ir stambi properčių savi- '^n^Tofesonu0^ ^Harv-ml" 
„inkė iš Vertfuno, Mrs. Ka- lrVrt™ 17,ve^t.tu 
ralaviciene; buvo ir Mrs. ų
Petkevičienė, pusėtinai švie
si bimbinė žvaigždė, ypač 
chore; buvo daugiau, bet 
negaliu visų išvardyti. Ku
rių nepaminėjau, . tie man 
atleis.

Sakykit, ar tai ne ste
buklas? Pirma per spaudų 
visus “dipukus” visaip ko- 
liodavo ir prieš juos viso
kių dalykų prasimanyda
vo, o dabar visas bimbinis 
vaiskus urmu atėjo į pikni
kų ir savo skatiku parėmė 
skurstančius musų tautie-

ŽODYNAS
Angliškai • Lietuviška* ir 

Lietuviškai - Angliškas
A. LALIO Žodynas 

Nauja Laida
2 tomai. 1300 pusi.

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS S14.IM).

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA

546 E. Broadwav 
South Boston 27, Mass.

niiiiiiiiiii mi iiji.jįjįj. ..jj—ĮnTm'1'
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Dingę Miestai MARGUMYNAI
juos išgąsdino, ka- 

plaku- 
Tei- 

farmerys 
gąsdini-

vikingų miestas Vineta bu
vo šiandieninėj Wolyn sa
loje. Odros upės žiotyse. 
Jie sako. kad viena vidur-

nėra.

kaliais 
laikų 
kai
nės s.
je tie senovės miestai yra se prieš d: nūs Bomholmo 
buvę. saloje; ketvirtas sūnūs.

Lietuvių tautos istorijoj vardu Kare. žuvo mūšiuose
vra daug spėliojimų, kur šiandieninėj Škotijoj, o vie- nėse Kapinėse. ......... -
kadaise buvo garsieji Pilė- nas iš penkių sūnų. vardu vįaį ant antkapių ėmė dėti 
nai, kuriuos kunigaikštis Bue, mirė tėvo namuose... maskoliška ženklą pjaut 
Margis sako gynęs iki paš- ~ ' ’ ’ ’ - ...... - - ' .
kutinių jėgų, o kada nebe
galėjo apsiginti nuo vokie
čių, tai sukurė pilies vidu
ryje lauža ir tame lauže su- torikai

^etų Sdi ja.iėta Senov* m, pilotas sumokėjo 90 iš
laiką kanuolė. j kurią nie- kriti ir turėjo atsėdėti kale- 
. * , • - m Hipnu uz per daug10 dienų uz 

žema skridimą.Chicagos lietuvių Tauti- kas nekreipė jokio dėme
tūli lietu- šio. . ... . . zem< _____Praes porą savaičių vienas

—........... tėvo namuose... maskolišką ženklą pjaut- karys, pulk. Seth Swiard, ioo oo?tooo Automobilių
Tai rodo, kad vikingai se- kujj. ir kas tai tą maskol- išsitraukė peiliuką is Kiše- Ar žinote. Rad Ameriko
nais laikais daužėsi po visą ženkli sumurzino. Maskol- nės Jr pabandė is kokios kokių dvejų trijų
pasaulį. bemiai už tą tebeniuma.: medžiagos ta sena kanuo* vaj^jy bus pagamintas

sa-
au--—v ... ... vena. v? tebeniuma.• medžiagos ta sena r- ......— —

Vokietijos ir Lenkijos is- Murzyt antkapis — negir- 57*a padaryta^ Pasirodė, kad ilis. kuris bus “šimtą-
rikai ilgai ieškojo prie tina, bet leist lietuvių tauti- ji padirbta iš grynos bion ^joninis’? Bet kuri dirb _ - _ -i.:___ . . . ‘ __ r»__ . . . i

Bet

tuvė jį pagamins, to niekas 
nežino.

Reikalas tas. kad Ameri
kos automobilių fabrikai 

išleidę j pasaulj
Įrodymų tikrų tam ir kur 

sinėti)

grficjv uun na: ant lietuvių tautinių , yra i^emę j pasauų
kur jo reikia ieškoti (ka- kapinių dera lietuviški — Strasburgo mieste dar pnes a • joti milionų karų. Šiais 
ėti)J Ta.- miestas, seno-^utiški ženklai, vaizdai ar Amerikos revoliuciją. Bet metaj? vasarą bus pasiek-

ką ir pažadėjęs jiems daug mušėsi dėl Gražiosios Ele- ženklai, netik ant tautinių kordų, kas ir kada tą seną nj ka,.^ 
lietuviškų žemių. Istorikai nos. ir siardien dar nėra o ir ant jokių lietuvių ka- kaPuo^ atgabeno prie mu- jjo išmėtytų 77
mano. kad vokiečiai tą ta- surastas. x ra spėliojimų pinių neleistini, todėl kad ^ėjaus durų ir kas ją atga- mjestuose jr 24 valstijose 
riamą Mindaugo laišką pa- dėl jo vieto-. bet tikrų iro- Maskoliuos draugystė Lietu- beno j Ameriką. Spėjama, daba|. Amerikoje dirba au-

—-Tegul bus pagarbintas.
Maike!

—Gera diena. tėve.
—Sei, Maik, ar tu skai

tei. ką gazietos rašo apie 
Gromeiką?

—Apie koki Gromeiką?
—Nu, vot tebe raz! Į 

mokslus eini, o nežinai kas 
yra Gromeiką!

—0 ką jis turi bendra su bą. 
mokslu? —O

—Ką jis turi su mokslu, loj? 
aš negaliu tau išvirozyt." —Aš 
ale aš žinau, kad jis buvo 
Stalino naslas Amerikoj,

—Tėvas, turbut, kalbi
apie Gromyką?

—Ar ne vistiek?
—Ne, tėve: kitokia rai

dė padaro kitokią pavardę.
O kitokia pavardė reiškia 
kitą žmogų.

—Maike, nekalbėk nie
kų. Mano kūmas Džimas 
savo pavardę rašo visaip.
Lietuvoj jis vadinosi Kas
paravičium : ant šipkortės 
pasidavė kaip Gasparavi- 
čius. Paskui, kai Smetonos 
valdžia Lietuvoj Įvedė ma

tys parašė, kad galėtų kabi
nėtis prie Lietuvos žemių. 
Bet ar laiškas falšyvas ar 

jis atvažiavo Amerikon, tai ne. paties miesto vardo jie 
atsivežė tik vieną aptrintą negalėjo išgalvoti. Toks 
čemodanėli ir kiauras keli- miestas ar miestelis kur tai 
nes. Nu. tai. vot, aš noriu buvo.
kad tu man išvirozytum. ką Istorikas Volteris bandė 
jis tuose baksuose ir skry- nustatyti "Lėtovie miesto” 
niose dabar vežasi iš Ame- vietą ir priėjo išvadų, kad 
rikos?

—Aš patarčiau tėvui šiuo 
klausimu kreiptis pas Rim

ir Bimba da ne džė-

As nemanau.

tas miestas turėjo būti ne
toli Daugavpilio (Dvinsko 
ar T uenaburgo > prie Dau- 
guvos upės.

Baltijos tautų istorijoj 
yra minimas ir dar vienas 
dingęs miestas, apie kuri

dymų, kur jis buvo. nėra.
Panašiai atsitiko ir su 

Baltijos vik ngų miestu Vi
neta. Jis. pagal senus užra
šus, turėjo būti Wolyn (vo
kiečių Wollin) saloje, Od
ros (Odern » upės žiotyse, 
bet kurioje vietoje, tai buvo 
nežinoma. Js senų raštų bu
vo žinoma, kad 12-ojo am
žiaus pradžioje danai tą 
miestą užpuolė, sugriovė ir 
po to Iaik< visi 
pėdsakai dingo.

Du mokslininkai, 
tis Hofmeister ir 
Widajewicz. prieš

vai tiek nuoširdi, kiek gilti- kad la kan^ol% kada nors tomobįiįus įr trokus. Nuo 
/ tarnavo kariškame laivenė ligoniui. *. tarnavo KarisKame iai\ e pįrrn<> automobilio padirbi-

Maskolbemiai sako. "lai- V buvo ar parduota vieno ciiinderinio inži-
svos kapinės, tai turi būt ar. atimta is franeuzų karo no jtajsyto j brikutę, auto- 
laisvė dėti vaizdą, ar para- Įaivo. Bet kaip tas pyko, mobiliu* gamyba išaugo iki 
šą. koki kas nori”. Iš to iš-dar tebėra neišaiškinta. didžiulės pramonės, kurio-
eitų nebe laisvė, o sauvalė.

Duot laisvę, ką kas '‘nori Kalakutų Širdys
dėt ar rašyt ant antkapių, Chambersburg, Pa., ta<- bus. susijusius su automobi- 
tai reikštų, kad išvystume m_e9? David Susman krei- Hų ir troku aptarnavimu, 
tokių parašų, ar vaizdų, ko- P^1 1 teismą su skundu. Jis ui a£tuoni milionai ameri- 
kie netik kapinėse, o ir ;ako’ vienas žemai lekiam kiečiu dabar daro pragyve.

far-
je dilba virš miliono darbi
ninkų. o jei imti visus dar-

Vineto< auklėj netinka. -tis orlaivis taip įgąsdino nima - automobiliu
Stalinberniai, daug niur- # kak*utus. kad jie visi is: 

na. apie laisvę, kada jiems nud\ese.
neleidžia elgtis, kaip

Farmervs
nems reikalavo, kad neatsargus

lenkas £nt sciles ateina. Bet jie nėja^?-as’.^’ Stains už- 
antrą pu«ę žodelio nAnracifuria įmokėtų jam uz 13 išd\ėsu-

vokie-

neprasitana,
Kan - pareiškė apįe jų liaupsinamo panos
koj 
šev
gali būt, kad ir Bimba jau 
uždarytas i lakupą. O jei
gu ir nebūtų da uždarytas, 
tai vistiek aš nemislinu. kad 
jis galėtų man pasakyti, ką 
Gromeiką tuose baksuose 
iš Amerikos išsivežė, ba i jo 
išleistuves “Laisvės” štabas 
nebuvo pakviestas.

—Tas tiesa. tėve.
—Nu, tai kaip aš sužino- ___ ____

siu. kbs tuose baksuo-e bu- pakildavo laivais i tolimus i fasonai J 
vo? kraštus ir versdavosi pake- i jewski _

—Ka diplomatai savo liui prekvba ir nlėšikavi- ^elbė savo kelių metų dar- laikų dvigalvis a 
lėšė. kaip vaisius. Senovės garuoji canl netik laiškus

siu kalakutų.

Kas Išrado Radio?
Vilniaus 4iTiesa” rašo: 

“1395 metais gegužės 7 d. 
atsivėrė puikus puslapis pa--— x i ti 

senovės vi- Stalino’laisvį. Jie gerai ži- . f“’"“5* ?aK0'- Jo -Kali?' “'"'t'’ a-lTCn"!K,°a
eikia ieškoti n0. kad Stalino valstybėj ^ 5^9 5™ jautnos .r issivystytne Tą dieną ditlv-.. - . _ • L’Oi Arlo-ii'ie oi, incil mn Iželi n irt L' oo A iai/

miestą prie Baltijos juros 
seni raštai pasakoja, kad 
tai buvęs Skandinavijos ka-. 
riauninkų Įkurtas miestas 
ir buvęs garsus savo pilimi
ir prekvba su apielinkės . . ... . . x

ventojais. Po ^a’" Wolvn sala teko / et Lietuvos
* Vikingais senais laikais Lenkijai ir tuoj po karo ^nklus — Vyti ir

buvo vadinami Skandina- pradėjo kasinėti Vi- IT'Pahę v?ha'^:

tautinius vieną - kitą politinį, ar pik- 
Lietuvos tadari. Aro niekas nebandė 

Už ką nė ant antkapio dėt. 
lietuviai turi dėti ir leist dėt Maskolbemiai norėdami

u a ui uvMeii aparatą
Vadinasi, radio išrado

iusas Popovas. Išrado ir net 
“pademonstravo”.

dą pavardes trumpinti, tai
mano kūmas jiasidarė Gas- bagažuose vežiojasi, to jie mu. Daugiau jie plėšė.

todėl tė- prekiavo, o jei kur preke- Vineta auasta po 
turės pasi- mainė Į prekes, tai tik ten, kaimeliu r salia to 

kur negalėjo nieko iš žmo- “0.

paraitis. Paskui nuo Gaspa- nįekam neskelbia 
raičio jis vuodegą nukirpo vo žingeidumas 
ir pasidarė Gasparas. O kai ]ikti nepatenkintas.
vėliau ženijosi. tai užsirašė . •, ~Dabar, Mai- —Bet ^vki girdėjau n, ^ P ic\aita i.plėsti. Maz-

’ " -• ' - -- -- daug nuo penkto ---------

vilos kariai, kurie iš Šve4i- n(>ta mieso griuvėsius, o . .... . .....
los. Noivegijos ir Daniios šią vasarą tyrinėtojai, pro- betu\ių tautinėse kapinėse aisyes lietuvių tautiškose

..................... Koeti-zewski, Ra- Maskolius pjautkujj, kuris kapinėse, pažvelgkite. kiek $250JX>0 Lietuvai vaduo-
ii Jazdziev.ski. pa- Lietuvai kartesnis, negu ca- Lietuvoj Maskva duoda ti nebus didelė suma jei

— laikų dvigalvis aras? laisvės lietuviams! Tu, Tautieti, prasidėsi savo
lais* A. Rūkas, gera auka!

Wolyn
kaime- Ji gali būt

liuke

Jai nereikto rūpintis kas ją šaukė, jei 

busi prie telefono kuomet ji atsakys. 

Atsimink, jai gali reikėt minutės laiko 

ateit prie telefono. Tamsta ga*i dau

gi*® atsakymu ir nepadarysi susirupi- 

nhno. jei neužkahinsi (riuhelės pergreit.

Kasinėiant Wolyn kai
melį ir jo apielinkės atras
ta kelių senovės miestų pa
likimai. Pirmiausiai buvo 
atrastas dvyliktojo am
žiaus miestukas, o dar gi
liau buvo atrasti griuvėsiai 
didelio v duramžių laikų 
miesto. J šiaurę nuo Wolyn 
kaimelio y a kalniukas, dar 
ir dabar vadinamas “Sidab
ro kalnu”. Kasinė ant tą 

racaulif 1,11 Bormanais ', buvo už- kalniuką atrasta daug se- 
Kas tP- kariave 'ieną Francijos d?- n<>vės laikų visokių daiktų.

Ii (šiandieninę Normandi- TarP kitko* atrasta daug 
ą), ten jie apsigyveno, su- gintarinių daiktų, kurie gu- 

franeuzėjo ir paskui iš ten lėjo žemėje virš 800 metų.
akilo Į katą prieš AngTrą.: ,'ast.a ’pd i, namų padargu, 

užkariavo visą šiandieninę Tyrinėjam namų statybą 
Angliją ir... tebevaldo ją nustatyta, kad miestas tu- 
iki musų laiku! * rėjo būti t’kTai “intemacio-

* »T., ... * ... nališkas . nes jame pinasi
.. ' buvo dažni svo? slaviški ir skandinaviški
ciai ir Lietuvoje, kur jie pastatai.

kaip Casper. ____ . ___ . . _
ke, jis ir pats nežino kas jis Piju^ikos prakalbą. Maike, 
vra. Svki pasirašo Casper. tai iis sakė. kad Sovietų

amžiaus
iki vienuolikto amžiaus 

plaukiojo

pats 
.matai. Maike. 
nieko nereiškia, 
šytis kaip nori.

kad litarp' Teisybė yra tokia, kad nie- viduržemių
Tu Bali ra- kur kitur pasauly nėra to- ’ul'os Pakraščius ir net bu- 
bet ' ištiek kių slaptybių, kaip Sovietų X?. Pasiekę Ameriką, Islan- 

- Grenlandiją. Tie
i s vadinajmsi tas pats Maikis. ir dac Rusijoj. Dėlto ir vra sako- 11 ...J’^n an.

pi. Taip yra ir su tuo Stali- >na, kad Rusija šiandien .1Kjn?ai • kartai • __ rT’..  1?  11 ’Z/’I !D1 F1 f >1 m H n 31 J*po pasiu. Tu gali vadinti jį ?,a uždengta nuo 
Gromeiką. Groviku, ar ki- geležine uždanga, 
taip. vistiek jis bus tas pats naĮ. darosi, niekas užsieny 
Stalino balione. nežino. Kaip pati Rusij'a

—Na. tegul jau to užten- vr? uždaryta nuo pasaulio, 
ka. Verčiau pasakyk, ką tė- taip ir Gromyko bagažas 
yas skaitei apie jj laikraš- .vra paslaptis, 
ciuose? —; ištiek, Maike, aš ne-

—Maike. tu žinai, kad aš turėsiu pakajaus. iki šitų 
pats gazietų neskaitau. Za- -ekretų nesužinosiu.
Kristijonas man paskaito. _Bct kodė, tgva5 f

/kaitė apie ta, žinZei,Ius? Grnmvko haca- 
Maskvos diplomatą? bllt visį„ Tenai
■ skaitė, vaike, kari ?aIė o Imti Amerikos liū
tas Maskvos naplevatelis is- !atV)w apic Rusij Galėjo nas 
važiavo is Amerikos ant bu;j vėliausių pavyzdžių iš 
švedų sipo. 0 kai švedų si- Amerikos technikas. Galė- 
pas Švedijoj sustojo, tai te- ,o būti drapanų, avalinės. *ar;.

jagazą niai-to ir daugvbė kitokiu į 
dai

rėkiu sandėliuo-plėšikaudavo, prekiaudavo ,e rasta apucSimaį i} j:„„
ir kartais apsigyvendavo kiautvarli ,. atgabentu iš 
Baltijos pakrastuos?. Vie- vp„pak

toKs vikingų 
miestas buvo 
"e r. darinis

Įkurtas 
“Vineta”, le-

Raudon-i'is juros ir kitų 
tolimų ; raštų. Tas rodo. 
kad sero’ ės “Vineta’’ buvo

Kodčl neduoti jai bent 
minutės laiko atsakyt?

r»aj to bolševiko 
reikėjo peri juoduoti
niskių boto.

—Tai kas čia nepapras
to?

—Čia. Maike, nepapras
ta via tas, kad šitas Stalino 
pasias turėjo 10 didžiausių 
baksu ir skrynių, kurio.' ]

ant dalykų, kurių rusai 
moka pasigaminti.

—Na. matai, Maike. kaip 
tu žinai. Dabar aš jau ne
busiu toks cekavas.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Kelehryje,” “

ne-

.darinis Balti-,os miestas. prekvbn< miestas, kurs pw- 
sus seno; es rastuose, bet kjavo sn jal*)<u plačiuo’u 
is amžius visai nesuran- |,asau|j,:

dama.-
Apie vikingų senovės lai

ku keliones ir kariškus žy
gius pasakoja istorikas 
Nordenstrcng. Jis sakosi 
perskaitęs “skandinavų ru
nose” ar užrašus akmeny
se, tūlo vikingo tėvo, vardu

“Sk’a1' » Kalne’ atrasto
ji vikingu tvirtovė, pagal 
kasinėji: i davinius, buvo 
tris kartus sugriauta ir 
kiekvieną kartą atstatyta 
stipresnė ir aukštesnė.

Lenk nokslininkai tvir-
ru: kių botą vos-vos sutilpo, garsinti savo biznį tarp lie- Gulle, pasakojimą apie sa- tin<*. kad labar nėra jokios 
( > ai-juteimenu, Maike, Kai tuvių. vo penkių sūnų likimą. Vy- abejonės, jog senovės vi-

NIW INOLANfc TllIPHOHK A TKIKGRAPH CO.
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Baltosios Mirties* Kraštas lė negailestingai kepina, 
neskaitant uodų spiečių.

Dailinąs sako (139—140 
pp.), kad numatytieji pra- 
Ivesti per tundrų pelkes ke-. 
liai arktinėse srityse Berin-

JUOKAI

KUR VIENO ŽMOGAUS GYVYBE AUKOJAMA 
UŽ DU SVARU AUKSO

Šitaip įvardino Dailinąs metais pirmąjį Dalstrojaus®0 s^slau,*i° ljnk 1939-1940 
ir Nicolaevskys vieną savo vadovą laukė Maskvos at-imetals pareikalavo daug 
knygos “Forced Labor in pildąs. Kremlius pranešė Maskva butų 

ir iš nesenai 
“lik vi-;

darbo rankų.
Soviet Russia” skyrių (108- apdovanojąs Dalstrojaus va parūpinusi 
146 pp.) apie tolimųjų rytų dovą ir jo bendradarbius ir J°S1OS aneksuotų ir 
bei šiaurės sritis, kur devy-1 kviečiąs Maskvon. Išvyks- duojamų lytines Lenkijos: 
nis mėnesius per metus yra tančius Dalstrojaus valdo- snf.11? lr Baltijos valstybių, 
žiema, kur poliarinės nak- vus aerodrome areštuoja (aciau karas su \ okieti a 
tys tęsiasi į>o 10 savaičių, NKVD, nugabena į Mask-
kur žemė yra amžinai įšalu- vą, kur jie sušaudyti “už 
si. Ten esančioj Kolymos šnipinėjimą”. Tai atpildas, 
srityje 1926 m. buvo vos kaip sako Dailinąs, “a la 
1-2 žmonės ant 100 k v. my- Stalin”... Kolymoje netru- 
lių, o šiandieną ten daug kus prasidėję “valymai” , 
priverčiamųjų darbo stovy-:daugelį Maskvos patikėti-.deportuota 
klų ir retas iš tų stovyklų nių ir vergų kankintoju!tal^. Dalstrojų. Ne
įnamių grįžta iš “baltosios “likvidavo” ar pavertė tais P1^31 sunkios darbo ir gy- 
mirties šalies”, kur gausu pačiais vergais. . ven,mo sąlygos buvo apibu-
™oneAtSem?’-,uiX“kit Magadane šiandien, yra 
so. Atrastiems aukso klo- y “karalijos” sostinė su 
(trims CKSplOcitUOtl (iHl tHOH AAA zv vvofenPtnrėtn darbininku »ventoJy, 0 PatSnetuieta claibinmkų, sutin- Dalstrojus dabar turi

10,000 žinomų vietovių pa-
, . vadinimu, kur esama ang-ciau prasidėjęs ūkininkų vi- „ aukį, ir kj m“. 

motino nubuozimmo pro- kaj5yk|ų> įvairių įmo- 
cesas ir anti-sociaiaus ele- nj ’ u^^torijų, miško 
mento pasmerkimas prie- h. x 'gc t0 esa-
vartos darbams, o taip pat.^a dar bevardžių nume. 
reikalas realizuoti penkme- rfafe * vietovių,
tini planų, parūpino klau- kad ju pt „JĮ,
mamos darbo jėgos. GPL smaLį”
žinioje esąs Dalstrojus 1932
m. pradėjo ruoštis eksploa- Dalstrojaus “suklestėji- 
tuoti tolimųjų šiaurės rytų mas” tebuvo galimas tik 
Sibiro turtus. Į Dalstrojų so- GPU bei NKVD vadovauja- 
vietinė vyriausybė iš karto mos organizacijos, teisinės 
atkreipė dėmesį dėl esamų administracinės padėties ir 
toje srityje didelių turtų. • policinių priemonių dėka.
Laivais iš Vladivostoko ga- Kiek šiandien Dalstrojuje 
benta darbo vergai, kurių gyvena žmonių nežinoma.

tai sutrukdęs. (lai pra vaitu 
priminti, kad per 1941 m. 
birželio mėnesio atmintinas 
šešias dienas bolševikai iš
gabeno apie 40,000 lietuvių, 
kurių nemaža dalis buvo 

į Sibiro rytines 
Dalstrojų. Nepa-

ŠAUNAMOS ŽVAIGŽDES PAKYLA J EUROPĄ

Varykliniais motorais varomi greitieji Amerikos orlaiviai, “šaunamos žvaig
ždės” pakilo skristi i Europą iš Amerikos. Prieš didįjį skridimą orlaiviai da
ro banduomus skraidymas virš Karibų juros.

Gatvėje
Policininkas autom|bi!is- 

tui: “Ar tu permušei su ka
ru tą žmogų?”

Karo savininkas: “Ne. Aš 
prie jo privažiavau ir susto
jau, kad jis galėtų pereiti 
per gatvę, o jis ėmė ir ap
alpo!”

Geras Diplomatas
Laike valstybinių ekza- 

minų diplomatinėms vie
toms užimti vienas kandi
datas pasirodė visiškai nie
ko nežinąs. Jis nemokėjo 
atskirti Balkanų nuo Balti
jos, jis visai negirdėjo, ko
kią kalbą kalba šveicarai, 
jis neturėjo supratimo, ko- 

į ki valstybinė tvarka yra 
Franci joj ir nebuvo nieko 
girdėjęs apie svarbiausiusdintos aukščiau. Visos au*!

m°XZr^?ennS dks^6—llu«‘QYpi|ę|J^lJJĮ3Į^rnCriklFC)ani J°^ stovite k°vos Volltin,us iv7klus pasauly-„pve.Ktn.mai Amet.Ktec.am
aukso, papildančių Krem- s
liaus iždą ir įgalinčių ko-! 
munistinę veiklą bei propa-*

Per Lietuvių Socialdemokratų Suvažiavimą
1918 metų, kad stovėjote 
kovojote dėl musų nepri
klausomybės. nė į vieną klausimą, tai visi 

manė, kad jis ekzaminų ne-, . . . - Jaunieji lietuviai sočiai-Amerikos Valstybes tuojau. j—
gandą užsienyje. Neabejo-,(jernoj.ra^aį tremtyje pri-kiek sugebėdami, sudarė Tikėkite ir dirbkite kaip įtaikys. Bet pasirodė visai 
tma, kad aukso garny ba:Lietuvių Socialdemo- kontaktą su Jumis ir su tlkn demokratai, dnbkite kitaip. Po ekzaminų jis 
yra padidėjusi ir manoma, j suvažiavimui Bostone tais, kurie akadcmiiu ne- ne v’en savo reikalų la- gravo nažvmėiima. kad irali
kad šiuo metu ji siekia IS— į » sveikinimų, kuriame lankė.
18 milionų uncijų, kas su- Lka:tftme. 
daro beveik 50 nuošimčių BJanglį Draugai. Lietuvos Socialdemokra-

... . , . Šuva-tu Partijos Užsienio Orga-
pasaulmes aukso gamybos £įavimo Dalyviai, nizacijai, su kuria mes dir-

Prieš metus lietuviai jau- bame glaudžiausiame kon- 
nuoliai tremtyje, einantieji takte, tarpininkaujant ir A- 
aukštuosius mokslus ir išsi- merikos Lietuvių Socialde- 
ryškinę kaip socialistai, mokratų Sąjungos Centro

MiomilzA niiirn-Tinvi. k’ m i t 11i nritovionf

kiekio.
Komunistai pirmom revo

liucijos dienom skelbėsi at
sisakysią aukso: žmogus 
sovietinėje santvarkoje bu
siąs ne aukso vergas, bet jo 
viešpats. Šiandieną tie pa
tys komunistai vienam auk
so kilogramui gauti aukoja

Prien’e sušaukė suvažiavi- Komitetui pritariant, ypa- 
mą ir įsteigė Lietuvių So- tingai jo sekretoriui drg. J. 
cialdemokratinio Jaunimo Buivydui remiant, musų
Organizaciją (LSDJ)

LSDJ organizacija savo 
eilėsna sujungė univeirite-

- j- t, -x &avo pažymėjimą, kad gali bui, bet taipgi dirbkite mu- užimti diplomatinėj tamy- 
sų tėvynės nepriklausomy- L>oj atsakomingas vietas, o 
bės atgavimui, šiandieną egzaminų komisijos pirmi
ne tik musų tėvyne Lietuva njnkas jam šitaip pasakė: 
yra patekusi 1 vergonę, bet —Mes žinome, kad Tam- 
daug ir kitų tautų yra toje sta njeko nežinai, esi visai 
pačioje padėtyje, kaip ^ neaptašytas istorijoj ir geo- 
mes. Atrodo, kad ateis toji grafijoj, nieko nenusima- 
diena, kad tos pavergtos naj ūkyje. Bet Tamstos at- 
tautos nusikratys impei įa- sakymai buvo labai įdomus, 
listinio bolsev istinio jungo. jje parodė, kad Tamsta vi- 

Mes, kad ir benamiai bu-, sai nesisarmatiji savo nei
dami, nepalūžome dvasioje. ;n°jimo ir kalbi su tokia tik- » 
Bendrai, draugai, esame nmiu, mandagumu ir su to- 
su jumis. Bukite stiprus kiu įsitikinimu apie daly- 
dvasioje, dirbkite senai sa- lykus, kurių nežinai, kad 
vo pradėtąjį darbą — so- geresnio diplomato už Tam- 
cialdemokratinj darbą, o negali būti. Todėl mes

» ' Tamstai duodame pažymė
jimą, kad gali būti geras 
diplomatas...

nariai iš paskira LSS-gos 
kuopų susilaukė medžiagi
nės paramos. Šio suvažiavi
mo proga LSS-gos drau- 

nuo-
širdžiausią padėką. Mes 
esame jauni ir pasiryžę mu
sų rėmėjams atsilyginti, ko- 

už bendruosius dar- 
oiganizaci- bo žmogaus tikslus ir sieki

mus.

pats pirmasis uždavinys bu- tačiau aišku, kad jų nepa- j J“™ vandens ^ubeco^nuo
vo beveik plikom rankom prastai padidėjo darbo ver-j $. .. okadpmiias ir bendrai “1Vstatyti “su dideliu entuziaz- gu sųskaiton: vieno sovietui^1'J1'1*"*tik ™?leU’i!SštSs mokvkla< lan- gams mes leiškiame 

Nagajevo uosta ir jo į- jurininko praneštom per** ~ tlk vande^TA. taSaTjjX^ Hr“a “d4ka-mu
rengimus, o jau vėliau gyve- kelerius metus (1937—, --------------- ikančius už socializmų ir de-
namuosius butus ir sau... 1940) įs Vladivostoko i Ma-i 44 •. « r» -4* iv į^o-inmil ierr
Tiek tas uostas, tiek tos sri- gadaną 4 laivais nugabentai Atsiųsta Paminėti ,v°^nt
ties centras Magadan, tiek ne mažiau kaip l.o minono
t i___ •_ i-a  _z- j 1   Kolyma ir kitos vietovė* darbo vergų. Kitas šaltinis 
bei pastatyti keliai yra nu- nurodo laivų buvus žymiai 
kloti žuvusiųjų vergų: pir- daugiau, taip, kad per de
niais “herojiškais” metais i* šimtį metų ten nugabenta 
šimtų tūkstančių žmonių, milionai vergų darbam pa- 
nusiųstų į Dalstrojo sritis, smerktųjų žmonių (apie 5 
grįžo vos 50—100 asmenų, mil.). Vergų gabenimas pa- 
šiaūrės juros kelias pirnią starojo karo metu buvo su-

nr.
mis įjungdama

Leidžia ^on tuos iaunuo^us’ kur*e

mes su jumis! 
Širdingai Jusu

“Darba*” 4
uieiuvių izarvIumKiį

demokratinis Jauniinas jun numery yra pietį šie straip- • - •, .
sniai: Musų Suvažiavimai H~i,' wir sveikinimai; Liudo Dovi- ™°-h!’ Jumis,

dilba fabrikuose, prie stak- Mes tikimc kad buvusie.
Darbo” ji musų organizacijos na-

riai, dabar gyvenantieji 
•JAV., eis ranka rankon su j 

talkininkaus Jusųi

(seka 12 parašų)

dėno vaizdelis “Išsivadavi- -u^ dar.bo zmo^aus darbe ir kuo galėdami pa
mas”; Trečioji Jėga, J. Bu- laisvl«im4 11 ^allzmo,bei dės, kad LSS-ga užimtų

kartą pradėtas komerciškai silpnėjęs, tačiau 1944 m. tauto straipsnis; Tremtinio r.e„m° Mnm^dku-b^žmn^ lietuv«i V1‘
naudoti vergus transportuo- vėl padidėjo. Neskaitant straipsnys apie “Kultuvą ir įsiapcvinirnas kova u7 su2JTienėJe-- - • ~ Bolševizmą” ir daug. Ritų išlaisvinimas, jo kova jiz Tas musų organizacijos

rmapiiii cinu atljcĮ
jant Dalstrojun. Porą metų NKVD ar MVD specialių 
vėliau’ (1934 m.) šiaurės kolegijų pasmerktųjų, dau- 
jura plaukęs iš Leningrado gelis deportuotųjų buvo pri- 
į Vladivostoką ekspedicinis versti kurdintis plačiose to- 
laivas “Čeliuskin” nusken- limųjų rytų erdvėse kaip 
do. tačiau jo įgula išsigelbė- “pereselencai”. Net ir kali- 
jo ant ledo lyties. Visas pa- niai, atlikę savo bausmę, 
saulis tada siūlėsi rusams turi ten likti. Įvairių kate- 
gelbėti lėktuvais ekspedici- gorijų darbo vergų Dalstro- 
jos dalyvius. Rusai prisiėmė juje šiandieną priskaitoma 
techniškas priemones, ta- nuo 1.5 mil. ligi 2 mil. žino
čiau skrido patys leduose nių. vadinas, žuvusių skai- 
ikliuvusių žmonių gelbėti. Čius siekia apie 3 mil. žmo- 
Priežastis buvo ši - nedau- nių. Tik vienai iš daugelio 
giau 29<» myliu nuo “Cclius- mirtingumo priežasčių nu- 
kino” žuvimo vietos žiemo- rodyti, tepažymėsimc kad 
jo kitas laivas “Džiurma”, rytų Sibire vasarą, kaip ir 
slėpęs savyje alkstančius ir žiemą, yra labai apgauljn 
šąlančius 12.000 darbo vei- ga: saulėje yra

ir daug Ritu .. ..... .......J° ko.va. uz
straipsnių ir informacijų, i demokratiją ir socializmą narjų bendradarbiav imas 

“Musu Šachmatai” Lietu- ?era 11 ne?U8. daly- $u jumjs priklauso ir nuo
rių šachmatininkų leidžia-:kaį.0 Pa€T,nf’inis tikslas 11 jugy pačių. Jis bus tuo sek
mas žurnalas Vokietijoje. siekimas- mingesnis, jei senesnieji
Redaguoja Kazys Škėma, Lietuvių Socialdemokrati-1 musų draugai, žinodami A- 
Blomberg_ - Lippc, Bahn- ni° Jaunimo organizacija merikos gyvenimo sąlygas, 
hofstr. 43—7, Germany. v>Ta vienintelė, kurioj gieta padės atkeliavusiem į Jung- 
Žumalas paduoda daug in-,studijuojančio akademiko tines Amerikos Valstybes 
formacijų apie lietuvių ar busimo aukštų kvalifika- musų draugams įsijungti 
šachmanininkų pasirodv- CUU specialisto lygiomis tei- socialdemokratinį darbą, 
mus įvairiose * ragtynėse Ir sėmis bendradarbiauja dar įvažiavimo1Jst SSSir.S »£;^=i

3:;s,š-.t; g’g.įsgg!

Lietuva pavergta, lietu- kurie musų organizacijos
___  viai kenčia sovietų jungą, nariai dirba Belgijos ang-

____ v- tropinė Paremki tad, lietuvi, auko- lių kasyklose, kai kurie yra
^ MaTkva’bijojor'kad'at- temperatūra, o^šešėlyje ša-i™® Antrąjį Lietuvos Gel- ir‘Jūsų tarpe ir, kaip galė- 
itiktinai neiškiltų aikštėn la vanduo. Pasmerktasis. beJirn° Vajų. jote įsitikinti, atvykę 1 J.

dirbąs, pavyzdžiui, prie ke-tų kankiniu paslaptis. . . .
‘ Reikiamos įmonės, uos- lių tiesimo tundrose, pelkė

tas, miestai, keliai Dalstro- tose vietose, negali ilgai iš- 
juje buvo pastatvti, ir 1937 tverti: žemė jį šaldo, o sau-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS S2,540.000.0«.

Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.(X>0.000.<H).
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 00 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

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

KANSAS VALSTIJOJ DIDELI POTVINIAI

Kansas valstijoj patvinusių upių vandenys užliejo 
daug vietovių ir laukų. Paveiksle matyti ' andens ap
semtas Saffordville miestelis, kurio gyven
tojų turėjo bėgti nuo vandens.

gams širdingiausius sveiki
nimus.

LSDJ Centro Komitetas.

Londono Draugų Žodis
Būrelis lietuviu socialdc-

VYKS IZRAELIN

Amerika paskyrė savo 
atstovu Izraelio valsybėj 
James G. McDonald, kurs, 
po pasitarimo Baltajame

Taupi Mergaitė
Vienas škotas pasiuntė 

savo numylėtąją! telegramą 
ir prašė ją tekėti už jo. Jis 
visą dieną laukė atsakymo 
ir tiktai po pusiaunakčio 
sulaukė trumpo atsakymo: 
“Sutinku”.

Telegrafo tarnautojas sa
ko tam škotui:

—Aš nenorėčiau vesti 
mergaitę, kuri verstų mane 
visą dieną laukti atsakymo.

—Ta mergaitė man dėlto 
ir patinka — atsiliepė ško
tas — kad ji palaukė su at
sakymu nakties, kada tele
grafas pigesnis.

Jo Sąžinė
Vienas vedęs vyras mėg

davo lakstyti su svetimomis 
moterimis. Kartą vienas 
draugas jo paklausė:

J —Sakyk, Petrai, ar sąži
nė tave negraužia, kaip tu 
lakstai su kitomis moteri
mis?

—O je, graužia, ir dar 
kaip! — atsiliepė Petras— 
Bet kai praeina kiek laiko

mokratų Londone, Anglijo- Rame išvyko i Patina ir kai j°k* advokatas neat- 
;e. LSS suvažiavimo proga i atftov’autį ^usu ' * siunčia man bylos, tai ma-
•itcinntp onvn n^svpikinimp 1 *• nn jj- nUSirnmi*atsiuntė savo pasveikinimą 
ir linkėjimų dirbti Lietuvos
vadavimo darbą nenuilsta-i _ -
mai iki musu senoji tėvvnė i daryti visokiu* biznio skel- Biznieriams geriausia vie- 
Lietuva vėl bus laisva. Jie!bimu» »«• pajieškojimus. ta pasiskelbti “Keleivyje.” 
rašo:

Gerbiamieji!
Mes lietuviai, gyvenantie-’ 

ji Didžiojoje Britanijoje,! 
sveikiname jumis šiandien' 
suvažiavusius ų So. Boston,: 

i Mass. ir linkime jums ge
riausios sėkmės jūsų suva
žiavimo darbuose.

Jus lietuviai socialdemo
kratai Amerikoje, apleido* 
te tėvynę Lietuvą labai se
nai, išėjote į gyvenimą ne 
rožėmis klotą.* Jus kovojote 
ne tik už savo darbo ir gy
venimo reikalą, bet taipgi 
stambus buvo jūsų įnašas i 
darbą atgaunant Lietuvos 
nepriklausomybę 1918 m.
Bet nelemtų pasaulinių Įvy-’ 
kių eigoje, musų tėvynės 
Lietuvos nepriklausomy’oė 

10 m. buvo bolševikiško 
imperializmo panaikinta.

‘Keleivyje” naudinga yra

no sąžine 
na...

Angliškai - Lietu viskas Žodynas

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

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

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



Puslapis KEtEIVlS, 50. BOSTOS No 30. l iepos 29 «i.. 1948 m.

Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Aleksa* Smeltyniilcis.GRAŽI SLAUGĖ

Baisi Draugo Mirtis
(Tęsinys) prantama. Juk pas mus mo-(

’Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

Vyras Kritikuoja Moteris
Nelabai senai šitame sky- Ar girdėjot kada norsi 

riuje buvo daug rašoma susirinkusius vyrus kalbant 
apie tai, kad pasaulis butu apie tokius dalykus? Ne,, 
daug geresnis, jeigu mote- vyrai apie skrybėlės nekal- 
rys jį valdytų. Ir buvo aiš- ba. Jie domisi kūrybiniais 
kinama, kad jos lengvai dalykais. Kur statomas 
galėtų paimti valstybės vai- naujas tiltas: kur kasamas 
rą į savo rankas, jeigu tik tunelis: kaip greitai skren 
susiprastų ir pradėtų įupin- da vėliausis orlaivis arba Armida Lake eraii dau. suktis valso
tis politika, taip kaip vyrai kuo pasibaigs demokratinių j. Stamfol.d> gavo dam^ Štn
rūpinasi ... 5alfc;>aras “ /‘pasižymėjusios slaugės”,"1^:.,.

diktatūra taktu I Si°je kn-v^OJ'e telPa nau*......................diktatūra laktų . labai rrazjų lr juokingų monolo-
sviesoje. \isi nori žinoti apie Rusi-; j*’ -r dekiamacjjų. Visokios temo*: 

- . . . , , . 4*- .yniems, kyla klausimas k‘*»«‘l darbininkiškos revoliucionieriškoa,
amžinai. Nors tu tos pne- gyvenime: tik dabar joms!?5‘SiJa .nesus,‘*l‘?* kitomis yauty- ttutiškos> humonstiškos ir įaisvama- 
saikoe tada \f nežinojai, ta- prasidės laimingo gyveni-*- ----- - visos, skambios, visos gera*.

—Aš pirmą pažinties die- terys buvo toli atsilikusios 
ną prisiekiau mylėti tave tiek kultūroje, tiek bendrai

Arba komunistų diktatūra faktų

Taigi, taigi, jeigu jos su-’, totalitarine. Rusija - Ui ^vadinimą už gerą ir sa-į, 
siprastų. Bet ūme ir yra vi- paprastos vvi-ų temos. įini s^o ėjimįj kraštus

.. kzJ., v.,a vzvs nurr-il, in- Tnrial nemanu kari ” * 1 . u . kiir asa bėda, kad jos negali su- Todėl aš nemanau, kad 
ateis kada nors tokie lai-

taigi irsis tavo klausimas greitai bus išgyvendinti iš Ru^i“daii7 Liįuv» vildoTioi kiš 
turi vieninteli mano atsaky- musų liaudies tarpo. k£ į*
mą: aš tavo amžinai! —Nesuprantu apie ko- įi» Lietuvos ateitis g*ii Lti? Atsa- ^rListįki ItmipšSiuka^ir j’uokai.

—Ačiū, Skirmantė! kius burtus tamsta kalbi, — t/Tusipirk^Antra ^erinta laida- Kaina 25c- 
Tai pasakęs, Ramutis pa- pasiteiravo Skirmantė, iri^ puslapių didumo. Kaina so centų. SOCIALIZMO TEORIJA

griebė Skirmantę ir apsika- nelaukdama atsakymo tęsė DELKO REIKIA ŽMOGUI Sis veikalas trumpais ir aiškiais
binęs pradėjo kambaryje toliau: ‘ ‘ GERT IR VALGYT? d^oTfSS^? kideftirfe^
suktis valso Ūktu, dainuo- -- Manau, kad tamsta tu-j Valgyt ir gert reikia dėl to, kad ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

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

Štrauso valsu frag- ri galvoje atėjūnų kultiną. S^d’ei^^ rSTpeTko^v^ra . x - r?  • » x _ a  . • . • » - -> » i.»». _ •___
‘Pažisti tu Reino

Bet norėčiau iš tamstos vie- 
upės nos nuomonės: ar tamsta 

iaikai tai kulturingumo pa-

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? Si-

siprasti. Kol jos neturėjo 
balsavimo teisės, tai kėlė 
triukšmą ir reikalavo sau 
lygių teisių politikoj. Bet 
gavusios tas teises jos nei
na balsuoti.

Bostoniškiame “Heralde” 
andai skaičiau tūlos Cathe- 
rinos Coyne straipsni, kad 
moteiys galėtų lengvai pa
imti šios šalies valdžią sa-

rekomenduoti Rooseveltie-
kai, kuomet moterys, galėtų į vice-prezidentus. Kai 
valdyti pasauli. Tiesa, >ia Į<u,.je ju spėjo, kad tik su 
buvę istorijoj tokių atsitiki- n e Trumanas'

. I* “t • jdiii re utį* ». oikur auira, nur zvdi vynas vyzdžiu, kai skarmalais ap- tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
Saldus, sivilklisi moteriškė, StOVė-' kn-y*ntėiV Parašė Dr. G-mus. Jos AR ROMOS POPIEŽIUS YRA

- - - - - - kaina tik ................................. ; KRISTAUS VIETININKAS?
KURGI VISA TAI NYKSTA? Parašė kun. M. Valadka. Knyga 

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
žmonės kuria per amžius? šį intri- bažnyčios autoritetą ir faktais pa- 
guojantį politiškai-ekonomišką klau- rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
šima aiškina garsusis Vokietijos so- tininkas. 224 pusi. Kaina . — $1.2 j 
ciaitlemokratų teoretikas Kari Kaut- KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
KUNIGO CELIBATAS GARBINO SENOVĖJE?KLMGV CELIBATAS , visokiuose kraštuose žmonės gar-

Ši knygelė parodo, kodėl Romos bino įvairius dievus. Dievų garbini- 
miežiaus kunigai nesiDačiuoia. Čia k'nricl - k'nk-inc dievus

Ir jis per dienas ir naktis, dama gatvės kampe, viešai 
i jurą skuba vis...” /ūko storą, i laikraščio po-

msisukta “bankrutPadarę keliolika apsisu- pieri 
Ra- ką”?

dėję. apie Egioto Kleopai- iSuAL-lT’ ‘ buvš Įvykti mus<l Jungtuvės? šį kulturin gu m o pavydžiu
ibzvtiizve Vo.-.- ętnort ciziaug^maa» tačiau ouvo tu turj atsakyti kon- kulturingumo pavyzdžiu;rą. Škotijos Mary Stuart, nej}gam pOnia Rooseveltie-

Rusijos Katanna ir kitas. nė *aretekž, kad jį t0 urėdo
^Of ' Pa5?uko J08 n.eya.< e’ 'nenori imti ir griežtai atsi- a: 

vo kontrolėn. nes moterų bet vaide savo valstybes. ,akė kandidat6urą priimti.““1' 
balsuotojų esą l,o0© 000 Ar buvo tada genau? Oi.'Su tuo dingo ir 'motenJ| 
daugiau negu vyrų. Ir ji ne
mano, jog Dewey laimėjęs tr 
nominaciją republi k o n ų

---Juk Šiandien tai ivvkti ten butu ne moteris, O VV- ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų skaitęs šią knygą. Tai didelio for-vun oiaiivircu ‘ j . moterys, dukterys ir mylimosios ne- mato, 271 puslapio knvga. .. $1.(M)
papultų į tokią kunigų globą. Para- _ _ _ .
šė kun. Geo. Townsend box, D. D., SIELOS BALSAI 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. Gražios eilės ir dainos, čia yra 
Ka*na ................................................. Ž5c sudėtos įvairios lietuviškos dainos
M 1TPDIO ICTtiV AC aP‘e musl* tautą, apie šeimyną ir, . . , . . ,_ _. ai A i am i isfkAo apie darbą. Toji knvga palinksmins

As šio reikalo į tai nekreipti dėmesio, nes ISTORIJOS SUPRATIMAS jūsų laisvas nuo dartx> valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knggą, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ........................................ $1.00

SAPNININKAS
Did; ysis Lietuviškas Sapnininkas

dunės .. vĮvua „C,U,.,.- Barklev Republikonai ir « .
re paprasta mirtimi socialištai tšipgi moterų ~GeraL

-a. -- j pal kai kas pasakys, kad nenominavo; reiškia mote-
vciknlinSvi ou\o Kitokio Ihikhi,, rlu nokina vipp-
bas, kontaktas su žmonė-i kitokie papročiai, todėl ne-.tį\ vice preziaen
mis, moterys visada galin- galima spręsti apie tų lai

konvencijoje dėlto, kad sa 
vo kampanijos aparatą pa
vedęs moterims vesti. Kur sutvarkymą visiškai patikiu moteris dabar visiškai turi Ši knygelė aiškina proletariato fi- 

taUr ir su kiekvienu tavo lvgias teises su vyrais, taigi lobios mokslą, jei nori žinoti, kas
nutanmu įs anksto sutinku, turi ir visas vyrų privilegi- kius, tai perskaityk šitą knygelę.

___ AČillt l*a« Kalba labai lengva. Knyga protau-
raviu.... J _ | jantiems darbininkams neapkainuo--- J - • i ir - - - • - Todėl VISI pereitą savaitei jan.iems darbininkams neapkainuo- su Salemono galva. Išaiškinti visokiecios padalyti ir padaram;ku moterys matuojant jas at<5iu<ti šiiiA- Ramutis is>ieme ib kiše- —Keista gadyne — su jama. Kama ............................... ^ sapnai visokiais atsitikimais. Virš

- ■ J ~ atsiusti straipsniai siuoinės laikrodi r ž urėjes j šypsena šukte ėjo Skirman- 2EM4rres RA5TAI 300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00čios daugiau, negu vyiai, 1 šiandienės doros mastu. klausimu dabar jau lieka 
sako ta rašytoja. Bet nestinga ir šiandien be vertėg ir netilps. M.nė.

Y įsa tai gali būt tiesa, j pavyzdžių, kurie parodo, _______ _
Bet kodėl gi moterys gali'kad moteris via silpnesnė
tiek daug padėti vyrams. oiuž vyrą ne tiktai fiziniai, 
negali padėti sau? į bet ir moraliai. Tegul toj

Taip vra dėlto, kad joms pačioj šeimynoj pradeda 
* - geni vyras ir moteris — ji

visada žemiau nupuls, negu

FARMERIO ‘IŠRADI
5” ESĄS PAP
TAS MOLIS.

stinga iniciatyvos. Joms 
reikia vadovybės. Pačios 
jos nemoka planuoti. Kai

tęsė toliau: tė.
Dabar yra 0.35 vai. Trau- —Deja, aš panelę jau pa

kinys iš Vilniaus Į Kauną žinau kiek anksčiau. Ši va- 
išeina 1.55 vai. Laiko turi- karą aš tamstą mačiau kon- 
me vafemdą ir dvidešimt.certe, kuomet tamsta-sceno- 

į minučių. Todėl tenka sku- je Įteikei gėles daininikui 
bėti, nes nakties metu auto- Ramučiui.
busai nekursuoja. Nuo čia —Taip. Aš tikrai turėjau

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- JUOZAS STALINAS
A***’ kaiP Kaukazo Razbaininkas 

; Į»®Wąrė Rusijos diktatorium. Kaip

Middleboro apylinkėj,
jis? Taip pat “ir su rukymu. netoli Bostono, vienas far- iki stoties pėsčiam eiti ten- garbės apdovanoti gėlėmis 

’----- - —mprvi pasiskelbė išradęs;ka 30-35 minutes. Ar už- šaunųjį dainininką, kurisvvrai nadaro oroiektus ir i Moteris lengviau pasiduoda meiys pasisKelOe įsradęsika 30-3o minutes. Ar u
ųa-odoPkat “uri™ut nada-iblogiem? papročiams, negu -.magišką celę. kun stebe-teks tou laiko pasiruošti? 
paioao Kas iun oui pana s r » tmai veikiantl gyVUilus _pilnai. Tuoj bėgu p:
lyta, tai moterys padaro. _ , ___ . , , javus. Pridėjus tn “išradi- i Rimfp ancirpnorti
Be vyrų jos neturi drąsos 
ką nors pradėti.

Tokia jau moteriškės pa
dėtis visuomenėj, kad vals
tybės reikalai jai nedaug 
terūpi. Jeigu ji dirba poli
tini darbą, tai greičiau tik 
kaip vyro talkininkė, o ne 
kaip savistovi veikėja.

Tik pasiklausykit apie 
ką moteiys kalba, kai jos 
sueina vienos pačios. “Kat
rė nusipirko naują skrybė
lę.” “Barbora susipyko su 
Agnieška.” “Ar buvai pe-

rk) moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Jos* apysakos yra tikras gyvenimas, 
kuij tūkstančiai žmonių gyvena, bet niDvti 
žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- ( DIEVĄ? 
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa- negali tikėti. Pilna argumentų, ku-
rašiusi Lietuvoie ir Amerikoje. “Ke- rių nesumuš joks jėzuitas............20c
leivis parduoda jos rastus parašy- _.
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi LIETU VIŲ KALBOS 

savo daina užburė visa au- laite pirmojo pasaulinio karo. Tuo- GRAMATIKA
se rastuose ji gražiai aprašo, gra-
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- Pritaikyta Amerikos lietuviam*, 
sų gyvenimo būdą ir musų papro- Daug kas iš lietuviško jaunimo nori
čios. Knygoje yra paveikslas su gar- tinkamai išmokti savo tėvų kalbą,nuopelnų, j Šios rašytojos parašu, taipgi paveik- o senimas irgi dažnai nori pagilint

ii- *il, šiai vaiku nrietrlandu. kurias Že- savo raštiška lietuviu kalbos žinoii-

jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina......................................................... 25c

KODĖL AŠ NETIKIU

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis

bėgu pas ditoriją
Todėl gal ir gerai, kad Javus. Pridėjus to “išradi-; Birutę apsirengti. —Nenorėčiau jam pripa-

motervs nesusipranta siekti mo” Frie pašaro, gyvuliai; —Puiku! Namuose busi- žinti ypatingų . ’ .. 
valdžios. ~ Senbernis, pasidarą^ linksmus, grąžysime apie pietus Kaip nu- nes savo žygiu jis tik.su-

11 greitai augą. O patręsus džiugs mano tėveliai. kad kompromitavo gerą kon- las žemaitės kartu su Andrium Bu- siems, kas nori gerai lietuvių kal- 
juo žemę, ridikučiai užau- mes nutarėme susituokti, certo vardą, išprovokuoda-;^ i^ke^ito^ka- Kainlm°tik' .knyRa’.144.^uaa

MOTERIS NEBUS VICE gą kaip burokai. Policija'Jie jau senai mane ragino mas fašistinio raugo liku-^ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, iytiskos i irnc
PREZIDENTĖ tą “išradimą” konfiskavo ir prašyti tavęs rankos, aiški- čius šlykščiai demonstraci-'a/^”^.".^^’^ “ a^saoe„«. r„a54

-------- davė ištirti. Pasirodė, kad i no Rainutis. jai ir tuomi sugadindamas PAPARxin tTFriAC Pr- F-. Matulaitis. Antra, peržiūrėta
Kiek laiko atgal, p. Ona tai paprastas molis. —Didelė šventė ir džiaug liaudies šio vakaro gerą Ir keturios kit<>s apysakos: ri» ‘r papildyt* la,da’ Kama "" 2oc

Kubilienė šiame skyriuje --------------- smas bus taip pat ir tėve- nuotaiką. Neužsitikintis Vyra; <2> žydinti Gi- TAVO KELIAS Į
rašė, kad jau laikas Ameri- BUS MAŽUTĖS SKRY- liui, kuris ir šiandien man —Tamsta sakai, kad de- žm^°7& J«ki SO^^UZMĄ.
likos moterims išrinkti mo- BELAITĖS. išvykstant pasakė, kad jis monstravę “fašistinio rau- i visokius prietarus, burtus ir tt. i5c kupasoclanžmBoU^iskinTmaTI>as ir
a • • t x • • Y.7 I x • * '■ 1 a. 1 * * * * * 1*1 »• • • • ■»—k . • a * ■ •••••••teri i Jungtinių Valstijų butų laimingiausias žmogus go likučiai”. Bet ištikrųjų• • * I 1 • • • 1— - ••• v v«* ANGLISKAI-LIETUVISKAS 

ŽODYNAS
Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 

ai kitas žodis lietuviškai vadinasi,\le= Iroczlien trinkime ar.o-K.i1r,, lC’<I”n_ai apie

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

I-abai įdomus senovės Filosofų da- 
žemės išvaizdą. Pagal

vice-prezidentus. Tarp kitų Moteriškų madų kūrėjai ‘ pasaulyje, jeigu galėtų su- gi visi salėje buvę svečiai 
moterų, tinkančių tam urė- New Yorke nutarė ateinan-; laukti mudviejų jungtuvių, giedojo niekeno neprašomi
dui, ji numatė ir p. Eleano- čiam rudens sezonui siūti; —Na, tai skubėkime — dainą, kurios žodžiai iš- Mes kasdien girdime daug angliškų Su,,,rI ragai

įeitą vakarą ant šokių?’’irą Rooseveltienę. Tas mo- mažutes skrybėlaitės, taip i paragino Ramutis, ir pats spaudė beveik visiems iš b** daž?ai .nežinome, kaip • S?Sėsa'daibi',yrafa“iSvkk^ia?M™
‘ Klausyk, pasakysiu nau- terims patiko ir jos tam pri- kad aogaubtų tiktai ratu paėmė Skirmantės paltą iš akių skausmo ašaras. ; Skaiui‘eyraere'ikaiTngĮs g<££; žod™ pslaM-. ’ybaA1Kkip įbūVaik.
jieną: mano Marytei jau'tarė. viršugalvi. Jas busią galima įpintos. Tarpduryje bučiuo- —Tai fašistinio poeto žo- na?-. Taipgi kas turi giminiu Europo* aras>e • sa- ,na
du dantukai išaugo!” Irį Netrukus no to ir ameri- nešioti tiesiai, arba paki-*;-įdamas Skirmantę Ramutis džiai, kurie specialiai para-
taip toliau. ikonų dienraščiai pradėjo pus ant šono. pareiškė: syti, kad slopintų liaudyje
-------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- i —Už 30-40 minučių lauk revoliucinę nuotaiką ir pa-

AMERIKOS LIETUVATĖ VYKSTA J OLIMPIJOS ŽAIDIMUS
7T-r...r.

Į Olimpijos tarptautinius žaidimus Anglijoj jau vyksta sportininkai iš viso 
pasaulio. Čia matyti būrelis gražių mergaičių iš Amerikos, kurios atvyko į
Southampton, Anglijoj, dalyvauti gimnastikos rungtynėse. Paveiksle maty
ti (iš kairės į dešinę) Helen Shifano, Concetta Lenz, Meta Elste, Dorothy 
Dalton, lietuvaitė Anita Šimonis ir Laddie Bakanic.

manęs pasirengusi. Aš pas jungtų ją kapitalistinei ver- 
Birutę užvyksiu pasiimti gijai. Bet viskas jau nudar- 
tavęs. dėjo šlykščios istorijos be-

Lipdama laiptais žemyn, dugnėn. Atėjo nauja gady- 
Skirraantė pasiuntė oro nė: atsivėrė Lietuvos liau- 
bučki tarjidnryje stovin- džiai neribuotos galimybės 
čiam Ramučiui ir bėgte nu- i laimingą gyvenimą. Dabar 
bėgo žemyn. , tik liaudis pajus pilną gali-

Naktis buvo šalta ir Skir- mybę naudotis mokslu, lai- 
mantei po kojomis monoto- sve, lygybe ir brolybe, 
niškai girgždėjo sniegas. žmogus nebeišnaudos žmo- 

Skrimantė sustojo prie gaus, ir todėl ant žemės bus 
Birutės dura ir išgirdo, kad tikras rojus.
kambaryje esama ir vyris- —Ponas Vytai, tamsta tik
kio. Vistiek ji pabeldė Į du- pirmą kartą susitikote šią 
ris. Birutė pristatė Skirman- panelę ir tuojau pradėjote 
tei nepažirtamą jauną vy- su savo politiniais pamoks- 
riški, kuris ožrirekomenda Įais, kurie jau visiems yra 
vo: ’grisę iki gyvo kaulo — už-

—Draga i ka Vytas. protestavo Birutė.
Grįžęs i savo sėdėtą vie-j —Aš skaitau tai savo pa

tą, šitks vyriškis išsiėmė Lš »eiga, nes jau iš pirmo su- 
kišenės v isiškų popiroeu sitikimo matau, kad ši pa- 
pakelį ir ratiesęs pasiūlė nelė vis dar klaidžioja fa- 
Skirmantei. paleistose miglų pla-

—Labai amstai ^dėkoju, tybėse, todėl jai, aš skaitau, 
Šis “civi: i arijos perlas” bus visai naudinga išklau- 
manęs dar nepavergė ir ne- ?yti mano giliai* pamoki- 

i manau, kad kada nors tai nančių minčių.
, atsitiktų, nes tai visiškai (Bus daugiau)
priešinga lietuvės moters ...............................................
budui. Biznieriam* geriausia vie*

—Tai nieko. Visiškai su- ta pasiskelbti ^Keleivyje.'

10c
je ir nori Jiems pagelbėti angliškai; SOCIALIZMAS IR RELIGIJA 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi-1 T j___■
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai Į • ri°mi knygute šituo svarbiu 
kišeninio dydžio, 400 puslapių ki:y-: - s,mV’ ^a..5ureta perskaityti kiek- 
ga. su ištarimu nurodymais. ' $3.00: V1*’]asc. katalikas ir socialistas. Pa- 

‘ ' i rase E. Vandervelde, vertė Vardu-
KUR MUSŲ BOČIAI i nas. Kaina ........................................ 10c
GYVENO? * TABAKAS

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo-1 Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
nas gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro-; kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad j daugelį iš gyvenimo patyrimų para-
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir šė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c
ši knyga parodo, kodėl taip mano-1 Rm-rl.,.. -
ma. Labai įdomus ir pamokinantis ,Vo’ '’a-
skaitymas. Kaina ......................... 25c 5o. DOaton 27, MaSS.

Mamyte L a b ai Dėkinga

\lMamytės 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 jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
s©> Tft
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Iš Plataus Pasaulio Į
(tai kaip juos kitaip įsigysi?

Vienintelis kelias tuos 
ordinus gauti, buvo valio 

i šaukimas “tautos vadui”. 
Kas garsiau sušuko, tas or-

■ dina gavo, kelis kartus su-Karas Kinijoj Malajų Komunistai

KBI-EIVg, sajpsror; •

jaunų žmogžudžių aukų lavonai atrasti Ką Masarikas Rašė PAIEŠKOJIMAI
Stalinui Paieškau savo vyresniųjų brolių

Justyno ir Vaclovo šlabsševičiu 
' . (Shelftki), kilimo iš Pikaičių, Linku-.Jonas Masarykas, -nusi-1*** parapijos, Raseinių apskrities. 

x • Justinas yra tarnavęs Amerikos ar-
ŽU(lęS CechOSlOVakijOS UZ-;niijoj savanoriu. Jie patys ar kas 
sicniu reikalu ministeris, Juos *»no maloniai prašau pranešt, 

pnes savo mirti paraše bta- Adolfina Slabaševičiutė-Skudzins- 
linui laiška, kuris dabai įKa**"**^. wuen.

PurtepS Septhn^v

tą apgultą miestą buvo at- jimus prieš anglus ir di- 
skridęs Kinijos prc-ziden-Į džiąsias plantacijas. Anglai 
tas Čankaišekas tartis su sako, komunistai sukėlė 
apgulto miesto įgula dėl riaušes, kad išvarius anglus 
miesto gynimo. Kinijos ko- iš tos kolonijos, 
munistai dabar visur ver
žiasi pirmyn.

Niagara ir Meilė

ordiną turi, turi jų ir kiti 
generolai bei pulkininkai, 
kulių valdžioje musų Lie
tuva buvo nuo 1926 metų 
gruodžio 17 d.

Nuopelnai? Tų nuopelnų 
netrūksta. Po Tauragės įvy- 

Dar trys hitleriniai mar- kių dešimtimis socialdemo
kratų sušaudyta be teismo. 
Paskui buvo šaudomi Su

Nacių Maršalai

. ... (šalai patraukti į tarptautinį
Didysis Niagaros vanden-. teismą už karo metu papil- 

kritis skaitomas mėgia- dytus žiaurumus. Dabar 
minusia naujai vedusiųjų traukiami teisman Gerd demokratinio 
žmonių vieta, nes ten va- von Rundstedt, buvęs Pa-(žmonės, 
ziuoja tūkstančiai žmonių vyžiaus miesto bosas, Wal- Baigdamas noriu pažy- 
praleisti savo medaus mė- ter von Brauchitsch, buvęs mėti, kad generolas Čer- 
nesi. Paskutiniais metais vokiečių armijos vadas, ir nius ir Anglijoje sirgo foto- 
atsirado daug kitų vietų, Eric von Mannstein, buvęs'grafavimosi manija. Žiu- 
kurios vilioja jaunavedžius, vokiečių armijų vadas Ru- rėk viename laikrašty kaip 
bet Niagaros dar niekas ne-i sijoj. generolas su visais ordinais
sumušė. i --------- vis priedas, kad Lietuvos

Rusijos Valdininkai premieras, o kitame žiūrėk 
Rusija veik visiems vai-(jau vietoje kaip farmos 

kad dininkams yra jau įvedusi darbininkas prie mėšlinio

valkijos ūkininkai ir kiti 
nusistatymo

yra spaudoje paskelbtas. 
Tame laiške J. Masarikas 
sakosi gavęs tvirtą pasiža
dėjimą iš Stalino, kad Če-

Unterebuerachstr. 60 
Germany, French Zone.

Paieškuu dėdžių Vinco ilarlniko 
ir Petru Burinsko, o taipgi ir pus
brolio Jurgio Burinsko. Aš esu Ve- 

. e ronika Burinskaitė. Prašau dėdžiųchoslovakija nebus sovieti- ir pusbrolio atsiliepti laiškais. I.u- 
* - - ■ bai butų malonu su jumis susižino

ti. O jei kas apie juos žino, tai bu
siu labai dėkinga jei praneš man 
adresus. _ <;52,

Mrs. Veronika Kaluskienė,
131 lšth st.

No. 1-ethbridge, Altą., Canada.

Egypte Neramu
Iš Egypto praneša,

Įen paskelbtas karo stovis uniformas. Šias dienas įves- 
ir jokios žinios iš krašto tos uniformos ir kaznačie- 
neišleidžiamos. Pranešimai Jaus valdininkams, kūne 
sako, kad visame Egypte paskirstomi į kelias rūšis ir 
eina žmonių bruzdėjimas, Jiems, pagal jų ciną, įsako- 
matomai dėl karo paliaubų rna nešioti gražią unifor-, Padėka. 
(Palestinoj. Ginkluoti patru- mą, kad žmonės galėtų at- Gerbiamoji 
liai vaikštinėja Kairo gat- skirti valstybės valdininką dakcija! 
vėniis ir daboja tvarkos. nuo eilinio piliečio. u«iz*«si«u

Praeitą savaitę Ohio valstijoj Mansfield jaunųjų 
prasižengėlių kalėjime buvo padaryta baisi žmog
žudystė. Nežinomi piktadariai pagrobė to jaunųjų 
kalėjimo- viršininką John Elmer, jo žmoną ir dukte
rį ir visus nužudė. Čia matyti vienos aukos lavohas, 
atrastas kornų lauke netoli kalėjimo. Spėjama, kad 
kalėjimo viršininko šeimą išžudė jauni žmonės, ku- 

vežimo ir būtinai pažymė-Į r*e j** už ką tai kemijo.
ta, kad Lietuvos premieras. “ ————————

A. Zo*o, išsikelti gyventi ten, kur.Su pagarba A. Zdany 
Londone, Anglijoj, turtingi žydai gyvena. Su- Pittsburgh, Pa.

Keleivio” ro

mane ir padarė. n
Bet dabar apie tą Joną Brangus

niekas nebekalba ir niekas deJai,
Keleivio” Lei-

zuota ir turėdamas tą pasi
žadėjimą J. Masarikas pa
dėjo prikalbinti Benešą, 
kad jis pavestų valdžios su-Į 
dai-ymą komunistų vadui
Gottwaldui. Bet Mtaarikta'j^gS, vį.^sue,.^ kih,.
greit pamatė, kad Stalinas čiaus, Trakų apskrities, Amerikon
,, tt 11 tru v o Tl<i * ** A S' išvykusiu prieš 1U14 metų kalų itJĮ apgavo. Jis laso. AS gyvenusio> rodos South Bostone. Aš 
greit supratau, kad komuni • Į esu jo sesers Marijonos sūnūs, i > 
stų partija visai nemano
laikytis tų pažadų, kuriuos 
aš gavau... Laisvė musui 
krašte nebeekzistuoja. Ją 
pakeitė priespauda, kurią į 
vykdo viena partija prieš! 
visus savo politinius prieši
ninkus su tikslu sukurti 
naujos totalitarinės ir poli
cinės valstybės aparatą”. į

Kamanai T bėga ptr farn^’ Broektone, gyvena-*k«a(l<lllgl J« iHoSai IKa.š. mas 5 ruimų namas su visais pato- 
jautėsi apgautas ir sakėsi gurnais, banė, vištininkai, garažius, 

1,D,, didelis sodas. Parsiduoda iš priežas- IiegalįS nei kovoti pnes Ru- (įes žmouos mirties. Kreiptis: (;50) 
siją, nes čechoslovakijos li
kimas priklauso nuo Rusi 
jos, nei gyventi be laisvės, 
tai jis protestuodamas pasi
darė sau galą.

J. Masarikas nėra pir
mas, kurs patikėjo Stalinui 
ir žuvo.

esu jo sesers Marijonos sūnūs.
Ignas Juzukonis,

202 St. Clarens Avenue,
Toronto 4, Ont., Canada.

Greitai Reikalingas
Tabako džiovintojas — kiurme- 

nas. Prašoma atsiliepti šiuo adre
su: <31>

N. KISIEI.IENf:,
R. R. 1, Mount Bridges, Ont., 

Canada.

Parsiduoda F anna
16 litų arba 3 akrai žemės, upelis

St. Shapman.
849 Oak Street, Brockton, 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-

apie ji nieko nežino. Liko Siunčiu jums $3.50 kad
Malonėkite patalpinti Ju-'lye ir palaidotas, lyg tara siuntmetumet laikraš-,

su laikraštyje šią padėką, (visai ir ant svieto nebuvo 4. P?1 metus laiko, o . .
Tariame širdingą musą:to Jono Lietuvio. įdomu, ką namui išplikti. P -

_ ___ ____ *.••!- .... *.....  • eita savaite negavau “Ke-Sa cL J
Airijos valdžia nuvertė . "^Arnerik^'pietin^e" vals- padėką Bostono "tremtinių! jis veikia, ar dar gyvas ir ar 

Anglijos karalienės Vikto- tijose, po “diksikratų” kon-, rateliui už prisiųstą mums i vis dar lietuvis, ar gal jau
rijos stovyią, kuri stovėjo vencijos Birmingham, Ala., siuntinėlį. Tą paramą mes (ir kailį permaitė"- . tėvo nmvau todėl tur
nrie Airi ios narlamento ru-'žmonės nradėio damr kur priėmėme ir labai vertina-’ J. Jocius * Jevo negavau, todėl _tur

Hudson. N. V

Konfederacijos Vėliava

prie Airijos parlamento ru- žmonės pradėjo daug kur priėmėme i 
mų ir nutarė ją padėti Į viešai rodyti Konfederaci-1rne, kaipo ženklą to ryšio 
sandėlį. Airija sako, ta sto- jos vėliavą, kuri buvo pie-( tarp lietuvių esančių nors ir 
yyla buvo tiktai liūdnas tinių valstybių vėliava laike labai toli vieni nuo kitų ir 
priminimas, kaip Anglija Amerikos pilietinio karo kaipo įrodymą musų touti-
valdė Airijos kraštą. 1861-1865 metais.

KAS MUMS RAŠOMA
nio solidarumo, kuris taip 
mums reikalingas, kad ga
lėtumėm sau ir musų tėvy
nei sulaukti geresnės

Skaitytojų Balsai

Už Kokius Nuopelnus?
“Keleivio” 23 nr. Kovelis 

klausia, už kokius nuopel
nus generolas Černius turi 
tokią daugybę žvaigždžių,

SVARBŲS LIETUVIŲ 16- 
DIRBYSTES VAISTAI. . , ....... A
AR jus sveiki ar ligoti, vistiek! nę kraujo cirkuliaciją. čemery-

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

Supiaustykit čemeryčios

but dar nėra pasibaigusi jums svarbui irnaudiga visados ture-, įįa yra vartojama 
t i • .tok,W stebėtinų vaistu, kaip M. J 1prenumerata. O be “Kelei

vio” nuobodus gyvenimas, 
n/*s gyvenu su dukrele vie
na ir kai gaunu “Keleivį” 
tai skaitau jį nuo pradžios 
iki galo. Skaitau ir tų sen-

Švilpos “Miracle Ointment,” kurie 
yra valdžioje registruotų aptiekorių 
ir chemistų priežiūroj, kaip E. 
BRIER’S RHARMACY, 158 Park st„ 
Hardfonl, Conn. Vietiniai galit ateiti 
aptiekon. Geistina, kad ir iš kitų 
miestų bei šteitų susipažintumet su 
vaistų išdirbėtu M. J. Švilpa. Kurie 
norit būti agentais, gausite gerų

Gerbiama redakcija, _  __ _________
. Ačiū už pranešimą, kad bernįu paieškojimus, kurie — 

aie1'; prenumerata pasibaigė. Da- ieško‘ našlių ženytis...
. . bar sitinCiu $4, trtS btlS UŽ

komišinų, o kurie busite pardavėjai^ gus.
įkemkėii.

n, i -n • • t t ... i sn*1 aiiijii.il* vx.tr <7ūnūne i- ass ksk»ų ligų: .užpilkit šiltu ar šaltu vandeniulan- Kytemų ir Ingelevicių “Kpipivi” Dn-ė UŽ 1948 r - Xr. 1. Miraete Oiataeat far Taat- „X vo|on4r,Q
šeimos <rw VolrUtiioiei . • - 7 Mr*- F- Urboniene Tai kvepianti mestis, padary- ir už valandos galit gerti arbav , OKietijoje, metų kalendorių, o puse do- Providence, R. I. u iš gydančių žolių, antsyk susub- įdėkit unciją čemeryčios į bon-

_ Kempteno Liet. stovykloje, i Įpn*o skiriu Maikio Tėvui ’ do dantų gėlimų. «kmtų neturi, L .dinti Tšeip-ando ir “nulko Prašau nriimti mneu nu , , SK1P“ r • ’ -n l>et skau<la smegenys, ui vartok tų *ą vyno ar stipresnio gėrimo irainu. j^siganao u puiKo, ri a.au pnimti musų pa t ka(Į nusipirktu varvolio ir Dear Sir*. j mostį, tuoj pagelbės. j«i dantys su-
vadas Černius neįuokais. • earbos nareiftkimn.- __ *... f_____~

pradėjo “revoliuciją 
kai pradėjo gatvėmis važi
nėti ir bailesniuosius gąs-

tlACvivu*

Černius nejuokais.; garbos pareiškimą.
R. lnff«levičius.

vadas'
ordinų, pažymėjimų ir me- Sėdėjo pulko štabe bijoda- 
dalių? Paaiškinsiu: mas išeiti gatvėn ir drebino

Ordenais Lietuvoje, to- kinkas. Gatvėje teko matyti Žemaičių Ubago 
kius žmones, kaip genero- pulk. Įeit. Tumą, kuris bu-į Žemaitijoj žmonės pasa
las Černius, apdovanodavo vo pulko vado padėjėju ir į koja, kaip vieną kartą uba- 
“už ypatingus nuopelnus kada jam jaunas leitenan-Į gas, kurs visada keliaudavo 
Lietuvai”. I šią sąvoką gali- čiokas, iššokęs iš tanko pa- iš atlaidų į metinius turgus, 
ma žiūrėti labai plačiai; kišo revolverį panosėn, tai o iš turgų į atlaidus, atsidu-

galit gerti po valgių, čemery-
išsiteptų savo batus, o “Ke- Enclosed is money order ičios svaras $1.35.

«. t? • 1 U I /-• w z-1 z-\ V -leivis” tegu lanko mano for S3. Please send me your Pains. ši mostis maloniai šildo ir1 
namus kas savaitė. Su go- newspaper Keleivis. The $1 »™£S
done the envelope ĮS for Te- ir reumatiškus sųnarių ir raumenų

Steponą* Pateiki, vas to buy himselt a drink
Philadelphia, Pa. because he wornes so much

--------  * about the world eondition
Gerbiamieji. to-day. Thanking you
Noriu atnaujinti mano Mrs. Mary Saukas

būtent, pradedant nuo kin- tas visai neišsigando, o ra- rė didelėj bėdoj. Pasitaikė ■ “Keleivio” prenumer a t ą 
ku drebėjimo iki garsaus miai paliepė, kad jis savo tą pačią dieną vienoje vie- dviem metai* 
valio “tautos vadui”. Man revolverį paslėptų. Kas bu-Joje atlaidai, o kitoje vie-
Černiu teko matyti kaip jis Tų atsitikę su Černiumi to-Toje didelis turgus. Tai 
vargšas kinkas drebino kiu atveju, sunku pasakyti, vargšas ubagėlis nežino,
1934 metais per Voldemaro! Vi tik nežiurint i nieką'kur ke,iauti ir pagaliau sa- suruoštą pužą Kaune. Černius kiio“ant taie-^ P^. « at-

Buvo taip: garsusis Čap- lių. 1934 m. buvo dar tik! P0®^2’ ? ce
likas Suvalkijos ūkininkų majoras, 1939 m. jau dasi- Tą žemaičių ubagą as . - -------- . M F A B.
«audvtojas tuo laiku buvo kasė iki generolo rango. Tnsiminiau žiūrėdamas į nūs šitame laJ>ke dėl p e • - . ( ~

vadu ir išvyk- Bėgimo teš,^ į generoio £ooWyno sravių .J ' EHraita
damas atostogų paliko Čer-’ aipsm Čermo nebuvo tur Jį išrinko jo jeri Pia.au
niu laikinai eiti jo parei- būti rekordinis, nes tą re- lentai, o pne išrinkimo 
gas. Černius buvo priko- kordą bus sumušęs krikdė-į Pasidėjo ir bolševikai ir 
mandiruotas stažui atlikti, miškas “generolas” Ladyga smetoniniai tyshavukai. Na 
Kaip ant nelaimės tuo mo- ir banditas Plechavičius. (tai Jlab.ar, del^atas
mentu Augustinas užsima- Na, o generolams reikia vyksta į boteevritų pikniką 
nė Antaną šalin pavaryti, ir ir ordinų. Jeigu nėra karo, Jteito.

viky “centro” namų pasi
sekimą. Paskui tas pats de-( 
legatas eina pas fašistinius 
ablavukus ir ten kastijasi 
už Smetonos duftą ir už 
Tysliavos kaminyčios ger-

R '(“Kažin, kų darytų ponas 
LKSifK delegatas, jei tą pačią die-

NAUJIENOS tienM ttvletfatknM lietuviam* terpfafakauK ną ir bolševikai ir fašistai

Skaitykit Naujienas
I TŪKSTANČIAI lietuvių yra liblsi 

TŪKSTANČIAI jų _
Prancfizijoje, Norvegijojej_tve«uoje ir kitur. arp tq ttvietintą

jums

kelbia
NAU.

Ki.iunii.mMp^^jlmMjImltdų lrp.Įi.t.ma rengtų savo iškilmei. Jam 
•Z.. Mira* tinomu Uetuvo* ntoloiųir u>(|a likraj kajp

žemaičių ubagui..
iinusiiži’OS tpaueduu raltua Mnomų ĮJetuvoę rąiytojyfr 

lurnefftViTmde vaizdžiai pieftlu tuo. Jį
Suoe teko išgyventi Lietuvai per praKuthguTšešerius metu* 

raštuose
Srąili karo pradžios, o pa.kui -rudosios oku-

itis ii Tryškiu
Brooklyn, N. Y.

Kur Jis Dingo?
Žinomas. lietuvių priežo

dis sako, kas aukštai fckvla.liną MASMO* • J V • _ %-h. *b“ itas žemai nurfleMžia.
NA JJIENU3 „iSSrt.j,. „įp. g, raitų neperakulg. T»J pas mos atsitiko kitaip • 

te NAUJIENAI. į Žmogus aukštai iškilęs vi
sai dingo. Gyveno čia Jonas 
Lietuvis tarp lietuvių, visų 
buvo gerbiamas ir žinomas 
visi apie jj kalbėdavo w 
jis pats tarp lietuvių pasiro
dydavo. Bet pagaliau musu 
Jonas praturtėjo ir sumanė

Sakytuose 
okupaciją,
imonišką terorą
^^Nkaitvf^rni* NAUJIENAS, JSa patirsite apie tuos Golgotos 
k,ll»S“2rfi” .So lKtavių. bėgtai, 1
vakarus nuo jau karto ra^roto raudonojo Jeroro.

r nęszna erai ama vonkt orderi admsci

r NAUJIENOS
CUeaga a OL

Nr. X M. J. S. Miracfo Sahre far 
Skin IrritatMfi. Si maltis tikrai ste
bėtina. Visada gausi pagalbų nuo 
šių odos ligų: užsikrėtimas, išbėri
mas. votis, užgavimas, žaizdos (tik 
ne vėžys), nudegimas, nušutintas,

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

NUO UtSISENfiJUSlŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ •Edgewater, N. J. nosies ar burnos nesveikumai, vabž

_________________ _ _________________ džių įkandimai ir tt. Turėtų būt knrU kanėia mm ^FNTI AT-
metais ir pnsiunciu darbo ž gaspa<jinę ko^7j ' VI*Y * SKAUI^£V ŽAIZDį’.j-postol note verte?. Ant farmos a rie*jžnP. i neramiai sėdėt, ,r naktimis

. miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz- 
nuo ’ dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 

tų niežėjimų ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina Jūsų skaudėji- 

, z . • i - healing. šita mostis geriausias vais- ramiai miegoti nak-dole- šiuo adresu (ant juoko nerasv- tas nuo pilės: kaip tik pavartoji, 9. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
(32)junti, kad gelbsti. Jei vartosi Jo» ‘a’P»n P?ša,,J?a nit*

“7 i pagal nurodvmų, pasveiksi be piaus- ■ iėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
tymo. Kaina' $2. Nurodymas prie dė- | TaiP«i P34*!!1?® perštėjimų ligos

Sa pagarbą Jyų ? Amerikos piljetė- vidutinio am., ir kitm
Adolpn VVainausKis nevartoju svaiginančiu jimus. Kaina tik $1.

Chicago, III. V.,~ ’• *- JĮ- S..»e«*y for File*

i tai pašalina netik niežiejimų

Gerbiamieji. 
Prisiunčiu penkis

gėrimu ir nerūkau. Kam reika- Į Relieves the burning, pains and so- 
linga gera gaspadinė, rašykit i fene?*. Fights infeetion, promotes

žutės. vadinamos ATHLETE’S FOOT, sa-
Reikalaudami vaistų, kartu su už-' stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 

sakymu siųskit ir money order. ar i tarppirščių. Jos yra tinkamos var-

GEN. CLAY BALTAJAME NAME

N. J.

Amerikos armijos vadas Vokietijoj, generolas Lucius 
Clay, (paveikslo viduryje, buvo atvykęs į Washing- 
toną painformuoti musų vyriausybę apie padėtį ru
sų užblokuotame Berlyno. Paveiksle matyti, kaip 
gen. Clav ?u <aro sekretorių K. Royall (dešinėj) ir 
pasekret'oriu W. H. Drapci eina tartis su preziden
tu Trumanu. Valstybės sekretrius G. G. Marshall da
lyvavo tuose pasitarimuose. Gen. Clay sako, karo 
Berlyne nebus, o maistą ir kitką apgultom miestui 
bus galima nugabenti orlaiviais, jei rusai nenuims 
blokados Bet dabar kalbama, rusai blokadą nuims 
ir prasidės darybos dėl Vokietijos likimo išspren
dimo.

čekį. Siunčiam ir C. 0. D., jei kas ■ toti nuo džiastančios ir 
prisiunčia 30c. štampais. Užsakymai odos. Jos yra geros gy- 
iš kitų šalių turi būt apmokėti Ame- ' duolės nuo visų išvirši- 
rikos doleriais, ir persiuntimo lėšos, nių odos ligų. LEGU- 
Amerikiečiai, nusiųskit savo drau- . LO Ointment suteiks 
gams. Jie bus labai dėkingi. Adre-' jums pagelbų nuo nu
suokto taip: lpd32) 1 vargusių, perštamų ir

• M. J. ŠVILPA, niežiančių kojų. Legulo
P. O. Box 73, Sta. A,

Hartford d. Conn.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel* 
binras u* paj

Ointment yra parduo
damas po 75c., S1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderį į: (42)

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

CICERO 50. ILL.

suskilasiae

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJA
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
šviesoje.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636
“'KELEIVIS”

So. Boeton 27, Maža.

kur.Su


SQ. BOSTON No. 30. Liepos 28 <U 1948 «.PttUapb Aštunta*
ATSARGIAI. GAISRAS “GABIJOS” CHORO ME- SEKMADIENI DIDYSIS 

TYKO! TINIS IŠVAŽIAVIMAS PIKNIKAS
Boston Board of Fire Un- Kasmet “Gabijos” cho- Lietuvių Radio korpora- 

didysis piknikas įvyks

RADUO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 

ir

ties, ar neatsargaus apsieji 
Bostono visuomenė trem- mo su ugnimi, l>et irPER ATLANTĄ ATPLAU

KĖ 29 TREMTINIAI
Plaukė mažu 64 pėdų laivu- 
ku 43 dienas, atvyko 25 lat
viai, vienas lietuvis, du šve

dai ir vienas rusas.
Praeitą savaitę i Bostoną 

atplaukė per Atlanta grupė Jau Į1.. . . 
tremtinių iš Švedijos. Jų
tarpe yra vienas lietuvis. įmones, c ,-Pik-ala • i- i a • *•du švedai ir vienas rasas, o W<*. 'SiZT. ?“ vlsokle ?ku<l,u1?1 ?um«sti
visi kiti tremtiniai yra lat- nau.Ja? ...atv7k£‘51 p“™“ -',.kgvą. a,ba "■e8"1’ arba
viai. Tremtiniu tarpe yra 7 nta? škotui ' ' . . : ahejuoti.
iiintpi-vv i.- 7 vaikui imigrantų stotyje. o jų tai kur čiukuras vra vėdina-moterys U • valkai. vukas ,Gunder stovi Lwk. . R

metais toks išvažiavimas i- mainais
Ji- vyks rugpiuėto-Auirust 8 d. bu* labai margas ir Įdomus, 
tu it k„. 5., r„.;s,„, -Lake- ITeti savo dovanų gausybe, 2. Dainininkai VincasT,V 1 • TT* W-k 1

kongresas yra nuta- 
išvietintuosius 

Kol imigracijos U*
čius gaii patys užsidegtu riį"gėrimų. Dalyviai pi 
Tas atsitinka, jei čiukurai ♦
nėra vėdinami ir jei laiko-

.... pranešti kuriam 
choro nariui apie dalvvavi- paga . .u 
ma na vėliau, kain iki Au- . ~mą ne vėliau, kaip iki 
gusto 1 d. * •

Svečiai malonėkite pasi

rašo-ris kitų miestų ir miestelių tion, Lithuanian Program, 
nol< nuo lietuviškų klubų ir kitų 216 Tremont st., Boston, 

vietų. Rep. Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo-

Lankėsi Redakcijoj
Praeitą savaitę musų re- 

svečiai išimti maudymosi kostiumus, ^akcijoj lankėsi svečiai is 
nes ežere progos pasi- M°» rea ,o Ja.kras-

me sr 
way,

į 502 East Broad- 
Boston 27, Mass.

Steponas M inkus

Sandaros svetainės.

Reikalinga Moteris
moters mokytis i 

skudurus. Darbas i 
(-)

South Boston.

likimas išspręstas suomenei našta.

$23C0 NEW 1948 KAISER-FRAZER 4 DOOR 
KAISER SEDAN GIVEN AWAY SUNDAY, 

AUGUST 1, 1948 AT THE

LITHUANIAN RADIO BROADCAST. 

CORPORATION ANNUAL PICNIC 

Vose’s Pond, Maynard, Mass.
Also $300 I. J. Fox Fur Coat and Hat to mateh 

and other wonderful chance prizes.

stoka ventiliacijos.
Todėl patartina patikrin

ti savo namo čiukurus ir 
skiepus, kad nebūtų sumes
tų kokių nors “regsų” ir pa
našių nereikalingų daiktų 
krūvos. Ypatingai pavojin
ga yra seni vandenyje ar 
aliejuje mirkę skudurai, to
dėl veila apsivalyti, kad 
nelaimė neįvyktų.

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

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

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

C28 E. Broadusy. So. Bontone
Tel. SO 8-4148

Expert Watch
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
tVatches - Jeoelry •
Radioe - Electrical AppHaasaa

378 W. Broadway, So. 
Tel. ŠOU 4649

“Hi-ya, folks, see you at the pienie Sundav Au- 
gust 1, at Yose’s Pond, Maynard. ’Wc are the tuo 
Willys, comical Canadians.

A wonderful time is uaiting for you there, many wonder- 
ful chance prizes and admission prizes. Girls. take part in 
the “Miss Lithuania of N. E.” Contest—who knows. maybe 
fam-‘ and fortunc awaits you? Don’t miss the chance of a 
lifet ime!

Kof the Moinlerfiil Fur “Styles of 1919” presonted by 
1. .1. Fo.\. M.isic by the snappy John Dirvelių Polka orches
tra.

Busses will leave the follo^ing rities:
-'o. Boston, from the Lith. Cit. Club. E and Silver St. 11

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuviu Gydytojas ir Chirurgus 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: auo 2-4 nuo 7-8 
534 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Parsiduoda Namas
Bostono mieste parsiduoda 10 fa- 

nantas, gerame stovyje, neša 
r~. metus virš 1000 dolerių rendos,

iš ten aplankys Washineto- 5H Y**?** patogumais, kaina $i8.soo, ■ ~ ® i Kreiptis: (30)ną ir gris į Montrealj. J Mrs. t. yasiuk,
Andcrson sU, Boston, Mass.

“Gabijo.” koreH>.pJkstavPe[ 1^'£lli,.Bostonib. J&“ 
_________ Nevv A orką į Baltimorę, o per m*

MIRĖ LATVIJOS PA
SIUNTINYS WASH 

IHGTONE
33

Šią Vasarą 70,000 Namų
Liepos 26 d. Washingto- i Aliejinį lildym*

ne dr. Alfredas Bil- .. Ateinančių ziem, Naujo-
manis, Latvijos pasiuntinys £
Washingtone. Tose parei- ~ ’ pe s.ią

velionis buvo nuo 'A000 namų pereina issil-gose 
1935 m.

Lincoln Market
A. MIŠKINIO RANKOSE

Tai viena iš švariausiu ir svei
kiausių valgomųjų daiktų krau
tuvė. Visokios mėsos, dešros.

dy mo anglimis į aliejinį šil- - sūriai, daržovės, lietuviška duo- į 
dymą. Aliejinis šildymas, na, pyragai ir kiti maisto pro-! 

Dr. A. Bilmanis buvo gi- nors yra kiek brangesnis,į dūktai. Seniau šita vieta buvo j 
męs 1887 m. Rygoje. Moks- bet yra daug patogesnis ir i žinoma kaip Lincoln Market. 
lūs ėjo Maskvoje ir Vilnių- lengviau aptarnauja m a s,'Užeikit. • (32)

lntviii T i iri oi 7mnnoc i»- L'Gtpio coi-r. . ■ ■____,_ ..-r. - •
Reverc Rakietierių Valy

z-l. i ma*.1ę*,asi . je. Kuri laiką buvo latvių todėl žmonės ir keičia savo 
Chelsea distnkto teismo jjjįjojo dienraščio "Briva namuose šildymą. Aliejaus 

patvarkymu, Revere ra{^!2eme” redaktorių, o nuo kompanijos praneša, kad 
tieriai valomi toliau. Dari m. dirbo diplomatinėj jos Įtaiso naujus sandėlius 
ketun miesto tarybos na-. tarnyboj. Yra parašęs eilę aliejui, kad galėtų ateinan-' 
nai apklausinėjami, o vie- Knvcru apie Baltijos šalis, čia žiemą aptarnauti savo 
nas miesto įtakingas politi- gydamas Latvijos pasiunti- kostumierius.

niu Washingtone velionis 
visą laiką kovojo už savo

kierius A. Cataldo patrauk 
tas i teismą ne tiktai už vi-
sokius prasižengimus ir trypęs )ifev (LAir, 
Kreivą priesaiką, bet ir uz 
teismo paniekinimą. Viso Į Į 
ta skandalinora hvLa iau vra-*- "•'eT T <r--- «r---- j
Įtraukta apie 20 žmonių iri . . .... . .
bylos tardymas dar toli' 
gražu nėra baigtas.

EXTRA! NAUJIENA!

FORNISIUOTI
išrendavinmi

KAMBARIAI 
3 ar

vai tei. Kreiptis i— Maiuk. 
253 Gold st.. South Boston

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

A. J. NAMAKSY
SEAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MA88
Office Tel. SOboston 8-0948

87 ORIOLE STREET 
Wwt Rozhory. M—

Tel. PArkwey 7-123S W

BROADVVAY TILE & 
LINOLEUM

656 E. Broadaray, S. Boston 
DIVONAI TRUPUTI 

SUGADINTI
STORI 9x12 $5.95
STORI 7%x9 $3.50
Liekanos storu linoleumu po

Nuo š. m. liepos 18 d. kas 
sekmadieni, nuo 4:30 iki 5

popiet * veikia naujas,.]^ uį yardą. Paprasta kaina
radio pusvalandis — j eg 50

Stanley Barz Dar Serga
Praeitą savaitę pranešė- Viniems Lietuviams Svarbi 

me, kad drg, Stanley Barz Žinia,
iš Dorchesterio buvo ligoni-i Pradedant su Rujrpiučio-Au-
nėj. o dabar sužinojome, 
kad jis dar ilgesni laiką tu
rės gydytis, nes gydytojai 
surado gerklėje tuberkulio- 
zą. Ims ilgesnį laiką iki jis 
galės nusikratyti tos ligos.; 
Linkime pasveikti.

A. M., 12 no«n, and 1 P. M.
Ilri^hton. fr<>m the Lith. Cit. Club. 25 Lincoln St.. 12 n«K»n. 
Cambridge. from the l.ith. Cit. Club. 823 Main St.. 12 noon. 
Dorchcster. from the Paltie Florists. 211 Adams St.. next 

to the Ficlds Corner Theater. 12 noon.
Lynn. from the Lith. Cit. Club. 25 Camden St.. 12:30 P. M. 
Lawrence. from the Lith. Cit.Club. 41 Berkcley St., 12 noon 
Lowell. from the D. L. K. Vytauto Club. 447 Central St., 

12 noon.
Montello. from Wm. Zinkevičius Market. 17 Arthur St.. 

12 noon.
Stooghton, from Lithuanian Hali, 24 Morton St.. 11 A. M. 
Norwood, from Lith. Hali. 13 St. George avė., 1 P. M. 
Worcestcr, from Lithuanian Drugstore, 29 Kelly Sq„ 12:30

noon.
(šardner. from Lith. Cit. Club. 255 Main St.. 12 noon. 
Nashua. N. H., from Flamingo Rcstaurant. 28 Factory St..

11:30 A. M.
For further particulars listen in Sundav moming over 

Station W0RL. 950 kilocycles, 9:30 to 10:30 A. M.
Valentine Minkns. Musie Directnr.
Stephen J. Minkąs. Program Director.

“TREMTINYS” 
WVOM stotis, 1600

gusto 7 d., kas šeštadieni ry- tiko j ir kitur
tais nuo 10:30 iki 11:00 vai. 
bus leista oro bangomis Am- 
bertando Programa. lietuviu
kalboje, per radio stoti WVOM 
1S9R kilocyrles. Šis vardas pro- 

, gramo yra žinomas lietuviams, 
nes jis ėjo per WHI)H tam J 
metai atgal. »

Programa Imis apdirbta me- 
visiem >

Worce«teriui 100 Metų
Woreesterio miestas šią 

savaitę mini savo įkurtuvių niškai ir ku -uriskai 
šimto metų sukaktuves. Iš- patiks! 
kilmėse dalyvauja Anglijos A»berlando Pmgramo 
Worcesterio miesto majo- j®8 ’r pranešėja: 
ras -J. B. Eduards. Per visą

į savaitę Worcesterio 200,- 
000 gyventojų įvairiomis iš
kilmėmis minės savo miesto 
jubilėjų.

vedė-

P». F. Kubilius.
Meno Tvarkytojas ir prane

šėjas Stasys Paura.
55 G st.. So. Boston 27. Mass.

Tel. SO 8-2458 ( 31 >

toto

'.ĮSAI

kil.
Taipgi sienoms popieriai ir 

visokie linoleumą i nupigintom 
kainom. (pd33)Brookline, Man*. __________________________

Radio bangomis perduoda- APSIDRAUSK NUO Li
mos vėliausios žinios iš Lietu- GOS IR NELAIMĖS 
vos tremtiniu gyvenimo Vokie-'ųj ,12 Beha g>u>j g.

Tad nepamirškit liepos 
1:30 popiet.

Įsteigėjas: 
Tremtinys Anthony

Garliės Rėmėjas: 
•John V. Burbul.

18 d.

Norvaiša.

(pd32)

per metus gausi 
fojė $25 pašalpos savąitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (33)

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

SO 8-2483

Namu Savininkų Žiniai
PUACM’S

ZINCOLEAD
HOUSI FAIMT

11

ĮDOMUS NAUJ. ANGLUOS RF

Subatos Įdomybė
THE MILĖS STANDISH STAKESl •

Dveigiai Eržilai ir žirgai 
Penki ir Pusė Fuelongų
Pridėta $10,000

BĖGTI 2:15 
1:55

STOJA
Double

8 šiurpa*
Katdien iki Augusto 14

B. A M. ir Strytkuriuto H 
Rusais iki rietus

$4.75.®.

DR. D. PILKA
.. Ofiao Valandos: ana t tt* 8 

butliUI
546 BROADWAY 
•O. BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUth

Tel. TRObridge 8380

Dr. John Repthis
(BEnYS)

LIETUVIS GYDYTOJAM
VatoadM: 2-4 Ir M 

NedėfiMRis )r ArsatoiMatalB:
■m lt «W 12 ryt®

278 HARVAED SI'BBET _ 
kasa ta««a SU arto Csattal it

CAMBRIDGE, MA8S.

TuL šou
DAETAEAS

J. L. Paitdatmu
OPTOMETMSTAS

Ofiso valandos:
Naa 9 ryto ttt 7

Surudomis:
Nuu • ryto ttd IS

447 Broadm
sa BOSTON. IA*

Užlaikom visokių reikmenų 
namams taisyti, sienoms 
popierų. karpenteriams tul- 
šių. pentohiams bnišių, sto
gams medžiagos ir visokio 
pento po $2.50, $2.80 ir iki 
$4.00. Turiu “pure lead 
Heavy Pašte” ir Pure Lin- 
seed Oil”.

DR. G. L. KILLORY
tol Bal 
»5
lytoto I 

j

18 Treuiout SL. Hiatai 
Kaaikarya 205

BOSTON. Tkf. Lafaytoto »71

$4.50

SPECIALI8TAS KRAUJO. INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Krauju Patikriatao
Valandos:

Nuo t ryto iki 7 rak. kaadlm 
Nudiiiom, ana 18 ryto iki L

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boaton 
Pristato tonftą, vyną ir viso

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

Savininkai:
Juozas Arlaaakas ir

Telef.: ŠOU $141.

INDAMS PLAUTI 
Reikia vyrų ir moterų

Darbas nuo 6 ryto iki 2 popiet.
Labai geras atlyginimas. Kreiptis tarp 5 ir 8 po

piet pas Blinstrubą: (31)
RLINSTRUB’S VTU.AGE

304 Broaduray, South Boston
- i iguiii 1

VISKAS PRIEINAMA KAINA. UŽEIKIT

SOUTH BOSTON HARDIVARE, Ine.
JOHN KŪMAS, Mgr.

322 W. Bromlw«y, South Boston 
Tarp E ir D gatvių

Tel. SOuth Boston 8-1756

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDEAU8TI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inuurud 
Movėtu)

Perkraustom 
čia pat ir i to
limas vistas.
Saugi priežiūra,
8W BROADNAT,

SO. BOSTON,
TuL SOUtt

t i t




