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Atskiro Numerio 
Kaina 7 centai 43 METAI

Šįmet Gali Atvykti Amerikon 
10,008 Lietuvių

BET JIEMS TUOJAU REI
KALINGI LIUDYMAI.

Šituo reikalu South Bostone 
buvo svarbu* BALF’o vei

kėjų pasitarimas.
Pereitą savaitę South Bo

stono lietuvių parapijos mo
kyklos patalpose įvyko BA
LF’o veikėjų susirinkimas, 
kuriame dalyvavo ir pats 
BALF’o centro pirminiu

kuo greičiausia. Svarbu, 
kad jau su pirmuoju trans
portu galėtų atvykti kuo 
daugiausia musų žmonių.

Valdžia ketina skirti dai
li laivų tam tikslui, bet tai 
bus vėliau.

Tuo tarpu gi tarptauti
niai santikiai Europoje yra 
labai įtempti. Rusų akyplė- 
šiškumas Berlyne ir kitur 
darosi stačiai nebepaken-

kas Dr Končių* Jisai pla- čiamas- Bykurią dieną gali kas, Dr. Končius. Jisai pia jada . . ,
c.ai apibuthno naują stąty- t jni žin) Ame-
ir,ą tremt.mams Įsileisti n , rfkon buti nei kai-i

bos. Dėl to ir Amerikos vaituos uždavinius, kurie riša 
mus su tuo įstatymu. Tie 
uždaviniai labai dideli ir 
nelengvai išsprendžiami.

Visų pirma, kad mūsiš
kiai tremtiniai galėtų Ame
rikon atvykti, jiems reika
lingi liudymai iš Amerikos, 
kad jiems čia atvykus bus

džia suskubo juos iš tenai 
išvežti; dėlto buvo panai
kinti affidavitai, priesai
kos ir kitokie formalumai, 
kad tik greičiau eitų dar
bas.

Dr. Končius sako, kad 
Minnesotos ir abiejų Dako-

BEIZBOLNINKO BABE RUTH’O ŠERMENYS.

Čia matosi vienas iš Babe Ruth šermenų vaizdų. Mirus prezidentui Roosevel
tui nebuvo tiek daug apie' jį rašoma ir per radiją kalbama, kiek dabar rašoma 
ir kalbama beizbolninkui numirus. Šitoj nuotraukoj matosi net gubernatorius 
Devvey ir New Yorko majoras O’Dwyer.

Vakarą Atstovai Derėjosi Su
Stalinu Penkias Valandas

' Lomakinas Išpašol- ^oĮIFberlyne^ 
vonytas. nesiliauja.

Sovietų generalinio kon- ------—
i šulo Lomakino padalyta Bolševikai puola amerikie- 
avantiura su mokytoja Ko- čių sritį ir grobia žmones, 
senkina labai prastai jam šios savaitės pirmadienį 

) atsirūgo. Šios salies vyriau- Maskvoje vėl buvo demo- 
sybė pareikalavo, kad Mas- kiatinių valstybių atstovų 

i kva šitą avantiūristą tuo- pasimatymas su Stalinu. Šį 
jau atsiimtų. .... kaitą jie derėjosi.su Rusi-

Lomakinas jau užsisakė diktatorium ištisas 5 
vietą švedų laive ir žada valandas. Deiybos, žinoma, 
greitu laiku išvykti per Šve- buvo slaptos, nes toks jau 
diją j Sovietus. Stalino nusistatymas, kad

Bet Maskvos agentai visuomenė neprivalo žinoti, 
mėgsta blofuoti ir mano, valstybės vadų yra da- 
kad jie gali taip pigiai ką rorna ar kalbama, 
nors apgauti. Pavyzdžiui,)
vienas konsulato narių pa- Pereitos savaitės pabai- 
sakė Amerikos spaudai, S°Je Londone ir Paryžiuje 
kad “tovariščas” Lomaki- viešpatavo pesimistinė nuo-

vieta apsigyventi ir darbas farmcriai pageidaują
Pirma tokius liudymus • v* t j Z?50,000 tremtinių farmų dar- Europoj Amerikos Valdžia Vėl Superka

reikėjo garantuoti savo tur
tu ir priesaika. Reikėjo da
ryti tam tikins affidavitus.

Dabar tų dalykų jau ne
reikia. Nereikia nei affida- 
vitu, nei kitokių ceremoni
jų. Viskas, ko reikia, tai tik 
rašto, kad tremtiniui 
prižadėta pastogė ir

yra
dar

bams. Bet siųsti tenai lietu
vius tremtinius nebūtų 
gerai, nes jie tenai butų 
atskirti nuo musų išeivijos 
centrų, išskirstyti tarp sve
timųjų. Mums svarbu, kad 
jaunos musų tautos spėkos 
pasiliktų musų tarpe. Bet 

ad jos galėtų čia pasilikti,
bas. Tokį raštą gali pada-jmes privalome tuojau dary 
lyti bet kas; galima jį pa- ti reigaP gus liudymus.
rašyti net lietuviškai, ant --------------
paprasto popieros lakšto, ir!
nusiųsti i BALF’o Centrą. 1 I

Kas nori parsitraukti iš 
tremties savo draugą ar gi-į 
minę,

Apsunkino Paskolų 
Gavimą.

Sako, žmonės daugiau išlei
džia, negu uždirba. Amerikietis vardu Diek

Pereitą savaitę preziden-, Wells užsakė J/mdone ame-
tas Trumanas pasirase Kon- rikietįgką automobilį ir sa- 
greso išleistą ĮstatymąAre- ) kosi nusteb«^kai pamatęs 
d i tams suvarzyt, lietuvis- ka£j įQ mažina jau atėjusi. „ ,
kiau - paskoloms^ p^B^muitu ir ki- $26293 000 kad na-
apsunkinti. Šitas kreditų tom lėšonb naujas Ameri-

Automobiliai 
Pigesni.

Bulves.
Nesenai 22,009,000 bušelių 

supirktų bulvių buvę 
sunaikinta.

Iš Washingtono praneša
ma, kad valdžia užpirko

jau atėjusi.
- . ... itimi-iii rm.v... u/.niunvuaiua

suvaržymas taikomas ban- ko? automobilis 
kams ir kitoms paskolų

‘i ondone laikius bulvių kain*' 
Londone Nelabai senai 22,000,000

taika, nes neišrodė, kad de
mokratinės valstybės galės 
su totalitarine Rusija susi
kalbėti. Buvo manoma, kad 
šį pirmadienį busiąs jau 
paskutinis pasimatymas su 
Stalinu.

Bet dabar atsirado naujų

nas senai jau ruošėsi gryžti 
Rusijon ir turėjo užsisakęs 
vietą laive da prieš skanda
lą su Kosenkina. Tačiau da
bar, kai Washingtonas no
rįs jį išvyti, tai Lomakinas 
veikiausia pasitiksiąs Ame
rikoje. Žinoma, visa tai yra
durnas bolševikų humbu- vilčių, nes išėjęs iš šitos 
gas. Washingtonas jau pa-, konferencijos Amerikos am- 
sakė, kad ^eigu Lomakinas basadorius Walter Bedell 
tuojau neissikraustys, tai) gmith buvo gerai nusiteikęs 
jis bus paimtas uz sprando; įr pareiškė, kad derybos da 
ir J>e jokių ceremonijų išta- neužbaigtos; busią da dau- 
rabanytas ten, is kur jis at- giau pasikalbėjimų- su
^kęs. ......................... Kremliaus bosais. Taigi ki-

P. S.—Vėliausios žinios j0 vilčių, kad gal dar bus
sako, kad Lomakinas is- galima karo išvengti, 
plauksiąs šią subatą. Laive _ _ .
jis užsisakė sau kambarius Tuo tarpu Berlyne nišų

skolų is- i • • i • • oon „\eiaoai senaitaigoms kad įos negalėtų kainavęs Jarn V • ’ bušelių supirktų bulvių valingoms, Kaa jos negaieių fcai tuo tarpu Amenkoje tie * naikino kad nalai-
skolmti žmonėms tiek daug t automobiliai parsi- , - a .su?aikino’ ka<1 Paiai pinigų. Mat, kai paskolos 5“ 3S7 P kius jų kainą Vėliau ji su-
lengvai gaunamos, tai žmo- ..... . ,, Pirkjn^J.? .bulves po $1.75 ' 400 00 Tai bent “oro- teroras nesiliauja. Ginkluo-
nės skolinasi ir perkasi to- Wells sakosi paklausęs uz bušeli ir paskui pardavi- oent pro- bolšeyikų bu<aj nuolatog

tas gali įrašyti į tokį zuotas"komunistų sukilimas kius daiktus, be kurių jie pardavėją, kiek kainuotų nėjo jas krakmolo fabri- ---------------------------------- puola amerikiečių sritį ir
‘ i.. / i a uotą. p u stų suku mas apsieiti. TuoĮatgl tl automobil} at- kams po 9 centus uz bušeli. grobia žmones. Pereitą sa-

budu tūlos šeimynos išlei- gal Amerikon. Pardavėjas Tuo tarpu biedm žmones Į sake rOSŪlintl Į jje buvo padarę net
džia daugiau, neįu jos už- tuoj pasiteiravęs kur reikia miestuose turėjo mokėti už iiur<u. penkis tokius įsiveržimus į
dirba. O kai žmonės dau-j ir paaiškinęs, kad jis galįs bušeli bulvių po $2.00 » 'amerikiečių teritoriją. Jei-
giau perka, negu jie išgali, persiųsti tą automobili at- daugiau. ke visus jo salininkus. .. ame£kiečių £ ang]ų
tai ir kainos kyla daugiau, gal Amerikon uz tą pačią Ii visa to akyvaizdoje Triesto komunistų parti- nusės kas pereina į rusų pu- 
negu turėtų kilti. Didėja in- kainą—$1,820. Trumanas kaltina dėl mais- jog suvažiavimas šią sąvaitę gę, tai bolševikai tuojau jį
fliacija, nesveikas reiški- “Sugrįžęs Amerikon as to brangumo savo politinius • paskelbė Jugoslavijos dik- areštuoja. Tačiau amerikie- 
nys. Dėl žmonių išlaidumo! jau radau tą automobilį na- oponentus. tatoiiui Titui mirtiną kovą. čiai nieko nedaro, kuomet
sumažėjo ir sutaupos ban- prie,” sako Wells. Su visais . ———— Suvažiavime dalyvavo keli rusai laužo jų sieną,
kuose. persiuntimais ir muitais jis Non Nukelti Labor šimtai delegatų, bet posė-

kainavo $1,820, kai tuo tar
pu perkant tokią mašiną 
čia, reikia mokėti $567 dau
giau. . .

Aišku, kad amerikiečiai

Graikijoj Komunis
tai Sumušti.

Rusijos agentų suorgani-

liudymą to tremtinio vardą, Graikijoj jau eina prie pa- 
pavardę, adresą ir nurody- baigos. Pereitą savaitę Grai- 
ti, kurios eilės jis yra gimi-; kijos kariuomenė paėmė 
nė: pirmos, antros ar tre- jau paskutinę komunistų 
čios.. Pirmenybė duodama tvirtovę ir amuniciją, ku- 
giminėms iki ketvirtos ei- rios pristatydavo komunis
tes. . i tų valdžios iš Albanijos,

Bet kas neturi tremtyje Jugoslavijos ir Bulgarijos, 
nei pažįstamų, nei giminių/ Sukilėliai bėga per sieną į 
tačiau norėtų kuriam nors Albaniją. Vietomis esą dar 
tremtiniui padėti Amerikon izoliuotų komunistų lizdų,) 
atvykti, tas liudymą gali, bet jie jau atkirsti nuo susi-i 
parašyti nenurodant tremti- siekimo su savo rėmėjais ir 

Teitu laiku visa Graikijanio vardo. Reikia tik para
šyti. kad aš, NN, sutinku 
duoti vienam lietuviui trem
tiniui kambarį ir prižadu 
padėti jam darbą susirasti. 
Paduoti pilną savo vardą ir

grei
busiusianti apvalyta.

Nors pirkimas prabangos 
daiktų išsimokėjimui nėra 
visai uždraustas, bet dabar 
bus apsunkintas. .Jeigu žmo-
gus norės pasiskolinti

ISPANIJOJ UŽMUŠTAS 
AMERIKOS RISTIKAS.

adresą, ir nusiųsti tokį raš-i. Bareelonos atėjo žinių,
ta i BALF’o Centrą. «*"»■ uz"™'

' Tokie liudymai iš BAL- ?? Amerikos nstiką Don
F’o bus siunčiami Europon ^arver). Jis buvo žimęs 
ir tenai bus įrašomi tremti- ^laml mieste, Floridoj. v 
nių vardai. Šitą darbą tenai)
prižiūrės BALF o atstovai.

džiai buvo slapti, už uždą-' Vokiečių policijai rusų 
. rų durų, kad negalėtu įsi- PuseJ . vadovauja žiaurus

Ateinančiais metais Labor ga„tj joks “išdavikas” ar komunistas, ir visi tie puo-
Dav šventė gali būt 2 savai- buržuazijos laikraščių ko- daromi jam vadovau
tos vėliau, negu iki šiol bu- respondentas. Tik suvažia- Jant* P.ereit£ sąvaitę tam

Automobi- davo. Taip bent norima pa- vjmo nutarimas prieš Titą teroristui paliepus, policija
rievei NJoiiirU ArtrrUirsy i i ii i • * • i SSIlHvt 1 SIITIPmltlA*

Day.

kurių vienas tenai jau vei
kia ir greitu laiku išvyksią 
dar du ar trys.

Šįmet Amerikon gali at-

WATERBURIEČIŲ
ŽINIAI.

K. Asevičius. kuris iki 
šiol pardavinėjo “Keleivį” 
Waterbpryje po numeriu 29

vykti 10,000 lietuvių trem- No. Leonard st., prašo pra
timų, bet jiems tuojaus rei- nešti, kad 35-tas “Keleivio’’ 
kalingi liudymai. numeris bus jau paskutinis.

“Re šitokių liudymų ne- Bet jis priduria: “Aš nema- 
galės atvykti nei vienas nau, kad Waterburyje yra 
tremtinys,” pareiškė BAL- tokių, kurie norėtu su 4Ke- 
F’o pirmininkas. leiviu’ skirtis, todėl aš pasi-

Taigi dabar svarbiausis stengsiu aprūpinti juos ir 
Amerikos lietuvių uždavi-; toliau.”
nys yra daryti tokius liudy; Išrodo, kad jis nori pla- 
mus ir siųsti BALF’o Cenū tinti “Keleivį” ir toliau, tik 
ran. Reikia daryti tai kuo gaila, kad jis nepasako aiš- 
greičiausia, nes kiekviena kiai kokiu budu jis mano 
diena svarbi. tai daryti. Butų geriausia,

Pirųiam tremtinių trans-, jeigu tie, kurie iki šiol pirk- 
pęrtui valdžia yra paskyrų- davo “Keleivį” atskirais nu- 
si 6 laivus. Jie ateisią su meriais, užsisakytų Maikį 
tremtiniais rugsėjo pabai- su Tėvu visiems metams tie- 
goje. Tai ve, kodėl taip šiai į savo namus. Kaina 
svarbu yra daryti liudymus) metams—$3.00.

kaip trečdalį sa
vo pinigų, ir skolą turės at
mokėti nevėliau 15 mėne
sių.

PARVEŽĖ JAU 74,500 
KRITUSIU KAREIVIU.
Pereitą savaitę Brookly 

! nan atėjo iš Fui

saros
dienos

abaiga ir nuo tos vjg0 pasaulio komunistų -įėjo svaidyt komunistų per 
užsidaro visi byciai partijos nutarė pradėt prieš ],C1J3 . akmeninis. Paskui 

ir kitokie vasaros rezortai. jjų mirtiną kovą.” sako Komunistų policijos vadas 
Tuo tarpu gi po Labor Day Triesto suvažiavimas. To- Puškino, kad jis saudęs 

uropos ame- oras paprastai būna gražus dėj vjsj Tito šalininkai da- juodosios nnkos speku-

ATVEŽĖ 2020 NEGYVU 
KAREIVIŲ.

Visi jaunuoliai buvo užmuš- transportu pranešama, kad 
ti Italijos fronte. iki šiol Amerikon parvežta

Šį pirmadienį Bostono) Jau 74,500 kritusių kareivių 
uostan atėjo Amerikos karo. kūnų. Apie >0,000 is to 
transporto laivas “Carroll skaičiaus buvo kritę Euro-
Victory” su kritusiųjų ka-j poje ir apie 2o,000 Pacifiko 
reivių kūnais. Išviso jis at-i karo teatre.

2021 lavoną. Tameveze
skaičiuje yra 60 vyrų iš 
Massachusetts valstijos. .Jų 
tarpe matosi tokios pavar
dės, kaip Walter Botolins- 
ki, Josepb Budreau (gal 
Budris), M. Orloski (gal 
Arlauskas) ir John Podsa- 
dovski. Visi atvežtieji buvo 
užmušti Italijos fronte.

Laivą pasitikti į uostą su
sirinko didelės minios žmo
nių. Daug moterų stovėjo 
šluostydamos ašaras.

rikiecių karo transporto lai- rja keletą savaičių. Taigi bar išbraukiami iš Triesto kantus, kurie slapstosi ame
vas su 2.0OP žuvusių karei- vasarviečių biznieriai ir: komunistų organizacijos, "kiečių pusėj. Kiekvienan
vių kūnais. Ryšium su tuo pradėjo prašyti, kad Labor i y jsas “titininkų’’ blokas

nunešama kad Day butų nukelta bent po- šluojamas šiukšlvnan. Iš

IR CALIFORNIJO) RAS 
TA URANIJUMO.

Šiomis dienomis Kanada 
paskelbė, kad jos vakarų 
šiaurėj, netoli nuo Vancou- 
vero, yra atrasti uranijumo 
klodai. Dabar atėjo žinių, 
kad iv CaliforniJoj atrasta 
šito mineralo Uranijumas

ra savaičių toliau į rudenį.
SUDEGĖ ORLAIVIŲ 

STOTIS.
Flemingtone. N. J., perei

tą savaitę sudegė orlaivių 
stovykla su 16 orlaivių ir, 
daugybe medžiagos. Nuos
toliai apskaitomi į $2,000,-) 
000. Ugnis sunaikino 6 an
garus (patalpas orlai
viams). Stotis ir orlaiviai

šluotas ir Branko Babič, bu
vęs Trieso komunistų parti
jos sekretorius.

Komunistų akimis žiūrint. 
Titas jau nebe komunistas, 
bet “nacionalistas,” kas rei
škia tą patį ką ir fašistas. 
Todėl suvažiavimas reika-

lenam
smurtui komunistai 

pasiteisinimą.” Perei
tą savaitę komunistai įsi
veržė amerikiečių pusėn ir 
pagrobę nusivežė 3 Ameri- 
kos karininkus. Uždarė 
juos kalėjimam išlaikė per 
naktį ir paleido, “pasitei
sindami,” kad amerikiečių 
karininkų jie “nepažinę.”

gavo
turi

lauja, kad Jugoslavijos ko- Išviso rusai su vokiečių 
munistų partija tuojau šitą komunistais pereitą savaitę 

.. ‘Hacionalistą pasalintų ir Berlyne pagrobė daugiau
priklausė kariuomenės tur- ąps’valytų nuo visų jo sa- xaip 2.000 žmonių ir visus
tu administracijai. !,n’n^: . . .. . .. nusivarė į savo kalėjimus.______1_ Taigi Jugoslavijoj gali-
CHURCHILAS FANCU- ma laukti didelių skerdynių 

ZIJOJE. komunistų tarpe. Titas jau
Žinios sako, kad buvęs pradėjo šaudyt Stalinui iš-

Anglijos karo vadas Chur-i tikimus

Sakoma, kad grobdami 
neva “juodos rinkos” spe
kuliantus. išUkrujų rusai 
jieško savo dezertyrų, nesreikalinga- atominėms bom-

atramai PraSa’žinia c-biflas šiomis dienosi Išvy-) Pats pirmutinis krito gene-, g jų armijos kareiviai bėga 
■ ” - jko Franzucijon poilsiui.Rusijos imp^i^istams.

savo karininkus

rolas Jovanovič. šimtais į alijantų pusę.

der%25c4%2597josi.su
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KĖS, O KOMUNISTAI 
SUIRUTĘ.

“iš kurios pusės

Toki palyginimą 
‘Naujienos.’’ Girdi:

“Rusai turi patarlę 
by boki to.

nežino,
• X. • * Jimti.

Jei kalbėti apie melagius, 
tai tikrieji melagiai yra pa

daro tys komunistai. Tik paimki
me Kosenkinos tragediją 

Bvlo Kai ji iššoko iš rusų konsu-
w U,___ a ėeni naidutsia’ ato per langą, ui komunu«-
(Kad tik butu pelkė, o velniu tą spauda pradėjo aiskin- 
attirea). Piktos dvasios. rusu «” savo skaitytojams kad 
supras, tnėssta ™

^■•O komunistai mėgsta to- ' ‘S'
kta vieta.,, kur einapatiki- P
mai. kivirčai ir muštynes. lo- “ , t . J . ... įy
kiu vietų šiandien pasaulyje />b?l SUjaudtnę ir dėl to 
daug; viena ju Palestina. Te- J> ^sekusi per langą, 
nai mušasi žydai su arabais ir ^1 ,vra melas, me
visos Jungtiniu Tautų pastan- Us- ir melas.
gos juos sutaikinti iki šiol bu- . /aktai yra tokie kad ne 
vo nesėkmingos. "baltagvardiečiai tą mote

“Todėl, žinoma, i Palestina D Pagrobė, bet pats bovie- 
skverbiasi -pasaulio revoliuci- - '« konsulas .Lomakm su Sa
jos’ apaštalai. Vieni ju tenai ?° gengstenąis ją parvilko 
jau dirba, rankoves pasiraito- 1 konsulatą, kuomet JI buvo 
ję. kiti juos reklamuoja.”

TO. BOSTON

CALIFORNUOJ UGNIS ŠLUOJA LAUKUS.

•• A-C ei ato .

Ši nuotrauka parodo dūmais apgaubtus Califomijos laukus, kur dega iš
džiuvusi žolė ir krūmai. Ugnis nusiavė jau 1,000,000 akrų plotą.

SOVIETAI RUOŠIA PABALTI 
KARO VEIKSMAMS.

atsisakiusi grižti Rusijon. 
Ir ji iššoko iš konsulato tre- 

Amerikos komunistų “Dai- čio aukšto per langą norė-

Kas Savaite
  

I
Jugoslavijos Trockis. nistais jie, šoko “liberali^

Jugoslavijoj, netoli Ru- ką tancių ir nežinojo, kad 
munijos, jugoslavų pasienio tai buvo prologas j komum- 
žvalgvba nušovė generolą stini rąžančių.
Aršu Ivanovičą. Sako, jis ir Visoje eilėje miestų, kur 
būrys kitu bandę pabėgti Į yra galimyl>ės įslinkti pa 
Rumuniją* * žangius kongresmanus ir

Savo laiku Ivanovič bu- senatorius—daugiausia de- 
vo Tito dešinėji ranka. Bet mokratus — ‘trečioji parti- 
juodu perskyrė maskvinis. ja” (aišku, komunistų įm- 
kominformas. Pranešimai ciatyva) nominavo savis- 
sako, kad Ivanovič norėjo kius kandidatus. . _
dėtis prie ‘‘Jugoslavijai lai- Jie nebus išrinkti, tai aiš
kinti armijos,” kuri veikia ku. Bet jie galės padėti su- 
Rumunijoj. Tą armiją suor- skaldyti balsus, kad laimė- 
ganizavę kominformui išti-jtų republikoniški izoliaci- 
kimi jugoslavai. ' ninkai.

Taigi, taigi - abeji yra, “Trečioji partija’ susi- 
komunistai ir abeji tyko. lauks tokio pat likimo, ko 
kits kito galvą nusukti! kio susilaukė Farmer- 

Labor partija ir Darboi Ivanovičo nelaimė buvo 
ta, kad jis nepajėgė suorga-

. me? a zs-v am ai nizuot didesnę minią rau- 
Al & AK. 1 In Al, donują fanatikų, negu jų 

-------- turi buvęs fašistų auklėti-

REDAKCIJOS

umsuunzm, suimtąją, jų A. SUbeil^. —Praneši-, nis Tito-Broz Pasėkoje - 
tarpe dangt is lietuvių, len- ™ apie legijomeną piknp jam teko nueit Leono Tioc- 

Mus pasiekia žinios apie Į kų/atvių, dirbo šiuose su- .tai; kiokediu.

paprastas biznio skel- Dikuturo. kelias.
U žinių Ir tai nana«akoio rmimus raoaicio vaisiyoe- niams laivams paarauu. j-—as ir turėti} būt apmo ė Diktatūra nepakenčia jo-
8a? is MaSl iaut iSor- konsulo Loma- se, iš kurių galima suvokti, Netoli Ventspilės pastaty- tas kaip skelbimas. |kios opozicijos. Pavyzdžiui,
muoja “WoriSri,” kas Pa- kino prasižengimas buvo bolše^i S. Kralikauskui.—Brest- Rusijos komunistai tun die-
lestinoj darosi. * Pasiskaitęs tiek skandališkas, kad šios šiai snciai skirs nem^!batenj£^__P^5 PtovSo,..5U^rtls UrP rusų j vinti savo v ozdzių Staliną
tų informacijų, ‘‘Laisvės”Į šalies vyriausybė jau išvijo reikšmę. Taip
Mizara net apsilaižė. Ot, jį iš Amerikos. na! spaudoje ... . - . ..
girdi, kaip gražu: Komunistų laikraščiai ta- apie pajūrio sustiprinimus, jų. Visi kiti jau išgabenti ų _------------- i;uvidnnti '
® . ičiau «avn melo anie Kosen-iDabar ateina žinios, kad ir Sibiro sritis. Liepojos-Vent- kiečiams visą Lenkiją, Pa-! tis, senai likviduoti.

“Izraelio liaudyje reiškiasi neatšaukė Jie orime- • krašto gilumoje, Vilniaus spilės rajone latvių gyven- balčio valstybes ir Suomi-i Tito-Broz kurį laiką gy-
sveikas patriotizmas savo kra- , . Dasiiieka krašte, daromi grynai kari- tojų judėjimas iš vienos ją; vėliau vokiečiai užėmėiyeno Sovietų Rusijoje. Ten
stui, o Didžiosios Britanijos juokia tuomet teise iie tu- n*° pobūdžio įrengimai. vietovės į kitą yra daug la- ir Ukrainą. Tiktai alijantai,, jisai išsišėrė, iš fašisto pasi- 
imperialistams d.dele neapy- --Sgiai^ viih -i Lydos rajonas šiuo metu ikaiP kito-'sumušę vokiečių armiją, darė komunistas. Ir ten jis

1 c g n>ao.s Rajonas šiuo metu krašto vietose. nanaikino Brest-Litovsko išmoko visų stalinizmo tnk-iu- esąs stiprinamas. Į vakarus
nuo miestelio pastatytos

.sunkiosios baterijos. Visoje
apylinkėje įruošti požemi-;• • « • • • • •

Kariški įrengimai Vilniaus tūkstančiai 
srityje.

kanta...’

Ai-ai, kaip gražu! Ne-, 
apykanta Anglijai! Tai gra
žus dalykas ir “sveikas pa
triotizmas.”

Komunistai galvoja lygiai- 
taip, kaip tos Shakespeare’o

se krašto vietose.
Radaro juosta traukiasi

raganos:
“Double, double 
Toil and trouble...” 

Kur

“KOSENKINŲ” ATSI
RANDA VIS DAU
GIAU IR DAUGIAU.

panaikino Brest-Litovsko 
sutartį ir vokiečiai buvo sų.

E-*::. priveisti pasitraukti iš oku- Jugoslavijos diktatorius
To,v įcuk hnvA puotos Rusijos. Taigi Ame-!nors ir niaujasi su StalinoJau 1946 meto buvo su vaįarinžm^ Euro. bernais, kurie sėdi -‘komio-

niai karinis municijos san-pradėtas vykdyti..Ltningra- _ vaktvbėmis jau du kar. forme”, bet jis atsisako
;dęhar Lvdos aerodromas..do krašto artilerijos perke- f į.t: n»«ti VnmnniymoIi . , .-..7 .iv ___ : _ f.. n tu išgeibejO boišeViZiiiG kaP: mesti KOmURlZmO Melą. diS,Kosenkinos vardas pa^ar- kurį vokiečiai traukdamiesi ■ limas į Naisarės ir Osmusa- ■2 _ ___ _____ t_2... clinciVinn rlokior v.-iaiš-f rfra SJtlsS. f'.'LH •- irenoTr.< rilkp-

įsgen

Partija New Yorke. Stalino 
mašalai ją sumaumos, be 
duonos ir druskos.
Ta žydiška kiaulė...

Vienas “New Leader” 
bendradarbis, Gerhart Se- 
ger, viešėjo Berlyne ir savo 
laikraščiui prisiuntė tokią 
žinią:

Komunistų proteguojama 
ir dominuojama “socialisti
nės vienybės” partija buvo 
suruošus demonstra c i j ą, 
protestui prieš Berlyno mie
sto .tarybą, kurioje daugu
mą sudaro socialdemokra
tai. Demonstracijos metu 
buvo užpulta viena miesto 
tarybos narė socialdemo
krate, Jeannette Wolf. Ka
da komunistiški gengste- 
riai ją stumdė, vienas “vie- 
nybininkų” vadas šaukė:

“Vyrai, tik nepaleiakit tą 
žydišką Kiaulę!”

Gal ir butų nepaleidę,
bet jis atsisako bet atvyko pagalba ir Wolf 

buvo atimta, ji išliko gyva.
kaip ir Stalinas, nuolat ple- Socialdemokrate Wolf

ttoiu^kb^n?05!.^- ‘ Maine’o farmeriui.—Tam-1 P» apie “vienintelį ir tebin- Per ilgus; metus buvo laiko- 
tmių ginklų svoų., pa^.ta nrižndpti darba ir %% darbo liaudies kelią ,ko- ma Hitlerio koncentracijostytos ant specialių platfor- *ta Sah Pradėti dai bą ir j , stovykloj. Ją išlaisvino ali-
mu varomi elektriniais <re- pastogę visai nežinomam munizmą. , . ♦. J **.....— —------- — ...... . - . - , .. varomų eiehcnmais ge h Tremtinio kelio-' O tuo tarpu — tame ke-,Jantai-

amžiaus Sovietų Rusijos: jahvių, taip patdaugelis; neratoriais.^Josį jotosJ?: riUsi komUnistiškų Visa tai rodo, kad Stalino

sėjo visame pasauly. Iš Šve-• sunaikino, dabar jau visiš- 
dijos pranešama, kad tenai! kai atnaujintas. Prie jo at- 
irgi atsirado viena “Kosen- statymo darbų dirbo 23,800 
kiną.” Ji esanti 18 metų rumunų ir austrų karo be-‘trobelis,” suirutė, 

‘gražu”
“sveika.”

neapykanta, tenai gražu atvežta Švedijon'kalinių iš Kazachstano ir rybiniam Baltijos laivynui mok-ta
ir

'* mokPėu.'aBltnišnąAmCTik£ opozicionierių galvos, te"|gnf S^įy^ n€{
------- ------ ------ -i . . .. TZ. Z,T. , ,,n«to iki tamstos; namu ae- balos Kraujo ir juros var-; gu Hitlerio gengstenai. Į

emu taip U,V1I buvo įsakyta grįžti “darbi- vo atvežti is Kirovo (Vįat- Didžiosios Estijos salos Ožkelio kelione“ ture? ap- gy-kryželių. ,kelias minutes jie butų pa-
,Ka??viLi L ninkų tž'yn«n” atgal. Bet kos) n- kitų priverčiamųjų Saaremat ;r Hiuma jau nuo mokėt®arba pats tremtiny? Komunizmo tikrasis var- <>arę tai, ko nepadarė hit-
LA1SKV IŠ LIETUVOS? paragavusi laisvės demo- darbų stovyklų. Darbinin- 194g metu tjk ; ar0 mi. .. .P das yra; monelninkų gengs-' lennmkai per kelis metus...
... ,.----- T*. . „ . kratinėj Švedijoj, šiU jau- kai buvo griežtai saugomi, nisterijos žfnioje. Salo5e Jls Pln1^ tures’ arOa terizmas. “Netekėjusi bobe”...
a^'rgš" k?aSusYmį aižidnanU?!*“SSK Ru»JO« i įrengti didžiuliai aerodri- š.po, SerguL-Caro šei- Pijm &ek.itis. Lietuviški Stalino klap-
Sd- ! ? !££«,,,»« 4v«ii iB-il rietoiė irenidSAr sne-:™abJranaoee ląiKoroi toli- myną bolševikai nužudė: Pereitą savaitę Detroite c;ukai nėra geresni, štai,

“Laiik, iš Lietuvos siun- ioi^abS fe^^o ^iiciX>s viX KkSvail^ ,hSęn<:1,9.iektUV,alriiar. Ekaterinburge 1918 metų buvo palaidotas senas to ‘ Laisvėje“; už; liepos 17 d.
«,« uSienin reikia neužH-i^bi^H,'*S£^p^k^i^S « KaXi\£ro brolis di- miesto gyventojas, Pijus skaitome s,tok, perlą: 
pintą paduot jį cenzuruojan- ue baltagvardiečiai•” io Da- čiaus buvo atvežtos dvi j- - t • 4 3 kunigaikštis Michailas, Krakaitis.p E, pao amerikoniško rino mdnro va^3S1 : ^nmgrado . ap- buvo sušaudytas Permėj* Krakaitis buvo

muzikos mokytis. Dabar jai siaurinio Kaukazo. Jie bu- sustiprinti.

čiam pašto valdininkui 
kad gauti teisę išsiųsti savo 
giminėms ališką. reikia paduo
ti prašymas okupacinei rusų
valdžiai, smulkiai nurodant kvtoįa Kosenkina New Yor- 
savo ir norimo susirašyti as- k*e kosenkina taip ] 
mens biografijas. Okupuotoje gjgakė gryžti Rusijon ___

“/“.ri- yo pasislėpus. Bet, jos ne-nui laikyti Čia laikomos I tuvės. Uostą saugo stipri riomfe' jfsai
benzino atsargos busian-1 artilerija. Nuolatinė —J .....................
čios skiriamos raudonosios juosta numesta linij;

—~. . į armijos daliniams, stovin- gradas-Talinas-Pork;
liaus diktatūra. Arba: kol kas Ruriio’n'o rieS o’aSė ““T Liatu™je’. Lenkijoje 350 kilometrų ilgio. pad€ti ginklą ir atšaukė sa-
sveiki dar gyvi ir kol ka, »- kad J h’bu^“^^- ^!„^an>atU apFU K. Pelėkia kio.L;. A.'. «T A —
va saly esame.

kad ji buvusi “baltagvar-

na is Lietuvos laišką, tai jo! Kosenkina iššoko per lan- mokykla H ____ —
turinys dažniausia yra pa- gą, sunkiai susižeidė ir po- . . , .... K tolimo kraite gandas atėjo
d“5tuotas tam tikro vai- įjcija nuvežė ją ligoninėn.! Sustiprinimai Latvijo* Gandas, kaip tekanti saulė.

LITUANIGA.

redaktoriaus kėdę 
po nekurio 
Bet—

Krakaitis pasidarė 
amžino juoko objektu. Juo
kėsi zeceriai, kurie raides 
rinko, juokėsi išmintinges- - - - - - - vn.biausis tų “14 punktų 

punktas buvo “taika be ni skaitytojai. Tas 
kontribucijų ir aneksijų.”, nies” redaktorius 
Bet kai vokiečiai buvo nu- i “bezgramotnas.” 
ginkluoti, tada atsirado ir Tik tuomet, kai atsirado

džios agento.

MELAGIAI KITUS ME
LAGIAIS VADINA.

Taip išėjo aikštėn Rusijos teritorijoje. Du vvrai <UKurė spamuota
agentų banditizmas. Gene- Liepojos uostas paverstas idėja
ralinis konsulas Lomakinas stipria juros baze. Iš Vokie- iškelti tėvv ę pasauly, 
dėl šito tapo išvytas iš Ame- bjos buvo atgabenta uosto
rikos. remontui reikalinga me-iSkamba ,-k

dziaga ir dalys. Kuržemės! Atlant
ilep0J0S , 1,S1!Tai— Lituar -a,

,-dys tolimam
kraštui.

nieką.

Pijus _ .
“Svarbiausia liudytoja 

prieš juos yra laikoma ne
tu- į boba Elizabeth
bet 1 Hentley, žinoma girtuoklė... 
rei-! Ji tik nuo ausies plepa”...

Supraskite, kad čia eina 
kalba apie tą Elizabeth 
Bentley, kuri buvo komu
nistė ir kuri Neamerikoni- 
nės Veiklos Komitetui davė 
parodymus apie komunis
tiškų šnipų lizdus Wash- 
.ingtone.
' “Laisvės” rašytojai, aiš
ku, negali pasiekt Bentley, 
tai nors liežuviais šaudo.

Vienas jų šūvis tačiau 
nepataikė į reikiamą “cie- 
lių . Ar Bentley yra gir
tuoklė, nežinau ir nesvarbu. 
Bet kad “Laisvės” pastogė
se tokių yra — visi apdai
las brooklyniečiai tą žino. 
Ir tą galėtų paliudyti, jei 
norėtų, pats draugas Miza- 
ra ir jo adjutantai Tauras 
su Kuraičiu.

buvo

kerštui įvykdyti atsirado kilo. Greta Abeko ir Joniko 
) Hitleris. jisai buvo “pakenčiamas

9*1 kad “Naujienos” Vykdamas namo, sako-
padave , žinią, jog komunis-'ma, Lomakinas sustosiąs . . ______
tų partijos vadai yra areš- Švedijoje ir bandysiąs tenai Ventspilės uostų, rusų juri-,Plaka dvivUOJHlTll 1V ♦‘»*OliLr4_ J_ A* x_ _ ___ ?_!• MinVoi RlTCrTh TYlAbomi rMimi
man
kai, »w,iiU„Ktų v nnis isx Bet vargiai jam tas pa- . . .------------ ,

S’’ n- -aJ^Žia^ < aobus vandenynas, mėgino nuversti dabartinę!

ojami. ir traukiami teis-'padaryti tą patį su pasislė-:ninkai buvo mokomi minų
an kaip šios šalies išdavi ; pusią muzikos mokine. statymo darbų, čia dirbo ir q mirčiai ■ ni
u: komunistų “Vilnis” iš* Bet vargiai jam tas pa- vokiečiai, minų specialistai.

melagėmis, 
džiai:

“Tame viename mažame sa
kinyje yra tiek melo. tiek ne

jos žo- įspėjo Stalino agentus, kad girdėti 
jie nesikėsintų į tą merginą, 
nes Švedija pripažysta lais
vę ir asmens apsaugą vi

žinojimo ir tiek demagogijos, siems, kas nenusideda Šve- 
kad net sunku pradėti kriti- i Įstatymams,
kuoti, — nežinia iš kurios pu-
sės imti/

Žinoma, kad teisybę kri
tikuoti sunku. Ne tiktai sun
ku, bet visai negalima, to
dėl “Vilnies” pisateliai ir

visą vasarą. Keli

DRG. JANUŠKIS ATOS
TOGOSE.

Rugpiucio 16 d. drau
Gaila, kad Švedijos vy-; Januškis, nuolatinis “KeTei

___________1-2. 22____2.2_____riausybė nepasakė to anais 
metais, kuomet Sovietų 
žvalgybininkai suėmė tenai 
136 pabėgėliu iš Pibalčio 
ir parvežę Latvijon visus 
pakorė.

vio” redaktorius išvažiavo Tai—Litnrm 
atostogoms. “Keleivį” tuo 
tarpu redaguoja S. Michel- 
sonas.

Draugui Januškiui linki
me smagių vakacijų.

Naktis jau žemę pamynė.
Dvi širdys neįdės' Tėvyne 

mano...
Grižo negyvos tėvynėn.

Bet vienas o<Ms skamba
pasauly.

pak 
eito,

Krakaitis buvo nepakanka-
vyras.' Vis dėlto, neilgam

NUTRahkIa^vifnyrf mai lankstus “Hnijos akro- 
nutraukia vienybę i batas,. ir turžjo DeV 

. J roitan.Graikijoj jau baigiami, Te„ ir mirž Tebunje i 
naikinti komunistai, kuneiramj Dėdės Šamo žemė.

Wallace “progresistaiZ”vyriausybę. Kadangi šita 
kova su Maskvos agentais . . -
jau baigiama, tai liaudiniu- laivo “visos žiurkės bėga.

Sako, kad iš skęstančio

lėti buvo suėjusios vieny- 
bėn, dabar tą vienybę nu
traukia ir pradės kovą savo 

Siekime saulėj siekime laisvės, tarpe. Liberalų vadas Veni- 
O mirčiai , aniek*! zelos pasakė, kad visų pir-

iui»L.i,o<. ma daoar turės būt atsteig- 
Ptuas Babickas. tos demokratinės įstaigos

kų ir liberalų partijos, ku-1 t Kas nors panašaus daro- 
rios bendram priešui nuga- si su Henry Wallace “tre- 
i2A- v -v . ftaja partija.” Išmintinges

ni liberalai, vienas paskui 
kitą, apleidžia tą partiją. 
Jie sako, kad Wallace par
tiją apsėdo komunistų ma
šalai.

Nabagai, tik dabar jie
IŠ rinkinio “Toli nuo Tėvynės” paskelbti nauji rinkimai. praregėjo. Kartu su komu- Pens

Bi, Žodynas prieš karą!
benas anglų rašytojas, 

George Bemard Shaw, su
rado genialų būdą karams 
prašalinti. Londono dien
raštyje “Times“ jis rašo:

Reikia parašyt ir išleisti 
naują žodyną. Iš jo turi būt 
išmesti tokie žodžiai, kurie 
veda prie karo. Reikia nau
jų žodžių, kurie “išblaivytu 
musų galvas.”

Kaip toje lietuvių paša- 
koje: “Ta avelė, bet avelė 
—■pradėkim ir vėl iš galo”... • gabus rSfrto-
jas, bet kartu ir didelis ple-ir aiaens ple- 

St. Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
WORC ESTERIO LIETUVIAI NEBLO
GAI PASIRODĖ MIESTO IŠKILMĖSE.

Buvo apvaikščiojama mies
to įsikūrimo 100 metų 

sukaktis.
Šimto metų jubilėjui pa

žymėti iškilmės Worceste- 
ryje prasidėjo liepos 25 d.

Worcesteriečiai Jonas ir 
Marijona Endzeliai, seni 
“Keleivio” skaitytojai, ato
stogas praleido Montreaie, 
Kanadoj, kur jie išbuvo vi
są savaitę. Grįždami iš Ka-

ir tęsėsi iki pirmos rugpiu- nados, jie buvo sustoję So.
čio dienos. Į tas iškilmes
buvo pakviesti Įvairių tau
tybių gyventojai. Jie ruošė 
savo pasirodymus atskirais 
vakarais. Žinoma, buvo ir mo. 
lietuviai. Ir reikia pasakyti, 
kad lietuviai pasirodė ne-į 
blogai. Į talką buvo pasi
kvietę ir bostoniečius, kurie 
tautiniais kostiumais ir šo
kiais domino kitataučius.

Bet lietuvių pasirodymas 
butų buvęs daug įspūdin
gesnis, jeigu prie to butų 
pakviestos visos musų orga
nizacijos. Bet, matyt, pavy
dėta joms garbės. Viena 
grupė norėjo pasiimti sau 
visą kreditą už pasirodymą 
Worcesterio miesto iškil
mėse.

Buvo štai kaip:
Miesto pakvietimas lietu

viams buvo prisiųstas lietu
vių šv. Kazimiero parapi
jos adresu, taigi parapija 
ir pasiėmė visą šitą darbą į 
savo monopolį. Vakaro su
rengimą ji pavedė vargoni
ninkui J. Žemaičiui, kuris 
ir sutvarkė viską vienas 
pats. Aš čia nenoriu kriti
kuoti p. Žemaitį ar vakaro 
artistus, tik noriu pabrėžti, 
kad vakaras butų buvęs 
daug šumnesnis ir Worces- 
terio lietuviai daug geriau 
jaustųsi, jeigu šitas pasiro
dymas butų suruoštas ben
dromis spėkomis, uaiyvaU 
jant visoms musų tautinėms 
organizacijoms.

Worc esteri o lietuviai turi 
Ukėsų Kliubą su 900 narių, 
turi SLA kuopų, turi San
daros kuopą, turi daug pa
šalpinių ir kitokių draugijų, 
kurios buvo visai aplenk
tos, prie to vakaro nepa
kviestos.

Nejaugi vienas vargoni
ninkas yra kompetentiškes- 
nis už visas tas organizaci
jas.

Rugpiucio 1 dieną buvo 
paskutinė iškilmių diena. 
Užbaigtu vėse dalyvavo vi

Bostone, aplankė “Kelei-
vio” redakciją ir pailgino 
laikraščio prenumeratą. Pa
skui laimingai sugryžo na-

Korespondentas.

ŽIAURI ŽMOŽUDYSTĖ 
DETROITE.

D. Bekienė užmušta, o Ze- 
petauskienė sumušta 

miršta.
Mums yra prisiųsta iš De

troito dienraščio iškarpa, 
kur aprašoma žiauri žmog
žudystė Zapetauskienės na
muose, 5933 Cardoni avė.

Ona Zapetauskienė yra 
70 metų amžiaus lietuvė ir 
angliškai nemoka. Ji buvo', 
taip sumušta, kad mažai te
gali kalbėti. Savo dukterei,; 
Marei Šalčiuvienei, ji pasa
kė ligoninėj tik tiek, kad 
nakties laiku kažin-kas pa
barškino į jos duris. Ji atsi
kėlė ir duris atidarė, bet 
patamsy nieko nesimatė. 
Staiga kažkas tvojo jai per 
galvą ir įsibriovė į vidų. Ji 
atsimena, kad buvo vyrai, 
kurie mušė ją ir reikalavo 
pasakyti, kur ji laiko savo 
pinigus.

Mušama Zapetauskienė 
apalpo ir, kas buvo toliau, 
nebežino.

Pas Zapetauskienę gyve
no kita 70 metų amžiaus 
lietuvė, Dora Bekis (kitoj 
vietoj rašoma Kekis). šita 
buvo užmušta mirtinai. Po
licija jieško piktadarių.

Pavardės abiejų moterų 
gali būt amerikiečių laik
raščio iškraipytos. Primuš
tos senelės pavardė rašoma 
“Mrs. Zapitouski,” o už
muštosios — ‘‘Miss Dora 
Bekis” ir “Miss Kekis.”

BROOKLYN, N. Y.

Ii LSS 19 kuopos susirin
kimo.

Rugpiucio 13 d. buvo LSS 
19 kuopos susirinkimas. Na

šų tautybių žmonės. Cere- ^ų susirinkime nedaug da- 
monijos tęsėsi G valandas. tyyąv°;J musV kuopą persi- 
Gražiai pasirodė Antrojo kėlė iš tremties Lietuvos 
Pasaulinio . Kw lietuviaiS Socialdemokratų partijos 
veteranai, kurie turėjo gra- narys d. A. Mačionis. Gai
žiai papuoštą troką, o ant 
to troko muzikantą ir šoki
kus, kurie šoko lietuvišką 
polką. Vietos amerikonų 
laikraščiai per tris dienas 
rašė apie lietuvius šokikus. 

Tai tiek apie tas iškilmes. 
Dabar žodis-kitas iš kitų 

sričių. Wopcesterio Lietu
vių Ukėsų Kliubo namas 
buvo padidintas, pagražin
tas ir puikiai išrodo. Bet 
kada užbaigs savo “darbą” 
advokatai, architektai ir 
kontraktoriai, ir kada jie iš 
kliubo išsikraustys, tai da 
nežinia. Žmonės juokiasi, 
kad kliubas tiems ponams 
labai šilta ir pelninga vieta. 
Ir tikrai, tie ponai turbut 
nemano kliubo apleisti, kol 
kliubas turės pinigų.

la, kad nedalyvavo d. A. 
Mačionio priėmime jo buvę

MAE SKAITO; KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

WORCESTER, MASS.
CBESTNEY’S

CANTEEN
VIETA MALONI IR MLTA

Visokių Gėrimų, Alsas, 
gardžiai pagambtų Valgių ir UftaadMų
čfs gaanamrfr "Ektorik” 

pavieniais numeriais 
90 MILLBURY STREET

NEŽINO KĄ DARYT SU MILIONAIS.

draugai: K. Balčauskas, G. į ir šiuo kartu. 
Paknys, Vyt. Liobis, Vyt. 
ir Rima Čerkeliunai ir Ma- 
čėnai. Turbut, tuos draugus 
šiltas oras nuvargino, kad 
į susirinkimą neatėjo...

Išklausyti pranešimai iš 
delegatų, kurie dalyvavo 
LSS suvažiavime So. Bosto
ne. Delegatais nuo kuopos? 
buvo Uršulė Balas, S. C. j 
Briedis, George Paknys, ir 
Centro Komiteto nariai: A.
Žilinskas, B. Spudienė, J.
Glaveskas ir J. Buivydas.

Nutarta ateinančiame žie
mos sezone, kaip ir papras
tai, suruošti metinę vaka
rienę. Tam tikslui išrinkti į 
komitetą: J. Glaveskas, B.
Spudienė ir J. Buivydas.

Prūsų lietuviai ir klaipė- 
■ diečiai, kurie pabėgo ar bu
vo išvežti į Vokietiją ar 
Austriją, turi teisę į Ameri
ka atvykti Vokietijos kvo- 

' ta.
30 nuošimčių atvykstan

čiųjų turi būti ūkininkai, 
dirbę žemės ūky ir norį že
mės ūkyje dirbti. Toliau 
seka namų į-uošos darbinin
kai, žmonės mokslo įstai
goms, statvbininkai ir būti
niems darbams reikalingi .. ° 
asmenys. Turbut dėlto žy- J,av 
dai skundžiasi, kad šis įsta
tymas esąs taikomas prieš 
juos.

Pirmenybė teikiama at
vykstantiems pas gimines 
iki trečiosios kaitos.

Blankų galima parsitrau
kti iš BALF’o Centro.

i Išpildyt ą s i a s blankas 
dviejose kopijose prašome 
ko greičiausia grąžinti BA
LF Centrai.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pa j ieškomi čia asmeny* malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yrs paduota* šių pajies* 

kojimų pakaitoje. Konsulas praneš, ka* 
jų psjieško ir i* kur.

šopilas, du sūnus ir duktę Kauno, prašo atsiliepti gimines 
Stasio šopilo iš Žiežmariu. ir pažįstamus.

Stankaitis Juozas, kil. iš Gar Vabalas Pranas iš Sintautų 
liavos miesto. parap., Pittsburghe.

Stankaitytė Ona. kil. iš Gar-; Vasiliauskaitės Antaninos 
os m. vaikai, kurių pavardės nežino-

Strim. kil. iš šakių ap., bro- mos, kil. iš Romongailių km., 
lis Aldonos ir kiti šeimos na-Čipėnų vai.
riai; Vasiliūnas Petras ir Pranas.

Stulgaitytė Kunigunda ir Ma kiL iš Maksvitiškių km., Pane-
rija iš šakių vai. gyv. Detroite.

Stumbras Juozas^ girti. Dau- 
;gų vai.

Svilainis Stepas, kil. iš Male- 
tų vai., turėjo restoraną.

vėžio vai.
Vengelis Jonas iš Batakių v. 

gyv. Collinsville.
Venslovaitis Antanas ir jo 

broliai bei seserys, iš Miknaiėių
Tamulaitis Vincas, sūnūs kaimo, šakių ap.

Martyno, iš Dievogalos km. Verlingis Jonas iš Garliavos
Tarvydas iš Užpalių kaimo ir vai., Kauno ap. 

į vaisė. Vilimas Tadas iš Joniškio vi..
Visais imigracijos ir šakį Tarvydas Antanas iš Nau-i Šiaulių ap. 

pos reikalais prašom kreip-į mieseJo. Viliunas Kristupas iš Taura-
tis šiuo adresu: United Lith-1 Tiškevičius Vadovas iŠ Rim-'gės ap, sūnūs Kristupo ir Onos 
uanian Relief Fund of A-į gailų km., Betygalos vai., gyv. į Vilkaitis Vincas ir seserys 
merica, Ine., 105 Grand st.,Į Chieagoje.
Brooklyn 11, N. Y.

Dangiški Prostitu- 
jos Namai.

New Yorko policija suse
kė prostitucijos namus, ku
rie buvo įrengti “kaip dan
gus.” Policijos surinktomis 
žiniomis, “svečiai” tenai 
mokėdavo už naktį po $100 
ir daugiau. Suimtos penkios 
merginos bei moterys, ku- Į retoriui 
rių viena sakosi esanti Aus
trijos grapienė. Apartmen- 
tas užėmė du aukštu ir bu
vo labai ištaigingai įreng
tas. Sienos padarytos iš 
veidrodžių, ant kurių kabo
jo brangus paveikslai. Grin
dys išklotos tokiais karpe- 
tais, kokių nei Turkijos sul
tonai savo heremuose netu
rėdavę. Policijos apskaičia
vimu, baldai esą verti ne
mažiau kaip $100,000.00.

Tarp suimtų moterų vie- 
Įna esanti aukšto Amerikos 
diplomato duktė. Suimtųjų 

| amžius esąs tarp 21 ir 26 
■metu.

Agota Bukšnaitienė ir Marijo- 
Tomkus Antanas, sūnūs B®g-; na Spreinaitienė, iš šakių ap. 

donavičiutės Tomkienės. Vilkas iš A. Panemunės.
Turkus Antanas, Metelį šas Vilkutis Antanas su šeima,

ir Mykolas iš Kėdainių ap. Virkutytė Bronė iš Viekšnių
Ūsas Juozas gydytojas iš vaisė.

Vitkauskas Domas, sūnūs
Kazimiero, iš Merkinės vai. 

Vitkauskas Morkus sūnūs

Philadelphijoj nesenai-mirė sena turtuolė, Mary Ful- 
ler-Frazier’ienė, palikdama daug milionų dolerių 
Perryopolio miesteliui Pennsylvanijoj. Ji buvo tame 
mainerių miestely gimus, bet jau 30 metų kaip ji ap
leidus. Šios nuotraukos viršuje matosi Fullerių šei
mos kapas Philadelphijoj, o apačioje—Penyopolio 
miestelio bankininkas (kairėj) ir vietos politikieris 
Karolčik tariasi, ką su tais milionais daiyti.

sunku musų idėjos drau- mu, nereikės pildyti, 
gams veikti tremtyje; o jie Pagal DP Įsileidimo Įsta-
veikia ir neša ant savo pe- tymą, į Ameriką atvykti ------------ -----------------------
čių tą darba, kuri nustatė gali tik tie tremtiniai, kurie Remlnt biznierius, kurie 
Lietuvos Socialdemokratų atvyko Vokietijon, Austri- skelbiasi “Keleivyje.”
Partija. Jis mano veikti čiajjon ar Italijon prieš 1945 --------------------- -------------
ir padėti mums. Puiku! m. gruodžio 22 d.

Paprastai, musu atvvku- tz • • -i-a__siems draugams ‘ LSS 19i...Kun| JaVSV\k° ‘ 
kuopos draugai sumeta po'S* ?ana!į?’ A«stral>H, 
cenų-kitą ir pavaišina at- P,":‘ų Amenką ?r *2“ "t 
vykėli: tai,, tavo padaryta naujuoju !Statymunegali pasinadoti, nes šis

Vyt. Katilius. . pravestas specia-
Jiai tremtiniams is Vokieti- 
bos, Austrijos ir Italijos iš- 

•; vežti.Palengvintas Trem
tįnifitne fnnžifinim/i** ■ AtvykstunčiŲju 40 nuo* nmams Įvaziavima.,. turi 5uti iš Lietuvos,
Affidavitu nebereikia; 

tenka tik pažadėti butą 
ir surasti darbą.

Kongreso išleistam DP Į- 
statymui vykdyti preziden
to paskirtoji komisija jau 
pradėjo eiti pareigas.

Musų BALF’o pirminin
kas jai nurodė sunkumus 
gauti darbui pažadus iš 
darbdavių, kurie atvyksian- 
čiųjų busimų darbininku 
nėra matę.

Todėl susitarta, kad irel

užJ Latvijos. Estijos ir rytinės 
Lenkijos anapus Kurzono

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir

Lietuviškai - Angliškas
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS $14.00.

Pinijrus shjskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Bfl»adway
South Boston 27, Mass.

linijos.

Kuopos sekr. d. A. Bui-, tor.ajai blankai (Job Op- 
vydienė atsinešė 120 Blumo portunity No. lb) išpildyti
parašytų brošiūrėlių, ‘‘Tavo 
Kelias į Socializmą.” Visi 
nariai pasiėmė tos knyge
lės po 10 ekzempliorių ir 
mano išplatinti tarpe lietu
vių darbininkų. Tą brošiua 
relę verta kiekvienam per
skaityti. Kol kuopa išpla
tins, tai nutarta iš kuopos 
iždo išmokėti už knygelę ir 
pasiųsti į užsienį pinigus. 

Drg. A. Mačionis pasa-

pakaks asmens, kuris paža 
dės darbą pampinti. Pas 
notarą nereikės tų blankų 
prisiekti.

Turimoms blankoms pa
sibaigus, nutarta geltonąją 
blanką panaikinti; vienoje 
blankoje bus garantuoja
mas butas ir darbas.

Kurie jau turit parapinę
affidavitus, vistiek butui ir
darbui garantijas padarykite Betkė musu kuopos nariams la-te.^ Bet daugiau affidavitu, 

bai puikią prakalbėlę, kaip, ryšy su naujuoju DP įstaty-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorii

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

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad i’s ’au nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo'iftą, kai giltinė jį nusineš?

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

KELEIVIS
636 Broadvray, South Boston 27, Mas*.

BALF Sutartis Su 
IRO Europoje.

Liepos 22 d. BALF įteikė 
memorandumą W. Hall- 
manui Tuckui, PC IRO sek- 

ženevoje (Šveica
rijoj)

Šiame memorandume B- 
ALF išdėsto:

1. Savo finansinį stovį;
2. Vaikučiams šaipą ir 

našlaičiams globą;
3. Teikiamą pagalbą stu

dentijai ir mokslus einan
čiai jaunuomenei;

4. Imigracijos ir apgy
vendinimo darbus;

5. Informacijų teikimą 
tremtiniams ir pagalbą su
rasti gimines.

Tremtiniams imigruoti ir 
Amerikoj apgyvendinti rei
kalais BALF yra pasiryžęs, 

sąlygos leis, gelbėti

Jurgis iš Merkinės vai.
Vizgirda Juozas, Kazys ir 

Pijušas, kilę iš Rymaviėių km., 
Gižų vai.

Zakaryzaitė Antanina iš Sla
vikų vai., gyv. Chieagoje.

Žemaitis Juozas ir jo žmona 
iš žaliosios vai.

Žemaitytė Stasė, kil. iš Šilu
vos vai.

Zįbęįįęnė Romualda. gtm, 
Lietuvoje, gyv. Chieagoje.

žiėkytės - Paulauskaitės Mo
nikos iš Montvilų km., Jurhttr- 
ko vai.'giminės ir pažįstami pra 
šomi atsiliepti.

Zokas Jonas, sūnūs Simono.
Alyta Jonas ir Kazys, iš Bar

tininkų vai.
Ambrasas Stasys, iš žūklių 
km., Pabaisko vai.

Andriušis Juozas.
Aperaviėius Vladas, iš Lin

kuvos vai.
Bakšienė-Biknerytė Agota irkiek - - _

vykli ne vien į Jungtines BakSk^Bik^ė ‘ Ekbl^. 
Valstybes, bet i Kanadą,
Argentiną ir kitas šalis.

Numatomi tarnautojai A- 
merikos, Britų ir Prancūzų 
karo zonoms Vokietijoj ir 
Austrijoj: generalinis įga
liotinis ir padėjėjas gėry
bėms dalinti bei prižiūrėti, 
ir emigracijos reikalams ak
menys. Atsakingoms parei
goms jie turi būti Amerikos 
piliečiai; antraeiliai tarnau
tojai gali būti kviečiami ir 
tremtiniai.

BALF-as sutiko koope
ruoti su IRO, vadovautis jų 
bendrais principais, tei
kiant šalpos ir emigracijos 
pagalbą tremtiniams.

IRO centro
Hallam Tuck savo rašte 
praneša, kad IRO pateiktą 
sutarties planą BALFo vei
klai tremtiniams gelbėti 
patvirtino, ir kartu pridu
ria, kad jie pasiuntė prane
šimus karo valdžioms: Bri
tų, Amerikos ir Prancūzų 
zonose Vokietijoj ir Austri
joj, kad šitos valdžios iš 
savo pusės (oficialiai) pa
tvirtintų ir karo apsaugą 
suteiktu BALFo veiklai 
tremtinių tarpe.

BALFo Įgaliotinė p-lė 
Izabelė Kovaitė, baigusi 
formalumus su IRG Zene-

Balinskienė - Barkauskaitė iš 
Liūdiškių km., Liubavo vai.

Bartuškaitė Virginija, iš Ma
rijampolės.

Benešiunas Juozas ir Kazys, 
.sūnūs Mato.

Bilevičius Alijošius, iš Višty
čio vai.

Budrys Iąnas, iš Grigaičių 
km., Platelių vai.

Černiauskas Jonas, iš Suba
čiaus va).

Cirpus Antanas ir Girpytė 
Agota, iš Obelių vai.

Dagilius Jurgis, Petras ir 
Vincas, iš Paužiškių kni., Ig
liaukos vai.

Dairučiutė Eufrozina.
Dambrauskaitė - Kiseliunie- 

sekretorius nė Marija. Kiseliunas Juozas ir
Petras ir Kisetiunaitės Marija, 
Onutė ir Verutė.

Daugilis Jonas, iš Totorkal- 
nio km.. Biržų ap.

Endriejaitis Endrius, gimęs 
Amerikoje, tėvai kilę iš Mega- 
liškių km., Batakių vai.

Pilipavičius ar Pilipavičius 
Aleksandras, iš Garniškių km.. 
Šėtos ap.

Grabtiauskas Stasys, prašo 
atsiliepti gimines ir pažįsta
mus.

Grakauskaitė iš Salako vai.. 
Zarasų ap.

Gruobžaitė - Apacenkienė Ci
ną ir vyras Apacenka.

Inčys Adomas ir Justinas. iŠvoi, išvyko į Vokietiją. BA- _____
LFo Centras Europoje bus Gelvoniu va).
Miunchene. Vokietiįoj. B- ‘
ALFo veiklos skyriai bus le*koT™rii arba apie juos ži- 
kiekvienoj zonoj Vokieti-™k>niai prašomi atsi
joj, Austrijoj ir Italijoj tik ,hePti i: 
emigracijos reikalams. Comulate General of Lithuania 

BALFo Centro pirminin-i 41 We8t 82nd Street 
kas, Kun. J. B. Končius J ^ew York, N. Y.
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Totu

Farmeriam Pasiskaityt rai ir minkštų kaulų ligos 
visai negavo.

Taigi pasirodo, kad viš
čiukams augti būtinai rei-

Gelbėkime Tremtinius!
brolių teturi tik keletą tūkstančių

Atsižvelgiant į visa tai, 
kreip i a m ė s,

čia paduodame jų žiniai jojamai įrodė, kaip didelė lių sukrauna į žolę irlapus. tijos stovyklose. Kai kurie kenč’aiiciųjų
keletą tos srities paslapčių, yra saulės spindulių intaka Todėl žalėsių maistas turi J# tremtyje jau išbuvo < < . J » i:etuvįa; Drašv-

! kurios buvo patirtos vėliau- viščiukams ir senoms vis- beveik tokios pat veikmės,: metus; visi kiti jau ketveri Ameiik . traįie’stįJeumo
siais moksliniais tyrinėji- toms. Viščiukams buvo su- kaip ir tiesioginiai saulėsį metai. Jų nepakenčiamas da N vip<upms e-elbėti 
mais ir da nedaug kam ži- maišytas šitoks lesalas: pa- spinduliai, tik bėda tame, gyvenimas kas kartas sun- ran ą > ‘ . žvdai
nemos. imta 80 dalių geltonųjų kad ne visiems galima žolės kesnis. Tremtinių dalis jau kitos U iM o > <a-

Ligi šiol buvo manoma, komų, 20 dalių sėlenų, 5 duoti. Viščiukai žolės nela- džiovos parblokšta — dėl labai dua niai remia sa
kad jeigu duodi vištoms so- dalys žalių kaulų (maltų), bai mėgsta, kaip lygiai irlŲogo maisto. Virs desim- vuos s. Bukime
čiai palesti ir atsigerti, tai i 5 dalys malto marmuro ir 1 mažam kūdikiui žalios žo- ciai tūkstančių lietuvių vai- tautų neat i likįme.Bukime
daugiau joms nieko ir ne- dalis druskos. Prie to da lės negalima duoti. Todėl kūčių gręsia džiovos ir kitų gailės g . ♦
reikia. Apie tai. kad joms; duota nugriebto pieno kiek juos geriausia laikvti saulėspavojus. Gelbėkime BALI* valdyba ir rtirek- 
reikalingi mineralai, vita- tik viščiukai norėjo. Šitoks šviesoj. * juos! toriai nutarė vieningai pra-
minai ir saulės spinduliai, mišinys turėjo savy pakan- Kiaušinio trinys ir žuvies Amerikos Kongresas pri- dėti naują BALr o vajų šių 
niekam ir i galvą neparei-'karnai-ir mireralų. ir vita- reibalai (cod-liver oil) taip-'

i davo. minų, ir kitokių reikalingų gi turi tų ypatybių, ką sau-
O betgi tie dalykai turi dalių. lės spinduliai,

be salo daug svarbos. Che- Dabar tėmvkit, kas iš to ---------------
mikai paskutiniais laikais išėjo, 
yra suradę, kad komai au- Viščiukai buvo laikomi 
sę vienoj vietoj turi ma- uždaryti nuo 7 ligi 8 sąvai-. * « . % • • i • • i i iziau mineralų, negu tokie 
pat komai augę kitoj vie
toj. Maistingumo ty 
jai gi yra Įrodę, kad

čių ir lesina:ni tuo lesalu; 
rachičio ligos jie negavo.

Del Sabotažo Užsi
darė Skerdykla.

ėmė įstatymą, kad įsileisti metų rugsėjo 1 d. Visi B A- 
per dvejis metus 205,000 LF skyriai, spauda, radijas, 
tremtinių. Pagal jį lietuvių draugijos, klubai, visuome- 
į šią šalį gali atvykti apie nės vadai ir kiekvienas ge- 
20,000 žmonių: tikimės, ros valios ir širdies lietuvis 
kad nuo šių metų lapkričio ir lietuvė malonėkite savo 
mėn. jau pradės atvykti darbu ir aukomis pi iridėti 
kas mėnesį po apie 1,000 šiam kilniam ir svarbiam 

Rietuvių. Būtinai reikės juos vajui sėkmingai pravesti.
jaus reikalais 

eiptis Į BALFo
•> Arui -v®—-—r.------ -- — - - veiu.ru. United Lithuanian

sigyventi vietą. Relief Fund of America,
BALF su Amerikos vai- Ine.,* 105 Grand st., Brook- 

CIO w- džios atitinkamomis istai- lyn 11. N. Y.

liu ir paukščių auginimas | ougu, laviau i.-in.-'u . .
visuomet priklauso nuo kie-i ant saulės ir lesinami tuo . kun®J dirbo
kvbės mineralu maiste. To- lesalu jie gre tai atsigavo ir darbininkų. Kompanija sa- 

nasvpikn ko, kad jos darbininkai, kuP ... J riems vadovauja CIO vy-
• v Sitns ban vm<is paiodo, nradėio vartoti s^ibota-^S^nota^kad^vS^ns n^ ka• , ?nkam° *»= mainas $kifegelį vykdyti. BALF centro raš-

ftuzinota, kad ristoms ne- maisto, tetrukta da ir sau-nedirba, susėdę prie Įtinę yra apversta salpos ir 
1Ies spindulių. darbo sėdi ir tt. O kai kom- imigracijos darbais, ypač

dėl ir apie vištų lesinimą 
>usidarė visai kitokia nuo- pradėjo vartoti sabota- gomis susitarė tuos planus Su gilia pagarba,

BALF Valdyba.

—Tegul bus pagarbintas.' senvičiai su alum. Ale Piu- ar kitokio lesalo, bet reikia .
Maike. seika bijosi. Matai, jis yra dar pne to lesalo pridėti; Paskui M sconsino

—Labas rytas. tėve. Aš anais metais sutvėręs košia druskos, kalkių ir fosforo. ; ^ersiteto ste
kad* šiandien tėvas ten skloką ir Staliną galva- R ,..1, • daim fp- j r u

nezu išvadinęs. ir .už tuos k SSinK da^ « “y geltonu-
gnekus dar nera is Mask; lai? buna be ,ukšto tįR ap_

ZhS 'ilkti minkšta plėvele. Kuo-
• ~ 'J ’ ’ ..T . met buvo patirta, kad viš-parvaziavus Stalinas salėtų _ L \- j „ -• toms reikalingos kalkes, tai. į uždaryti į koncentracijos , . , , .. .. didži
kempę, arba da ir sunkės- . ‘ Dne pakuta paskirti. Valuk s!a l,,adaps' Bet,g1,?uJS; 
to'. Maike; didelėse komuni- s!rnde- kad 5Umalu O15teny 
stu galvose pradėjo preti )Q veikla f|ar genau, ncgu 

sumaltas kalkinis akmuo.

maniau, 
pas mane nebeateisi.

—Jes. vaike, aš atėjau. 
Ale atėjau tik gudbai pasa
kyt.

—O kur išvažiuoji?
—Gavau paviestką. vai

ke, kad raidavei reikia va
žiuot Čikagon.

—Ar vyčiai pikniką ren- 
gia?

—Ne, Maike; komunistų priešingi vėjai.
čojuze tenai pasidarė dide- jų narodas bijosi, kad 
’ė zavieruka, todėl man roi- uasidamu tam, kaio J
kia važiuot tenai 
padalyt.

—Aš, tėve.
?kia žodiką rei 

ka.”
—Tai tu 

moki gerai

Į _____
užtenka duoti tiktai komų lės spindulių.

W i sconsino Uni- panija pasisamdė ne uniji-'teikiant informaeijas. pil- 
stotis darė kitą nių darbininkų, tai CIO na-|^ant blankas ir Įvairiai pa- 
Ix<alas buvo su- riai pradėjo juos mušti. i dedant giminėms bei pažjs- 

* pagelbėti tremti-

VENGRIJA PAVĖLAVO 
10 MĖNESIŲ.

tam lems 
nius.

Tokiu 
bas yra 
Lietuvių

Pereitą savaitę Vengrijos 
bolševikų valdžia nutarė 
“išvyti” - Amerikos atstovy- 

budu, BALF dar- bes sekretorių Harrisoną 
žymiai padidėjęs. Levvisą, kuris pereitais me- 

tremtinių vaiku- tais atėmė iš Vengrijos žval-

CIO unija sako, kad 
jų komų, 1 dalies druskos, kompanija meluoja, ir rei- 
ir nugriebto pieno. Šituo kalama įrodymo, kad ištik- 
maistu maiti; ami be saulės rujų tokie dalykai darosi, 
šviesos viščiukai Į 5 sąvai- Tuo tarpu ligoninėj guli
tęs. gavo rachičio ligą darbininkė Etta Swart. ku- čiams, seneliams, ligoniams, gybininkų Amerikos pilieti
(minkštus kaulus), ir di- rią CIO streikieriai primų- našlaičiams ir jaunuomenei Stepą Turanskį. Bet tas nu-
džiuma jų išstipo nesulau- šė einant Į darbą. paremti ir sušelpti, emi- tarimas yra pusėtinai pavė-

. kę septynių savaičių. Ta- grantams padėti atvažiuoti luotas, nes jau 10 mėnesių
Du<ti ’uk^taj ?r Padėti pne lesa-; čiau kiti viščiukai, maitina- Pakalbinkime draugu* ir ir įsikurti yra reikalingos kaip Harrisonas Lewis .vra
K lo veikia dar geriau, negu mi tuo pačiu maistu, bet lai- kaimynus užsisakyti “Ke-

komi atviram ore, augo ge- lenų” Metams $3.00.ne-
IllffO- Bet ir čia nebuvo dar vis

parėtką rS Vto8 kad viituinS rSČ
nraaeiO likvicuoti Stalino , /, • , ,_ ., ~ eros dar tokios dalvs, kurios(nesuurantu. lientu>, o tie nou lik\įduoti •-

. .y-M . ’ T-’ galėtų apsaugoti jas nuois zavieru- pati litą. r , - . , t-.... p, ■* * - kaulų summkstejimo. n,1T'1

didelės pinigų sumos. perkeltas iš Vengrijos į Au-
BALF savo ižde dabar striją.

'Y.

kada jūsų naujasis namas 
bus gatavasDar

vėliaus susekta, kad vi
siems gyviams, kaip žmo
nėms taip lygiai ir vištoms,! 
prie maisto būtinai reika
lingi tokie veiksniai, ku- 
į iuos mokslas pavadino 
“vitaminais.” Vitam i n a i 

Visų priduoda gyvūnui gyvumo 
priparodysiu su da- energijos.
kad Amerikoj jiems Califomijos Universiteto 

laimės dienos jau baigiasi, ikuila tam tikslui stotis 
•Jeigu prasidės vaina su Ru- bandymais Įrodė, kad kuo- 
,sija. tai visos komunistų met paukščiai negauna pa- 
'Usaide- ir gazietos bus už- kankamai vitaminų, tai jie 
darytos, o jų redaktoriai apsileidžia, pradeda sirgti.

Tų stiprinančių savybių, 
kurios vadinamos vitami-

—Bet aš nematau, ką čia 
Maike. dar ne- tėvas galėtum paradyti, 
lietuviškai, jei- —Aš. Maike, galiu pada-

gu tokio žodžio nesupranti, ryti į arėtką komunistų gal-
lietuviu kal-—Bet tai ne 

bos žodis, tėve
—Ar nori bečyt?
—Ir “bečyt’’ ne lietuviš

kas žodis.
—Kaip aš matau, tai tu. 

Maike. visai pradedi savo 
kalbą užmiršti. Turėtum 
nors poterius išmokti.

—Bet kodėl tėvas nepa
aiškini man. ką reiškia “za- 
vieruka?”

—Zavienika. Maike. reiš
kia šlėktą nagadą. Kada vė
jas pradeda staugti kaip 
.išalkęs vilkas, laužo me
džius ir stogus drasko, o 
prie to dar lietus pila kaip 
iš ceberio ir žaibai šaudo Į 
visas puses, tai toki sumiši
mą dzūkai vadina zavie
nika.

vose. Kitaip sakant, 
atvesti juos i razumą. 

—Kokiu budu?
—Ogi štai 

pinra
vadais.

kokiu.

galiu

★
bus padėti i lakupa. Nei 
I įmseika. nei Andrulis, nei 
Bimba negalės tada važiuo
ti i Kaliuporniją ant vikei- 
šino oran čių valgvt. Visi 
'ie turės pakvtavoti už tuos 
laikus, kada Ruzveltui Va-
sinktone špygas rodė ir rei- komų, arba primaišyti prie 
salayo daryti su Hitleriu jų lesalo kokios nors žolės, 
ugacas. Negalės pasiteisin- arba žuvies riebalų.

Visi žino, kad be saulės
“zavieruka.’’

—Nu, tegul bus ir audra, 
jeigu tau geriau patinka.

—Bet kokia audra galėtų 
būti tarp Chicagos komuni
stų. tėve?

.—Su Čikagos komunis
tais, vaike, yra tokia istori
ja. Nelabai senai Čikagos . ..................... .......... ..

Vėliaus buvo 
pačia liga

. •, . . . - I -*“©* įKu.-'n.iai »iacai . ^.... Y . s^» unai. Jau-
jiems toki pasiulvma: vot, pradėjo bėgti iš io karalv*- ni v,sc,uka’ taip pat dažnai 
sako, važiuokit, vyrai į sa- tfc, tai ju vieta įaH užj^tj kenčia nuo tos ligos, ir kar- 
vo matuska Kasėją. Sako. “Vilnies”* ir “Laisvės” šta tais rn^aro farmeriams 
mre nupirksime jums no bai. Pasakykj Maike,'ar tas daar ,
Mpkortę, ant keliones įdėsi- ne teisybė” Nuolatos šitą ligą tynnė-
me senvičių, magaryčioms __a/ u-.a jant buvo pastebėta, kad

nais. yra geltonuose kor- 
nuose. Įvairioj žolėj ir žu- 
vie< riebaluose (cod-liver 
oil). Taigi vištoms reikia 
būtinai duoti arba geltonų

rr . .x- -L stoja už demo-Tai yra audra, teve, ne kvatiją, ba jų darbai ir žo- • , r • v
džiai yra valdžios surašyti sfmdulni negali augt! jokie 
•uodu ant balto. T-ei. i.- au?™en.v?- kad S>vun>J
kyšiu. gvvvbė būtinai

unns Hj kortes ir ma<>arv-; ?e?a ^!° su’>rastl: kod?1 P38 
čioms dar prideda senvičių kVfhkn* atranda taip va- 
ant kelionės. Nurodyriu 1 d,nama ,m,nkstuJ^ kau1^ h

★
vot. pasiūlymas jr sukėlė . —Vistiek, Malke, patra- čioja, o kai pradeda vaikž-
“Vilnies” pastogei žaviem- jyt veria. Na, tai ir gudbai! čiot, tai jų kojos sulinksta,
ką. Sakoma, kad Andrulis dantys neauga, arba išaugę
JTa linkęs pasiūlymą priim- Pakalbink biznierius pa- greitai išpūva, ir tt. Tuo tar-1
ti. Jis rokuoja. kad negali- siskelbti
/na atmesti toki čenčių, kur 

dyką yra šipkortės 'uz ir
garsinti
tuvių.

‘Keleivyje,” 
savo biznį tarp

pa- pu vaikai, kurie gauna sau-, 
lie- lės spindulių, retai kada! 

gauna rachiti arba minkštus

L E K T R A
jūsų iau La ŪKS!

Elektros bas gana tūkstančiams 

naujų namų Naujoj Anglijoj, nes rautų elektros įmonės 

labai plečia savo pajėgumą kad patenkinti rytojau* pa

reikalavimus. Iki 1952 bu* pridėta astuoni šimtai ir tris- 

dešimts-keturi tūkstančiai kilowattų elektros pajėgumo 

prie Naujosios Anglijo* namų, komercijos ir pramonės 

aptarnavimo — visa tai planuoja ir patiekia . . .

DAR statoma: 
Dsagiau riekt ros — 
MI.OWATTt daugiau—pa- 
?arain> \aujo>io> Anglijo* 
rtoktra* įmonė* T»2 me
tais! Ai plėtimo programa 
pakels kukd senių kaimynių 
raL*tijų išteklia* iki KETU
RIŲ MILIONŲ KII.OVAT- 
TŲ *a viršum — sausi at- 
•’ąrsų šviesiai elektros ateičiai.

electric light and powęr companies
or NEW ENOLAMO

Tfcie jeuertweo«eat Nponeorerf by leiTON EDISON COMFANT 
V

veiu.ru
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Lietuvis Tarptautinėje 
Olimpiadoje

Noi's Lietuva dabartiniu mirškime savo bočių kalbos 
laiku randasi nelaisvėje, už per porą metų! Negarbinki- 
“geležinės uždangos," vis me svetimų dievų, nes turi- 
dčlto jos šaunus vaikai Va- me savuosius ir garbingus 
karų demokratiniame pa- ir vertus neužmiršti, 
šaulyje dažnai savo pasi- Londonas. A. Z.
reiškimais parodo kulturin-
gajam pasauliui, kad Lie
tuva verta laisvo ir savisto
vaus gyvenimo.

“Geležinė uždanga" at
skyrė Lietuvos sportininkus 
nuo Vakarų pasaulio ir jie 
negalėjo Londono Olimpia
doje atstovauti ’ * *

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DARBAS BUS PER AM* 

ŽIUS DĖKINGAI MI
NIMAS.

Amerikos Lietuvių Tary-į 
a gavo iš Schueinfurte.į 

Lietuvos Vokietijoj, esamos lietuvių 
spalvų: bet laisvi Lietuvos stovyklos tokio turinio svei- 
Vaikai užsieny pasiekė kinirfią:
Olimpijos areną ir įrodė sa- “Schweinfurto Lietuvių 
vo vertę. stovyklos Vokietijoje 1500

Apsilankęs krepšinio tur- žmonių vardu 1948 m. lie- 
nvre, sutikau lietuvi Vikto- pos 20 dienos visuotinis su- 
rą Česlinską, kuris dalyva- sirinkimas, ypatingai įver- 
vo olimpiniuose žaidimuo- tindamas ir brangindamas į 
se Urugvajuje. Tas parodo,’JAV lietuvių ir jų garbingų! 
kad V. Česlinskas nėra eili- organizacijų pasiaukojan- 
nis lošėjas, nes j olimpinius čias ir nenuilstančias pa
žaidimus kiekviena valsty- stangas kovoje už Lietuvos į 
bė siunčia tik geriausius sa- išlaisvinimą ir vykdant ne-’

KELEIVIS, so. BOSTON

GENGSTERIAI APNYKO HOLLYWOODĄ.

Čia matosi sunkiai gengsterių šūviais sužeistas Hollv\voodo gyventojas, Ai
bei! Snyder. Spėjama, kad jis buvo peršautas netyčia, kuomet gengsteriai 
užpuolė" naktinį kliubą Hollywoode. Dešinėj pusėj matosi žydelis Cohen, to 
kliubo vedėjas. Policija m.ano, kad gengsteriai taikė savo šuvius jam. Jo part
neris, Harry Rothman, buvo nušautas.

Kas Yra Politbiuras?

Trumpai Apie Viską
Trockį Nužudę Ame- Kanadoj Rasta 
rikos Komunistai. Uranijumo.
Taip pasakė Senato komi-! 

sijai Louis F. Budenz, bu
vęs Amerikos komunistų 
dienraščio “Daily Worke- 
rio” redaktorius. Kaip jis 
tvirtina, tai Amerikoj yra 
ne viena komunistų partija,

tvarkytojas, trečios “piati- 
lietkos” planuotojas.

Iš Vancouver atėjo žinių, 
kad Britų Kolumbijoj, šiau
rės vakarų Kanadoje, rasta 
spinduliuojančio mineralo, 
būtent uranijumo, kuris 
vartojamas atominėms bom
boms gaminti. Ta vieta

' kurią visi žino, bet yra ke- esanti netoli Gunn Ežero, 
lios slaptos grupės, kurioms apie 120 mylių į šiaurę nuo 

’ vadovauja iš Rusijos atsių-:Vancouvero. Atradimas
sti Sovietų žvalgybos (NK-įesąs valdžios ekspertų pa- 
VD) agentai. Tos grupės tvirtintas.

! veikia slapta ir, paprastai,! ---------------
viena kitos nežino. Budenz AMERIKA TURI PER- 
sako, kad viena tų grupių. DAUG DUONOS.
kuriai vadovavęs enkavedi- ---------
stas slapyvardžiu “Ri- Šįmet Amerika turės ne-

J chard,” suruošusi ir Troc- paprastai gerą derlių. Kvie- 
kio nužudymą Meksikoj. čių ir komų busią prikulta 

--------------- tiek, kiek da niekad nėra
Oras Pakenkė Enro~ feuBek^ AE„\a ’gj 

pos Derliui. šelių kviečių ir komų liku
sių nuo pereitų metų. Išvi-

____  Besiartinant javu piutei, so ši šalis galėsianti šįmet
Tai vra visi trylika Stali- Europoje šįmet prasidėjo,duoti kitoms šalims apie -a i Tai • i nAnanrastai Kiaurus orai. 7r>0 Oftft ftOrt hllSPllll nUO-Politbiuras” arba politi- męs 1896 metais, įtrauktas no apaštalų politbiure. Sa- • nepaprastai biauiųs oi ai.

vo žaidėjus. Reiškia, lietu- giliaujantį tremtinių šaiposi™? biuras, yra Sovietų Ru- į politbiurą 1934 metais, kyti, kad Stalinas yra tų , ^-'os imti kino
vis svetimoje šalyje moka darbą, o taip pat labai sek- sijos komunistų partijos va- kada Stalina.- įuosesi sker- trylikos žmonių belaisvis, , * * įK..,; Hau<r invii
praskinti sau kelią į pirmas mingą akciją už pabaltie- dovaujančioji galvikė. Ta-'Sti bolševikus. Pagarsėjo neturi jokio pagrindo, nes " . * mvliii
eiles, ir tas parodo, kad čiams DP palankaus JAV me “biure” yra 14 asmenų, per karą Leningrade, kur visi politbiuro nariai yra vio<?ii1a« «m«iikin-
musų tauta nėra lepšių tau- imigracijos biliaus priėmi-; kurie savo rankose laiko vi- jam beginant miestą nuo Stalino paskirti ir paskirti § įuboi dano-' hnlviu

mą, siunčia per Amerikosisą Rusijos gyvenimą. Visi vokiečių virs puses imlumo todėl, kad jie buvo ištikimi

biaurųs orai. 750,000,000 bušelių 
nos.

sunaikino -----
Finansų ir Biznio 

Žinios.
-------- „ . .. . ------ —..... . .. . -- i Dun & Bradstreet statis-
žmonių išmirė badu, bet Stalinui. Jei teisybė, kad Šveicarijos n hrancuzijos agentūra praneša, kad 
miestas atsilaikė. Ždanovas Andriejev dabar jau išmes-’kinuose daug bledies Pn_ pereįtą sąvaitę Amerikoj

------------- yra Stalino patikėtinis ir tas lauk, tai tas tik rodo, dideles sniego pūgos, bankrutavo 116 biznio įs-
kia. užaugo ir išsimokino mus. politbiuro naiys pradeda eina partijos generalinio jog Stalinas visus tuos savo sunaikinta clai^ toigų. gąvaitė prieš tai bu;
toli nuo savo tėvynės Lietu- “Amerikos lietuvių, ypač “iškrypti” iš stalinistimo sekretoriaus paieigas. politbiurininkus seka, kadi , dvoti vo bankrotai, o metai
vos, Ketų Amerikoje, bet Amerikos Lietuvių Ta^bos kelio jis išnyksta, kaip is- 6. Georg. M...MaĮęnkoy. jie nenukryptų nuo jo ‘Ti- ™
kalbant su juo gavosi Įspu- ir kitų jų garbingų organi- i nyko daugybė Rusijos ko- gimęs 1902 r”etai?e niJos •
dis, kad jis tik vakar iš Lie- zacijų darbas atskleidžia munistų vadų, kūne pasi- (pne Volgos). įskilo į įta-

ta.
Česlinskas apleido Lietu- Lietuvių Tarybą savo gilią politbiuro nariai yra Stali- 

vą 1928 m., turėdamas tik seserišką ir brolišką padėką'n? parinkti ir Stalinui įsti- 
šešis metus amžiaus. Reiš- ir nuoširdžiausius sveikini- ;kimi žmonės. Jei kuns nors

jų g nes dėl lietingo oro negali
ma jų nuimti.

tuvos. Jis kalba taip gra- vieną įspūdingiausių lapų rodė neištikimi vadui, te- 
žiai lietuviškai, kad mano Lietuvos istorijoje ir per Y01 ir mokytojui , aziatui 
nustebimui nebuvo ribų. amžius bus dėkingai mini- Staliniu.
Juk aš sutikau pasaulyje mas išsilaisvinsiančios lie- ^ia paduodame sąrasą
lietuvių, kurie apleidę buvo tuvių tautos. Mes busimeT • A • • —« • ' 1 • • • . • • -y

politbiuro narių, bet nega-1 stovauja Rusijos
Lietuvą žymiai vėliau, negu. laimingi pranešti apie Jūsų f?nJ:uoj?me’ kad kuris noi's

Einant Kongreso nutari
mu, Iždo Departamentas 
ruošiasi suvaržyti kreditą ir 
pakelti ant duodamų pasko-

kingą vietą tuo, kad buvo TAVO KELIAS į SOCIA- 
Stalino privačiu sekreto- LIZMĄ.
riu. Sako, vienas iš įtakin- -------
giausių politbiuro narių, at- Tai garsaus Francuzijosį Amerikos Valstybės de- nuošimtį, kad sumažinus

RUSIJA TRUKDO AME
RIKOS RADIJĄ.

kominforme’
partiją socialisto Leono Blumo ku- partamento valdininkai tik 

politbiure nnvs — ‘Tavo Kelias j So- raj nustatė, kad Rusija ty- 
iii----  ’ "

- infliaciją.

V. Česlinskas, bet kalbėjo į didžias pastangas nuo bol-i*®.^3 išvardytų asmenų jau nuo 1946 metų. cializmą”. Knygelė parašy- čįa trukdo Amerikos radio American Sugar Refining
lietuviškai taip blogai, lygi ševikinio jungo išlaisvinta-: nė{a pasiųstas į Sibirą at- 7. Viaceslav M. Molotov, ta taip gyvais ir aiškiais sa- perdavimus į Europa, vpa- Co. pakėlė cukraus kainą
’ r , 11—• ----- ? *- gailauti uz kokį nors prasi-! tikra pavarde Sknabin, pir- kiniais, - - * — - ------

neaiškinikad iįe Lietuvos visai nebu- jai tėvynei.
tų matę.

Teko sutikti lietuvių, ku
rie vaidino didelių “patrio- v .
tų” vaidmenį, užėmė orga- ka parašai)
nizacijų pirmininkų vietas --------------
ir kitas garbingas pareigas Maharadža PraŠvil- 
ėjo išeivių gyvenime, o jų «//)
vaikai jau nebekalbėjo lie- Pv*’ 
tuviškai, arba kalbėjo labai 
blogai. Kokią gėdą turi

pir- kiniais, kad kiekvienas tingai tuos, kurie siunčiami 25c. 100-tui svarų.
kil- skaitytojas gali lengvai su- į Rytų Eurr>rAą ir į Rusija. ---------

mės, gimęs 1890 metais, prasti autoriaus nuoširdžias Paprastai trukdymas *ra- Agriktrfturps. ;>Depaęta-
partijoj nuo 1906 metų. Ru- mintis. Knygelė parašyta. dio perdavimų yra prakti- niento apskaičiavimu, šių 
sų partijoj vadinamas “žmo laiško pavidale. Autorius i kuojamas tiktai karo metu; :TnetU derlius duos 3,506,- 
gus su akmeniniu užpaka- rašo savo sunui, aiškinda- gi taikos laike nėra buvę 363,000 bušelių kornų,
liu” užtat, kad jį Stalinas mas gyvenimo realų supra- atsitikimų, kad viena vals- prieš 2,400,952,000 bušelių

giau ar mažiau įtakingas, visaip spardo, bet jis vis timą. Jis kreipiasi į jaunimo tybė trukdytų kitos valsty- pereitais metais. Nežiūrint
Diktatūroje viskas priklau- šypsosi. Nuo 19^9 metų yra sielą ir iliustruoja socializ- įės radio pranešimus. Bet to, Trumanas dabar pakėlė
so, kokią įtaką tas ar kitas užsienių politikos vedėjas, mo idealus. Kviesdamas valstybės departamentas kornų kainą po 2c. bušeliui.
narys turi į diktatorių Sta- politbiure nuo 1926 metų, jaunuolius prie kultūrinio i nesirengia siųsti 'Rusijai! ---------------
liną. Kam Stalinas daugiau tuoj po Trockio išėdimo. Iš- darbo, jis pasako, kad jiem. protesto, nes bus bandoma ̂ ių metų kviečių derlius
pasitiki, tas yra įtakinges- tikimas Stalinui. priklauso gyvenimo ateitis, “gerumu” prikalbinti rusus, Amerikoje duosiąs 1,284,-
nis. Kas netenka pasitikėji- 8. Klementi E. Vorošilov. Nors knygelės turinys kad jje liautųsi tą darę. ’ 323,000 bušelių,
mo, to ir įtaka mažėja. Štai gimęs 1881 metais. Pagar- taikomas Francuzij'os jau-j ________ —

sėjo pilietiame kare, o per nimui, ji yra gera ir įdomi!
Lavrentij P. Beria, antr? pasaulinį karą pasi- perskaityti kiekvienam lie-

“Tegyvuoja sesės ir bro- Kąramą. giiun,
liaf, Amerikos lietuviai! nesenai ištiko vieną

“Susirinkimo įgalioti (se-l politbiunetį , A. A. And-
nejevą.

Sunku

ą—dšt vait'Oc

pasakyti, kuris 
politbiuro narys yra dau-

____Amerikoj nesenai balia-
jausti tokių vaikų tėvai, ir yojo Barodos kunigaikšti- 
kokia garbe turi didžiuotis jos (Indijoj) maharadža, 
tėvai panašus V. česlinsko lietuviškai tariant, “didis 
tėvams! ’ ‘ kunigaikštis.’' Jis čia švafe-

Ar gali tėvai pasiteisinti tė pinigus kaip šieną. Tuo 1 politbiu o ai ai. 
nkiomis gyvenimo sąly- tarpu jo kunigaikštijos Ba- 1- Lavrentij P. 

gomis bei kitomis aplinky- rodos gyventojai vaikščioja 
bėmis? Manau, kad kiek- basi ir nuogi. Todėl Baro- 
vienas sutiks su manimi, dos seimas paskelbė pasau- 
jog visoks
ris užmiršta 
kalbą, neiš 
vaikų, neturi
do. Tikras ------- , -------- . .. - ,
mvli savo šąli, neužmiršta sąvaitę sitas magnatas at- sus skerdikas, 
savo kalbos net tolimame plaukė laivu i Angliją. Jo! 2. Nikolai A. Bulganin 
Urugvajaus užkampyje per bagažą iš laivo j viešbutį; rusų karo ministeris, komu 
26 metų! Jis, žinoma, ne- vežė 4 trokai po 3 tonas. Be!nistas nuo 1917 m. Gimęs 
užmirš jos ir per 106 metų, to, jis turi savo privatų or į 1895 metais. Per karą va- 
jeigu jis tiek gyvens. — laivį, kuriame yra įtaisytos idovavo Maskvos civiliniam

I Ivuavii « vi.'

sunkiomis gyvenimo i?,ly- ta-pu N Įam^jc^ įrodė jokią . sugebėjimą tuviui.
“The Oil & Gas Journal” 

praneša, kad dabartiniu 
laiku Amerikoje aliejaus 

Vokiečių “atnacinimo" šuliniai kasdien duoda po

VOKIEČIAI TEISIA 
FRITZĄ THYSSENĄ.

garsėjo per revoliuciją, kai-į vadovauti armijoms, todėl Lietuvių kalbon ją vertė

Lietuviai, bukime to gra- minkštos lovos, baras ir ki- 
žaus vardo verti — neuž-! tokie patogumai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2390.000.©e.

Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000.000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th Sb, N«w York 1, N. Y.

9. Andriej A. Andriejev, sunkiose tremties apvstovo- 
gimęs 1895 metais Smolen- nirba su pasišventimu, 
ske. Buvo partijos kontro- ir alkį bei šaltį kęsda- 

gynimui (varė žmones ap- lės komisijos pirmininku ir mi. Dirba jie kulturinį dar- 
kasų kasti), vadovavo ke- kolchozų bosas, bet pasku- roosiasi Šviesesniam 
liems trestams, buvo valsty- tiniu laiku apie jį nieko ne- ’ytojui. Mes turėtum eiti 
bės banko direktorių ir pa- sigirdi ir eina gandas, kad jiems j pagalbą, teikdami 
skiltas vadovauti armijai; Stalinas ji “nutildė”. Polit- moralės ir materialės para- 
toflėl, kad Stalinas nelabai' biure nuo 1926 m. . .....

; pasitiki generolams ir mar- 10. A. N. Rosygin. gimęs laigi kviečiu skaitytoją 
šalams. Politbiure nuo 1946:1904 metais, jauniausias kuo greičiaus įsigyti kalba-i 
metų. : politbiuro naiys, sako labai .kurią galima

3. Lazar M. Kaganovič, artimas Stalinui, žinomas, ^a^.1 “Keleivio” administ- 
vienintelis žydas politbiure, kaipo Rusijos tekstilės pra- nacijoj arba pas draugą Pe- 
Stalino švogeris, gimė 1893 monės tvarkytojas, polit- J\a,tL 4044 N- Major,
metais. Senas bolševikas, biure nuo 1946 m. avė.. Chicago 34, III.
ištikimas Stalinui per visus 11. Nikita S. Kruščev, . Taip, t. y. “Tavo kelias į
i ..... i_ i- 1 Kaganovičiaus remiama? Socializmą . K. L.

ukrainietis, vadovauja Uk- “
rainos tarvbų respublikai. STALINAS GAILISI,
politbiure nuo 1939 m. Stalinas sakosi apgailes-

F. Thyssen buvo pabėgęs iš Kai apyvartoj bus mažiau 
Vokietijos, o jo turtas buvo pinigų, žmonės mažiau 
konfiskuotas, bet 1930-32 pirks prekių, mažiau kils 
metais Thyssenas, kartu su kainos.
kitais Vokietijos stambia- ---------
siais kapitalistais, davė pi- Šįmet Amerikoj bus pa- 
nigų, kad Hitleris galėtų gaminta 15,169,000 pundų 
dasigauti prie valdžios. Už; medvilnės, prieš 11,851,000 
tai jis dabar bus teisiamas, pundų pareitais metais.

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

kruvinuosius senųjų bolše
vikų valymus, politbiure 
nuo 1930 metų. Žinomas, 
kaipo Rusijos transporto 
fooSHS

4. Nikolai M. Švernik, ki
lęs iš darbininkų, buvo su
valstybintų koperatvvų, o •1* 1 1— • *1 • • • *

... . taująs tą savo klaidą, kad
12. Anastusij L Mikoian, p^^amo konferencijoje 

armėnas gimęs 189o m. Tit- pažadėjęs “laisvus rinki- 
lise. _ Jis. kaip ir Stalinas. mus” sovietų kariuomenė> 

vėliau darbininku uniįu vir- 5P°kėsi kunigu seminanioi. įimtose šalyse. Rusija nc- 
šininkas. Po Kalinino mir- 2^ Pašventinimo. ?a]j j.rjpažinti laisvų rinki-

Žinomas. kaipo Rusijos uz- mu ?a|(O Maskvos diktato- 
sienių prekybos vadovas. ,.ius nes tokiuose rinkimuo- 
Politbivre nuo 1, 36 metų. komunistai visuomet bus

ties paskirtas būti Sovietų 
Sąjungos prezidentu. Kai
po prezidentas įtrauktas ir 
1 politbiurą. į 13. Nikolai A. Voznesien- sumušti ir valdžia bus iš-

5. Andriej A. Ždanov, skij, gimęs Tūloje 1903 m. rinkta priešinga Sovietų 
caro valdininko vaikas, gi-1Pasižymėjęs, kaipo ūkio Rusijai.

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

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

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

Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

APIE GIMDYMŲ KONTROLĘ
Šiuo klausimu ir man no- roti su ta ugnimi. Manau, 

risi tarti žodi. medicinos mokslas turėtu į
Daug kartu tenka matyti tai kreipti dėmesio. Dakta- 

spaudoj tą Įdomu klausimą rai turėtu rašyti straipsnius, 
gvildenant. Vis norėjau at
siliepti, vis neprisirengiau. . ... - -
Bet dabar, gerbiamos Onos j nuo lytiniu aistru, vietoj 
Kubilienės gabios ir sklan
džios plunksnos paraginta, 
atsiliepsiu, nes ir pati gim
dymą kontroliavau. Užau
ginau tris vaikus, o galėjau 
turėti 13. Ištekėjau 17 me

sakyti prakalbas ir mokyti 
jaunimą, kaip susilaikyti

davinėti patarimus išdykė
liams, kad jie laisvai galėtų 
išdykauti. Prakilni ir žavin
ga yra lytinė meilė tiktoi 
šeimynos ribose. Už šeimy
nos ribų ji yra šlykštybė ir

tų. Mano mamytė turėjo 12 dažnai nelaimė, 
vaikų Lietuvoje. Mano dūk- Gimdymą turi kontro- 
relės augina tik po vieną,
ištekėjusios jau 13 ir 10 
metų.

Katalikų bažnyčia drau
džia gimdymų kontrolę 
kaip “mirtiną nuodėmę.”

Bet patyrinėkime geriau-Į

liuoti ne valstybė ir ne baž
nyčia. bet žmogaus išmin
tis ir sąžinė. Onytė D.

NORI BŪT AMERIKOS 
GRAŽUOLE.

Baisi Draugo Mirtis
(Pabaiga) pirmuoju pabroliu mano

“Sausio 29. Šią naktį jungtuvėse, 
man paskelbė, kad aš bu- Žiūrėdamas i kraujo kla- 
damas Šaulių Są-gos nariu, ną, Ramutis lyg ir matė ja- 
persekiojau Komunistų pai*- me žydrąsias Algio akis ir
tijos narius ir net dalyva- jo visuomet besišypsantį . ........ .
vęs vieno komunisto nužu- veidą. Ramutis arčiau Algį i uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
dyme, o kai aš jiems paša- pažino dar 1939 metais. orarvventi? Dabar rusai sako kad 

Iriau, kad nieko apie tai ne- Kaitą Ramučiui su Skir-
žinau, prasidėjo vėl inkvi- mante dviračiais važiuojant 

įzicija. Šį kartą su švirkš- pageležinkeliu, jiedu pin
tais švirkšte nosin vandenį važiavo dirbančius geležin- 
ir kumščiais daužė veidą. Iš kelio darbininkus, jų tarpe 
burnos ir ausų ėmė bėgti ir Algį. Čia Ramutis Algį 
kraujas. Ausimis nieko ne- pristatė Skirmantei ir nuo 
girdžiu”. tos dienos jų menka pažin-

'Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

Arba komunistų .diktatūra faktų 
šviesoje. \ įsi nori žinoti apie Kum deklamacijų. Visokios temos:

..Visteins kyla klausimas koovl Qgrhininkiškos revoliucionieriškoa, 
Rusų3 nesusiatna kitomis yalsty- humoristiškos ir laisvuna-
benns ir kodėl Rusija nenori jsileisti \'įsos skambios, visos geros,
is k*tur žmonių pasižiūrėti kaip ji •i>jnĮ{a visokiems apvaikšėiojimams, 
tvarkosiAr yra Rusijoj laisve, ar u.,:> . ♦ i.tr.u.rhirinV.. baliams, koncertams ir t.t. Antra^nta Kaina“ 26c
pragyventi? Dabar rusai sako kad DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
feSfdai? « vS^Ui^aL Ir kitos fonės. Daugiau juokų ne
yra tiesa apie Rusija tai yra tiesa; A™Uik°j munšaino 5*0J« ki y-

nusipirkęs naujai išleistų knygą 
puslapių didumo. Kaina 50 centų. 

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
‘‘Vasario 2. šioji naktis j tis virto miela draugystė. eS’dei^gi non^^Del^

apie dabartinę Lietuvos padėtį.‘kZ i . **Pa 72
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa- . Pa^ikal^J’mai, hu-
kymus į šiuos klausimus galėsi gau- m°r»stiski straipsniukai *r 
ti nusipirkęs naujai išleista knyga. Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

Šita 18 metų amžiaus 
mergaitė, Patsy Anne Os-

i skausmingiausia iš visų. Pa- Kadangi gimnaziją Algis 
Į reikalavo nurodyti šaulių buvo jau baigęs, tai Ramu- 
pavardes, kurie dalyvavo tis su Skirmante prikalbėjo 
jau minėtai? e nužudyme,; jj stoti universitetan. Todėl 
bet kadangi aš nieko apie tų pat metų rudenį visi trys 
tai nežinau, tai negalėjau užsidėjo studentų kepurai- 
tokių ir nurodyti. Buvau tes.
pakabintas už kairės van- Algis įgijo greit studen-

PR1ES 15 METŲ. borne iš Milmingtono, N.C.Jkos riešo ant sienos kablio tų simpatijas, todėl per re 
_ „ rodo savo figūrą ir tikisi i ir iškabojau virš dviejų va-/komendacijas gavo kuklią

Prieš 15 metų as ba\au laimėsianti ‘Miss Americos’įlandų. Ranka išsukta iš pe-!tarnybėlę, kuri jam duoda-sių katalikų šeimas, duos jLjetuvoj. Kai tuomet pa- vainiką busiančiame gra-
konteste, Atlantic

— o t- -• t. „i r-*„i1 lhU!> urtuvim, viujc. Ji yra laimėjusimynų? Is šimto gal t ieną. ! ?k,.enda pe,. Atlanų North Carolfnos g,.ažuįlių
Visos kultūringos tautos J j Lietuvą, visi nekantriai kontestą.

kontroliuoja gimdymą —'sekė radijo pranešimus,-------------------------------------
daugiau ar mažiau, norą Į laukdami daugiau žinių ir gg TĖVYNĖS.
valstybės ir nenori to lega- j linkėdami lakūnams ge- --------
lizuoti. Bet yra dar pašau- riausio pasisekimo. Bet kai Be tėvynės Aldonvtė 
ly vietų, kur vaikai visai lakūnai perilgai nepasiekė svetimoje žemėj.
_ _ 2* •__ _ 1__~ ___ T • x _ _ ____ a__tavalin TT

niausiu parapijiečių ,ar į sklido žinia, kad du Ame- žuolių 
daug rasime skaitlingų sei- rikos lietuviai. Darius ir Gi- Citije

ties ir alkūnės, kurios visai vo 180 litų mėnesinių paja- 
nevaldau ir kenčiu 
skausmus”.

“Vasario 7

baisiusmų. Savo patraukliu budu 
į ir visuomet gerai nusitei- 

naktiesi^’ Algis susipažino su

Lietuvos, nuotaika pasida- Nei tėvelio, nei mamytės, 
rė nepaprastai įtempta. Pa- dienos jai aptemę, 
įniršę sa\ o i eikalus, v isi gailios ašarėlės

SOCIAUZMO TEORIJA
Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

Bet dėl ko gi norisi? Del’ ko be vai- i NIHILISTAI 
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas Tragedija trijuose aktuose. Veika- 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas ’ ias perstato nužudymų caro Alek- 
maziau. Delko žmogui reikia cuk- • sandro II. Labai puikus ir nesun- 
faus. druskos ir kitų panašių daly- kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
kų. Kodėl jam reikia riebalų. Si- yį^ reikalaujamos 2S ypatos. 25c 
tuos klausimus suprasi tiktai iš stos
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ............................................ 15c

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

žmonės kuria per amžius? šį intri-

reikalaujamos 28 ypatos.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais pa-

vasario i. šios natines c ~ 7”
tardyme palūžau. Reikalau- (’au¥? 1U. studentų bei stu
darni prisipažinti nebutuo- J?ncn>’ cia J<> jautri sir __ _

jse apkaltinimuose ir nepa- fiis Pamil° Danutę Geruly- gpgtų inoki* kunigų. Para-
: daryto nusikaltimo, išduoti kun.,uR< Paį širdį-
! tariamuosius bendrininkus, H!1. Pami ° Ramutis su Kaina .............................. 25c
!laužė ir sukinėjo jau >uža- Skirmante ir Algis su. Da- MATERIALISTIŠKAS 
luotą ranką. Prisipažinau ™te sud_are, neisskinamos ISTORIJOS SUPRATIMAS 

Į prie visu man patiektu ap- draugystes ketvirtuką. j si knygelė aiškina proletariato fi- 

Kaitinimų, tačiau oencln- Nors Algis, kaip ir Ra-;Kįn»do pasaulyj® įvairiausias nuoti- 
ninkų ir kas mane “užver- mutis, buvo socialistinių kX utaH^a k kS|o‘'pra^u-

guojantį politiškai-ekonom'iškų klau- rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
šima aiškina garsusis Vokietijos so-1 tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 
cialaemokratų teoretikas Kari Kaut- iznirmc! Fiirvri’c
sky. Kaina ....................................... 10c

KUNIGŲ CELIBATAS
Si knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiooja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas, šių knygų turėtų 
perskaitvti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne-

nežino kas yra jų tėvas — 
veisiasi kaip laukiniai gy
vūnai.

Priefe musų akis stovi j klausinėjo v ienas kito, ai mažyčius skruostus.
daug svarbesnis klausimas! negirdėjo, kas atsitiko SU R nalenirvins <jkau«mn rolait. 7, "" i —«,«.« Kalba labai lengva. Knyga pr
už gimdymo kontrolę. Visų lakūnais. ” ’Tnešhiostvs•> ūbavo nurodyti negalėjau, pažiūrų žmogus ir priklau-g"**™ darbininkams neapka

- ■ -• a->ara> nesiuostv>. į nes tokių išviso nebuvo, sė kairiosioms studentų or-iJ Ka,na ...............pirma išmokime kontroliuo
ti gyvulišką aistrą, tada 
gimdymas savaime susikon- 
troliuos.

Nesuvaldoma gyvuliška 
lyčių aistra daro pragarą 
ant žemės. Gai neklystu, 
kad tai viena iš svarbiausių 
priežasčių jaunimo didžiau
sių prasikaltimų — nesu
valdoma lytinė aistra. Aist
ra užkaitina nervus, aptem-

Tik po kelių valandų ra
dijas pranešė visiems skau- Rustus žvilgsniai, žiaurus 
džią žinią, kad lakūnai žu-' žodžiai
VO Vokietijoj. čia žingsnis lydi.

Sužinoję, kad lakūnų ku- D.ienos ir- nuobodžios
nai bus lėktuvais parvežti į džiaugsmo jai pavydi. 
Kauną, stovėjom lauke dai- Naktys pina sapno giją 
rydamiesi į viršų. Vienuo- iš lauku gimtųjų, 
liktą valandą ryto pasirodė žydi rožės, pinavijos...
9 lėktuvai, kurie nuo Kau- Kaip toli lig jųjų!
no lėkė Vokietijos pusėn. į 
Netrukus jie sugrvžo, apsū

do protą, žmogus tampa; pę lydėdami vokiečių lėktų- $įo 
bejėgis atsilaikyti pneš blo-į Vą, kuris parnešė lakūnų 
gą. Kas nesuvaldo lytumi; kunus Į Kauną. Visi skirs- 
aistrų, tas paprastai nesu- tėmės tylėdami, tartum ne
valdo ir piktumo. Ypatm- įaj didelio, bran-

- studentų
Šiandien, pirmą kartą, tar- ganizacijoms, tačiau ketu-'ŽEMAITĖS RASTAI 
dymo metu netekau šamo- riasdešimtųjų metų birželio * " *
n®s ir atsipeikėjau tik ka- mėnesio penkioliktos die

nos įvykiai giliai sukrėtė 
naktį Algį ir jis visą savo lietu-

meroje .
“Vasario 12. šią

; girdėjau tris šuvius kt rido- viška širdimi suprato 
;riaus gilumoje, kurie nu- tėvynė atsidūrė didžiausia- 
J traukdavo kalinių
! riksmus.”

“Vasario 15.

lrorlnau

baisius me pavojuje. Todėl studen
tu susirinkime pasakė:

—- ®

SKYRIAUS VEDĖJAI žaizdas, kuriu tūlo, vra iki vos zemeJ,e. . 'M me kraštą! Nepamirs-LAIŠKAS.

Gerbiamoji!
Aš esu “Keleivio’’ skai-

kaulų. Jaučiuosi, kad mano J1“ -TV nZnervai balda galutinai pa kime >WS08’,
krikti ” ‘ 6 muno ir kitų Lietuvos upių.

Vasario 16. Danutė, ma- ant, •k,uri’J .gai nesubrendęs jaunimas i gaus.
dėl nesuvaldomų lytinių1 Laidotuvių dieną man ti, nes “Keleivis
aistrų prieina pne visokių vėl teko buti Kaune. Pro- giausis laikraštis. • T niPi.,™ot i, Kime> nes musu
išsigimimų ir ligų. Protu ne-,cesija> kuri lydėjo lakūnų Apač man patiko nesenai;fj ’ • UVS i- nefu; deli bandymai.

tytoja ir aš myliu ji skaity-- vaf.ano ma’ iraleidet nP? “R’pUivio” ui* taioSL ?0 mylimas vaikuti! fu ne-

ainuo- 
25c

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino Įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šių knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

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

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžių ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kai na. 25c

T--- ---------------1____
jos apysaKos yra naras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ka
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa 
rašiusi Lietuvoie ir Amerikoje. “Ke 

-duoda

HULFEL. AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kode] jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku-

. . . _ , , , - .e* i rių nesumuš joks jėzuitas............20c
leivis ’ parduoda jos rastus parašy-_________ ___
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi ■ LIETUVIŲ KALBOS 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 1 pb am A TIK A 

SVi- se raštuose ji gražiai aprašo, gn-: 11
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- Pritaikyta Amerikos lietuviams, 
sų gyvenimo būdų ir musų papro- Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
sios rašytojos parašu, taipgi paveik- o senimas irgi dažnai nori pagilint 

savo raštiškų lietuvių kalbos žinoji
mų. Sita gramatika yra tinkama vi-

savo gražiąsias
-v,'ateisin-|žinai-kaip kenžia tavo jaunystės dienas nepamirš-;ro. Tai dUds kny?., m

šiai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las žemaitės kartu sa Andrium Bu- siems, kas nori gerai lietuvių kal- 

^g'lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- bų.išmokti. Didelė knyga, 144 pusi. 
. ■ riai nužudė vokiečiai laike šito ka- Kaina tik ....................................... Jl-00

kime. nes musų laukia di- rašte.,s.:.. soc
PAPARČIO ŽIEDAS

retais pavelka-’! LYTIŠKOS U GOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
I ir papildyta laida. Kaina .... 25cvaldoma lytine aistra yra kunJus į kapus, slinko Lais’ Moterų Skyriuje tilpęs ‘ -Ol žodžiai tūkstantiniame į

ugnine rykšte visai žmoni- vės Alėja, bet per žmonių Kubilienės straipsnis apie m J‘ 1ŽVaduo dncios studentu susirinkime buvo
sus ^mž ^B^kSo^su to min-aS ne.bu.Y°J.alima art-vn Sirodymų kontrolę. Man vi- * : , p sutikti griausmingais aplo-į SUSa^; /min^ikii J«ki t
uonim7 korotT nežinau Š™ 1 T-d15 t? -° pa{?atyt k Pta--nka -J°S .St?ipS' tis užsidfentrė rankomi vėl- dismentais ir valiavimais ; į visokius prietarus, burtos ir tt. iūc ^^abz^^^Ik
ug-rumi kovoti, nežinau. vlsą tą laiką viršum Kaunomai, bet sis apie gimdymų), , . • todėl Algis pagalvojo, kad i » .

» Man pnsimena ^raięs-skraidė lėktuvai. gaudė kontrolę ypatingai buvo į -1 § verkia P£ fi tur but perdaug pasakęs.
m*, kun skaičiau Naujie- fabrikų sirenos, ir visa tai domus. Aš tokius raštus vi-; Tačiau tūla laiką Algio
nose karo metu, parašytas darė toki glaudų įspūdį, suomet daug vertinu
Kazio Deveikio is kultunn- kad retai kurio žmogaus branginu.
k?dtoAant1gaiv'ųa tr mtostoi aky?e nesimate ^’lavoną, ir tyliai pratarė: KSSė’ŽTAieiSL

Ir keturios kitos apysakos: vrmo i
Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi- lA’V KELIAS Į

aiš-
25c.

buvo aptemdinti. Kada pa
sitaiko patamsy išeiti į gat
vę, jis sako, tai net šlykštu

ANGLI3KAI-LIETU VISKAS 
ŽODYNAS

i m«nrumo i - x aviau tūlą laiką Algio Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas,r 1 praviras -\ameros (ltiris, • I n^UUTirla ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. i 'čni#pro kurias tik prieš kelia« nie db ,nekkude. Mes kasdien girdime daug angliškų attori ašė Iksat’ AntJ
minutes išnešė kankinio nJ^sloA1m.en^n a^ae| ŠS’ S!

I L- - -< • a?! lavoną, ir tvliai pratarė- PU>eJe Algis gavo laišką,! reikalui yra reikalingas geras žody-! pS£šė z^Alekra Ka7n^ hTrtr
Luckiene. \isada pritariu. Žinoma, as • parašyta nepažįstamo as-1««»- Taipgi kas tun gimimų Europo- ....... 10c

- - 6• mens braižu uz berasti te

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ? 

Labai įdomus senovės filosofų da-

gyvenu Kanadoj, tai čia. drauve' Nena?in«nmen? uz oerasų le-
rvžiai butu baltesni ir Aš dar vakar vakare Tu° laiku Žis b.Uvo kvie‘

matyti: žmonės einasi blo- įpusti, Įpilk šaukštuką lemeno turėtų būt teT ~ ClamaS rarvazwotl namo-
^au,?£:gr^liuį tajstybės kvort^ vanden? ’uos kiamos moterims legaliai.

Kad

ir religijos yra bejėgės ko- verdant.

SKAUČIŲ STOVYKLA.

Nuotrauka parodo Amerikos skaučių stovyklą New 
Yorko valstijoj, kurią šiomis dienomis aplankė Lady 
Baden-Powel, tarptautinės skaučių organizacijos va
dė. Ji praleido jau 30 metų organizuodama ir vado
vaudama mergaites. __

Jau 16 metų kaip aš ište
kėjus ir turiu dvi mergaites. 
Per tą laiką teko pergyven
ti visokių momentų. Jeigu 
butų įvesta gimdymų kon
trolė, moterų gyvenimas 
butų daug geresnis ir geres
nė butų jų sveikata.

Mano pagarba poniai Ku
bilienei. Aš džiaugiuos jos 
sumanymu.

Su pagarba, A. X
Montreal.

ATEINA PLUNKSNUOTŲ
SKRYBĖLIŲ MADA.

šį rudenį žada buti labai 
madoje plunksnomis pa
puoštos skrybėlės. Kai dėl 
skrybėlių fasono, tai pasi
rinkimas busiąs labai dide
lis — pradedant taip vadi
namais “pilbaksiais” arba 
dėžėmis ir baigiant skrybė
lėmis su dideliais briliais. 
Spalvotumas taipgi labai 
įvairus — nuo blyškiai pilk
švų iki stipriai" raudonų. 
Medžiagos, iš kurios rudens 
skrybėlės yra siuvamos, 
daugiausia veltinė.

▼ ^<7. ako viai v<1 n<1.1 VdKėire *•
maniau, kad tu namu,,- ?'a,m.aį
se, savo tėviškėje, ir busilr 2? sausio die-
_____________ _ _____ _  ną, pietų laikui.

Algis pagalvojo, kad tė
vą bus ištikusi kokia nelai-

--------  mė, todėl greit išvažiavo.
$100,000 už 1 centą. Pabudęs iš tų minčių, 

Ar tikėsit. kad už 1 centą Ramutis pasilenkė ir po pa
galima gauti $100,000? ‘ skutiniu Algio įrašu savo

Kur? ranka parašė sekantį prie-
Kinijoj. Už vieną Ameri- rašą:

k<w centą tenai galima gau “Vasario 22. Anksčiau 
ti 100,000 kiniškų dolerių, parašytų įrašų autorius, dėl 

—- nepakeliamų fizinių ir dva-
Policija be ginklu. sinių kankinimų, išprotėjo 

Ar žinot, kad tai kuriose todėl nuo 16 vasario die- 
demokratinėse šalyse poli nos daugiau Įrašų neberašė, 
cija nenešioja šaujamu gin- šiandien naktį NKVD bu
klų? delis pištalieto šuviu rružu-

Kuriose'.’ dė jį šioje kameroje. Čia
Anglijoj. Švedijoj ir Nor- žuvo Algirdas X., Vilniaus 

vegijoj. | Universiteto studentas, ku-
-------- ris nusikalto tik tuo, kad

Jauniausias vyras 97 metų bažnyčioje po pamaldų 
amžiaus. kartu su kitais giedojo Lie-

je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

TIKĖSIT, AR NE?

Kaip 97 metų 
žmogus gali būt 
sis?”

Ne tiktai gali, bet ir yra.

amžiaus
“jauniau-

tuvos himną ir nesutiko būt 
niekšu, šnipinėti NKVD 
naudai savo draugų tarpe.” 

Baigęs įrašą, Ramutis
Iš Civilio Amerikos Karo pristūmė lovą atgal prie sie- 
armijos yra likę dar 52 ve nos ir vėl skubiai ėmėsi va- 
teranai, ir iš ją lymo darbo, nes koridoriuje
yra 97 metų amžiaus; se- aisiu<u girdėjosi kelių as- 
niausis—107 metų. ;menų žingsniai.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyga parodo, kodėl taip mano-1 <<Keietvis.” 
ma. Labai įdomus ir pamokinantis1 ’
skaitymas. Kaina .......................... 25c

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

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para- 
šė__K._ Stiklelis. Kaina ................. 25c

636 Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Mamyte Labai Dėkinga

is gimtadienio pro-\
lai «Va1oivi ” '

Mamytės _
ga užrašiau jai “Keleivį/
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

Keleivis
S3S E. Broadvray, So. Boston 27, Mi

1
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Iš Plataus Pasaulio
ETIOPIJA. VOKIETIJA.

Prieš Dewey sumanymą. Teis Hitlerį. — Vadina-! 
—Thomas Dewey, republi- mas “nunacinimo” teismas 
konų kandidatas į Ameri- Miunchene netrukus žada 
kos prezidentus, pasiūlė teisti “in absentia” Hitlerį 
grąžinti Italijai buvusias ir jo buvusią meilužę Jievą. 
jos kolonijas Afrikoj. Tuo Oficialiai pasmerkęs juos. 
budu jisai pataikauja Ame- mirčiai, teismas galės nu- 
rikos italams, kad ateinan- spręsti kam atiduoti jų Ii-1 
čiais rinkimais jie balsuotų kusius turtus.
už jį. Bet Etiopija pakėlė
didžiausi protestą prieš De- 
wey sumanymą. Italijos fa-

Š VEDU A.
Nelaimė.—Darant prati-

šistai buvo Etiopiją pavergę mo šaudymus iš sunkiosios 
ir ji nenori, kad italai vėl pajūrio artilerijos, $tokhol-j 
butų arti jos. mo apsaugos forte pereitą

--------- ; savaitę sprogo viena ka-j
LENKIJA. i nuolė, užmušdama 9 karei-

Žmonės bėga.—Bornhol- Į V1US
mo saloje, kuri priklauso

m hviA3ū..gQSTttr

AR RUS JIS PREZIDENTAS? Jauni.” Iš negalėjo pasakyti, tačiauI “Kai Buvome _ _ . _____ ___
! operos “Madame Butter- mieste plačiai kalbama apie jersey steit« ant farmos,. m 

fly” sudainavo ariją itališ-! kolchozus, tad ji mananti,! aw,sou*us. A. sburn, 
kai ir “Besame otra vez’Vkad kolchozai egzistuoja. į 62ž w. Ma»n. pero, ind. 
(pabučiuok mane dar sykį)
kastižaniškai. Jos dainos________ _ $250,000 Lietuvai vaduo-
žavėte ževėjo klausytojus' ti nebus didelė suma, jei

/.laioneK-K 
(34)

APSIV ĖDIMAI
ir publika nesigailėjo jai Tu, TautietS, prisidės! savo fc

Danijai, nusileido trys len 
kų lakūnai. Jie sakosi pabė
gę iš Lenkijos, nes gyveni
mas komunistų diktatūroj 
nepakeliamas.

JUGOSLAVU A. 
Likviduos Titą? —Londo

no “Evening Nevvs” sako, 
kad Stalinas jau paruošęs 
planą Jugoslavijos pervers
mui ir pasirinkęs įpėdinį 
maršalo Tito vieton.

; katučių.
Buvo prižadėjusi dainuo

ti ir p, Lucija Grišonienė, 
Lietuvos ministro sekreto
riaus žmona, bet staiga “su
sirgo” ir nepasirodė.

Progra m a i pasibaigus, 
prasidėjo šokiai, kurie tę
sėsi iki 4 valandos ryto. Pu
blikoje matėsi Lietuvos mi
nistras Dr. K. Graužinis su 
dukrele ir ministro sekreto
rius Grišonas. Buvo taipgi 
keletas vietos lietuvių biz
nierių, kurie savo atsilan
kymu parėmė vakaro ren
gėjus.

Nemaža buvo ir urugva
jiečių intelektualų, laikraš-

gera auka!

Pora Kambarių ant Farmos
Ant farmos, prie Westboro, arti 

tušo linijos, yra pora kambarių an 
rendos. Telefonuokit: Westboro

F. Katonas, I$6)
Belmont st., Westboro, M

I sės zmotrus ir turėtų kiek turto. Aš 
j turiu nuosavų namų. Norėčiau Kauti 

draugų ir gaspadorių. Su pirmu 
laišku prašau prisupai savo a.vaiz
dų. Tik rimtam laiškui bus atsaky
mas. A. B. S., i•» j

t*. O. Box 4, Brockton, 39, Mass.

Vyras norėtu susipažinti su lietu
vaite mergina 36 aroa 37 metų am
žiaus, arba kad ir našle su vienu 
vaiku. Turi mokėt angliškai kalbėt, 
bet lietuviškai maistų Kaminti. Ra-

NAMAS DETROITE.
Parsiduoda 5 kambarių nartas su

maudyne ir skiepu, tinka bizniui. : :• a t-tr.iVieta ant West Side, Detroite, palei '^*5 ? v 'qa Boston Mass *
Junction ir 4861 McGreRor. avė. b?46 Broa<iv.ay, So. Boston, Mass. /
Kreipkitės į savininkų: Joe Klikna,
Imlay City, Mich., arba šaukit real 
estate agentų: Tashmoo 5-8164.

Wm. J. O’Halloran, (35)
4810 W. Vemor, Detroit, Mich.

GRAIKIJA.
Kaltina Jugoslaviją, Al

baniją ir Graikiją. — Jung
tinių Tautų komisija, kuri 
tyrinėjo padėtį Balkanuose, ;.icoo LIETUVIŲ ATSIDU- 
sugryžusi į Lake Success R£ AUSTRALIJOJE, 
pranešė, kad Jugoslavija, *

IŠ AUSTRALIJOS.

New Yorko gubernatorius Dewey yra giliai įsitiki
nęs, kad ateinančiais prezidento rinkimais jis užims 
Trumano vietą. Jis plačiai reklamuojasi. Žymiausis 
jo veido bruožas yra ūsai, todėl ir jo kamarotai pra
dėjo augintis usus, ką ir ši nuotrauka parodo. Juok
dariai sako, kad jei Dewey bus išrinktas, tai visi usuo- čių korespondentų ir kitų, 
ti vyrai bus skaitomi “republikonais.” kurie pritaria lietuviams ir

domisi musų pavergtąja tė-
vyklose apie 4-5 savaites. 
Čia mokoma anglų kalbos, 
sutvarkomi dokumentai ir 
išskirstomą į darbus. Moda
mas bedarbio atlyginimas 
—1 svaras ir 5 šilingai. (1 
Australijos svaras — apie 
20 litų). Maitinimas bei už-

Velionis buvo kilęs iš 
Vilniaus krašto, Laukštai- 
nių kaimo, Švenčionių, Ar
gentinon atvyko 1929. Pas
kutinius 14 m. dirbo “Bri- 
tariica” fabrike. Jau prieš 7 
metus, suirus nerv ams, gy
dėsi Mercedes ligoninėje, o

vyne. 
šito

daugiausia rūpinosi M. Kra- 
sinskas, Al. Gumbaragis, J. 
Miklovis, B. Laucius, A. 
Račkauskas, J. Kundrotas,

vakaro surengimu

Noriu Farmos Ant Rendos.
Norėčiau pasirendavot farmų nuo 

10 iki 100 akrų, su genūs trobesiais. 
Galima butų susitaikyt ir iš pusės. 
Aš esu be šeimynos. Prašau rašyt 
man šiuo adresu: (37)

M. J. Wells
P. O. Box 360, Ballston Spa, N. Y.

Reikalingas Darbininkas.
Darbas ant farmos, nesunkus ir 

nuolatinis. Apie mokestį susitarsime 
per laiškų. Rašykit šiuo adresu:

Anthony Savickas, (37)
R. 1, Hart, Mich.

Pajieškau sau draugės apsive 
mui, nuo 55 iki 65 metų ir kad lįį 
kiek pasiturinti, linksmo budo ir be 
vaikų. Aš apie save paaiškinsiu per 
laiškų. Rašykit: Thomas P.,

636 E. Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Esu lietuvaitė, farmerio duktė, 
graži, lėta, baigusi mokslų ir nevar
toju svaigalų; norėčiau susirasti lie
tuvį vegetarijonų, kuris nevartotų 
mėsos. Jei nori būt jaunas, sveikas 
ir ilgai gyventi, atsiliepk. Esu gera 
gaspadinė, padarau skanius valgius 
iš grudų, riešutų ir daržovių. Vyras 
neprivalo rūkyti. Rašydamas jdeR 
pašto ženklų. (35)

Miss Eve Wallace,
149 W. Division st., Chicago, III.

Petronėlė I amsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo.

a iv •• • n i • laikymas stovykloje labai grįžus darban paaiškėjo
Albanija ir Graikija aktm-. “A L. Balsas” išspausdi- puikus, ypatingai atvyku- plaučių liga, nuo kurios ir
gai padeda Graikijos komuj no įdomų J. Gušausko laiš- siems iš alkanos Vokietijos mirė. Virš 3 metų Susivie-
mstams vesti karą prieš į ką iš Australijos. Gušaus- yra tai tiesiog rojus. nijimas jam, kaipo 4 sky-
esamają vyriausybę. Komi- kas yTa buvęs Lietuvoje iki šio laiko Australijoje į riaus nariui, mokėjo pašai-i
sija sako, kad tai gresia vi- gimnazijos mokytojas, pas- nėra nė jokio lietuviško lai-;pą po $1 dienai, 
sos Europos taikai. Į Rui buvo įtrauktas į Palec- kraščio. Tai ir suprantama.! Argentinoje liko velionies

’kio komisarų kabinetą, bet Senųjų lietuvių buvo iš viso žmona Veronika Butkvtė- 
— Klimienė.

ii namus.
‘A. L. Bakas” rašo:

KANADA. (vistiek turėjo iš Lietuvos tik keli desėtkai šeimų,
Kainų kontrolė.—Kana- bėgti. Taigi pasiklausykim, naujieji išsklaidomi po visą

čios Kainų Taryba uždėjo ką jis dabar rašo: i Australiją, labai sunku pa
miltų ir duonos
“lubas.”

kainoms

VOKIETIJA.
200,000 žydų. — Ameri

kiečių zonoj, Vokietijoj, 
dabartiniu laiku yra 200,- 
Ooo suhėffusiu žvdu. Visi iie— C5 - c —v--C“ ----
tikėjosi suvažiuot Ameri
kon. Bet tremtiniams įsileis
ti įstatymas užkirto jiems

J. Babilius, A. Zajančaus- T*‘P«j turiu Galingų Gydymo Mostį 
i ~ • i m v • • nuo Reumatizmo. Kurie tunt kokiuskas ir kiti Tarybos nariai.
Urugvajaus Lietuvių Tary
ba taria už tai ačiū.

M. Krasinskas.

Lietuvos Žmonės 
Laukia Amerikos

Orlaivių.____
Gyventojai griežtai nusista

tę prieš žydueirRašau jums iš Ausrtali- į laikyti ryšius. Be to, perma- 
jos. Jau praėjusiais metais ža butų skaitytojų, tuo bu-: Kaip visoj .Argentinoj/ Nesenai pavyko vienai 
pradėjo atvažiuoti lietuviai du labai brangiai kainuotų į taip ir Tukumano provinci- žydų tautybės moteriškei 
iš Vokietijos ir sklaidytis į spausdinimas. Aš organi- jos miesto Tali Viejo lietu- pasprukti iš Lietuvos nuo 
po Australijos kontinentą, zuoju leidimą savaitraščio viai nepasitenkina viena............
Aš atvažiavau jau su ket
virtu DP transportu š. m. 
gegužės 14 dieną kartu su

ir spausdinsiu jį rotatorium. Į pastoge, bet nusiperka po 
Iš Vokietijos atsivežiau'keletą namų, kad apsaugoti

rotatorių ir rašomąją maši-
175 lietuviais (viso buvąinėlę, taigi, be didesnių pra- 

v t- —r a dinių išlaidų galima bus 
darbą pradėti. Kaip viskas 
seksis — parodys netolima 
ateitis, tačiau esu įsitikinęs, 
kad dirbant visokios kliūtys 
nugalimos.

Australijoje yra taip pat

860 asmenų). Iš viso į Aus
traliją jau yra atvykę virš

kelią, todėl jie dabar ruo- 1000 lietuvių. Būrys atrodo 
šiasi Palestinon. . jau ne taip mažas, tačiau

--------- > nepaprastai išsklaidyti po
Generolai bėga. — Ant visą Australijos kontinentą, 

Jugoslavijos sienos buvo taip kad didesnių susiburi-

savo darbo vaisius.
Štai, Juozas Čepėnas, su

bolševikų teroro ir pasiekti 
amerikiečių zoną Vokieti
joj-

_ Tremtinių leidžiam o j i 
"Mintis“ paduoda jos pa-

nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerų 
patarimų ir busit patenkinti. (35) 

PET. LAMSARGIENK,
1814 S. Water Su, Philadelphia. Pa.

Paieškau gyvenimui draugo 50-58 
metų, kad turėtų gerų darbų ir nuo
savų namų gyventi. Aš apie save 
paaiškinsiu per laiškų. (34)

Mrs. Kraft,
General Delivery,

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

PAIEŠKOJIMAI

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

Paieškau savo giminių Vokietijoj, 
brolio Jono Lazausko ir sesers Mi- 
chalinos Banaitienės, arba jos vaikų,
Vlado ir Onos Banaičių. Kas man 
duos apie juos žinoti, gaus dovanų.
Jie yra kilę iš Miciunų kaimo, Pici- 
nelių miestelio, Kauno krašto. Ma- nę' kraujo cirkuliaciją, čemery- 
no adresas: (37/ 7 w

Mary Bisekerskis
R. F. I). 1, Box 75,

Reed’s Ferry, N. H.

Šių metft 30-tame “Keleivio” nu
mery tilpo straipsnis “Žemaičių Uba
go Bėda,” po kuriuo pasirašė Žemai
tis iš Tryškių. Kadangi aš esu taip 
pat iš Tryškių ir gyvenu Anglijoj 
Kaip tremtinys, tai norėčiau su A- 
merikos Tryškiečiu susirašyti. Aš 
turiu Amerikoje dėdinų ir pusbro
lius, bet iki šiol nepavyko su jais 
sosicBioti. Labai prašyčiau kad bent 
vienas jų atsilieptų. Mano adresas:

Antanas Pastokas,
Wainhouse Corner Hostel,
54 Gennys Bude, England.

šeima gyvenantis savuose J sakojimą apie Lietuvos gy- 
namuose, Tafi Viejo centre venimą šitokiais žodžiais: 
nusipirko antrus muro na- Pabėgėlei tekę buti Ryt-
miB. O Kazimieras Teiyčė- pi-usiuose, iš kurių pavasarį i su>VJtteMS
nHS, nors dsr VIS nevedęs, visu srn31 kurnu buvę 1ŠK61" , Vokietijoje, apsirgau mažakraujys- 
nusipirko trečius namus, dinami vokiečiai, o Jų rie-
Kaip ir kiti šio miesto lietu- ton atkeliami rusai. Šiuo 

metu, kaip pasakoja atbė-užmuštas jugoslavų armijos mų nėra nė vienoje vietoje, ir Lietuvių Tautinė Sąjun- viai, jiedu dirba atsakomin 
generolas Jovanovič, kuris Ypatingai mažai didesniuo- ga. Reikia manyti, kad ne- gose pareigose Valstybinė-gėlė, ten neturėtų buti nė 
su dviem kitais bėgo užsie- se centruose. Dėl šios ap-. trukus taip pat ir jos veiki-se Geležinkelių dirbtuvėse vieno vokiečio. Šis iškeldi-' 
nin. Jį nušovė pasienio sar-! linkybės labai sunki bet! mas bus kiek gyvesnis. *—1-------------------------------------------- :»
gai. Bėgęs su juo generolas 
Petričevič buvo sugautas 
gyvas, o trečias karininkas, 
pulkininkas Dapčevič, spė
jo pabėgti Rumunijon.

kokia tautinė bei kultūrinė 
veikla.

Australijos vyriausybė i f* !>♦ . t •> 
kiekvienam atvykstančiam' 18 I lCtU AmSllKOS* 
DP stato sąlygą dirbti du
metu nurodytąjį darbą pra
monėje ar žemės ūkyje. Sa

ir, tarp kita, turi nemoka-
J. Gluiauskaų, mų kelionių teisę 

! Argentiną.
po visą

nimas nebuvo nežinomas ir 
Lietuvoje, ir iš to lietuviai 
plačiai

sirgčiau džiova. Kas iš vienminčių 
galėtų mane sušelpti maistu, bučiau 
labai dėkingas.

Jonas Mikalauskas,
Litauische l^ager,
Luettich Kaserne,
(20b) Goettingen, Germany.

Brazilijos lietuviai.
Sao Paulo miesto ligoni

nėj mirė plaučių džiova Le-
PALESTINA.

Šaudo amerikiečius.—žy- vaime suprantama, kad mo- 
(lai skelbia, kad tarp Jeru-. karna lygiai tiek pat, kiek irį^" ViuiZk^^M mrtų 
žalės ir Tel-Avivo arabai Australijos darbininkams ‘ amžiflIls kiltis
apšaudę džypę
kos karininkais 
Arabai itužę ant
čių, kam šie remia žydus. kiekvieną atvykusį DP ap-,mok kla s|) viet mok k| 

i rpnfna era Įima «iakvt.r mm J ’

Nors ir labai nemalonu laikrašty daro išvadas, kad I sk«lbt'r bet Kų padarysi, noriu paieš- 
•___________ ____ :tam, kas. netrukus turi įvyk-: S

__ ‘ti, sparčiai ruošamasi. Lie-! ?,*8dami kiek nor* n»»«to. Esu naš-
Urugvajaus Lietu- tuviai nė kiek neabejoja! t

T/mtAnc F/ųfr/n-zio'k3™ ir» kaiP atbėgėlė,! ™?nko> neturiu tad1 galvtų i argbos v aKaras^^i  ̂ „ga, ; i^ind»inn ų “
dangų lauki* ateln-mdant 1 2?P* .StąnJuškienė,Pranešima. “Keleiviui” ii aan<t Remiant! Cam

! amerikiečių , kūne juos is- 269-91 Seiigensudt, 
----- šiomis iliuzijomis

JAPONUA.
Miego liga.—Japonijoje 

pi asidėjo letargo epidemi

rengia, galima sakyti, nuo 
kojų iki galvos ir už tai nie
ko mokėti nereikia.

Kol atvykusieji imigran- Antanae Kevėža su žmo-
r------- ---------- „ . na, Antanas Glavinskas irja, miego ligos siaubas, nuo.tai būna isskirstyti i darbą,izign)as
kurio miršta šimtai žmonių, tenka buti pereinamose sto-

Skaitykit Naujienas
Ir TŪKSTANČIAI 
' TCKSTANČIAI 
Francfizijoje, Norregi 
(ii mvo gimtojo krašto 

mmin&h

-ariai.tMti| įtvietiiiui 
daiktai yra 

Jie aori m J»

senai atvykę iš Europos, gy. 
vena Brazilijos mieste Uru- 
guayana ir stengiasi gauti 
leidimus vykt apsigyventi 
Argentinon.

Juo

Antano Vasiliausko, ki- 
Karkazų kaimo, Garliavos 

, Kauno apskrities, ir gy
venančio Amerikoje nuo 1900 metų. 
Jis turėjo 5 dukteris. Prašau atsi
liepti jo paties arba jo dukterų. An
tanas Vasiliauskas yra mano mamy
tės tikras brolis ir, kiek žinau, visa
da skaitydavo “Keleivį.” Mano adre
sas: M. Petrėnas,

92 Norton Rd„
Northampton, England.

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 keliškėlį, 
užpilkit šiltu ar šaltu vandeniu 
ir už valandos galit gerti arba 
įdėkit unciją čemeryčios į bon- 
ką vyno ar stipresnio gėrimo ir 
galit gerti po valgių, čemery
čios svaras $1.35. -

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

NUO UŽSISENftJUSIV. ATV1BŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS UGV

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jia 
nešulį ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jo užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustanėios ir suskilti 
odos. Jos yra geros gy
duolės noo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 

.rduo- 
ir

paminėjimą. Nežiūrint visų taclįu Pav,en,UI suiminėja- 
sunkunių, o ypač dešiniųjų map^i±??Ios- • . .
ir kairiųjų lietuviškų eks- zanmis. masinis veitremistų darvtu pažangų I k,Imas te?au at‘
šitam darbui pakešlcft v? į,ri ^kdomi ir te
tarąs visais atžvilgiais pa- !laa' S’.iSJh1*8^ atejunug, — ---------- ------------------ metano, kojų, aegoi
Vyko, ko nesitikėjo nei Da- I paskirti vadovauti įs* Paieškoma Nok- Kelyt.,, api. ko Į Ointment yra pardoo
tve • J * taigoms ir įmonėms. Bvš- metua?1z,ausL 9l5,im*'t^,-s Jl ”-vve-1 damas po 75c., <1.25 i.tys rengėjai. rllrlraKo y : no Bostone, bet dabartinis adresas . $3.50. Pirkite vaistinėse

Valcsirn u t iri yrant, lralhat (IKieilS antisemitizmas,, nežinomas. Aš labai norėčiau su ja i Chicagoje ir apylinkėse▼ 4*arąt ^aiiaaiNK Kaina. rvAn emn mot., T susižinoti. Mano adresas toks- ----------

o.uuv gyveną naune, Kiti

Mrs. Bronė Meižienė. 
Northern I)P Camp, 
Area RP 13-A, 
Wurzhurg, Germany.

arba atsiųskite money 
orderį į: (42)

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

CICERO M. ILL.

Liepos 3, 1948, Buenos 
Aires kapuose tapo palai
dotas Juozas TyškevičitK, 
37 metų amžiaus, atvykęs 
Argentinon 1929 metais iš 
Plasapninkų kaimo, Butri
monių valsčiaus. Paskuti
nius 17 metų dirbo Martin 
ir bendrovės audinyčioje. 
Priklausė Susivienijimo Lie-

Golgotoe tuviu Ar(rAnfin/xM b-

4r Jfisų giminto, Jflra dn 
■b fdSižinoti, susiralytL 

NAUJIENOS ti«a» I 
—skelbia ju prisiunčianraa

NAUJIENOS »pauą*aą ___

’^Staityd.mi’NAlUIENAS, J«* patlnite .pi. tw>» Oolgnto« tuvių Argentinoje’ "ketri^ 
k,«u. £SS teko ‘ i tam skyriui.

b« nuolM I jo spaudimo ligoninėje, 
tą raitą neperakait* Tuoj ; Liko žmona> Adelė Jan- 

čauskaitė Tiškevičienė.
9ixm

rvsdr eBQ arba momst orderi adresui 
NAUJIENOS

•>*

NAU,

Mirė Justas Klimas.
Išsirgęs plaučių džiova 4 

metus, liepos 1 dieną Bue
nos Aires mieste mirė Jus
tas Klimas, 60 meto am
žiaus lietuvis.

Al. Gumbaragis liettrviškai, 
o Alianza Demecratica 
Uruguay-Lituania pirminin
kas Martinez Berchete — 
kastižaniškai.

Po to sekė eilės, dainos ir 
kita meninė programa, ku
rią išpildė Tarybos nariai ir 
jai, prijaučiantieji lietuviai.
Apie Darių ir Girėną dekla
mavo ir kitas eiles pasakė 
Tarybos vice-pirmininkas 
J. Miklovis ir jaunuolė Eu
genija Balkaitė. Pianu gra
žių dalykėlių paskambino 
panelė Marta Makalskytė ir 
Hortencia Karmikailytė. 0 
musų kolonijos žyaigįdė ir 
vietos valstybinio teatro 
operos dainininkė p-Jė Bi
rutė M. ZagarevičiutĄ pia
no profesorei p'jei Jiilietei
^n^8udafnavoaBeturiSkS kaime atbė£^ė”nieko

Vilniuje. Pusė visų žydų 
yra atvykusių iš Rusijos*. 
Žydams įsikurti mažesniuo
se miesteliuose ar kaimuose 
neįmanoma dėl lietuvių nu
sistatymo prieš juos. Ly
giai sunku išsilaikyti ir atė
jūnams, kurie skiriami įmo
nių ar įstaigų viršininkais, 
nes lietuviai tarnautojai ir 
darbininkai visiškai boiko
tuoją juos ir kitais budais 
pareiškia savo neapykantą. 
Visiems darbininkams ir 
tarnautojams be galo įkyrė
ję mitingai ir susirinkimai, 
kurie šaukiami net du kar
tus per savaitę.

įvedus naująjį rublį, mai
sto mieste užtenka, tačiau 
drabužių ir apavo trūksta 
kaip ir seniau, Apie gyveni-

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
šviesoje.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Boston 27, Mass.
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Vietines Žinios
Huntington avenue 
pereitą sekmadienį

PAPLITO NETIKROS 
DEŠIMTINĖS.

Slaptoji U. S. Service įs
pėja visuomenę, kad pasku-

___ __________ tinėmis dienomis apyvartoj
Ateinantį pirmadienį, 30 pasirodė labai daug netikru 

rtigpiučio dieną, Bostone dešimtiniu, ypač Bostono 
jau prasidės naujokų regist- apylinkėj. Valdžios agentai 
racija naujai karo tarnybai, sako, kad jas nesunku pa- 

Visi vyrai tarp 18 ir 25 žinti. Visų pirma raudoni 
metų amžiaus privalo regis- šilko siūleliai nėra popie 
truotis, neišskiriant ir tų, riun įausti, bet

PIRMADIENI PRASIDĖS 
NAUJOKŲ REGISTRA

CIJA.
Karo veteranai taipgi pri

valo registruotis.

NAUJAS BIZNIERIUS 
SO. BOSTONE

Ties
stotimi
ant gelzkt iio bėgių buvo 
rastas be žado žmogus. Nu
statyta, kad jis vadinosi 
James Reardon, 37 metų
amžiaus.

KAIP AUKŠTAI ĮVERTINAT 
JŪSŲ J. A. V. PILIETYBĘ? 9

kurie jau yra 
laivyne tamav 

Registracijos 
Michael
gaunąs telefonu 
klausimų iš buvusių

RADUO PROGRAMA 
"Lietuvių Radio Korpora-

! cijoe programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties. 
950 kilocik ų, tarp 9:30 ir 
10:80 ryto bus tokia •

1. Muzikantė Ali^ ir 
Mary Plevokaitės iš South 
Bostono.

2. Dainininkė D-rė Ame
lia Rodd i. South Bostono.

3. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite
— __ -j-:__

Miijonai svetimšaliu ati- 
d-iotų viską ką turi. by tik 
galėtų atvykti j Ameriką 
ir pradėti išnaujo.

Bet J. A. V. pilietybės 
negalima nupirkti, nes jos 
vertybė remiasi asmeniniu 
pasitenkinimu, laisvėmis ir 
privilegijomis, kurių visų 
neįmanoma čia išvardinti. 
Kaipo Amerikonas gerai 
žinote jas visas. Jus net 
galite jomis pasitikėti.užra- Rugpiučio 24 d. Jonas

Iš vienos pi- Ropolas atidaro vyrų ir ber-

CAR££RS VV/IH 4 FLiTUHF

U. S. Army and 
U. SC Air Forcekarei- rodo nenatūraliai balti.

vių ir jurininkų, kurie nori prie Treasury Buildingo nė- ni 
žinoti, ar jiems reikia re- ra laiptų. Į kairę nuo Ha- is
gistruotis, ar ne. Taigi jis 
skelbia viešai, kad 18-25 
metų amžiaus vyrai privalo 
registruotis visi, nežiūrint 
ar kas yra armijoj tarna
vęs, ar ne.

Bet tai nereiškia, jis sa
ko, kad karo veteranai bus 
išnaujo imami kariuome
nėn. Ne : kurie yra ištarna
vę armijoj ar laivyne bent 
3 mėnesius karo metu, arba 
12 mėnesių prieš karą arba 
karui pasibaigus, tie yra 
paliuosuojami nuo tarnybos

miltono 
G.

atvaizdo vra raidė

Krautuve yra įaoai moaer- praiiesuanu mvu *

niškai įrengta ir bus viena pūdžiusio, skelbimus prašo 
iš gražiausių visam So. Bo- me siųsti į 502 East Broad 

f, So. Boston 27. Mass.stone. Krautuvė vadinasi 
John Ropolas Men’s and 
Boys’ Wear.

Jonas Ropolas yra paly
ginamai naujas žmogus So. 
Bostone. Seniau jis gyveno

Lankėsi draugas Miliauskas
Musų redakcijoj lankėsi

Pietų Amerikoje, Egypte ir
!? a Anglijoje, kur turėjo pana.Maiklo Tėvu. dešinę, pal.n- J J į

gyvenimo ir nenuilstančiai 
dirbti už Lietuvos išlaisvi
nimą.

patyrimas jam padės čia 
modemiškai įsirengti. Jis 
kalba lietuviškai, angliškai, 
itališkai, ispaniškai, pran
cūziškai ir kitomis kalbo- 

Zaletskų duktė susirgo. mį$ jr tas padės jam aptar- 
Žinomu South Bostono nautj daugiakalbę amerikoir nebus išnaujo imami, ta- . - 7nu,.i.„ ą„r-is “7----- CT-7—\ * —V.čiau registi-uotis reikia ir p-abonų D. ZaleUkų duktė niską publiką. Jonas Ropo- 

įsvaziavo su savo seimą į nevedęs ir yra kilęs
Cape Cod vasaros atosto- Lietuvos, iš Kėdainių ap-jiems.

Rašant mum
džius, registracijos punktai goms ir sunkiai susirgo gn- 5krities. Linkime pasiseki 
da nėra nurodyti; vra žino- Pu- Zaletskai -3a _pazangus m0 naujam biznieriui.
ma tik tiek. kad tokiu vietų Įr draugiški žmones. Linkiu --------------
Bostone bus teptynios, ir dukrelei laimingai pa- KRIAUC1y PIKNIKAS, 
kad registruotis galima bet sveikti. r. . Boston joįnt Board, A-
kuriam punkte, nebūtinaimalgamated Clothing Wor- 
tenai. kur jaunuolis gyvena. Nutraukė merginai galvą kers of America, surengė

----80.000 Netoli nuo Bostono nerei- savo narių pasilinksmini-
išvažiavimą į

Z Ą rmnn- y m iiiijnz—
Summer

way,

gali būt
darže

Bet tos privilegijos ir 
laisvės yra pavojuje.

Apdairus, stiprus, sąmo
ningi kovojanti vyrai gali 
pagelbėti sulaikyt tą pavo
jų kol pasaulio tarpusavis 
susipratimas yra vysto
mas. Priešai žino. ką ir 
mes žinome, kad stipri 
Amerika bus taikinga 
Amerika, nes niekas ne
drįs pradėti užpuolimą 
prieš mus.

Patirkite ar jus tinkate 
Armijos ir Ono Jėgose 
tarnybai atsilankydami į 
jums artimiausią Rekru- 
tavimo Stotį.

UJS. ARMY AND LS. AIR FORCE 
RECRU1TING SERVICE 

BOSTON, MASS.

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

sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui, kaip tai Į'loor San
de rs, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių. sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite

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

628 E Breadvay, Sa.
Tel. SO 8-4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days

Ketvirtis and Co.
Watrbes - Jewelry •
Radius - Electrical Appliaaees

379 W. Brcad»ay, So. 
TeL ŠOU 4649

Bostone tikimasi 
registrantų.

-------------- jto’ks atsitikimas. Grupe jau- camp
Nukrito nuo stogų 2 nų žmonių gryžo motorcik- nų kempę),

darbininkai. . i Iiais. iš laukų į miestą. Ant Franklin, Mass.
Pereitą savaitę darbo kiekvieno motorcikliaus sė- Tai. turbut. bus pirmas 

metu nukrito nuo stogų du dėjo vaikinas ir mergina, šios lūšies pasilinksmini- 
darbininkai, vienas Roxbu- Vienoj vietoj į kelią išva- mas kriaučių istorijoj. Vie- 
ryje, antras South Ende. žiavo trokas su lentomis, ta graži ir didelė. Čia peri 
Abudu sunkiai susižeidė. Trys motorcikliai jį pralen- visą dieną bus galima mau-j 
Vienas jų yra stogų taisyto- kė. bet ketvirtas lenkė jį dytis, žaisti įvairius sportų 
jas, antras namų dažytojas, perarti ir atsimušė į lentą, žaidimus ir nuo 4-tos iki 8-

-------------- kuri buvo išsikišusi iš troko tos valandos vakare šokti.
Unijos iždininkas apsivogė, užpakalio. Lentos galas pa- Gros gera unijos orkestrą.

Policija areštavo AFL taikė merginai į kaklą ir Kaip 9-tą vai. ryto ir 12:- 
statybininkų unijos 243 lo- nutraukė jai galvą. Užmuš- 30 popiet busai išeis nuo 
kalo »iždininką Brodeuri, 30 ta mergina buvo 17 metų Unijos Headquarters, 864
metų amžiaus vyrą. kuris amžiaus ir vadinosi Alice VVašhington st., Boston,
esąs pavogęs arti $5,000 Shettino. Jos vaikinas. 20 Mass. Bušų kaina į abi pu-
unijos pinigų. Policiiai jis metų amž. Harold Wing, sės $1.00. Įžanga į parką
pasisakęs, kad visus pinigus buvo sužeistas ir nugaben-. nemokama. Kas atvažiuos 
pralošęs arklių lenktynėse, tas ligoninėn. savo automobilium, turės

■ ■■ užsimokėti 50 centų prie
vartų, nepaisant kiek pasa- 
žyrių atsiveš.

Aš patarčiau lietuviams 
kriaučiams — ir nekriau- 
čiams, kurie kiek nors inte- 
resuojatės darbo žmonių 
reikalais — šiame išvažiavi
me dalyvauti. Nes apart vi
sų čia pasilinksminimų. Jus 
išgirsite iš unijų vadų svar
bių pranešimų apie šių die
nų darbo žmonių reikalus.

Rengimo komisijos na- 
Rengia ' : rys, Joseph Lekys.

ALT Sandaros Imas Apskritys,

Sekmadienį, Rugpiučio-Aug. 29, A9J8 

LAKE CHAUNCY PARK, WESTBORO, MASS.

to nedėldienio vakarą buvo mui puikų
TT______navasuan

st,

esto n 27.
Steponas Minkus

55 TREMONT ST.,

Ji

Kodėl neduoti jai bent 

minutės laiko atsakyt?
Jai nereikės rūpintis kas ją šaukė, jei 
busi prie telefono kuomet ji atsakys. 
Atsimink, jai gali reikėt minutės laiko 
ateit prie telefono. Tamsta gausi dau
giau atsakymu ir nepadarysi susirūpi
nimo. jei neužkabinsi triubeiės pergreit.

NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH COMPANY

—

ATSIDARO NAUJAS BIZNIS SO. BOSTONE 
Men’s and Boys’ Wear

710 E. Broadway. So. Boston. Mass.
Didžiausis drapanų pasirinkimas berniukams. Taipgi marškinių 
ir kitokių reikmenų vyrams. Atidarymas Augusto 21. 19W.

Smith-Corona P fl T portabi
a 7 8 j! I 1 JOl vtypewr

^Ucs.sc/zoo/
'•'ca5ifcr... °rk

Smagus ir Linksmas Metinis

East Bostone pereitą ne- 
dėldienį su gatvėkariu susi
kūlė automobilis, kuriuo 
važiavo jauna moteris. Ji 
buvo sunkiai sužeista.

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

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

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

Automobilių nelaimėse 
Bostone pereitą sekmadie
nį buvo sužeista 10 žmonių.

Reikalingas Pečius 
Noriu pirkti virtuvėj gerą peėrų,

kad nebūtų baltas nei juodas, bet ki
tokios spalvos. Prancškit šiuo adre
su: L. Butkus. (34)
89:’, Cambridge st., Cambridge, Mass.

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

Kviečia Rengėjai.

Kambarys Montelloj. 
Geras kambarys ant rendos. Nau- 

, jas namas, rami' vieta, puikus rūmas 
vedusiųjų porai arba pavieniui dėl 
atostogų. arba ir pastoviai gyventi. 

| Adresas toks:
47 Redge st.. Montcllo, Mass. 
telefonas: Rrockton S-OboO-J

LE
TYPEWRITER

Ketvirtis and C o.
379 We«t Rmadvvav South Boston, Mass.

Telephonc SO 8*4649
REIKALINGAS BUTAS
Kas turi butą n« didelei šeimynai, 

tegul praneša "Keleivio” ofisui. Bu
tas gali būt South Bostone. Dorches- 
teryje. R«,xburyje ar .Jamaica Plain,
bet nemažesnis kaip 3 kambarh).

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Ckirargae
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaikė Akinio*

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

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 37 ORIOLE 

West Rosbvy,
Tel. PArkwey 7-1233 W

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: ana 8 IM 4 

k ana 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REP8T8)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandas: 2-4 Ir i* 

Nedėliomis ir AvaatadMaM: 
in 19 iki 18 ryta

278 HARVARD STREET 
kamp. lamas SU arta Cemtral

CAMBRIDGE, MASS.

TsL ŠOU

DAKTABAS

J. L. Pašokamu
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryto U 7 vafetfe

Seredomis:
Nos 9 ryto M 18 dtaaų

447 Broadtray 
80. BOSTON. MAM.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU Kimbol Baildiag 

Kambarys 295
BOSTON. Tlef. Lafayette 8B71 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ UGŲ
Darė Kraaje

Valandos:
Nao 9 ryto ild 7------------
Nedėtiem, aoo 10 ryto fld L

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South 
Pristato tomką, vyną ir viso

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movera)

Perklaustom 
Sa pat ir į to-

Saugi priežiūra,
884 BROADNAY.

BO. BOSTON. 
TaL SOUth




