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Praeitą sekmadienį ir v'u- Vakarų Europa RuO-
madienį visoj Italijoj vyko ši n ui Pintie
parlamento rinkimai. Buvo SIUSI IrinilS 
renkami 574 atstovų rūmų Penkios Vakarų Europos; 
narjai ir 117 senatorių. At- valstybės, kurios sudarė ne
stovu rūmai renkami pen- senai karišką sąjungą, pra- 
kiems metams, o senatas eitą šeštadienį laikė savo 
šešiems metams. užsienių reikalų ministerių

Turėjo teisę dalyvauti posėdį ir nutarė sudaryti 
linkimuose 29 milionai bal- nuolatinę karišką komisiją.

ginklavimosi ir kariško pa
tintėsimo klausimams sprę- 

_______ ________ sti. Komisija posėdžiaus
tius balsuotojų, virš 90 nuo- Londone.

Europos Vakarų valsty
bės tikisi, kad vėliau . jos j 
gaus iš Amerikos aiškius)

suotojų, iš kurių virs 15 mi
lionų moterų. Balsavimuose 
dalyvavo rekordinis skai-

simcių.
Rinkimuose varžėsi labai 

daug partijų. 22 partijos 
turėjo sąrašus po visas rin
kimų apygardas, o iš viso 
buvo išstatyta 99 kandida
tų sąrašai su 10,000 kandi-

pasižadėjimus karo atveju 
ir todėl galės rimčiau prie
šintis rusiškam imperializ
mui, jei Rusija bandytų

datų* Bet iš tikrųjų balsavi- laužtis į Vakarų Europos) 
mas ėjo tik už du kandida- kraštus.
tu — Trumaną ir Staliną. “---- ;----- — _
Mat, Italijos balsuotojai tu- Palestinoje AėrU
rėjo išspręsti klausimą, ar Knrn Pnlinnhu
Italija eis su Sovietų Rusi- nOTO rOUOUOų
ja ar su Amerika dabartinė-, Jungtinių Tautų organi
ne pasaulinėse varžvtynėse.! zac’Ja balandžio 17 <1. nu- 
Laisvuose rinkimuose Itali-; tarė pasiūlyti arabams ir 
jos žmonės didele dauguma) žydams Palestinoj padary- 
pasisakė už Ameriką, už 'ti karo paliaubas. Bet nei 
demokratiją, už pilietines arabai nei žydai to pasiu- 
laisves. Jie balsavo priešĮ Lvmo . nepaklausė ir karas

KRUVINOS POLICIJOS RIAUŠĖS ALEKSANDRIJOJE, EGYPTE Teismas Sako, Mainierių Unija 
Ir Jos Vadai Yra Kalti

Teisėjas T. Alan Goldsborough Sako “Nepaskelbtas 
Streikas” Buvo Streikas — Unija Atsakominga Už Savo 
Narių Masinę Akciją — Sprendimas Paskelbtas

Rusai Išvarė Ameri
kos Žurnalistą

Praeitą savaitę rusų val
džios laikraštis “Izviestija” 
paskelbė vienos Amerikoj 
gimusios mergaitės, tūlos 
Cecilia Nelson laišką, ku

šį pirmadienį federalinis 
teisėjas, T. Alan Goldsbo
rough Washingtone, išnešė 
sprendimą vyriausybės iš
keltoj byloj prieš mainierių 
uniją ir jos vadą John L. 
Lewis.

Teisėjas sako, mainierių
riame ta mergaitė apkaltino unija ir jos vadai nepa- 
Amerikos žurnalistą Magi- klausė teismo įsakymo baig- 
doff, kad jis esąs amerikie- ti anglių kasyklų streiką 
čių šnipas ir gaunąs nuro-1 balandžio 3 d. ir todėl įžei- 
dymus iš Washingtono, dė teismą. Todėl teisėjas 
kaip šnipinėti ir ką šnipi- randa uniją kaltą, 
nėti. Teisėjas sako, visai ne-

Aleksandrijoj ir kituose 
riuomenė streikuojančiu? 
mo keli lavonai nušautuj 
doti policijos streiku piė
nniYi o 1 uaiuai. Lrn»-iima r>l£šikui i"-------

Egvpto miestuose policija buvo išėjusi į streiką. Ka- 
policininkus malšino ir viršuj matyti po susišaudy- 

ų policininkų ir šiaip piliečių, kurie manė pasinau- 
šimo tikslais. Apačioje makosi laike riaušių padegti 
išplėšė k padegs. kad plėšimų pėdsakus sunaikinus.

Sovietu Rusijos imperializ- Palestinoj eina didyn. Ke
rną ir prieš diktatūrą. !ll0s valandos po Jungtinių 

Balsų skaitymas Italijos Tautų “saugumo 
rinkimuose užsitęs kelias nutarimo atėjo

tarybos*’ 
žinia iš

Prezidentas Sako,
Infliacija Gresia
Prezidentas Truman kal

bėjo šeštadienį Amerikos 
laikraščių redaktorių suva
žiavime Washingtone ir 
perspėjo kraštą, kad inflia-

Zdenck Fierlinger 
J ūdos Rolėje

Čechoslovakijos socialde
mokratų partijos pirminin
kas, Zdenek Fierlinger, ži
nomas Maskvos klapčiukas,

dienas. Bet pirmieji davi- Transjordanijos, kad tosįcijos pavojus yra didelis ir 
n’ai iš įvairiu pramonė** ir šalies kariuomene buvo pa— eis didyn, jei nebus imama- 
žemės ūkio sričių rodo, kad si^ta i Palestiną ir ten pa- si priemonių sulaikyti kainų 
komunistai ir jų talkinin- ”čs arabams mustis su žy- kilimą. Prezidentas sako, 
kai. susimetę V “liaudies^aįs. Taip pat praneša, kad infliacijos pavojus yra toks 
frontą”, tolokai atsiliko nuo “’ fgypto kariuomenė pra- didelis, kad jo negalima ne- 
antibolševik i š k u partijų. f'ef’a žygiuoti 1 Palestiną, matyti ir siūlo priimti jo 
“Liaudies fronte” vyraujant Pačioj Palestinoj mūšiai prieš kelius mėnesius jau 
čia ir vadovaujančia vieta tarP ir arabų eina ke- pasiūlytą 10 punktų pro-
turėjo komunistų partija, o vietose. Abidvi kariau- gramą kovai prieš infliaci- 
priešingoj pusėj stipriausio- jančios šalys praneša apie ją
ji partija yra krikščionių ?avo . laimėjimus 
demokratų, šalia kurios ga- pralaimėjimus, 
na stiprią vietą

Ispanijos Diktato
rius Kolioja Ame

riką
Ispanijos diktatorius ge

nerolas Franko labai yraI JT „ • • IIVFIIIdO V Wi3 IMG Ltl\ ČIC"nepatenkintas, kad Ispamja k komunistų partijo
nebuvo Įjungta Į Marshail vad bc paskelt£ kad 
piano pagalbų ir sako, kad CechoaIovakiyos so’cia|rte- 
tai buvo didžiausia vai >- mokratų partija bus sujung- 
be taip dairu. Gen. F*an' ta su komunistų partija. Jis 
ko sako, per karų jam buvo sak komun^ pa,tija 
daromi vsokie pažadai, o bus naujosios pa^ijosF orga. 
dabar Amerika jam neduo- nizaci oį „ag^as j--—jam
da dolerių, nors ji šelpia 

buvusius priešus, kaip naujai partijai jos 
ginį

įr priešų^ Prezidentas siūlo vykdyti 
{ginklavimosi programą ir 
sustiprinti Ameriką, “kol 

. dar yra ne vėlu”, nes kitaip 
gresia karo krizis. Prezi-

uzeme so
cialistų partija, kuri atsi- GENERAL ELECTRIC 
skyrė nuo Maskvon palin- MAŽINA KAINAS , . ..
kusio P. Nenni vedamos so- General Electric kompa- r ,tas apgailestavo nesenai 
cialistų grupės. Inija, kuri išdirba elektros į- Padarytą plieno kainų pa-

Vėliausiais daviniais rin- vairius aparatus ir prietai- ke 11 ^ake, kad tam tik-
kimu rezultatai atrodo ši- sus šį pirmadieni paskelbė, •1 a .a1.?^, .ontro® -ra nitl* 
taip: kad jos išdirbinių kainos nal ^kalinga-

Krikščionys demokratai yra sumažinamos 5 nuoš. 
ir jiems artimos grupės ga- Metų pradžioje ta pati kom- 
\o 3,339,286 balsus, socia-ipanija sumažino savo išdir- 
iistai ir jiems artimi libera-i binių kainas nuo 3 iki 10 
lai — 739,286 balsus ir bol- nuošimčių.
ševikų vadovaujamas “liau- ---------------
dies frontas” kartu su Nen
ni vedamais socialistais — 
2,089,928 balsus. Tai yra 
tik dalini skaičiai iš visų 
Italijos sričių.

Bet tie skaičiai vienaip 
vien keičiasi. Iš jų tik ma
tosi “bendras” rinkimų re
zultatas, bet kiek kuri par
tija sukėlė balsų ir prave
dė atstovų bus žinoma tik
tai galutinai suskaičius vi
sus balsus, kas užims kelias 
dienas laiko.

AMERIKA NORI PA
VERGTI PASAULI!
Sąmoningai ar nesąmo

ningai, o Amerikos politika 
siekia pavergti pasaulį! Ši
taip sako ne Maskvos pro
paganda, bet Henry Wall- 
ace taip sakė pirmadienio 
vakare viename bankiete 
New Yorke.

KOMUNISTAI “SUGAVO” 
KETURIUS MARINUS

Kinijos komunistų radio 
praneša, kad kinų komuni
stai “paėmė į nelaisvę” 4 
Amerikos marinus, kurie 
nusileido su sugedusiu or
laiviu kinų komunistų teri
torijoj. Amerikiečių orlai
vis nusileido komunistų te
ritorijoj dėl to, kad orlaivio 
motoras sugedo.

E X T R A
Mainieriai Streikuoja

Tuoj po teismo sprendi
mo prieš mainierių uniją 
tūkstančiai angliakasių ap
leido kasyklas ir stojo į 
naują streiką. Streikas išsi
plėtė jau astuoniose valsti
jose

NEW YORKO POLICIJA 
MEDŽIOJA PINBOLINES

Praeitą sekmadienį New 
Yorko policija surankiojo 
visame mieste 615 pinbolės 
mašinas ir konfiskavo. Poli
cija sako, pinbolės mašinas 
skirsto gengsterių grupės.

KU-KLUX-KLANAS
Georgia gubernatorius M. 

E. Thompson praneša, kad 
Ku Klux Klan teroristinė 
organizacija šias dienas už
puolė vieną jauną veteraną 
ir jį su šikšninėmis rykštė
mis primušė. Gubernatoi ius 
sako, ta organizacija vėl 
pradeda “veikti” užbaidy- 
mais ir teroru. Tokių tos or
ganizacijos pasirodymų pa
skutiniu laiku buvo dauff.

C. Nelson buvo Magidoff 
sekretorė. Ji sakosi “nety
čia” išvarčiusi Magidoffo 
popierius ir pamačiusi, kad 
jis yra šnipas. Rusų valdžia 
tuoj po to Magidoffą išvarė 
iš Rusijos ir jis dabar par- 
vyksta į Ameriką.

Magidoff sako, jis neturi 
nieko bendra su šnipinėji
mu. Jis sako, kad ir Cecelia 
Nelson tą garsųjį kaltina
mąjį laišką rašiusi tiktai ru
sų policijos verčiama. Magi- 
rlnff vra Riisiini aimPR_ mn- 
ka gerai rusų kalbą ir per 
12 metų jis buvo Amerikos 
laikraščių atstovu Mask
voje.

ir duos 
“ideolo-savo ouvusius priešus, - - turinį

pirma selpe Rusiją ir jos sa- 8 ,50 70 gyvavimo Ce.
telltus- chijos socialdemokratų par-

“ ~ r. tija baigs savo legališką gy-
ScnatOS Svarsto (rin- vavimą ir įsijungs į komu-
klavimosi Klausimą n.is‘« . o tikrieji so 4 cialdemokratai tęs pognn- 

Praeitą savaitę atstovų pOVą nežiūrint į politi- 
rnrnai nutarė skirti karo ngg pOljcįjos terorą ir lauks 
aviacijos sustiprinimui 3 progos, kada partija vėl 

galės išeiti į atvirą kovą.

MARSHALL PLANAS AP
SAUGOJO NUO DE

PRESIJOS
Amerikos Darbo Federa

cijos leidžiamas “Monthly 
Survey” skelbia, kad priė
mimas Marshail plano, mo
kesčių sumažinimas ir dide
lis ginklavimasis šiais me
tais apsaugojo Ameriką 
nuo depresijos, kuri norma- 
liškose sąlygose butų pasi
reiškusi ūkio gyvenime. 
Bendrai tie aukščiau pami
nėti dalykai padidins užsa
kymus pramonei ir žemės 
ukiui virš 11 bilionų dole
rių, o todėl ir depresija nu- 
sistums toliau į ateitį.

svarbu kokiu budu unija 
paskelbė streiką, ar tai bu
vo “susimirkčiojimu, ran
kos mostelėjimu ar sutartu 
žodžiu”, bet unija visvien 
yra atsakominga už savo 
narių masinę akciją. Žmo
nės nestoja į kokį nors vei
kimą be vadovybės ir sako, 
esą “stačiai juokinga” ma
nyti, kad 350,000 žmonių 
kailu be susitarimo ir be 
vadovybės nutarė visi kar
tu išeiti į streiką. Teisėjas 
dar gąkfK kad nėra nė ma
žiausios abejonės, kad uni
ja streiką paskelbė ir kad 
unijos vadai atsisakė klau
syti teismo įsakymo streiką 
nutraukti.

Peržvelgdamas angliaka
sių streiko eigą teisėjas iš
kėlė .J. L. Lewis laišką ang
liakasiams kovo 12 d. Tame 
laiške J. L. Lewis sakė, kad 
angliakasiai reikal a u j a 
darbdavius “gerbti sutartį”. 
Tuoj po to laiško, kovo 15 
d., 350,000 ar 400,000 mai
nierių metė darbą. Gavęs 
teismo įsakymą streiką nu
traukti unijos vadas to ne
padarė.

Už kriminalinį teismo į- 
žeidimą teisėjas priteisė 
mainerių unijai sumokėti 
bausmę $1,400,000, o unijos 
vadui uždėjo asmenišką pa
baudą $20,000. Už civilinį 

' teismo įžeidimą bausmė bus 
paskelbta tiktai ateinančią 
savaitę.

Mainierių unija skelbia, 
kad ji kreipsis į aukštesnį 
teismą, kad jis pakeistų tei
sėjo T. Alan Goldsborough 
sprendimą. Kaip aukštasis

KURSTO NEAPYKANTĄ 
PRIEŠ AMERIKĄ

Čechoslovakijoj dabar vi
si laikraščiai ir radio kas
dien be paliovos veda piktą

bilionus 198 milionus dole
rių papildomų pinigų, nors _________
vyriausybė tiek pinigų tam KITą SEKMADIENI 
reikalui neprašė. Vyriausybe SAROS LAIKAS
prašė, kad kongresas pri- Ateinantį sekmadienį, ba- propagandą prieš Ameriką.HF- ’ t . « *■ ' rT'~- J-——— ----

VA-

imtų vyrų draftavimą j ar- landžio 25 d. antrą valandą Tai daroma taip sistematiš-l . 
mjją. įvestų visuotiną ka- nakties šešios lytinės valsti- kai ir per visą spaudą, kad teismas spręs, parodys atei- 
riską jaunuomenės, apmo- jQg jygg “šviesos taupymo. Amerikos ambasados ver- tis, o šiuo tarpu teismo 

pinigų visų arha pavarys laikro- tėjai jau nebegali spėti tos sprendimas skaudžiai palie-
propagandos nė sekti. Nėra į čia mainierių uniją ir jos 
tiek nei vertėjų, kari visą tą vadą J. L. Išeivis.
piktą propagandą galėtų --------------
įversti. BEVEIK NEPALAIDOJO

kinimą ir skirtų pinigų visų
rusių ginklų stiprinimui, (j^ius vieną valandą pir- 
Bet atstovų rūmai milzinis- myn. Tos valstijos yra New 
ka balsų dauguma nut^ie, York, Massachusetts, Nevv 
išplėšti, karo orlaivių ^amy- Hampshire, Connecti c u t, 

Rhode Island ir Maine.bą ir delsia su vyrų drafta- 
vimu. Senatas dabar prade
da svarstyti ginklavimosi 
klausimą ir turės pasisaky
ti už vyriausybės politiką, 
aiba patvirtinti atstovų rū
mų priimtą nutarimą.

UN SEIMAS PRADĖJO 
POSĖDŽIUS

GYVĄ ŽMOGŲ
Laike Begotos riaušių bu

vo toks atsitikimas: Carlos
ĮŽEIDĖ RUSUS, GENE

ROLAS ATSIPRAŠĖ
Du Amerikos kareiviai Monroy, 40 metų vyras, sa-

Nors pinbolės mašinos nėra Gubernatorius įsako polici 
uždraustos, bet karts nuo jai ir teisingumo organams
karto policija jas “konfis
kuoja”.

su teroristais 
voti.

griežčiau ko-

KALTINA RUSUS DĖL svarbiausias darbų tvar- 
NELAIMĖS kos klausimas yra Palesti-

Berlyne ivvkusioj anglu nos klausimo išsprendimas, 
keleivinio orlaivio nelai- Kol kas dar sunku pasakyti, 
mėj kada orlaivis susidūrė kokį sprendimą seimas pri- 
-u rusų karišku orlaiviu ir tuo reikalu, bet atrodo,
nukrito, rusai 
prašė, paskui apkaltino 
dus. Dabar anglai, po
nėjimo, skelbia, kad kaltė «eK svaroos, kiek jie yra 
krenta rusų lakūnui, 
su savo orlaiviu įvažiavo į 
anglų keleivinį orlaivį.

Šią savaitę New Yorke Frankfurte, vakarinėj Yo- kosi pakliuvęs laike riaušių 
posėdžiauja nepaprastas kietijoj, susitiko gatvėj du į kokiu tai budu į likierių 
Jungtinių Tautu seimas, ku- rusus karininkus ir pradėjo I krautuvę. Ten jis netingi-

..................... ' • • - jniavo, bet gėrė tiek, kiek
galėjo, arba kol nugriuvo 
nuo kojų. Aplink jį ėjo šau- 
dymasis, o jis ramiai miego
jo, iki atvažiavo valdžios 
vežimas, kurs rankiojo la-

juos kolioti ir grasyti kumš
timis. Rusai pasislėpė savo 
bute, bet kareiviai nesiliovė 
juos užgaulioję ir vienas 
paleido akmenį į rusų butą 
Vėliau tie neramus* karei-

pirma atsi- kad daugumos valstybių at- viai buvo suimti ir padėti įivonus. Vežimas paėmė ir 
pkaltino an- stovai jau suprato, kad vi- šaltąją, o amerikiečių gene- Gailos Monroy ir nuvežė jį, 

tyri- s°kie sprendimai turi tik telas nuvyko pas rusu> ir jų kaipo negyvą. į lavoninę.
tiek svarbos, kiek jie yra atsiprašė. Rusų Uafininkai Prieš pat laidojimą Carlos 

kurs vykdomi. Todėl apie nutari- yra atsiųsti į Vakarų Vo-i Monroy pabudo ir labai nu- 
nių vykdymą ir bus dau- kieti ją nacių suvogto turto 'stebo atsidūręs negyvėlių 
ciausiai kalbama. ieškoti. kompanijoj.
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ž APŽVALGA I
DEMOKRATIJOS GAL 

VOSUKIS

Demokratinėje tvarkoje 
žmonės laisvu balsavimu 
pastato kraštą valdyti tokią 
valdžią, kokios daugumas 
balsuotojų nori. Bet ką tu
ri daryti tikrieji demokra
tinės tvarkos šalininkai, jei 
yra pavojus, kad balsavi
mų keliu pačiai demokrati
jai ir visoms žmonių lais
vėms gali buti padarytas 
galas? Šitą “opiausią de
mokratijos klausimą" svar
sto žinomas publicistas W. 
H. Chamberlin “New Lead- 
er” skiltyse. Jis rašo:

"Opiausias klausimas, su 
kuriuo demokratija gali susi
durti, yra demokratijos panai
kinimas balsavimo keliu... 
Koks yra atsakymas, jei tiro
nas laisvu balsavimu yra i- 
keliamas į valdžią?

"Tai yra visai tikras, o ne 
vien tik Įsivaizduojamas pavo
jus. šiame amžiuje demago
giškų diktatūrų ir totalitari
nių partijų, kurios sumaniai 
kombinuodamos neribotą tero
rą su neribota propaganda 
gali laisvės sąlygose sutelkti 
nemaža pasekėjų...

“Koki yra laisvės ir savi
valdos šalininko pareiga, jei
gu rinkimai atidaro kelią ne-

kų Internacionalą, pajėgų nu
statyti socialistiniam pasau
liui jo uždavinius, jį apie juos 
suburti ir veikliai vadovauti 
jo kovai;

”2) kad butų aisk.ai nusta
tyti santykiai su bolševizmu 
bei jam klusniom komunistų 
partijom Vakaruose, kartu ne- 
priimant i atkarsimą. S. D. 
Internacionalą legalizuotų s-d. 
partijų iš Sovietų kupuotų ar 
jų satelitinių kraštų:

“3) kad butų grąžinta teisė 
S. D. Internacionale dalyvauti 
toms soc. dem. partijoms, ku
rios dėl Sovietų okupacijų?- tu
rėjo virsti nelegaliomis namie 
ir sudarė savo organiza. as 
už "geležinės uždangos".

"Atrodo, kad čia pažymėtas 
kelias bus tikriausias, jei nuo
širdžiai. atmetus visokią dip
lomatiją. norima atkurti tarp
tautinę dėm. socialistų orga
nizaciją. "Kominformo” suda
rymas Įtikino ir kairųjį pran
cūzų soc. sparną, kad "nauja
gimis“ yra tarptautinio 
darumo žudikas”.

KELEIVIS. SO. BOSTON

VIENOJE, KAIP IR BERLYNE, ALIANTai MAIŠE

Austrijos žemėlapis parodo, kuri Austrijos dalis yra kieno okupuota. Viena. 
Austrijos sostinė yra okupuota anglų, amerikiečių ir rusų. bet dabar rusai per 
savo teritoriją nebepraleidžia anglų susisiekimo su anglų okupuota, zona ir su
daro daug iškaščių, trukdymų ir nemalonumų anglams. Rusai bando anglus 
ir amerikiečius “išėsti” ne tiktai iš Berlyno, bet ir iš Vienos.

Kas Savaite I
_______________________ 11

Gyvenimas Lietuvoje
mos. Pagal gautas žinias 
galima spręsti, kad šis ma
sinis lietuvių trėmimas savo 
didumu pralenkia 1941 me
tų išvežimus, kuomet buvo 
išvežta apie

Taftui Nesiseka lizuota, pavieniams ūkiams
Užpraeita savaitę \\ iscon- klestėti negali buti dirvos, 

sine, o praeitą savaitę Ne- Kolektyviai darbininkai dir- 
braskoje izoliacininkas ir ba fabrikuose, kolektyviai 
unijų priešininkas R. Tat- valstiečiai TURI diibti že- 
tas gavo iš balsuotojų stip- mės ūkiuose. Tik tokiose 
rų sprakti. Nominacijose re- sąlygose tegali žmonių gėr-
publikonai balsuotojai pasi- būvis sirpti 
sakė už pažangų R. Harold Tai viskas, ką Mizara tu- 
E. Stassen ir atmetė Taftą, ri pasakyti apie baisią Lie- 
kaip ir nacionalistų remia- tuvos valstiečių tragediją, 
mą generolą MacArthurą. apie tuksiančius tremiamų Į 

Už Robert Tafta daugiau- Sibirą, apje valstiečių vary- 
dirba neva “progresy- mą prievarta į kolchozų 
vadas Henry Wallace. baudžiavą ii- apie šimtme- 

Jo visos pastangos deda- čiais susidariusio Lietuvos 
mos tam, kad * užtikrinus žmonių gyvenimo budo lau- 
republikonų reakcininkams žymą.
laimėjima. Jei R. Taftas Kolektivizacija Rusijoj 
nebus išstatytas—H. VVall- pareikalavo milionų gyvy- 
ace kampanija bus prakiš- bių, nois ten buvo tam tikra 
ta iš anksto. kolchozų užuomazga O

Nežiūrint VVallace pa- kiek žmonių aukų ir kiek 
stangu republikonai balsuo- ašarų pareikalaus Lietuvos 
tojai atskiria reakcininkus valstiečių ūkių kolektiviza-

siai
vių’

nuo pažangių ir visai nesu- cija? Rusiško imperializmo 
-annn sigundė VVallace patarnavi- kvailas agentas Mizara apie
‘ nekaltų Wallace patarnavi- tai nepagalvoja, ar gal ir

kokią ju- 
sa-

Ką rašo apie jį bolševikinė trūksta tarybinės (taigi.
‘‘Tiesa’’ j bolševikinės) dvasios. Ve-

Į mano rankas papuolė damajame straipsnyje rašo: lietuvių, 
keletas numerių sausio mėn. “Drg. Sniečkų.
"Tiesos" laikraščio, leidžia- Šime LKP 
mo Vilniuje, kurio bolševi- miteto XV-'
kiniai Lietuvos valdonai, rodė: “Daugelyje mokyklų Vakarų 
paskutiniu laiku i tremtinių mokymo darbas dirbamas --------------

—“ Ta; nipko stovyklas pradėjo nebesiųsk žemu idėjiniu lygiu.. Ten- Nikolti PetkūVO PttS 
okupantai nieKO fl- pp,-7Vpikime bent trum- ka konstatuoti kam fakta. > ... >•

kutini s Žodis

Ii-

KOLCHOZU BAUDŽIA 
VA LIETUVOJE

mai

Eglė. kolektivizacija yra 
lūs reiškinys”.

nagai- 
Lietuvos 
natura-

Rusiški
neįleidžia i Lietuvą, 
vienas Amerikos lietuvi 
gali ten nuvykti saviškių 

beatšaukiamai diktatūrai? Ar aplankyti. Nė vienas žurna- 
jis turi nusilenkti? Ar jis tu- lietas negali nuvykti i Lie- 
ri kovoti? Ar jis turi bėgti. tu\ą ir pažiūrėti, kaip ten 
arba per langą šokti žemyn?... atrodo gyvenimas. Lietuvos 

“Totalitarinė partija, dirb- žmonės negali laisvai^ iš 
dama demokratiniu laisvių są- Lietuvos rašyti. Jų laiškai 

yra cenzūruojami ir dažnai 
visai nepraleidžiami. Ko
dėl Lietuva taip yra užda-

lygose, turi neginčijamu pir
menybių, palyginus su tomis 
partijomis, kurios laikosi pa
grindinio dvigubo demokrati
jos principo, kuris skelbia: 
Mažuma taikiai sutinka su

ra
AtSakVmas

ti. rerzveiKime oent trum- ka konstatuoti 
pai,

ne‘ venimą, kaip dažnai bolše- jos..., daugelio mokyklų va-

Peržvelkime bent 
apie koki “žydinti” gy- kad

kaip faktą, 
organizaci-partmės 

Iaugelio
dabartinėje dovybės rodo nerūpestinguvikai giriasi. ^*c**z«*»

Lietuvoje “Tiesa” parašo, mą, nepakankamai vertina e -. 
Neseniai Sovietų Rusijos, politini darbą mokytojų cia xa.(*a

kartu ir okupuotų kraštų, tarpe, idėjini-politini auklė- smerkiamas 
buvo valdžios jimo mokyklose turini...”

Toliau “Tiesa” išmetinėja:
"Mokiniai nieko negali pa

i_ iKau

gyventojai 
apiplėšti, Įvedant naujus 
rublius, už dešimti senų da
vė vieną naują. Kartu buvo 
panaikintos ir kortelės mai
sto produktams bei drabu
žiams. Dabar “Tiesa” pa
duoda naujas gaminių kai
nas. Visa SSSR suskirstyta 
į tris kainų zonas. Lietuva 
yra paskirta i žemiausių

tuo nepradžiugins.
“Laimės Vėliava”

Mečys Gedvilą, rusų pa
statytas Lietuvoje “minist- Streikas ir Politika 
rų pirmininkas” šitaip sakė Mainieriai iškovojo teisin- 

... apie Staliną savo ilgiausio- gą reikalavimą dėl senatvės 
Buigarijos komunistinių je prakalboje Vilniuje, mi- pensijų po 20 metų pavojin- 

nužudytas valstie- nedarnas spalių perversmą. go darbo kasyklose. Mai
štai jo žodžiai: nierių reikalavimas buvo

“Tegyvuoja žymiausias teisingas ir visi pažangus 
leninietis — pergalės ikvė- žmonės tiktai gali pasi- 
pėjas, tarybinės liaudies džiaugti, kad tas klausimas 
vienybės simbolis, visos dir- liko išspręstas pagal žmo- 

vaistiečiu sąjungos narys, bančiosios žmonijos viltis ir niskumo reikalavimą.
laimės vėliava — didysis Bet pats būdas, kaip mai- 

nierių ginčas buvo baigtas,

Nikola Petkovas, 
mirti pasakė 

teisme tokią tiumpą kalbą. 
Jis sakė:

“Nuo 1923 metu aš esu

vra tas,
Lietuvoje bolševikai vykdo 

daugumos teise sudaryti vy- negirdėtą smurtą, žmonių 
riausybę. o dauguma nuošir- gabenimus į Sibirą ir kitas 
džiai laikosi pareigos nespau- tolimas Rusijos prievartos 
sti mažumos. daihų stovyklas. Paskutiniu

“Komunistu ar fašistų par- laiku okupantai ėmėsi “ko- 
tija gali pralaimėti 20 rinki- lektivizuoti . Lietuvos Že
mų ir eiti nepalaužta į 21- mės ūkį. Tai reiškia, kad at- 
muosius rinkimus. Bet leisk sk\r* valstiečiai bus suvary- 
komunistams ar fašistams lai- 9 •' jnilžiniškus dvarus, jų
mėti tiktai vienus rinkimus. ^.us sujungtos i vieną tiena mėsa — 14 rb.. svies- , jie skiria pelus nuo grudų,
pravestus kad ir nenormalėse daiktą, jų gyvuliai ir padai- — oj j-b.. silkės — 8 rb. —o—
įtempimo ar agitacijos saly- gai bu* paimti į kolektyvi- 59 kap.: pieno litras —nuo Kad Lietuvoje mažai iš
gesę, ir tada jau visai nebe- r?.lu.s ?klu?’, ? patys valstie- p rb. 25 kap. iki 1 rb. 75 k., leidžiama lietuvių autorių 
bus daugiau laisvų rinkimų. ^ai, buvę laisvi savo žemės 10 kiaušinių—14 rb.. alaus knygų, parodo “Tiesos”
Pirmas komunistų ar fašistų nuo£Jai; bus verčiami eiti pUSė Įįtro bonka — 7 rub., sausio 25 d. ir kiti nume- 
rupesnis, priėjus prie valdžios, kolchozinę baudžiavą ir Maskvos degtinės pusė lit- riai. Bolševikinė literatūra 
yra pagriebti visas valstybi- &yien9 Prie kolchozų. 10 — 60 rb. Ta proga reikia; brukama visu -tempu. Štai 
nės galios įstaigas ir išraudo- . Rusijoj zemesūkio kolek- pažymėti, kad vidutinis dar-; išleistųjų knygų pavadini- 
ti jas tam. kad įvedus vienos tivizacija pareikalavo dau- bininko uždarbis yra 300— mai (visi autoriai rusai): „a - 
partijos diktatūrą, kuri gali £>bes aukų. bet ten nebuvo ą00 rublių mėnesiui.* Kaip A. Beko “Pantiloniečiai pir- 
buti pašalinta tiktai ginkluotu Pa'°:laus’ . kaa tauta “puikiai” dabar lietuviai mose linijose”, J. Gruzdevo 1 1
sukilimu arba per karą su už- J°- gyvena, galima suprasti.' “Maksimo Gorkio gyveni-
sieniais. bet niekada negali “.kaloa išrauta su šaknimis. palyginus uždarbį ir Veika-, mas ir nuotykiai”, V. Kuta- 
buti pašalinta taikiai, laisvo Lieluvoje oe visų kitų žiau- lingiausiu gaminiu kainas, -jevo “Aš-^-darbo liaudies 
balsavimo keliu.“ ręnybių be masinio valstie- ' _0 isunus” ir kt Knygos labai

„i CHJ n.?,k,n,rn‘: ?>' gabenimo “Tiesa” dažnai giriasi brangios, nes, pvi, 184 psl 
Klausimas stoja prieš vi- į svetimas tolybes, eina ir stachanovietiškais ' ‘ ‘ P

sakvti apie kolektyvini že- .
mės ūki, neturi nė mažiau- Y1®nin'e :ai politiniai me 
šio supratimo apie materia- ‘“k'- į-.,:,u<?5 Pr-P^sta STALINAS
1 ištinę ir Idealistinę pašau- parya a? pats* . Po to sekė “audringi plo- kvepia gana pigia politika'
iėžiura. Daug kur mokvto- r7vi jimai”, nes niekas Rusijoj Po keturių savaičių nepa-
jai neivertifl* komjaunimo ?5««nkimu la.sve. Vai- negali minėti Stalino vardo skelbto streiko, staiga į gin-
reikšmės gerinant mokvmo sąjunga niekuomet be “audringų plojimų", o čą įsikišo republikonų va-

nedalyvavo Konspiracijose. Stalino vardą ’ ................... - _ < -j ir auklėjamąjį darbą mo
kamų sritį. Oficialios kai-ikyklose. Atsiranda dargi ne i jau i Kimo, .kuris rašyti tiktai 
nes už vieną svarą įvai- tokių, kurie kliudo komjau- * tar istixs. i aip pat raidėmis,
riems gaminiams dabar yra jnimo augimui...” Taigi, pati ° ,o.Jin5° išdaviku. Kažin kas
tokios: ruginė duona — 1 i bolševikų “Tiesa” pripažįs- no evas
rublis 40 kapeikų, kvietinė ta, kad Lietuvos jaunimas 
duona —►na — 3 rb. lo kap., cu- ir susipratę mokytojai nesi- |JO? vesi- apšaukti is- <įys 
Kius — 6 rb. 75 kap.. jau- leidžia bolševikinami, nes /Ai?... aC,au ^u,?a,n? įiav

rb.

spauda gali dai, karšti Taft-Hartley bi- 
didžiosiomis liaus žmonės. Jie susitaria 

su J. L. Lewis ir darbdavių 
ką sumušė? atstovu, senatorius Styles 

“neša- 
. lyg iš

“laimės vė- anksto susitarus, ginčas 
Kam pri- baigiamas, klausimas iš- 

už nuolan- spręstas, pensijos laimėtos, 
o mainieriai grįžta prie
darbo I

Republikonai paskubėjo 
J. L. Lewis’ui į pagalbą, ka
da jam grėsė pavojus iš 
teismo. Bet negi už dyką?

_r_________ ___  Taft-Hartley republikonai
diktatoriaus Stalino garbei. {favT° liudijimą iš J.
Jei ne—tai Sibiras. , kad jie gerai mo-

Sibiro likimas gresia ži- ,a. ^ąi bo ginčus spręsti. Tik 
nomam Lietuvos teisininkui }e.lskl^ juos si rudenį po rin- 

istorikui Augustinui Ja- tvarką padaryti ’.
Rusu

nebijau koiiojimo išdaviku.
ir “Izvestijos” vadina Staliną Bridges paskiriamas

tam pat buvo nužudyti So- “visos žemės saule”, o Me- lišku” trečiuoju irtcstiilr+v Y_  •__ 21_ i zzi • - - i . J

tauta vėliau juos paskelbė 
didvyriais. Aš niekuomet 
netarnavau bulgariškai ir 
užsienietiškai reakcijai. Aš 
esu nekaltas”.

Jokio N. Petkovo prasi
kaltimo teismas ir nesura
do. Kada teisėjų suole sėdi 
diktatūros samdyti budeliai 
jie teisia mirti žmones tik 

kad jie nori laisvų 
_ ko diktatūra dau

giausia ir bijo. N. Petkovas F 
nebijojo reikšti savo nuo- 11

s jam duoda 
os” vardą! 

klauso praizas 
kesnį čebatų laižymą?
Oberčekistas Kalba

Rusų pavergtoj Lietuvoje 
negana, kad žmogus tyli ir 
“nepolitikuoja”. Ten iš 
žmogaus čekistai žūt būt 
nori išprievartauti “valio”

rnonę. Jis buvo kovotojas nuiaiciui. Kusų pastatytas Berlynas Maiše, Kodėl?
? už laisvę. Užtat bolševiku oberčekistas Sniečkus sako, Berlyne eina keistas “pre-

, diktatūra ji ir pakorė 1947 , . Janulaitis “nepoliti- stižo karas“. Rusai bando
i k • i^,ang105’.nfes’.Py?“ PS.L metu rugsėjo 23 d. kuoja" todėl, jog esąs Rusi- išėsti amerikiečius iš to

darbais)Rnvga kainuoja 8 rublius ir    JOs priešas, tik prisidengęs miesto. Daugelis žmonių A-
a sta-.nan. Ka.- frau knv^as muk- t r-epolitikavimo skraiste, če-į menkoje stato klausimą

skelbiasi suradęs Ja- kaip tai atsitiko, kad ame-
v. x • -a- i • - - v , - — soje : alaus darykla “Rau-gerbimas turi eiti iki sauzu- chozus. Juos apšaukia “buo- donoii Pa-'vei<tė” 1947 m dystės ar gal turi buti kur šėmis” ir to užtenka, kad tik du mėnesiu ivJkdžiS 

nors riba kūmos peržengi- jie butų išvežami i rusiškų gamybos planų, o kitais mė- 
mąs yra draudžiamas. Tų yergijų o i jų vietų atvyks- nesiais atsilikusi. Taip sau- 
galvosukj galima ir taip ta vis daugiau "patyrusių šio mėn. įvykdė 55 nuoš.

demokraumų kolchozninsų ’ rusų. kurie piano, liepos'mėn. 32 nuoš..
laisvių priešininkai turi tu- tuo budu sustiprina'okupan- o iankiič o mėn 
reti teisę naudoti demokra- tams ištikimų gyventojų štai tau irstac 
tiskas laisves tam kad plpmpntu nuširlln.. .. ,___ .

Radijo priimtuvų turėji
mas privačiai draudžiamas. 
Vietoj radijo aparatų lei
džiami tik vadinamieji “ra- 
dio taškai" — į namus įves
ti garsiakalbiai, per kuriuos

. i j ■ i . ------ '-e — * — rtachanovietiš-, ... ka(l Jie eįerpentą, padidina šnipų kūmas ir SOC-lenktvnės!
galėtų piliečių laisves su- skaičių ir užtikrina Mask- žinoma, už tai buvo apkal- 

vai saugumą kilus karui. tintas kaip liaudies kenkė- 
. Lietuvių tautai tikrai gre- jas to fabriko direktorius

pav-9JVs- Iš- Dudėnas ir jo vieton pa-
.klaidyti tūkstančiai lietu- skirtas naujas vadovas _
vių metų bėgyje žus, su- rusas Vasiljevas. Tokiais 
n*,?’ ?. yęnas kitas gal ir metodais daug kur Įmonėse 
galės įleisti šaknis naujose ir įstaigose lietuviai keičia- 
vietose. Bet Lietuva liks mi bolševikiniais atėjūnais, 

susijungs j bendrų Interna- iektivizuote rasų'^tago pa

tiškas laisves

naikinti?

INTERNACIONALO AT
KŪRIMO KLAUSIMU

Dabar daug kalbama 
apie tai, kad visos sociali®-
tinės pasaulio partijos vėl,pusiau . sumaskolinta>

, . bendių Intetna- lektivizuota rusų botago pa- 
cionalą ir galės atstovauti p-uihn ♦ • prvieninga nditika I ?a.lbd 11 lal™ k,et0I d,k-vieningą politiką. Lietuvos 
Socialdemok ratų Partija 
tuo reikalu kreipėsi į Ant- 
vei

taturos .saujoje.
Toki yra priežastis, kodėl

erpene posėdžiavusias so- ^iteidžla "“lif j 
iafctines partijas su tokiu ?! . Iz a: -,,e

pasiulymu: net tų savo agentų, lietuviš
kų bolševikų tarpe, kurie

15 nuoš. transliuojama tik komparti-
jos leidžiama programa, 
taip, kad nori nenori priva
lai klausytis tai, ką įsak\ 
bolševikai.

Tai toks "žydintis” gyve
nimas yra dabartinėje Lie
tuvoje, dėl kurio mes ne
abejojame, nes jį aprašo 
pačių okupantų leidžiamoji 
spauda.

Rašydama apie mokyklas 
“Tiesa" pažymi, kad’ jose

agentams maskoliai nepati
ki, nes ir tie, pamatę, kas 
Lietuvoje dedasi, išsigąstų 
to biauraus Lietuvos “suku-
mietinimo rusinimo,

*‘l) nedelsiant reikia atkur-, čia giria okupantų režimą ir kį vykdo svetimi okupantai, 
ti iš laisvų socialdemokratinių laižosi prie lietuvių tautos būrelio lietuviškų judošių 
partijų Socialistinį Darbinin-I budelių. Dargi tiems savo padedami.

nulaičio kramola kvepian- rikiečiai neturi laisvo kelio 
čius senus raštus ir rodo po- į Berlyną? Kodėl nebuvo iš 
litinei policijai, kad Janu- rusų gautas laisvas “kori- 
laitis turi buti išvežtas į ka- dorius” į Berlyną iš Vaka-
tOrą'- i k • i o- [M v°kietijos?‘ Kuris buvo 

ls žvalgybininko Smeč- toks gudins Amerikos ka- 
kaus nieko kito ir laukti ne- ro vadas, kurs sutiko laikv- 
galima. Jį i-usai tam ir pa- ti amerikiečių kariuomenę 
statė, kad jis naikintų tuos is visų pusių msų apsuptoje 
lietuvius, kurie negarbina saloje, be laisvo susisieki-
maskohų ir nelaukia “Ex mo?
Onente Lux”. Jei Snieč- įdomus klausimai. Bet 
kus viešai plūstasi, tai tik dar įdomesnis klausimas 
todėl kad jis Janulaičio butų kuris atsakingas Ame-

r-L n°nr vai-,giau nkos vadas sutiko atiduoti 
entuziastiškų valio isgau- rusams amerikiečių ir amr- 

ti iš pavergtos Lietuvos in- lų užkariautas Saksonija 
e įgentų. iTiuringiją ir žemes palei

Janulaido likimas aiškus, i Labą su 15 milionų gwen- 
Bet čekistui negana žudyti tojų? Juk tas neprotingas 
—Jis nori savo auką viešai • atidavi m a s pramoningos 
S!rParOdytl kitUS i-:Unijos ir turtingos T^- 
baidytl * i nngijos bei Palabio krašto

ir sudaro tą “vokišką klau- 
Lai-'^JV^ 1 kurio dabar gudrios

Brisios Žinios iš Lietuvos
Lietuvius tremtinius Vo- Sovietų užsienių reikalų 

kietijoje aplinkiniais ke- ministerio padėjėjas Vale
liais pasiekė tikros žinios, rian Zorin, rusų činauninko 
kad 1947 m. gruodžio 28 d. unifformoje. Valerian Zo- “Gerbūvis Sirpsta” 
visoje Lietuvoje buvo pra- rin yra specialistas ruošti; Komunistas Mizara ,
dėtas naujas masinis lietu- perversmus kaimyninėse vai svėje” skelbia, kad: Į?3.?? nepajėgia išspręsti,
vių trėmimas į Sibirą. Bu- stybėse. Jo buvo suplanuo- “Kai kur Lietuvoje pra-įįei. Europoje yra
vo suiminėjamos šeimos su tas perversmas čechoslova- dedamas žemės ūkio kolek-; X1 Vokietijos su neišven- 
kudikiais, moterimis, sene- kijoj, o dabar sako, jis ir tivizavimas. Tai visiškai i ^1^rnu .ateJties karu, tai yra 
iiais ir užkaltuose gyvuli- Italijoj “planuoja” įkelti natūralūs reiškinys. Kai vi- gerinimo” vaisius, 
niuose vagonuose išveža- Maskvos lėlę į valdžią. sa pramonė yra sunaciona-į D.

»
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
LSS 19 kuopos Susirinkimas lė gyvas diskusijas, kurios 

S. m. balandžio 9 d. Broo- baigėsi vėlyvą vidurnaktį, 
klyne Įvyko LSS 19 kuopos: Iškėlę socializmo pažiu- 
narių susirinkimas, kurį ati- rą į tautiškumą ir valstybę 
darė kuopos pirmininkė dr. dalis narių tvirtino, kad
Spudienė.

Ši eilinė sueiga praėjo
susirinkusiems aktyviai da
lyvaujant. Iškelta naujų su
manymų, kuriuos tuoj pra
deda vykdyti. Tenka apgai
lestauti, kad buvo susirinkę 
20 narių, t. y. mažesnė dalis

tautiškumui socialdemokra
tai neturi teikti reikšmės, 
pabrėždami tarptaut i n i o 
proletariato susipratimą ir 
vienybę, kaip pagrindą ko
voje už žmogaus išlaisvini
mą. Ši nuomonė, paneigian
ti tautiškumą ir valstybę

kuopų narių ir nevisi galėjo proletariato kovoje, yra pa- 
pasisakyti aktualiais musų senusi, tvirtino kiti. Visuo- 
veiklos klausimais. menėje negalima tautišku-

Pradžioje išklausytas iž- mą eleminuoti. Jis yra giliai 
dininko A. S\vingles prane- Įaugęs į žmonių sąmonę il
simas, apie kasos stovį 1948 mes turime žiūrėti į gyveni- 
IV 1 d. Susirinkimas nutarė mą atmerktomis akimis. Jei 
peržiūrėti nesumokėju s i ų čia lietuviškas tautiškumas 
nario mokesčio narių sąra- daugumoje išnyksta, tai pa
šą ir paraginti juos atsily- žiūrėkime, koks čia yra stip- 
ginti. ras amerikoniškas tautišku-

Iškeltas kuopos archyvo mas. Ir mes sccialdemokra- 
klausimas, kurį valdyba *tu- tai teikiame svarbią reikš- 
rės sutvarkyti. mę tautiškumui, bet visomis

Kai kurių narių nuomone, jėgomis kovojame prieš šo- 
reikėtų išrinkti nuolatinę vinistmį nacionalizmą. To- ' 
revizijos komisiją, kuri aiš- dėl ir į valstybę mes žiuri- vo baigtas 
kintų kilusius neaiškumus me pozityviai, o dabartiniu pos 
ir reikštų susirinkimui nuo- metu reikalaujame valsty- 
monę dėl valdybos ir komi- bes suvereniteto apribojimo 
sijų darbuotės. taikos įgyvendinimo labui.

Iš iškylų komisijos pra- Nepriklausomos Lietuves 
nešimo paaiškėjo, kad ne- Įvertinimas sukėlė taip pat 
pavyko dar rasti parko išva- gyvas diskusijas, 
žiavimui. Komisija tikisi ši Dalis tvirtino, kad tai bu- 
reikalą sutvarkyti ir iškylą vo reakcinė, fašistinė Lietu- pas^ sveenp 
suorganizuoti. va atsiradusi kaip išdava

Paskaitų komisija prane- augančios Lietuvoj buržua- 
šė apie š. m. gegužės mėn. zijos, kurioje darbininkas 
9 d. ruošiamą paskaitą, ku- buvo nepakenčiamas visuo- 
rioje tars žodį: Dr. J. Pa- menės narys.
jaujis, drg. R. Cerkeliunie- Tuo klausimu 
nė ir drg. K. Baldauskas. e ai reiškė kitokių 

Gautas tremtinių Vokieti- nių. Lietuvos režimas po 
joje socialdemckratės dr. 1926 metų perversmo, ne- 
Garbauskaitės laiškas, ku- buvo demokratiškas. Bet 
riame pranešama apie ių jis nebuvo nė fašistinis, 
padėtį ir numatyta suruošti kaip Italijoj ar Vokietijoj, 
sąskrydį politinio ir kulturi- Lietuvos reakcija negalėjo 
nio lavinimosi tikslu. Susi- sulaikyti bendro Lietuves 
linkimas nutarė tremties ūkio kilimo, o tas ūkiškas 
draugus paremti maisto pakilimas išėjo į naudą ir 
siuntiniais 50 dol. vertės. Lietuvos darbininkijai. Ne- 
Dr. dr. Kalvelis, adv. Biie- priklausomybės metai Lie- 
dis, Žilinskas. Levinskas, tuvoje, bendrai juos imant,
Svvingle, Mačėnas, Bai- buvo didelės pažangos me- 
čauskas, Krutulis, Liobis, tai visose gyvenimo srityse 
Paknys ir k. sudėjo dar 10 —ūkio, kultūros, socialinės
dol. ir sekančią dieną 60 apsaugos ir kitose. Kriti- . . . ..... -,urkU.
dol. vertės maisto siuntiniai kuodami praeities Lietuvos »^no dalyvius prisidėti ^aiira 
buvo paruošti. režimą nereikia versti į ki-u- kovon už laisvos ir nepri- nnj<1-j,-į

Kuopa numatydama plės- va viską, bet reikia mokėti klausomos Lietuvos atsta-

OHIO VALSTIJOJ' DIDELI POTVINIAI

TowerVaizde matyti 
tie Miami upę 
kurs “plaukia” vandens užlietu 
ir kai kur užsiliejo.

vasaros stovyklą netoli Cincinnati, Ohio, palei
Vanduo užliejo visą stovyklą. Apačioje matyti automobilis, 

keliu. Daugelis upių Ohio valstijoj patvino

19-cs kuo- vo suruoštas Joe Medeišai 
ir jo žmonai “surprise par-

J. Paknys. ty” 25 metų vedybinio gy-
_____ veninio paminėjimui. Ban-

1 nn kuopos Subuvimas kieto suruošime dalyvavo: 
LDD kuopa, balandžio sūnūs Alfred Medeiša, Ch. 

10 d. suruošė Brooklyne At- Chereška, Chereskienė, jų 
kuri duktė Stella Chereškiutė

LSS 
susirinkimas.

PITTSBURGH, PA.

Detroito Naujienos
kurui?
doleriu

Angliakasiai yra Pavyzdys me už toną anglių 
Žiūrint į mainerių kovą, Ogi, mokame po 18

jų organizuotumą ir ryžtu- ir 75c. už toną, už kurią pir
mą kovoje už savo teises ir ma mokėjom 5 dol. Ir tai 
gyvenimo pagerinimą, ten- ne tą toną, kurią mainieriai

Jei
kitu

ka tikrai 
mainierius 
pramonės 
kais, tai 
ryžtingesnį 
negu kiti darbininkai. Kai 
kurie organizuoti miestu 
darbininkai dedasi labai 
aukštai susipratę: bet jei 
žiūrėti jų kovingumo, tai at
rodo ištižėliai.

Kas atakuota kovojančius 
angliakasius ir ių kovos va
dus, tas daro didelę klaidą. 
Nes, iš tikrųjų, kaip gi ang
liakasiai ga! 
pensijas, jei

pasigerėti, 
lyginti su

iškasa, bet už “short” toną. 
O tose anglyse yra pilna

šakų darbinin- šliako ar akmenų. Kas gi 
:ai jie pasirodo daug ima tuos pelnus iš pakeltų 
esni ir sugabesni, anglių kainų? Mainieriai jų•j* i i • • i. » < • --tikrai negauna, 

ninkai tunka.
Dėl

bet tarpi-
M. L. B.

Soc ial demokra tų 
Veiklos

Kreipiuos į musų miesto 
socialdemokratus ir prita
riančius. Čia musų socialis
tinės nuomonės žmonių yra 
daug ir mums reikėtų gy
viau pradėti judėti, Reikia

gauti senatvės gyviau veikti musų 116 LSS 
derybos amži- kuopoje, būtinai skaitlingai

baigiasi nesusitarimu ? lankykimės
Miestų fabrikų darbinin- rinkimus, 

kai iš angliakasių kovų tu- . laikas^ pradėtį rupin- 
rėtų pasimokyti ir daugiau Us ateinančios vasaros se- 

' kreipti dėmesio į savo uni- zono parengimais, 
iinės organizacijos reika- nutarę orui atšilus

nai i kuopos susi-

Jenas Mažu-na Parciava 
Save Biznį ir Ruošiasi Ap

lankyti “Lietuvišką 
Kremlių”

Teko sužinoti, kad Jonas 
Mažiukna pardavė savo

organizacijos 
lūs. Pasitaiko miestų fabri
kų darbininkų unijose tokie 
atsitikimai, kad nueini į su
sirinkimą unijos, kuri turi 
apie 1000 narių, o mitinge 
matyti 10 ar 25 žmones. O 
jeigu šaukiamas nepapras
tas susirinkimas dirbtuvėsiPt„ kiiube vakariene, kuri ciuKte btella CheresKiute ir „ , , . . , , . ...uv-aukė apypilnes patai- JI. Adomėnienė. Bankiete “Boiinyeią su Se™ uzf!.aį- darbininku, kurių galėtų sti- 

-utiauke apypilnes i i (;alyvavo apie 40 Medeišos bm ir kol kas neketinąs les-s,rinkti nuo 5 .k. 15 tuks- 
Vakarienės metu, kuri bu- draugų ir giminių.

Esame 
suruošti 

draugišką išvažiavimą, tam 
reikalui turime ir parengi
mų komisiją, bet ji dar ne
išsijudino veikti. Girdėjau, 
kad komisija iau tariasi dėl 
to draugiško išvažiavimo ir 
kalba apie draugiškus pie
tus. Tikime greitai bus kas 
nors galutinai nutarta.

Mes žinome, kad socialis
tai publikos nesuvilioja ir 
visada suruošia draugiškus 
ir malonius parengimus, 
kur susirinkę svečiai ir

o
tančių, tai matai nuo 200 
iki 2000 žmonių. Ateina tie,
1 urie gyvena arčiau prie
susirinkimo vietos, arba .........

jokio šiaip aktingesnieji, o didelė draugai jaučiasi jaukiai ir 
verslo nemanąs buti. Prie dauguma tik ranka pamoja maloniai saviškių tarpe pa- 

Jonas

keti
jam

sako,kito užsiėmimo, 
užteksią to, ką jisai 

jus metusvo gražiai paruosta, visa Piršlys buvo iš Maspetho turis pasidaręs ik 
eilė dalyvių pareiškė ren?^" y Karlonas, o svočia p. Ka- būdamas biznyje.

Tačiau visai beiams komplimentų, primin- Tiesa,
darni drauge kitus opius pokįjis, bet

kiti drau- mus^ re^Jus-. _ . . kaipo Stalino
Drg. Stilsoniene, kviete ^intoįasL 

dalyvius buti
apdairesniais čia valgio ir 
k. atžvilgiais ir nepamiršti 
lietuvių tremtinių Vokieti
joje, kuriems neretai van
duo turi atstoti maistą. Nu
rodydama džiovos ir k. ligų 
nepaprastą plėtimąsi, ragi
no visus lietuvius Ameriko
je visomis išgalėmis prisidė
ti prie jų būklės pagerinimo 
siunčiant maisto siuntinius 
ir k. tremtiniams Vokieti
joje.

Dr. 
sunkia

nors privatus 
p. Karlonas, 
vieros išpa- 

įlosima da iv tnęp
taupesniais, vestuvėse Vasipin'igauti. Nei

Glaveckas priminęs 
Lietuvos padėtį, ra-

ti veiklą, paskyrė dr. J. atskirti, ką nepriklausomy- 
Krutulį rūpintis švietimo bė davė ir ką reakcija, ku- Dr. J. Buivydas nurodė, 
reikalais, ruošiant paskaitas nigija ir atgaleiviai Lietu- kad pasaulis vėl stovi naujo 
ir k. bendrais klausimais voje sutrukdė ir neleido pa- karo pavojuje, kuris 
bei socialdemokratų lavini- siekti.
mosi veikalais

Dr. K. Balčauskui paves
ta rapintis musų tautiečių, 
atvykstančių per IRRC or
ganizaciją iš tremties, bylų 
reikalais.

Nemažai diskusijų sukėlė 
ir kitas įdomus klausimas, 
būtent — darbininkas Ame
rikoje ir kitur.

Amerikiečiai lietuviai daž 
nai mano. kad Amerikoj

pirmos progos musų Jonas ir savais reikalais nesirupi-
ketinąs vykti Į Brooklyną na. Tas yra todėl, kad dau-
aplankyti “lietuvišką Krem- gumas darbininkų nežino,

iš šio, nei iš to, piršlys už- lių”, kaipo atstovas nuo kiek jiems unijinė organi-
drožia: Gerb., nors mes čia Pittsburgho lietuviškų ta- zacija yra svarbi ir nemoka
linksminamės, baliavojame, vorščių. Kaip žinoma iš jos 1 ranginti.
bet turime nepamiršti ir bolševikiškų laikraščių. Jo- Mainerių gyvenimas yra 
“Laisvės”. Jai dabar reikia nas Mažiukna yra vienas iš nelengvas, jų darbas pavo- 
pinigu, nes ji mufinasi į
naujus savo palocius. Pra
šau visų paaukoti nors po 
viena doleri išmufinimui

didžiųjų “Kremliaus Puri- jingas, 
datulių’, nes jisai kaipo riai yra 
sėkmingas biznierius ir “ge- į kovą, tai laikosi 
ras proletaras” yra pakio- Mainieriai reikalavo

silinksmina. Todėl ir lau
kiame musų išvažiavimo ir 
garažiuju pietų tyrame ore.

V. iš L.

MANCHESTER, CONN.

- 2 T • “ nLaisves .
Pasigirdo protestai. Gir

di, mes užsimokėjome už 
bilietus, o piršlys drįsta iš 
musų reikalauti aukų. Kiti 

• sako: Tie komunistai ir 
os neturi. Privatiškas 

pokilis, didžiuma gerų lie- 
‘ Me-

Manchesterio L.ietuvių 
bendrovė tu

štėja reJ° parengimą “Down Ho- 
kietai. mers”. Dalyvavo radio pro- 
senat- gi amų išpildyto jai, daini

ninkai ir humoristai. Su v4r-

is, jų oaroas pavo- ‘ . ..y
tai ir patys mainie- koj erativiška 
“kieti” ir kai stoja «*ėjo parengiu

jęs “Kremliaus” nupilki-• vės pensijų, kad senatvėje, pinkai ą 
mui čielus penkis šimtus netekęs sveikatos darbinin surn 1 vai. tęsėsi programas, 
dolerių ir su savo gausiomis kas galėtų turėti šiokį tokį pot am buvo šokiai, 
aukomis yra parėmęs ir ki- aprūpinimą. Programas buvo labai ge
tus bolševikiškus darbus, O kaip yra su senatvės rąs >*' margas, klausytojai 
tame tarpe ir Bimbos “vė- pensijomis kitų pramonės pilnai patenkinti. Žmonių 
ži’. O tekiems lietuvis- šakų darbininkų? Nugi, se- buvo pilna svetainė, ben- 
kiems darbams kaip ALT. natvės pensijos yra ubagiš- drovei liko gražaus pelno, 
vajui, kaip šelpimui lietu- kos, po 30 ar 40 dolerių per Už tą surengimą priklauso 

Jo- mėnesį. Iš tokios pensijos garbė jaunam board direk-
_ _____ nė gyventi negalima, negalima toriui A. Shėrpai. Gerfoia-

cento, bet draugijų nė padoraus buto apmokėti. jaunuolis tame reikale 
k j susirinkimuose pasidėjęs Todėl tiek daug senų darbi ............................ .. ......

tuvių susiejo pagerbti
. deišus. o čia atsirado vierms vių tremtiniu, tai musų 

peckelis ir prašinėja auRu. nas netik kad nedavė 
’V1 “j4“-10 Špyga jiems! . vieno

pasaulio likimą ir kvietė \. Karlonas pajuto, k<ui jva, Jabai sunkiai prakai- ninku virš 65 metų amžiaus 
buti susipratusiais lietu- čia esama lietuvių, o ne ko- tuocjavo, sulaikius ir dirba sunkiai dirbtuvėse, o
viais, kurie turi reikalauja- kių Lietuvos priešų, tai ap- j^ug nuo gelbėjimo Lietu- jaunieji neranda darbo,
mas dabarties prievoles at- siramino. atlyžo. Paskum vcg Nežinau ar Jonas Ma- Dirba senieji iš prievartos,
likti. visi turėjo gardaus juoko, ^iukna gavo medalį iš Bim- nes iš pensijų negali išgy-

Po užsitęsusių kalbų bu- kaip komunistai norėjo js- ar ne Pittsburgho venti.
vo šokiai

LDD
naudoti drg. Medeišių jubi-

Taip pat numatytas žmo- darbininkija geriausiai gy- 
gus spaudos reikalų tvar- vena. Nėra krašto pasauly- 
kymui. je, kur materialiai darbi-

Pasibaigus oficialiai su- ninkija geriau apsirūpina, 
sirinkimo dienot vaikei. Su šia pažiūra nesutiko kai 
draugiškoje atmosferoje bu- kurie draugai, nurodydami, 
vo pasikeista nuomonėmis: kad N. Zelandijoje ir Aust- 
šiais klausimais: 1. socializ- ralijoje darbininkai mate- 
mas, tautiškumas ir valsty- rialiu atžvilgiu geriau gyve-
bė, 2. Nepriklausomos Lie- na. . . „
tuvos politinis, kultūrinis, Jei panagrinėsime Euro- Jamaica, L. I., užeigoje bu- ką. 
ekonominis Įvertinimas, 3. pos darbininkijos susiprati-
Darbininkas USA ir Euro- mą, ekonomines ir politines 
poje. Šie klausimai, kad ir organizacijas, pamatysime, 
labai trumpai paliesti šukė- kad USA darbininkija toli

lietuviški Stalino berneliai Gyvenime taip yra, kad 
kuopos surengtas į lieju savo “Laiškutes nat - jona iajR0 aukštoje pagar- “nereikalausi — negausi”,

subuvimas praėjo labai ge- dai — nepavyko, lik su sa- boje, nes jjgaj jiems yra Tą supratę darbininkai ga-
so netaktu D-as V. Kai lo- naU(jingaS- jėtų ir senatvės pensijų klau
nas. nors ir pirsiys, suardė Sakoma, kad Jonas vyk- simą sutvarkyti.
gražųų. pokili. i as parodo, j į>rooj<}vną vardu visų Mainierių kova yra visų

—------ kad geriems lietuviams ne- pj^sburgho lietuviškų sta- musų kova. Mainierių lai-
J. Medeišai 25 Metų Jubi- reikia komunistinę davatką ijnCų ir tenai perduosiąs jų mėjirras yra musų laimėji- !

lieju* net į piršlius imti, nes Ji> iinRėjimus. Taip pat Jonas, mas.
Balandžio 10 d., Mr. vistiek paleis alino smar- Į<ajpO “pra: erčių eksper- Unijistų Draugas.

Waitkaus, 85-18 150th st., vę ir sugadis puikią nuotai- suteiksiąs geni patai i- --------

roje nuotaikoje ir (Jave 
gėjams šiek tiek pelno.

ren-

J. P.

Draugutis.

K. P. Jurgeliuno Agentūra

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais 
90 MILLBURY STREET

atsilikusi. Taip pat kulturi 
nis lvgis pav. Švedijos, Nor
vegijos, Danijos, Olandijos, 
Prancūzijos ir k. kraštų dar 
bininkijos nepalyginamai 
yra aukštesnis. Dabartiniu 
metu daug Europos valsty
bių turi socialdemokratų 
vyriausybes, kuriose pla
ningai, nors ir lėtai žengia
ma į naują socialinę san
tvarką. Amerikoje dar toli 
laikas, kada darbininkija 
bus savo krašto šeiminin
kais.

Šiomis, . trumpai atpasa
kotomis, diskusijomis ir bu-

Perka, Parduoda ir Maino Visokias Nuosavybes 
Insurance—Apd rauda!

Atstovauja šešias milionines kompanijas. Apdrauskite savo 
namus, rakandus, biznius, automobilius ir apsidrauskite sa
vo sveikatą.

Parduodamas vištų ūkis, galima laikyti 3.5o<* vištų ir ke
lis tūkstančius mažiukų viščiukų. Puikus 7 kambarių namas 
su visokiais moderniškais įrengimais. Kaina sl<.P00.

Kitas mažesnis ūkis, kaina tik $6.900.
V isuomet rašykite ar užeikite

C. P. YURGELVN
, 124 Ames st., Brockton. Mase.

darbavosi kodaugiausia. 
Bendrovė turi sumanymą

rengti birželio mėnesį “Tė
vų ir Sūnų Dieną”. Tam rei
kalui šaukiama nepaprastas 
valdybos ir board direkto
rių susirinkimas. Kas bus 
nutarta, pranešiu vėliau.

A. Biretta.

mų “Kremliaus" komisą- Pragyvenimas Brangsta 
rams. Pittsburgho lietuvis- Miesto majoras ir taryba 
ki bolševikai skaitydami jau nutarė pakelti važtos 
“Keleivi” sužinojo, kad jų kainą gatvėkariuose po 13c. 
pinigais nupirktas “Krem- už važiavimą arba 50c. už 
liūs” yra tamsus. keturius “fėrus”. Bet jie

Tai jie giliai įsitikinę, au šaukia, kad dar per ma- 
kad jų Jonas nuvykęs į žai pakėlė, girdi, reikėtų 
Brooklyną apšvies tą bolše- pakelti po 15c. Atrodo, kad 
vikų lizdą. 1 iei jie norės, tai vėl pakels.

Nežinau, ar Jonas galėsi Mat. miesto ponija nori 
ką pagelbėti Brooklyno ko- aukštas algas gauti. Greit 
misarams. Teko girdėti, žada ir taksus nuo nuosavy- 
kad vėliau jis ketinąs pa- kių pakelti.
traukti į Floridą ar į kokią Gatvėkariai yra musų 
kitą gražią vietą ir gerai miesto nuosavybė, bet ir ko- 
pasilsėti. • munalinė nuosavybė reika-!

Tik kažin kodėl Jonas linga yra geros vadovybės, 
dabar nieko neprisimena o ne pelnagrobių šeiminin- 
apie vykimą į Tarybų Lie- kų.
tuvą dirbti kolchozuose? Kažin ar mainieriai žino, 

Jono draugas, kiek mes čia Detroite moka-

Užsisakykit kultūros ir 
visuomenės mokslų žur
nalą “Darbą”.

“D»rbą” leidžia Lietu
vių Darbininkų Draugija, 
South Bostone.

“Jau 
trečias 

J namas

TrrTTTrrroTrrrrncnB

arbas

pasirodė “Darbo” 
numeris ir gau- 

musų įstaigoje.

“Darbo” metinė prenu
merata vienas doleris. 
Pavienė kopija—25 cent.

Čekius ir Money Orde
rius rašykit LDD iždinin
ko Wm. V. Anesta var
du ir siųskite sekamu ad
resu:

DARBAS 
636 Broadway 

So. Boston 27, Mass.
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Apie Indiją
Jau šeši mėnesiai kaip In- lygybę mahometonims ta? 

dijoje. šitoje paslaptingoje, yra ne tik svetima, bet ir 
egzotiškoje ir pilnoje kon- priešinga, nes jie skelbia, 
trastų šalyje, kur šalia pa- kad visi žmonės prieš Ala- 
sakiškų maharadžų turtų cho veidą lygus. Tačiau in- 
bujoja vargas ir neapsako- dai pasižymi labai giliu, 
mas skurdas, kur milijonai mistišku ir folosofišku pro- 
žmonių miršta badu. kur tavimu bei didele toleranci- 
seniausia kultūra susirišusi ja, tuo tarpu mahometonys 
su tamsiausiais prietarais, yra griežti fanatikai, savo 
kur tolerancija žygiuoja religiją laiką geriausia že- 
kartu su fanatiška neapy- mėje. Karą jie laiko šventu, 
karta, taigi šitoje Indijoje nes pats pranašas skatino 
jau šeši mėnesiai vykstąs mušti “netikėlius”. Nenuo- 
konfliktas dažnai prasiver- stabu, kad išsilavinęs, gi
ži-’ kruvinais susirėmimais, liai protaujantis ir univer- 
pareikalauiančiais skaitlin- saliai galvojantis indas no
ru žmonių aukų. Kokios ri vieningos Indijos, o ma
na šio konflikto priežas- hometonys siekia atskiros 
tv<9 Ar tai vra religinio ar valstybės, ii- jie ją sudarė, 
politinio pobūdžio kovos, ir pavadinę Pakistanu (šalis 
U kur jos kvla? Konflikto švariųjų, grynųjų). Taip 

‘tenka ieškoti Indija

Laiškas iš Anglijos
Apie “Keleivį” nistų pralaimėjimu. Komu-

Vakar gavau Jūsų man nistai turėjo išstatę 68 kan-
.......................... bet nei vienas iš jų

rinktas. Be to, ko-
.su laiKrastis man panai c iuuihsuh nustojo keturių 

skui palyginkit juos su ze- malonų ispudj. Jusų laik- mandatų, kuriuos prieš 
miau paduotais atsaky- ra^tjg tikrai yra įdomus ir šiuos rinkimus turėjo, 
mais. . .......................... ..... *

14. Šitoj yra garsusis Ve
zuvijaus ugniakalnis.

15. Šita užima Jutlando 
pusiasali.

Žemiau seka paaiškini-

atrodo labai kultūringai. Darbo Partija laimėjo 86 
Jus esate žymiai laiminges- naujus mandatus, nustojant 
ni, turėdami tokį spaudos 209 mandatus prieš tai tu- 
organą. Mes socialistai lie- retus. Tenka dėl to pastebė- 
tuviai Anglijoj esame var- ti, kad rinkimai neapėmė 
gingesnėje būklėje, nes sa- didesnių miestų, kurie yra 
vo laikraščio negalime ture- socialistų įtakoje, 
ti. Iš viso čia Anglijoje lie- Laimėjo konservatoriai 
tuviška spauda yra labai gaudami 247 mandatus, nu- 
skurdi ir yra ne demokratiš- stojant tik 19.
ku elementų rankose. Liberalai gavo 14 manda

tų, nustojo 18. A. Z.
Savivaldybių Rinkimai 1—------------------------------- ------
Keturias dienas trukusiuo- Lietuva pavergta, lietu- 

se savivaldybių rinkimuose, viai kenčia sovietų jungą, 
kurio buvo atlikti į 500 mie- Paremki tad, lietuvi, auko-

Paaiškinimai.
1. Iranas.
2. Egiptas.
3. Islandija.
4. Albanija.
5. Etiopija.
6. Argentina.
7. Palestina.
8. Korėja.
9. Cili.
10. Liberija.
11. Graikija.
12. Suomi ia.
13. Bolivija.
14. Italija.
15. Danija.

išdabar susideda
tame milžiniškame reli- dviejų savaimintų dalių — 
ginio ir sociali n i o gy- Pakistano ir Indijos, 
venimo

j riezascių stų ir kaimų apskričius, pa- mis Antrąjį 
sibaigė triuškinančiu komu- bėjimo Vajų.

Lietuvos Gel-

.......... skirtume. kuris Naujoji Indijos vyriausy-
taip ryškiai skiria indus nuo bė, atsistojusi prieš daugy- 
rr.ahometonu. Savo gyven- problemų, dėl visų iš se
to iu atžvilgiu Indija nėra no pašaknė jusiu religinių, 
vienalvtė Ji susideda iš dvasinių ir socialinių skirtu- 
225 • milionų indų, kurie mų ir prieštaravimų, nebe- 
vra senųjų dravidų, pirmų- ?ąli jų išspręsti. Tuo tarpu 
jų Indijos gyventojų bei visokios pašalinės įtakos vei 
prieš 2000 metų Į šį kraštą kia ne taikomai, o kursto- 
atėjusių indogermanų pali- mai, ir atrodo, kad lndosta- 
kucnys ir iš 90 milijonų ma- no pusiasaly gali išaugti 

—Na, tai aš, Maike, ir šikais. Gali taip atsitikti ir hometonų, kurie kilę iš dvi pnesų tautos. Tik vie-
vėl atėjau pas tave ant kri- su Stalinu. mongoliškų užkariautojų ir nas Mohandas Karamchand
tiku. —Olrait, Maike, čia tu indu perkrikštų. Gandru, „vadinamas “Indi-

—O ką tėvas nori kriti- gerai išfigeriavai; ale paša- Materialiniu atžvilgiu ma- J.08 ?.ėvu”’ pajėgdavo kovo-
kuoti? kyk. kas galėtų tą kulipką hometonys yra daug blogės- jancius tautiečius privesti

—Man, vaike, rupi vaina. Stalinui įvaryti? nėj padėty negu indai, ku- 'aikmų paliaubų ir iš-
ir aš noriu, kad tu pasaky- —Tai priklauso nuo to. j-je savo rankose turi šalies blaškytas jėgas nukreipti į
tum
Amerika 
ja,
tai tik klausimas. Dėlto, tėve. šioje valandoje ej mahometonvs tik pasku- FY"11* d. žuvo nuo fana-

—Olrait, tai duok atsa- ir negalima tikrai pasakyti, tiniu laiku susirūpino pa- tiško smurtininko rankos, ir
kymą ant mano klausimo, ar bus karas, ar ne. sekti indu pavyzdžiu. Dau- Pakrikusi taipusavio kovo-

-Bet jeigu tu, Maike, guma stambiųjų žęmval- se,Jn<?lja. nebeteko vienin-
rokuoji. kad Amerika vai- džiu ir pinigu skolintoju JŲ jungiančio taikin-
nos nenori, ir Stalinas dau- yra‘indai, tuo tarpu maho^ į>jo, kurį indai neveltui va-
giau ant svetimų žemių ne- metonvs — samdiniai ir amo. Mahatma (“didžiosios
rilokamys, tai pasakyk, ūkininkai, kenčiantieji po ?.elos v7fa®”)- Jo mirtis In-

koman. paaiš- kam Amerika daro atomiš- aukštų mokesčių našta kuri .Jos Vldaus gyvenime reiš- 
kas bombas ir bildina to- dažnai sudaro 2 5 skurdaus ’kia neužpildomą spragą, ir

—Padėtis yra tokia, tė- kius raplenus, ką skrenda jų derliaus. Prie šių sočia- at-°’ kad su J° ST^be 
ve: Amerika karo nenori, greičiau už anuotos balsą? hnių skirtumų prisideda re- už^eso paskutinės viltys su
neš svetimų žemių jai ne- —ras. tėve. turėtų būt Ilginiai. kurie vra beveik Pakistaną ir Indiją
reikia. ‘ kiekvienam aišku ir be aiš- nesuderinami ir nesutaiko- J'un£iančius ryšius, kurie

—O iš kur tu žinai, kad kinimo. Amerika nori būt mi. Dideliuose miestuose • tų stlPresai už tuos dva- 
nereikia? Bimbos gazieta pasiruesus, kad reikalui kui- pradeda formuotis pra- sini.us lr religinius priešta- 
rašo, kad Amerikos kapita- esant turėtų kuo nuo už- menės proletarijatas. ir kur ravĮIPus’ kurie skiria abiejų
listai nori užgriebti visą puolimo gintis, arba užpul- socialinė nelygvbė vpač -------x‘‘
svietą. tiem? padėti, nes užpuoli- krinta i akis, dažnai užten-

—Ne, tėve, ne Amerikos ras ginkluotas. ka tik kibirkštėlės, kad no
kapitalistai, bet Maskvos —Vot, Maike. čia jau aš religiniu nesutarimų prie- 
komunistai nori visą pašau- imsiu tave ant kritikos. Fir- danga kiltų kruvini susirė- 
lį užimti. Kad taip via. tai ma tu sakei, kad Stalinas mimai. Kaimuose relirinė'- 
parodo faktai. Prie paskuti- bijosi vainos, o dabar šneki, kovos tarp indų ir mahome- 
nio karo laimėjimo dau- kad jis gali Ameriką užpul- tonu via retesnė? R HVn,

—Kalbant rimtai, tėve. 
šito niekas negali tikrai pa
sakyti. Aš galiu tik paaiš
kinti, kokia yra šioje valan
doje padėtis.

—Na, tai 
kink.

Indijos dalių gvventojus.
J. S.

Prašom Išbandyt 
Savo Žinojimą

-5

Svarbiausiam 

jūsų namo 

kambariui

Kas butų tas musų kraštas, be tos 
didžiosios institucijos—Amerikos 
Virtuvės, kur kiekvienas žmogaus 
širdies troškimas yra greit supran
tamas ir patenkinamas.Čia yra ge
riausias jų» virtuvės pagerinimas... 
Tai yra būdas visad turėti gardų 
ir sveiką maistą.

PAŽIŪRĖKIT J TUOS PUIKIUS NAUJUS DALYKUS . . .
Štai čia yra trumpai ap-

rika nepasisavino nei vieno 
krašto žemių, kai tuo tarpu 
Maskva pagrobė Lietuvą, 
Latviją, Estiją. Lenkiją. 
Balkanus. Cechoslovakiią ir 
kėsinosi pasiglemžti Persi
ją. bet čia gavo per nosį ir 
pasitraukė. Dabar Stalinas

> kaip tėvas manai: ar pasaulyje vaidina be galo sras valstybių pavadini-' 
vagis eidamas vogti nesi- svarbų vaidmenį. Pastebėti- m.us: Paskui prašome paly
tojo? na, kad indų tikėjimas su- glPh savo spėjimą su že-

............. . . gebėjo prisiimti visus čia n?*au Padu°tu paaiškinimu.
rujosi, tėve, o vis dėlto atklydusius svetimu tikė i- tamstos matysite, kaip 

varia. Kodėl? Todėl, kad mų elementus- tačiau 12 daug ar mažai žinot geogra- 
tikisi, jog niekas nenu- amžju„e In(iijOT atėj is| fijos.

. 'xe,s ” Per galv? neduos. mas vjsa | .u .ji .. 1. Seniau ši valstybė bu-
istiese savo nagus , ne Sun- Todėl visi namu savininkai mas ku^s Y.° vadinama Persija. Kaip

Šitie far ai, teve, turi ansaucroie savo duns _ ’ k n vadinamo Hahar?

Nauji Greitgro- 
piai — pajrerinti. 
ilgumas padidin
ta s 49 nuošim
čius. Daus: i a u 
kaitinimo pavir
sią u s, greičiau 
verda.

Didžioji Krosnis
—didelis pajėgu
mas, taupumas, 
glitumas. pap
rastumas.

Visai Netepa —
padeda laik y t i 
virtuvės sienas 
ir langų užlaidas 
švarias.

8 kv. Taupas Vi
rėjas — patogu
mas. taupumas, 
greitas ir pajė
gus. Galima nau
doti 50 įvairiems 
būdams.

Automatinė Prie 
žiūra — buk lai
svas visą pava
karę o G.E. elek- 
trikinis krosnies 
dabotojas dabos 
jūsų virtuvės 
darbe.

Šiur. kad bijosi.

mijos. Šitie tai. ai, teve, turi apsaugoję savo dūri 
parodo aiškiai, kad ne A- spynomis. Jiems reikalingi 
merikos kapitalizmas, bet ne‘ tiktai geri užraktai, bet h. -‘‘J’- Tluaui 
Rusijos imperializmas gro- ir gerai ginkluota policija. ,/J/' 
bia svetimas žemes. ir teismai, ir kalėjimai.

—Tai tu rokuoji, kad Taip yra ir su valstybe 
Nors numatomas jos priė

ji vadinama dabar?
pasaulis la- - 2' Sitos valstybfe didžiau-

me.
Indo __ ____ šia upė yra

tono. Indui viskas yra tikė- jimas ir viskas yra„ievy-lA,^ — 
Jis jaučia ją visur, vi- 4_ šios

žinoma Nilo

bėStalinas nori vainos. -----  -----_ ...... i
—Ne, tėve. aš to nesą- šas gali jos bijotis, vis dėlto sUo.se gyvenimo reiskiniuo- Tirana.

vadinasi

vadinasi
Daug Pasidėjimn
—puodai, keptu
vai ir kiti reika- 
linki daiktai vi
si po ranka.

Krosnies Pilotas 
Šviečia — leng
va matyti raudo
na šviesa, kuri 
parodo, kad kro
snis įkaito.

Gera Insuliaeija
— užlaiko kros
nies šilimą. o 
vtrtuvė lieka vė
si.

fl

A

J r

l-aiko ir Karščio 
Rodyklė — paro
do kiek laiko ir 
kokiame karšty j 
virti įvairius val
gius.

Geras Apšvieti
mas— šviesa taip 
pritaisyta. kad 
lengva matyti vi
są krosnį be sun 
kūmo.kau. Man rodos, kad jis ka- gali netikėtai užpulti, jei =e ir formose. Panteistinė 

'* indų religija moko, kad vi- 5. Šita šalis kai kada yra 
vadinama Abisinija. 

v,a 6. šitoj yra didžiausis
ro biiosi. Bet jis elgiasi kaip matys ja nepasiruošusią ap- . * rengia moRo, kž
tas vagis, kuris eina viešbu- sigynimui. Todėl, tėve, ir ”1 Pa^uJ10 reiškiniai _
čio koridorium ir bando vi- Amerika nori būt pasinio- n?tufint.1 graudi- Pietų Amerikos miestas,
sas duris. Jei randa kurį sus. ne> kurioje kiekviena siela 7. ‘Haifa yra didžiausis
kambarį neužrakintą, aps’- —Olrait, Maike, o kas auo,at keliaudama ir įgau- šitos šalies uostas, 
dairo ir įlenda. bus, jeigu Amerika prisiga- rlania kitokius pavidalus, §. šitos sostinė yra Seulas

—Na, o kas butų. jeigu tavys prie vainos, o Stalinas 8 gale susijungia su Ab- (Seoul). 
visos durys butų užrakin- vainos nepradės? jFj,lu.tu*. , Ų religija turi 9. Vienas jos valstybinių
tos? —Kaip senas generolas, ątdelę įtaką į socialinį gy- parkų vadinasi “Velykų Sa-

—Kai vagis pamato, kad tėvas turėtum žinoti, kad vęnimą, nes ji moko, kad la.” 
visos durys yra užrakinę- geriau turėti ginklą ir ne- vlskas pasaulyje vyksta pa- 10 Juodveidžių respubli- 
tos, tada jis daro vieną iš vartoti jo, negu būti užpul- &a tam tikrą vidujinį įsta- ka.
dviejų, tėve: arba pasitrau- tam ir neturėti kuo gintis, tymą. visuomeniniam gyve- H. šitoj randasi garsusis
kia, arba įsidrąsina ir mėgi- —Ju rait, Maik. Ant to įstatymas pasireiš- kalnas Athos.
na duris laužte išlaužti, aš soglasnas. kia kastomis, kurių pagrin- 12. šitos sostinė yra Hel-
Kartais šitoks smurtas jam----------------------------------dinės yra keturios. Kastai ginkis.
pavyksta, o kartais gaun i §250,000 Lietuvai vaduo- Pfiklauąyti galima tik per 13. šita turi aukšeiausį 
kulipką kakton. Taip, tėve, ti nebus didelė suma, jei E1 mimą, ir toji priklauso- pasauly ežerą, t. y. ežerą, 
atsitiko su Hitleriu, su Mus- Tu. Tautieti, prisidėsi savo . ^Ta Paveldima. Taigi, kuris stovi aukščiausiai ju- 
soliniu ir su Japonijos p’ė- gera auka! indai pabrėžia žmonių ne- ros lygio.

PASINAUDOK ELEKTRIKINIO VIRIMO PATOGUMAIS

TAI GREITAI Moderniška krosnis 
greit. Tik pasukus jau pradeda virti.

verda

TAI VfeSI'l Tą jus galite įvertinti karštomis 
vasaros dienomis. Elektra verda valgį... bet 
nešildo virtuvės.

TAI TAUPU! Elektros kainos leidžia taupiai 
virti. Persitikrinkite ir matysite.

TAI SAUGU! Elektra virti nereikia degtukų.
. t

o svičiai yra toli nuo jaunųjų rankučių.
TAI AUTOMATI4KA! G. E. Automatiškas 
Dabotojas prižiūri virimą, kol jus esate pasi
šalinę. Jis atsuka ir užsuka krosnį, kaip jus 
norite.
TAI SVARU! Puodai, keptuvai, sienos, užlai
dos yra švarus. Nėr liepsnų, suodžių ar durnų

NUEIK1T I JŪSŲ ARTIMIAUSIĄ

EDISON SHOP rizoMH
BOSTON EDISON COMPANY
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Kooperatininku Netekus
Pereitais metais Lietuva patingo 

neteko trijų taurių koopera- gus. Jo 
tininku. Netikėta minis ūki vra

darbingumo žmo- 
raštai apie žemės 

visiems žinomi ne-
juos išplėšė iš musų tarpo, tik lietuvių kalboje, bet bu- 
Kooperacijos reikšmė gyve- vo išleisti ir anglų bei vo- 
nime nevisose šalyse vieno- kiečių kalbomis. Apie J. 
da. Nepriklausomos Lietu- Krikščiūno darbuotę sunku 
vos atstatyme, kooperaty- butų trumpai aprašyti. Jis 
vai užėmė pirmą vietą, iki pat mirties nepaleido 
Kaip sako: kooperaciją pa- plunksnos iš rankų. Jis re- 
gimdė vargas. Išvargintą, daktorius, Žemės Ūkio Ty- 
nuteriotą Lietuvą koopera- rimo Įstaigos Valdytojas, 
tyvai padėjo atstatyti. du kartu žemės ūkio minis-

Kaip kitose organizacijo- teris, agronomų sąjungos 
se, taip ir kooperatyvuose pirmininkas ir kitų ekono-
pasisekimas yra užtikrintas, minių organizacijų dalyvis, 
kai juose dirba ir vadovau- Jis aktyviai dalyvauja Liet- 
ja sumanus, darbingi ir są- ūkio valdyboje, eidamas 
žiningi žmonės. Velipnims pirmininko pareigas. Nė
šių privalumų kaip tik ne- svetimi jam buvo ir gamy- 
truko. bos kooperatyvų — pieni-

Kooperatininkų šeimoje nių sąjungos “Pienocentro” 
nebėra agronomo Petro reikalai. Čia jis ilgus metus j 
Kregždės. Jo kūnas ilsisi J. ėjo Tarybos pirmininko pa- 
A. V. žemėje. Velionis buvo reigas. Vėliau organizuoja 
žinomas netik kaip ekono- Kooperatyvų Sąjungą “Li- 

kur jis eina pirminin- 
vyr. direktoriaus pa

reigas. Greit jo vadovybėje 
“Linas” perima beveik vi-

mistas - finansininkas, bet nas’ 
ir karštas kooperatininkas, ko ir 
Jis buvo vidutinio ūkininko 
sūnūs, visą gyvenimą su jais 
ir liko susirišęs. Nesvetimi są Lietuvos linų eksportą ir 
jam buvo ir visuomeniniai pradeda statyti didelius li- 

fabrikus. 
“Linui” 

ir uki-

reikalai. Valstiečių liaudį- nu ai dirbimo 
ninku sąrašuose jis buvo Okupantai neleido 
išrinktas i Steigiamąjį Sei- . avo tikslų Įvykdyti 
mą, kuris priėmė istorinę ninkams linų apdirbimą pa
žemės reformą. Toliau jis lengvinti.

KELEIVIS, SO. BOSTON

BOGOTA LAIDOJA RIAUŠĖSE ŽUVUSIUS

JI

leivi” ir 50c. už kalendorių, kams patikėti. Turiu pa- čiajam nupirkau viešbutį. 
Malonėkit ir toliau siunti- grindo ir gyvenimiško paty- Na ir ko daugiau bereiktų? 
nėti. Butų gerai, kad Tėvas, rimo jų pranešimams nepa- Bet, mieli prieteliai, ar 
kaipo generolas, išsigaląstų sitikėti. žinote kas mane taip
gerai kardą ir visiems ko- Praša
munistams liežuvius apka- pagarbos žodžius 
potų, kad jie negalėtų tiek 
daug meluoti. Su pagarba,

Wm. Musteikis.
Scottville, Mich.

žinote kas mane
Prašau priimti reikiamos sugraudino?

Kovo mėn. 9
Jūsų Keistas
d., ’*48 m.

IŠ GYVENIMO

labai

nuo aktyvios politikos nuo
šaliau laikėsi ir organizavo 
Lietuvos Žemės Ūkio ko-

Su Jurgio Krikščiūno mir
timi netekome valstybinio 
vyro, didelio kooperatinin-

operatyvų Sąjungą “Liet- ko ir valst. liaudininkų Su- 
ukį”. Nelengva buvo pra- lo. Jį priglaudė laikinai vo-

Viršuje Bogotos, Kolumbijos sostinės miesto vaiz
das, kuriame matosi riaušininkų išdeginti namai ir 
prišiukšlinta gatvė, o apačioje matosi, kaip laidoja
mi riaušių metu žuvę žmonės. \ irs 300 žmonių buvo 
užmušta per didžiąsias riaušes, kurios nuaidėjo per 
visa pasaulį. Yra spėjimų, kad komunistai suruošė 
t m s riaušes tam, kad pakenkus Pan-Amtrikos konfe
rencijai.

o siek- Kiečių 
žmonių

džioj'e užbrėžto tiksi 
ti. Truko kapitalų, 
ir išplėsto tinklo kooperaty
vų visame krašte. Tą orga
nizacinį darbą velionis ir 
pradėjo vykdyti gyvenime. 
Būdamas visuomet geroje 
nuotaikoje, entuziastas ir
F K

žeme.
-o-

Trečia liūdna žinia mus 
pasiekė, tai mirtis Vinco 
Meilaus. Jis mirė Lietuvoje 
netoli savo gimtinės — Uk
mergėje
lias nebuvo rožėmis klotas.

Skaitytojų Balsai

abus organizatorius Petras Jis kilęs iš vargingos šei- 
nuo jaunų dienų turėjomos

Mielas redaktoriau. 
Nesenai, susidėjus palan- 

Jo gyvenimo ke- kiom aplinkybėms, ištrukau 
iš didžiausio skurdo ir var
go Vokietijoj. Čia naujoj 
tėvynėj įsikūrus, musų tau-

Gerbiama redakcija, 
Perskaitęs jūsų leidžiamą 

laikrašti “Keleivi” aš jį pa-

Ne, nežinome, vienbal
siai abudu atsakė.

—Man graudu pasidarė 
kuomet tu pradėjai pasako
ti apie savo vaikus. Mano 
gi vaikai nors visi perteku
siai gyvena, bet tėvo neat
mena net nė už sudilusį 
penktuką nenuperka atvi
ruką, kad ant gimtadienio 
tėvą pasveikinus, tai ko

Vieną gražų šeštadienio 
rytą pora vyrą, tėvas su su- 

įr prašau jį siuntinė- numi, atėjo į smuklę ir prie 
ti man visiems 1948 me- vieno staliuko susėdo. Ka- ™
tams. Siunčiu pinigus. Su dangi tuo laiku karciamoje (lau‘giau nuo JU ganma n0- 
pagarba, Jurgis Trečiokas, daugiau kostumerių nebu- 

Pickle Crovv, Canada. vo, tad senesnysis sušuko:
______ —Ei, Yanku, eik čia, už-

Gerbiami draugai, fundysiu, išsigersime. Šian-

mėgau

rėti?
—Juk tu turtingas, 

pagalba nereikalinga, 
stebėjo senis.

—Nei jų pinigų aš noriu, 
nei jų pagalbos: Aš noriu 
užuojautos, vaikų simpati
jos. J. D. T.

tau
pa

Aš rašau šį laišką ir noriu dien mano gimtadienis, 
pranešti, kad kaip mano —O kur pinigai? — už
vyras mirė jau šeši metai, kampo karčiamninkas atsi- 
tai aš buvau patekusi į ligo- liepė su paklausimu, 
ninę apie metus laiko ir pa- — a čia, — išsitraukęs 
skui adresas vėl visaip mai- išsipūtusią piniginę parodė 
nėši. O dabar kai apsistojau senis.
savo tikroj vietoj, tai noriu Po poros ar daugiau “sil- 
atsinaujinti savo geriausią tosios’ ir “rudžio ’ stiklinių,
draugą “Keleivį”, kurio aš prasidėjo gyvesnės kalbos. ---------
taip išsiilgau per kelis mė- Įsismaginęs senis, pakeltu 194S m. balandžio 10 d. į 
nesiūs. Čia rasite $5. Tai balsu, pradėjo girtis: New Yorką iš Vokietijos at
bus 3 už mano prenumera- —Turiu gerus vaikus. Jie plaukusiu laivu Marine 
tą, pusė už kalendorių, o manęs neužmiršta. Kas me- Marlin atvyko penki lietu- 
doleris ir pusė aš atnaujinu tai mano gimtadieniui jie vįag kurįe apsistojo pas gi- 
“Keleivį” mano dukterei, prisiunčia man pinigų ir ki- mjnes pažįstamus. At
kuri gyvena Waterbury,
Conn. Su pagarba,

Mrs. K. Vaitonis, piniginę) vaikai susiuntė 
Naugatuck, Conn. man 38 dolerius...

__________ Karčiamninkas ranka pa
rėmė galvą ir per jo veidą 
pradėjo riedėti ašaros, kaip 
kukuliai.

—Yanku, kas tau, ar ser
ai’ skauda ką?
—Taip, skauda.

—Ką?
—Širdį.
Karčiamnikas pakėlęs Švietimo Pasėkos

Atvyko Lietuviai 
Tremtiniai

Atviras Laiškas

ir ki
tokių dovanų. Va kad ir da- vvko; Emilija Labanauskie- 
bar (ranka pakėlė į aukštą Paulius ir Kunigunda 

Variakojai su dukra Jina; 
našlaitė Elena Klipingaitė.

Kovo 30 d. laivu Marine 
Falcon iš Vokietijos atvyko 
Agota Janulienė, JAV pi- 
lienė. Taipgi kovo 31 d. lai- 

oi ar «5kanrta < vu Marine Flasher iš Ang-
lijos atvyko Pranas Janavi- 
čius, JAV pilietis. L. G. K.

J. GLOVACKIUI MONT- 
REAL, CANADA

Gavau Jūsų laišką iš “Ke
leivio” adresuotą man.

Jei Tamstos laiškas butų 
tavo parašytas saikingu tonu, be• '1 1 vi k?v4 VCV v v. 1 *7 O " j • w • • •

gazieta skirtis. Su pagarba, užgauliojimų, tai man butų §alv3 su apsiašarojusiu vei- 
Verorrika Kirveliene, labai malonu su Tamsta as- du pradėjo pasakoti:

” Brooklyn, N. Y. meniniai susirašinėti ir tei- ~zauginau tris sūnūs, 
_____ " sybės dėlei patirti tas ži- kaip

Gerbiamiėii. nias, kurias Tamsta turi. juos.

cvva busiu nenoriu su

regžriė greit sutvarkė ko
operatyvų tinklą krašte, sau duoną pelnyti. Savo jė- tiečiai, sužinoję apie nauja- 
Lietukio geras vardas ir gas jis pašventė kooperaci- kurtus, pasiuntė mums kele- lo paviestką 
prekybinis pajėgumas greit jai. Pradėjo nuo pardavėjo tą spaudos numerių, iš ku- machorkų . 
pasireiškė valstybiniu mas- berniuko ir užbaigė vyr. di- rių ypač man patiko jūsų laukdamas ir siunčiu, “pus
tu ir vėliau jis tapo viena iš rektoriumi milijoninės or- vedamas “Keleivis”. Todėl čai starik kurit”. Ir prašau _ . . _
turtingiausiu kooperatvvi- ganizacijos “Lietūkio”. V. tik gavęs atlyginimą pir- prisiųsti kalendorių. Noriu tiagingai žuvusį broli Pijų 

Meilus nemėgo save rėkia- muosius centus siunčiu no- žinoti, kiek starsas genefo-
muoti, bet dėl savo kuklu- rėdamas jį užsisakyti... Su las suruko per savaitę. Lie-
mo, nuoširdumo, didelio pagarba, A. Kalvaitis, ku su pagarba,

- - » — - - Juozas Tulaba

r>____...<UI

Ne taip senai Kurčums- 
ažuolus. Išmokslinau bibliotekoj, Sunsko rajo- 
Visus, taip sakant, pa- ™’„Kirovo snties’ |vyko ne‘ 

kojų.■ Maršo genei-o- .. Tamstos laiškas tote stor- stačiau ant^ko.p!. ^ , ; ^‘^kiž^ J^MMioteką

" ""5n?pk„ nea kitą'telte butini 1^'™ m“ tarus, kitą — vidurinį Ino- ’.'Pątr" kaimo tarybos 
nleko ne- Kitą kelią, būtent tie.ai pe, kvkĮ>g mįRvtoj „ tre. pirmininkas drg Knazevs- 

' kij. Metęs akį į knygų len

P< 
Tai

“Keleivį” prabilti.
Rašydamas apie Tamstos

nių organizacijų. Lietuvoje.
Vėliau buvo organizuo

tas Žemės Bankas su 5 mil. 
dol. kapitalu. Kooperatyvai 
norėjo ten savo atstovą tu
rėti. Petras Kregždė buvo • , . . .
išrinktas į banko valdybą, J t * .
kur iki okupacijos ir ejo di- steigiamaiame 
rektoriaus pareigas. , Dirb- teigiamajame 
damas finansinėje sryty
turėjo 
vaus darbo
savo dvasioje jis niekuomet Į.o Ij‘audžiai 
nuo jų nenutolo ir visi ko
operatyvai pas jį užtarimą 
rasdavo.

Nors ir pažangus žmogus 
buvo, bet pirmos okupacijos 
metu bolševikai jo senose 
pareigose nepaliko. Jungtinių Tautų organi-

Liudi Lietuvos visuome- nacijos saugumo taiyba nu- 
nė, liūdi kooperatininkai, tarė pasiūlyti išspręsti gin- 
liudi Lietuva netekusi tau- čą tarp Indijos ir Pakistano 
raus ir darbingo sūnaus. dėl Kašmiro provincijos

Sault S-te Marie, Ont.darbingumo ir aukštos mo
jis visų buvo mėgia

mas. Jis būdamas smulkių- 
kilmės nuo jų

įsą gvvenimą nenutolo. ~ ,v , prašo pinigų. Tai ir įdedu

Gerbiamieji.
Gavau nuo Tėvo laišką.

atstovavo
Seime jis 

valst. liaudinin- $3.50. Ale skaičiau jo laiš-

Providence, R. I.

Gcrbiamas administrato
riau.

Atsiprašau, kad pavėli
nau atmokėt skolas tėvui už

finansinėje srytyji; 0 vj nepl.ik]ausomos ką Maiklui, kad po Fliondą kc|il) Ta; (!abal. prisiun.
is kooperatyvų akty- y |aikotarpv pasi- snl.1cu' ! ėiu $3 ant tikieto ir 5bc. už
arbo pasitraukti, betkooperatyvus .Kelelv’ ' V P'“’kalendorių. Tėvai, nevaikš-

šau jam perduoti. Pas mane 
nieko

čiok pėsčias, ba tolima ke- 
Te lengva jiems bus pil- naaJ° nieko nei a. Sesių.' jjnnė jš pi stono į Philadel- 

koji žemelė. K. Biržėm., mrtus gyvenau vienas, oda- ihia manau tėvas jau

nei kuo pažeidęs. Rašiau su 
didele pagarba ir tvirtinau, 
kad jam nebuvo svetimas 
žmoniškumas, kad jam gi
liai rūpėjo Lietuvos gerbū
vis, lietuvių tautos likimas 
ir kad eidamas tuo savo gy
venimo keliu jisai nebojo 
nieko. Buvo atviras nuošir
dus ir drąsiai kovojo su 
maskolių rusifikacija, plie
kė visokius karjeristus, gy
nė teisybę ir užstojo savo 
tautos brolius, kritiškai 
žvelgė į gyvenimą. Supran-

SIULO PLEBISCITĄ 
KAŠMIRE

bar atvažiavo 48 lietuviai pava! <rai per 28 metus tama, kad tokie visuomenės▼ » 11* »A ZA I 1 1 ZAr •» « T ZA » 1 » 1 za a » v > — -aiš Vokietijos. Tai gal ir bu? 
geriau. Su pagarba. Ii 
sveikas, J. Nausėda

Pickle Crovv, Kanadoj.

>as mane keliaudamas. Ke- ,r ponunes veiklos vyrai vi- 
iauk betgi ir toliau, lauksiu tuomet Įsigyja savo asmeni- 

_ nių priešų ir kad tokių prie- 
ir jisai

kas ketvirti dienis. 
garba, Joseph

Su pa-
Staknis,

Antras smūgis, tai buvo 
netikėta mirtis agr. dr. Jur
gio Krikščiūno. Jis buvo y-

Gerbiamas Maikio Tėve. 
Mano trobos duris atda

ros tau visada. Prisiunčiu 
plebiscito keliu. Ar Indija Tėvui ant batu 83, o ant ki
li- Pakistanas su tuo pasiu- tų Tėvo reikalu $2. Žinau, 
lymu sutiks, dar nėra žino- kad Tėvas rūpiniesi ir svei- 
ma- katos reikalais, o ypač da

bar morčiaus mėnuo, tai 
gal

Philadelphia, Pa.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TI RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000.000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

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

PERSPĖJA KOMUNISTUS l.vn.¥’ .Pas apstulbusį iš 
susijaudinimo bibliotekinin
ką pareikalavo:

—Ar neturi ko nors iš gy
vulininkystės srities? — ir 
gavęs keletą žurnalų ir po
puliarių brošiūrėlių, pirmi
ninkas pradžiugino biblio
tekininką vertingu pripaži
nimu:

—Didelis dalykas — 
mokslas!

Švietimo vaisiai paaiškė
jo po keletos dienų. Pirmi
ninko patvarkymu, biblio
teką perkraustė į astuonių 
metinį drėgną kambarėlį rū
syje, o buvusias bibliotekos 
patalpas pirmininkas pa
skyrė savo kiaulėms. Kai 
bibliotekininkas pasistengė 
labai atsargiai pirminti pir
mininko parėdymų klaidin-šų okupantų tarpe 

turėjo.
Jei Tamsta gali įrodyti, 

kad Jūsų brolis tokiu nebu
vo, tai prašau tuos turimus 
dokumentus ir liudininku 
parodymus viešai paskelbti.

Dėl Tamstos brolio mir-

durną, apsišvietęs gyvulių 
Italijos vidaus reikalų mi- savininkas tuoj pat pacita- 

nisteris ?.Iario Scelga prieš vo jam iš gautų brošiūrų ša
lin kimus mobilizavo visą kinį, kur tvirtinama, kad 
Italijos policiją ir žandarus kiaulėms reikalinga sausa 
tvarkai palaikyti ir sako, jei ir šilta patalpa”

Kad tu, Tėve, ne vienas turi . 17ei tamstos oroiio mir- komunistai bandys smurtu “Krokodil”
visokių t’ 'Gelių ant šios ^e.s nesu teigęs, kad ■tikrai pagrobti valdžią, jie susi- Šitokie dalykai galimi tik 
ašarų pakalnės. Aš taip pat taiP buvo. Kasiau pagal ki- su policijos, karinome- komedijoj arba “įvykdyto-
turiu visi Hų trobelių, bet parodymus, (jai jie ma- nės ir žandarmerijos kulip- jo socializmo tėvynėje”, 
aš neapznaiminu visam /uklaidimo. Jei Tamsta komis. J. Jurgunas.
svietui say 1 trobelių, kain turi kitus įrodymus, tai vie-

•ai nes aš neturiu sai Juos ir paskelbk. Kas 
norės patikės. Juk pats 
Tamsta suprask, jei kas iš 
asmeninių priešų tikrai bu- 

užmiršk atnešti tŲ Tamstos brolį nušovęs— 
negi jisai atvirai pasisakys?

Esu ne tik teoretiškai

Gerbiamas Maikio Tėve, 
Atsiprašau labai žemai, 

negalėjau greičiau tau 
prisiųsti grašių. Neužmiršk,

turi

kad

morčiaus menuo, 
kur sugausi morcavą 

gyvačiukę ir įdėsi Į buteli, 
o sauso gyvulėlio negalima 
laikyti butely, nes užtrokš. tu‘ padar;

savo locr.os gazietos... Aš į 
šią gromatą įdedu čekį ver-. 
tės $4 ir L.nkyk mane ant

tai užpilk gero štofo. Kai 
tokios liekarstvos susistovės 
ir išmesi gerą klebonišką, 
tai visos kvarabos apleis. 
Lieku su pagarba,

Jonas Balionis.
Brockton, Mass.

Gerbiamas Tėvai,

toliau ir 
kalendorių. •

Nebijok. Seni, ... ----
krypsiu i' vėžių, aš jau per- ‘)o met.L pažinęs, bet jį 
ėjau per r elnyčią. Su ge-

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ

as neis-

Jau per daug panaberna.' kumponas.--- i jj . - ąU!
rais linkę nais tavo senas

pasidarei. Kai tik neužmo
kėjau už tavo gazieta. tai 

nepranešęs ir sulai
kei jį siuntęs. Žinau, kad aš 
tavo gazietą jau skaitau

aslas J. Levulis,
Detroit. Mich.

praktiškai išgyvenęs, todėl 
jų viešai skelbiamiems do
kumentams nesu linkis tuoj 
patikėti, iki greta tų‘laiškų 
dar nebus kiti įrodymai.

O Tamstos brolio laiš
kams patikėsiu tik tuomet, 
kuomet jie bus fotografijos

— arba —
Komunistų Diktatūra 

Šviesoje.
Faktų

Gerbiau ieji,
Prisiunčiu 3 dol. už “Ke- , . _

virš 20 metu? Atmdo. kad i It i'Į". So.-. už, kalendorių ir Rav}a“*5 ’Paudoje paskelb- 
- - - - • • stka. Su pagar- įasyseną pažįstu.

J. Gudauskas, . Atleisk, mielas tautieti J. 
inelander, Wis. Glovacki, už tuos mano at-
____ ’ virus žodžius ir nepyk kad
administracija, nesu linkęs beatodairiniai 
3-dol. už “Ke- nvt Tamstos bičiulių laiš-

senatvę pasidarei labai der 
žingas ir niekam į kreditą 
nieko neduodi. Taip ir rei
kia. Užtad aš tau prisiunčiu 
penkinę ir žinok, kitu rozu 

'paragink miJ^e, nes aš kol

50c.
ba,

uz paviei

K

(Jerbian; 
Prisiur

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų, ta
čiau tikros teisylM's apie ją l>eveik 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 teisyl>ė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadway.
KELEIVIS”

So. Boston 27, Masą.



Poslapis 5ė5tas Keleivis, so. boston Nr. 16 Balandžio 21 d.. 194$ m.

Moterų Skyrius
ŠJ SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENĖ

ĮDOMIOS VESTUVES

VOKIŠKA ŠVENTOJI SUTRAUKIA MINIAS

Theresa Neumann iš Konnersreuth pagarsėto, kaipo “stebuklinga moteris’ 
Kiekvieną metą didįjį penktadienį jos rankose ir kojose atsidaro žaizdos, ku
rios, sako. labai primenančios Jėzaus žaizdas prie Kryžiaus. Daktarai ir kito
kie tyrinėtojai dar negali išaiškinti, kaip tai pasidaro, o daugelis vokiečiu 
renkasi prie Theresa Neumann namų ir laukia iš jos visokiu stebuklų. Kairėj 
matyti ta vokiška šventoji, o dešinėj matosi prie jos namo susirinkusi minia.

’Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

faktų Šioje knygoje telpa daugybė nau- 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- jų, labai gražių ir juokingų montuo
ju. Visiems kyla klausimas koiel gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
Rusija nesu.-iatrra su kitomis vaistu- darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
bėinis ir kodei Rusija nenori įsileisti tautiškos, humoristiškos ir laisvuma
is kitur žmonių vasižiurėti kaip ji niškos. V isos skambios, visos geros, 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar Tinka visokiems apvaikšėiojimams, 
yra demokiatpa, kokie daroininkų baliams, koncertams ir t.t. Antra
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų pagerinta laika. Raina ........... 25c
pragyventi . liabar rusai sako kad i\ai . i> * m,/,,, <i
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. UZIAIN ariCIAl
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa gu Amerikoj munšaino. Šioje kny- 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- goję telpa net 72 “Džian Bambos 
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa- spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, Rū
kymus į šiuos klausimus galėsi gau- moristiški straipsniukai ir juokai, 
a nusipirkęs naujai išleistą knygą. Antra pagerinta laida. Kaina 25c. 

’** puslapių didumo. Kaina 50 centų, TEORIJA
DELKO REIKIA ŽMOGUI Šis veikalas trumpais ir aiškiais
/’vijt (□ VAI PYT? faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
unitl IK VALUI 1 . draugijos formos, ir kodėl turės bu-

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai- NIHILISTAI
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas Tragedija trijuose aktuose. Veika- 

daugiau spėkų, kitas jas nerstato nužudymą caro Alek- 
žmogui reikia cuk- sanjr<J n. Labai puikus ir nesun
kiau panašių daly- j.jaį scenoj perstatomas veikalas. Iš 

viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

maistas duoda 
mažiau ? Deiko 
raus. druskos ir 
kų ? Kodėl jam reikia riebalų? Ši 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ....................................... 15c

Ka Pasako Veido Išvaizda
€ ’

-------------- Praeitą savaite Los An-
Yra žinoma, kad nuo se- ištvermingi ir gabus, kaip ir geles, Calif. teisėjas Sęott 

nu laikų žmonės sprendžia beturčiai studentai. ' nuteisė viena motiną, Mrs.
apie kitus iš jų išvaizdos. 6. Yra manoma, kad jeigu Shirleen Kunin, kalėti nuo 
Da ir siais laikais dažnai žmogus kalbėd amas su j metu už žiauru mu-

MOTINA NEBEMATYS 
SAVO VAIKO

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, bažnyčios autoritetą ir faktais pa- 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. rodo,'kad jis nėra joks Kristaus vie- 

25c tininkas. 224 pusi. Kaina —. $1.25

EILĖS IR STRAIPSNIAI

Puikiai iliustruota. Kaina

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

kuria per amžius? šį

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

girdeli. kad žmogaus kitutenka
būdą galima pažinti iš to, 
kaip jis atrodo. Pavyzdžiui, 
jeigu žmogus turi didelę no
sį. tai jis yra gudrus: dide
lė kakta turi reikšti žmo
gaus mokytumą, o didelės 
ausys — gerą širdį. Ir taip 
toliau.

Bet pažiūrėkim, ką apie 
tai sako rimti žmogaus fi
zionomijos žinovai. Jie 
daug laiko pašvenčia žmo
gaus kūno sudėčiai tirti.

Floridoj ištekėjo bostonie- nas jų yra daktaras, antras 
čių Višniausku anūkė. advokatas, ir abiem gerai

-------- sekasi. Tėvai dabar gyvena Taigi pasiklausykim jų nuo-
Šiomis dienomis St. Pe- Dorchestervj, Bostono prie- monės.

tersburgo mieste. Floridoj, miesty. 
įvyko Įdomios vestuvės, le
nai ištekėjo Anita Louise 
Adalian, kurios motina, 
taipgi Anita, yra bostonie-

Antano ir Onos ViŠ-į Miškas ūžia, miškas gaudžia.

LIETUVOS MIŠKAS

cių
niauskn duktė.

Draugai Višniauskai, ku-

Tartum amžių dainą audžia—
Į Gilią, plačią ir galingą—
; Apie praeiti didingą, 

rie dabar vadinasi Westais, j Liūdinčius milžinkapius, 
yra pažangus žmonės ii. il~t Apie vyrus karžygius.— 
gamečiai “Keleivio skaity- yartum žadina lietuvi 
tojai. Kai “Keleivio redak-į senovės būvi...
torius S. Michelsonas atvy-'
ko Amerikon, jis apsigyve-Į Miško gaudžianti daina— 
no pas draugus Višniaus- Lyg ta motinos ranka: 
kus. Jų auksaplaukė dukre- Tartum guodžia, tartum glosto.

Ir priglaudžia, ir sušildo, 
širdį ilgesio pripildo...

lė Onutė tada buvo dar “ba- 
bv”, bet labai graži mergai
tė. Augdama ji darėsi dar 
gražesnė. Musų koncertuo
se ir šiaip vakarėliuose ji 
būdavo tikra pažiba. Kai
ji gavo Bostono banke pir-1 _,J ‘ , Menesienoie melsvoi.mutinę tarnybą, ją pamate J
Mr. Charles Adalian. orien- Lyg pro sapną — tolų. gilų — 
talių karpetų importuotojas iš tų ošiančių šakų 
—pamatė ir tuojau Įsimylė- Lyg atgyja, lyg iškyla 
jo. Netrukus jiedu susituo- Vaizdiniai laiku senų...

Ir atrodo — be žinios tu 
Nuplaukei it debesėlis 
Miško gaudžiančioj dainoj.— 

sielis Nemunėlio

kė ir išsikėlė į St. Peter
burgą, Fla.. kur p. Adalian 
išvystė labai didelį ir sėk
mingą karpetų biznį. Jiedu 
užsiaugino tenai labai gra
žią dukterį. Anita Louisę. 
kuri šiomis dienomis susi
tuokė su Mr. Donald Glen 
Rader iš Columbus. Ohio.

lialys Sruoga.

VALGIAI

žmones kuria per amžius? Sj mtri- ... , . ,
guojantį politiškai-ekonomišką klau- Visokiuose kraštuose žmones Kar
simą aiškina garsusis Vokietijos so- bin° įminus dievus. Dievų garbmi-
ciaiaemokratų teoretikas Kari Kaut- mas keitėsi. Kodėl. Kokius dievus

Kaina ................................... 10c Karoino musų bočiai ? Kokias ziny-
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa- 

Tai didelio for- 
puslapio knyga. .. $1.00

sky.neziuri jam tiesiai i šimą savo dvejų metų mer 
akis. bet laiko savo akis nu- gaitės. Maža mergytė nuo KUNIGŲ CELIBATAS 
leidęs žemyn arba į salį. tai mušimo mirė. Virš to, teisė-
jis yra arba vagis, arba
lagis, arba kitoks apgavi- visam amžiui matyti savo
kas. Bet Colgate Univeisi- sunu, kui's dabar vra tik peTskaityti kiekvienas vyras 
tetas patyrė, kad žmonės, vieno mėnesio amžiaus. Tą
kurie kalbėdami žiuri kitam teisę teisėjas atėmė ir vai- papultų į tokią kunigų globą. Para- 
tiesiai į akis, nėra nei kiek kučio tėvui. Teisėjas sakė: D”
teisingesni, kaip tie, kūne “Vaikas turi teisę užaugti ir Kaina .......................

nebūti laikomas biauriau, MATERIALISTIŠKAS

Sali. tai mušimo mirė Virš to teisė- parodo, kodėl Romos skaitęs šią knygą,iliuziniu nuic. » irs tu, įcuc popiežiaus kunigai nesipaciuoja. Čia inato 271 
me‘ jas atėmė tai motinai teisę išaiškinta visa jų bepatystės istori

ja, jos pasekmės ir doriškas dvasis- cirmc R AI C AI r, x A TT - - . kijos nupuolimas. Šią knygą turėtųBet Colgate CniVei"Sl- sunu kurs dabar vra tik perskaityti kiekvienas vyras, tėvas- Gražios eilės ir dainos.
- - - - - - įr jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų sudėtos jvainos ...

moterys, dukterys ir mylimosios ne- apie musų tautą, apie šeimyną ir 
~ apie darbą. Toji knyga palinksmins 

laisvas nuo darbo valandas. Di-

Čia yra 
lietuviškos dainos

jūsų

žiuri žemyn arba į šalį. Tar
pe vagių ir žmogžudžių ne- kaip šuva”. Teisėjas 
daug esą tokių, ką žiuri že- kad tokių tėvų namai 
myn. Jie žiuri kitam tiesiai tinkama
į akis ir meluoja, kaip pa
samdyti.

Ar tiesa, kad riebus 
ra linksmesnio ir 
budo, kaip liesi?

Taip, tas tiesa. Nutukėliai 
vra meilesni, netaip greit

Šamogitia delio formato, 223 puslapių knyga, 
25c' kurioje yra daug visokių eilių ir dai- 

1 nų. Kaina ................................... $1.00

i.

vieta 
ir nepripažino 
vaiką globoti.

vaikui
tėvui

sakė,
nėra

augti
teisės

ISTORIJOS SUPRATIMAS
Ši knygelė aiškina proletariato fi-

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas 

Salemono galva.
Sapnininkas 

Išaiškinti visokie

1. Daugelis mano, kad 
žmogus su ilgais pirštais tu-C? O A
ri būti koks nors artistas — 
pianistas, smuikininkas ir
tt. Faktas gi vra toks. kadi- , . , j - „ •
daugumas artistu turi tnim-| SUI ?ksta, n bendiai tun ge- 
pus ir bukus pustus.: labai "'esn-' bu(b> neSu llesl- 
maža artistų yra su ilgais 8. Yra sakoma, kad žmo- 
pirštais. (Lietuviai sako, gus su didelėmis ausimis 
kad ilgi pirštai reiškia pa- yra geros širdies, bet nepa

sižymi dideliu protu,- grei
čiau tinka asilų
kompanijai. Tas

linkimą vogti. — Red. L
2. Daug kas mano, kad 

jeigu žmogus turi. smailą

geresnio TĖVYNEI.

Lietuva tėvyne. 
Brangioji šalelė! 
Senovėj tau pynė 
Vainiką mergelė.

losofiios mokslą. Jei nori žinoti, kasi®“ .
Susd° t^SaigkiriSiUknyS£ ^°° knyga. Kaina $1.00
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuo- JUOZAS STALINAS 
jama. Kaina ............................... 25c Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas

i pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
žEMAITeS RAŠTAI i jis įgiję valdžią ir pabalino savo bs-

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- vysius draugus'. Labai įdomi knyga, 
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar1 Kaina.................................................. 25c
žinote, kad ji buvo paprasta kai-1 ___
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, KODĖL Aš NETIKIU
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip «
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. I UlfcVJ}.
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, negali tikėti. Pilna argumentų, ku-
kurj tūkstančiai žmonių gyvena, bet1 rjų nesumuš joks jėzuitas...........20c
žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- IPn„TVIlT
rių kiti nepastebejo, ir gražiai juos L.IE<1LV1Ų ftALKUri
aprašė. Žemaitė vra daug raštų pa- GRAMATIKA
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke-1x . 
leivis” parduoda jos raštus parašy- Pritaikyta Amerikos lietuviams, 
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- tinkamai išmokti savo tėvų ka.ba, 
se raštuose ji gražiai aprašo., gra- o senimas irgi dažnai nori pagilint 
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- savo raštišką lietuvių kalbos žinoji- 
sų gyvenimo būdą ir musų papro- mą. Šita gramatika yra tinkama vi- 
čius. Knygoje yra paveikslas su gar-! siems, kas nori gerai lietuvių kai
šios rašytojos parašu, taipgi paveik- bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
šiai vaikų prieglaudų, kurias Že-; Kaina tik ...................................Jl-OO
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks-1 > vti/.vac t irnfilas žemaitės kartu su Andrium Bu- UIGUh
lota ir Al. Bulotiene. Bulotos žiau-. Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- Dr. F. .Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, ir papildyta laida. Kaina .... 25c
laUisk'aK^nSar^taiS..lr.reUiS.PaVe50^ KALENDORIUS 1948 M.

Jau galima ■isisak.'t 1948 m. •"Ke
leivio'* kalendorių. Tai 96 puslapių 

(l,t knyga: Kaina ............................... 5#c.
Neužsitikintis Vyra; (2, Žydinti Gi-į ................
ria; (3) Klaida; (4, Korekta. Jose “Keleivi*, 636 Broadway, 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c

Iš rūtų žaliųjų,
Bij.unų raudonų.
Iš rožių baltųjų. 
Gvazdiko geltono.
Dainas tau dainavo 
Sesytės — lietuvės,
Ir gegė kukavo 
Ant medžio viršūnės.
O šiandien... tėvyne. 
Dainų nebgirdėti:
Jas priešai pamynė... 
Ach! reikia liūdėti.

S. Žemaitukas.

Kreipkitės pas tuos, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

ir mulkių 
visai ne-1 

tiesa. Žmogus su didelėmis 
ausimis paprastai yra ne 
tiktai geros širdies, bet ir 
išmintingas savo artimųjų 
vadas: jis ne “pagirų puo-

greičiau protauja, negu bu- daf.’'' bet kuklus’ rimtas pi' 
kanosiai ir plaėiasmakriai. : “ “'Daug yra įvairių paša-

3. Bendrai yra manoma, kų apie plikagalvius vyrus, 
kad mažo ūgio žmogus ne- Bet štai ką apie tokius sako 
turi tiek proto, kiek didelis, mokslininkai: Visų pirma, 
Yra net ir priežodis: “Kiek vyrai su nuplikusiais pa- 
žmogaus. tiek ir proto.” Ši- kaušiais yra dideli meilu- 
ta nuomonė irgi klaidinga, žiai. Jų hormonų liaukos 
nes gerai yra žinoma, kad veikia jų nervus labai smar-, 
mažo ūgio žmonės daugiau- kiai, todėl jie ir nuplinka 
šia yra paveikė pasaulį, taip greitai. Bendrai imant J 

jie yra geros širdies, ypač! 
gražiajai lyčiai.

10. Žmogus su didelėmis 
akimis visuomet išrodo gra
žus ir žavėjantis; moteris, 
kuri turi dideles akis, gra-i 

. žiai atrodo. Didelės akys' 
1 ‘""“ dažniausia yra mėlynos, la

bai retai rusvos. Bet toks;
„... asmuo yra labai nervuotasgiazi, taines jo taip;

” liau-

nosį ir smakrą, tai iis yra 
silpnos valios. Bet tai netie
sa. Smailanosiai ir smaila- 
smakriai žmonės paprastai 
yra labai apsukrus ir daug

Kaina
PAPARČIO ŽIEDAS

Ir keturios kitos apysakos:

So. Boston 27. Mass.

Kaip kepti bulves su 
lupinom.

Keptos bulvės su lupinom
... . ,. . yra labai geras priedas prieAbudu jaunavedžiai dar te- bet kokios k ‘tos mį0? 

belanko universitetą. Amerikoje jos labai madoj.
Jos valgomos su

paveikę 
Štai pavyzdžiai: Napoleo
nas, Cezaris, Nelsonas. Mo- 
zartas. Michelangelo. Chur- 
chillas. Kai kurie šitų gar
senybių buvo vos tik 5 pė
dų ūgio. Taigi aiškiai ma
tom, kad žmogaus ūgis ne
turi nieko bendra su 
ar gabumais.

4. Daugelis mano 
jeigu moteris vra

kad 
tai įŠitos vestuvės mums yra yaigornos su lupmomis. mntpr-

įdomios tuo. kad, rodos, da Bet jos turi būt iškeptos tin- ~ j. i *r labai piktas,
tik vakar Onutė Višniaus- ^amu budu. Ir štai tas bu- ka;n alvva^neii m ai5*/ vadinamoji “thyroid
kiutė dainavo ir šoko musų das: S, vandeniu žin nX ka. Perdau* veikia. Ir bend-
parengimuose soutn Kosto- Išrink bulves vienodo di- draugauja su grožiu. Argi 
ne, (a tik vakar jaunutė fiumo, sveikas, lygias, gerai tai tiesa? žinoma, kad

o siamuen jau nušveisk jas šepečiu su van- Gomeli Universitetas stebė- 
įsknmingas deniu ir nusausink. Tada jo šitą dalyką tarp mergai-

- c , vestuves. Kaip geraį ištrink jas taukais ar čių studenčių. Pasirodė štai 
greitai slenka laikas. kitokiais riebalais. Sudėk Į kas: studentės, kurios gra-

pečių ir kepink 425 laips- žiau išrodo, tvarkingiau 
nių karšty apie 45 minutes, rengiasi ir dailiau plaukus 
Išėmus iš pečiaus tuoj Į- susišukuoja, tos visuomet ir 
skelk aštriu peiliu du kartu, moksle gabesnės, ių pažy- 
kad pasidarytų įpjautas mėjimai geresni, negu apsi- 
kryžius. Iš apačios bulvę,leidusių ir susivėlusių sesu-

sonai dabar viešėjo jų viloj i'YsFaUR^’ T . F’uv^ąi čių.
kelias dienas ir išsivežė la- atsivertų. Į tą atsivėrimą į- o. iia nuomonių, kad
bai malonu įspūdį. Tėvai spausk šmočiuką sviesto, turtingų tėvų vaikai nėra i-- - i . . nabnrstvlc rlriiclrnc tninuti tokio criibnc

mergaitė,
matome
dukters

Onytė Višniauskiutė - 
West turi labai gerą vyrą ir 
labai gražiai gyvena. Ponas 
Adalian yra labai gabus 
biznierius ir labai malonus, 
svetingas žmogus. Michel-

rai, asmuo su didelėmis aki
mis yra labai aistringas. Vy- 

ne* rams todėl patartina saugo-; 
tis motėm su didelėmis, 
mėlynomis akimis, nes tos 
akys gali jus suviliot ir į pa
gundą nuvesti.

Ona Kubiliene.

fali džiaugtis turėdami to- pabaistyk diuskos, tiuputį tokie gabus, kaip beturčiu Fą laimtnS dukted |»PW, »' karštas duok sta- vaikai. Minnesotos Univen
lan. Žiūrėk, kad kiekvie- sitetas šitą klausimą studi-

Draugai Višniauskai-Wes------—’—« » <
tai turi da ir du sunu; vie-

TRUPINUKAI
Bendrai imant, per metus 

žmogus gauna maž-daug 
dvi slogas, kurios ligonį 
kankina mažiausiai po 5 
dienas.

Kad nuimti maliavą nuo 
lan. Žiūrėk, kad kiekvie- sitetas šitą klausimą studi- stiklo, suvilgink ją karstu 
nam valgytojui išeitų po javo ir atrado kad turtuo- uksusu, o ji nusitrins šluos- 
bulvę. 1 lių jaunuoliai yra tiek pat tant.

a KELEIVIS“
YRA GERA DOVANA MOTINOS DIENAI 

Užrasykit Jį Savo Mamytei

PAAIŠKINIMAS:
Motinos Diena šįmet pripuloa gegužės 9 d. Kiekvie

nas geras sūnūs ir gera duktė tą dieną nuperka savo mo
tinai kokią nors dovaną. Jeigu jūsų motinėlė da neskaito 
“Keleivio.” mes patartume užrašyt jį jai kaip dovaną 
Motinos Dienai. .

Prašom prisiųsti mums jos pavardę ir adresą, pridėti 
$3.00 ir paaiškinti, kad tai yra motinai dovana. Musų 
administiacija nusiųs jai apie tai pranešimą ir pasvei
kins, kad ji turi tokį gerą sūnų ar dukterį. Ir siuntinės jai 
“Keleivi” apskritus metus. Tai bus jai maloni dovana.

“KELEIVIS”
fiSd Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Iš Plataus Pasaulio
Suomija

Suomi ia

I tis.
* kur

“Laiminga”
pasirašė “savi- 1 «« su

Maskva vagia tik ten,1 
nėra rimtos apsaugos.

Tai kodėl tiek daug kal
bama apie karą? Tos kal
bos ir visokiausios “propa
gandos” tai yra, kaip dvejų 
peštu k ų “pasikalbėjimai 
prieš muštynes. Retai mu-rusai pasi- tarpės pagalbos paktą

unkiaisiais Maskva. Pagal tą paktą ru- seikos susimuša be įsikarš-

Tankai Berlyne
Berlyne vykstant- i a m 

“prestižo kare” 
rodė su savo 
tankais. 100 sunkiųjų rusų
taukų “Stalin” atvyko Į 
Berlyno priemiesti ir susto
jo netoli amerikiečių ir an
glų okupuotų miesto dalių. 
Pagal susitarimų rusai netu- 
įėtų teisės laikyti Berlyne 
sunkių ginklų, bet ką reiš
kia rusams “susitarimas”?

sai negalės laikyt! 
menės suomių 
kos metu. Bet 
praneša, kad komunistas

kuriuo- čiavimų, be rėkavimų

Filipinų Prezidentas
Balandžio 16 d. Maniloje, 

Filipinų sostinėj, nuo šir-
dies smūgio staiga

vidaus reikalų 
padidino ten 
licijos skaičių 
ninku, kurių daugeli 
susikalba 
mija neištrūks 
meškos glėbio.

iri
zemeje tai- keiksmų. Prieš muštynes vi- 
iš Suomijos sada eina liežuvių miklini- 

mas, užgauliojimai, išsity-
įr. i misteris čiojimai ir tik tada, kai jau

politines po- 
3,OOP i.oiici-

žodžiai yra 
leidžiama Į

suomiškai.
vos 

iuo-
rusiškos

Jis pats ar kas jį žino malonėkite 
pranešti “Keleivio" redakcijai, už ką 
tariame is anksto ačiū.

ir pakaustys, tai kaip 
paskui Įrodysime, kad 
nesame drambliai, bet 

zuikeliai? Ge- 
jau iš anksto pasisau- 
ir po kojomis nesipai- 

’ nioti...
Panašiai ir tie musų kai 

kurie bolševikėliai. Jie jau 
bijo, kad jų kas nors neira- 
šytų Į “vadus” ir nepakaus
tytų. Dar ir Įsakymo “pa
kaustyti” nėra, o jie jau 

i auseles suskliautę bėga Į 
tyliųjų knisikų eiles ir ma
no visus nemalonumus ra
miai peržiemavoti.

Jei jau nuo kalbų mūsiš
kiai taip išsigando, tai kaip 
butų, jei kada kas nors ko
munistus rimtai pačiupinė
tų? Kiek iš jų beliktų Stali
no vieroš avinyčioje tarpe 
palaimintųjų ubagų dvasio
je, kurie rojaus vaisius gar
bina jų nematę, neragavę 
ir dargi iš’tolo neuostę?

Norwocdistis.

gaus 
mes 
mes 
tik paprasti 
riau 
goti

TRIESTO PASIENIS NERAMUS

Aš Mikalina Liaudinskaitė ieškau 
Petronės, Pranciškaus ir Rapolo ga
balų, kilusių iš kaimo Kunigų, Kai
melių parapijos. Jie patys ar kas 
juos žino malonėkit man parašyti, 
turiu svarbų reikalą. Už pranešimą 
tariu ačiū. Mano adresas: (16)

Mikalina Miežis
45y Essex .-t., Brooklyn, N. Y.

APSIV ĖDIMAI
Paieškau apsivedimui geros mote- 

i iskės. Prašom rašyti tokiu adresu, 
žinių suteiksiu laišku: T. S. L.

G75 E. 8-th st.. Shoe Store,
So. Boston 27, Mass.

iį .hs Įkaista n 
išsemti, tada 
darbą kumščiai. _. ;

Musų laikų valstybės, 
nor.- jų priešakyje stovi la
bai gudrus žmonės, elgiasi, 
kaip tie peštukai. Kas tai 
yra ta “propaganda”, kurią 
rusai leidžia prieš Ameri
ką? Nugi, niekas kitas, 
kaip užgauliojimai, Įtarinė
jimai ir keiksmai. Į rusų 
propagandą reikia atsakyti 
irgi propaganda, nors ir 
daug rimčiau, bė išsišokinė- 
jimų ir užgauliojimų, bet 
neviniojant žodžių Į paku
las. Taip ir eina “pasikal
bėjimai” per spaudą, radių 
ir kitas priemones

Buvęs tremtinys-lietuvis, US pi
lietis, praleidęs antro pasaulinio ka
re pragarą Europoje, netekęs tėvų, 
giminių ir artimųjų, dabar prulcdąs 
gyvenimą tarp svetimųjų gimtajame 
krašte Amerikoje, ieško rimtos gy
venimo draugės. Pageidaujama išsi
lavinusi, vieniša ir vargo mačiusi pa
nelė ar našlė 3(1 iki 36 metu am
žiaus, ūgio tarp 5 pėd. 6 c. iki 5 p. !) 
colių, lytiškus su fotografija siusti:

H. Douglas, c-o .Joseph Kovalik 
l«ly Peoria st., Chicago 8, 111.

(1C)

Mirties Bausmė Anglijoj
Anglijos parlamentas 245 

balsais prieš 122 nubalsavo 
panaikinti mirties bausmę 
už žmogžudystės prasikal- 

prezidentu timą. Nutarimas padarytas 
penkiems “bandomiems” 
metams. Jei pasirodytų, 
kad prasižengimų skaičius 
dėl mirties bausmės panai
kinimo padidėjo, tada mir
ties bausmė butu vėl įvesta.

mirė Fi
lipinų respublikos preziden
tas Manuel A. Roxas. Jis 
buvo gimęs 1892 metais ir 
buvo išrinktas
1946 metais.

Francuzai Indokinijoj
Franci jos kolonijoj Indo

kinijoj dar vis eina kruvini 
mūšiai tarp francuzų ir 
anamitų. Francuzai turi to
je kolonijoje 110,000 karei
vių, kurių skaičiuje yra 
60,000 europiečių, 15,000 
arabų ir 35,000 vietinių ka- 
įeivių. Anamitai, sako, turi 
70.000 partizanų.

Laisvasis Triesto miestas gyvena neramias dienas, 
eina kalbos, kad miestas bus grąžintas Italijai. Kad 
i laisvąją teritoriją neatvyktų nepageidaujami žmo
nės policija pasieniais tikrina keleivių pasus ir pra
leidžia tik tuos. kurių popieriai yra visiškai tvarko
je. čia matyti, kaip pasienio sargybininkas tikrina 
dvejų mergaičių popierius.

Skandinavija Valosi
Visuose Skandinavijos 

kraštuose eina didelis gink- 
lavimasis prieš galimą ru
sišką “draugystę” ir kartu 
eina valymasis nuo komu
nistinių agentų. Iš unijų ir

Japonai Krikštysis?
Iš Japonijos praneši, kad , 

ten Įtakingi žmonės siūlo 
imperatoriui priimti krikš
čionybę ir patraukti paskui 
save visus japonus. Sako 
“krikščioniška Japonija” 
tikisi susilaukti geresnių 
taikos sąlygų iš Amerikos.

į sauli žiuri rusų akimis ir 
nege

paraginimas padarė gerą Į- 
taką, jau rengiamasi prie

Ieškau Darbo Už šeimininkę
Tvarkinga, gerai stovinu moteris 

ieško darl>o už šeimininkę arba naš
laičių auginti geruose namuose. Ra
šykit: Box 3065 (17)

173S) So. Halsted st., Chicago 8, 111.

Ieškau Darbo Ant Parmos
Ieškau darbo farmoje, aš moku, 

karves melžti, teamą draivyti, arti, į t; e

ŽMOGAUS SVEIKATA 
TAI ŽMOGAUS TURTAS,

dėlto kožnas turi rūpintis, kad bū
tum sveikas. Yra svarbu ir labai 
naudinga susipažint su M- J. Švilpas 
išdirbtum Mostim, kurios yra geriau
sių registruotų aptiekorių priežiūroj, 
kaip E. .Beir s. M. J. Švilpas Oint- 
ment ar Salve parsiduoda aptiekose 
ir prisiunčiam, kur tik pareikalauja 
Amerikoje ir kitose šalyse, kur tik 
galima. Draugai, kurie turit gimines 
ar draugus kur nors Europoj ar ki- 

šalyse,- jie yra biedni. Pasiuskit 
jie bus labai dėkingi už tokias 

’ ' mosčių ir
Ar nuo žodžių ir propa- kas tik Maskvai yra

greit bus einama• ras”, tą iie puldinėja ir pra- drabužių vajaus pravedimo koioveitytT,'“galiu di’bti pieno’ūkyje štai* vardai
prie karo, Į tai tik ateitis at- vardžioja. Šiandien jie už ir prie kitokių darbų. d[r^s,ev^Tosedafarik«Xu sti>ėiamo- “uo kokių ligų gydo:,__
sakys. Greito karo prana- Wallace, kaipo tinkamiau- “Keleivio” Skaitytojas.
šai gali apsirikti. Bent taip sĮ Rusijai kandidatę 0 ka- --------------
man atrodo. J. Str. da nors 

Baltimore, Md. Wallace 
--------- likimo...

jie tikisi, 
susilauks

kad ir 
Benešo

Orlaivio Nelaimė
Amerikos keleivinis or

laivis skrisdamas iš Indijos 
Į Ameriką per Airiją, nu
krito

Dėl Žurnalo Leidinio
Gerbiami “Keleivio” lei

dėjai,
Skaičiau “Keleivyje”, kad

BARRE PLAINS, MASS.

Mirė Silvestras Kirvelavi- • -- •C1US
Penktadieni balandžio 9 

d. čia mirė Silvestras Kir-
Staiga čia mirė Mrs. Bag- 

Įdienė, palikdama savo vyrą 
ir šeimos narius dideliame velavičius, sulaukęs 67 me-

praeitą ketvirtadienį 
valdžios Įstaigų pašalinami Airijoj ir sudužo. Nelaimė-
komunistai, kaipo svetimos 
valstybės agentai ir šnipai. 
Skandinavijos šalys jokiu

je žuvo 30 žmonių. Iš nelai
mės išsigelbėjo tiktai vie
nas žmogus, kalifornietis

budu nesiduos Įtraukiamos Mare Worst. Žuvusiųjų 
Į sovietišką “draugystės” skaičiuje yra 19 amerikie-

eina pasitarimai dėl leidimo Hudėsvie. Jos staigi mirtis tų amžiaus, 
bendrai Lietuvių Darbinin-' -
ku Draugijai ir LSS oreani- į v.* •

vaujant dideliam draugų Ieva 
ir pažįstamų burini. Tebu- vich 
nie jai lengva Amerikos že- Mrs

maisa. cių.

KAS MUMS RAŠOMA
Ta “Tarptautinė Padėtis”

Ar bus karas? Ar greit 
Amerika lupsis su Rusija? 
Ar Amerika “minina biz
ni"? Ko tas “ruskis” no- 
ni?... Tokie klausimai da
bar vienaip vien girdėti 
žmonių pasikalbėjimuose. 
Tokie pašnekesiai man pri
mena senus laikus Lietuvo
je, kada buvau nedidelis 
vyras ir ausis ištempęs 
klausydavausi, kaip suaugę 
vyrai, ypač kai pasipainio
davo “svietaunų” miestelio 
žydų ar koks “vargamist- 
ras”, kalbėdavo apie “pa
saulio reikalus”. Tai buvo 
labai senai, dar ir pirmas 
pasaulinis karas nelipo ant 
kulnų ir žmonės dar tebe
gyveno prisiminimais apie 
japonų karą. Bet “tarptau

kad dar šiais metais bus' 
karas. Kiti yra atsargesni, 
o tretieji “iš visų pusių” ap
skaičiuoja musų ir ruskių 
jėgas ir sako: “ruskis 
gaus”.

Kad jau visi kalba apie į 
tą busimą karą, tai ir aš no
riu pridėti savo dvi leki. 
Man atrodo, kad karo grei
toj ateityje nebus, žinoma, 
gali atsitikti kas nors ne
paprasta, gali kus nors Ko
rėjoj ar Berlyne, Irane ar 
Graikijoj, Kinijoj ar Vieno
je Įvykti koks nors susišau
dymas (kad ir dėl mergų) 
ir iš to gali prasidėti velnia
va. Bet jei tokių netikėtų 
nuotykių neįvyks. Amerika 
dar neis tuoj pat kariauti. 
Amerika mano tiktai “gel
bėti taiką” stipriu apsigink

ime padėti” žmonės ir tada lavimu. Rusija iš viso vargu 
gali kariauti, dargi jei jos 
vadai ir norėtu. Atrodo.

zacijoms žurnalo “Darbas”. 
Tai labai brangus dalykas. 
Bet mano nuomone butų ki
tokį. Kodėl neparaginus 
“Keleivio” skaitytojus, kad 
sukeltame pinigų ir kad 
“Keleivis” eitų du kartu 
per savaitę. Tai butų tikrai 
puiku ir dzievaž butų ge 
riau. kaip leisti žurnalą, kaš- 
tytis, rankioti naujus skai
tytojus ir tt.

Pagalvokime apie tai. 
Kartu su šiuo laišku siun
čiu $2.25 “Keleivio” namo 
išpirkimui ir lieku sakyda
mas good bye.

J. Šeškauskas, 
E. Millinocket, Me.

KorespondencijoS
HARTFORD, CONN.

Velionis mirė
sujaudino jos kaimynus ir'staiga, širdies liga. Jis pali- 
draugus. Palaidota daly- ko nubudime savo žmoną

-o-
L. A. P. Kliuba

• : IzznI O , ,»•«» m. iin: pi aunrįįi}
rengia

Ru lan civili

Rutelonyte - Kirvele- 
ir keturias dukteris: 

Julia Stulgitis New 
Britam-, Mrs. Mary Stelmo
kus Hardwicke, Mrs. Aga- 
tha Binovvski ir Alice čia. 
Barre Plains.

dirbęs
kesnio susitarsime. Prašom atsiliepti 
šitokiu adresu:

R. Peter Malenovvski 
Eastern Parkway 1001

Brooklyn 13, N. Y.—_ - — .
Reikalingas Darbininkas ant Karmos

Reikalingas jaunas, nuo 25 iki 35 
metų darbininkas dirbti ant farmos, 
turi mokėti farmų mašinas runyti jr 
troką. Apmokėjimas ne žemesnis, 
kaip kitur, valgis duodamas geras, 
gyventi atskirame kambaryje ir visa 
priežiūra. Seni prašom neatsišaukti, 
nes mes turime. Prašom rašyti šiuo 
adresu: (16)

Mr. Stasunas
R. D. 4, Cortland, N. Y.

Kas Norite Pirkti Karmą?
Norintieji prašom atsišaukti, atsa

kymą ir paaiškinimus duosiu laišku. 
Rašykit šituo adresu:

Mrs. Mary Janaski
Wright, Minn.

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau Berta Švarciniutę, po vyru

velionis 1S Lietuvos paėjo pavardė nežinoma, paeina nuo Jur- rodomi jodomi .. a£.yko barko, r
1903 metais ir gyveno Bar
re Plains 24 metus, o prieš 
tai gyveno New Yorke, kur į 
priklausė prie šv. Jurgio

12 d. buvo 
paveikslai. Įžanga buvo ne 
mckarna. Paveikslai buvo 
“dokumentarin i a i ” arba 
moksliški, kokių paprastai 

i teatruose netenka matyti. 
Atsilankiusieji buvo paten
kinti.

Dainių kaimo. Ji pati ar ka? 
ją žino malonėkit atsiliepti, už 
busiu dėkinga.

Judyta Šnipvtė-Gribinienė 
R. R. 1, Box 232,

Spring Grove, III.

Ieškau Antano Stumbrio,

svarstė ir visaip antannėjo 
Dabar irgi musų susieji 

muose malame tą “tarptau
tinę padėti”. Yra tokių tai 
musų, kurie “tikrai žino'

Musų Žinios
\ ietos lietuviai komunis

tai, nors ir kalba lietuviš
kai, bet jie protauja rusiš
kai. Nesenai jie sušaukė po
litišką mitingą kliubo salė
je. Pakvietimus Į tą jomar- 
ką jie siuntinėjo laiškais. 
Bet ne daug lietuvių atėjo. 
Buv o keli tuzinai Maskvos 
davatkėlių ir buvo burvs

kad visur ten, kur Amerika svetimtaučiu komunistu 
,p parode niekiams rimtą kum- kurie atėjo “Į talką” padau- 
”, sti, Maskva ir nebandė spir- ginti lietuvių skaičių 

Komunistai dabar

Skaitykit Naujienas
TŪKSTANČIAI lietuvių yra llblaikyti po/visą .
TŪKSTANČIAI iu dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietmtų 
(i* aavo įimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės,-’Jūsų draugai. Jūsų pažįstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirašyti. __ ___NAUJIENOS tiems išvietintiems lietuviams tarpininkauja, 
-skelbia jų prisiunčiamus paieškojimus gimimų ir

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašvtojųir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragmgus rt^’us, ko- 
riuos teko išgyventi Lietuvai P" PaAkut,?lun^aiL >Jil^kn 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė •P£X^«mJdiia n2 
okunaciia šlykščia “liaudies seimo rinkimų komediją, ne- taSnSK' terSf itl k.ro pr.dii«, . P«k"

P‘C,Skaibe<i"m’'NAWIENAS. P"'!"”*
kelius, kuriai, leko keliauti lukstančiamsi lietuvių. begusu, | 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo t • nuolat

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kuris bus nuoa 
spausdinami. Neprakiskiteprogoe tų raštų neperskaitę. luoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
ChieagoJ metams 18.00; oi Chicagoa rO>|,kaJna n*1*“* Kučmoj njĮnesl>nM _ |3.25.

I SIŲSKITE ČEKĮ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

naujienos

“visa

•••

17M So. Hatotod Street, Chicago 8, DL

Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir smege
nų nesveikumo, greit gauni pagalbą, 
švelnus vartoti. Kaina 55c. ir 81.

N r. 2 M. J. S. Salve for Extem»l 
Pains. Nuo išviršutinių skausmų ko
jose, rankose, pusiau, sprande, šo
nuose, tirpimo, skaudėjimo sąnari" 
ir muskulų, užsišaldymo ir aštraus 
kosulio. Šita mostis maloniai šildo 
ir išvarinėja įvairius skausmus. Kai
na tik $1.

Nr. 3 M. J. Švilpa s Miracle Salve. 
A remedy for Skin Irritation. Šita 
mostis pašalina daugybę odos ligi'- 
Pašalina r a s h, athlete’s foot, 
votis, išbėrimus, nudeginimą, nušu- 
tinimą, ronas (tik ne VĖŽIO), nuo 
šalčio, nušašimus. ausies gėlimą, ti
nimą ir skaudėjimą blauzdų, nesvei
kumą nosies ar burnos, ir t.t. Kaina 
55c. ir $1.

Nr. 4 M. J. S. Salve, mostis nuo 
niežėjimo odos ir Poison Ivy. Kai
na SI.

Nr. 5 M. J. S. Salve, nuo pilės, su
stabdo degančius skausmus, krauja
vimą ir gydo be piaustymo, jei tik 

; vartosi pagal nurodymą. Kaina $2.00
Reikalaudami vaistų siųskit ir mo- 

IT ijp CL O_
prisius 30c. stampomis.

(18)

kilusio
draugijos. Velionis buvo se- Galmonų kaimo, Tauragės vals- 

° ------ čiaus ir Antaną vaivado, kilusio iš |

riev ,
D., kuris 

ką į Adresuokit:
M. J. ŠVILPA,

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

Vietiniai gausite E. Beir’s
mačy, 158 Park st., Hartford.

Pbar-

nas “Keleivio” 
Liūdi jo šeima

skaitytojas, 
ir draugai.Gegužės 10 d. kliube bu<-ifr, , . . , -.prakybos. Kalbės Thomasl ^bunK jam lengva sios sa-

J. Dtidd.
Birželio 14 d. kliubiečiai

baigs “socialinės veiklos” 
sezoną su šokiais ir kitais 
malonumais, kurie visiems 
kliubo nariams bus nemo
kami. Taip pareiškė F. 
Mančiunas, kliubo pirmi
ninkas.

Balandžio 25 d. 3 vai. po

lies žemelė. S. D.

NORWOOD, MASS.

Ar Pakaustys Zuikius?
Eina kalbos, kad Ameri

koje kada nors komunistų 
vadus griebs už kalnieriaus. 
Kol kas tik tokios kalbos 
eina. Nieks dar komunistų 
už kalnieriaus negriebė ir

pietų' Hartforde ‘ pasirodys £al visos tos kalbos >Ta
pirrną kartą Brooklyno ope
retės choras. Koncertas Į- 
vyks L. A. P. Kliubo salėje.
Koncertą rengia vietos me
no mėgėjų grupė.

Šis meniškas parengimas 
sukėlė nemažai susidomėji
mo musu kolonijoj. Pelnas įmonėms 
iš koncerto bus skinamas 
lietuvių šalpos darbui. Kon
certas ž.ada būti labai Įspū
dingas.

Prieš kiek laiko “Kelei
vio” korespondentas iš 

gražiai aprašė 
Brooklyno operetės choro 
pasirodymą. Tą pasiskaitę 
musu meno mėgėjai nutarė 
susisiekti su “Operetės” 
dainininkais ir atkviesti 
juos i musų miestą. Laukia- 

daug lietu\ ių ir iš apie-

Rekstukų kaimo, Tauragės valsčiaus. 
Girdėjau, kad gyvena Chicag*j. 111. Į 
Jie patys ar kas juos žino malonė-' 
kit parašyti man, lietuviškai ar ang
liškai, busiu labai dėkinga. Turiu
svarbų reikalą iš Lietuvos. (17,

Ona Karosienė,
P. O. Box 233, Western-Port, Md-

Paieškau mano seseris Marijoną 
Špokaitę - Algirmanienę ir Alaicijo- 
ną Špokaitę, irgi ištekėjusi, bet vyro 
pavardė nežinoma. Abi kilusios iš 
Prabaudos vienkiemio. Raseinių vals
čiaus ir abi gyvena Argentinoje. Jos 
pačios ar kas jas žino malonėkite 
parašyti man. busiu labai dėkinga. 
Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos. Ra
šyti: (18,

Mrs. Agota Grinkaitis *
13J> N Street,

So. Boston, Mass. U. S. A.

pamato.
Bet atsargus

jau baukštosi. Musų koloni- __
ioj vra komunistu, kurie sa- šid’iauskų,’kilusių iš

” • .-s , • , . Laukuvos valsčiaus;vo vieros artikulus jau lai-

Adomas Šidlauskas (Vilainis), ( 1G> 
Kassel-Oberzvvehren. DP Camp Mat- 

drUUgUČiai tenberg. Kurty Second Street 8, 
Germany. USA Zone, paieško:

1. Brolių Stanislovo ir Antano 
Vankiu kaimo.

2. Pusseserės Elenos Rimtrailaitč-s,
ko paslėpę kelnių kišenėje ki.lus,ios, '* Tv<ni valsčiaus ir pasku- . .-f mu laiku gyvenusios < nicaROje;ii* tiL- rot boivuoic minamo 7 .. .. . i » . •»

; ii tižia remia H. Wallace 
kandidatūrą. Jie džiugina 
patys save, kad po šio ru
dens rinkimų Wallace bus Brooklvno 
Amerikos prezidentas. Sa
ko, Rooseveltas buvo Rusi
jos draugas, tai ir Wallace 
-nokės Stalinui Įtikti ir pa
saulyje bus taika...

Komunistai galvoja, kaip _
ta gražioji leidukė, kuri sa- ma 
Rydavo savo vyrui: Vyreli, linkės vietų, 
jei nori, kad tarp musu bu- “Operetės 
tų geras sugyvenimas, klau- 

,syk manęs, pildyk visus ma
no norus ir gyvensime mei- bos”. 
cJe 11 santaikoje... Taigi, dienos 
iei Amerika klausys Rusijos 25 d. 3 vai. į ' 
diKtatonų užgaidų, nesi- bo svetainėje, 
pi lesins niekur Rusijai, tai —0
kurj laiką pasaulis gali bu- A. L. Tarvb* - ir BALF-o 
ti taikus, nes Rusija bus lai- skyrių nariai subruzdo veik-

ir tik retkarčiais “rimtiems 
parodo, bet jau

nebedrįsta jų pedliavoti už- kai 
eigose ir viešose vietose, 
kaip tą darė seniau. Teko 
girdėti, kad gudresnieji bol
ševikai privengia galimų 
nemalonumų.

Žmonės kalba, kad ko
munistų “vadams” gali būti 
negerai, o tie tnusiškiai bai
liai komunistėliai jau ir bi
jo, kad ir jų kas nors nepri- 
skaitytų prie “vadų” ir ne
pagriebtų už apykaklės. Tai 
primena pasaką apie gar
siuosius zuikius. Buvo taip:

Kartą koks tai galingas 
karalius ar diktatorius iš-choras ne tik-

dintarkžmolij^PiAb'- Uvk?.'alys"

3. Bujanskų. paskutiniu laiku, kiek 
žinoma, gyvenusių Kanadoje;

4. Žatkevičių, kilusių iš Vankiu 
mo. l^iukuvos vaisė.;

5. Ponios Herbst, sryvenusios Chi- 
cajrojc.

Marcelė Klimaitytė Petraitienė, 
Mankauskaitės duktė. ieško Juozo 
Mankausko. kilusio iš Eržvijko vals
čiaus. Tauragės apskr., rodos gyvena 
Chicagoje. Prašau jį ar kas jį žino 
malonėti atsiliepti šiuo adresu:

Mrs. M. Petraitis 
65(4 Augustus st.,

Toronto, Onl.. (’anada.

Paieškau Elenos Paužaitės, kilu
sios iš kukių kaimo. Vištyčio vals
čiaus. Vilkaviškio apskr. .Ji yra ište
kėjusi už Otto Balčiūno ir girdėjau, 
kad gyvena Buenos Aires mieste, 
Argentinoje. Ji pati ar jei kas žino 
jds adresą malonėkit pranešti man,
busiu labai dėkingas, o jai turiu .la
bai svarbių žinių iš Lietuvos. Pra
šau rašyti: Kazys Paužas (17)

Box 12, Brooks, Altą, Canada.

BRANGIAUSIA ŠAKNIS
Ginseng šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
nėjusių nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du

sulio. Yra sakoma, geras ir dėl 
akmenėlių varymo, Kiniečiai ir 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per 
šimtmečius kaipo kokį stebuk
lingą vaistą arba apsauga nuo 
visokiu ligų ir jaunystės palai
kymo, Ginseng šaknų nereikia 
nei kept nei virti jos lengva su
kramtyti ir nuryti kaip saldai
ni; jos nėra priklios nei karčios. 
Kaina: svaras $20.00. pusė sva
ro $10.00. kvoteris svaro $5.00, 
šitos šaknys niekad nebuvo pi
gios dėlto kad jas sunku užau
ginti. Užsakymus prisiunčiam į 
namus.

AEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Taigi n 
ir vieto

užmirškime 
: balandžio 
pietų, kliu-

tėję visi drambliai butų pa
kaustyti! Kaip tik zuikiai 
išgirdo tą Įsakymą, jie pa
sileido bėgti Į ki-umus slap
stytis. Kada vienas išmin
čius paklausė tų zuikių, ko 
jie bėga slėptis, juk Įsa
kymas buvo tik 
pakaustyti, zuikiai jam cho
ru atsakė šitaip:

—Mes žinome Įsakymą, 
kad butų pakaustyti tiktai

Paieškau brolio Apolinaro Nevie- 
ros, Klemenso sūnaus, kilęs iš Ska- 
inarakų kaimo, Vabalninku parapi
jos. Seniau yra gyvenęs So. Bostone. 
Jis pats ar kas žino apie jį malonė
kite man parašyti, busiu labai dėkin
ga. Aš jau 3 metai, kaip esu našlė ir 
prašau brolį atsišaukti. (17)

Kastancija Puzinienė 
20 Pond st., ,Norwood, Mass.

Ieškoma Genė Koklytė, duktė Au- dramblius Kusto- lietuvė mokytoja, gyvena kur 
tai Vokietijoj. Jos ieško Broncė Rad- 
kienė. Prašom atsišaukti šiuo adre
su: Dėlia Kraunelis (16)
Box 441, Harrisville, R. I.

valdytis. Komunistai galvį- viu Tarvbos politinę veiklą kad butų pakaust; 
ja rusiškai, jie j vis, ir BALF šalpos darbą. Jo drambliai. Bet jei

Paieškomas Vladislovas Urbonas, 
kilęs iš Getaučių kaimo, Platelių val- mUS pa- sčiaus, kadaise gyveno Scranton, Pa.

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžiu Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
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 perplyšimg 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. I.EGU- 
LO Ointment nuteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Ix>gulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money^ 
orderį į: (42)

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

CICERO 50, ILL.
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Laivrence Banditai 
Užmušė Lietuvi

Dominijas Kirmilas žuvo 
gindamas savo krautuvę.

ŽURNALISTAS BEST 
RASTAS KALTAS

Praeitą šeštadieni pasi
baigė Bostone amerikiečio 
žurnalisto Robert H. Best 
bvla dėl krašto išdavystės.

R. H.Pmeit, ketvirtadienį i lie- |yU dfenjį.
tuvio krautuvininko Domi-niko Kirmilo krautuvę Law- kiet.joj, ir pei 'okiecn. i ..; 
rence, 99 Park st. Įėjo du
jauni plėšikai ir paprašė 
duoti jiems sodės. Kada 
Dominikas Kirmilas išnešė 
iš sandėlio du buteliu, vie
nas jaunas plėšikas atkišo 
revolveri ir pareikalavo pi
nigų. D. Kirmilas metė i

dio vedė propagandą uz 
Vokietiją ir visaip niekin
davo Ameriką. Prisiekusie
ji rado. kad Best yra "kai
tas”.

Teisėjas dar neišnešė 
sprendimo. Jis sakė pagal
vosiąs kokią bausmę jam 
skirti. Pagal Įstatymą baus
mė turi būti nuo 5 metų ka-

JONAS TAMULIONIS Stepono Dariaus Posto 
Leidžiu Parengira?s

. Stepono Dariaus legionie
rių posto Ladies’ Auxiliar\ 
grupė praneša, kad jos July 
25 d. rengia pikniką ir į ra
šo kitų organizacijų tą die
ną nedalyti parengimų.

Valdyta.

J. L. LEWIS TEISME

plėšiką vieną buteli, o plė
šikas paleido Į krautuvinin- iki įrties bausmė
ką tns ar keturis suvius. J _________
Kada D. Kirmilas sugriuvo,
plėšikai pabėgo.

Dominikas Kirmilas mirė
ligoninėj penktadieni anks

“GABIJA” KVIEČIA
Ši sekmadienį, balandžio 

25 d. 6 vai. vakare ’Gabi-

Pirmieji Drabužių Vajuje
ši pirmadieni Į “Kelei

vio" ofisą atėjo drg. Vincas! 
Račkauskas iš Cambridge,! 
ir atnešė bunduliuką drabu
žių i BALF dabar vedamą 
vajų. Sako, turėjęs gerą siu
tą, ' tai nutaręs jį pasiųsti' 
\ arėsiantiems tremtiniams.

Po Į ietų pirmadieni i mu-.
Restoranai Be Maisto >ų ofisą atvyko Mrs. Anas- 
Seimelio narys E. J. I)6n- taziįa Obianas is Dorches- 

lan sako, kad Bostone yra šerio ir paliko du bunduliu 
185 “restoranai”, kurie par- drabužių tremtiniams. Mrs. 
davinėja tiktai šnapsą ir alų A- Obianas sakė. su lietu- 
ir visai nepardavinėja mais- ' tais Lietuvoje negalime šu
to. Tas atstovas mano, kati sisiekti, tai nors tuos lietu- 
nėra ko tavernoms vadintis vius paremkime, kurie ištini- 
restoranais ar kavinėmis. k«> rusų okupantų veigi- 

..... , .» Jei užeigose parduodama
dainininkas . is tiktai gėrimai, tai tokios už- 
H.. linksmins '

jos.
populiarus
Na^hua. X. n.. uiiksiiuiis eigos turi vadintis taverno- 
visus gražiomis liaudies, dai- mis, o nesidangstvti restora- 
nonus Lietuvių Radio Va- nų ar kaviniu vardu, 
landos koncerte sekmadie- Toki pat padėtis yra §0_ turėjo
nį. gegužės-May 
vai. po pietų, 
HALL. Bostone.

2 d., 3:30 
JORDAN

Leidžiu Faitaa
Dvi poniutės, abi iš Bea- 

con st. Bostone sekmadienį
____ _____ smarkų muši dėl šu-

merville ir Cambridge, sako niuk<». Mrs. J. Bennet susi 
tas pats seimelio narvs.

IŠ F1LIEČIU DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMO

Praeitą ketvirtadienį So. 
B< -stono Lietuvių Piliečių

tį rytą ir palaidotas šį pir- ja” ruošia vakarienę su dai- Draugija laikė mėnesinį su- 
madienį. Jis buvo 58 metų nomis. Geros šeimininkės sįrinkimą. kuriame buvo 
amžiaus ir paliko didelia- žada visus svečius gardžiai pagerbta atminimas dvejų 
me nubudime žmoną Marę, pavaišinti, o “Gabijos” cho- mirusiu nariu. Balandžio 2
dvi dukteris Jozefiną ir ras yra išsimokęs visą eilę d mirė Pranas Adomaitis, 
Mrs. Julia Salack ir du su- naujų dainų ir dainuos mu- g į metų. o balandžio 10 d. 
nu, Jurgį ii- Joną. ziko Jono Diryelio vadovy- mirė L. Čepaitis, 53

Velionis buvo senas “Ke- beje. Tarp kitų daine.ių
leivio” skaitytojas ir žino- choras dainuos Baublys, 
mas tarp Lawrence lietuvių. Ten už miško vyšnios žydi.
Jo šeimai reiškiame musų O kad aš jojau, Nebeuž- 
gilią užuojautą. tvenksi upės bėgimo ir kitas

Policija tuoj po to liūdno dainas. Programoje bus 
įvykio pradėjo ieškoti plė- V11^ dešimties damų.

metų
amžiaus.

Iš mėnesinės apyskaitos 
man puolė į galvą pajamos 
iš pin-ball ir muzikos “bak- 
so”. Per tas mašinas kliu
bas gavo pajamų kovo mė
nesi -S 173. o tai reiškia, kad

šikų. Tik pabėgus plėšikams .. T.a(?’ ,mie^ sveteliai, gabi- j tas dvj mašinas buvo su- 
į krautuvę įėjo du berniukai Jočiai jus kviečia gausiai 
ir jie rado sužeistą Domini- atsilankyti ir kartu su mu- 
ką krautuvėj. Pašaukta po- mis pasilinksminti. Si sek- 
licija nuvežė sužeistą D. madieni. Lietuvių Piliečių 
Kirmilą į ligoninę ir ten jis Draugijos svetainėje. So. 
dar spėjo papasakoti polici- Bostone. 6 valandą. Iki pa
jai, kaip užpuolimas įvyko. 
Policija jau apklausinėje 
kelius jauniklius, kurie yra 
įtariami šitą užpuolimą pa
darę, bet kol kas dar tik
rieji kaltininkai nėra pa

simatvmo.
‘Gabijos” choras.

kišta per mėnesį 346 dole
riai. arba 6920 nikelių! Be
veik 7 tūkstančiai nikelių 
per mėnesį sulindo į dvi ma
šinas. arba po 230 nikelių 
kas dieną.

Dėl praeitos savaitės “K.” 
rašyto namo statymo reika
lo teko girdėti, kad Šinde-

TEISIA MAINIERIUS

B *s ' ii
T j v W

• , 'į. tSBs

‘ k;.

W.;F
. V-’f T**j***- £ ♦ nOt į,

barė ir vėliau susimuse su 
Mis. C. Marvis. Beinant tai! 
kovai mažas šuniukas, dėl’ 
kurio kilo tos muštynės, pri-' 
sitaikė ir įkando Mrs. J.
Bennet į blauzdas. Pasėko
je viena ponia turi juodą 
akį. kita apdraskytas kin
kas, o šuniukas paimtas į 
gyvulių ligoninę ištirti, ar Mainierių vadas John L. 
jis nėra pasiutęs. Lewis vadovavo angliaka-

isiams jų kovoje už senat- 
ATVYKO 30 LIETUVIŲ ,VgS pensijas, jis nepaklausė 

Balandžio 17 d. į Amen- teismo įsakymo atšaukti 
ką atvyko 30 lietuvių. Atvy- streiką ir pateko i teismą.
kusiųjų tarpe yra gen. Čer- ------ --------------- --------- --
nius. buvęs prie Smetonos'
Lietuvos ministerių pirmi-

Ar Manai Taisyti Namų?
Kreipkitės pas mu*,—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Square
Ilardicare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadway, So. Bostone 
Tel. ŠOU 4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Day» Service

Ketvirtis and Co.
\Vatches - Je»elry - lliamonds 
Radius - Electrical Appliancea

379 W. Broadvvay. So. Boston 
Tel. S0U 4649

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Bo»ton
' Pristato toniką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

J uozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

RADIJO PROGRAMA
ninku. Kitų at\j kusiųjų pa- Lietuvių Radio Korpora- 
vardes paskelbsime vėliau. cjjos programa ateinantį ne- 

dėldienį iš W0RL stoties, 
Italijos Rinkimai 950 kilociklių, tarp 9:30 ir

Jau iš antro karto federa
linis teisėjas T. Alan Golds- 
berough teisia mainierių dal5 balsu

Vėliausiomis žiniomis Ita- 10:30 lyto bus tokia: 
Ii jos linkimai davė antiko- j Muzika, 
munistinio bloko partijoms
arti dvejų trečdalių daugu
mą. o komunistai ir jų tal
kininkai surinko apie treč-

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius 

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

SO. BOSTON, MASS.

nniifl v*? 111 J'Z variuv va Jnhn-s t a

~ Lewis. Čia matyti to teisėjo
Kas Žino Mr. Waitschuną »lo vieta, kurią Draugija paveikslas.
_ Giminės Vokietijoj ieško buvo maniusi pirkti, turi 67

"Vaičiūno (M aitschuno ), ku- pėdas platumo ir-145 pėdas 
eniau gyveno Bostone ilgumo.

Kreipkitės pas tuos, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

gauti. Policija mano, kad ns seniau gyveno
plėšimą darė jauni, ką tik ir čia turėjo šiušių krautu- Draugija kovo mėnesį tu- 
pradedą plėšikauti žmonės. v§- Jis jau yra apie 70 me- tėjo daugiau pajamų, kaip 

vedęs, išlaidu, $908.tų amžiaus ir yra
. - TT , ... . .. Kas ji žino ar jis pats malo-

uen tr Haverhtll lietuvių si- nėkit'pranešti -Family So- 
P .by5! nelaime padaie la- cjejy of Boston’’, jos sekre- 
j?į e ■ j1 šukele (Oreį Helen W. Dou-
didelĮ pasipiktinimą dėl gherty> 10 Dernc st tio5. 
plėšikų siautimo. -Jau ne įon ją Galima tele-
pirmas kaitas Lavvrenee ir fonuoti; CAP-0920.
kituose musų apielinkės _________
miesteliuose pasitaiko tokie . . » -i , v ,plėšimai ir jaunu banditu Jud°2‘.y. Pave'ksll» .Y?karas 
sauvaliavimai. Reikia tikėl <- Pįec‘ų D.
tis, kad policija pasistensts , ??’ k" ? LletUV'ų Pl’ 
snvalvti anialinbJ „UO to- lleC?U D,aU^1'a len?la 5aVO

nariams ir jų šeimoms gra-

Tarpe Lavvrenee. Meth- Rep.

apvalyti apielinkę 
kių nežmoniškų palaidūnų. žų judomų paveikslų vaka

rą, šį trečiadienį, balandžio 
21 d. 7:30 va.l vakare, savo 
svetainėje, E st. Pirminin-

Šį Šeštadieni Penny-Sale
šeštadienį, balandžio 24 

d. I Sėtuvių svetainėje, E st. 
So. Bostone, kaip 7:30 vai. 
vakare vietinis BALF sky
rius ruošia didelę Penny- 
Sale. įžanga visiems nemo
kama. Gali ateiti ir vaikai. 
Bus smagi pramoga, daug 
laimėjimų ir kitokių įvairu
mų. Kviečiame gausiai atsi
lankyti. Rengėjai.

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS

KONCERTAS!
SEKMADIENI.

Gegužės-May 2 d.f IMS
3:30 Valandą Po Pietų

JORDAN HALL
Huntington avė., kamp. Gainsboro St., Boston, Mass.

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

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tek So. Boston 0948
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Mbm.
Tel. Parkwsy 1233-W

Sadistas Nužudė Moterį
Pirmadieni pavakarėj po

licija surado South End 
miesto dalyje viename tuš
čiame lote jaunos moteriš
kės biauriai sužalotą kūną. 
Policija tą moteriškę atpa
žino, kaipo Mrs. Dorothy

Birželio 19 Bus Bankietas
Laike Lietuvių Darbinin

kų Draugijos kuopų atstovų kas adv. Juozas Cunys kvie- 
suvažiavimo ir laike LSS čia visus narius ir jų šeimas 
organizacijų suvažiavimo atsilankyti. Įžanga nemo- 
Bostone birželio 19 ir 20 karna. Edw. Ketvirtis rodys 
dienas vietos draugai ren- paveikslus.
giasi svečius pasitikti. Abe- --------------
jų suvažiavimų delegatų Grįžo Draugai Michelsonai ( ' indeli Brennan, 32 metų 
priėmimui birželio 19 d. va- Praeitą savaitę trečiadie- amžiaus dvejų vaikų moti- 
kare bus rengiamas bankie- nį iš Floridos iio kelių sa- na, nuo M ėst Canton gat- 
tas So. Bostono Lietuvių vaičių atostogų grįžo drau- vės
Piliečių Draugijos svetainė- gai S. ir M. .Michelsonai. 
je. Kitų draugijų prašome Drg. Michelsonas vėl pra-
tą vakarą nedaryti parengi- dėjo dirbti musų laikraščio 
mų. N. Jonuška. administracijoj.

BANKIETAS SU DAINOMS
Rengia

GABIJOS CHORAS
Sekantį Sekmadienį, 25 BALANDŽIO, 194S

Pradžia 6 vai. vakaro

LIETUVIŲ PILIEČIŲ’ SALĖ.J 
E ir Silver gatvių kertėj, South Bostone

Visus kviečia GABIJA

Policija sako, kad tos mo
teriškės nužudytojas buvo 
seksualinis sadistas. Iš pa
imtų nužudytos moters už
rašų ir dienyno policija 
bando susekti, kas ją galėjo 
nužudyti. Moteriškės lavo
nas buvo rastas supiausty- 
tas. sako jos kūne rasta apie 
70 žaizdų, padarytų su pei
liu.

Programą išpildys šie artjstai-artistės:
Kauno Operos artistas Jonas Butėnas; šv. Kazimiero lie

tuviu par.. Worcester, Mass.. mišrus ir moterų chorai; Bos- 
stono Lietuviu šokėju grupės ansamblis; dainininkas Jonas 
Tamulionis iš Nashua, N. H. Dainininkams akompanuos p. 
Amelia Tataronytė.

Koncerto Rengimo Komiteto pirmininkas Dr. Antanas L. 
Kapočius nuoširdžiai kviečia visus iš anksto įsigyti tikietus 
ir koncerte dalyvauti.

Tikietu kainos: $1.20 ir $1.80, priskaitant valdžios tak
sas. Visos sėdimos vietos rezervuotos.

Lietuviu Radio Valanda įvyksta šeštadieniais nuo 1:15 
vai. po pietų ir sekmadieniais nuo 10:30 vai. rytą iš WESX 
stoties, Salem. Mass.

Visais šių radio programų ir koncerto reikalais kreipki- 
’ tės pas Lietuvių Radio Valandos vedėją ir pranešėją adresu: 

Antanas F. Kneyžys, 366 W. Broadway, S. Boston 27, Mass.

Parsiduoda Minkštų
Gėrimų Dirbtuvė

Parduodu tonikinių šėrimų išdir- 
bystę, "erai einantis biznis per dau
gelį metų. Visi jreri įtaisymai, gali
ma pagaminti po KO keisų tonikų 
■er vai;in<!a. Netoli nuo Bostono. 
Vieta 05 pėdų ilgio, 45 pėdų pločio, 
2 (raražai, 2 tenementai su visais vė
liausiais įtaisymais. Parsiduoda labai 
prieinama kaina. Priežastis pardavi
mo patirsite vietoje. Kreiptis laišku 
ar asmeniškai zį

L. Paulauskas (18)
579 I^urence st.. Iz>well, Mass.

Telefonas: Lowell 2-7361.
SS“ = x s s x x .

ŽODYNAS |
Angliškai - Lietuviškas ir ~ 

Lietuviškai - Angliškas -
A. LAI K) žodvnas ” 

Nauja Laida *
2 tomai. 1300 pusi. '* 

KAINA 12 DOLERIŲ 5
Pinigai reikia siųsti su už

sakymu:
DR. D. PILKA 

516 E. Broad way
South Boston 27. Mass.

{DOMUS PAVEIKSLAI DORCHESTER KLIUBE
Dorchesterio Lietuvių Kliube, kuris randasi 1810 Dorches
ter avė. (netoli Ashmont Stationo). 23 balandžio. 8 vai. va
kare. bus rodomi judomi paveikslai. Visi kviečiami atsi
lankyti.

Šią Savaitę Eina Drabužių 
Vajus

Vietinis BALF skyrius, 
šią savaitę veda Bostone 
drabužių vajų. Visi lietuviai 
kviečiami paaukoti drapa
nų ar avalinės lietuviams 

iniams. Drabužius ga
ilina pristatyti į fiobažnyti- 
nę svetainę. į Piliečių Drau- 
pi.p;.' svetainę, arba į lietu- 
\ ių laikraščių ofisus. Kas 
r; gali drabužiu pristatyti, 
galima pranešti, kad atvyk
tų mašina juos paimti. 1

Dvigubi 
Užsidaro 1.40

Šeštadienio Pažiba 
THE PAUL REVERE HANDICAP

Treigiai ir senesni, šeši Furloneai 
S7,500 Pridėta 
» Gatvėkariai ir Bušai

hee. you at tiesiai j vietą

Suffolk Downs,
POST TIME 200PM

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nao 2 iki 4 

Ir noo 7 iki 8

546 BROADWAY
BO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniai*:
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kanu* lnman St-, arto Central

, CAMBRIDGE, MASS.

^t>te'S'S-S"S-R S S S S S S S s s s s s'š's's s,>

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (33)

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

SO 8-2483

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk
lą: (")

THREE ARTS STUDIO,
480 Boylston st., Boston. Mass.

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

T«L ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso ralandoa:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nao 9 ryto iki 12 Aaa«

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU Kimhal Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą 

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedėliotu, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movera)

Perkraustoni
čia pat ir į to- ] 
limas rietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADVVAY,

SO. BOSTON. MASS. 
TeL SOUth Boston 4618




