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Iškėlė Viešumon Amerikos 
Komnnistų Šnipinėjimus j

Buvusi Komunistė Pasakoja, Kaip Komunistai Šnipinėjo 
Amerikoj Rusijos Naudai — Sako, Eiliniai Komunistai 
Yra “Sakeriai” — Komunistų Vadai Yra Turtuoliai ir 
Šnipai — Iškėlė Viešumon Daugybę Vardų.

Praeitos savaitės gale vie
na buvusi komunistė, Eli- 
zabeth Tenill Bentley, pa
pasakojo kongreso komisi
joj, kaip ji per karą šnipi-

Jos parodymai FBI agen
tams jau yra senai žinomi, j 
bet viešumon rusų šnipinė
jimas tik dabar teiškilo. 

Sako, rusų šnipai dirbo
nėjo Rusijos naudai. Ji ran-; pasidaliję j genges ar šni-
kiojo visokias slaptas ka-pų tinklus. Jie šnipinėjo 
riškas ir ūkiškas žinias ir Amerikoje tuo metu, kada 
siuntė jas j Rusiją per Ame, Amerika siuntė Rusijai vi- 
rikos komunistų vadus. Ji šokią pagalbą karui pnes 
sakosi pasiuntusi j Rusiją Hitlerį. Rusija čia buvo 
daug kariškų paslapčių ir priveisusi šnipų, kurie sten- 
daug žinių apie Amerikos gėsi išgauti visokias pa-lap- 
karo gamyba. Tarp kitų da- tis. Nėra jokios abejonės.
lykų ji pasiuntė Rusijai ži
nią, kada Amerikos armija

kad po karo Rusija dar 
daugiau šnipų čia stengėsi

IŠSIGELBĖJUSIEJI ANGLIAKASIAI APLEIDŽIA KASYKLĄ

buvo numačiusi keltis Fran- i pri vaisinti, nes dabar rusų 
cijoj, siuntė fotografijas akyse Amerika jau yra
Amerikos karo orlaivių; ži- “priešų šalis”, o per karą 
nias apie karo orlaivių ga-i rusai šnipinėjo draugišką, 
mvbą ir daug kitokių karo valstybę.
paslapčių. Daugelis E. T.

Frinceton, Ind., ivvko didelis sprogimas vienoje kasykloje, o nelaimėje žu-_ ’ . . . - • __ ’ .. .1 - _ a_ 1___•

Ta buvusi komunistė pa-j paminėtų asmenų užginčijaJf ololoVOS Priėmė 
sakoja, kad Amerikos ko- jos paduotas informacijas, į Vnkfiru AtstoVUS
munistai turėjo visą šnipų: bet apie tai spręs teismų

b- ronUn- tardvmai. Rusijos užsienių įeikalų
ministeris V. Molotovas tei-,tinklą Amerikoje ir rankio- tardymai 

jo visokiausias žinias ir 
siuntė jas i Rusiją.

Į šnipinėjimo tinklą buvo 
įtraukta daug žymių komu
nistų ir nemažai visokių Į 
bendrakeleivių. Buvo ir1 - . .
aukštu Amerikos valdinin- nei aiškių sienų , 
ku, kurie duodavo Rusijai stovėjusios tvarkos, bet tos 
aliotas žinias per Amerikos 'valstybes vada; jau planuo- 
komunisti) šnipus. Ja agresijas pnes arabų gy-

E. T. Bentley išvardija! »«namąs sntis ir žada pte;

trr n vii* Yrn Anie- kėsi priimti skyrium - 1 ra žių/v , jL/kc Anglims ir Pi’į
singa Valstybė

Naujai gimusi žydų vals
tybė ‘‘Izraelis” dar neturi

nei nusi-

Am,."bee’e raneuzi- i r____

Quebec’e Rinkimus šeštus Metus Guli 
Laimėjo Nacio- Be Žado

nallstai Cincinnati ligoninėj, Ohio
Kanados nrovmciioi Oue- valstU°j’ Jau metai Su* 
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Republikonai Kongrese Atmeta 
i Trnmano Programą
Kongreso Sesija Dar Nieko Neišsprendė — Republikonai 

j Kalba Apie “Savo Programą” — Senate Daug Ginčų Ki
lo Dėl Civilių Teisių Programos — Ropių Sesija Vargu 
Bus Vaisinga.

Višinskis Siūlo Va
karams Eiti•M

Dunojaus konferencijoje 
Belgrade dalyvauja 11 val
stybių, tame skaičiuje yra ir 
Austrija, bet jai neduota 
balsavimo teisė. Amerika, 
Anglija ir Francija. norėtų, 
kad susisiekimas Dunojaus 
upe butų laisvas visoms 
valstybėms, bet Rusijos blo
ko valstybės sako, “Duno
jus turi priklausyti Padu- 
nojaus tautoms”. Rusijos 
atstovas Višinskis pasiūlė 
Anglijai, Francijai ir Ame
rikai važiuoti namo, jei 
joms nepatinka tos konfe
rencijos daugumos sprendi
mai. Višinskis sako, jums 
“duris atdaros” važiuoti 
namo... Tokioje dvasioje 
Dunojaus konferencija ir 
posėdžiauja.

keliasdešimts asmenų, ku
rie davė Rusijai visokių 
slaptų žinių. Tarp kitų ji 
minėjo pavardes: William 
W. Remington, aukštas val
dininkas prekybos departa
mente; Laughlin Currie, 
buvęs prezidento Roosevel- 
to įtakingas patarėjas; 
Harry Dexter White, buvęs 
iždo sekretoriaus padėjė
jas: Louis Budenz, buvęs 
“Daily Worker” redakto
rius, vėliau pabėgęs nuo 
komunistų; Rašytojas Louis

tis ginklų pagalba. Šitokį 
kaltinimą prieš Izraelį iškė
lė Amerikos “Committee 
for Justice and Peace in 
the Holy Land”. To komi
teto vadovai sako. kad 
Jungtinės Tautos turi su
drausti įsismaginusius va
dus, kurie rengiasi grobti 
arabų žemes, o jei žydų 
peštukai nebus sudrausti, 
tai 40 milionų arabų jausis 
skriaudžiami ir ieškos pro
gos atsiskaityti su žydais. 
Izraelio karingumas kelia

jw atstove ir iš jų išklau-inJ^^rnailiia 5 d‘ iis buvo sužeistas i 
sė kain Vaka.il valstybės ^aU .lCe B , .F J ,: vą vienoje dirbtuvėje ir
norėtu baigti Berlyno gin- *’ Prai,.^€ atstovus j be žado į ligo-rCtUVaka,^' v^ ?ęi-
S'o blokada f° ?«?’* MTCP "SK SebudumSaSsdDak:
nenyno Dioaauą n mu lessig n. partija valde t - . . , i- • w_
paskui butų kalbamasi del onpkpc’a ir iki šiolei Ta • ,°’ ka( • ,12°nu: F13Vokietiios sutvarkymo. Viuebec ą u i .1 e.. pumas, kurs taip ilgai gy-

Vakaru atstovai turėjo P?rt,Ja '’^^alauja, kad pro- vena sąmonės, visai prie vakarų aisioyaituiejo vlTlclJų teises nebutų siauri- ... £ . ’
vi™to“ priėmė'sako° Mo- E?-?08 ir JT? Ottawa.’les.i- sveikas. Jam susižeidžiant 
totov™ bPu™.^ išvykęs’ X *$Bfm a "USfal krauiaS .paPludo
stogų. Dabar Vakarų vals- S.ebl’2s? -a rrikafavima sme?en« dalyje . ir atėmė
tvbės lauks atsakymo iš Ru- ii- c. \a, , , sąmonę. Daktarai stebi tąlyoes lauiys aisanymo is nu kella ,r todel kaf] tarp J; " f atitikima ir 
sijos, ką JI mano daryti del Qupbec’o ir kity provinciiu reI)aFrast^ atsitikimą ir
Berivno blokados ir dėl de- t? j • “ . • • mano, kad ligoms gali daruęrijnu owm «w u uei uc Kanadoje vra ir tautinis , t- * , .»..
rybų apie Vokietijos ateiti, skirtumas Dabar Guebeco g lbuti.gyvas, bet jie ma-_________ snirtumas. i'auai wewxv no< ka(j ys vargu begali pa-

provmcija kelia reikalavi-
mą, kad iš Newfoundlando _________
teritorijos Quebeco provin- NEWFOUUNDLANDO 
cijai butų priskirta Isabra- BALSAVIMAS

SUOMIJOJ SUSIDARĖ 
SOCIALDEMOKRATŲ 

VALDŽIA

Adamic. jugoslavių kilmės antisemitizmų ir kituose 
- — -- • kraštuose, sako komitetas.rašytojas, bolševikų ben

drakeleivis; Allen Rosen- 
l>erg. ekonominės adminis
tracijos valdininkas: Do- 
nald Wheeler. Office of 
Strategic Seivice tarnauto
jas; HaiTy Fitzgerald, karo 
produkcijos komisijos val
dininkas: Harry Magidoff, 
prekybos departamento vai 
flininkas; ('baries Cramer, 
senato tarnautojas; George 
Silverman; William L. Ull- 
man; Frank Coe: William 
Goįd; Irving Kaplan; Nor- 
man Bursler ir nemažai ki
tų.

Visi čia paminėtieji as
menys. pagal tos buvusios 
komunistės pasako j i m ą, 
vienu ar kitu budu padėję 
šnipams rinkti slaptas in
formacijas apie Amerikos 
karo gamybą, apie kariuo
menės judėjimus, apie slap
ius pasitarimus su kitomis 
valstybėmis ir tt.

Apie komunistų vadus ta 
buvusi komunistė sako, kad 
tokie vadai kaip Browderis 
yra turtuoliai ir gyvena

VENGRUOS PREZIDEN- 
TAS-LĖLĖ PASITRAUKĖ

Vengrijos prezidentas lė
lė, reformatų kunigas Zol- 
tan Tildy, pasitrakė iš sa
vo vietos. Bolševikams jis 
pasirodė dabar nebetinka
mas, nes jis nėra tikras bol
ševikas, bet buvo tik laiki
nai panaudotas, kaipo prie
danga, kol bolševikai įsiga
lėjo. Dabar jis išmestas 
lauk iš prezidento vietos, o 
j jo vietą skiriamas tikras 
bolševikas. Zoltan Tildy 
susilaukė Benešo likimo, 
jis, kaip iščiulptas lemonas, 
išmetamas į šiukšlyną.

KRUPPAS GAVO 12 
METŲ KALĖJIMO

Garsiųjų vokiečių Krup- 
po karo dirbtuvių savinin
kas, Alfred Krufip von Bob- 
len ir 10 padėjėjų buvo nu
teisti tarptautinio karo tei
smo kalėti ilgus metus už 
karo metu papildytus pra
sižengi mus. Svarbiausias

puikiai, o eiliniai komuni
stai yra tiktai “sakeriai”.

Miss E. T. Bentley paro
dymai sukėlė visoje Ame- vergų darbą savo 
rikoje didžiausią sensaciją, vėse

kaltinimas prieš juos buvo, 
kad jie plėšė vokiečių oku
puotus kraštus ir naudojo 

dirbtu-

- PrNaują Suomijos vyriau- dor sala, kun daugumoje Gaiutinas baisų apskai 
sybę sudarė socialdemokra- yra apgyventą franeuzai-, čiavimas parodė, kad New 
tų partijos vadas K. A. Fa- arba dar yra visai dyka. foundanlo plebiscite daly
gerholm. Į jo valdžią neįė
jo kitų partijų atstovai, bet 
tiktai socialdemokratai ir 
keli nepartiniai. Todėl spė-; 
jama, kad ta vyriausybė, 
kaipo mažumos, ilgai gal 
neišsilaikvs. Komunistai ir-

daly-
vavo 149,533 balsuotojai, iš 

BUCHENWALDE YRA 176.000 turėjusių teisę bal- 
10,000 KALINIŲ suoti. l’ž prisijungimą prie 

Prieš 3 metus Amerikos Kanados balsavo 77,869 
kariuomenė išlaisvino isba- balsai, o už išlaikymą ne-
dėjusius Buchenwaldo kon- priklausomybės ' 71,464 
centracijos stovyklos kali- balsai.

gi į valdžią neįėjo ir nel>e- nius iš nacių budelių rankų. ________ _
turės progos su savo politi- Dabar Buchenvaldas “vėl GRAIKAI PAĖMĖ “VA- 
ne policija žmonių terori-. žydi”, rusai ten laiko 10.- GIŲ KALNĄ” 
zuoti. noo kalinių, kūnų padėtis Graikijos kariuomenė

yra toki P3’ ?iurpi ir skl”" P'^neša. kad ji paėmė Kle- 
TITO ATLEIDŽIA SAVO di, kaip ir prie nacių. Dabar pbs kalną. Grammos kal- 

DIPLOMATUS , tame baisiame lagervje vra nun.-sp. Tas kalna« kurio 
Keli Jugoslavijos atsto- laikomi visi tie. kurie kodėl. , . , . , vl , . vardas reiškia “Vagių kal

vai užsieniuose pasisakė uz nors nepatinka komunistų nas”. buvo gerai įstiprintas 
Maskvos komunistus ir pa-'budeliams. ir partizanai jį sumaniai
smerkė » Tito maištą prieš. ____ _ __
kominterną. Taip padarė ŽYDAI NELEIDŽIA l$- 
Jugoslavijos atstovas Ru- VIETINTIEMS GRfŽTI
manijoj, R. Golubovič, iri Izraelio valstybė nelei-...... ...... .......  f
Jugoslavijos atstovas prie džia grįžti '0,000 arabų, valyti ten partizanų lizdus, 
Jungtinių Tautų organiza-j kurie pabėgo is Izraelio te- dar nėra aišku, 
cijos. Jugoslavijos valdžia ritorijos dėl karo veiksmų. „ — -
tuos diplomatus atleido iš Žydai sak<. ! karo pa KINIJOJ EINA MŪŠIAI 
tarnybos ir paskelbė “išda j liautos tę-iari. jie negali . PR!E TSINAN 
vikais”. Dunojaus valstybių leisti arabams grįžti. Jung- Komunistai laiko apgulę 
konferencijoj Jugoslavija tinių Tautu atstovai mano. Kinijoj Tsinan miestą, 
“širdingai” tondradarbiau- kad nahreėliai turėtu trrižti Shantung provincijos sosti-

gynė. Partizanų laikoma 
teritorija dabar eina vis 
mažyn ir mažyn. Ar graikų 
armija eis ir į Albaniją iš-

irdingai” tondradarbiau 
ja su Rusija prieš Vakaru 
valstybes, bet jugoslavių

kad pabėgėliai turėtų grįžti
namo. Jei žydai neleis ara- "f- m’pste yra 200,-

. _____ bamx grįžti ' «*vo namus, k,n0 nacionalistų ka-
partija valo be gailesčio i? tai Jungtinė:- Tautos turės nuomonės. Padėtis mieste
savo tarpo visus komunis- šelpti tuo:- ištintuosius .vra rana britiška ir, jei ko
tus, kurie Stalinui rodo žmones kurie dabar skurs- mum>tams pavyks miestą
daugiau ištikimybės, negu ta įvairiuos arabų kraš- paimti, tas bus didelis smu-
diktatoriui Juozui Tito. 'tuose '........Kinijai.

Truman ir Dewey
Shiaitikri ĮšįcįĮmese
. Praeitą šeštadienį prezi

dentas Truman ir Nevv 
Yorko gubernatorius De- 
wey susitiko Idlevild aero
dromo atidarymo iškilmė
se. Prezidentas Trumanas 
pasakė kalbą, kurioje iškė
lė taikos svarbą pasauliui ir 
linkėjo, kad naujasis aero
dromas tarnautų taikos tik- 
lams. T. Dewev naują Idle- 
wild aerodromą, prie Nevv 
Yorko vadino ryšiu su pla
čiuoju pasauliu.

Naujas tarptautinis Nevv 
Yorko aerodromas turi 4,- 
900 akrų plotą. Jo atidary
mo proga Amerika parodė 
daugybę karo ir civilinių 
orlaivių.

Jau antra savaitė kon
gresas posėdžiauja. Prezi- 

įdentas Trumanas įteikė 
! kongresui kelis įstatymo su
manymus dėl kainų kontro
lės, dėl statybos rėmimo ir 
kitus, liet kongresas labai 

i nenoriai prezidento progra
mą svarsto ir po savaitės 
delsimo, republikon i š k a 
kongreso dauguma skelbia, 
kad ji iškels “savo” progra
mą kovai prieš kainų kili
mą ir dėl namų statybos. 
Republikonai skelbia, kad 
jie turi tokią savo progra
mą ir ją svarstys.

Pietinių valstijų demo
kratiniai kongresmonai iš
kėlė reikalavimą, kad kon
gresas tuoj pat išsiskirstytų 
nieko nęapsvarstęs. Tas jų 
reikalavimas buvo atmes
tas. Bet iš visko atrodo, kad 
kongresas jokio svarbesnio 
įstatymo nepriims kovai 
prieš brangenybę ir viskas 
bus atidėta po rinkimų, ka
da susirinks naujasis kon
gresas.

PO 2,000 TONŲ J BER
LYNĄ

Amerikos ir Anglijos ka
ro transporto ųrlaiviai da
bar gabena į Berlyną kas
dien apie 2,000 tonų viso
kių prekių. Dabar trans
porto orlaivių skaičius dar 
padidinama 38 sunkiaisiais 
orlaiviais. Per karą Ameri
ka vienu laikotarpiu per 
Himalajų kalnus iš Indijos 
gabeno į Kiniją po 5,400 
tonų įvairių prekių kas
dien.

VAKARŲ ATSTOVAI
TARĖSI SU STALINU
Šį pirmadienį vakare 

Amerikos. Anglijos ir Fran
cijos atstovai turėjo pasi
matymą su Rusijos diktato
rių Stalinu ir kalbėjosi su 
juo dvi valandas. Jokio 
pranešimo apie tą pasima
tymą dar nepaskelbta, tik 
sakoma, kad numatoma ir 
toliau derėtis dėl Vokieti
jos ir dėl Berlyno blokados. 
Praeitą savaitę buvo paskli
dę gandai, kad “keturi di
dieji” turės pasimatymą 
(Trumanas, Stalinas, Attlec 
ir Marie), bet ar toks miun- 
cheniškas pasimatymas su 
Rusijos valdovu bus ar ne, 
dar nėra tikra.

SPROGIMAS KASYKLOJ 
UŽMUŠĖ 12

Edgeuater, Ala., praeitą 
penktadienį sprogo viena 
anglių kasykla. Nuo sprogi
mo žuvo 12 angliakasių. 
Dar nepaaiškėjo, dėl kokios 
priežasties sprogimas įvy
ko.

NORI BAIGTI KONGRE
SO SESUĄ

Republikonų dauguma 
kongrese stengiasi baigti 
nepaprastą kongreso sesiją 
dar šią savaitę. Republiko
nai mano, kad priėmus kre
dito kontrolės bilių, vyriau
sybė turės ginklą kovoti 
prieš kilančias kainas. Jo
kių kitų įstatymų kongre
sas nesimošia priimti.

ORLAIVIS SKRIDO 
6,000 MYLIŲ

Sunkusis karo transpor
to orlaivis B-36 su rekordi
niu svoriu skrido 6,000 my
lių, su greitumu 300 mylių 
per valandą. Orlaivis darė 
banduomuosius skraidvmus

BOMBA VATIKANE
šį antradienį Vatikano 

policija rado prie Švento 
Petro bažnyčios mažvkę 
bombą. Pašaukti artileris
tai bombą apdėjo smėlio 
maišais ir išsprogdino. Po
piežius šido metu yra ne 
Vatikane, bet savo vasaros 
buveinėj.

ŠNIPŲ TYRINĖJIMAS 
TOLI SIEKIA

Miss E. T. Bentley iškelti 
vieši kaltinimai dėl komu
nistų partijos vadų šnipinė
jimo. įtraukia vis daugiau 
žmonių. Senato ir atstovu 
rūmų komisijos yra jau nu
tarusios pašaukti keliasde 
šimts liudininkų ir šaukia
mųjų skaičius vis didėja. 
Parodymus jau davė keli 

Įžymus buvę komunistai.

Vaka.il
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FRANCUOS VALDŽIA PASIKEITĖ
b

KO PASIEKS TREČIOJI kalba ir veikia taip, kaip 
PARTIJA? vadovybė Įsako.
--------  Dabar šitas komunistiniu

Trečioji W allace partija partijų “sulėlinimas", kaip
Ši rudeni rinkimuose pasi- austrai iskas bumerangas.
tarnaus republik o n a m s. davė i kaktą pačiam Mask-
Toks jos, matomai, yra ir vos diktatoriui. Atsirado
tikslas. Tos partijos vado- puikybės liga susirgęs Ju-
vai giriasi, kad jie esą tikri goslavijos gauleiteris Tito,
liberalai, bet iš tikrųjų toji pakėlė maištą prieš Mask-
partija yra totalitarinių vos popiežių, o bolševikiš-
bolševikų koalicija su libe- kos Jugoslavijos avelės ir
ralinėmis skeveld romi s. eina paskui tą maištininką,
“The New Republic" dėl kaip paskui tikrą “vadą”.
trečiosios partijos vaidmens Tuo tarpu visame pasauly-
rinkimuose sako: je visi komunistai, visi kaip

.. . . _.. , , - vienas, pasisakė prieš Tito.Naujosios partijos \aaai .. ’ y .. . T,
t i j - u J. a. „ Nuo Patagonijos iki kam- sako. kad jie. sukelcann Gau- fe J — .. —

&
v.- >

-
« ' 4

3* J*’
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________ ________ kari
Franci jos buvęs ministerių pirmininką.- Robeit Schu- 
man (dešinėj) perduoda savo ofisą na'jam ministe- 

giau bakuotoju. padės išrink- S?tkos’. nu° . ^Įjos iki rių pirmininkui, Andre Mane. Pate Schuman Įėjo Į 
t; i bk-rs’”. fu- na- Naujosios Zelandijos, viso A. Mane valdžią ir užėmė joje užsieniu reikalų mi-ti i kongresą liberalus. Bet pa- * J .. ,. . * - , C pasaulio komunistai smer-tiknmir.as pagal \alstijas ro- { . ~. ... .....o. ia Tito panašiais žodžiais 

’ ir panašiu dirbtinu pasipik-

nisteno vieta.
co. xac
kandidatai prisidės prie nu- . ■= .. * .... tinimu, o Tito ir jo komum-svenamos repubukor.u perga- . ..’ , J .' ęekia štai žino, ko verti yra tų

Kas Savaite
plėtimo. Daugelis žmonių 
-ako. kad Amerikoje nėra 
socialinio draudimo, girdi,' 
tai “atsilikusi šalis”. Žino
ma, tai yra nesąmonė. A- 
merikoje socialinis draudi* -==
mas gali būti išplėstas, jis R,,nt«u?čika*” padarytų laimingiausiais
eah būti padarytas privalo- Ilto Buntauscikas - -Jt, yudinva_mas vfciėčts. bi- kad jo vi- D. Solomskas, lietuviškų znionemii Iteja zadmys- 

i- bolševiku davatkėle, vadi- sapne radiny s, kaip sako

džia žrrore* -i-’oie ar mir- “kominformu , tai soioms- sesija gau ties aJtikLe’. 'vLr?a iTgo- kas jį ir įrašo į buntaušėi- ir politikierių melapnp pa- 
niu draudimo kasa jungia kus, kaip caro žandarai bu- zadai tun trumpa.- koja... 
net 30 milionų nariu. Todėl vo Įrašę i “buntauscikus Unija Apsivalė
kalbėti, kad čia nėra tlrau- lietuvius po 1863 metų su- Didele .\aaonal - Iar 
dimo. yra nesąmonė. kilimo. Dominikas net ru; tune Union (CIO)

>iška caro žandarų žodi ką buvo komunistų veda-

ir kiškumą. nepastebi, kad jis,laiko tos unijos pirminm- 
PR1V ERST1NAS, o Ameri- tuo pavadinimu i nieką pa- kas, Joseph ( urran, pakėlė 
koje jis yra laisvas. Prie verčia visus bolševikų pro- maištą prieš komunistus, o 
laisvo draudimo, kaip yra pagandos Šukius apie Rytų dabar rinkimuose bolševi- 
Amerikcie. daugelis žmo- Europos tautu nepriklauso- kai buvo iššluoti iš tos uni* 
nių atsiduria nelaimėje to- mybę. .Juk Jugoslavija yra
dėl, kad dirbdami, ir gerai nenriklausoma šalis, ne

jos visų urėdų.
A 1 O • 1 • I-'V 1 • dėl, kad dirbdami, ir gerai nepriklausoma šalis,

/Anolu OOClHllS L/railClirnaS uždirbdami, nepasirūpino tiesa? O jei nepriklausoma.
Naujoji partija siekia įomi^įy žodžiai* Ir V luos © ‘ apsidrausti kurioj nors Ii- tai kaip jos diktatorius gali

paKei^ti nusidėvėjusią reakci- rarpTaus: ąD;auna * . ?os kasoje arba nenorėjo būti “buntauščiku” prieš: rPiVoinc n nolitišL
jos ir liberalų koalicija nauja ' rikiai § 1948 m. liepos 5 d. Ang- Socialinė globa apima ir save “inšiurinti” mirties at- Rusijos kruvinąjį Staliną? !kai žiūrint vienas šašas bus
koalicija tarp liberalų ir ko- ^į lijoje suėjo lygiai uys me- gjsižeidimu.- prie darbo sitikime; Todėl patys reika- Ar šitą paslaptį šėloms-"S X?binin-

Ūksiąs visada buvo sunaikinti ^uM- Ppa^a’ nedari^.o laipsnį ir tais lieka be jokios para- kad jis pate ^vo aiškini- Apsivalymas Įvy-
kberaiizrcą. Ta naujoji (Hbe- komuni-tus vadina no- vadinama Darbo Partija prasideda r.uo $9 per sa- mos. Privalomas draudimas, muose nesusiveltu? ko no Xkm•
ralų ir komunistų) koalicija Z?;nQp. ;r /ki-tfi- (Labour Palty). Trijų me- vaitę su priedais žmonai apima visus ir visiems vra D u ?° • * e uok.1lP
darbininkų vadų akyse yra ^kaktuvių dieną, liepos $3.20 per L aite ir $1.50 lygus. * G,“*GttTu .Partl?a ,- A Mask^^

lė nėr -altvt?" * oradėjo veik- per savaitę vaikui. Jei susi- Bolševikai pagimdė Ame j mus reikalus, šlavimas bu
ti pilnas Socialinio draudi-,žeidimas prie darb<• oadaro Anglijos socialinis drau- nkos. politiniame gyvenime.yo pagrindinis ir visais

lito mai=tas \ra reiks- ----------  ,--------------- nvalidu (ne- dimas vra labai plačiai už- "trecia partiją , o Henry i žvilgsniais sveikintinas.
" allace buvo jiems lyg Balnis už Adolfą

Tai didelis laimėjimas 
darbininkams. Unija dabar 
daugiau dėmesio kreips i

bergždžia ir pasmerkta su
nykti. Normaiiškai trečioji 
partija, gimusi dabartiniu

partija,

bet daugumas darbininkų 
du yra griežtoje 
partijai. Jie mato
joje viena iš priemonių su- , . - i- ,stiprinti darbininku judėjime!bug
komunistu iuka. prieš kuria T.KalP Ma?kVat k,°.vos 

. • T. ' Tito. matvti iš tokio■ne veda kova. Jie (darbir.in- ... -,-*dzio. \ engnjosjie
ku vadai) mano, kad suskal
dymas liberalų balsų padės (Maskvos lėlių sudalyta i

2tr£.ctQvn

meškerė tai partijai kurti. 
3 Skaitant tos trečiosios pai Rusų okupuoto j Vokieti

joj bolševikai nepanaikino 
nacių koncentracijos stovy
klų, bet jas padidino ir pri
steigė naujų. Senosios sto
vyklos, kaip Buchenvald. 
Sachsenhausen ir Fuerten- 
chen dabar turi dvigubai 
daugiau kalinių, negu turė-

...... jo Adolfo Hitlerio laikais.
nistai ir įvairaus raugo po- Vi™ tn rusai turi Įtaisę 

stovyklas
Altenburge, Altenheime,

Lietuviškai tą ‘‘trečią par- Oranienburge, Hohenscho- 
tiją” lengva išaiškinti. Pa-!enhausene, Schwerine, Ket- 
imkite kelis tūkstančius schendorfe, Jemlitze. Tor- 
ekskunigų Kubilių ir turėsi- ?au. Muehlberge, Doebbi- 
te ta “trečiąją partija". n^, Untenvellenburee ir 
“Saulei” 60 Metų " ' Freiburge.

Mahanov Citv Pa išei Rlfk-vienoje tų stovyklųnanti' “Saulė” 7i^' 27 i! iki. ->5-WX’
atšventė savo 66 metu su.!ka™it;. Gyvenimas jose jra
kaktuves. “Saulės” kūrėjas?u.nkl¥-,
Dominikas T. Bočkauskas ”, masinis, sako kad ru; 
jau senai yra miręs, laikraš- -V, ° įuPu$toj \ okietijoj

jūafk. . Anglijos socialinės glo- lėras mokama po S7.2O per
išrinkti kongresą, kurs sieks bos Įstatymas remiasi “ap- savaitę per 13 savaičių ir
sunaikinti darbininkų unijas”. Storių5 živko Barovą “už drauda", arba dirbančiųjų 81.50 pirmam vaikui, o po

•»v’ -d vv n t darbdavių imokesniais Į 13 savaičių pašalta suma-‘-\ew Republic sako, žmogžudystę ^eton^s socialinės kasą Paeinama iki S5.20 per savai-
Ji partija bando - hrl^vikn žiūrėkime, kaip tas istaty-itę, o vaikų pašalpa palieka

savo balsus sukelti taiy> - . ir nnri mas veikia- Bet pinr.a rei-į ta pati. Jei našlė negali už-
mazumų: Tarp negrų, kūne policija jį tardo ’r - - ... r -t -

yra nepatenkinti dėl Ame- Budapešte už jo ifeikimybf mokam0f ša, turi ter, natvė5 nsIR.
Palestinos Maskva.. Rt.s.jo, spauda pt,.kam?_;ą Senatvės įįnsijos moka-

pinigų mos darbininkams sulau- 
kur kus 65 metų amžiaus. Per.- 

nepalyginamai sija siekia vienišams po
. irnrw^. _________ Pašalpas pa- $5.20 per <avaitę, o vedu-

.. „- . ...- . . bii/Li;™” ‘ b-nrL duodame doleriais. siems duodama $3.20 prie-
cią partiją , oeL unijiniame ' nri7t Vaikui gimus motinai yra do. Moteris, jei ji vra at-
judėjime ‘treciosios įtaka darė pastkėsmimą pries i}mokama»?i6 paša,pa. j]o- skitai a; drausta, gauna
yia abdi apiezta. japįnu komunistėėvfa tino5‘ kurios Pa?aI !stat>'- P*"3*** s5-20 per savaitę

“N. R." mano, kad kada jokuJ. ' • • • mą yra apdraustos, gauna ir pensiją pradeda gauti
nors visi liberalai turės su-j Tu0 •” u jugoslavių ko- dar S7'20 savaitinės para- nuo 60 metą amžiaus, 
ėtti _ j vieną organizaciją, munisty £on^ paajškė- J.S.ra.ltes;„ne.aP' Visos socialinio draudimo

riko? politikos

a." i r • i-roiiių. nicn viena? u ai ui-
diktat°- kfekt-ie™ vaik!aUniš-kvn^ ninkas pe: moka 1,0Paklu- vlSaX nok?i 95±‘ 0 <>“”«ka 84

Skraidančios Lėkštės!
litiniai nx*i'.»-aitiinilr<il "Tai į. . .2™—; x «*! koncentraci j o stikra Guru partija . 1 - - J

prievartos darbų stovyklose 
per metus numiršta ne ma-ti leidžia jo Įpėdiniai ir lei

džia toje pat dvasioje ir ta ži„n 9flAAn.. .
pat rašyba, kaip ją pradėjo ’ kaip 200'00° žmonių. 
Bočkauskas prieš 60 metu. Iš tiesų. Stalinas yra 
Jokios pažangos nei kalbo-'šlykštesnis* už Hitlerį. Juo- 
je nei rašyboje “Saulė*’ ne- zas pralenkė Adolfą visose 

.pripažįsta ir, matomai, jos i šunybėse ir užima pasauly- 
skaitytojai to ir nereikalau- je pirmą rietą savo kiuvi- 
Ja- numu ir begailestingumu.

60 metų lietuviškam laik-,Bevin© žodžiai
rasenu yra gražus amžius. Anglijos užsieniu reikalu 
Tas amžius juo gražesnis mįnjJL± p rU"'* reiKaių I ,ink>ens E. Beun praeitaBIMBINĖ “DEMOKRATI- "us siundys savo iJa^^ vvriau<;ia no naramos — - — “-r* —

JA” TARP KOMUNISTŲ niuo?ius komunistus prieš - r P Vj 1 ik be centus \ tfetybė pne to
_____  Tito. iki Stalino ilga ranka L,ni* -V’- •. • primoka po 41c. per savai-

Jugoslarijos komunistų su P^čia kirka, kuri moj<ama S^-10^oer sa- tiai nėra visiems
kongresas, kuriame dalv- perskėlė Trockiui galvą) Z ‘ Vaiku oaramo^ mo- vie?odl‘ J?um darbminkai
vato 2,3?O delegatų, vien- Pa^ Tito ant žemės \^WkaT 7°“? 'raŽ'3?’ °
balsiai išrinko naują parti- Taip atrodo bimbiska gan* biznieriai ii amatnmkai
jos centro komitetą iš 63 k?mV' ’ Nedarbo metu kiekvienas moka Mek *k daugiau.
nanų ir išrinko visus “titi- n rtų J! Kvepia Krauju n darbininkas (darbininkė), Tie žmonės, kūne nė vie- va tai vėl pasirodė Ameri- ilgiausio gyvenimo ir, jei

ar patenkina plačios Pennsyl-1 ar TAIKA Be'lyne 
vanijos lietuviškos visuome-' je; RpvfvnA ki^u„ i 
nes gana aprėžtus dvasinius bUs nuimta, tas gali

Žmonės kalba apie “skrai-'ka,e^a^avimus- 
dančias lėkštes", kurios ne- Palinkėsime “Saulei" dai

ti karą, nes Anglija turės 
Kaip nors pasiekti Berlyną 
ir aprūpinti ten savo *ka*-

pazadai, surašyti jų plat
formoje. Pažadus daryti 
lengva, bet juos pildyti, tai

^koje^ Tie Likai, kada ko- rimą smulkiau valstiečių gauna tą^ pačią pašalpą- mokamos pa- Pavergęs Lietuvą priešas ^o'tu^tarp^kal’nos lo *
-*.•**—*«« -* j 1 t 1 — A • I JI V _A. A. ' lvkAM _ _n_nl»A+,4X» _ _ _ > T>1 * _ • P® 1

visam pasauliui pademons- ar ne. Bet Zambrovskis sa- jiems pašalpos yra didės- Amerikoje ar kur kitur, nes 
travo, kaip Antano Bimbos ko, kad kolchozų kūrimas nes. kainų sk: urnas tarp jvai-
“demokratija” veikia prak- yra būtinas dalykas, jei no- Ligos metu darbininkas rių krašu .ra didelis. Ang-

munistų partijose dar buvo ukius paversti Į socialistini,kaip ir nedarbo metu. Bet šalpos, je nėra aukštos, tai ne«5i<raili nieko iai naikinti 
šiokiu toki minties laisvė, ūkį. Zambrovskis žada vi- ligos pašalpa nėra aprėžta vistiek ra užtenkamos, . ... .
senai jau yra praėję. Azia- sokias lengvatas smulkiems laiko žvilgsniu, ji mokama, kad ar»s;.ugojus žmones Ar» lu» lietuvi, pagailėsi 
tas Stalinas minties laisvę valstiečiams, kurie stos Į kol liga tęsiasi. Gydymas, nuo skurdo. — --------------’

viršų. Plienas, maistas, au 
tomobiliai, kuras ir kitos 
reikmenės lipa ir lipa ir ga-

kompartijose palaidojo ir kolchozus, 'bet kokios tos ligoninė, vaistai ir dakta- vvkdomo Vaiaus iai išlais- JeTnažadai^
padarė iš visų komunistų lengvatos bus, Zambrows- ras, visiems sergantiems, Amerikoje dar eina kova 7 J J gyvent? renublikona?
negalvojančias lėles, kurios kis dar neskelbia nom^Varv,; .dai «Ari-jr«SA draudimo is_ vinti? 85 » p ai mus

aukos ir neparemsi ALT

!yra nemokami. dėl sočia.inio draudimo iš- vinti?

nuuinenes mažinimą) ir 
peižiurės iš naujo savo pa
siruošimą karui.

Bet jei Stalinas nori tai
kos, jis nuims Berlvno blo
kadą ir tada -keturi didie
ji. galės tartis dėl visos Vo
kietijos likimo.

Pasirinkimas yra Stalino 
rankose. Jei jis nori karo, 
tai pasaulis turės karą.

Liūdna, kad pasaulio tai
ka priklauso nuo vieno ban
dito diktatoriaus pasiruo
šimo. Bet, deja, taip yra. 
___ ___________ J. P.

Pakalbink bisnfcrhu na- 
•iškalbti “Keleivyje,” m« 
garsinti savo bisaj tarp fla» 
tuvių.



No. 31. Rugpjūčio 4 d-, 1949 ra. KELEIVIS, 30. BOSTON Puslapis Trečias

KAS NIEKO NEVBIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Išsišerelių Seimas ;
LDS CLEVELANDO SEIMAS, “IŠMAINĖ KAILI” — 
PAŠALPŲ SKYRIUS ŠLUBUOJA — DIDELĖ SKYLĖ 
LĖŠŲ FONDE — STALINCŲ PRAVADYRIAI NESI
RODĖ — ŠEIMINIAI PARENGIMAI BUVO SKYSTI.

Lietuviu Darbininkų Su- go”, nors jie ir praeitame 
sivienijimas atlaikė Cleve- seime su šituo aiškinimu 
landė savo seimą. Prasidėjo: prisikalbino narius padi- 
tas seimas, kaipo “darbi-i dinti įnašus i lėšų fondą, 
ninku susivienijimo” sei- Praeitame seime jie sakė, 
mas, o užsibaigė jau nauju kad to pakėlimo tikrai už 
vardu, kaipo “fraternali- teks, o dabar ateina i sei- 
nės” organizacijos seimas, mą su nauja skyle ir vėl 
Per tris dienas bolševikiško! verkšlena, kad viskas bran- 
susivienijimo vadai išmai-;gu. Pažiurėjus į to fondo 
nė savo kailiuką ir rodo pa- išlaidas ir eiliniam žmogui 
šauliui neutralias niunka- aišku buvo. kad iš to fondoplunks
nas, nors esmėje niekas ne

aišku buvo, kad iš to fondo 
tunka visokie bolševikėliai,

DAYTONO POLICIJA PRIEŠ STREIK1ERIUS gianskienė, JAV pilietė. 
Turimomis žiniomis rug

pjūčio mėnesi atplauks iš 
Vokietijos dar vienas lai-

pasikeitė. Tas susivieniji- “Laisvės” spaustuvė ir ne- 
mas kaip buvo, taip ir pali- mažai lėšų suėdė visokios 
ko bolševikų veliamas derybos su bolševikų vadais 
“bendrakeleiviškas” ,susi- dėl pirkimo to neva “kultu- 
vienijimas, kur po draudi- rinio centro”, kuriame Bim- 
mo priedanga žmonės trau- ba ir jo chebra pedliavoja 
kiami į bolševikišką bučiu- lietuviams gryniausią k vis-, 
ką... * linginį stalinizmą. Vadai

Seime dalyvavo 84 dele- aiškino, kad jiems aktuali-1 
gatai, įskaitant ir centro jaus darbas brangiai kašta- 
valdybos narius. Seimas vęs. Bet jie užmiršo pridėti, i 
pradėta su himnais, bet kad prie geros atskaitomy-; 
šiaip kitų jokiu atidarymo bės, kur viskas yra aišku, | 
iškilmių nebuvo*. Nepasiro- aktuarijaus darbas negali 
dė nė* bolševiku “didieji” būti brangus. Aktuarijus; 
vadai, kurie visa*da duoda- kaštuoja brangiai tik tada,! 
vo savo plepalingus palai- kai yra kokių nors neaišku- 
minimus to susivienijimo O tų “neaiškumų” bol--
nariams ir nutiesdavo par-j šakiški boseliai tikrai tu-1---------------------------------------------- ---------------------------
tinę liniją seimų pasisaky-' f«jo. Jie buvo sumanę pirk-į muose žmonių buvo mažai dinti užteko kelių fotogra- 
muose. šį kartą čyfai nesi- ti, kartu su bolševikų va-[jr visi jie kažkaip buvo ap- fijos aparatų. Jei FBI nu
rodė ir politinių kalbų ne- 4ais, didelį namą, bet pri-|snudę, lyg musėlės po šven- traukė ir bėgančias maši- 
sakė... žiūrėtojai pasakė “ne”. Te- to Jono. nas, tai į FBI archyvus tik-

Seimui vadovauti buvo ko atsimesti nuo užmany- Apie musų “demokrati- rai pateko linksmiausia
2 X—?____1 - a. — — T T __ /T otio _ T? _ _ _ 1 ?___ __ _ ___ 1______ 1 *____________ _ 1 XI _ 1___ __ rP , 1 —

Dayton, Ohio, Univis Lens dirbtuvėje darbininkai iš
ėjo į streiką. Kompanija pradėjo samdyti streiklau
žius, o policija daboja dirbtuvę, kad pikietai nekliu
dytų skebams eiti į dirbtuvę. Paveiksle matyti kaip 
prie dirbtuvės įvyko susirėmimas, policija pertren- 
kė ant žemės Lemuel Markland, 43 metų unijos dar
buotoją. Sako, jis norėjo riaušes kelti.

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Iš A L T Veiklos
vas su tremtiniais, jau vi* ALT Memorandumai Re- Amerikos lietuvių, kurie 
zas turinčiais, o toliau pra- puLlikonų ir Demokratų gyvena laisvame, demokra-

tiškame krašte ir naudoja
si to krašto piliečių laisvė
mis. Tuo bud u A merikos

sidės tremtinių vežimas pa- Konvencijom*
gal naująjį įstatymą. Ka- Ryšium su kandidatų į 
dangi iki šiol dar nesudary-Jungt. Valstybių preziden
tes komisijos ir nepaskelb- tus nominavimu ir partijų Lietuvių Tarybai, kuri jun- 
tos taisyklės priimtajam is- programų nustatymu Ame- gia visas Amerikos lietuvių 
tatymui vykdvti, tai prisi- rikos Lietuvių Tarybos tautines demokratines or-
bijoma, kad tremtinių ve- Vykd. Komitetas pasiuntė ganizacijas, tenka ypatin- 
žimas pagal ji gali gerokai abiejų partijų platformos gai dideli uždaviniai. Dide- 
užsitęsti. L. G. K. komitetų pirmininkams, se- liu dėkingumu ir džiaugs-

_________ natoriams Henry Cabot mu turime pabrėžti, kad
SLA 4-tas APSKRITIS Lodge, Jr. ir Francis J. My- Amerikos lietuviai lietuvių 
RENGIA IŠVAŽIAVIMĄ ers,“ prieš susirenkant jų tautos ir valstybės gyveni

_____  konvencijoms Philadelphi- mo istorijoje visais laikais
I SLA 4-tas Apskritis ren- joje, memorandumus. yra parodę daug patriotiz
mą metinį išvažiavimą rug- Memorandume pareiškia- mo padėję milžiniškų pa- 
piučio 15 dieną, 1948 me- ma padėka Jungt. Valsty- stangų Lietuvos valstybi- 
tais, Linden Parke, Union bių vyriausybei už jos atsi- 9iaiP gyycnimui atkurti ir 
City, Conn. Kviečiame vi- sakymą pripažinti Lietuvos J° žmonių ekonominei ge- 
sus lietuvius dalyvauti šia- pavergimą, bet kartu pažy- *'9vei pakelti... Amerikos 
me išvažiavime. mima, kad ALT ir ją remia Lietuvių Taryba, derinda-

Turėsime daug svečių iš lietuvių kilmės piliečiai ne- ma h' apjungdama lietuvių 
toliau. SLA prezidentas ad- begali sutikti su pasyvia_ organizacinę veiklą,* turi
vokatas W. F. Laukaitis, ir ..... *

i sekretorius Dr. M. J. Vini
kas kalbės. Programa bus 
Įdomi visiems pamatyti.

Į SLA 4-to apskr. išva-

vpatmgų nuopelnų Ameri
kos lietuvių vienybės ir tau
tinio atsparumo išlaikyme.

Jungt. Valstybių laikysena
Sovietų Sąjungos atžvilgiu, 
turint galvoje, kad pastaro- .
ji yra sulaužiusi visą eilę Į-iet. Valst. Liaudininkų

_____ ___ ______ ___tarptautinių savo įsžparei- Sąjunga, tęsdama lygiai
žiavimus visuomet šuva- gojimų ir sutarčių ir prime- Pfios 60 metų pradėtą var

sluoja daug svečių. Mes ti- tusi Lietuvai ir kitiems jos pminkų srovės darbą ir su
kimės, kad ir šiemet tą die pavergtiems kraštams savo kumsi gražias tautines ii

smurtą, kur ji vykdo beato- valstybinio gyvenimo tradi- 
dairišką tų tautų naikini- c*Das> šiandien visą savo 
mą. Šitokia Jungt. Valsty- dėmesį yra atkreipusi į Lie- 
biu vyriausybės “do no-i^uvos išlaisvinimo darbą ir 
thing”* politika ir jos atsto-jėgomis jungiasi į 

i ’i *”'• u • vų tarptautinėse konferen-' likiminę kovą, kuri
LsfllK1*ŪSClt£ r d cijose pasyvi laikyseną ne- tuo metu krašte pasireiškia

Įsą kaip vietiniai taip ir 
apielinkės lietuviai daly
vaus su mumis.

Rengimo Komisija.

Vėl Pabrango gali sudrausti Sov. Sąjun- hęroišku tautos pasiprieši- 
gos ir įgyvendinti pasauly- ‘nimu okupantų žiauru-

išrinktas J. J. Mockaitis iš»mo dėtis prie bolševizmo ją” galima dar pasakyti bolševikiška filmą. Tokiai Prieš karą laikraštinė pc-
________________. _________ _• .... t r /_/• z.-i__ _____ .- v..,.. ....„i1 odei tai memorandume

to atsirado skylė, kurią mes visokiuose balsavimuose da gražias mašinas ir bailias musų popieros kompanijai*-““^ '-"S“" 
į ir padengsime. 0 kas gii ki- Jyvavo tiktai 1,600 narių.! dūšias. P. B. praneša, kad nuo rugpiučioį j penuhiik.

t ne tas padengs tą skylę, jei ne Septyni tūkstančiai narių Į į----------------1 dienos popieros kaina vėli ^,,,^,-7

ujmvija/s jjriir-

o emigracijose — 
politine akcija ir diploma
tine veikla.

Jungdamiesi drauge su 
Jumis į kovą už Lietuvos 
išlaisvinimą, tvirtai tikime, 
kad bendros jėgos ir bend
ras darbas baigsis ir liend- 

partijų platformas ‘”4,visos tautos laimėjimu, ir 
de- 
Ne-

lionis ir BingLamptono
Iš centro valdybos rapor 

tu teko sužinoti, kad LDS mesf nariai? 
narių skaičius yra siek tiek .
sumažėjęs, bendras turtas ..,Va.r<?? pakeitimas bu v 
šiek tiek padidėjęs, o pa- tlkrai Įdomus biznis. Vardą,moka du< 
šalpų skyriuje ir lėšų fonde 'Pakeisti sumanė neva tai 
yra dideli nemalonumai. kuopa is Kalifornijos,;
Ilgose kalbose eksdarbinin- ?et tikrasis sumanytojas 
kiško susivienijimo vado- buvo Ormanas. Svarstant 
vai įrodinėjo nariams, kad tą sumanymą įvyko aiskus 
reikia pakeisti pašalpų sky- i pasidalijimas tarp senųjų ir 
riaus “planą
vo rūšies 
pų skyr
nenoromis naujam planui! J*"10. Pąvaumime. Jie ma- bončiu< "progresyviu 
pritarė. Kodėl vadai 
įpiršti nariams naują 
na” man, eiliniam 
šiandien tebėra

šalpų skyriaus turtas padi- T!kra, Pnezastis, kodei,fuotj tiems neva tai spau- ceta, JĄ\ piliete; Kazimie
dėjo, bet prisispyrę piršo va»das buvo pakeistas, bu- dos atstovam?. Kai jau vi- F? Kulišauskiene, JA\ pi- jsiTAlSYKIT TELEVIZIJA 
“naują planą” ir, kiek su- \ .^. noras .uz?1(J?t!; su snukučiai buvo nutrauk- betė; Joną.- u Ona Lujos Kas norįtų įsitaisyti Televiziją.
pratau, senieji nariai pagal ?Xie.s kailiuką, kad is salies ti, kas tai pa}eido žinia su sunum Edmundu; >Iari- pr^metkrežis ^s suverenines teises, ir . .
ta plana bus skaudžiai pa- nesimestų į aki-; to kad agentai komu- Ja Norvaišiene su dūkia dll aparatus. Nuo $175 iki $3.000. J) Jungt. Valstybės ne-ni^ (J. Maceina) .$250.00.
ifesti ‘ . susivienijimo bolševikišku-':^.,, fotografavo kad tu- Dalia ir sunum Kęstučiu;' Vytautas Ramanauskas <32)! sutiks daryti bet kurių su-, Kun- A- Martis, Ind. Har-Nariai išklausė vadu pra- .Bet bolševiki^kuraa.s retu iavo rekorduose MaJk-Elena Petniunienė, JAV pi- Tfi.^11^18 we ’ (tarčių su Sov. Sąjunga, kol ^d. $150.00.
nešima ir apie kitą nevisai P?ra var<?e, o tik susi- vos* pakaHku abrozdus. lietė’ Eugenijus ir Domice- —:minėtoms Pabaltijo tau- A -----
malonų reikalą, Ui didelę yieiujimo vedama politika. ‘ - ------- - -------
skylę lėšų fonde. Čia pasi- Paskaityti ‘Tiesą

Republikonų ir Demo-

llfo narys. 1948 m. liepos 26 d. laivu UZ.fS;vin” • • J va, Latvija ir Estija buvo , Sveikinimą pasirašė Cen-
otvvbn Keleivio Kaina tačiau . . .. . J .------ tro Komiteto nn-m. R»- I.

DETROIT, MICH.

Vadai ir Avelės
1 sMluvini Siu A«.\\kO Mes nekėliam “Keleivio” smurto veiksmą; i AukotA L Tarybai

Jungt. Valstybės vie-! * astaiuoju laiku Į ALT-os 
energingai pasmerkia į ?.entro jždą yra įplaukusios 
kraštuose vykdomą s*os pajamos-aukos: 

sa^o ^rptautinj nusikaltįmą-tų . Cleveland, Ohio, ALT
- tautų gyventojų žudymą ir

deportavimą;
3) Jungt. Valstybių Vy

riausybė paves artimiausiu 
laiku savo atstovui Jungt.

skyrius (J. Kuzas) $200.00 
New Britai n, Conn., ALT 

skyrius (kun.-J. J. Matutis)
$100.00.

Mr. Klemas Šereiva, Sud-
Tautų Organizacijoje iškel- burV, OnUrio, $10.00 
ti reikalavimą atsUtyti Lie-( Springfield, Ilk, ALT sk. 
tuvos, Latvijos ir Estijos! (v- Černiauskas) $60.00. 
--------- . - I Pittstono. Pa., ALT sky-

nrocnessv-'i® Petrauskai: Juozas Pet- Lietuva, pavergta, lietu-.toms nebus patikrinta lais- 
F • rauskas su dukra Gražina: viai kenčia sovietų jungą, vė ir nepriklausomybė.Kaip tik tos

vės” avelėc ieoirdn'anū nL ’iaUSKaS SU flUKra urazina; Viai nciivia avvicvų jungą.

licija iu tarne kilo Darnu Ralienė; Albinas Paremki tad, lietuvi, auko-liciją, jųtmpe kilo pasiu- Stravinskas. Aldona Šim-mis Antrąjį Lietuvos Gel-• odė trukumas “pagal kny-Sir. Poptimai dar- .
gas”, $4,637.38, bet nariai -B1 ^aba’^ pmnatys, ,.ad tas tęS sumišimas ir visu galu Stravinskas: Aldona 
vienas kitam aiškino, kati,susivienijimas yra bolseyi- suirimas. Visi puola* šen kien® b Bronislava E. \en-bejimo ajų. 
tikrumoje skylė yra daug ka vedamas ir bolševikų
didesnė. Praeitame seime. isn>aud°Jamas. Ar tu vardą 
buvo pakelti įmokėjimai į kFlsl ar nekelsi, tos smar- 
lėšų fondą, bet musų vadai !ves neatsikratysi, nes ta 
ir iš tų pakeltų įnašų nesu- sma,,ve yra pačių vadų pa-
gebėjo išsiversti ir vėl su
lindo į skylę.

Lėšų fondo skylę vado-

daras ir tas susivienijimas, 
kaip aš dabar matau, buvo 
įkurtas tam, kad bolševikai

aiškino/Aiškino ?a.lė?y..Varyti 4rpe 'i*“™*vai visaip 
tuo, kad “viskas pabran-

WORCESTER, MASS.

CHESTNErS
CANTEEN

savo propagandą ir kursty
ti žmones ir prieš Ameriką 
ir prieš kitus lietuvius.

VIETA MALONI IR ULTA

Visokią Geriną, Alave, 
tardžiei pa«anfatą Vak 

tią fe Uikaa«Hą 
Cto laaneaia Ir "KeleMe"

90 MILLBURY

I

Memorandumo gale nu-

Mr. A. Palionis, Saska- 
toon, Kanada $10.00. 
Detroit, Mich., Amerikos 
Liet. Org. Centras (J. Pil-

puola ten, o narsiausieji' 
sėdo į savo brangias maši-' 
nas ir leidosi bėgti į namų 
pusę. Piknikas virto laido
tuvėmis ir net snapso nie-
kas nebenorėjo gerti. i 

Kai kurie bolševikai pra
dėjo ieškoti savo vadų ir 
norėjo jų paklausti, kas čia 
iš tos velniasos bus? Bet 
pasirodė, kad Detroito lie
tuvių bolševikų “vadai” vi-

Kai kurie bolševikiokai sai į tą pikniką neatėjo. Jie
manė, kad pakeitus vardą 
lengviau bus varyti bolševi
kišką piopagandą ir leng
viau bus žmonėms akis 
dumti. Kitaip sakant, vil
kas užsimovė avies kaili-

sukvietė savo aveles, o pa
tys nujautė, kad gali ateiti 
policija į tą jų parengimą 
ir visai nepasirodė. Vadi
nasi, narsus vadai savo ave
les rodo policijai, o patys

nius ir eina į svietą “frater- save slepia, kad “rekordai 
nališkai” lietuvius mulkinti butų švarus”, 
ir vesti juos į Maskvos avė- Ypatingai juokingai buvo: 
lių gardą. :žiūrėti, kaip bolševikėliai!

Baigiant porą žodžių 'ir kvaili jų pakalikai sėdo 
apie šeiminius parengimus. į mašinas ir paskubomis va- 
Kai delegatų nebuvo daug, žiavo namo iš to nelaimin
tai ir šeiminiuose parengi-,go pikniko, kuriam suga-

JUOZAS STALINAS
— aroa —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokia brošiūra yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis r u buvojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetu ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad i'S jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims o vietą, kai giltinė j j nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai *ryn«? faRty, kaina tik 25 cent. Gaunama "Ke
leiviu knygyne:

KELEIVIS
636 Broadway, South Bo»t©n 27, Mass.

rodoma, kad apie 12 ar ka) $125.00. 
daugiau milionų Jungt. T AET narys Pov. Kručas, 
Valstybių gyventojų, kilu- Norwood, Mass. $10.00. 
šių iš Rytų, Pietų ir Vidurio ^r- J°bn Passick,. Ho- 
Europos, pritaria šiems A- (luiam, Wash, $30.00. 
menkos Lietuvių Tarybos . LDD 3-čia kuopa, Cliff- 
reikalavimams, ir kad par- s*^e’ N. J. $50.00. 
tija, įtraukusi juos į savo . Custer, Mich., ALT sky- 
rinkiminę platformą, gali rius (J- Švelnis) $114.21*.
ių balsais patikrinti sau 
laimėjimą.

Liet. Tremtinių Draugija. 
Chicago, III. $37.53.

Greater New York ALT 
skyrius (dr. Aid. Šliupai- 
tė) $287.05.

Mr. Wm. Milashius, Bell-

Liet. Valstiečių Liaudinin
kų Sąjunga Sveikina ALT.

Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjungos tretysis w°°d» Hh $10.00. 
suvažiavimas atsiuntė A- $1,443.79.
merikos Lietuvių Tarybai, v Visiems ALT skyriams 
0 Per .13 ir visiems Jungt pasidarbavimą ir atsiųs-
Valstybių lietuviams nuo- įnašus, o taip pat ir vi-
širdų sveikinimą ir padėką s^nis kitiems maloniems 
už vedamą ryžtingą kovą aukotojams reiškiame kuo 
dėl nepriklausomos, demo- nuoširdžiausią padėką ir 
kratinės Lietuvos atstaty- kviečiame ir toliau savo 
mo. darbu ir aukomis remti A-

Sveikinirae, be kitko, pa- brikos Lietuviu Tarybą ir 
žymima: “Lietuvos tautos J0*, vykdomą Antrąjį Lietu- 
politinio darbo centras kas- va’ Gelbėti Vajų. 
dien vis daugiau gula ant1 ^LT Vykd. Komitetas.



KELEIVIS, SO, BOSTON

'Visi Labai Dyvijosi’...
KAI PO JŲ AKIMIS ŽEMĖ ATSIVĖRĖ

Televizija Turguje i paminklas perry žygiui pagerbti

Daugelis žmonių jau per
kasi televizijos aparatus. 

. Televizijos aparatą dabar 
1943 metais, vasario 5 d. mokę. Kaimietis Celadonio galima pirkti Įvairių rusių. 

Meksikoje. Tarascano pro- Gutierrez -neturi supratimo nuo 250 dolerių iki 2.500 
vir.cijoj, šalia mažutės kai- apie visokias vulkanų veiki- r'olerių už setą. Kas negali 
velės, vadinamos Paricutin, mo teorijas: jis nieko neži- ar nenori pirktis, gali nueiti 
žmonės pajuto keistą žemės no. kaip^ vykstanti kalno j artimiausią užeigą ir pasi- 
drebėjimą. Žemė lyg kilno- augimą aiškinti. Bet iis yra žiūrėti, kaip televizijos apa- 
josi. nerimo, buvo girdėti labai pastabus žmogus ir ratas dirba.
duslus požeminiai aimana- mate to kalno veikimą nuo Televizijos apaiato “geru- 
vimaL Tas keistas žemės pat pirmos jo dienos iki da; rnas” eiliniam žmogui pri- 
drebėjimas nesiliovė ir se- baltinio laiko. Tas kaimie- klauso nuo ekrano didumo.

priekin- tis sako. kad jis norėjo sa- jei ekranas, kuriame mato- 
vo dienyną ir pastabas pa
likti savo vaikams, lyg ir

karnas dienas, bet, 
gai. jis ėjo stipryn. Taip .tę
sėsi iki vasario 20 d.

Vasario 20 dieną buvo 
• graži ir saulėta. Žemės dre-
bėjirr.as buvo kiek aprimęs. 
Žmonės iš Paricutin kaime
lio išvyko i
dirbti. Apie 4 valandą po 
pietų žemės drebėjimas pa
sidarė stipresnis ir vienoje 
vietoje žemė plyšo. Pir-

si paveikslai, yra mažiukas, 
sakysime. 7 rolių ilgumo ir

miausia plyšys žemėje buvo
apie pusantros 
mo ir nelabai 
žaizda žemėje

No. 31. Kugpiučio 1 d.. IMS

atminimą. kokie baisus da- 5 colių platumo, tai paveik- 
lykai vyko jo gimtame kai- ^,aj Pus mažiukai ir. pažiu- 

ir kaip is to kaimo liko rėjus ilgiau i paveikslus, 
laukų pakraščiai, kurie akys pavargs ir visas malo- 

išgaruos. Didesnio 
ekrano aparatai. 9 iki 15 
colių, duoda geresnius vaiz
dus. mažiau vargina akis. 
bet kainuoja brangiau. Vi
dutinis aparatas dabar kai
nuoja a] ie 400 dolerių.

Kai kuriuos dalykus rei- 
kia iš anksto žinoti, pirm

me
tik laukų pakraščiai, kurie 

laukus žemės dabar nebeįati išmaitinti to nuinaš
buvusio kaimelio gyvento- 
ų. Kaimo žemė virio šniok

ščiančiu kalnu.
Kaimiečio užrašai kas 

mėnuo dabar siunčiami Į 
Washingtoną. kur jie ver
čiami iš ispaniškai-tarasko- 
niškos kalb<~ i anglų kalbą

j-ėdos gilu- 
ilgas. Bet 

greit pradė-
o didėti ir greit iš praply- ir žymus m -tslininkai- tuos negu pirkti televizijos apa 

susies žemės pradėjo verž- kaimo žmogaus užrašus su 
tis pilkas rūkas, ar labai dideliu atsidėjimu skaito, 
smulkus pelenai. Paskui pa- Amerikiečiai mokslininkai 
sirodė durnai, iš praplyšo- turi Įkūrę prie veikiančio

Prieš 95 metus amerikietis Peny, karo laivyno va
das, išsikėlė Japonijoj. Kurihama uoste, ir nuo to 
laiko Japonija buvę atvira prekybai su Vakarais. 
Nuo to laiko Japonija pradėjo modemizuotis ir pa
sidarė net pavojinga V akarams. Peny žygiui pami
nėti dabar Kurihama uoste liko atidengtas sitoks pa
minklas. kuriame yra surašytas Peny žygis ir jo 
reikšmė.

MARGUMYNAI

ratą.
Televizijos aparatui rei

kia geros antenos. .Jei kur 
apie namą vra aukštos kal
vos. dideli namai, medžiai 
arba kur netoliese yra aero-i 
dromas arba dirba arti ivai-

jauniausio vulkano mažą 
ohservatorij;. o tas kaimie- 

s tis ten yra lyg ir pataimau-
Paricutin vyl kanas Meksi-; tojas. Taip mokslininkai ir'rus elektrikiniai motorai, 
koje. -Jis gimė veik lygioje bendradarbiauja su pasta- tai televiziios aparatai gali 
vietoje — žemė praplyšo ir biu kaimiečiu ir bendrai sustreikuoti. Jis duos tokius 
iš jos pradėjo veržtis pele- nori sužinoti kainų augimo m ii kč lojančius paveikslus.

suos žemes pradėjo lėkti 
viršų karšti akmenys.

Taip gimė jauniausias

1

—Ar žinai, Maike. ką aš paklaus, kas aš esu ir is ko 
suraislinau! gyvenu. . . .

__O ką? —Veidiminut. veidimi-
—Mudriem reikia išsi- nut. Maike. Aš irgi turiu 

muvyt ant fannų gyvent.
—Nepraktiškas sumany

mas, tėve.
—Koaėl nepraktiškas?
—Todėl, kad ant farmos 

reikia sunkiai dirbti. Tėvas 
esi jau senas ir bendrai dar
bo nemėgsti. Aš gi noriu ir tnan taip

balsą. Aš su tuo nesutinku. 
Patrajyk tu mieste uždai- 
nuot naktį. Pamatysi, kas 
bus! Gaspadinė tuojau nu
mes tavo baksą trepais že
myn i’- pasakys: geriaut iš 
mano auzos! Aš žinau, ba 

man taip buvo. Turčiau
Kas tuomet dirbs iš kra' aus atsivežęs gera armokytis, 

darbą ?
—Mokytis, vaike, gali ir 

ant farmos. Mieste daug 
blogiau. Kai vienas profe
sorius andai išrado poiziną 
nuo kakročių . ir norėjo tą 
išradimą išbandyt, tai turė
jo kakročius pirkti ir mo
kėjo po centą už pysi. O 
ant fanuos, vaike, vabalų 
yra plenti už dyką.

—Bet tas bradas. tėve. 
ir yra didžiausia farmerių 
nelaimė. Su juo reikia nuo
latos kovoti: kitaii* niekas 
neužaugs. viskas bus sunai
kinta.

—Bet pamislyk, Maike. 
kas butų, jeigu visi taip 
kalbėtų? Ant farmų tada 

. niekas nenorėtų gyventt 
Kas tada sodintų bulves ir 
vištas augintų? Ką tu tada
valgytum?

—Ištikrųjų. tėve. butų 
bloga, jeigu taip atsitiktų. 
Bet tas niekad negali atsi
tikti. nes jei tik perdaug 
žmonių į miestu- su?ikraus- 
tytų ir čia pradėtų jiems 
-t:gti maisto, jie vėl pradė
tų bėgti i farmas. kaip tė 
vas sakai, bulvių sodinti ir 
vištų auginti. Antraip ver
tus. visi negali eit farme- 
riauti. ne- tada nebūtų kur 
maisto dėti. Vadinasi, šitą 
reikalą tvarko pats gyveni
mas.

—Tai tu nori pasakyt. 
Maike. kad tu su manim ne- 

* oglasnas?
—Ne. tėve. aš noriu gy

venti mieste, nes čia yra 
‘Jaugiau mokyklų, daugiau 
; asilinksminimo ir daugiau 
progų lavinti.-. Armijos pa
tyrimai rodo. kad miestų 
jaunuoliai greičiau orijen- 
tuojasi.. sveikiau protauja ir 
geresnę turi iškalbą, negu 
farmose užaugę vyrai. Be 
to, mieste daugiau privatu
mo. Partneriai mėgsta šni
pinėti savo kaimynu-, knis 
tis Į jų privatų gyvenimą. 
Jeigu tarp jų pasirodo sve
timas žmogus, tai jie seka 
kiekvieną jo žingsnį. Jie 
nori žinoti, kas jis yra. i- 
kur. ko jis čia atsirado, ko
kie jo tUtelai. ir taip toliau. 
Tuo tarpu mieste aš galiu 
eiti kur noriu, daryti ką ne
noriu, ir niekas manęs ne-

moniką
trepais.
rinkau.

ale kaip paleido 
tai tik šipulius sū

nau durnai, kaišti akmenis 
ir Įvairus ištirpę mineralai.

Per pirmą dieną “veiki
mo’’ Paricutin kalnas išau
go iš nieko iki 10 metrų 
aukštumo, o per pirmuosius 
metus veikimo ji- jau buvo 
paaugęs 1.000 pėdų i viršų. 
Dabar Paricutin veikiantis 
vulkanas viršija 2.000 pėdų 
aukštumą ir išsiplėtė, iš-

paslapti 
Dabar

jau veikia penki metai. Dar televizijos 
neaišku, ar kalno veikimas stotvs savo

kad nebus jokio malonumo. 
Paricutin kainas žiūrėti. Reikalas tas, kad 

siunčiamosios 
“spindulius”

Tiria vaistą džiovos ligai 
gydyti

Gydytojai Feldman ir 
Hinshaw daro Mayo klini

geliai stogams dengti. Išly
gintam orlaivių lauke tas 
audinys klojamas vienas 
ant kito. paskui sunkiais vo
lais suspaudžiamas. Tuo bu
du gaunasi kietas takas, 
ant kurio gali nusileisti net

jau išsenka, ar dar jis gali siunčia tiesia linija. Jei tarp koj bandymus su nauios ra- 
r‘“"_ kalnas iš siunčiamosios stoties ir pri- šies vaistu. Tas vaistas yra

aukštoką imtuvo antenos yra kokios niekas kitas, kaip bakteri-________,____________
virš 2,000 pėdų kalną ir nors kliūtys, tai jos gali is- jog, kurias jie Įleidžia i Gvi- ir labai sunkus lėktuvas.

ilgai tęstis. Pats 
nieko išaugo i

makosi
kės.

Kada
atsivėrė

iš tolimos apielin- kraipyti vaizdus.
Visi televizijos

kalvelėj dirba kintamos srovės elek
tra. Todėl prieš perkant

Paricutin 
žemė, apielinkės

nejos kiaulaičių kraują, 
aparatai* Kiaulaitės yra apkrečiamo? 

džiova, o paskui gydomos.
Feldman ir Hinshaiv nu

li ir negirdi ką tu darai. Be 
to. ant farmos žvengia ark
liai. bliauja karvės, tai nie
kas negali žinot, ar tu dai
nuoji. ar šiaip kas daro ler- 
mą.

—Dėl žmogaus skonio, 
tėve. negali būt ginčų. Vie
nam patinka vienas daly
ką-. kitam kitas- Aš girdė
jau angliakasį kalbant, kad 
geriausia žmogui dirbti ka
syklose. Bet žvejas man pa
sakojo, kad smagiausis gy
venimas ir darbas yra ant 
jurų. Kas užaugo ant far
mos. tam gali patikti ramus 
gyvenimą- ir darbas lau- 

-v. Man gi geriausia pa
tinka miestas, kur yra gerų 
knygynų. teatrų ir kitų kul
tūros centrų.

—Ale ar tu žinai. Maike. 
kad faimeriai ilgiausia gy
vena. ba pas juos nėra dak
tarų ir nieką- neįkalba li
gos- Jų danty.- taipgi geri. 
ba nėra denti.-tų nei kitokių 
išmislų.

—Farmerių amžius ilge- 
ni- ne dėl to. tėve. kad dak
tarų pas juos nėra. bet dėl 
to. kad jie gyvena sveikes
nėse sąlygose, valgo svei- 
'ru-tyj maistą ir mažiau var
toja alkoholio.

Kair a« matau. Maike. 
tai mudu šiandien nesusi
kalbėsime. Gud-bai!

—Iki oasimatvmo. tėve.

rangancutiro kaimely žmo
nės susirinko ties bažnyčia

prasta srovė (D. C.) tai Kol kas da nedaryta ban- 
reikia transformatorių var- dvmų su žmonėmis*ir todėlfijos mokslininkai (vulka

nų \ eikime -yrinėtojai) ga- jr stebėjo iš žemės kilančius Loti. kuris vienas kainuoja; negalima pasakyti, ar tas 
vo progos savo akimis ste- dm?Of pa?aliau n.;tarį virš M do|erįlJ vaikas busįeras-žnlonių p>.
bėri ir užrekorduoti. kaip 
gimsta vulkanas, kain išau
ga naujas kalnas lygioje 
vietoje. Ta proga moksli-, 
ninkai gerai pasinaudojo. 
Prie gimstančio vulkano 
suvažiavo daug visokių ty
rinėtojų. Ten vyko ir mine
ralų tyrinėtojai ieškoti at
sakymo į klausimą, kaip 
žemėje atsirado mineralai: 
Ten vyko geografai ir geo
logijos žinovai ieškoti atsa
kymo. kaip gimė musų že
mės pavir-iau.- kalnai: Ge
ofizikai ten vyko tyrinėti.; 
kaij žemės magnetinė jėga 
veikia vulkano išsiveržimo 
sąlygose. Daug tyrinėtojų 
stebėjo ir dar

AMERIKOS KOMUNIS
TU PARTIJOS KON

VENCIJA
Ši pirmadieni New Yor

ke prasidėjo Amerikos ko
munistu partijos konvenci
ja. kuri priims partijos rin
kiminę platformą ir pasi a- 
kys už išstatvmą komuni-- 
•*’ - o- lėlės Wallace kandi
datu i prezidento rietą. 
Komunistų partija neskel
bia. kiek narių ji turi. bet 
spėjama, kad ji turi apie 
0.090. Konvencijoj kalbė

jo Į teismą patraukti parti
jos vadai.

pasiųsti “delegaciją' 
tos atsivėrusios žemėje 
tos. kad ji parvežtų teisin- tai jie kliudo vaizdų priė-

prie Jei namuose yra kokie dymui. 
vie- nors elektrikiniai motorai.

gų žinių, kas gi ten už kelių mimą ir reikia tokius moto
mylių nuo ų namų yksta? 
Keli kaimiečiai užsėdo an* 
arklių ir nujojo ] rie rau jai 
gimusio vulkano. Tai buvo 
1934 metais vasario 20 d., 
kada vulkanas pradėjo sa
vo
ar
prisiartino prie atsivėrusios 
žemės. Pasiųstieji kaimo 
atstovai pamatė, kad Pari
cutin kalvelėj žemė atsivė
rė ir vienoje vietoje skylė

Nauiiena medžiotojams
Paskutiniuoju laiku žmo

nės daug girdi aįiie ra<iara.
Radaras, tai toks mecha

nizmas. kuris elektros pa
galba “gaudo” tolimus gar
sus. Jis yra vartojamas 
priešlėktuvinei apsaugai ir 
kovai prieš submarinus.

Vienas Jungtinių Valstijų 
laivyno karininkas. Brooks. 
panaudojo radarą paukščių 
kelionėm sekti. Jo laivui e- 
sant prie vienos Pacifiko 
salo?, karininkas ėmė suki
nėti savo instnimentą ir pa
juto, kad už 6.00O jardų 
arba lS.boo pėdų aukštu
moje skrenda didelis būrys 
albatrosų. Išsiųstas lėktuvas 
tikrai tuos paukščius sima- 
do.

Dabar šis karininkas ža
da Įrengti radarą kuriame 
nore West Virginijos kalne 
ir tyrinėti paukščių keliones 
bei jų papročius. Jl< taiji 
pat mano. kad radaras daug 
patarnausiąs medžiotojams.

Maišais grindžia orlaivių 
laukus

Amerika daro stebuklus. 
Nuo to laiko, kai alijantų 
armija užkariavo Francuzi- 
ją. išvydama vokiečius, te
nai Įrengė vii-š šimto aero
dromu. Tam tikslui ameri- 

armijos inžinieriai 
vartojo audeklą, panašų 
tam. iš kurio yra siuvami 
maišai. Audeklas yra sumir
komas asfalto skiedinyje, 
paskui apleidžiamas kita 

medžiaga. Iš jo 
i gunama plokštės kaip šin-

ms “filtruoti”, arba nuleis-j 
ti jų trukdomas vilnis i že-: 
mę.

Kol ka- televizijos siun 
čia mos stotys veikia tiktai 
didmiesčiuose ir pirm per- 

veikimą. “Delegacija" kant aparatą verta pašildo- 
ekspedicija nuvyko ir mauti, kiek jūsų apielihkėj 

yra siunčiamųjų stočių ir 
kiek valandų jos dirba.

1 elevizija yra vis dar 
naujas dalykas. Naujas ir 
k rangu

buvo apie 
Iš tos

iardą <
.♦ u- o • - — - jės ki,°

• 1 , . Pancu* smulkus j elenai ir lėkė i
un kalno augimą ir jo vul-j vinUj kart-i akmenys. P,et
kano veikimą.

Stebi to kalno
bei vulkano veikimą ir vie
nas indi jonas, vardu Cela
donio Gutierrez. Tai 
Paricutin kalno kaimynas, 
reik visai bemokslis 
mietis. Jis vos lankė ketu 
iius metus pradinę meksi- 
koniską mokyklą ir ten 
pramoko rašyti pusiau ispa
niškai ir pusiau indijoniš- 
,<<u- Bot tas indi jonas kai
mietis gyvena šalia naujai 
gimusio vulkano ir jis nuo Pagaliau 
pat firmos dienos pradėjo 
užrašinėti savo pastabas 
apie žemės atsivėrimą ir 
kas vyko paskui. Kasdieną 
jis užrašo, kaip kalnas vei
kia. i kurią pusę krypsta iš
metamų durnų kamuoliai, 
ar daug lavos kalnas iš
spjauna. koki
kalno viršūnė, kaip keičia 
si kalno veikimas. Kaimie-

Kas nori naujenv ,a
bes. ar nori į savo bizni 

durnai, žmones pritraukti, tie gerai 1
Prarys Įsigiję televizijos MAHARADŽOS ŽIEDAS 
pi nmtui us.

ba metro.

E. P.
kalno veikimas nebuvo la- 

augimą haj srrark s. Akmenys lėkė 
viršų tiktai kelis jardus. 

Kaimie- iai pasižiurėjo i 
F1’3: nepaprastą regini, o vienas 
^•iiš jų paėn ė i savo nosinę 
*a,"|smulkių pelenų ir kelis kar- 

.otn- akn,enjs j,, parsivežė į
kaimeli. Kada pamykusieji 
papasako ka jie matė. 
tai kunigą nuėjo Į bažny
čios hiblio’eka. p-aėmė kny 
gą apie Vezuvijaus kaino 
veikimą ir pradėjo skaityti.

visi sutarė, kad 
jie mato : ieš savo akis vei
kiantį vu: aną. ir, kaip vie
nas amerikietis mokslinin
kas pastebi, dėl to vulkano 
veikimo v- kaimo “visi žmo
nės labai šyvijosi”. Dyriia- 
si dėlto ir šimtai Įvairių 

. mokslininku rišame pasaugos spalvos vra.ivie
ič. kain keičia- ___ __

1

K. N.

tis užrašinėja ir savo kaimo Juo 
ir kitų kaimiečių gyvenimą t imtuvai 
vulkanui pradėjus veikti. L,eUnai 

Dabar Amerikos Smith- Tėvynė bus Tau labiau dė

didesnė bus Tavo
gelbėti auka, juo

“PRAVDA” BARA RUSŲ 
AGRONOMUS

Maskvos “Pravda” pa
skelbė labai griežtą straips
ni apie Rusijos agronomus, 
kurie neina savo pareigų, 
bet apsikrauna popieriniu 
biurokratišku darbu ir už
miršta Liižiuiėti. kad v*L»-l 
(iečiai kolchozuose nevog
tu grudų. “Pravda” sako:, 
'Agronomų darbas yra būti 

* ietoje (laukuose > ir pri-1 
žiūrėti javų piovimą. kad 
valstiečiai negalėtų paslėp-J 
ti nupiautų javų”. Virš to.;
Pravda” skundžiasi. kad; 

agronomai kaltais suteikia 
valdžiai neteisingas žinias 
apie derlių ir tokiu budu

Naujas fotografijos 
aparatas

Dr. Harold Edgerton išra
do naują fotografijom apa
ratą. kuris turi didelės reikš
mės karo aviacijai. Juo ga
lima fotografuoti daiktus ir 
nakties metu. Jis yra su
jungtas su lėktuvo elektros 
laidais, kurie apšviečia fo
tografuojamus objektus. Į 
septynias minutes tas apa
ratas padaro net 200 
trauku ant 150 pėdu 
filmo®.

Edgertcno aparatus 
toja bombanešiai.

nuo-
ilgio

var

KARALIUS DAVĖ PILIEr 
CIU1 SNUKf”

Į New Y’orką atvyko Ba- 
loda krašto maharadža, ar

Transiordani’os sostinėj 
liepos 18 d. didelė žmonių

sumažina kolchozu piliavas indų turtuolis, kuris ant pir-; minia susirinko į protesto
valdžiai. 
“Pravda” 
agronomu 

v

što turi vieną labai brangų, demonstracija ties kara
____ ____ _  _ w . palociumi ir
pareiga yra ,pa-.to tas piniguotas indas ne- reikalavo tęsti karą Pales-

Bendrai, pagal 
išeina, kad ru-iĮ 50 karatų safiro žiedą. Virš liaus Abdtil

dėti valdžiai apiplėšti vals- šioja brangų braslietą <u 
tmčius ir i-soansti iš jų dau- brangiais akmenimis

os

tino i nrieš žydus. Karalius 
\bdulah laike demonstra-

giau javų. Totalitarinėj vai- tas biaslietas iį apsaugo rijos išėjo iš savo pal(xnan?
•tybėj visi valstybės tar- nuo visų blogybių. Bet ar ir pylė vienam į iliečiui Į

iiiuijviiv tMiass ir mohsn- .. T. . rr ,.v,o u 'Putojai yra čekistai, visi biaslictas apsaugos tą tur ausi. Po to visi demonst-
ninkai iš tų mažai mokytų nkos L!etu™J Taryba 11 jos lie turi pa(Jėti dikUtoriams tuolĮ nuo brangenybių va- rantai nusiramino ir išsi-
užrašų sakosi daug ko pasi- skyriai. žmonių prakaitą iščiulpti, gių, tai dar pamatysime. skirstė po namus. - —-s

.-onian Institute nupirko to kinga. Aukas priima Ame- 
indijono užrašu- ir moksli-
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Tremtiniu Atvykimo 
Reikalu

i tais už konsulato durų, kad 
i po 2-3 laukimo metų pra-1 
dėtų savo bylą ir laukimą 
iš naujo. Dabartinė lauki- 

,mo eilė nebegalioja, kaip 
pareiškė valdžios atstovas 
suinteresuotoms organiza-

IVieš keletą savaičių vįe- ko j Ameriką, ir visa di- 1 eijoms
ia Z..• •   1 •_ • TV _ «

dėl savo mažos kvotos, vi
siškai nieko negali tikėtis.

j mane. kt. kraštuose, kūnų kvotos
Žinoma, dar nė savaitei yra didelės. Tie žmonės pa- 

nepraėjus, gavau krūvą lai- liko Vokietijoje dėl UNkR-
Škų, į kuriuos net ne visus Aos suvedžiojimo, kurios 
atsakiau, nes neturėjau ką tikslas buvo išgrūsti visus 
atsakyti. Tik labai nudžiu- tremtinius, išskyrus žydus,

šalia normalios emigra
cijos turėtų būti vykdomas 
naujasis įstatymas. Tačiau

gau, kad yra gana daug ge- ten, iš kur jie yra atėję, ne-įf*0?1*5 dienomis pasigirdo, 
rų žmonių, kurie atjaučia žiūrint kas su jais atsitiktų. *. Pfez- Trumanas ne ne
artimą nelaimėje ir stengia- Pirmaisiai metais, kai emi- 8irengia dabartinio įstaty
si ištiesti pagalbos ranką, gracija prasidėjo, tremti- mo vykdyti, nore yra paši
ls daugumos laiškų supra- niai turėjo registruotis UN-
tau, kad suinteresuotieji gi- RRAoje, kuri vėliau visus 
minių atvežimu jau buvo surinktus dokumentus *‘pa- 
parupinę affidavitus ir pa- metė”, o tremtiniai po metų 
siuntę į Vokietiją. Netenka suvedžiojimo turėjo grieb- 
abejoti. kad tremtiniai ga- tis pradėti
vę affidavitus žinojo kur jos bylas iš naujo 
juos padėti — užsiregistra- siais metais kvotos nebuvo 
vo artimiausiame Amerikos išnaudotos, nes per UNRR- 
konsulate ir pradėjo laukti Aos klaidinimus, konsulai 
kaip kaliniai, nuteisti kalė- neturėjo emigracijai pa
ti iki gyvos galvos, netikė- kankarnai kandidatų, 
tos laimės. Tiems tremti-

rasęs. Savo išreikštoje kri
tikoje jis mano, kad įstaty
me turėtų būti sudaromos 
veiklos galimybės emigra
cija besirūpinančioms orga-

pradeti savo emigraci-
bvlas iš naujo. Pirmai- baKicciaros tai butų vienui- 

tele galimybe apleisti Vo
kietiją. Aš manau, kad dau
gelis Amerikos lietuvių ga
lėtų priglausti atvykėlį ir 

; trumpą laiką juo pasirū
pinti, bet nelabai daug ga-

ANGL1JOJ ATSIDARĖ TARPTAUTINE OLIMPIADA

Anglijoje, Wimbley stadione, Londone, praeitą savaitę prasidėjo tarptau
tinė sporto olimpiada, ar tarptautinės sporto varžytynės, kuriose dalyvauja 
6,000 parinktų sportininkų iš 60 kraštų. Atidarymo iškilmėse dalyvavo 80,- 
000 žmonių, o ias atidarė Anglijos karalius Jurgis. Paveiksle matyti dalis 
atidarymo iškilmių. ,

J'V0 K Art

Emigracija, paremta spe- lėta oficialiai išduoti raš-• i • m • a _ x___ .niams, kurie gavo is gimi- cįa|įu Trumano* įstatymu,’ š. 
mų affidantus ir uzregist- m H mėn bai.
ravoikonsulate, niekas me- ftuo tos dienos turėtų

?e^effa]e-l? Pa" Įsigalioti naujas įstatymas, 
dėti. Tiktai tiems, kurie ne- kurjg deja, vra taip paruoš- 
turejo affidavitų, buvo ga- tas kad „ebutų galima j_
Įima padėti juos gauti. vykdyti. Yra duodama ne

kaltą, kai dar Vokieti jo- va tai “pirmenybė” pabal- 
je dirbau IRRC — emigra- tiečiams, kad žydų naciona- 
cinėje agentūroje, teko nu- listai juos dar kartą viešai
nešti į konsulatą vienos šei- išplūstų ir prisidėtų prie įs- _ . _____
mos emigracijai reikalingus tatymo vykdymo sulaiky- dų perkėlimo į* Palestiną.

tiškas garantijas apie trem
tiniui paruoštą butą ir dar
bą.*•

Sekant visus įvykius, ku-. 
rie liečia tremtinius, perša
si
gyvenantys tremtiniai yra 
verčiami laukti Palestinos 
klausimo išsprendimo ir 
sionistų (žydų nacionalis
tų) norų išsipildymo —žy-

Laisvės Statula
Kai naujieji imigrantai

dokumentus, kur prie affi- mo, ką ir padarė 
davito buvo pridėta vieno Pagal naująjį 
garsaus senatoriaus asme- tik tie tremtiniai 
niška rekomendacija. Kai žiuoti į Ameriką, kurie turi i ir po didelių Amerikos ir 
aš viee-konsului parodžiau iš Amerikoje gyvenančių į Sovietų spaudimų — vis 
rekomendaciją, jis jiusišyp- žmonių garantiją, kad jų dar neaiški. Tremtiniai fak- 

“rr> - 1 tiškai kenčia ne savo kan-vrtirk

Vargia*, ji* Žuvo!
Vienas žmogus skaito 

laikraštyje, kad prie Tfu- 
čufui Kinijoj traukinys nu
važiavo nuo bėgių. Vietoje 
buvo užmušti 450 kiniečių 
ir vienas žmogus iš Brook- 
lyno, pavarde Federeon.

šalia stovėjęs žmogus, 
kaip tik išgirdo apie tą ne
laimę, sako:

—Oi vargšas Federsonas, 
jis žuvo tokioj baisioj ne- 

1 laimėj!
Tarp Giminių

Vienas smulkus biznierius 
; nuėjo į banką ir paprašė, 
kad jam “iškešintų” didelį 
čekį. Banko pirmininkas 

i pažiurėjo į tą pirklį, pažiu--
rėjo į čekį ir pagaliau sa
ko:

į —Neik pas savo turtingą 
dėdę Sobelsoną. Jei jis ant 
to čekio padės savo parašą, 
aš tamstai duosiu pinigų.

Pirklys taip ir padarė. Jis 
nuėjo pas dėdę ir sako:

—Klausyk, dėde, jei tu 
pasirašysi ant to čekio, tai 
banko prezidentas duos 
man pinigų.

Turtingas dėdė pažiurė- 
r jo į savo giminaitį, pažiu

rėjo į čekį ir sako:
— Klausyk, ar tau nėratholdi, o pinigai jai pasta 

tyti buvo surankioti po visą sa,TOa‘,a"eitV‘’pr^ytr^i^ 
Fianciją ir ypač pinigai bu pas svetimus žmones? Ko- 
vo renkami mokyklose, kur įž, tu H nuciti * 
visi vaikai po centą dėliojo, . k„ ni» inink, kCf «,k--,.. r - - , , ~. . .. T visi vaijai po centą aenojo, banko pirmininką kad jis

i mintis, kad Vokietijoj » Europos, atvykdami į s| Lažams gaiši ^ad padaryti gražią dovaną iraš^u ant £ čekio, o
^-enantvs tremtiniai vra^astą pagal naująjį DP poete, kilus is Vokietijos tolimai uzjurių respublikai ^da J duosiu ini t

įstatymą, pravažiuos pro žydų seimos. Common Council ______ r
Laisvės Statulą. Įplaukda- Ji gimė 1849 metais į ----------------- Tarp Moterėlių
mi į New Yorko uostą, jie New Yorke, kur jos tėvas . . .. Dvi “leidės” susibarė ir
pamatys seną, labai bran- Moses Lažams buvo žino- Laiškas IŠ AAriaOS išsipludo, kiek tik lindo.
ginamą Amerikos laisvės ir mas pirklys. Emma Laza- -------- Pagaliau viena, baigiant
kilnumo simboli, atnaujin- rus mirė 38 metų amžiaus, Mielas Redaktoriau! karštas diskusijas, sako:Visas ikišiolinis tęsimas yra 

įstatymą j iaukimas> kol paaiškės Pa
gali įva- į lestinos padėtis, kuri nore

ir aakn — “Tegu iie čia laukia paruoštas butas 
tenai pasistengia išleisti ir darbas. Man atrodo, kad 
reikalingą DP įvežimui įs- visi gyvenantieji Ameriko- 
tatvmą. tada mes jo norus je žino, ką reiškia šiais lai- 
patenkinsime”. Ir, kiek ži- kais palaikyti paruoštą bu- 
nau, senatoriaus laiškas tas tą atvažiuojantiems gimi-
šeimos išvažiavimo nė kiek naičiams bei prieteliams. nenurys mums _
nepagreitino. kai yra toks butų trukumas.Ižmones užjūryje anksčiau

Manau, visi gerai supras. Lietuviai Amerikoje yra negu musų norai išsipildys, 
kad niekas ir nieko pagrei- daugiausia darbininkai. čia; treir*-”’ ♦««' Mi
tinančio tame reikale pada- yra neaišku, kaip jie galė- cius
įyti negali, pakol įstatymas tų užgarantuoti atvvkstan- 
jiems vis dar laiko uždaras tiems darbą. Mano many-

tą ir pagražintą. Kaip tik metams praėjus po Laisvės Vos keletas dienų, kaip: —Aš noriu, kad tavo visi 
dabar Kongresas paskyrė Statulos, kuriai ji dedikavo baigiau savo gana pavojin- dantys išbirėtų išskyrus vie- 
$500,000 sutvarkymui Bed- šį sonetą, pastatymo. Pir- gą tarnybą Indokinijoje ir ną, kad tave dar ir dantų
loe salos, kurioj randasi moję savo poemos dalyje, sveikas grįžau šiaur. Afri- skaudėjimas galėtų pakan-
Statula. Seni pastatai, likę Emma Lazarus vadina Lai- kon. Per visą dviejų metų'kinti...
iš tų dienų, kada toji sala svės Statulą kaip ją vaiz- laikotarpi, esant man Indo-

čias. Manau, kad visa tai 
paaiškės ’šiek tiek vėliau.

buvo kariuomenės Įguia. davusi ir sukure ifertftoRlr kinijoje, 
<r —“Tremtiniu Motina.”

1-- 1-JLįaiine ui/_iv tr Teisme
Airišius Kellismane

bus pašalinti. Nauja, daug—“Tremtinių Motiha.’’ Ši j leivis”. Jis nuolatos atvež-'. ... <.
puikesnė prieplauka pa- Motina taip iššaukiančiai davo man apsčiai žiTriųriš ™11^-*18- 

Malonus ir geros valios i keis senąją. Visas plotas kreipiasi į netolerantiškuo- plataus pasaulio, bei pade-'lei^ej^s o
žmonės! Jeigu karo slibinas!bus apsodintas medžiais, sius Europos valdovus: jo bendrauti su lietuviškąja . bmJ.n’.

brangius Tas visas darbas kaštuos 2 “Pasilaikykit sau senuo- visuomene, nuo kurios esu>M 38 kUn^Kn-
’ - milionu dolerių. Kas suda-.sius kraštu/t taip toli. Smith? - klausia hu

rys 8 kai! didesnias islai- t„c Da«aku nuikvbes ir Šiandien vėl kreiniuo^i * •kranu, M ™ -,SU f'* ^ n^V^kKa^-
‘trantos , suvargusius žmones is ju- nebūtų vėl galima, nors ka- _Kodėl jis turėtų būti

, Laisve® Statula toj gai- perpildytų krantų. aa nekada prisiųsti man aiminaitis’ _ afqi-
sioj vietoj stovi jau 62 me- Vargu poetė žinojo tuo Į “Keleivį” čia—Afrikon. Jei i;eDja liudininkas

kad tie netolerantiški tam rotumėte galimybės, Lat jis niekada neban- 
kurie išvarė su- ousiu Jums begalo dekin- dg tavęs pasiskolinti pi- 

gusias minias”, netiktai gas. nigų? — klausia teisėjas,
savo geriausius pi- Kartu, gal atsirastų kas —Kodėl jis turėtų ban-

..... .... . Amerikai, bet ir ne-, nors iš “Keleivio’ priete- dyti iš manęs pinigu sko-
Lek?. .“Pasaki.šk'J PuiĮcy , lių, kurie sutiktu su mani- Ijntis? - klausia liudinin- 

nauja įmigiacijos banga. blų , kurios puošė jų mies- mi susirašinėti laiškais. Su kas.
kaip lygiai Statulos pasta- tus malonumu atsakyčiau kiek- Pagaliau teisėjo kantry-
tymą anuomet seke masini® ra nesunku įspėti, kur vienam man parašiusiam. O bė išseko ir jis rūsčiai pra-
imigracijos antplūdis. Fran Emma Lazarus rado įkvėpi- jei kam tas butų indomu, bilo-

T^savo P°en?ai- Žinoma, papasakočiau šį tą iš gana -Klausyk, liudininke,
Bartholdi .ukure tą Statu- p buvo gerai susipažinusi, nuotykingo legiomen a u s niekada neatsakinėk i malą, kun pagal įrašą jos — —n- .-si ° ...
pjedestale yra^ JOs žinojo, Ka« rngrimail Už Jusu malonia narama _K/wUl nn?__ atsiliepė

Čia'tremtinių tam tikras skai- 
Amerikos

sieks. Peržiūrėkime savo 
butus, apgalvokime ar ne-

pacia proga noriu Ju čia visiškai maža. Ką gi garantijomis tremtiniai
bet vra visiškaišiek tiek painformuoti apie pabaltiečiams reiškia to- vazluos, bet yia visiškai 

buvusia ir gal busima emi- kios “pirmenybės , su 80,-j aišku, kad jūsų . pastoge 
rjracijį ‘ 000 skaičiumi, kai tomis nore laikinai bus jiems rei-

Buvusioji emigracija bu- pirmenybėmis prakti š k a i Į kalinga. Tie>a, risi gyvena- 
vo paremta specialiu prezi- negalima pasinaudoti, šia- me susispaudę, bet nėra dar 
dento Trumano įstatymu, me įstatyme nepramatoma tokia padėtis, kad benamiui 
kuri rėmėsi normalios emi- jokioms organizacijoms ga- žmogui nebūtų galima su- 
graciios kvotomis, bet davė lia išduoti garantija ir pasi- rasti kampučio, kol jis su- 
įvažiavimui pirme n y b ė s imti rūpintis tremtiniais. : siras >au pastovią . vietą 
tremtiniams ta prasme, kad Praktiškai naujasis įsta-j šiame kiašte, kaip ir jūsų 
50 nuoš. kvotos buvo skirta tymas nuo liepos mėn. 1 d.; dauguma pnes 20 ar dau- 
gyvenantiems Vokietijoje, visiškai sulaikė tremtinių jnau me ų.
Kadangi lietuviu metinė emigraciją. Net tie žmonės.. Ateityje per ‘Keleivį’ 
kvota vra nustatvta labai kurie buvo jau visas bėdas; duosiu visas naujausias in- 
maža (apie 360),’todėl at- perėję ir davę priesaiką,;formacijas kas praktiškai 
sirado laimingu, kurie atvy- yra iškeliami su dokumen ! tremtinių emigracijos rei- 

! kale bus galima padėti. 
Man žinias teikia IRRC — 
emigracinė agentūra, kuriai 
labai rupi tremtinių liki
mas. f asmeniškai siųstus 
laiškus atsakysiu tuomet, 
kai bus valdžios atspaus
dinti blankai ir jums asme
niškai galėsiu prisiųsti. Ko
respondencijoj mano adre
sas buvo įdėtas klaidingas.

135 St. Nicholas^ve., 
Brooklyn 27, N. Y.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turt»ng»a»ia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRŠ J2,59«.006.0«.
Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000.000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
IJgoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar veliamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis V a- 
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimu apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
am w anth Su. New York 1, N. Y.

buvoo pa
laku.

su Amerikos istorija ir is'gyvenimo. no klausimas klausimais!
jos žinojo, kad Pilgrimai Už .Jūsų malonią paramą —Kodėl ne?

Prancūzų rautos Dova- atvyko į sį kraštą gelbėda-' man, iš anksto nuoširdžiai liudininkas.
Jungtinių Valstybių miesi nuo Anglijos Bažny- dėkoju!

i _ , , Geriausios sėkmės Jusu ~ ~ 7 77
darbuose! * Musų tėvų kraštas Ldetu-

‘DIKSIKRATAI” už 
“CISTKĄ*

Kongreso priemenėse ei
na gandai, kad pietinių vai-• kvėpuoti laibai, 
stijų demokratai ruošiasi' Suvargusius žmones 
“čistkai”. Jie nori apsivalyt Jūsų perpildyto krašto, 
nuo Trumano šalininkų, ku-' Siųskite juos audro?
rie stoja už civilinių teisiu 
bilių. Aišku, “čistka” bus 
vedama pietų valstijise. auksiniu duru

na
Tautai.” čios persekiojimų, kad ai

Dvylika metų skulptorius riai ieškojo prieglobsčio A-
dirbo kol pabaigė tą milži- merikoj nuo Britu prie- 
nišką kurinį, kurs “prime- spaudos ir bado, kad vokie- 
na dviejų Tautų sąjungą čiai keturiasdešimt aštuntų 
siekiant .Jungt. Amerikos metų sukilėliai bėgo nuo 
Valstybių nepriklausomy- reakcinės valdžios ir kad 
bės ir byloja apie jų neis- lenkai ir lietuviai pradėjo 
dildomą draugystę.” Statu- gausingai atvykti po 186:’, 
la sveria 450,000 svarų, metų sukilimo dėl didėjan- 
Pjedestalas yra 149 pėdų čios caro priespaudos. Ji 
aukščio, o pati Statula *u matė savo akimis didėjan- 
šyyturiu turi 151 pėdą auk- čia imigraciją nuskurdusių 
ščio. Taigi pjedestalas ir vengnj, slovakų ir ukrai- 
Statula turi 301 pėdą aukš- niečių ir kitų septyniasde- 
čio. Apie Statulos dydį kai- šimtais ir aštuoniasdešim- 
ka jau pats faktas, kari tais metais. Ji turbut matė 
vien švyturyje gali sutilpti išgąsčio vejamus Rusijos 
12 žmonių, o statulos vii- žydus, bėgančius nuo caro 
šuje gali stovėt 40 žmonių, pogromų 1882 m.

Prie pagrindinio įėjimo i Kalbant apie Laisvės 
Laisvės Statulos vidurį yra Statulą reikia dar pridėti, 
įrašytas toks posmas: toki pat, tikrų tikriau-

“Siuskit mane Jusu s,a Sl,mažinta laisvės Sta- 
vargsus, ‘ tūlos kopija stovi Paryžiuje

Jusu minias trokštančias ant rieno tilto per Sienos 
upę. la mažoji laisvės Stil

ių tūla buvo pastatyta ir pa
šventinta tuo pat metu. 

jg. kaip ir didžioji Laisvės Sta
tula New Yorke.

Liisvės Statulą padirbo

, ... va buvo ir bus laisva. Lietu-□tąsys Radzevičius
Mano adresas: v°s išlaisvinimo siekia Ame-
f pi. S. Radavicius, rikos Lietuvių Taryba ir jos
Centre de Convalescence , . ... ~ .
Arzew (Fort <lu Nord) vykdomas Vajus. Paranki, 
Algeric, Afrique. tautieti, tad jos darbus!

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27* Masu

rautus benamius,
Aš laikau šviesą prie

franeuzų dailininkas Bar-



KELEIVIS, *0. BOSTON No. 31. Rucp:u?:t» 4 d.. 1943 m.=

Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Tamsus Pasėkėjai____
Skait y d a m a Chicagos Į 

“Naujienose” aprašytus įs-į 
; pildžius iš kapinių puošimo 
dienos, tarp kitako radau 
pasakyta, kad' geriausi ko- Į

Aleksas Smeltyniškis.

Baisi Draugo Mirtis
" —— t

(Tęsinys) ! tauti, nes už 30 minučių jau
-Lietuvių kalboje skel- turėjo išeiti traukinys. Kaž

'Keleivio’ Knygos

Svarbus Klausimas-
KĄ JUS MANOTE APIE GIMDYMO KONTROLĘ?- būna

šis klausimas yra labai tuokiasi, arba vi^s reika- ^bl?jSkS UikS
svarbus ir buvo pakeltas lingas nfoimauja* jiem. £ nieko neži.
“Womans Companion reike.ų teikti su Maniage Anadien man teko 
magazine, kuris turi 3,i00,- t crtiticate . tokiu moterėHų
000 skaitytoju. Atsakymus Jei me.s tokią t\aika iv e Das;kaikAj;m„ viena iu tu- 
davė skaitytojai vyrai h , stūmė, jos sako. tada jauna.
motervs ivairiu tikybų bei1 moteriai nereikėtų eiti pas n L-ie‘yvoJe giminių n ai motei v b, jyainų uxyoų uei . , • • k „ minuoja, kad negaunantipažiurti, iš visu Amerikos nepatyius-ią kaimyniją, pa ;nkin z.-,..-.,• Klausimas buvo tarimo klausti: nereikėtų ° ,X1-^VlaUka ne 

imti įvairiu pilių, kunos laistą, tai ne
sveikatai kenkianereikėtų anai, ar )» mos pasiete, ąr 
abortu sau darni arba eiti nes atsakymo negauni, 
daktaro melsti, kad jis pa- Antroji pradeda aiškinti:

As neimsimu, kad cm

kampų, 
toks: “Ar jus manote, kad 
gimdymo kontrolės infor
macijos turėtų būti teikia
mos visiems žmonėms, be

TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų

MONOLOGAI IR ų 
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau-rtrua aotuunisių uutatura isittų .. . . —..r inokiiieu monolo-

£»' te'p »"SSfcfeusija tiesusiai riu su kitomis valsty-

kai svetima lietuvių tautai, kaip amžinybe, ir vis dar tra dcmoi^aiuT kokfeJ dSinK koncertams ir t.t. Amr.
Daugiausia šias mintis skel- nesulaukiant Ramučio, ji uždarbiai ir apgali darbininkai iš jų paKer,nta Ulka- Ka,na ............ 250
bia žmonės, kunems ir lie- nutarė vykti pas ji pati, nesi£^^aenlbLi rai i^rarURus^<>daHs BAMBOS SPY’čIAI
tuviu ir Lietuvos reikalai i Stoti vykti vistiek buVO Rusai dabar Lietuvą valtto, tai kas Ir kitos fo.nės. Daugiau juokų, ne-
yra Visai svetimi; daugu- jau vėlu, o jos širdis jautė,' SSS"**^ *£! ». ”Į5.-SS
moję tai Žydai ir rusai. kad įvvko kokia nors nelai- kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa- ‘‘PJcm*. «les, pasikalbėjimai, nu-

m a * * kymus j šiuos klausimus galėsi gau- mor.stiski straipsniukai ir juokai.J---Lraila, kad as neturiu me. . . ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. Antra pagerinta laida. Rama 25c.
laiko ir negaliu gerbiamo- Priėjusi prie Kalinauskio puslapių didumo. Kaina 50 centų. SOCIALIZMO TEORIJA 
sios panelės suklaidintos gatvės 18 nr., Skirmantė DELKO REIKIA ŽMOGUI Sis veikalas trumpais ir aiškiais
nuomonės atitaisyti: tačiau aiškiai matė, kad Ramučio GERT IR VALGYT? drau^jo.saf«mmos^r kSei^tLrės^iS-
aš turiu vilties, kad ateityje kambary buvo tamsu, bet i Valgyt »r gert reikia dėl to, kadti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 
mums dar teks susitikti ir vistiek norėjo pažiūrėti, kas r-V di-i“k^g? nori^^i'ko^var NIHILISTAI
pasvarstyti Šia nebaigta te- atsitiko, kad jis neatvyko, -io. žmogus silpsta? Ir delko vienai Tragedija trijuose aktuose. Velka
ma J ~ : • v maistas duodą daugiau spėkų, kitas , las perėto nužudymą caro Alek-
*«4- rui.p OU\O SUiltaiia. i mažiau? Delko žmogui reikia cuk-' n r

—Vargu ar teks, nes aš
Si r±Ur jįį7^^ė'"Ran^i0

P UUYU susitaria. [mažiau? Delko žmogui reikia cuk- sandro IL Labai puikus ir nesua.
z- .j- • oi • ' Fa<^’lr Pa?laa,'l J^Įy-'kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš1 lakančia Slldimi SklI-t^y. kodėl jam reikia riebalų. _Si-,viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c, , . reikalaujamos 28 ypatos.tuos klausimus suprasi tiktai iš sios 

knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
1 ................................. 15c KRISTAUS VIETININKAS?

KURGI VISA TAI NYKSTA?

sakymų i mėnesi nuo vedu
sių ir nevedusių, vyną ir 
moterų, nuo stirnų kurios 
augina po du ir daugiau 
vaikučių, ir nuo tų, kunos 
vaiku visai neturi. Daugu-

vedusiems ir nevedusiems
žinoma, tai abortų, nelega- O dėl kogi Amerikos 

teįliu operacijų ir ivairiu šun- 'a'<?zia ta.p darytų? 
daktarių, kurie tais dšrbais ra“Jaf1 P'rmoji. ,
au didžiausi luitą susi- Antroji tamsuole atsako14"" k.4 \ lill — k* " "v —w • e

mas tų žmonių sako kad | krauna, beveik visai nebe-: Lietuvog darbi.
kontrole būtinai j liktų 
Tiktai trys pro- 

>, kad gimdymo
kontrolė nereikalinsa ir tu-
w“ikK?’ prie?1 d£ - &. kuMIienė.'hininkai, ba kai pamatys,

1 ___________ (kad po sovietais geresnisTie žmones, kurie sto-‘ 1 v

neš manęs dar laukia sku
bus reikalai. — Ir, dėdamas

gimdvmo kontrolė būtinai j liktų. . r: kišenėnreikalinga. Tiktai trys pro-' Na, mieli šio skyriaus ”‘^k ® ii^lteūitikra "
centai sako, kad gimdymo skaitytojai, ką jus apie tai bJfk“^ toliau:

manote? Reikalinga gim- 'aidžia bijosi, kad nesuzi-Į —Vki.« ,,<«««:
??-tH.,ap?e ta? Amerikos dar- lad Ram«utis

k' S kamhario (lu,Ų skambuti.
mantė^161 4 e ‘ 11' Duris atidarė buto šeimi- kvkui visa tai įniršta; | parašė kun. m. Valadka. Knyga 

-j’ , ninkė. Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos; drąsiai kritikuoja Romos Katalikų-- Kutų gaila, bet zmo- __ru-mia kuri ' žrnonės kuria per amžius? šį intri- bažnyčios autoritetą ir faktais pa-
o-flne o-^rinncius Hi-jHffUi vru za.uci. KieV, poiua, Kati, grojantį politiskai-ekonomišką klau- ■ rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie-

-Tj-Y - aiaUM- .'^tamsta trukdau toki vėlų ’ivų aiškina garsusis Vokietijos SO- tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25
vdtis, todėl as ir šiame įęi-|vakarą «e.r«ik., tau Ka<£: KOKIl;s WEVus žMONfiS
kale nenust,,,u vilties. Bet bju ,./ikalu pas Ramutį _ ' GARBINO SBNOVUB?

tunu srubetl Į na!nu&», teisinosi Skirmantė. i .•* ,. _ Į Visokiuose kraštuose žmonės gar-
D ... knygele parodo, kodėl Romos I bino įvairius dievus. Dievų garbini--- rrasau užeiti, --- trum- popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia, maus keitėsi. Kodėl? Kokius dievus

ja’ • už"g=ų Vonuo,;.Į WAUKEGAN, ILL. įpenimas, tai ir čia pada
rko. kad vri daug didesnė - ... —g* pnešmgai,

Gražiai pažymėtos p. Kubi- joj. Tai dėl to ir nejleidzia L..-/.- • -j 
lienės varduvės. laišku iš Lietuvos.”

Skirmantė
A , ... .baisaus,

ieną tenka pastebėti, | uždariusi duris,
... , . .Si!_ i ninkė jautriai tarė: i

vo panašiai.- pio\okaciniais? —Geroji Skirmantė, buk' 
zvcnais nei sau. nei bau- J__ .

nugirdo kažką ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų į skaitęs šią knygą. Tai didelio for-
moterys, dukterys ir mylimosios ne- mato, 271 puslapio knyga.

. . . papultų į tokią kunigų globą. Rara-_______
Seimi-^šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D.,'SIELOS BALSAI

sulietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina

$1.00

. Gražios eilės ir dainos, čia yra 
^bc! sudėtos įvairios lietuviškos dainos 

apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di-

žygiais nei sau, nei bau- sti ri ir nepaIužki, nes turi MATERIALISTIŠKAS
dziai naudos nepadarys: ži ti k‘ džia žinia ISTORIJOS SUPRATIMAS ,, e -----------------------priešingai, sunaikins save "UZ?in°tl skaudzl* zm^* Si knygeU aiikioa protetari.to n-1^UTųUX
pačioje jaunystėje. Jus tu-! Skirmantės kunu ------- mnkSi» ~»r. „nm, —nerėin : locijos mokslą. Jei nori žinoti, kas ' Mpcieju pimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- nų' Ka,na ........................................ *1’>0

knygelę. SAPNININKAS
____ ___________ _ ___ Jainuo-! Didvsis Lietuviškas Sapnininkas

v -i tz ū-v • v x • iv- -certo triukas gerai nenaši- stovėjusioje kėdėje. Trum- jama7‘Kaina"“25c vi^—
nė.? ^varduvėms įažvmėa'ž^’tSuo“kad Maskvos Tu0 “ beveik SS- mon’ent« . Pasėdėjusi,,ŽEMAITES RASTAI .mo p,«uplų tore,.*™,'/. »eo»

- P - ’ ’ ° Įsitikinęs. Skirmante tarė: Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-Į JUOZAS STALINAS
' na žymiausių lietuvių rašytojų ? Ar

žinote, kad ji buvo paprasta kai

nuodėmė prieš Dievą ir 
gamtą daryti abortus bei 
nelegales operacijas, arba 
nelegalius vaikus gimdyti.

Daug moterų, kurios turi 
po 1 ar du vaiku, sako, kad i Kadangi ponia Rukšėnienė diktatūra atskyrė Lietuvą

T- v®r<*uve». iaiSKų is sietuvos _ ,Jdt€ puikiaf taį suprasti, šiurpulys, jos kojos ėmė j K uT“,SŽ£^k
Liepos _6 dieną pp. Ruk-.. Tai yra tamsuoles kalba. kafj u,m dienos kon- linkti ir ii susmuko čia Dat Kalba labai lengva. Knyga pr<xšėnai čia suruošė jaukią ar- Laiškų iš Lietuvos neat-!^^..'.^0’.^"-5.?.0"

kiekviena moteris kas me
nesi pergyvena dvasios 
kankynę, iki jai ateina ar- 
gimo laikas, nes ji nežino, 
ar ji yra nėščia ar ne? To
kia protinė kankynė kenkia 
moteries sveikatai ir ji lie
ka nervų ligonė.

Viena moteris sako, kad

po ligos d a nesijaučia tvir- nuo pasaulio geležine ūž
ta, tai sukvietė i savo na- danga. Kas siuntė savo gi
mus tik nedideli būrelį vie- minėms Lietuvoje kokios 
tos veikėjų ir biznierių, pašalpos, beveik visi siunti 
Prie arbatėlės buvo gardžių i niai grvžo, nes rusu

Tai pasakęs, ^ytas pir- —Mano ponia! Prašau
miausiai atsisveikino su sakyti, kas atsitiko?
-su Bi'i —Vaikuti, aš jau sakiau, 

mu- rp',^’1nariJ ^.iSieiG0 Per ”u' kad žinia skaudi. Ramutis 
vai-■ • °v °n^ - • riave išleidęs užėję pas mus

pyragų, kumpių, lietuviškų džia ’a^eda siuntinius to-! ^tei branka iLmrn' ’!’• Pa?k!?iau^. kad šian- 
airių ir kitų gerų dalykų. kiu dideliu mokesčiu, kad: įj2"1-į“'? ' J™?? I “j" vaz!u.°Jate .tevlsk* lr

Ponia Kubilienė, kuri yra-žmonės negali jo užmokėti!femd nasišk-kšiėiirro ?a? kad-’^> !¥-vM‘a .’»?« J«"K- 
“Keleivio” Moterų Sky- -taip jie dabar nubiednie-

Arba, kaip Kaukazo Razhaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kama. 25c

mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
O paslrui ii ėmė qr»M«alr»« rašyti. 1

Jos apysakos yra tikrai gyvenimas, KODĖL AŠ NETIKIU 
k utį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ltu-t| DIEVĄ?
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
apraše. Žemaite yra daug rastų pa- neKali tikėti. pjina argumentų, ku-
rasiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- į rių nesumuš joks jėzuitas............ 20c
leivis parduoda jos rastus parasy- į
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi LIETUVIŲ KALBOS 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 1'RAM atik a 
se raštuose ji gražiai aprašo, gra-

pagiria mu- Pritaikyta Amerikos lietuviams, 
papro- Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 

su gar- tinkamai išmokti savo tėvu kalbą, 
paveik- o senimas irgi dažnai nori pagilint

_ ... . ...___ ____ t r__ k,_ —-urias Že- savo raštišką lietuvių kalbos žinoji-Stačiai pasiteiravo Skir- reiviai. Jie pareiškė turi i- maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- mą. Šita gramatika yra tinkama vi- 
; kambari sakvma Ramuti suimti* 5 ?as 2em^J<*rtu su Andrium Bu- riems, kas nori gerai lietuvių kal-1

stojusi”. Jos vyras irgi pra-j savo mamytei ir patėviui 
dėjęs rūpintis, kaip jie vai-; Antanui Rukšėnui davė po 
ku? išmaitins. Jis pasidarė dideli bučki už tokios gra- 
piktas, nervingas, ir “musų žios parės suruošimą. Ponai 
namai, kurie pirma buvo 5 Rukšėnai irgi gausiai apdo-

JAU KAD CUDAI, TAI P'?Zas,O?
CUDAI! B,fUt€?"

. _ U iota ir AI. Bulotiene. Bulotus žiau-' bą išmokti. Didelė knyga, 144 pus),
pristatyti reikiamon vieton, i r‘ai nužudė vokiečiai laike šito ka- Kaina tik .........................................ėl. ua

—Tai Vilniaus krašto lie- Po to. kambaiy padarė j u garsiais4 l^tau Eretais paveiks-s LYTIŠKOS LIGOS
[tuvis: io tėvas rusas, iri mo-'smulkia krata. Ramučiui lais- Kaina .......................  soc ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė

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

baigęs Vilniaus
laiminsi, dabar vra praga-’, vanojo Oną varduvių pro- .. P^1 Minkų ra-.^na vynietė lietuvė. Jis net uždėjo geležinius pančius• PAPARČIO ŽIEDAS
ras”, sako jinai.‘Abudu-tė-įga. ’ Viena. « dalyvių. .............................. .... " ' ’ -........' ” ”
vai mano, kad gimdymo — ------- - --------- --------- -7- v° neblogą pasaką, bet 25 gjmnaziją. tačiau yra i-usiš- gi Įsakė, kad iki rytojaus! ria“
kontrolė tikrai vra reika- Augantiems vaikams reikia hepos tai jau didžiausią kog orientacijos ir dabar,'dešimtos valandos saugo- 
1:__ _- _•__t___ mažiausia kvorta meno kas- ZO-to simtmpcio nonsensą . 1_______ _________ r>_____ 1_________ 1___ r I* V1;linga, ypač jaunoms po-'fe
roms

Daugumas moterų sako.

dieną. Suaugusiems 
pantčs.

kvortą pieno kas- 20-to šimtmečio nonsensą

lietuvių ant rankų ir išsivedė. Man į x,jL.h?,t.V5i?s ,9^^’įį J?/ TAVO KELIAS Į

užėjus komunistams, visa čiau Ramučio kambari.

! Neužsitikintis Vyra;
iria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose SOCIALIZMĄ, 
nurodoma, kaip žmones paikai tiki; -- » r..

isokius prietarus, burtus ir tt. 15c:. Parasę L. R*ulPas; Trumpas ir ats-
į kus socializmo aiškinimas.
Į KAIP SiENOVfiS ŽMONES 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

užtenka nupasakojo. Ji tvirtino, buk gįeĮa ardavęs jiems. Vii- Nors Ramutis klausė suėmi- 
kur ten Bavarijoj gyvenanti nįaus univei-sitete jis vaidi- mo priežasties, suėmėjai at- 

na nemažą vaidmenį, ir aš sakė. kad reikią kaž-ką iš- 
su juo susipažinau pripuo- riaiškinti.
lamai, studentų pobūvy. Jį i Skirmantė pakilusi pa- _ . __

<C kaXk,1iCV dauįiI^Fa,man P^tatė Ramutis’ ka^ ŽiurėJ° j Ra™učio kamba-: az°*AiekX K“nrr’..,'s,.omc
Vj • ' 'augiausia pažįstamą. n. Viskas buvo sujaukta: je ir nori jiems pagelbėti angliškai SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

------- -- sofa atitraukta i kamharir. ,šniokti’ tai geriausiai jiems pasi-—Ar<ri Ramutis nežino io , i tiauKta i Kamoano tarnaus siųsdamas žodyną. Tai , .. ® . 9 J Vidun, pianino nuimtas vir- kišeninio dydžio, 400 puslapiu ki:y-kas jis per vienas: — nu- - ‘ --------- , ----

kokia tai šventa senmergė,kad gimdymo kontrolė tu- Vaikams reikia 4-5 kiaušinių kuriai laiks nuo laiko ag.j_ 
retu būti daktarų nemoka- kas savaitė. Suaugusiems pa- vprja “Kristaus žai-zdrr;” n 
mai aiškinama tiems, kurie kanka 2-3. į č prieš kiekvienas Vely-

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kalp^ tas Į įdomųs fj,osofy da.

LAIKRAŠČIŲ BOSAS IR JO ŽMONA

Daugelio laikraščių savininkas, William Randolph 
Hearst, Jr., ką tik vedė jauną žmoną, Austine Mc- 
Donell Cassini, Washingtono žurnalistę. Hearsto 
laikraščiai išeina veik visuose Amerikos didmies
čiuose.

pac pi 
kas
meldžiasi. Tos senmerges 
vardas esąs Teresė Neu- 
man, kurią radijo “Magdu- 
tė” vadina “stigmatike”. 
Girdi, jai tos kruvinos žaiz
dos atsiveria kelis kartus 
per metus ir, kiek laiko ją 
pakankinusios, staiga pra
nyksta, jokio ženklo nepa
likdamos. Po kančių mer
gina vėl esanti sveika ir 
linksmai sau dirbanti sun
kų laukų darbą, nors per 
30 metų ji daugiau nieko 
nevalganti, kaip tik “šven
tą komuniją”.Radijo “Mag- 

i dutė” tvirtina, kad tai esan
ti tikra tiesa, nes tai esą 
' ištirta ir patvirtinta”.

Keno ištirta? Kad jau 
“progresuoja”, tai “progre
suoja”, šuoliais atgal. Net 
ir kunigai tokiu nesąmonių 

i neišdrįsta skelbti, kokias 
dabar mirusio laisvamanio 
Paltanavičiaus našlė para
šo. Tokios pasakos taip 
tinka Minkų radijo valan
dai, kaip poteriai tiko SLA 

’ seime. Irgi

ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. ■■ _• j «s >Mes kasdien girdime daug anglišku dagelį* au^ori^parašė 'Tkslt Antra 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip C??™?-c j iRU• t—'- A„

pa! a?'

?us’ 0 ant grindų išmėtytos 
r> • -• • " p. « ♦•. knygos ir įvairus popieriai.—Priešingai, Ramutis Skirmantė priėjo prie sofos 

mane tuojaus įspėjo, kas ir susmukopjoJį° p 90109 
jis per vienas, tačiau pa- _
reiškė, kad nereiktų jį vi
sai atstumti nuo draugijos, Ramučio suėmimo smulk- 
nes jis galis būti ir naudin- menos buvo tokios: 
gas mums. Šeimininkei sveikinant

Skirmantė išklausė Biru- Ramutį ir linkint jam ge- 
tės pasakojimą, dirstelėjo į riausios kloties, skardžiai 
laikrodį ir pašoko nuo ke- nuskambėjo durų skambu- 
dės: ,V.S- Atidarius duris Ramu-

—Aš turiu tik dešimt mi- čio akys išvydo stovinčius 
nučių laiko pasiruošti, nes ginkluotus kariškius, kurių 
tuojau su Ramučiu išvyks- kepurėse segėjo kruvinos 
tame į tėviškę. .penkiakampės, pritvirtintos

—Kodėl toks skubotu-1 inuiekintu kuju ir pjautuvu, 
mas? taip pat smalsiai pa- i žpakalyje keturių unifor- 
siteiravo Birutė. muotų NKVD agentų, ma-

—Birutėlė! Rytoj vaka- tesi ir vienas civilis žmo- 
re įvyksta mudviejų jung- gus. kuris nesistengė lysti 
tuvės. i priešakin. Priešakyje stovįs

—Sveikinu, Skirmantėje, mongoliškos išvaizdos ka- 
ir iš visos širdies linkiu rininkas rusų kalba pasitei- 
jums saulėto gyvenimo! ravo:

Čia draugės moteriškai v .—Kaip pavardė šio buto 
išsibučiavo ir Skirmantė seimininko? 
pradėjo skubiai tvarkytis. —Rusiškai nesuprantu,

Kad amerikoniškas suris bu-'Susidėjo turėtus daiktus ir —trumpai atsakė Ramutis. 
Į tų šviežias ir nepelytų, j> rei-1 apsivilko. Atėjo sutartas Užpakalyje stovįs civilis 
kia suvynioti į švarią, uksusu j laikas, bet Ramutis nesiro-j lietuviškai pakartojo klau- 
suvilfjtą drobę. Tąsyk į toldy- dė. sim^’
tuvą nereikia dėti. 1 Skirmantė ėmė nuogąs- (Bus daugiau)

S3.00

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-
nas. Kaina ................... •.................... 10c

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir

ga, su ištarimų nurodymais.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro- . _ __ __  ___ T
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad i daugelį iš gyvenimo patyrimų para- 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir1 šė K. Stiklelis. Kaina ................. 25c

” 636 Broadway,ši knyga parodo, kodėl taip mano-1 <<KeleivU. 
I.abai įdomus ir pamokinantis' **

skaitymas. Kaina ......................... 25c So. Boston 27. Mass.

IU a my te Labai Dėkinga

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

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

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

<36 E.
Keleivis

Sa 27,
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Iš Plataus Pasaulio
Dunojaus “Laisvė’ Sprogimas Vokietijoj

Praeitą penktadienį Bei- Vokietijos chemijos dirb-! 
glude, Jugoslavijoj, prasi- tuvėse, Ludwigshafene, pra 
dėjo 11 valstybių konfe- eitą savaitę Įvyko didelis 
rencija, kuri turės isspręsti sprogimas, kurs užmušė

į jo, kaip galvojančią žmo
nių. Jų principas yra: mušk 
savo pasekėjus ilgomis kal
bomis, o savo priešas — 
kulipkomis. Koveli*.

New York, N. Y.

Nori Žinių Apie “Raz* 
baininlcą”

fiprhiamlpii

sija noi i Dunojų laikyti sa- srogimų. Kodėl sprogimas i-jsi suvirinti jo praeiti iš 
vo “Įtakos sferoje’’. Rusiją;Įvyko, tyrinėjimas dar ne- mažens. Nors pakanka 
konferencijoje atstovauja nustatė. mums tremtiniams jo atlik-
gai’susis Vysmskis. -------- tų veiksmų, kuriuos pada

rė musų tėvynei tik per vie-Gen. Markos Įsakymas
Graiku partizanu vadas,; nūs metus, kiek ašarų krau-

„ . „ , . 15 .?• i generolas Markos/ išleido Jo... Todėl maloniai prašau
C;r įsakymą, kuriame Įsako vi- prisiųsti man 1 egzemplio-
pihectų komisiją išaiškinti sjemg partizanams graikų rių brošiūros.
įskeltus kaltinimus, kad per kariuomenės užnugarvj dė- Turiu pridurti, kad mes; 
.Jungtinių Tautų oiganiza- įį visas pastangas nužudyti čia esanti Anglijoj tremti-; 
ciją i Amei i ką atvyksta graįky armijos vadą gene-
daug visokių rusiškų smpų,į rolą Tsakalotos. Įsakyme 
S? neva nęp*įklausomų vai- sakoma: “Sabotažnir.kai ir 
stybių, kaip Lenkijos, Lui- šauliai už priešo linijų turi 
ganjos ir kitų pasais Tyn-.ypatingu atsidėjimu siekti 
nejimas bus labai “kars- nugalabyti Tsakalotos... tą 
tas * žmonijos atmatą, tėviško-

_ . 7“ sios žemės biaurotoja...”
Triesto Likimas I - _______

Jugoslavijos Tito pasiun-. 
tė Jungtinėms Tautoms Tibeto Prekyba 
skundą dėl Amerikos ir Nuo viso pasaulio užda- 
Anglijos pasiūlymo grąžin- ras Tibeto kraštas praeitą 
t i Triesto miestą Italijai, savaitę atsiuntė Į Ameriką 
Tito sako, tai yra laužymas 5 savo atstovus, kurių tiks- 
taikos sutarties su Italija, las yra “užmegsti preky- 
Tito svarbiausiai nori žino- bos ryšius su Amerika”. Tie 
ti, ar Rusija jo skundą pa- atstovai 20 dienų jojo mū

J. Tautos ir “Šnipai’
Valstybės sekretorius G.

riai nesame reikalingi šal
pos ar paramos, mes paly
gint gyvename gerai ir ga-i 
iim už prisiųstą brošiūrą 
apmokėti, bet visa bėda, 
kad Anglijos bankai atsisa
ko svarus keisti i dolerius, 
esą mielu noru jų bankas 
pats pirktų dolerius.

Tokiu budu amerikoniš
kos valiutos neturime. 

Reiškiu pagarbą,

KINIJA MOBILIZUOJA TŪKSTANČIUS

Jau dešimtis metų, kaip Kinijoj eina karas ir galo 
jam nesimato. Karui reikia žmonių ir visokių ištek
lių. Čia matyti naujai mobilizuoti jauni kinų vyrai, 
kurie vienu laivu atplaukė Į Šanchajų stoti Į kariuo
menę. Po visą Kiniją eina šitokios mobilizacijos ne
baigtam Kinijos karui.

rems, ar, priešingai, pasisa
kys už Italiją. Jei rusai re

tais iki savo krašto sienų iv 
paskui jau važiavo gelžke-;

SVARBUS LIETUVIŲ IŠ
DIRBYSTĖS VAISTAI. is Kėdainių apskrities. Aš pati esti
AR jus sveiki ar ligoti, vistiek kilosi iš Žiaunų-Akmenės, kalantieji 

jums svarbu ir naudign visados ture- arba jis pats prašomi rašyti: 
ti tokių stebėtinu vaistų, kaip M. J. Elena ttaėkauskiene-Kuiiiisuaitr, 
švilpos "Miracle Ointment.” kurie l.ithuanian D. 1*. < amp, 
yra valdžioje registruotų aptiekorių l.uettich Kaserne,
ir chemistų priežiūroj, kaip K. (2ob) Goettingen, Germany.
HRIKK’S PHARMACY, 158 Kark st.. ——------ ——-----— -------T”' —-------
Hardford, Conn. Vietiniai galit ateiti Ieškau dėdės Aleksandro Gedgau- 
aptiekon. Geistina, kad ir iš kitų do, kilusio is Šilalės, gyvenančio A- 
miestų bei šteitų susipažintumet su menkoje, ir dėdės v iioldn, Gedgau- 
vaistų išdirbėtu M. J. Švilpa. Kurie do, taip pat Amerikoje. Jie patys 
norit būti agentais, gausite gerą arba apie juos žinantieji malonėkite
komišiną, o kurie busite pardavėjai, rašyti: —
tų bus paskelbtas vardas ir adresas, Genė Gedgaudaite-v inerskiene
jei to norėsite. Štai kokie tie vaistai l.ithuanian _ D. R. < amo,
ir nuo kokių ligų: i l.uettich Kaserne,

Nr. 1. Miracle Ointment for Toot- (20b) Goettingen, Germany, 
harhe. Tai kvepianti mostis, padary- ——————-7- ; - a .
ta iš .gydančių žolių, antsyk sustab- As, Krane Kairyte, kilusi is -ąt-" 
do dantų gėlimų. Jei dantų neturi, nių kaimo, Kėdainių valsčiaus, 1 a- 
bet skauda smegenys, tai vartok tų nevėzio apskrities, paieškau -avu g«- 
mostį, tuoj pagelbės. Jei dantys su- minių ir draugų, kurie gyvena Atue- 
puvę, turi ištraukt. Kaina 55c. ir $1. rikėj. Prašau atsiliepti šiuo adresu:

Nr. 2. M. J. S. Salve for External ~ Frances Kairyte, (._)
Pains. Si mostis maloniai šildo ir l*h> Clenmore avė., Brooklyn, N.
pašalina visokius skausmus kojose.' 
rankose, pečiuose, strėnose, nugaroj 
ir reumatiškus sųnarių ir raumenų 
gėlimus. Taipgi užsišaldymų ir aštrų 
kosulį nuo peršalimo. Kaina SI.

Nr. 3. M. J. S. Miracle Salve far 
Skin Irritation. Ši mostis tikrai ste
bėtina. Visada gausi pagalbą nuo 
šių odos ligų: užsikrėtimas, išbėri
mas, votis, užgavimas, žaizdos (tik 
ne vėžys), nudegimas, nušutimas, 
nosies ar burnos nesveikumai, vabz
džių įkandimai ir tt. Turėtų būt 
kožnoj šeimynoj. Kaina $1.

Nr. 4. M. J. S. New Discovery—
Salve for Poison Ivy. Ši mostis grei
tai pašalina netik niežiejima nuo
Poison Ivy, bet ir kitus odos niežie- ------ -------
jimus. Kaina tik SI. Paieškau gyvenimo draugės, mer-

Nr. 5. .M. J. S. Kenedy for Pilės, g i nos ar našlės nuo 35 iki 50 metų 
Relieves the buming, pains and so- J. Amerikos Valstybėse ar Kana- 
reness. Fights infection, promotes doj. Pageidaujama, kad turėtų savo 
healing. Šita mostis geriausias vais- ūkį ar Kokį nors bizni. Aš esu pus
tas nuo pilės: kaip tik pavartoji, anižis, nevedęs, negirtuoklis, turiu 
tuoj junti, kad gelbsti. Jei vartosi savo biznį mieste, bet noriu permai- 
pagal nurodymų, pasveiksi be piaus- nyti gyvenamą vietų. Kuri norėtų 
tymo. Kaina S2. Nurodymas prie dė
žutės.

Reikalaudami vaistų, kartu su už-

Paieškau dėdžių Vinco Bartniko 
ir Petro Burinsko, o taipgi ir pus
brolio Jurgio Burinsko. As esu Ve
ronika Burinskaitė. Prašau dėdžių 
ir pusbrolio atsiliepti laiškais. Gu
bai butų malonu su jumis susižino
ti. O jei kas apie juos žino, ui bu
siu labai dėkinga jei praneš man 
adresus. . _ (32)

Mrs. Veronika Kaiuskienė,
131 l»th st,

No. 1^-thbridge, Altą., Canada.

APSIVEDIMAI

nežinau, ką veikia Maikis PALMIRO TOGLIATTI 
ir ar dar gyvas jo Tėvas. JAU PASVEIKO

| , - . • 1 • 1 T, ... 1 . 1 I neiKaiauuami vaisių, nariu su <»*-Prasau man parašyti, kiek Italijos komunistų vadas'sakymu siųskit ir money order. ar 
pinigų turiu prisiųsti ir lie- Palmira Togliatti, kurs lie- srampaSi tžs&^i

T. Krivickas. |,u gu pagarba, pos 14 d. buvo peršautas,
Juozas Navasaitis, liepos 31 dieną apleido li-

Skaitytojų Balsai
Gerbiama redakcija,
Čia prisiunčiu money or-

Belleville, Ont., Canada.

LIETUVOS KONSULATO 
PAIEŠKOMI ASMENYS:

Aperavičius Vladas, iš Lin-

prisiunčia 3Oc. štampai.- 
iš kitų šalių turi būt apmokėti Ame
rikos doleriais, ir persiuntimo lėšos. 
Amerikiečiai, nusiųskit savo drau- goninę ir baigs gydytis na- gams. Jie bus labai dėkingi. Adre- 

— - - suok it taip: <pd32)
M. J. ŠVILPA,

mia Tito, jie neįtiks ita- liais ir orlaiviais, kol pasie-!deri $4 “-Keleivio” Prenu"'Į kUVOs vak. šikšniu km. 
lams, o jei jie rems Italiją, kė Ameriką. Tibetas nori Į meratos atnaujinimui m®;; Bacevičius Jonas iš Pentiškių 
Tito parodys saviškiams, Ameriką gabenti savo lau- *tams ir 50c skiriu Maikiui km., Griškabūdžio vai.
kad Maskva nėra jų drau- kinių žvėrių kailius ir kito-'puspadėms pasikalti, kadi Bacevičiūtės Magdalena Lenk
ias. kius produktus. j jis su Tėvu galėtų kuo dau- teitienė ir Ona. duktė Juozo, iš

■ ' — ————  ■ ■—--------—■ — giausiai “Keleivio skaity-
KAS MUMS RAŠOMA ' tojy aplankyti. S«_pagart>a.j paga 

BMiik
Windsor, Ont., Canada

Titini&i Kankiniai į kantrybę. Tokie kantrus 
Jugoslavijos komunistų žmonės, kurie gali utijoniš- 

kor.grese “vozdžius” Tito kų kalbų klausyti valandų 
kalbėjo astuonias valandas, valandas, bus kietas riešu- 
Jo padėjėjai, žvalgybos bo- tas “kominformo” bosams. Siunčiu jums $3 už premi
sas Rapkovič, propagandos Iš tikrųjų, jie juk klauso ■ meratą ir $1 pridedu viso- 
čyfas Džilas ir politinės Ii- savo vado kalbų su užpa- kių išlaidų padengimui. Aš

--------- i.~i ~— gu pasigerėrimu perskaitau
tuos “Keleivio” skaitytojų 
trumpas laiškelius, kurie, 
siųsdami prenumeratą, pri
deda vieną kitą dolerį ko- 

valio ir po kelias minutes geresnės, kaip Tito ir jo sė- kiam nors “Keleivio” fon-
be pertrūkio šaukti “Didvy- bių kalbos? dui, suprasdami, kad prie
ris Tito”. .Jugoslavijos komunistų tokio visų reikmenų bran-

|ėg kongreso visus tarimus ga- gumo laikraščiui reikalinga
kartais pradeda “filibuste- išf?.ikšti dviems saki- parama. Su gilia pagarba,_ 
liauti-’, arba kalbėti be ga- nia,s: Y.1“?5 ,sako ~ Me?- Marcele
Io be krašto. Bet čia niekas i marksizmui-

* lenmizmui, bet spiaunamelneverčia tu nebaisnamų . . . , ’ , » , ,VoiK,a r.oi;™ p,t i kommformą! Antras sako:

nijos žinovas Kardelis kai-1 kaliais, todėl galvoti jiems 
bėjo kiek trumpiau, tiktai nereikia, o negalvojantiems 
po 5 valandas. O 2,300 de- ir pats kominformas neiš- 
legatų turėjo visas tas kai- aiškins, kodėl ilgos Stalino 
bas išklausyti ir ploti, rėkti ar Ždanovo kalbos butų

_ i_u erų. au min U5ti a vi ja, 
Ačiū už pranešimą, kad 

prenum e r a t a pasibaigė.

muose. Togliatti buvo su
žeistas trimis kulipkomis, 
bet žaizdos pasirodė gana 
lengvos ir dabar jis vėl va
dovaus komunistų partijai.

Alvito vai.
Bašinskas Vincas, gyvenęs 

Nečiunų kaime, Alytaus aps.
Badaukytė - Badauskaitė A- 

■ nelė, gim. Luokės vai.
Bagdonas Jonas ir Pranciš

kus, sūnūs Simono, iš Tauragės 
aps.

Bagdonas Mateušas (Myko
las?) iš Veiverių vai., ar jo į- 
pėdiniai.

Bagdonas (Bock) Pranas 
(Frank), sun. Baltramiejaus.

Bagdytė - Stankevičienė Pra- 
! nė iš Butrimonių vai.

Bajalis Ignas. gim. Linkuvos 
vai., prašo atsiliepti gimines ir

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS $14jOO. 

Pinijrus siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mass.

P. O. Box 73, Sta. A, 
Hartford 6, Conn.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškai Juzės Stankevičiū

tės. kilusios iš živulčiskiu km.. 
Seirijų valsčiaus. Prašo atsi
liepti. Rožė Stankevičiutė-Alek- 
sandravičienė,

Lithuanian D. P. Camp,
(P. O. Box 229),
(13b) Kempten (Bavaria).
U. S. Zone, Germany.

malonaus ir doro gyvenimo, prašau 
atsiliepti ir prašau su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslų. Plačiau pa
aiškinsiu laišku ir paveikslų grųžin- 
siu. Malonėkite rašyti šiuo adresu:

Tony Cesonis, (33)
Sylvan I-ake, Altą., Canada.

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

nę kraujo cirkuliaciją, čemery
čia yra vartojama nuo drugio, 
nuo gumbo, nuo geltligės, nuo 
škropulo ir nuo sukrekėjimo 
kraujo, čemeryčios šaknys jau 
yra vartojamos per 3000 metų, 
ir musų čemeryčia nėra suka
pota, bet yra tokia, kaip užau
gus, Supiaustykit čemeryčios 
gerą šaukštą, įdėkit į keiiškėlį, 
užpilkit šiltu ar šaltu vandeniu 
ir už valandos galit gerti arba 
įdėkit unciją čemeryčios į bon- 
bą vyno ar stipresnio gėrimo ir 
galit gerti po valgių, čemery
čios svaras $1.35.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass. 
NUO UŽSISENfiJUSI V, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

| miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudė j imu seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji-

Aš, Šeštakauskas Vytoldas, kilęs 
■ iš Mėšlinių kiniiiv, Psjsvomo vals
čiaus, Vilkaviškio aps., dabar gyve
nu tremtinių stovykloje, Vokietijoj, 
ir ieškau savo atminiu bei pažįstamų
Amerikoje. Malonėkite atsiliepti.

Šeštakauskas Vytoldas,
Lithuanian O. P. Camp,
Luettich Kaserne,
120b) Goettingen, Germany.

Ieškau dėdės Stepono Šimkaus, ki- 
FARMERIU ŽINIAI I lūšio iš Pavandenio km., Tauragės

«... v . - e apskr. Dabar gyvena Amerikoje. JisPaieškau lietuvių farmeriu, p^s art?a apie jį žinantieji malonė-
kurie galėtu priimti ir duoti Rite atsiliepti. .
_ . „ v - tn i i Aleksandra sapaliene-šimkaite,darbo 4 žmonėms. Dalykas yra Lithuanian D. P. Camp, 
toks: aš turiu Vokietijoj, ame
rikiečių zonoj, giminių šeimą iš į

Luetich Kaserne,
<20b) Goettingen, Germany.

Bakaitis Antanas ir Pranas, 4 žmonių (vvras 33 metu. žmo- Ieškau tėvo Jono šapalo, kilusio iš
Ameroje senate žmonės B Karkom) Jodina 27 meti,„' duktė 9 metų. su-vfes mn'S. ’&r,

rartaie nrud.da “filibliste- ',!n? >-r?’Gtl dviems saki- parama. Su glha pagarba, nxĮos gvv JJew Yorke. -nūs 2 metu). Lietuvoje visi už- Chicagoje. Jis pats. jo šeimos nariai
. ' •' J arba apie j| žinantieji malonėkit at-Bakšmskas Bonaventūras ir augę ir dirbę prie žemės ūkio siliepti. Jonas šapalas, 

Lithuanian D. P. Camp,Newark, N. J.

Gerbiamieji,
Prisiunčiu pinigus Tėvuikalbų klausai. Galima eit.^ es vykdome komuniz-,

i bara ir ten girksnoti alų- , ,♦ . . i . » xti ar ka kita. kol senatoriai ml»' bet sp.auname į v,sus,ant cebatų kad nesustotų 
savo gerkles di'asko. Bet P“a«'>° komunistus! 'pas mane vafksaojęs. Ke-
gm ų • . • • • . — * PO 7 A * 1 *

Vincas, broliai Simano. kilę iš ■ darbų. Dabar jie nori atvykti 
Pajevonio vai. Amerikon ir gauti čia darbo

Bakšys Jurgis, kil. iš Alber- pa.s lietuvį ūkininką. Apie už- 
tiškių km., Gelgaudiškio vai.

Luettich Kaserne,
(20b) Goettingen, Germany.

Bakys Antanas, brolis Vinco, 
kil. iš Varlaukio km., Batakių

Paežerei iu

jam pritarti ir rodyti links- kelias dienas ilgiausiomis!. . ♦ •'na veidą. kalbomis. Taip, bet po atema tai
Tai tikri kankiniai. Rei- trumpų kalbų delegatai bu- vabnd^ki-

kia atiduoti jiems pilniau- tų turėję laiko pagalvoti, o darto 4 R
?ią “kreditą” už jų užpaka- Tito ir panašus totalitan- 31 tX)*
lių ir sėdynių ištvermę ir niai bosai nieko taip nebi- Good-bye *3.

Hammond, Ind.

Gerb. administracija, 
Teikitės -priimti Maikio' 

su Tėvu pėdę už “Keleivio” 
prenumeratą. Aš nenorė
čiau, kad Maikis su Tėvu

_____ _ - užpyktu ir pradėtų vaikš-
(ii savo gimtojo krašto ifanestų) lietuviu, galima* daiktas, yra j įjotį pro mano namus, ma- 
lr JO., glminO. J0.udr.luri. pril.l.mi. J,« nori « J» nęs neapiankyaan)L ^ęno.

NAciraSjos’llCTi. iMrttotfcm. U**’’*““ l«phj“k*iij^ I ™ skirtis su laikraščiu, o 
-*elbi. iu pri.iuna.mu. pririkujimu. (HMų Ir p.Į|riainį Maikis su Tėvu mano geri

NAUJIENOS apausdna raito* iinomų Lietuvos rąhrtojųlr ,r labai seni pneteliai. Jie 
£« ■eri ir pirsliai' *kam rei

fanonišką terorų iki karo pradiioa, o paakui rudoaioa okn-
PaC,asitydim?NAUJIENAS. Jūs patirsite apie tuos Gota*0* 

k/riaia teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių i

Skaitykit Naujienas
TCKSTANčIAI lietuvių yni ,
TCKSTANČIAI Jų dabar jm«»s 

Prancūzijoje, Norvegijoje, tveduojs Ir kitur. Tarp tų Hvietmtų

Balanda Juozas ir jo žmona 
Ona.

Balandis Mikas. gyv. Pitts- 
burghe.

Balbach Georg ir Oswald. 
broliai Alberto, kilę iš Varbalio. 
gyv. rodos Pittsburghe.

Balceris Domininkas.
Balčiūnas Antanas ir sesuo 

Šidlauskienė Anelė, kilę nuo 
Šidluvos.

Bartas i us Juozapas, sunūs

Vincas Suopis iš Vokietijos paieš- 
nėra reikalo kalbėti — ko šitų savo giminių, kurie gyvena' 

kad tik galėtų pasidaryti pra-

Smo. OSintiutuyral.^tokiuSa|s°P,U Įėjjm, ligos vadinamos PSORIASIS.

Pusbrolių Antano, Vinco ir Teofi- ! *7
lės (Adolfo vaikų), kilusių iš Leke- ATHLETE S FOOT, s#
čių kaimo ir valsčiaus, Šakiu apskr. džiuvimų odos ir perplysinų

Vincas Suopis, (32) tarppirščių. Jos yra tinkamos vąr-
. . ... Dedelsdorf, uber Wittingen, toti nuo džiastančioa ir nuskilusio*

Vis farmeris. kuris susimylėtu: <2na) Kr. Gifhorn. Litauisches «»de«. jos yra geros gy-
ant tos nelaimingos šeimynos; Briti»h Zcne' ^™any. LEGU-
ir paduotų mielasirdingą savo, Antanina Martisaitė - Suopienė,. I-O Ointment suteiks
ranka ištrauktu iuos iš to nra- SuoP'W km., šakių apsk., paieško dė- jums pagelbų nuo nu- ranką, ištraukiu JUOS 1S io pra- džių Vįnco jr Juo7o MartiSi% pusse. vargusių, perštamų ir 
žutingo vargo. Atvažiavimo ke- serės Marytės Martišaitės, pussese- niežiančių kojų. I-egulo 
i: ,...i.ia:.. Petronėlės Vaitkaitės Senkuvie- Ointment yra parduo-liont dabar apm >.<a \ aidžia, tai n^s jr pusbrolio Juozo I>everio. Visi damas po 75c., ąl.25 ir 

kilę iš Sintautų valsčiaus, ftakių ap- $3.50. Pirkite vaistinėse 
skrities. Jie prašomi atsiliepti šiuo Chicagoje ir apylinkėse 
adresu: (32) arba atsiųskite money

Antanina Martisaitė-Šuopienė 1 orderį į: (42)
Dedelsdorf, ui»er Wittingen, i LEGULO, Dept. 2,
(20a) Kr. Gifhorn Lituaisches 4847 W. 14th Street,
I-ager, British Zone. Germany. CICERO 50. II.L.

darbi

gyvenimą. Vokietijoj jie mirš
ta badu. Aš pats negaliu jų at
siimti, nes esu nevedęs ir se
nas žmogus, neturiu kur jų 
padėti. Taigi gal atsiras lietu-

tas nieko nekainuos. O jeigu 
pasidarytų kitokių išlaidų, tai 
aš apmokėsiu. Platesnių žinių 
suteiksiu per laišką. (32)

Joseph Paskoris,
Juozapo, gimę ir gyvenę Chi-i 2320 James st.. Morrell Park. 
cagoje. Baltimore 30, Md.

Baškys Jurgis iš Užvenčio
vai., ar jo įpėdiniai.

kelios* koriais teko keliauti
į" J™

apaM^namt 1,1 U nepe kW f* T J

otart -*-5* tsss ■**“

H1 1IŲSUT1 Cttl ARBA M0MBT ORDERI ADRESU:

r naujienos
ras Su Raktai Stot* Chtean B> HL

kia surasti gyvenimo drau
gą ar draugę. Laukiu jų at
silankant. Su geriausiais 
linkėjimais,

Mrs. M. Y. Klinuraičieni,
Detroit, Mich.

Gerbiamas redaktoriau, 
Prašau neatsisakyti siun

tinėti man jūsų redaguoja
mą “Keleivj”. Gyvenda
mas Vokietijoj porą metų 
skaičiau ju«| laikraštį, pri
pratau prie jo ir dabar, kai 
atklydau į Kanadą, tai ne
smagu be laikraičio, nes

Baublys Jonas iš Dubų km.. 
Panevėžio vai.

Bender Gustav. brolis Mari
jos, gyv. rodos Ibttsburghe.

Bilniskas Viktoras iš Bingo 
lių km.. Merkinės vai.

Bilotas Petras iš Vilniaus 
krašto.

Blažys Jurgis ir Stasys iš 
Girkalnių vai.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji pras mi •<tsiliepti į:
Consulate Gen. of Lithuania 

41 West S2 nd St.,
Neu- York. N. Y.

•‘Kaleiryjc 
ekryti ▼isokiui M»nio akel-

ir paj' ’ *

NORIU PIRKTI
Turistų ar Gazolino Biznį

Ieškau pirkti turistų kabinų arba 
gazolino stoties prie gero vieškelio 
—pietinėse ar vakarinėse valstijose. 
Kaina turi būt prieinama. (33)

Mrs. J. Wuknitch,
1211 Columbia Place, Hillside, N. J.

Parsiduoda Geras Biznis 
Kart Hartford, Conn.

Dvi stubos, dvi green-houses, gė
lių storas, dviejų karų garažas, viš- 
tininkas. trys lotai žemės ir mede
lynas (nursery) prie šteitavo kelio. 
Rusas stoja prie pat stubos. Vieta 
graži. Aplinkui yra dirbtuvių. Parsi
duoda dėlto, kad savininkas mirė. 
Kaina nebrangi. Daugiau žinių 
klauskit laišku.

Mrs. M. J. Giercos,
Irti Silver I.ane, E. Hartford, Conn.

Greitai Reikalingas
Tabako džiovintojas — kiurme- 

nas. Prašomo atsiliepti šiuo adre-
su: ..N. KISIELIENE.

R. R. 1, Mount Bridges, Ont., 
Canada.

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:

“KELEIVIS”
S®. Boston 27, Mass.



Puslapis Aštuntas

Vietinės Žinios
KAIP EINA L.R.DRAUGI- LAIŠKAS IŠ FLORIDOS 

JOS $2,000 VAJUS? Senas musų draugas ir 
Lietuvai Remti Draugija buvęs kaimynas, Jonas Ste-

savo seime buvo nutarusi vensonas, kuris per daugeli 
sukelti 2,000 dolerių lietu- metų čia augino vištas, da- 
viams tremtiniams padėti bar rašo mums is Floridos: 
atvykti i šią šąli. Dabar va- “Tikėsit ar ne, bet Flori- į 
jus jau pradeda įsisiuboti doj nėra perdaug karšta, 
ir pirmosios aukos tam rei- Nors dienos laiku tempera- 
kalui jau gautos. Aukojo turą pasiekia 88 laipsnių. 
J. P. Tuinila — $50; adv. bet visuomet pučia vėjelis.: 
C. J. Kalinauskas, W. Mar- tai jau nėra taip bloga, 
cinkus ir J. P. Jakštas po Miami mieste iki šiol da ne- 
$25; George Stukas, Wal- buvo karščiau kaip 88. Tik 
ter Jakštas ir Ignas Mažu- vienas dalykas man nepa- 
taitis po SilO ir Jonas Kli- tinka, tai oro vienodumas, 
mas — $1. Tai pirmosios Kasdien vis šviečia saulė, 
aukos. kasdien ta pati temperatu-

ma—nėra jokios permai

I

KELEIVIS, SO. BOSTON

LAKŪNAS IŠ NORWOOD

Vienas Amerikos bombe
les B-29 nukrito prie Aden, 
Raudonojoj juroj ir visi la
kūnai žuvo. išskyrus šitą

IŠ RADIO PIKNIKO LAIŠKAS SANDAROS EXTRA! NAUJIENA!
Lietuviu Radio Korp. MOTERŲ KLUBUI XT , ,. , o , ,

milžiniškam piknike Voses Sandaros moterų klubas J
Pond Mavnarde laimėjo Bostone siunčia maisto pa- nuo 4.30 iki o
dovanas šie: 1—1048 metų kietus tremtiniams ir gauna!*?!’. popiet vejkia nauja* 
$2300 Kaiser automobili daug laiškų su širdingais ra<,,° P«*valandis 
laimėjo Ser. G 1038 Vincas padėkos žodžiais už prisių-
Zinkevičius, 17 Arthur st.. stą maistą. Paminėsim vie- 
Broekton; 2—$300 I. J. ną laišką. Jame rašo:
Fox Kailių koutą ir $25 Prieš keletą dienų gavau 
Kailių kepure laimėjo Ser. Tamstų puikų maisto siun-i 
O 1985 Jurgis Pikčiulingis. tini. Mums Tamstų, Ameri- ivėliausios 
8 Malta st, Mattapan: 3— kos lietuvių, geraširdišku-'os tremt,nu? gyvenimo

“TREMTINYS”
WVOM stotis, 1600 kil. 

Brookline, Mass.
Radio bangomis perduoda- 

žinios iš Lietu- 
Vokie-|

žinomas.,,idkoj ir kitur. •
76 Mums vra žinomas ir daž- Tad nePamirskit liepos 18 d., 

minime 4:30 P°P*et-

71 mas vra gerai‘Ser. C 144; 4—Ser. N 
laimėio John E. Flvnn,
Poplar st, Watertown; 5—'nai su pagarba 
Ser. P 362 laimėjo Stanley i Sandaros klubo valdybos 
Chase 1690 Columbia Rd.. narių ir klubb veikėjų, mu- 
South Boston; 6—Ser. T sų geradarių, pavardes, ku- 
1777 laimėjo Pauline Zapė- rių niekad nepamiršime, 
nas, 13 Hąnover st., Na- Mes su vyru ir šuneliu.vyru

(4 metų) už mums atsiųstą 
dovaną kitaip negalime at- 
siiyginti, kaip tik pasiųsti

jshua, N. H.: 7—Ser. J 684 
iChrist Thomas, 1 Ingalb 
st., Worcester;- 8—Ser. C
1426 laimėjo Joseph Eremi- jums visiems musų nuošir-' 
ta, 1420 Mass. avė.. Cam-į-džiausią padėką... Tamstųi 
bridge. (siuntinys pasiekė mus pil-

Įžangos dovanas laimė-noje tvarkoje, radome mai- 
jo: 1—$117.98 VVashingjsto, kuris mums taip reika-'

L. Remti Draugija kvie- nos. Kai Kortuose pabūna (viena. seržantą Sigyer Gus- 
čia visus narius subrusti kelios dienos apsiniauku- tafson. iš Norwood, Mass.

tu laiku pradės atvykti dau- “Dabartiniu laiku lietu-. skrido apHnk žemę. kai f- 024988 ; 8—024931. 
giau tremtinių ir bus reika- v-ių čia yra likę tik apie 50 wko ta nelaimė. i Gražuolės “Miss Lithua-
linga jiems padėti. Aukas šeimų. Visi kiti išvažinėjo Į J_______________________ Į nįa of N. E.” kontestą lai-
galima įteikti arba L. R. Nortus, kur vieni turi savo cANrupnę pib : mėjo panelė June Kvarace-
Draugijos veikėjams, arba. vasarnamius, kiti biznius Ję i SAMJAKUd riK- .. fio5tono 
pasiųsti paštu L R. Drau- ir tt. MO APSKRIČIO METI- Į Uetuvių Radio Korp.
gijos iždininkui John Dva- “Namų kainos čia da ne- .rųii 7*"1“
rackas. 99 Ward st., Wor- krinta. Geresnėse vietose . JyyKs sekmadieni, rug- 
cester, Mass. J. P. T. net kįja po truputi, nes dar- pūčio 29 d 1948 m. Lake

-------------- bininkų algos aukštos ir Chauncey Paik, VVestboro,
, . . - - - statvbinė medžiaga brangi, i Mass.
*5‘ ‘ ■’sra’da“ He- Befstatyba eina vis tuo pa- . įžangos tikėtus galima: iknikoBostono Sundav He du u Rai matėt .. jau gautl pas Sandaros na-l_

rald praneša, kad ant . T2;„„ ,i.JV rius ir rėmėjus, o

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa ateinantį ne-
— ... . - dėldieni iš W0RL stoties,nuoširdžiai dekuoja visiem 950 u 9;30 ?

dalyvavusiem piknike pe- ,.v)„ h»R
reitą sekmadieni.

įsteigėjas:
Tremtinys Anthony Norvaiša.
(iarbės Rėmėjas:
John V. BurbuL

(pd32)

BROADWAY TILE & 
LINOLEUM

656 E. Broadway, S. Boston 
DIVONAI TRUPUTI

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

-1-50 už vardą. Paprasta kaina 
$2.50.

Taipgi sienoms popieriai ir 
visokie • linoleumai nupigintoni 
kainom. (pd33)
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Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu-į 

sų krautuvėj visokių mašinų ii-- 
randavojimui. kaip tai Floor San-j 
ders, Wail Paper Removers, Boat' 
Sanders ir kitų. Taipgi turime ri-, 
šokių pentų. vamišių. sienoms po-, 
pierių. plumbing, elektros reikme-; 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės*

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

S2S E. Broadaay, So. Bestose'
Tel. SO 8-4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Day* Service

Ketvirtis and Co.
Walches - Jewelry - 
Radios - Electrical Appliaaeaa

379 W. Broadway, Sa. 
Tel. ŠOU 4649

Cambridge’aus lietuvių klu 
bo stogo 
žuvauti. Kai 
ant plokščio stogo daug 
vandens, ir kai darbininkai 
nuėjo tą vandeni nuleisti, 
tai rado pilną žuvų. Ir tai 
nėra “fish story,” bet tikras 
faktas. ‘■Herald” tas žuvis 
nufotografavo su kliubo 
viršininku E. Turauskiu ir 
tą nuotrauką atspausdino.

Dėkuoja
t visiem pikniko darbinin- 
j kam, visiem biznieriam ku- 

dova-
x-naHn«»ilnaS* ir vienU žo(lžiu- visiem 

kurie k3 prisidėjo padaryt

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9011

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Apar«t«
Pritaiko Akiniu

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

SO. BOSTON, MASS.Lincoln Mar ket -
A. MIŠKINIO RANKOSE

Tai viena iš švariausių ir svei
kiausių valgomųjų daiktų krau
tuvė. Visokios mėsos, dešros, 
sūriai, daržovės, lietuviška duo
na. pyragai ir kiti maisto pro
duktai. Seniau šita vieta buvo 
žinoma kaip Lincoln Market. 

Po programos parašykite; Užeikit. (32)
Aleksandras Miškinis 

135 Emerson st.. prie Flood 
Sųuare, South Boston. į

10:30 ryto bus tokia: 
1. Muzika
2. Emilija Burbulienė 

So. Bostono, daininikė
3. Pasaką apie Magdutę

iš

'e^v1UvieiUa' kokius 6 mėnesius. tai na- pas tokius tikėtų pardavė-;pįk^ka pieknXu timi^ii programos parašykite 
esanti geia Meta .. , „rirtatvta iau jus cempi jonus kaip Julius: J” * P; 1 ap • savo Įspūdžius ir nusiųskitKai lietus prilijo pristatyta jau JZimin3k^ jr Antan^ Ven.!^mdam.j Lmtuv,ų Radio Suo adresu: WORL Sto-

gras. Prie Įžangos tikėtų 
bus išdalinta $109.00 dova
nų. Dovanas galės gauti ir

Frana* Ramanauskas

Praeita savaitę draugas tie. kurie piknike nedaly- 
Frank Ramanauskas, Du n- vaus, jeigu tik jų tikėto nu-; 
dūlis Lunch savininkas mens bus ištrauktas. i
Nonvoode, atsigulė i Forest- Apskričio valdyba su^pik-Į 
Hills ligoninę sveikatos pa--n^ko rengimo gaspaaorni 
tikrinimui. Jam pradėjoj.^uozV r*ul'La priešakyje de- 
gelti koją ir ligoninėj turės:oa, vif3** pastangas pikniko 

A. Kodis grįžta Floridon. pagulėti, kol bus nustatyta dalyvius patenkinti. Todėl 
Praėjusia savaitę “Kelei- ligos priežastis ir gydymo-Pr*son?e įsitėmyti vietą

C - - - - - - - - -T x • '.OlL’O IV

Korp. nedėlinius progra- 
mus, per stotį WORL.

Steponas ir Valentina 
Minkai.

vio" ofisan buvo atsilankęs būdas. Linkime pasveikti, 
p. Antanas Kodis, kuris ne- # e ~ ~~
senai vra atvažiavęs iš Flo- Sveikinimai ii Rumfordo 
ridos, ir sakėsi šiomis die- Draugas Kazys Bukaviac- 
nomis vėl grįžtąs Į Miami. kas iš Cliffsides. N. J. per

įsitėmyti Metą ir 
laiką ir prašom dalyvauti. 

Rengėjų vardu J. Lėky*.

Pienas ir Cigaretai Pa
brango

Cigaretai dabar jau bran
gesni po 1 centą už pakelį 
ir krautuvėse kainuoja 21 
centas pakelis. Pienas jau 
iš antro kaito pabrango po 
vieną centą už kvortą ir 
dabar pardavinėjamas kiau 
tuvėse po 23 centus kvorta.

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

Stepone* Minim*

Reikalinga Moteris
Reikalinga jauna moters mokvtis 

martuoti vilnonius skudurus. Darbas 
pastovus. Kreiptis: (-)

229 A st., South Boston.

oęo uangvrnis esm- 
Pmgrama, lietuviu

WVOM

Tremtinių Ratelio Pra
nešimas

kur palikęs" neužbaigtą real Bostoną nuvyko atostogau- Bostono Tremtinių Rate- 
estate bizni. Ta reikalą su- Ai pas savo gimines į Rum-ilis prašo mu
tvarkęs, p.‘ Kodis vėl atva- ford, Me. Pakeliui jis buvo seka: Westo žmonos
žiuosiąs Bostonan vasarai sustojęs Bostone ir buvo 1. šiais metais, liepos 30-■ mirė staigiai,

į “Keleivį”, o praei- tą dieną įvykusiame “Trcm- smūgio. Runas buvo pasai

.!■
Mirė K. šimkevičienė. 
Liepos 27 d. mirė Kazi-

Šimkevičienė. D-ro kreipkitės i 
motina —; 

nuo širdies

A. 1. NAMAKSY
BEAL ESTATE * 1NSUBANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Koo. n ORIOLE STREET 

Weot Rozhtry, Mau.
Tel. PArkvej 7-1233 W *

DR. D. PILKA
OfiBo ValaadM:

Ir
>S 1h* * 
TiUI

546 BR0ADWAY
BO. BOSTON, MASE. 

Tetofonaa: SOUth Boctoa II

užbaigti. Svečias užsirašė užėjęs
“Keleivį” į Miami, kur jis tą savaitę rašo iš Rumfor- tiniu Ratelio” susirinkime 
turi nusipirkęs sau namus, do, kad apsistojęs pas savo i vienbalsiai

_________ giminaitį Ed. Bukoveską ir
su juo jau aplankęs nema- South Boston, Mass., nebe- 

Adv. Šalnienė Meksikoj žai Rumfordo lietuvių. Ša- laikomas “Tremtinių Rate- 
Pereitą savaitę gavome ko. Rumfordo apielinkės1 lio” nariu. (

nuo adv. Šalnienės^gerų lin- gražios ir malonios poilsiui. 2. Anthony Norvaišos 
atidalytoji radio programa, 
kuri pavadinta “Tremti-

kėjimų iš Mexico City, kur 
ji dabartiniu laiku atosto
gauja.

priimta, kad
votas Zaletskų koplyčioj. 
So. Bostone.

ir Anthony Norvaiša, gyvenąs

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metu* gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
(33)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway,
So. Boston, Mas*.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

Visiems Lietuviams Svarbi 
Žinia.

Pradedant su Rugpiučio-Au- 
gusto 7 d., kas šeštadienį ry
tais nuo 10:30 iki 11:00 vai. 
bus leista
herlando
kalboje, per radio stotį 
1600 kiloeyeles. Šis vardas pro- 

' gramo yra žinomas lietuviams, 
nes jis ėjo per WHDH tam 4 
metai atgal.

Programa bus apdirbta me- 
: niškai ir kultūriškai — visiems 
patiks!

Amberlando Programų vedė
jas ir pranešėjas—

B. F. Kubilius.
Meno Tvarkytojas ir prane- i 

sėjas Stasys Paura.
55 G st.. So. Boston 27, Mass.

Tel. SO 8-2458 (31)

Tel. TRObridge 6339

Dr. John Repshis
(REPiTS)

LIETUVIS GYDYTOJAM
Valau***: 2-4 Ir 

Nedėbomis ir SrenUiBea
1* IU 12 ryta

278 HARVABD STREET 
kaa». laana St, arta CaMtal

CAMBRIDGE, MASS.

T«L ŠOU

DAKTARAI

Sandaros Moterų Klubas
Dalyvauja “Gabijos” 

Išvažiavime
Šį sekmadienį, rugpiučio Į 

Worcestere Sužeidė J. A. g d. “Gabijos” choras daro 
Motiejaitį savo metini išvažiavima i -

Praeitą antradienį, liej>os Ravham. Mass. i pp. Rožė1 
27 d. prie darbo Worceste- nu gražia farma. Sandaros 
re buvo skaudžiai sužeistas Moterų Klubas nutarė pri- 
J. A. Motiejaitis, jam ma- sidėti prie to išvažiavimo, 
šina labai smarkiai užgavo todėl rugpiučio 8 d. Rožėnų 
ranką. Drg. J. Motiejaitis Lakeside faunoj tikrai bus 
yra senas “Keleivio” skai- gražį iškilmė. Rep.
tvtojas ir platintojas. Lin-> ----------------
kime jam greit pasveikti. VIEŠA PADĖKA

-------------- į Aš ir mano sūnūs Stasys
norime viešai per laikrašti 
pareikšti musų širdingiau- 

“Kelei- šią padėką gerbiamam dak
tarui J. C. Seymour-Lan- 
džiui už jo širdingą ir 111-

Lenkėsi Svečiai iš Kanados
Praeitą savaitę 

vio” redakcijoj lankėsi sve 
čiai iš Kanados, drg. G.

nys”. nieko bendro neturi 
su “Tremtinių Rateliu”.

Tremt. Ratelio Valdyba,

“WE FOLKS NVRSERY" 
Vaikams nuo 2 iki 6 metų.

Maistingi pietus, miegas, ne
mokama transportaci.ia. Pilnai 
įrengtas mokyklos kambarys ir 
didelė vieta žaidimui su smėlio 
dėžėm ir sūpynėm. Mokytojos 
ir slaugė ant vietos. $7.00 per 
sąvaitę. Telefonuokit:

SO 8-4657.

J. L. Pasakomis
OFTOMETRISTAS

v
Namu Savininky Žiniai

Ofiso valandos:
Nss • ryto Hd T

Sorsdomis:
Nas • ryto IM U

šeštadienio įdomybė
The Mayflower Stakes

l>vcigiai. Šeši Furlongai

$25,000 Pridėta
STOJA BĖGT 2:15 Double Baigias 1:5; 

8 ŠIURPUS REISAI KASDIEN 
B. & M. ir Gatvėkariai bei Bušai iki vietos

FARACOH’S

ZINCOLEAD
HOUSK OAIHT

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

Lin-

447
80. BOSTON,

DR. G. L. KILLORY
1* Tresiont SU Kiiafeal BaiMia* 

Kaaibarys 2*5
BOSTON. Tlef. Lafayette 2271 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTU 

IR NERVŲ UGŲ
Daro Kraajo Patikriateg

Valandos:
Nuo 9 ryto flri 7 vak. kasdim 
Nedaliom, mm 10 ryto iki 1.

Kriaucheliunas su žmona ir pestingą pagalbą, suteiktą 
dukrele Gene is Montreai, mums atitraukiant iš Euro- 
Kanadoje. Jie apsilankė su po.« j Amerika mano sunu 
drg. Savičiuniene iš Roslin- Stasį. Be daktaro nuošir- 
dale, Mass. ir jos dukrele džios paramos ir rupinimo-į 
Onute. Svečiai į musų apie- sį, SUnaus atitraukimas bu-' 
linkę atvyko atostogoms tų buvęs labai sunkus, ar ir 
vienai savaitei. visai negalimas padalyti. J

Drg. Kriaucheliunas skai- Daktaras J. C. Seymour ne' 
to “Keleivį” jau nuo 1926 tiktai padėjo išrūpinti do
mėtų. Jis turi Montreale kumentus, bet nuvyko su 
drabužių valymo biznį, manim į New Yorką mano' 
“Victoria”, kur dirba 21 sunaus pasitikti ir padėjo 
darbininkas. mums atlikti visus formalu-

Svečiai apžiurėjo musų mus. Dar kaitą tariame jam 
įstaigą, atsinaujino lai kraš- musų širdingą lietuvišką 
tį ir sutarėme pasimatyti ačiū. Rožė Ališauskienė ir 
kada nors Montreale, Ka-i tunu* Stasy*
nadoje. Cambridge, Mass.

INDAMS PLAUTI 
Reikia vyrų ir moterų

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

piet pas Blinstrubą:
BLINSTRUB’S VILLAGE

304 Broadvvay, South Boston

ir 8 |>o- 
(31)

$4.75 Jg.

VISKAS PRIEINAMA KAINA. UŽEIKIT

SOUTH BOSTON HARDWARE, Ine.
JOHN KLIMAS, Mgr.

322 W. Broadtray, South Bo»ton 
Tarp E ir D gatvių

Tel. SOuth Boston 8-1756

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Joozas Skendelis.
Telef.: ŠOU 3141.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Inrarad 
Movary)

Perkraostom
(ia pat h* I to-|
Hmas vietas.
Sautri prieiiora,
O* BROADUAV,

80. BOSTON,
TeL tOUth Bestas 4U3

t




