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Suomijoj Komunistai Grasina
Pagrobti Valdžią

.— - -
Prezidentas Pavarė Komunistą Vidus Reikalų P.'inis’erj 
— Kon-unistai Kelia Dėlto Streikus ir Demonstracijas — 
Jei Rusija Nesikiš, Suomija Nebus Nauja Čecnoslovaki a

Suomijos parlamentas Jeruzalėje NuŠOVė
Amerikos Konsulą

ių ministeriui, komunistui Praeitą šeštadieni Jeruza- 
Yrjoe Leino, kurs buvo kai- Įėję buvo peršautas Ameri- 
tinamas tuo, kad išdavė Ru- kos konsulas, Thomas C. 
siiai be iokio teismo 20 Šuo- Wasson, kurs norėjo tarpi- 
mijos piliečių. Parlamentas ninkauti tarp arabų ir žy- 
kaltino vidaus reikalų mi- dų, kad jie liautųsi kariavę 
nisteri, kad jis Įtraukė i dėl to miesto. Kada konsu- 
Suomijos policiją daug ko- las vaikštinėjo tarp kariau-
munistų ir su jų pagalba 
ruošia ginkluotą perversmą, 
kaip Čechoslovakijoj. Suo
mijos prezidentas, po šito 
parlamento nutarimo, pa
varė komunistą iš vidaus 
reikalų ministerijos ir pa
vedė laikinai vidaus reika
lų ministerio pareigas eiti 
švietimo ministeriui, Eino 
Kilpi. Suomijos komunistai 
kelia dideli triukšmą dėl jų 
ministerio pavarymo iš vie
tos.

Komunistai visoje Suomi
joje nori sukelti darbininkų1 
streikus ir reikalauja, kad

jančių šalių, nežinomas šau
lys vienoje gatvėje ji per
šovė. Konsulas mirė sekma
dieni.

Amerikos konsulas savo 
vyriausybės pavestas norė
jo suvesti arabus ir žvdus Į 
taikos derybas, kad jie 
uerbtų seniau pasirašytas 
karo paliaubas.

IRIŲJŲ! FJVI x.’Izl alie 
v mauc

Rusai Keis Lenki
jos Sienas

Kaip rusai jaučiasi Len
kijos ir kitų Rytų Europos 
valstybių ponai matosi iš to, 
kad rusai praeitą savaitę 
žadėjo vokiečiams, kad jie 
peržiūrės iš naujo Lenkijos- 
Vokietijos sienas ir gal būt 
atkirps žemiu iš lenku iri uę.ei>Li nyn.u- padovanos vokiečiams, 

vidaus reikalų 1r J
Kada Amerika iškėlė to

kį sumanymą, rusai tam 
priešinosi, jie sakė, kad!nu?ov^ 

su [Lenkija gavo vokiškas že-Į 
mes mainais Į Rusijai per-

ČIA NUŠOVĖ VIENA STFEIKUO’AN»I pi KfETlNINKz^

Dabar jau pasibaigusiame skerdyklų darbininkų streike Įvyko daug susirėmi
mu tarp streikuojančių darbininkų ir streiklaužių. Paveiksle parodyta išvar-- -- -| • . 1 • 1 • • • ▼ fc Y"S 1 * 1 •• V T ~ I*7 W

rpikalų rfll-
nisteriu butų paskirtas vėl 
komunistas. Bet socialde
mokratų partija ir darbi
ninkų unijos yra griežtai 
nusistatę nebeleisti komu
nisto būti
ministeriu, o jei komunis
tai bandys daryti ginkluo
tą perversmą, tai darbinin
kai jam priešinsis irgi 
ginklais.

streiklaužių automobiliai prie Rath Packing kompanijos, Waterloo, Iowa, 
darbininkai buvo užpuolę streiklaužius. Apačioje matyti 

prie tos vietos, kur vienas “skebas’’ nušovė streikuojanti dar
bininką William FarreL Suimtas streiklaužis, Fred Roberts, aiškinosi, kad jo 
automobili užpuolė streikieriai ir jis bij’ojęs. kad jie neapverstų
tai ir paleidęs šūvi i minią.

tyti
kur streikuojantieji 
susirinkusi minia

jo masinos,

Nušovė Keturius Automobilių Pramo- Amerikos Politika 
Neturi Tikslo
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Suomijos komunistai ga- leistas savo rytines žemes, 
lėtų laimėti, jei rusų armi- o dabar jie patys žada savo 
ja Įsimaišytų. Rusai turi “sąjungininką’’ Lenkiją ap- 
šalia Suomijos sostinės sa- karpyti vokiečių naudai.
vo karišką bazę ir gali Įsi- --------------
kišti i Suomijos vidaus ko- .
vas. Bet, jei'rusai nesikiš, Svarbi Konferencija 
Suomija nebus naujoji Če-! 
choslovakija ir Suomijos 
prezidentas nep a d a r y s, 
kaip padarė Benešąs, kurs 
išdavė savo šalies demokra
tiją.

‘Birželio 6 d.

Arabų Orlaivius nėj Eina Derybos
Anglijos karo orlaiviai Michigan gubernatoriui Republikonų partijos va- 

keturius arabų karo Įsikišus i Chrysler dirbtuvių das, numatomas kandidatu 
orlaivius, kurie praeitą šeš- streiką, darbininkų unija ir Į j rezidentus, senatorius R. 
tadieni atakavo anglų lai- darbdavių atstovai pradėjo Taft, vienoje kalboje griež- 
komą Ramat David aero- vesti derybas dėl streiko už- tai kritikavo Amerikos už- 
dromą, netoli nuo Haifos baigimo. 75,000 Chrysler
miesto. Anglų kariuomenės dirbtuvių darbininkų jau 
vadovybė Palestinoj" skel- streikuoja dvi savaites.

ŠĮ penktadienį Į streiką 
žadėjo eiti 225,000 General 
Motors kompanijos darbi
ninkų. Dabar visose G. M. 
dirbtuvėse eina balsavimai 
dėl streiko. Kai kurie stam-

Prezidentas Vėl Siūlo Praplėsti 
Socialinį Draudimą

Siūlo Pakelti Senatvės Pensijas 50 Nuošimčių — Reika
lauja Įtraukti į Draudimą 20,000,0?0 Neapdraustų Žmo
nių — Sako, Dabar Laikas Pagerinti S-ci;dini Draudimą.

Priešingumai Tarp Prezidentas Truman pir- 
. . madieni kreipėsi i kongresą

Amerikos ir Anglijos su pasiulymu tuoj pat pa-
Prasidėjus Palestinos ka- keisti ir papildyti Amerikos 

rui iškilo aikštėn pirmieji socialinį draudimą. Svar- 
pokariniai nesutikimai tarp blausieji prezidento reika- 
Amerikos ir Anglijos. Ame- lavimai numato:
rika Palestinoj remia žydus. Pakelti senatvės pensijas 
o angiai remia arabus. Dėl bent 50 nuošimčių, nes iš 
tų dvejų didžiųjų valstybių į gaunamų senatvės pensi jų 
nesutikimų praeitą šešta-i žmonės negali išgyventi, 
dieni Anglijos užsienių rei-1 Pensijų aukštumas buvo nu
kalu ministeris E. Bevin tu-'statytas 1939 metais, kada 
rėjo tris pasitarimus su A- j ragyvenimas buvo daug 
merikos ambasadorių Levvis pigesnis. Kadangi nėra vil- 

|W. Douglas. Ar po šitų pa- ties, kad gyvenimas atpig- 
Isitarimų Anglija ir Ameri- tų, tai reikia padidinti pen- 
įka suderins savo politiką j sijas.
Palestinoj pasirodys iš Jung, Prezidentas siūlo Įtraukti 
tinių Tautų organizacijos Į socialinį draudimą apie 20 
nutarimų. | milionų dabar neapdraustų

asmenų. (Farmų darbinin
kus, farmerius, smulkius 
biznierius ir kitus.)

Prezidentas siūlo, kad se
natvės pensininkams butų 
leidžiama užsidirbti per mė
nesi 40 dolerių nepraran
dant teisės Į senatvės pensi
jas (dabar yra 15 dolerių 
rubežius).

Prezidento programa siū
lo pagerinti draudimą nuo 
nelaimingų atsitikimų ir ne
darbo. Prezidentas sako, 
dabar yra pats laikas socia
lini draudimą pagerinti, nes 
gamyba yra pačioj aukštu
moj, uždarbiai geri ir žmo
nės lengviau gali rūpintis

KINIJOS NACIONALIS
TAI SKELBIA LAI

MĖJIMĄ

bia. kad ji nesikiša i žydų 
arabų kautynes, bet jei ku
ri nors armija puola anglų 
kariuomenę, tai anglai pa

ginklus. Kadangi 
Neu Yorko ir New Jer- Egipto orlaiviai užpuolė 

sey Draugijų Atstovų Kon- anglų aerodromą, tai anglų 
ferencija Įvyks sekmadienį, | karo orlaiviai juos iššaudė.
birželio 6 d., American ---------------
Common Salėje, 40 East KONGRESAS RUOŠIASI 
40th Street (kampas Park VASAROS PERTRAUKAI 
avenue, prie Grand Central Birželio 21 d. Philadel-

vaitos

sienių politiką. Jis sako, 
žmonės nežino, koki ta po
litika yra, ko ji siekia ir ar 
ji veda i taiką ar Į karą. Jis 
sakė. Amerikos politika bu
vo komunistams drauginga 
ir dabar yra antikomunisti
nė: ji buvo sionistams drau
ginga, paskui buvo sionis-

. . tams priešinga ir paskui vėl 
bus lokalai pasisakė pnes pasjPUko. Atrodo, kad A- 

merikos politikos vadai iš

Į stoties), New York. N. 
Konferencija prasidės 2

Y.
vi.

streiką. Daugelis darbinin
kų atsimena, kad jie 1945-6 
metais streikavo 113 dienų 
ir po tokios ilgos kovos iš- 

18

neša, kad jie atsiėmė iš ko- Svečiai irgi kviečiami 
munistų Laohokow miestą
centi alinėj Kinijoj. Kinijos i Apari eilės svarbiu reika- 
vvriausybė taip 'pat piane- Ju, konferencija išgirs labai 
ša. kad' Kinijos Turkestane i svarbius pranešimus iš 4 as- 
valdžios armija išvaikė di-'menų:
dėlę komunistų armiją

... . . ... , kovojo tiktai 18 centu uz-
1 bijoj posėdžiaus, republi- daihju pakėlimo. Todėl

sinnks ir demokratų parti- sako kad kit()kio jojimo 
jos konvencija. Iki partijų gajj nebūti. Vėliausiomis 

žiniomis General Motors

viso neturi jokių principų 
ir blaškosi iš vienos politi
kos i kitą. R. Taft siūlė sa
vo politiką, kuri galinti ii 
taiką ir laisvę “užtikrinti”.

SKERDYKLŲ STREIKAS 
JAU BAIGĖSI

Po 10 savaičių streiko 
skerdyklų darbininkų unija 
atšaukė streiką ir 
darbdavių pirmiau pasiūly
tą uždarbių pakėlimą po 9 
centus i valandą. Streikas 
atšauktas prieš didžiąsias 
skerdyklas, Svvift, Armour 
ir Cudahy kompanijas, bet 
Wilsono kompanijoj strei
kas dar tęsiasi. Unija reika
lavo pakelti uždarbius po 
29 centus Į valandą, savi
ninkai siūlė 9 centus. Po il
go streiko darbininkai nu
balsavo priimti darbavių 
siūlymą. Wilsono kompani
joj streikas neatšauktas to-

1. Buvęs Lietuvos Premie- 
jras, gen. Jonas Černius, pa- 
i darys pranešimą, “Lietuva 
okupacijos išvakarėse”.

2. Buvęs “Liaudies Vy-
nripmč riausybės” Premjeras ir Už- 
’ - sienių Reikalų Ministeris,

prof. Vincas Krėvė-Micke
vičius, padalys pranešimą 
“Lietuvos okupacija ir vers
tinas sovietinimas”.

3. Seniau Įtakingas VLI- 
Ko narys ir vienas pogrin
džio veikėjų pirmosios So
vietų ir vėlyvesnės nacių 
okupacijos metu, prof. Pra
nas Padalskis, kalbės anie 
Lietuvos vadavimo reika
lus.

konven
suvažiavimų kongresas turi 
baigti svarstyti skubiuosius 
Įstatymus. Tarp kitų svar
bių Įstatymų via vyrų draf- 
tavimas Į armiją, Įstatymas 
apie Įsileidimą i Ameriką 
išvietintųju žmonių iš Euro
pos, žemės ūkio ‘produktų 
kainų palaikymo bilius, Įs
tatymas kovai prieš linčia- 
vimus ir k.

Abidvi partijos dabar 
skubina priimti tuos Įstaty
mus. kurie gali padėti par
tijoms gauti daugiau balsų 
rinkimuose.

SOVIETAI VĖL KALTI
NA AMERIKĄ

Sovietų telegrafo agentū
ra ‘ TASS paleido Į pasau
li žinią, kad esą “aukšti So
vietų vyriausybės pareigu-

darbininkai susitarė su 
darbdaviais ir priėmė 11 
centų uždarbių pakėlimą i 
valanda. Streikas išvengtas.

IŠVE2Ė I RUSIJĄ 25,000 
B1BLIJV

Amerikos biblijos draugi
ja skelbia, kad Rusija pa
velijo Įgabenti iš Amerikos 
i Rusiją 25,000 kopijų bib
lijos. Biblijos Draugija 
siuntinėja šventąjį raštą Į

------------- - visas pasaulio dalis ivairio-
ŽIAURUS MŪŠIAI JERU- * ir tikJ*' Į ?usi«

ŽALĖS MIESTE '' ?<> B®bc"t* ’J'gi4'
Palestu- karas smar- raseto. Dabar Maskva le.do 

klausiai siaučia Jeruzalės P'*1*"211 uz(la"-
mieste. kur arabų Transjor- « ' lenam b,bl,W s,unt'-
danijos legionas . apgulė 
miestą ii stengiasi išmušti 
žydus iš .iu Įsistiprintų vie
tų. Žydai yra atkirsti nuo 
visokios pagalbos ir jiems 
trūksta maisto ir vandens.
Todėl spėjama, kad jie ne
beilgai gale.' laikytis prieš 
arabus. Jeruzalėje yra 100,- 
000 žvdų gyventojų ir neži-

niui.

Išbandė Ginklus
Tolimoj Šiaurėj

Amerikos armijos daR 
darė ilgus pratimus tolimoj 
šiaurėj ir dabar praneša, 
kad pratimai buvo buvo 
Ubai naudinfri. Po visokiu

<75 —    «

bandymų armijos inžinie
riai išmoko operuoti viso
kias mašinas dideliame šal
tyje. Sako, automobiliai ir 
visokios kitokios karo maši
nos prie 60 laipsnių šalčio 
veikia taip pat gerai, kaip 
ir normalėje temperatūroje.

Šiaurės bandymai buvo
daromi Alaskoje apie Fair- „ ....___ ____
banks miestą. Juose daly-Į savo ateitimi, negu bloges- 
vavo 700 Įvairių
1,142 vyrai.

ys

masinu nikiais laikais.v
Prezidentas pabrėžė, kad

- ------------- j jis jau treti metai kelia so-
Arabai Svarsto K«roicia,ini? draudimo pakeiti

Paliaubas
Jungtinių Tautų saugu

mo taryba praeitą savaitę 
pasiuntė žydams ir arabams 
Įsakymą baigti per 36 va
landas karą ir sudaryti “pa
liaubas”. Laikas karo su
stabdymui buvo paskirtas 
iki pirmadienio pietų (ame
rikonišku laiku). Žydai su
tiko priimti saugumo tary
bos pasiūlymą, o arabai i ji 
laiku neatsakė ir karas eina 
toliau. Saugumo taryba da
vė arabams dar dvi dienas 
laiko, iki trečiadienio, atsa
kyti Į pasiūlymą ir baigti 
karą. Arabų valstybių va
dai dabar tarias 
sakymą duoti.

mo reikalą, bet kongresas 
tą reikalą vis atidėliojo. Ar 
kongresas dabar bus linkęs 
tą klausimą svarstyti, gali
ma abejoti. Daug Įstatymų 
yra susivilkę, kuriuos kon
gresas iki vasaros atostogų 
turi būtinai apsvarstyti, bet 
manoma, kad kongresas jo
kiu budu nesuspės visų 
klausimų išspręsti.

BERNIUKAS LIEPĖ SE
SUTEI “PASPAUSTI 

GAIDUKĄ”
Dvylikos metų berniukas

Richard Russel Henry,
v Youngwoo<l, Pa. pirmadie-

kokį at- ryto Paeme t<ivo šautu
vą, atrėmė jį sau Į pilvą ir 
liepė savo 9 metų sesutei 

Iš jau paskelbtų arabų j “paspausti gaiduką”. Sesuo 
pasisakymų atrodo, kad tą padarė ir vaikas susmuko 
arabai statys žydams nepri- ant žemės sunkiai sužeistas, 
imtinas sąlygas. Jis mirė vežamas Į ligoninę.

-------------- Sako, berniukas buvęs “ne-
ORI AIVIAI RF PiinTll P*itenkintas , kad bobutė 

iamA!am nenupirko ko tai krau- 
JAU SKRAIDO Ituvėje.

Amerikos karo laivynas_________
praneša, kad jis jau turi iš
bandęs ir jau vartoja karo 

‘orlaivius, kurie skrenda be 
žmonių ir yra vairuojami 

i radio bangomis. Tokie or
laiviai, sako karo laivynas, 
ateityje turės vis daugiau 
reikšmės, nes orlaivių grei
tumas dabar yra toks dide-

OREGONE LAIMĖJO 
THOMAS DEWEY

Republikonų partijos no
minacijų balsavimuose pra
eitą savaitę Oregon valsti
joj laimėjo New Yorko gu
bernatorius Thomas De\vey.

_____ ___ _ Visi 12 delegatų Į partijos
iis, kad žmogus jau nebega-1 konvenciją išrinkti Dewey 
Ii jų kontroliuoti. ;šalininkai. Harold Stassen
----------------------------- ---- i surinko nemažai balsų, bet

“Keleivyje” naudinga yra daugumos negavo. Oregono 
daryti visokius biznio skel- balsavimas yra didelis smu
kimas ir pa i ieškojimus. gi-^ Stassen kandidatūrai.

CH1CAGOJ VĖL “GENG- 
STERIŲ KARAS’’

Chicagos gengsteriai sek
madieni nakčia nušovė vie
nos rekordų kompanijos 
viršininką, Leo S. Friedma- 
ną. Policija spėja, kad
Frieemanas buvo užmuštas 

mu- 
gen-

. r____ “te-
pakrasciuose, bet riteri jomis” ir griebėsi gin- 

niekur klo pasalinti vieną konku
rentą.

4. LAIC direktorius, adv. _____ _
dėl, kad kompanija nesutin-! Kostas R. Jurgela, padarys mažinimo. Sako, Rusija no-i terlto,’j°s PaKra^clu< 
ka grąžinti Į darbą visus pranešimą apie tremtinių Iri nusiginkluoti, bet Ameri-1 didesnių susirėmimų 
streikavusius darbininkus. Įsileidimo perspektyvas. ka kliudo tą padaryti. neivvko"
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Š APŽVALGA l

KALBOS APIE “DE
RYBAS”

plepalai daromi Amerikos 
budrumui uždusinti.

Ameriką juo lengviau yra 
niekas čia 
aukštumo-

Rusijos diktatorius Stalinas se nežino, koki yra Ameri- 
siulo pasiderėti ir net siūlo kos “taikos programa . Čia 
Wallace “taikos programą" daugelis žmonių sutiktų 
padėti derybų pagrindam “taikintis” su Rusija, jei 
Amerikos vvriausvbė sako, Maskva sutiktų neiti toliau 
kad negalima derėtis dviem už “geležinės uždangos”, 
valstybėms dėl klausimų, Amefi kos Chamberlainai 
kurie paliečia trečiąsias vai- butų laimingi, jei jie galėtų 
stybes. “stabilizuoti“ Rusijos eks-

Pagaliau koks butų tiks- pansiją. padovanodami mi
las tokių derybų? Jei klau- sams porą šimtų milionų 
simas eina apie “nusigink- žmonių. Kuomet galingiau- 
lavimą”, tai kodėl Rusija šia demokratija tiktai tokią 
nenori susitarti dėl atomi- “taikos programą teturi, 
nės energijos kontrolės? tai Rusija kalbomis dar

Ar
tarp

bus “taikos 
Amerikos ir

derybos” 
Rusijos9

“užbovyti”. kad 
vadovaujančiose

KELEIVIS, SO. BOSTON

MOMlViK TEISIAMA, MOKINIAI KLAUSOSI

Būrys mokinių susirinkę klausosi, kai > Detroito mokyklų priežiūros taryba 
svarsto vienos pašalintos mokytojos bylą. Mokytoja Mrs. Grace. Flood (paro
dyta su iešmu) buvo pašalinta iš darbo todėl.kad griežtai bauo.ė mokinius uz 
neklausymą ir netvarką. Paveiksle matyti, kaip mokyklų superintendentas 
Earl Olsen apklausinėja vieną mažiuką mokini apie mokytojos elgėsi.

Kas Savaite
Atominė “Pažanga” v i* * 1 , ,. — •

Prezidentas Truman pa- tos masę — valstiečius.
skelbė, kad praeitą vasarą Okupantų budeliškame

Maskvos žandarų, laižo bu
delių rankas ir džiaugiasi, 
kai jų broliai vežami i Si
birą arba i “poselenijas” 
vergu darbu dirbti.

Per pusantrų metų viena 
Jungtinių Tautų organiza
cijos komisija bergždžiai 
tarėsi apie atominės energi
jos kontrolę, o pagaliau nu
tarė, kad susitarti negali
ma. Tai koki nauda bus vėl 
pradėti nebaigiamą plepa- 
lynę, jei nėra noro susitar
ti? Panašiai yra ir dėl kitų 
klausimų, kuriuos Stalinas 
minėjo savo “atvirame atsa
kyme”. Pavyzdžiui, senai 
eina kalbos dėl taikos sutar
ties su Austrija, bet iš to 
niekas neišeina. Ėjo kalbų 
kalbos dėl Korėjos laisvės, 
bet reikalas nejuda iš vie
tos. Dėl Vokietijos tas pats.

Dabartinės kalbos 
taikos derybas yra 
Rusijos diktatūros 
gandos triksas. Jei 
norėtų susitarti, ji

tikisi sutrukdyti Amerikos 
ginklavimąsi ir tuo sustip
rinti savo poziciją ateities 
grobimams.

“LEGALIZUOTI LIOKA
JAI” IR SOCIALISTINĖS 

PARTIJOS

Rusų okupuotose šalyse 
socialistinis judėjimas yra 
užsmaugtas. Kai kur bolše
vikai laikinai dar “kenčia” 
socialistiniu vardu vadina
mas partijas, bet tai yra tik 
laikinis reiškinys, kol ko
munistų partijos bus pasi
ruošusios tuos neva tai ne
priklausomus “socialistus"

apie suvalgyti. Valgymo proce- 
eilinis sas jau Įvyko Bulgarijoj,- 
propa- Rumunijoj, Vengrijoj. Jis 
Rusija vyksta čechoslovakijoj ir 
galėtų Lenkijoj, o Baltijos šalyse,

rializmas. iš pradžių nuspal
vintai rusišku, o vėliau sla
višku nacionalizmu, tik dėl 
akių buvo dengiamas pasau
linės revoliucijos Šukiu. Esmė-

prezidentas nesakė, bet ji 
pabrėžė, kad naujų ginklų 
gamyba varoma pirmyn.

Amerikietis generolas E.
L. Sibert sako, Rusija ato
miniams tyrinėjimams ir ki- prajom Kariauti! 
tiems moksliškiems karo .Jungtinės Tautos 
išradimams išleido pernai 
virš biliono dolerių, o šiais 
metais tam reikalui išlaidos
dar yra padidintos. , ______

Taip “taiką mylintis” pa- sauĮį kaip nors pasiaiškinti, 
saulis galanda atominius kurje delegatai, mato-

-------------ginklus ateities skerdynėms. maj (|i(ĮfeĮi juokdariai, sako:
suformulavo Jaltos, Teherano ir kitų ne- nenutarkime nieko, ko ne

galime Įvykinti, kad musu

atsirė
mė i Palestinos karą, kaip 
veršiukas i naujus vartus ir 
nesuranda budo nei tą ka
rą sulaikyti, nei prieš pa-

vra žiauriai naikinami. Tas. ją pirmiausiai 
faktas krenta net i socialis- 1897 metais Įvykęs pirmas teisingų susitarimų rezuna
tinių ministerių kartais ty- sionistų kongresas, Teodo- tai jau atsirūgsta naujo ka- 
čia žlibas akis'Vakarų Eu- ro Herzl vadovybėje. Herzl ro grasinimu.
ropoję. tų laikų sekretorius buvo Mundt.Nixon

Rytų Euro:>os socialisti- VVeizman, dabar išrinktas Komunistų spauda rėkiaje Stalinas sutapo su Hitleriu —____ x. —
ir neaprėžtos valdžios meto- nės partijos dabar yra susi- Izraelio prezidentu. Sioniz- “protestuoja” prieš dabar
dais siekė ir siekia pavergti jungusios ir vieningai bei- mo svajonė vilto gyvu ku- kongrese svarstomą Mundt-
bolševizmui Europą, vėliau— džiasi i Socialistinio Darbi- nu Palestinoj, bet sionizmo Nixon biiių, kurs žada su-
pasauli.” ninku Internacionalą. Jų sukelti klausimai žydų eilė- varžyti komunistų

Įsijungimas i Internaciona- se ir žydu santykiuose su veikimą. Ar bilius praeis. 
Atsiribojimas dabar jau lą Įvyksta kartu su “legalių- kitomis valstybėmis dabar senate, t]ar nežinoma.

Įvyko. Jokie “bendri
tai” ir kitokie veidmainingi sis 
"frontai” negali pr 
to fakto, kad socialis
sų okupuotuose kraštuose bekompromisinė kova.

prestižas nenukentėtų...
Išeitų lyg ta organizacija 

turi dar koki tai prestižą, 
kuris gali nukentėti. O to 
“prestižo” kaip ant kiauši
nio plaukų...

nartilo- Tuo tarpu PalestinoJ eina 
1 -X atviras jėgų bandymas ir

ginklai sprendžia to krašto

pasiūlyti pa-

’Izrael’ ir žydai
lai nera tįstai Kova tarp peigaie u 
dvejų tautų dėl teritorijos jų rėkavimų laimėjimą, 
ir dėl valstybinio savaimin- Iš tikrųjų gi, jei Mundt- 
gumo. Izraelio klausimas Nixon bilius bus atmestas, 
yra daug platesnis ir praeis tai ne dėl komunistų rėka- 
ilgas laikas, iki Įvairių vai- vimų, bet dėlto, kad dauge-

į tas imtynes 
baubas.
Jis “Kaip Krikščionis”

Rojus Mizara surado pa
slaptį, kaip komunizmas 
plinta. Jis rašo: “Šių dienų 

pirmieji
krikščionys: juo daugiau

Žvdai turi savo valstybę, sidurė Libano, Sirijos. Irako stybių žydai “išaiskins” sa- lis žmonių ji skaito netin-
Po 1900 metų “diasporos” ir Arabijos žydai. Ir jiems vo santykius su naujai gi- karnų kovoti prieš rusišką Komunistai, kaip

tą padaryti ir dėl Korėjos. Jugoslaviioj socialistinis ju- ar “išsklaidymo” maža da- tenka pasisakyti ARBA už musia Izraelio valstybe. Pa- penktąją koloną. Amerikos krikscionys: Juo
ir dėl Vo- dėjimas naikinamas žiau- lėlė žydų tautos susispietė naują žydų valstybę. AR- gal žydų nacionalistų sva- visuomenėj ir kongrese gin- juo> .meisi n persekiosi,

Palestina ir čas eina ne dėl paties klau- juo tinčiau jie įsi
ir dėl Austrijos, ir dėl Vo- dėjimas ________  ___ . . _ . . . .
kieti jos, ir dėl kitų klausi- riausiais budais ir ten jau Palestinoj ir gal būt iškovos BA už savo gyvenamą vals- J<>nes, visa 
mų. Susitarimui niekas ke- senai yra suvalytas Į nele- sau teisę gyventi SAV O te- tybę. Kitaip sakant, reikia Transjorcanij 
lio nepastotų, nes užtektų galų pogrindi. ritorijoj ir tvarkylis, kaip būti arba prieš savo tautos
tiktai pasiūlyti “protingą ir Vakarų valstybių sociali- nori. __ išsvajotą valstybę, ar ua bu-
padorų” susitarimą ir rei- štai ilsiai gyveno iliuzijo- Bet Izraelio valstybėj gal ti išdaviku tos šalies. xurio- 
kalas butų baigtas.' Bet Ru- mis. o kai kada ir vos pri- susispies milionas ar kiek je jie gyvena ir turės. gy- 
sija nori pažvejoti drumsta- dengta veidmainyste, kad daugiau žydų. o visi kiti venti. Pasirinkimas gali bu
me vandenyje, ji nori paieš- sovietų okupuotuose kraš- žydai ir toliau liks "diaspo- ti labai sunkus, 
koti vvallacinių liurbių de- tuose socialistinės partijos r°j ’• arbą išsklaidyti po vi- žvdų padėti pasaulyje
mokratinėse šalyse, ji nori galės išlaikyti savo legališ- pasauli. Vien arabų kraš- mes, Amerikos lietuviai,
paruošti dirvą ne taikai, bet kurną. Lietuvos Socialde- tuose. Šiaurės Afrikoj, yra
naujiems grobimams, o to- mokratų Partijos leidžia- daugiau žydų, kaip Palesti-
dėl iš anksto stengiasi pa- mas “Ateities Keliu” dėl to noJ- Kgipte. kur yra 80.000
statyti Amerikos vyriausv- sako: žydų, parlamente yra du

žydų atstovai ir kai prasi
dėjo Egipto karas prieš “Iz- 
rael” valstybę, tie du Egip
to parlamento nariai pa

na

Amerikos vyriausy
bę Į “taikos ardytojo” pa
dėti. Kai rusai parėkaus 
apie savo “taikingumą“, 
kada jie pripasakos žmo
nėms, kaip jie trokšta tai
kos, tada jie pagrobs dar 
kurią nors šąli, arba “kon
soliduos” savo laimėjimus 
Rytų Europoje ar kur kitur, 
o Amerikos diplomatai vėl 
paliks bežiopsą. kaip jie 
paliko po Čechoslovakijos 
prarijimo ir po kitų panašių 
Rusijos “taikos” žygių.

Buvęs Amerikos valsty
bės sekretoriaus padėjėjas, 
Sumner Welles, Įspėja, kad 
Rusijos diktatūra rengiasi 
daryti naujas vagystes. Jis 
sako:

“Nervingas Įtempimas Va
karu Europoje vėl didėja... 
Kuomet daugelis korespon
dentų praneša apie tariamą 
atslūgimą, tikrumoje yra pil
na ženklų apie sustiprintą So
vietų veikimą visose Europos 
dalyse, Azijoj, Artimuose Ry-, 
tuose ir Amerikose.

“Kremliaus artimiausias sie
kimas yra paversti Juodąją 
jurą j rusišką ežerą. Pirmas 
žingsnis i šitą tradicinį sieki
mą bus Rumunijos ir Bulgari
jos ‘prašymas’ Įjungti jas į 
Sovietų Sąjungą. Didžiulis 
spaudimas yra daromas į Ira
ną, kad jis atsisakytų nuo 
bendradarbiavimo su Ameri
ka ir pasiduotų padaromas 
‘drauginga valstybe’, kaip ru
sai supranta tą pavadinimą...’’

Tai gali būti pirmieji Ru
sijos “taikos” žydai, po ple- 
palynės apie taikos “dery
bas” ir panašius nervų karo 
manevrus. Kalbos apie “tai
ką” ruošia dirvą naujoms 
Maskvos agresijoms. Taikos

“Iš seno pasilikusios iliuzi
jos. kad socialdemokratija dar 
gali rasti bendrą kalbą su 
ševizmu, noras derinti 
socialistiniu

bol-
. . 'isu siuntė Egipto vvnausybei

. le?k‘ zyglus telegramą ir viešai 
tikslams įgyventinti, pagaliau p.afj'
Anglijos darbiečių. kaip kraš 
to

galime lengvai suprasti. Pa
vyzdžiui, jei atsikurtų ne
priklausoma Lietuva, mes. 
be abejonės, džiaugtumė
mės. Bet jei nepriklausoma 
Lietuva sueitų clėl kekio 
nors klausimo Į konfliktą su 
Amerika, tai ar mes neturė
tume sunkumo pasirinkti

tvirčiau
nedakeptas■» Z-k.

turi būti simo AR reikia kovoti prieš yas nedakeptas kanki-
> vięrj nu. RncJioc čniruis ii’ UOTPntUS» - « ‘ r** JIUCIJUV ....į.—. .. J—, . ..... JV.

šaulio žydai turėtų būti tos komunistus, bet tiktai KAIP stinio seiliojimosi ir plau- 
naujai gimusios, agresingos kovoti. kas nuo galvos nėra nukri-
valstybės penktoji kolona, Kad komunistai yra Ru- užsinorėjo “pirmųjų
arba. kitaip sakant, turi mo- sijos agentai, svetimos vai- krikščionių” garbės vainiko, 
bilizucti pritarimą ir pini- stybės penktoji kolona A- jej nori, tai kodėl taip re
gus naujai valstybei stip- menkos žemėje, tai yra fak- kau ja prieš Mundt-Nixon 
rinti, turi ją ginkluoti ir tas, kuri patys komunistai švelnią rykštelę? Bet kur 

kasdien patvirtina savo tau, jjs “protestuoja”, 
veiksmais. Apsileidimas su
svetimais agentais nėra Ii- . Atrodo, kad tas Maskvos 
bevališkumas, bet tiktai jonvaikis nori kankinio vai- 
liurbiškumas.

•y vzlu- v ' i V< tontni-i :u vv x *vvx x jc-

plėsti Izraelio Įtaka “istori
nėse” žydų žemėse. Tose 
sąlygose nesunku yra per
matyti. kad Izraelio augi
mas ir agresingumas bus 
sekamas tų valstybių, ku
rios savo ribose turi bent 
kiek daugiau žydų gyven
tojų. Tas neabejojamai stip

niko be kančios, nes jis dar 
o. , . * nelupamas jau dejuoja,
Bimba ir Žaltys pajp bušmenas, kada jo pati

vienas rašytojas senais gqm(io
laikais parašė knygą ‘ Ieva ' Komunistų “kančios” de-

. J- . cioi .’\u*nivy Maniiunu • i . -11 ZHIvVS OCt dTYlZ 1 MHtl lSl KH io
Eglutes’ ta‘'P Am«!kos:.kuriai. ™e> mažiau ėsand’' amSt£ Sn?e‘™os «£zu,a . .kn-W misiąs, o ten, kur rusų dur- 
Eg-ptae esame pa5,zadeję hutl Kt!. Je. iasu eanj S „ee,do skelbto V™Į; tuvąi komunistus. įkįlė į 

Kao zmone. nepatirtų, Kaip valdžią, ten tikrai žmonės 
žaltys dar ir musų laikais kenčia. bet an, t tjk į
5ynitl!,Va.S.I1L,y,e'la nu°’ kankinių tokie Mizarož 

spiaudo ir juos niekina.
. v ■ »■ a i i i z a a a a a a a ■ a

tisemitizmą ir ten, kur jo 
iki šiolei visai nebuvo.

H.

ju tėvyne vra

JUOS 
sov
bandymuose atkurti Socialis- 
tini Internacionalą stipriosios 
Europos socialistinės partijos, 
vengdamos atvirų konfliktų 
su Sovietų Sąjunga, neišven
giamai turėjo rodyti tam tikro 
rezervuotumo tų socialdemo
kratinių partijų rusų okupuo
tuose kraštuose atžvilgiu, ku
rios ten visiškai atsiribojo 
nuo bolševizmo ir. kaip tokios, 
pasidarė nelegalios. Į konfe
rencijas Zaeriche ir Antver
pene. kurios svarstė Soc. In
ternacionalo atkūrimo reikalą, 
buvo Įsileisti kgegalizuotų so- 
cialdem. partijų atstovai iš 
satelitinių Sov. Sąjungos kraš
tų, bet nebuvo leista dalyvauti 
nepriklausomom tų pat kraš
tų egzilinėm socialdemokratų 
partijom. Nekviesti buvo ir 
Vo' 'et i jos socialdemokratai.

"Jau ir tuomet “nelegalių
jų" partijų vadovybės, kartu 
ir mes. reagavo į tą nepateisi
namą ir su demokratijos esme 
nesuderinamą kompromisą.

"Įvykiai vis daugiau ryški
no bolševizmo veidą. Krem
lius faktais parodė, kad jis iš 
viso nepakenčia ir nepakęs 
socialdemokratijos,

I

Egipto žydų padėtyje at-

BUS DEPORTUOTA?

antisemitizmas 
.dus Į sionizmo

toks pasirinkimas niekada !sik.uni)> sioniz-
neprisieis daryti, nes sunku .»?-
jsivaizdueti. kodėl Lietuva ;
(jei ji ki Ja bus laisva) tu
rėtu sueiti i konfliktą su A-
merika. Bet Amerikos vo
kiečiai. italai ir japonai per 
praėjusi karą turėjo pada
ryti toki pasirinkimą ir, be 
abejonės, jiems tas pasirin
kimas buvo skaudus.

Žydų valstybės susikūri
mas prieš pasaulio žydus 
pastatys visu aštrumu jau 
seną klau-aną, ar žydišku
mas yra tautybė ar tiktai 
tikyba. Žydai sionistai, ku
rie buvo “Izrael” idėjos 
skelbėjai, ako, žydai yra 
tauta, skirtinga nuo kitų ir 
turi siekti savo tautiškumą 
išlaikyti ir Įamžinti savo 
valstybėj. Bet jeigu taip, 
tai viso pasaulio žydai, ku
rie gyvena išsiblaškę po i- 
vairiausias valstybes, irgi 
turėtų jaus is Ivg ir tos nau
jos Izraelio valstybės pilie
čiai ir jei u jų ištikimybė 
“Izraeliui sueitų i konflik-

gą grieką Adomus.
Dabar ta amžinai jauna 

tema prabilo ir bolševikų 
prabaščius Antanas Bimba. 
Jis su išgąsčiu klausia savo 
parapijonų:

“Tik pagalvokite, kas bu
tų atsitikę, jeigu žaltys ne
būtų pasimaišęs!... Aišku,

Bevino Laimėjimas
Anglijos Darbo Partijos 

konferencijoj, pO triukš
mingų debatų, milžiniška 
delegatų dauguma patvirti
no E. Bevino vedamą užsie-

__ _ f______ ..............politiką. Už Bevino už-
jog nebūtų buvę nė kunigo dienių politiką pasisakė de- 
Mikalausko su “Lietuvių Ži- ,e£atai ^.nuo 4 milionų 97 
niomis”. tūkstančių partijos narių, o

Liūdna butų Bimbai be J politiką balsa-
Mikalausko, nebūtų su kuo vo y.ele?atai nuo 224 tuks- 
teologiškų žalčio gudrybių Uancių narių.
aiškinti. Taigi, ačiū žalčiui', Tas balsavimas reiškia, 
kad mums davė kunigą Mi- kad Anglija ir toliau orga- 
kalauską ir toki pat gudi-ų, nizuos Vakarų Europos sa- 
kaip muselę, Antaną Bim- jungą, bendradarbiaus su 
bjb Amerika, o santykiuose su
“Aitri Klasių Kova” Sovietų Rusija ves taikią,

Vilniaus komunistų “Tie- kartu ir budrią politiku, 
sa” rašo, kad Lietuvoje vyk- neleisdama save užbaidyti 
sta “aštri klasių kova”. Ko- bolševikiška “nervų karo” 
munistų partija, pagal tą ProPaganda.
laikrašti, “triuškina... niek- Bevinas sakė, kad Rusija 
šiškus buržuazinių naciona- sukėlė Graikijos pilietini 
listų likučius”. Rusija pradėjo dabar-

“Triuškinimo” didvyriai “nervų karą” ir butų
dirba rusų Įiolitinės polici-! *įva^a» leisti bolševizmui 

Naujausieji Amerikos ma- jos rankomis. Jie dirba su f a! baugiau plėstis Euro-

P-us.

MARlNŲ kopėčios

. - - 1 .Iš Karson kalėjimo Neva- tą su ištikimybe tai valsty-
da valstijoj buvo paleista bei, kurioje jie gyvena, tai linų lengvieji orlaiviai, va--Sibiro .koncentracijos sto-

laikyda- šita jauna kareivio žmona, ar tas nedidintų antisemi- romi rakietiniais motorais, vykiomis. Jie dirba čekisto
mas save vieninteliu ir neklys- Bridget Waters. Ji išsėdėjo tizmo? skrenda eilėje, kaip “kopė-revolveriais, spaudos mono-
tančiu socializmo kovotoju, kalėjime 17 mėnesių už ne- Izraelio valstybės idėja čios”. Tie naujieji orlaiviai poliu, okupianto nagaika.
Tie patys faktai parodė, kad tyčia nušovimą savo vyro. gimė Rusijoj, kur žydų per- vadinasi “šmėklos” (Phan- Visą tą rusišką okupantų
realiam bolševizmui ir sočia-Jauna žmona paeina ■ -----—*------ v .................... - ------ 1-------- v-z. •

poje. J. D.

Musų tėvų kraštas Lietu
va buvo ir bus laisva. Lietu-
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Lietuvių Sccialdemckratų tetą iš d-jų Jankausko — 
19 kuopos Susirinkimas pirm., J. Buivydo—sekr. ir 

Brooklyne Averkos — nario, kuris ru-
Gegužės mėn. 14 d. Pilie- pinsis ryšių palai k y m u 

čių klube Įvyko kuopos na- tarp Unijos ir Tremtinių 
rių susirinkimas einamiems profesinėm sąjungomis.

Tuoreikalams aptarti, kurios 
metu Įstojo du nauji nariai 
drg. E. Ručinskienė ir drg.
J. Puidokas.

Išklausytas Amerikos Lie
tuvių Tarybos pranešimas 
ir priimtas kvietimas daly
vauti š. m. birželio mėn. 6 dienio 
d. konferencijoje Lietuvos Peter 
bylos reikalu, paskiriant at- Heck 
stovus. Ta proga Amerikos visi iš 
Lietuvių Tarybai 
10 dolerių auka.

Dr. J. Kalvelis

ir baigėsi sueiga.
J.

RANSHAW, PA.

Angliakasių Gelbėjimas
Gegužės 12-tą po pusiau- 

trys angliakasiai, 
Gordon, Ed\vard 

ir Charles Bashore, 
Shamokin, Pa. tapo

paskirta vandens uždaryti 250 pėdų 
po žeme, netoli viešojo ke- 

pranešė, lio, prie miėstelio Brady. 
kad gegužės mėn. 9 d. reng- Daug prilijus vanduo pasi- 
tos paskaitos gerai pavyko, darė taką į kasyklą ir ne
davė šiek tiek pelno, o jų tiukus skylė pribėgo van- 
atgarsis Brooklyne buvo di- dens iki 75 pėdų. Ant lai
delis, nes kalbėtojai davė mės jie spėjo perbėgti Į ki- 
klausvtojams Įdomios me- tų kasamą skylę, iš čia jie 
džiagos aktualiais klausi- galėjo kuopti aukštyn, nes 
mais. vanduo iš viršaus nebėgo.

Girdėti, kad 19 kuopos Suradę saugesnę vietelę jie 
pasisekimų paraginti ir ki- po žeme išbuvo iki gegu- 
tur musų draugai pradeda žės 15-tcs ryto be vandens 
daugiau ruošti paskaitų ak- tinkamo gerti, be maisto ir 
tualiais politiniais - visuo- be tyro oro. Apie 5:30 ryto 
meniniais klausimais. E. Heck 41 metų ir P. Gor-

Amerikos Lietuvių Sočiai- don 32 metų amžiaus tapo 
demokratų veiklos ir i vai- iškelti tokių pat brolių ang 
riais darbo klausimams linių butlegerių, 
svarstyti įvvksiąs Bostone pertraukos dirbo dieną ir 
š. m. birželio mėn. suvažia- naktį, o trečiojo nesurado, 
vimas ir išrinkti atstovai A. Tur būt, bus prigėręs?

ČIA MIRĖ ŠEŠI ŽMONĖS

Gelžkelio nelaimėje, Mexborough, Anglijoj trauki
nys dėl nežinomų priežasčių nuėjo nuo bėgių ir už
mušė šešius keleivius. Apie nelaimės vietą susirinko 
žmonių minia. Anglijos gelžkefių vadovybė ilgai ty
rinėjo nelaimės priežastis, bet niekaip negalėjo jų iš
aiškinti ir pagaliau paskelbė, kad tur būt nuo saulės 
karščio gelžkelio bėgiai išsikraipė ir dėlto įvyko ta 
nelaimė.

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienosnepraleiskite progos pasi
klausyti žavėjančio ponų 
Stulginskų dainų progra
mos. Kas kartą girdėjo dai- -------- ; ; ‘ ~ ~
nuojant Stulginskų šeima Endicott “Juozo Koplyčia” jas ir visokiose rolėse pasi- 
tai visada nori klausytis. Musų mieste, toli nuo ei- lodydavo labai vykusiai. Jo

Malonėkit tikietus iš kai- vilizacijos, prie parkelio, gabumas lošime tikrai žavė- 
no nusipirkti. Galima gauti yra gaiši Endicott gatvės davo stebėtojus, 
pas komisiją ir valdybos Juozo Džugašvillio koply- Velionis buvo socialde- 
narius. čia, kur susirenka šeštadie- mokratiškų pažiūrų žmo-

Dar kartą kviečiame vi- nio vakarais visi viemi Mas- gus. Brooklyno draugai ji 
sus dalyvaukite musų pa- kvos bernužėliai visokių visada matydavo savo pa- 
įengime* dėl pagerbimo tė- 1 raktikų daryti. Ten pasi- rengimuose. Jis buvo “Nau- 
vų ir sunu. taiko visokių fonių, kartais josios Gadynės” skaitytojas

Rengimo Komisija. ir ne labai juokingų, bei ir rėmėjas ir per ilgus metus
__________ visada įdomių. Į tą “koply- skaitė ir platino “Keleivį”.

HAnTFORD CONN čia” nueina ne tiktai Stali- Galima sakyti, tai buvo tik-
___ 1_ * no vieros žmonės. Vienas ras keleivietis. Dėl savo

BALF ir AI T <k\liaus ^elas parapijomis ten daž- rimtumo ir malonaus budo 
18 d laikytame su- na* laposi. Ivai aš paklau- velionis buvo visų mylimas

luino urvą ir dirbo, mušė, t kininkai labai patenkin-
gręžė per 20 ar daugiau pė- ti šiuomi koncertu ir išreiš- 
dų akmens užtvarą. Teko kia A. L. Taiybos skyriaus 

l,- matyti net tokių darbinin- vardu nuoširdžiausią pade- 
kų, ką išlindęs purvinas vi- ką visiems choristams ir ar- 
sas, iki kaulo peršlapęs, nu- tistams, poniai vedėjai, Ma- 
sitraukęs marškinius nuo ry Salatka ir kun. J. Alks- 

Buivydienė, J. Kalvelis, K. Ištrauktieji'buvo labai su- kun0’. apsivelka niui už jo nenuilstanti pasi-
Balčauskas, U. Kiizanaus- vargę, išbadėję. Pasitiko J“?8 ,r ,ve.1. knda.,skylen'• d]arba"mi! A; L.. Tarybos 
kienė, S. Briedis, J. žving- juos su didžiausiu džiaugs- Vlk *’-et ,v?'a Aakas 11
las. J. Krutulis, V. Liobis, mu jųjų žmonos, jų artimie- U°* rtmonem» be- skiriami Lietuvos gelbeji-
J. Paknvs i, U. Balas. Kak ji ir draugai. Abudu liko tl:’P,neJant. apie nelaimes mo reikalams ir bus pa-

a paruošti ir nugabenti i Shamokin State get«. Pas!uale purvynas, skelbti vėliaus
karai, tro kai pradėjo nu- A. L. Taiybos skyrius 
kiimnti. nebeišvažiuoti. Abi rengia niknika tam naciam

kuriems pavesta paruošti ir nugabenti i 
suvažiavime referuoti klau- Hospitalę, Kulpmonto ir

susijusius su veiklos Shamokino miesto amoū- - ... ....puses viešojo kelio pe 
iią iš abejų pusių karais nu- Grove

sunus
plėtimu. lansais.

Kuopa paskyrė 200 dole- Pasklydus žiniai
rių Centro komitetui, kurio įvykį žmonės 
išlaidos vis didėja. ėjo, skubėjo

Susirinkime dalyvavo dr. kuo pade 
Jankauskas, ilgametis kuo- žingeidumo 
pos narys, prieš 11 metų ap- landos laiko žmonių 
leidęs Brooklyną ir akty- tais buvo apstota 
viai dirbąs Unijoje, kaip vieta. Iš apielinkės miestų 
generalinis CIO organizato- privažiavo daug ugniagesių 
rius. trokų. Privažiavo įvairių

gegužes
sirinkime valdyba tarp kit
ko paklausė, kas norėtu va- paaiškino,. Kad uz . .... .
žilinti i M t kformini;« reikia tiek pat mokėti, o kai ir savininkai atsiuntė
kaipo atstovai nuo musm \il\ ‘?»t . kail> P™ > karsto 45 «««« vai’
skyriaus. birželio 6 d. New <!U.oda nc.mokam« n,kf-. .....
Haven, Conn. Liuosnoriai 1»?'>i-. Sako, kartais pama- Atsisveikinant prie velio- 
'Utiko -itie- I ! eon iitis ,Lal’kaip du plikiai pesasi. mes kapo jo senas draugas
Prelotas' J." Ambotas, A?'’ kal?ai? \ie"a ki: J- G- SeLk-evli<'i,Vs >š Brooyiy-
Kaunietienė V Brinką 4 tal I plaukus įkimba. Tai no pasakė kalbą, kurioje į- 
Kedienė A ’ Navickienė’ A kodėl neil‘> ->ei fonių yra’ vertlno mlnlsi aav0 draugą, Baituiionienė, J. l uzžlie^ kį'.į.a!’.t . ka'!’"- .Vlsuoa!™ininką, lie-
ir M Sabeckas Piliečių Klubo Mitingai tuvi, seimos tėvą ir apsisvie-

Be abejonės kon<erenci ' Lietuvi« Piliečių Klubo tusi žmogų, kuris per savo 
ia turės tikslą'painformuoti i ?usirinkimas gegnės 10 d. pastangas siekė šviestis la-
ir prašyti ktn-resa. kad l?llvo «ana biuksmingas. nnosi ir stengėsi .pagal sa-

\ ra mat poras vyrukų, ku- vo išgales Įsijungti į musų
rie mėgsta pakeltu balsu kulturinį ir visuomeninį gy-
parėkauti ir pasirodyti, venimą ir būti naudingas,
kad jie “vyrai”, o ne šiaip Atsisveikinant su mirusiu 
sau tiktai eiliniai žmonės, draugu ir visuomenininku 
Kada tie vyrukai pradeda darėsi liūdna. Musų eilės 
bartis prieš “senosios kar- retėja. Išbandyti veikėjai, 
tos veikėjus”, tai keli ko- idealistai nyksta, o jų pa- 

' _ niekas nebe-
žpildo.
Liūdesio valandoje velio

nies šeimai reiškiu širdin-

siau, ko jis ten eina, tai jis ir jam mirus jo draugai, pa- 
z. pa(j u£ aiu ten žįstami, dirbtuvės darbinin-

kuo daugiau Įleistų lietuvių 
tremtinių Į Ameriką.

Dar apie šio skyriaus pik
niką. Jis jau senai rengia
mas, bus gegužės 30 d.

gerų pasekmių, 
nes veikėjai yra labai ener-

Jie sako, kada vra .
noras veikti, tada ir veiki- mumsteliai kampuose šute- tuštintų
mas yra našus nesišalh Jiems paploti.

Išeina gana daug triukšmo, 
bet kliubui koki iš to nau-

g ingi

K. Vailanis.

TREMTINIAI DŽIAU
GIASI PARAMA

BALF įgaliotinis ameri-
zonoj \ CKietijo.e 
dienomis atsiuntė

sim-
ne’aimės

mv- tikslui, gegužės 30 d. Sugar ųom^
darže. Komitetas BALp- vadovyfcei iajškąj ku_

"u de
ga utą 

siur.t
. , . ... ., , ,. -------- —w rajonui teko 65prie_burnos pri- ma šitam reikale, yra di- tonos (130 000 

musų.sto. ’
tas ranKą
dėjęs atsako: “Trys anglia- džiausiąs nuopelnas 
kasiai po žeme uždaryti”. k gyvenime.

Skyriaus KomitetasKiek čia abelnai anglia
kasių parodyta solidarumo. 

Dr. J. Buivydas pranešė, anglių kasyklų kompanijų I rt;y*aukojimo ir humaniš 
kad pavyko sudaryti komi- bosu, inžinierių, inspekto- 1 - *°’ ai Re" rC!

' * Atsirado
DETROIT, MICH.

Bene f it Dinner
ior

D1SPLACED PERSONS 
OF LITHUANIA

SUNDAY, JUNE 20, 1948
Sponsored By The 

L. Sosial Democarts Barnch 116
at 7640 Artesian—t hlocks 

North of W. U'arren

Dinner. Drinkr. and Music 
12 to 4 P. M.

Two Dollars Per Person
P. S. Gausite gerai pavalgyti 

ir išsigerti, ant tyro oro; o jei
gu tą dieną lytu. tai yra pasto
gė. Galima privažiuoti Cross- 
town busais.

Kviečiame visus ir visas da
lyvauti. Tikėtus jsigykit iš ank
sto pas kuopos narius. (24)

Komisijos narys.
M. L. Balchunas.

10334 /Aurora st, Detroit. Mich.
Tel. W. E. 4-5081

nu. Atsirado vienas kitas 
daktaras, vienas kitas kuni
gas. O tų vyrų moterys di
džiausioje agonijoje. di
džiausiame sielvarte verkia, 
klykia. Dvi iš jų tą pačią 
dieną iš gailesčio apalpo ir 
tapo nuvežtos į Shamokin 
statė ligoninę, o trečioji vi
są laika kare kiurksojo ir

kia.
Iš šio nuotykio kiekvie

nas hipokritas turėtų pasi
mokyti ne ko kito, kaip ar
timo meilės. - - —

WORCESTER, MASS.

CnESTNErS
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama tr '‘Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCBSTnL

d a, tai tie ugningi vyrukai 
tikrai negalėtų nė patys pa
sakyti. Bet jiems ne klubo 
reikalai ir rupi. Kada žmo
gus negali pasirodyti jokiu 
rimtu darbu ir negali užsi
tarnauti pagarbos savo su
gebėjimais, tai tūlas r.oii 
ners triukšmo kėlimu “išsi
mušti”

giaucią užuojautą.
A. J. Vizni*.

LIGONIO PADĖKA

Po sunkios skrandžio ir 
žarnų operacijos, kuri tru
ko 2 su puse vai. tolimesnio 

, . m . gydymo eigoje, atsirado
1 pravadynus. Ta: plaučiuose votis.

dėlto ir triukšmauja. Po 3 mėnesių gydjTnosi
Koresp. ligoninėje, panaudojus vi

sas turimas priemones, svei
katos būklė vis blogėjo, vi-

--------  sai sumenkau ir turėdamas
Motiejui BzJuinui Mirus 175 cm. ūgį, svėriau tik 43.3 
Gegužės 1 d. Motiejus Ba- kg. Stovyklos gydytojų pa-

kunas lankėsi lietuvių su- tariamas, buvau pervežtas
Ta proga BALF įgalioti- ’engtoj sueigoj. Čia jis link- iš ligoninės į stovyklą ir to

lis dėkoja už delegavimą smai su draugais praleido limesnį gydymą vykdė sto-
. , . . . _urcpon specialaus atstovo, Į šeštadienio vakarą, o grį- vykios gydytojai. Jų nutari-

Lictuvių Bendrove rengia kurio reikalingumą tremti-i žus namo, sekmadienio ank- mu buvo suleista man 2
nKPtn s m :.;rzplin-.Tnnp njaj jau «enjaj gyvai jautė, stį rytą ketvirtą valandą jo bon kūtės “Penicilino”.

-----------------------------------širdis sustojo plakusi. Sveikatos stovis radikaliai
Velionis Motiejus Baku- pasikeitė, pradėjo augti svo- 

nas gimė 1883 metais Lie- ris ir greitu tempu pradė- 
tuvos kaime. Būdamas 19 Jau taisytis. Dabar jau pra
motų išvyko į Angliją, o po < ėjau ir vaikščioti. Neabe- 
dvejų metų 1904 metais at- jotina, kad tai paveikė “Pc- 
keliavo i Amerika ir dirbo meilinąs”.

MANCHESTER, CONN.

Lietuvių Bendrovė šiemet 
iškilmingai apvaikščios 

Tėvų ir Sūnų dieną

svarų) mai-

Įgaliotinis praneša, kad 
siunta atėjo tvarkingai. 

, Maistas tuojau pradėtas 
' dalinti labiausiai jo reika
lingoms šeimoms.

T 
nis 

1 Pi

STRATFORD, CONN.

D. T aunis.' banketą š. m. birželio-June
-------------- 20 d. Valdyba, ir direkto-

CUSTER, MICH. riai darbuojasi, kad viską
--------  , kogeriausiai prirengti pri-

Lietuviu Ūkininkų Veika ėmimui svečių. Šitą paren- 
A. L. Tarybos skyrius, tu-.girną bendrovė nedaro dėl 

Nėjo ji nei valyvti, fčj° gražų koncertą, gegu- peino, bet tik dėl draugiško 
nei miegoti. * ' 2 d. mokyklos svetainė- subuvimo. Tėvai atsiveskite

Salaveišių žmonės su kar- Custer, Mich. Koncerti- buliai seseris, j
šta kava. su pyragaičiais ir trinkų grupė iš Grand Ra- jaunikaičiai savo mylimas, 
su senvičiais aptarnavo vi- Pids’ Mich. pasirodė gerai. Pietus bus pirmą vai. po 

Įsus tuos darbininkus, kurie Choras išsilavinęs vadovy-Į l ietų. Paskui bus dainų 
bile ką dirbo prie išgelbė. i- b?j gabios dirigentės, po- programa, išpildys gerb. 
mo. Butlegeriu unijos prezi- riios Mary Salatka. Koncer- Stulginskų seimą ir AVater- 
dentas paskelbė isakymą, dvi ir pusę valan- burv, Conn.
kad visi šio distrikto butle- do?- Pertraukoje perstatė Pirmą kartą Manchestere, 

'geriu unijos nariai savo ėringą veikalą, "Ūkinio--dalyvaus Stulginskų šeima, 
darbus paliktų ir ateitų į ko Huktė”. ir davė kitokiu bus tėvas, motina, 3 dukte- 
pagalbą savo broliams būt- : marginimų. Koneertinin- rys, ir sunus.

verkė.

legeriams. Jis sakė: dirbsi
me keturių valandų pakai
tomis. Tačiaus norinčių pa
dėti buvo daugiau, negu ti
kėtasi. Buvo šimtai, kurie 
nelaukė 4 valandų pakai- 

, tos, bet kaip tik vieni pail
so, tuojaus griebė kiti. Ir 
taip darbas tęsėsi be per
traukos.

Visi kas kuo galėjo prisi
dėjo prie šio didelio darbo 
— gelbėjimo. Ugniagesiai 
riktąvosi ir savo įrankiais 
vandenį traukė iš duobės. 
Tačiaus anglių kompanijų 
atvežti didesni siurbliai ne
buvo galima pritaikinti. In
žinieriai, inspektoriai ir bo
sai patarė, nurodinėjo kur 
ir kas daryti. Gi paprasti 
darbininkai nepaisydami 
savo gyvybės ėjo, lindo į 4 
pėdų pločio ir 230 pėdų gi-

kai savo kelionę ir darbą Manchesterio ir apielin- 
paaukavo Lietuvos gelbėji- kės lietuviai kviečiami da- 
mo reikalams. Ivvauti šiame parengime,

K. P. Jurgeliuno Agentūra

Perka. Paiūuoda ir Maino Visokias 
Insurance—Apdrauda!

\ uosa' ybes

Atstovauja šešias milionines kompanijas. Apiraiiskite savo 
namus, rakandus, biznius, automobilius ir apsidrauskite sa
vo sveikata. 1

Parduodamas vištų ūkis, galima laikyti 3.500 vištų ir ke
lis tūkstančius mažiukų viščiukų. Puikus 7 kanbarių namas 
su visokiais modemiškais įrengimais. Kaina sl7.«»00.

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

C. P. YURGELL'N
124 Ames st., Brockton. M

TYLI KALINĖ

kietųjų anglių kasyklose. Todėl turiu garbės širdin- 
1909 metais jis grįžta į Lie- ga> dėkoti RALF-ui, kurio 
tuvą, kur susipažino savo nenuilstamomis pa.-tango- 
busima žmona. 1910 me- niis sis stebuklingas vaistas 
tais jis grižo atgal į Ameri- buvo parūpintas ir patiek- 
ką ir apsigyveno New Jer- tas. Su anksta į agarba ir
sty valstijoj. Čia greit atvy
ko ir jo busimoji žmona Jo- 
scphine, kurią vedė ir lai
mingai gyveno, išauginda
mas ir gražiai išauklėda- 
mas du sunu ir tris dukteris.

Vėliau Motiejus persikėlė 
i (’cr.necticut valstiją ir čia, 
usiradęs darbo fabrike, Įsi

kūrė Stratforde, įsigijo na- 
nelj ir gyveno ramiai per 
27 metus iki savo mirties. 
Savo darbe velionis buvo 
, avyzeingas ir gabus darbi
ninkas ir buvo pakeltas į 
prižiūrėtojus. Jis buvo ir 
darbjninkų ir darbdavių 
gerbiamas ir mylimas.

eilių dėlungumu,
St. Kruvelis,

Sch \vei n furt, V< ikietija.

Hartford, Conn.

JONO SEKIO 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA

Parduoda laivakortes, siunčia 
pinigus i visus kraštus, atsto
vauja geriausias aislraudos 
kompanijas. Rūpinasi atitrau
kimu tremtiniu iš Vokietijos ir 
kitur. Padaro affidavitus. kvie
timus ir kitus Notarialius raš-

Velionis buvo rimto budo tus- Parduoda ir užrašo visus 
Frances Korbelik, 17 me- žmogus, mėgo skaityti Įnik- lietuvių laikraščius 

tų mergaitė, padėta į Dupa- raščius ir knygas. Jaunesnė- Laiškais ar asmeniškai kreip- 
ge, III. kalėjimą. Policija ją se dienose mylėjo šokius ir kit^s
pri’sispyrusi teiraujasi, kas turėjo didelį meno pamėgi- 
užmušė jos tėvą, C. I. O. mą. Mėgdavo drožinėti j- 
uniių darbuotoją, William vairius daiktelius iš medžio 
Korbelik, kurio lavonas ir buvo labai gabus artistas 
buvo atrastas io "amo skle- lošėjas. Savo jaunose dieno- 
pe, Bet duktė tyli ir nieko se jis buvo visų mėgiamas 

1 nesako. lietuviško teatro vaidinto-

I^tiškais ar asmeniškai
(24)

J. SEKYS AGENCY 
444 Broad Street, 
Hartford 6, Conn.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pajieikojimus.



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

’asikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

pradėjo nieko neklausę vež-' 
ti vokiečių specialistus. Vo
kiečiai išsigando ir pradėjo

------------ slapstytis, nemaža pabėgo i
Už Vokietijos ribų gyve- kambarėli, o virtuve naudo- Amerikiečių ir Anglų žū

nančiam žmogui yra sunku jasi kelios šeimos bendrai, nas. Tai. be abejo, nepadi-’ 
susidary ti tikrų vaizdą apie —o— dino vokiečių simpatijų ru-
nudienį Vokietijos gyveni- Maisto klausimas yra tik- sams.
mą. O jos gyvenimu įdo- rai opus. Jo Vokietija prieš Kita priežastis, kodėl vo- 
mautis yra reikalinga, nes karą nemažai jsiveždavo iš kiečiai nuo rusų nusigręžia 
Vokietija yra didelė ir skait Ritų kraštų. Karo metu vo- y ra... koncentracijos stovy- 
linga vidurio Europos tauta, kiečiai valgė geriau, kaip klos. Sovietai Vokietijoje

Vokietija Dabar

ir emu ji šiandieną yra su
triuškinta ir nugalėta, tai 
dar nereiškia, kad ji tokia 
bus visuomet. Iš kitos pusės.

dabar. Mat .tie viską iš už- n dę nacių koncentracijos 
imtų kraštu vogė ir vežė i stovyklas jų nepanaikino, 
Vokietiją, o vietiniai žmo- tik SS sargybinius pakeitė 
nės dėl jų galėio ir badu rusais čekistais. Ir dabar 

mus kaipo lietuvius dabarti- mirti. Pavyzdžiui iš 1 ietu- tie patys krematoriumai 
nė Vokietija turi įdomauti, vos jie veždavosi pilnus veikia, ir už tų pačių spvg- 
nes ten dabar randasi de- traukinius sviesto, o l;etu- liuotų vielų tūkstančiai 
šimtys tūkstančių musų tau- viai sviesto krautuvėse pirk- žmonių y ra kankinami. Sto- 
tiečių — tremtinių, kurie tis negaudavo. Bet dabar vykiose laikoma daug de- 
ten skursta ir vargsta ir vokiečiai maisto įsivežti ne- mekratu ir socialistų, 
kartais net gy vena blogės- gali, reikia išsiversti su tuo,
nėse sąlygose, kaip vokie- ką patys įasigamina. o tai 
čiai. lyra nedaug. Svarbiausios

Aš pats Vokietijoje pra- žemės ūkio sritys yra S vie- 
kidau apie 3 metus, mačiau tų zonoje, bet bolševikai į 
beprotiškas nacių pastangas vakarų Voki tiią maisto iš- 
askutiniais karo metais vežti nei idžia. Jiems svar
ai- laimėti karą. mačiau biau į badaujančią Rusiją 

galutinę aliiantų pergalę, ir daugiau išvežti. Todėl vo- 
mačiau nelengvą vokiečių ! iečiai badauja, 
tautos gyvenimą po karo. žiemą vokiečiai sala. nes 
Gyvendamas \okietijoj tu- neturi kuom kūrenti kros- 
rėjau progos stebėti papras- nių. Vokiečiai miestuose 
tą gyvenimo kasdienybę, kerta medžius, griauna tvo-

S

Pagaliau, gal būt, pagrin
dinė vokie iu neapykantos 
rusams priežastis vra karo 
belaisviai. Paskutinėmis ka
ro dienomis daugybė vokie
čių • ateko į nelaisvę. Kitos 
vai.-lybės daug ių jau grąži
no. Pavyzdžiui U. S. nei 
vieno jų nebeturi. Britai tu
ri dar apie keliasdešimts 
tūkstančių, bet vis daugiau 
atleidžia, Prancūzija turi
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IRAKO KAREIVIAI SVEIKINA KARALIŲ

apie 200,000, bet taip pat
. , • j _*• - i - į • , v t ruošiasi juos paleisti. Sovie-susidurt, su visokių ras ,r kūrena. Net gaila žiu- ta, ske;bia> Pkad vokie{i,,

'! 1 g.1"U.„|,.IOfC.S1)V ret1’. ka‘P Par.KU??« IfA13,1 karo belaisvių turi apie 
600.000, gi pagal vokiečių

—Gut, mornink, Maike. ar tu žinai, kas tie alkani 
Kaip tu šiandien fylini? katinai? Stalino služelnin-

—Aš jaučiuos gerai. O kai. 
kaip tėvas laikaisi? —Tas tiesa, tėve. Komu-

—Et, kam da ir klausti, nistiškoj santvarkoj žmonės 
Žinai, kokie dabar nespa- skursta ir badauja. Bet rei- maža vokiečių tautos

luomų
žmonėmis. Tad tas, ką aš nuplaunami ir likę tik kei
čia noriu. gerb. “Keleivio” mai. Uostuose, stotyse, vie- 
skaitvtoj a m s, papasakoti nu žodžiu, visur, * kur tik 
yra mano asmeniški patyri- galima, anglys yra vagia
mai. mos.

Reikia pabrėžti, kad ne- Kalbant apie šių dienų 
dalis Vokietiją reikia priminti

Paveikslo kairėj matytis Transjordanijos arabų ką
ra irs Abdudah, kuriam kaimyninės arabų valstybės 
Irako karininkas bučiuoja į ranką. Irako kareiviai 
per Transjordaniją traukė į Palestiną muštis su žy
dais.

MARGUMYNAI
Rusų “Išradimai”

Jau rašėme, kad rusai sa-
kamera naudojama viso
kiems moksliškiems paveik
slams daryti. Naujo foto
grafijos aparato išradėjas
vra Dr. A. M. Zarem. vie- •/ 7 
nas iš karo laivyno mokslo

duomenis į rusų nelaisvę
pateko virš 3 milionų! Ir vinasi daug technikos ir fi 
dabar vokiečiai klausia, kur zikos mokslo išradimų. Ru 
tie milionai žmonių Rusijo- sai sako, kad Vakarų pa 
je dingo? Mums yra labai šaulio mokslininkai “pavo 
aišku, kur jie pasidėjo, bet gė” tuos išradimus iš rusų laboratorijos mokslininkų, 
vokiečių liaudis negali to mokslininkų. Jau buvo ra- Jo aparatas dirba elektroskaini čėsai. pažiūrėk kia atsiminti faktą. kapituliacijos jos juodaia rinka —

muša!”

įsi/aizduoti.

Na, tai kokiem ga- 
reikėjo pradėt faita.

Juk 
tai;.

lam
jeigu razumo neturi? 
turėjo suprasti, kad

Žmonės pradeda 
ir nebenori 
maitinti.

—Tau, Maike,

Visos šios priežastys vis 
labiau vokiečius atšaldo 

dalykas. nuo sovietų, ir nukreipia jų 
klausianti žvilgsnį į vakaru

šy ta, kad rusai “išrado” ra- srovės pagalba ir tiktai elek- 
dio, elektros lemputę, garo tros pagalba ir tegalima to- 
mašiną ir daug kitų dalykų, kią galybę nuotraukų pada- 

Dabar rusai skelbia, kad ryti per sekundę.
pirmą orlaivį padirbo ne Išradėjas sako, kad giei-susiprasti dažnai užsimindavo apie sai suprantamas

dykaduonių kekius tai paslaptingus gin- Karinė valdžia griežtai pa- klausiantį žvi.^., , . .. .-, . , , . , .
kius, kurie vra laikomi at- laiko oficialu markės kursą, demokratijas. Vokiečiai net įmenkieciai broliai \\ nght, tu laiku jo aparatas dirb.- 

• ----- * laukia karo tam bet rusas pavarde Mozaisk, dar _ greičiau ir galės nu-džiaugs- saigoje. Vokietys darbininkas į sa- tarp Amerikos;, . x - • ■. ,
bus. Kaip aš pradedu apie mas, kad Lietuvoje bedie- Vokiečiai nacių propa-vaitę uždirba 30-40 markių. b; sovietų, nes mano, kad kurs me^!s ^-au ,u J: V*
tai mislvt, tai mane paima vybė platinasi, o man širdį g2ndos buvo taip apgauti, Mėnesinis 250-300 markiu tlk to karo atveju jie galėtų J0 J adn ^.?‘Ianb a,baa?PJ10™ nnn J 
tokia zlastis. kart nakti už- skauda. Lrt kiekvienam Hitlerio ž<č atlyginimas laikomas jau atsigauti ir sukurti vieningi “»*- !1
migti negaliu. ' -Tėvas vis atbulai daly- džiui pilnai tikėjo. Matyda- labai geru. Oficialios pre->avo valstybę. ' ‘ "ateca. nusav.no jo ,«■ pe.

kus suj ranti, vis žiuri į pra- mi aliiantų kariuomenes jau kių kainos taip pat nėra —°J -'-r* . , ... , , ' , . - *•
eiti ir nori. kad šiandien Vokieti‘oje, jie vis dar lau-aukštos, tik už jas nieko ne- .Kai ei.ni Per Vokietijos , į^u 50?metu prieš stdndu^ nukdiauia 10
butų taip kaip buvo 50 me- kė kažkokio stebuklo, kuris galima gauti nusipirkti. Pre- miestus visur matai griuvę- ak^,ai ‘ ‘^lu* O ie?i\na>at ^ dirb<
tų atgal. Turėtum atsiminti, turėtų juos nuo pražūties [kių yra tik juodojoje rinko- »' griuvėsius. Gatvės . . * ‘mok«linin dar greičiau tai galima bukad mes gyvenam dvide- išgelbėti. Ir kai visa Vokie- Je, kur jos parduodamos blogai arsvipstn« nenicinną. ku. ai m >k. iinin ai gi eičiau, tai galima bu.
šimtame amžiuje. įtija buv

_ koks čia difrensas -sko bia
lleikc. ar mes gyvenam dvU j-.-sai rritrenkti,MatLste- ee su juodaia rink, tatai -rrau ir padarė

—Reiškia, tėvas sergi?
—Sirgti, rodos, nesergu, 

ale širdį piktumas graužia, 
kaip koks kirminas.

—Tai blogas reiškinys, 
tėve. Bet tai galima išgy
dyt.

—Jes, jes. Maike, man 
reikia liekarstvų. Gal tu ži
nai kokių vitaminų, ar kaip 
juos ten vadina...

—Ne. tėve, vaistai čia 
nereikalingi. Aš iš viso -į 
vaistus nelabai tikiu.

—Tai kam daktarai juos 
duoda?

—Vaistus daktarai duoda 
dažniausia dėl to, kad ligo
nis jaustųsi ramiau. Jeigu 
daktaras neužrašys ligoniui 
jokių vaistų, tai ligonis jau
sis, kad daktaras nieko apie 
jo ligą nežino ir be reikale 
pinigus ima. Taigi vaistai 
paprastai duodami, taip sa- 

dėl psichologinio

apšviestos
uvo okupuota ir paZ slapta. Vokiečiu kriminali- anglies), o šviesos rėkiamu bai padėjo pagrindą fizikos nutraukti šviesos s 
kapituliacija, jie Su- nė policija ir Military Poli- visai nėra. Retai pamatysi ’KSŽS n " pJ

laike, ar mes Tvenam dvk - visai pritrenkti. Maiste-ęe su juodam rinka ------------------------ pagunda elektrochemija, ne. pnmyn.
ešimtame amžiuje, ar pen- bąklas nejvyįo, taigi Hitle- kovoja, bet be pasis
iolikt^mp9 1 ris melavo. 0 sitas diktato- Prekes į juodąjąne

kioliktame?
— Čia didelis skirtumas.

tėve. Dvidešimto amžiaus 
mokslas daro tokius stebuk
lus, apie kokius penkiolik
tame šimtmety niekas ir ne
sapnavo. Paimkim, pavyz
džiui. radiją. Prezidentas 
Trumanas kalba Washing- 
tone, ir visa Amerika girdi 
kožna io žodi. Arba

rius tautos masėse buvo lai- patenka įvairiais budais 
komas tiesiog kokiu tai die- Per vagystes. ūkininką 
vu. Naciškos propagandos slaptai parduoda, kontra- 
12 metų apgaudinėta tauta bandos keliu ir j anašiai. 
dabar neteko bet kokio pa- . —o—
crindo. Tuo, kuo jie tikėjo, . Kokios dabar yra vokie- 
dėl ko jie ištisus metus ka- ^ių nuotaikos, ar jie nori 
liavo ir skurdo, tai sugriu-'demokratijos?

' vo. i Visi didesni naciai yra iš
— [viešojo gyvenimo išstumti.

pindulio 
jo kelio

daugybę kitų
pin 

Kartais muviu teatrai ro-

iš visokių skudurėlių susi
lipdo nors ir skurdžius, bet 
vis dėlto madingus rubus. 
Apskritai, tai žmonės pa
niurę. alkani, juk ir parū
kyti neturi ko.

Vokiečių moralė, ypač , a? 
moterų, labai kritusi. Buvu- a 

daž-rozną jo žodi. Arba paim- ^aro metu vokieči3į gv. Karo nusikaltėlius baudžia si°s padorios moterys
H’o-rnoS151-kPer]k10- ,ėsi. kad iu “Grossdeutsch- teismai, naciai internuoti, 9ai Parsiduoda plytelę į 
ūktame šimtmety Kolom- J visnt-U ™«įlai. na. šokolado, snėia voko™™ pakutena...

unaikin-

tų moKsiminKai mohejo ru- jos aparatą. Daug nuotrau- 
sų išradimus pasisavinti ir kų per sekundę, kada jie 
paskui pradėjo girtis, kad rodomi ekrane, duoda labai 
jie tuos išradimus ar atradi- “lėta” paveikslą, kum paro- 
mus padarę. do visus judesius labai aiš-

Tokias nacionalistines pa- kiai. Bet jei kas rodytų pa- 
Rusiios diktatūra ka- veikslus, nutrauktus 100.- 

pavergtiems savo šalies 000,000 kartų per sekundę.
žmončnas. Duonos neduoda, tai toks paveikslas ziunn-
bet

1 ant. 
efekto.

—Olrait, 
lieka rstvos 
tai pasakyk 
tu galėtum 
nervu suirimą<■ t

—Tėvas gali

jeiguMaike, 
nereikalingus, 

kokiu spasabu 
išgydyt

nats
a s nurodvsiu

mano

išsigy-
budą.

—Olrait. Roman 1 
—Susirask, tėve, koki

nors užsiėmimą. Kuomet 
dirbsi naudingą darbą, tai 
neturėsi laiko galvoti apie 
žydų-arabų karą ir niekas 
tada neerzins nervų.

—Ale kur čia tau neer
zins, vaikei Ve, vakar užė
jau pas zakristijoną, o jis 
tuoj ir skaito man gromatą 
iš Lietuvos nuo savo švotre-

bas plaukė tris mėnesius, 
kol pasiekė Ameriką, o da
bar orlaiviai perskrenda 
vandenyną į keliolika va
landų. Taigi matai, tėve. 
kad šiandien pasaulis .iau 
nebetoks,

nacionalinę savimeilę čiam atrodytu 
dantis.

visai neju-
Iand” (didžioji Vokietija P visokie naciški ženklai, na- šokolado, sočią vakarienę, 
ui i arti 100 milionų gyven- ciškos knygos yra sunaikin-[ai . lėtą cigarečių. Nusi- 

tojų. Bet dabar, ją apkar- Įos- Atrodo, kad Vokietijo- kaitimų skaičius labai pa- 
ius ir atėmus užgrobtus Je nacizmo visiškai neturė- aP^į?’ ypatingai dažnai 

kraštus, gavosi tai, kad liko ^0 būti. O vis dėlto yra, ir a.; ’P'ėsiami maisto sandė- 
tik tiek, kiek buvo apie nemažai yra. 12 metų tru- ,ah. .....
1937 metus. Rusai, lenkai, kusi propaganda savo pa- vokiečiai dažnai šukau- 

darė. ir ypač jaunimas yra kari daugiausia nusikal-
rado daug vokiečių. Niekasl labai naciškų nuotaikų. 

a e nemėgo ir neapkentė jų, ku- Vokietiją valdo karinė .. ,.
rie karo metu taip žiauriai valdžia ir tokios demokra- v?.,1.ec.1O Policijos statistika

koks buvo seno- «epaj atgavę savo žemes tenve.,e.
—Dac olrait. Maike, 

tas nereiškia, kad reikia 
prieš bažnyčią buntavotis ir 
.jos tarnams apieros neduo
ti. Kristus taip nemokino.

—Ką Kristus mokino du 
tūkstančiu metų atgal, tas, 
tėve. musų gyvenimo sąly
gose jau nebetinka. Popie
žius dedasi Kristaus vieti
ninku, ir tai nedaro taip 
kaip Kristus mokino. Pa
vyzdžiui, Kristus savo mo
kiniams kojas mazgojo, o 
popiežius sėdi aukso soste

valdė užimtus kraštus ir 
tiek daug niekuo nekaltų 
žmonių nužudė koncentra
cijos stovyklose. Tad milio
nai vokiečių iš tų kraštų bu
vo prievarta siunčiami į tik
rąją Vokietiją. Rusai jų 
į savo zoną nepriėmė, tad 
visi turėjo tilpti ir taip jau 
papildytoje vakarų Vokie-

Greita Fotografių Gyvačių Dvikova
Amerikos karo laivynas1 Drg. T. Mickus iš N. Ha-

piancša, kad jis turi labai men mums prisiuntė įdomu
greitą fotografijos aparatą, aprašymą iš laikraščių, kaip
kurs gali padaryti per se- Malajuose susikirto į mir-
kunflę 100 milionų nuo- tina kovą dvi didžiulės ev-
lIavkJ ! Per ^’.mtas yatės- kobra ir pitonas. Ko-

labai nuodinga gy-
pitunas” vra galin-

ffvvaq 5, ?as smauglys. Abu tie gvvas n žų karaliaj

timų padaro tXtiniaT Bet tr^kų! Pe' k°b’a
ai grynas melas! Pačh m,11,.21nŲ-peiksiu. Tok, pa- bra yra laba 
vokiečiu ?akiskai ereita fotoerafiios vate. o “pitu

tijos, kaip mes ją supranta- i!^kiai parodo, kad užsie- kad Hitleris dar 
me, ten dar nėra. Bet vyks- niecių nusikaltėlių skaičius slapstosi Bavarijos kalnuo- ;iX1,'^,c 
ta lokaliniai rinkimai, vei- Ia mažiausias. se, o kai ateis laikas, tai va- ' ?
kia politinės partijos. Par-i —J------  1-------- ’dovaus kovoms. Pats kvai- plėšiku

lioncioc rronJoc toe ;

turi po
šliu- 

16 pėdų

tarp dvejų 
buvo ilgas

giriu
tijų yra daug — virš desėt- Apskritai, reikia pripa- liausiąs gandas yra tas, kad eT^T^i , nVvo .1V P3^' 
ko, kurių pagrindinės trys kad vokiečiai dabar alijantai ne tik neiveža .... a a> netikėtai: Kob-
yra: SPD (socialdemokra gy^na sunkias dienas. Bet maisto į Vokietiją, bet išve- ’ nuodingais dantimis............. a ... « Į v uiMCLi.ią, ut’L įsve- 1 -------- , A
tai), ( DU (krikščionys) ir Kai Jle buvo užėmę beveik ža. Plepa net, kad Londono Plt,lno kūną, bet
KPD (komunistai). Vakaru Vls3 Europą, jų okupuoti krautuvėse yra parduoda- -„j- cwai ,ar H?buvo uz- 
Vokietiioje komunistai gau- ^[a^ai .va.^°J daug dau- mas vokiškas sviestas. O įgriebti sus^ei°

fjna £l®bį n- ja užsmaugė.
..... ....... .......... .............. mėsos . °br?j PnkračiiB uodegą.

Gavosi komunistai vis laimi. Į^ntį kartų geriau, kaip vo- konservai, daniški ^maugys irgi mirė nuo kob-

Milionai vokiečių, su[na Įa^ai nedaug balsų. Tik ?’au’ kaip jie dabar. Alijan- tuo tarpu vokiečių krautu- kobrą į savo mir-

r*c.’ . kuris Plungės mieste ir laiko koją atkišęs, kad ki- amerikiečių zonas.
zakristijonauja. Gromata ti ją bučiuotų.
rašyta apie Kalėdas, o 
dabar Amerikon atėjo.

—O kas joje rašoma? 
-Gero nieko nerašo

uijOJC. A.JU mv/UGlA -- X ,
seniais ir vaikais, išvargę,;sovietai savo zonoje “rinki- okupacinė kariuomenė vėse parduodami kanadiški 
suskurdę, atvyko į anglų ir mus" vis taip praveda, kad ^.U„yP,leciais elgiasi tuks- miltai, amerikoniški

tik —Šarap! Taip nekalbėk! Miestuose gyventojų skai
a o .s..,,; j a 1 čius padvigubėjo. Pas kiek- no>e —As noriu tėvui parodyt • • • i v kaini..-. .r . . , r vieną ūkininką buvo apgy- Kainoskad Kristaus mokslas šiais;,

baisus žmonių perteklius.

nori tai prisiminti, tus. Šito vokiečiai nemato, o 
aimanuoja, o kai ma- kvailus gandus skleidžia jėgas žūtbūtinėse imtv-

rergęs Lietuvą priešas 
"’1: nieko jai naikinti.

i. dabar jau to nebėra. Sa- dot, tai kožno žmogaus pa- venti dar likusiuose svei- dkus i Rusiją, bet neturi Javėl .besti fašizmą. Sklei- kietiįai už daug milionų do- aukos ir neparemtl^AMT 
ko, Lietuvą užplūdo išalkę vidnastis yra priimti juos kuose namuose. Viena šei-užtektinai specialistų, kurie ,z,a net ’ki juokingumo lerių maisto padovanojusi, vykdomo Vajaus jai išlais- 
katinai, tai suėdė viską O gražiai ir duoti kalendos. ma dažnai turi tik vieną juose galėtų dirbti. Tad kvailus gandus. Pavyzdžiui, Rom. Maziliauskas, vinti?

nusav.no
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Sąžinės Laisve
BOLŠEVIKŲ OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Bolševikai, 1940 metais, guosius, tai kaitų buvo nu- 
okupavę Lietuvą, pirmiau- rautas ir tas nieko nekaltas 
šiai griebėsi už spaudos per- aunuolis. Tai vienas bolše- 
tvarkymo. Nekuri laiką visi vikų “demokratijos” penas, 
laikraščiai ir žurnalai darli
ejo senais pavadinimais, bet 
jų turinys jau buvo pakeis
tas bolševikišku ir toki’;, 
kad žmogui » ripratusiam 
prie kultūringos spaudos 
skaitymo, jau nebuvo kas 
skaityti. Bet neilgai trukus, 
visiems ir visų buvusių sa- 
vaitrašči u prenumera’o- 
riams, pradėjo siun'in»ti vi
sai naują, aiškiai bolševiki
nio turinio, savaitra-tj

o“Valstiečių laikrašti ••', 
buvusiems visą <;i« ura 
skaitytojams, di: nra ii 
“Tiesą”. Iš pradžių dar 
manė, kad naujieji lai naš
čiai tai Stalino do.ana. 1 et 
kai senieji daugiau nepasi
rodė, tai visi suprato, kad 
jie jau uždaryti. Daugelis 
protestuodami prieš toki 
barbarišką bolševikų dar a. 
naujų laikraščių 
sai neėmė. Kiti

1-1

Bet štai dar ir antras. 
Katalikiškų pažiūrų lietu
viai, netekę nei vieno religi
nio turinio laikraščio, pra
dėjo nerimauti. Dvi senyvo 
amžiaus moterys, nežinia ar 
I ieno nors paragintos ar sa
vo proto vadovaujamos, 
pradėjo rūpintis atgauti 
nors viena, iš anksčiau tu- 
lėtų net kelių, religinio tu- 
linio laikrašti. Tuo reikalu 
nuėjo pas vieną, senelj, 
anksčiau buvusį valsčiaus 
s klitorių ir paprašė sura-; 
syti visų valsčiaus tikinčių-! 
;ų vardu prašymą. Senelis . 
pasigalvojo ir pradėjo mo
teris nuo to sumanymo at
kalbinėti, bet moterims už- 
sispyrus prašant, sutiko. Su
la-ė vidaus reikalų liaudies 
komisaro vardu labai švel
naus turinio prašymą, ku-

KELEIVIS, SO. BOSTON

INDIJOS VADAI ŠVENČIA NEPRIKLAUSOMYBĘ

Javvaharlai NehruIndijos vadas ir vyriausybės galva 
(dešinėj) atvyko Į Kašmirą ir su to krašto ministe
rių pirmininku, S. Abdulah, eina dalyvauti Kašmiro 
nei riklausomybės paskelbimo iškilmėse.

sprendžiau stoti į jo skaity
tojų eiles ir tuo pačiu linkė
damas dar stipriau kovoti 
i ries Lietuvos pavergėją ir 
nenuilstamai kovoti už mu- 
sų bendrą laisvę ir nepri- 
dausomybę. Siunčiu $3.50 
r j rašau man siųsti “Kelei-
i Su pagarba,

J. Baranauskas, 
Hamiiton, Ont.

delbiamoji redakcija, 
Ačiū, kad nesulaikėte

aikraštį, aš žinojau, kad 
.tikas atnaujinti jį. bet tik 
labar grįžau iš ligoninės, 
ai man Tėvas dovanos ma- 
e> kaltybę. įdedu $5, tai 
us 3 už “Keleivį”, 1 dole- 
is Lietuvos gelbėjimo rei

kalams, o -vienas tebūnie 
Tėvui ant tabako. Su pa
garba jūsų sena skaitytoja,

Helen Katin, 
W. Lynn, Mass.

Puslapio Penktu

J. LEWIS NUTRAUKĖ DERYBAS

Gerb. Generole,
Gavau jūsų paviestką. 

kad jau batai prakiuro. To
dėl šičia i risiunčiu penkinę, 
kurią paskirstau šitaip: už 
iiis dolerius pasitaisyk ba
tus, už vieną dolerį atei- AngiiaKasių vadas John L. Lewis apleidžia pasitari

mus su anglių kasyklų sav\ninkais ir dabar kalbama, 
kad po birželio 301 d. angliakasiai vėl stos į streiką. 
Angliakasių vadas nufotografuotas, kada jis aplei
džia posėdžių sale. J. k. Levvis nesutiko kalbėtis su 
kasyklų atstovais todėl, kad jie savo pirmininku pa
skyrė pietų anglių kasyklų draugijos pirmininką J. 
E. Moody.

Dama ir Lietuvis

geriausių..... ... Mums,, bol- <jamas atnešk knygą:
įkmės demokratijos dievus žmonės garbino 

draudimą, vienuoliams besys, nusinešdami vis nau- vaisių ragavusiems .]au als- senovėje, 0 vieną dolerį dėl

is našio vi- riame, bolševikų konstituci- tokie ir panašus įvykiai kas- na is 
bijodami :a remdamasis, prašė nuim- dieną slinko kaip juodi de- seyiki

. I w 1 . I . a _ a a a « a « • W 1 _ *  —— —— -a — v T a * « 1persekiojimo, nusilenkė Ii- d ____ ______ ________ _____ _________
kimo valiai. Grynai r ligi- kapucinams Petrašiūnuose, jas aukas. Liūdna darosi ku, kad bolševikinės kusi- įsigijimo geresnio
nio turinio laikraščių skai- leisti mėnesinį, religinės kai šiandieną dar vis alsi- ios demokiatija yra ne- ,.jo (“Keleivio”
tytojai negavo jokio kito kultūros, laikraštį — “Lur- randa tokių bukapročių, ku- kas kita, kaip tik žiaurus is Linkėdamas tau ir
laikraščio — jų prenumera- dą”, arba vieną, kitą, religi- rie bolševikinės Rusijos žmonijos pasityčiojimas. nuį viso iabo iįeku,
tos pinigai buvo konfiskuo- nįo turinio knygelę per me- “demokratiją ’ tiki kaip vie- 
ti. Aš būdamas knygų my- tus. Surinko apie 150 para------------------------- ----------------- —7 ~
lėtoju, turėjau įsigijęs ne- prašvmą pasiuntė ir lau- SlfAltvtolll udlSHl
mažą, vertingų knygų kny- kė vienokio ar kitokio atsa- oivaiij *
gyneli ir daugelio rimtesnių kymo. Bet kaip visi nuste-
žumalų bei laikraščių įris- į>o, kai už poros savaičių, 2 
tus komplektus. Jų tarpe raiti milicininkai lakstė po 
buvo ir gražiai. 2 komplek- kaimus, rinko visus, po 
tuose, įrištas 10 metu “So- anuo prašymu pasirašiusius, 
cialdemokratas . \ ieną sek- žmones ir grūdo i milicijos skirtis 
madienį atėjo pas mane ge- punktą, kur jų jau laukė bet su 
rai pažįstamas ir rimtas iau- net 3 iš Kauno atvykę, tar- sunkiau

J. Rainis.

Ko-;

kamba 
namui). 
tavo su-

V. Stošius,
Detroit, Mich.į

Gerbiamieji, biskį pinigų, tai ir siunčiu ___
Matau jau prenumerata Senatvėj labai trūksta pini- ]abaj ___

pasibaigė, tai ir siunčiu, gų, jau pabaigiau 80 metų. gulėjau ligoninėj 
Nors

Gerbiamieji^
Atsiprašau, kad ilgai ne- 

prisiunčiau pinigų. Buvau
susirgęs, ilgą laiką!daina yra lietuvio palydo

nuolis ir paprašė paskolinti dytojai rusai, kurte net 2 kie ilgi ir nubodųs, o kada 
pasiskaitymui knygų. paras visus, koliodami ir'ateina tas senukas su Mai-

__Duok __ sako_ bran- keikdami, tardė. Daugiau- kiu, tai viską papasakoja,
gūsis ka nors rimtesnio pa- šiai visus klausinėjo kas kas pasaulyje dedasi, tai n 
skaityti? Visas savo knvgas sukurstė tokį prašymą para- nebesijauti Uip vieniša As 
dažnai kartodamas iau syti ir po juo pasirašyti.. mėgstu skaityti Moterų Sky-
mintinai išmokau, o bolse- po tardymo visi tardyto- 
yikinį šlamštą skaitant, :aj jg miestelio dingo, bet 
oantis pradeda skaudėti. kartu su jais dingo ir abi

Parinkau keletą geresniu moterys, rinkusios 
knygų ir padaviau. Bet pa- šymu parašus. Po 2 savaičių
matęs puošnius “Socialde- ii’ prašymą surašęs senelis ---------
mokrato” komplektus išpra- gavo šaukimą atvykti Kan- Gerb re(iakcija< 
šė ir juos. Parsinešęs kny- nan- būti liudytoju ir duoti prisiunčiu pinigus už lai- 
gas namon, skaitė pats ir savo parodymą anksčiau su- kraštį ir kaiendorių. Gal 
davė kitiems. Ir knygos, o imtų, motei ų byloje. Nuvy- kjek jr pavėlavau, bet senis 
ypatingai “Socialdemokra- ko n daugiau nebesugryzo. generolas prabočys. Mam 
to” komplektai ėjo iš rankų Veltui gimines varste }vai- *yčių generolas ' patinka, 
į rankas. Bet komjaunuoliai nu įstaigų duns, veltui pri- nes kaip kada ir Maikį 
pamatę skaitant ‘‘Secialde- ^e jya’noyis įstotoms sukritikuoja, nors Maiki 
mokrata”
kia
tas. Po ilgo tardymo ii
kinimo jaunuolis už >«,- ----- v- u lie žino. Kas seniau
cialfašistų” laikraščių skai- fevikąis metu, senelis issi- 
tymą ir platinimą buvo nu- gelbėjo ir grįžęs namon pa
baustas vienus metus pri- Pasakojo, kad už to prašy- 
verčiamiems darbams ir pa- mo surašymą, nežiūrint, 

j. kad turėjo 65 metus am- 
buvo nubaustas 6

Nuo neatmenamų laikų!dailiai apdainuoja savuo- 
ius nelengvus laukų ir na- 

niekoĮvas jo kasdieniame gyveni- mų darbus.
gos yra lietuvių dai- 

kaip margas yra ir pats 
enimas. Jos . jautrios, 

jaunos širdies virpėji
mus ir vargus, daina ir lie- mas. Kartais jos liūdnos, 
tuvis yra neatskiriami. kartais linksmos, kartais jos 

Tik užgimusi vaika daina skundžiasi, kartais girtasi.

Adomas Žilinskas, namus
Virden, III

Gerbiami draugai. 
Siunčiu už laikrašti, ka

lendorių ir 50c. Tėvui, tegul

Linkiu visa gera,
B. Rimkunas,

Edmonton, Canada.

Gerbiamieji,
Gavau paraginimą. tai

lių, Maikio su Tėvu disku- nusipirks šventėms gyvati- greitai siunčiu užmokestį,
sijas ir labai 
kad “Keleivis” 
tu per savaitę, 

po pra- gal ba, U.

butų gerai, 
eitų du kar- 
Su gilia pa-
Mickaitiene,

Benki, Ilk

Lietuvis dainuoja į karą 
jodamas, dainuoja ir į karą 
okupantų varomas.

Lietuvis dainuoja blaivas 
ir pasigėręs. Jis dainuoja 
net ir plėšikaudamas, ar į 
kalėjimą patekęs. Taip va
dinamos “razbaininkų dai
nos” kartais skamba pakly
dėlių budėsiu, o kartais drą
siai meta “geriesiems” žmo
nėms į akis savo blogo ama
to puikybę, kaip, pavyz-

jį liūliuoja lopšyje ar moli
nos rankose.

Tik paūgėjęs vaikas, kada 
jis pradeda j irmą darbą 
dirbti, ganydamas savo tė
vo gyvulius, dainoje ar ra.- 
liavime ieško nusiraminimo 
ir džiaugsmo.

Paauglis ar paaualė dai
na išreiškia savo pirmuo
sius širdies skausmus, i’gėsi 
ir pirmąją meilę.

Jauni bernai ir jaunos 
mergaitės dainomis reiškia 
savo jaunas svajones, viltis, 
širdgėlas, nusivylimus, abe
jones ir laimėjimus.

Visas lietuvio gyvenimas 
—meilė, piršlybos, vestu
vės, vaišės, darbas, karas, 
tikėjimas, nelaii s, randa 
savo atspindi dainose.

Dainuoja darbininkai 
j rie darbo laukuose, girio
se. “Šieno pi(,vėjeliai”.

Su pagarba,
William Kasper,
Allamoghv, N. J

bo aš nenoriu skirtis su 
“Keleiviu”. Aš kariauju su 
tais, kurie skaito “Laisvę”

--------  ir tarnauja Stalinui. Įdedu
Gerbiamieji, 4 dolerius už “Keleivį” iki
Rašau Maikio Tėvui gro- kitų metų gegužės mėnesio 

matą ir prisiunčiu pinigų ir vienas doleris bus Maikio 
ukazą trims rubliams ant Tėvui ant pypkės iki kitos 
ruginės. Noriu, kad Tėvas gegužės. Felix Milickis, 
važinėtų pas mane visus Waterburv, Conn.
metus. Su godone Tėvui. ---------

Joe Selukas, Gerbiamieji,
Prisiunčiu jums už “Ke-

ne

X

Nonvood. Mass.
Gerbiamas Tėve. leivio” prenumeratą už du
Prisiunčiu pinigus; tai ka- metus $6 ir vieną doleri 

.... .. . „...v,, .. da sueisi su zakristijonu, ar “Keleivio” namui nupirkti,
kan- llIU> .I .7™;’ nės atstovų nereikia paneig- gal kada a.-ažiuos Bimba i kad Maikio Tėvas turėtų

so- n.v?-_ vokiečių, karo su ool- jje žino. kas seniau dė- svečius, tai išgerkite už Sta- savo locną namą ir galėtų 
josi. Su gilia pagarba, lino sveikatą, kad jį grei- sau ramiai pasilsėti, o pa

Prašau silsėjęs ir vėl

kratą”, pranešė kur rei- daug prašymų, bet suimtųjų apje nauja gadynę daugiau 
ir jaunuolis buvo suim- nesurado. \ įsi dingo kaip is žino })Ct jr senosios gadv-

ožiui, dainelėj:
Oi klebone, klebonėli,
Ar neturi pinigų?
Parapijoj surinktų?
Ne vienoj kitoj tautoj 

daina taip nesipina su kas
dieniniu žmonių gyvenimu, 
kaip lietuviuose.

Lietuviai ir savo garsiuo- 
>ius poetus vadina “dai
niais”.

Tiktai Lietuvoje rasime 
kraštą, kurs vadinasi “Dai
nava”. Tai musų Dzūkija. 
Bet ir visą Lietuvą galime 
vadinti Dainava, nes visur 
lietuvis dainuoja ir daina 
reiškia savo visus pergyve
nimus. D‘ M.

Ona Balasky. či.iu vėžy- suėstų. Prašau silsėjęs ir vėl keliautų po
Detroit. Mich. Tėvą, keli;.ak tuo pačiu ad- pasaulį ir į mano namus.

resu, “Keleivis’’ jau keliauja pas “slaunųs kirtėjėliai” gra
Kazimieras Blonskis, mane per 34 metus. Laimin- žiais žodžiais ir jautriomis

Scranton, Pa. gos kelionės ir toliau, linkiu gaidomis garsina ir lengvi 
------ visa gera Maiklui ir Tėvui, na savo sunkų darbą.

‘Keleivio” lei-talpintas į Pravieniškių pi 
verčiamųjų darbu stovvklą, Z,au-S Jis 
o “Socialdemokrato” kom- metus priverčiamiems dai-
plektai, kaip “kenksmingi” ,>ams ir paskirtas išvežti į metų, o aš atsiunčiu 
darbo liaudžiai, nutarta su- bdirną. Rusijos Kazakstano, jurn? $3 už laikraštį. Aš bu- 
naikinti. O kai bolševikai, apylinkę. O kas ateitiko su nu dktaj vasara mieste o 
karo su vokiečiais metu. abiems motei ims, taip n h- žiemą važiuoju dirbti

iššaudė paslaptis. Bolševikams kus, taj a^ negajju ia*įkrag_ keliautų : is mane visada.
čio gauti. Todėl tik ir pra-. Su godon tamstų,

bėgdami iš Lietuvos ....... - . . - ... ...
visus Pravieniškių nelaimin- Lietuvoje šeimininkaujant,

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

Tl RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.0000.
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. {stojimo 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 SU New York l» N’

Brangųs 
dėjai,

Siųskite man laikraštį pa
Gerbia mi1 Ji,
Prisitmči’ prenumeratą ir 

atnaujindamas “velnio len
inis- ciuga” n : 1. kad laikraštis

sau siųsti pusei metų. Girio
se gyvenu tokioj vietoj, krr 
paštas nebeateina. l inkiu 
visa gera, Joe Yastis,

Anchorage, Alaska.

Louis Dervvinsky
Pbelps, Wis.

BAIGĖSI

Gerbiau 
Prisiu1' 

laikrašti :l 
sau jį ir 
kitus tris 
našlaičiu

Gerbiama redakcija,
Prisiunčiu už laikrašti ir

kalendorių. . “Keleivis” yra ______
geriausias laikraštis, bo pa- I'ia atke. 
duoda visas teisingas žinias tijos n - 
iš viso pasaulio.' Tik visa Tai nau 
bėda, kad Tėvas su sunu keturias 
niekaip negali susirokuoti. vietini!

ueji,
užmokesnį už 

lolerius ir pra- 
bau siuntinėti, o 
Jerius siunčiu į 

fondą, kurs šel- 
usius iš Vokie- 
us ir našlaites, 
as darbas. Dar 
•rius įdedu iš- 
studentams pa-

dabar išėjo mokslus ir lai- mokslo 
ko tėvą už nieką. Likit Tai viso 
sveiki, V. J. Maneikis, kiu visu 

Mendon, Mich. garba. 

Gerbiamieji,
.S!k,nč!u P’n’gus už “Ke- Geri

leivį ir kalendorių, nors Giliai
I renumerata dar nėra pas:- leidžia! 
baigusi, bet turiu sutaupęs sios lai!

uomenei šelpti, 
siunčiu .$10. Lin

ui ir iieku su pa- 
A. B. Urzy 

Benld, III. 

edakcija.
b r*indamas jūsų 

tuviškos d va
rį “Keleivis”, nu-

Theo Mickus, “Šieno grėbėjėlės”, “linu 
New Haven, Conn. rovėjėlės” ir “audėjėlės”

MOKSLIŠKAS BANDYMAS LIŪDNAI
*

BALF SIUNTOS

BALE yra gavęs iš Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus 
būtiniausiai reikalingų pa
galbos šeimų sąrašą. Invali
dams, našlėms su vaikais, 
ligoniams. kūdikiams ir 
daugiavaikėms šeimoms, B- 
ALE centras šiomis dieno
mis išsiuntė maisto 6.600 
svarų, $2.000.00 vertės. 137 
sii miniai išsiųsti į Britų zo
ną, 57 į amerikiečių zoną 
i; 6 į 1 raneuzų zoną Vokie
tijoje.

Balandžio mėn. lietu
viams tremtiniams BALF 
išsiuntė 184 dėžes, 9,115 
svarų konservuotos mėsos, 
vertės $1.743.00.

Jim Hąrrison, 19 metų moksleivis, sėdi an‘ , - 
Los Angeles ligoninėj ir pasakoja savo «o: 
jis bandė padaryti mokslišką “eksp< : inm-mą 
klos laboratorijoj. Jis sumaišė sierą. ch!<»ruia 
minijų ir pasekmėje gavosi sprogiu -s. lai!

us
11, kaip 
moky- 
ir aliu- 
jis ne

lankė, 
liūtas.

Nepatyręs “mokslininkas’’ buvo visus nusvi-

Ar žinai, lietuvi, kad A- 
merikos Lietuvių Taryba 
vykdo Antrąii Lietuvos Gel
bėjimo Vajų? Paremki tad 
jį savo dosnia auka. o Tė
vynė Tau bus dėkinga.

t
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENĖ

Vice-Prezidento Vietai 
Moteris

ną lygybę da nėra vįsiškail 
laimėta. Kad pasiekti pilną! 
lygybę ne tiktai įstatymų' 
knygose, bet ir praktiškame! 
gyvenime, moterims reika
lingos stiprios organizaci
jos. Viena tokių organizaci
jų ir yra minėtoji moterų 
kliubų federacija. Mums 
malonu pažymėti, kad tos 
organizacijos pirmininkė; 
Massachusetts valstijoj yra 
ponia Šalnienė, gera musų 
kaimynė, inteligentiška ir 
pažangi lietuvė.

M. Bukša.

KELEIVIS, SO. BOSTON

BRAZILIJOS KOMUNISTŲ VADOVE

Viešpaties Keliai Yra 
Nepatiriami...

KAIP IR PASAKA
(Tęsinys)

Vist: veidu nusišypsojęs, 
Bevinas paėmė Shinvvell’iui 

metalinės sagos ir drau- 
tarė:

tarpu be didelio triukšmo. 
Jie žinojo, kad, kai ateis 
laikas ietį panaudoti, jie 
bus pirmutiniai. į kurių ran
kas ji bus įdėta. Tuomet jie 
turės slibiną nukauti, o kiti 

—Po mėnesio grąžinu Jo užpakalio patalinės, kaip 
Didenybei savo valdžios ?enau t?1 padarytų ir pa- 
simboli, — diplomatijos dr^sinT? Juos, savo narsiu rik- 
kaušą/ Gana man tą košę srnu. Daug kam dirbančiųjų
virti. Jei neatsitiks kas ypa- Xls dar neai^ku» kaip

s saiuyiuvas pa- tingo> grižtu j £avo Trade yra su flibinu Daug kas 
prastai apšalą is vidaus le- L7nion> ir pasį^ugokit. mie- lakinėjo, kad būti sli
daus ir ji reikia atšildyti, I Iiejį britai, _ lipsiu visiems bino viduriuose nėra jau 
kad ledai alsi 1 mosuotų. Tuo- ant koju pakaustytu trans- taip blo2a’ ~ Sllta sau~ 
met reikia juos pašalinti,] ,)crto darbininko batu O nes kas ten kart3 Pate- 

mudu, mielas kamradab pa k%to slibinas niekam nebe- 
bandysim pajudinti žemę; atldaos n neduos skliausti, 

patartina jjajp ar taip, bet šitame aša- Ar pa!f neskriaus, kas 
kas sa- rk-Ągauly viena karta turi Z1.n?.'. Alsku tik, kad jis 

tvarka ’ ’ * virškins, o kas iš to gali pa-
Ir Bevinas taip paspaudė sidaiyti, kas ^ab Pa_

uz

tokių 
tin-Kadangi dabar Įvairios neturim Amerikoje 

partijos rengiasi nominuoti moterų, kurios 
kandidatus Į Jungtinių Vai- karnai diplomatus payaisin- 
stijų prezidentus, ir kadan- ti, su Įvairiais politikienai> 
gi šįmet bus išrinktas prezi- pasikalbėti. Į rezidentui n 
dentas i Washingtoną, tai savo partijai būti ištikima,
kyla klausimas, kodėl neiš
rinkti moterį Į vicepreziden
tus?

Amerikoje yra tūkstan
čiai moterų, kurios užima 
labai atsakomingas vieta

galėtų KAIP ATŠILDYTI 
DYTUVĄ

ŠAL-

Elektriškas šaldvtuvas

ir taip toliau?
Taip, mes turim tokių mo

terų Amerikoje labai daug, 
bet aš čia jums paduosiu tik 
kelis vardus:

1. Mrs. R. Taft, republi-
ne tik politikoje, bet ir ki- kone. labai rimta kalbėtoja, 
tose gyvenimo srityse: me- pavyzdinga ir mokyta mo- 
dicinoje, chemijoj ir taip teris.
toliau. 2. Mrs. M. Harton. M el-

lesley Kolegijos pirmininkė.Dabar pažvelgkime ištik- 
rųjų kaip sunkios ir atsako- 
mingos yra viceprezidento į son. buvusi Amerikos Mo- 
pareigos, ir pažiūrėkim, ar terų Kliubų Federacijos pir- 
moteris negalėtu jas išpil- i mininkė. 
dyt. ‘ i 4. Mrs. Mary W. Dewson,

Viceprezidentas turi tik!demokratų partijos pirmi- 
dvi konstitucines pareigas!ninkė ir Sočiai Securityi 
—viena, jis pirmininkauja ; Boardo narė. i
Senatui: antra, jei balsuo-j Na, o ką sakysite apie 
jant koki klausimą Senato Į ponią Eleanorą Roosevel- 
balsai pasidalija lygiai pu- tienę? Ji ne tiktai moka 
siau, klausimą nusprendžia priimti ir vaisinti karalius, 
savo balsu viceprezidentas. I diplomatus, farmerius. juod 
Bet viceprezidentas negali veidžius. kiniečius ir kitus, 
kištis su patarimais kada bet ji yra gabi rašytoja.

3. Mrs. La Fell Dicken-

Paveikslo viduryje matytis Clotilde Prestes, Brazili
jos komunistų vadovė, kuri praeitą savaitę buvo areš
tuota. Kairėj parodyta “manikiuristė”, kuri pranešė 
policijai, kur Clotilde Prestes slapstosi. Dešinėj ma
tytis Justino Prestes de Menezes, kuris irgi suimtas, 
kai:.o komunistas. Brazilijos policija visus žymes
niuosius komunistus išgaudė ir padėjo į kalėjimą. 
Sako. komunistai yra Rusijos agentai...

šaldytuvą iššluoti ir 
jungti.

Vasaros laiku 
atšildyti šaldytuva 
vaitę, o

- 1 • I 1 vėl i-

-• - , sa‘ ru pasžiemos laiku—-syki būti

klausimas yra svarstomas. 
Didžiausia viceprezidento 
atsakomybė, tai preziden
tui mirus užimti jo vietą, 
kaip Truman užėmė F. D. 
Rooseveito vietą.

Šiaip viceprezidento pa
reigos yra mažos ir nereika
lauja daug atsakomingumo. 
Žinoma, viceprezidentas tu
ri būti gudins diplomatas ir 
pusėtinai geras kalbėtojas, 
nes jam tenka labai daug 
kalbėti įvairiuose parengi

limta diplomatė, puiki kal
bėtoja ir bendrai pavyzdin
ga moteris ir motina. Aš esu 
tikra, kad ji. kaip Amerikos 
viceprezidentė, šarma t o s j 
šiai šaliai nepadarytų. 

Brangus šio skvriaus skai-'
tytojai, pasakykit savo nuo- 

t,,.
Minu. dų>

diskusavot
šituo klausiniu.iiionę

labai Įdomiai 
pakeltą mano klausimą 
“Keleivy”, kas butų jei mo- 
terys valdytų pasaulį, todėl 
tikiuos, kad atsiliepsite ir 

Jis vra ak-'

Savo Širdį Aš Aukoju.
Gyvent, tai gyventi,
Jaunatvės džiaugsmu suplasnoti 
Ir skristi į tolį,,
Kur alpsta žiedeliai rasoti.

Kur žėrinčios ašaros 
Rimo žiedužių taurėse —
Ten tu tekant saulei 
Ir manąjį veidą regėsi.

Tolybėje rimo
Aukštų bokštų sostai ugniniai,
Man jų lankyti,
Jais džiaugtis juk tu neužgynei.

Tad skrisiu į juosius,
Vien džiaugsmo sparnais suplasnojęs, 
Ir grįžęs sukrisiu
Apalpęs pas marmumo kojas.

Žiedais apkaišysi 
Apalpusį kūną prie kojų,
Ir tarsi: “Tau pirmą 
Pavasario žiedą aukoju.

i dvi savaites.Y, , . ■ , , I “ tciip pampti ui i c , y,. .V , - puses 
turite

namie savąjį slibiną, kuris
Kažkas nepaprasto darė- taĮp pat’ k?d į1’ neta*p s*ai_ 

V?1" si žemiškam pasauly. Kai 
... ... vieną dieną Sovietų Sąjun- ^binas

pirma reikia įgimti B netyčia išsižiodama, ka(l 
saldvtuvo visa maistą. Mė-

Pei daug apsai mojęs sal- Blumui ranką, kad tam visi kitos
dytuvas neduoda tiek šalčio keturi pirštai sulioo aiškiai sakoma: Jus
kiek turėtu duoti, ir apsun
kina elektrišką varikli.

Šaldytuvui atšildyti 
kia tarp 15 ir 20 minuciu.

T

virškina. Ar savas 
tik dėl to geresnis, 

savas?” Tie klausimai 
dabar atsistojo greta vie-

__  kito ir reikalavo greito
kurie nuo šilimos greitai i įiauhai, 'pLoašus fugS
genda, įsemus is šaldytuvo priešistoriniais laikais žmo- Jau Šimtas metų skelbti 
reikia apsukti laikraštine nes nusiaubdavo pasakiškas *°«anzmo idealai, gražus 
popiera. Tuomet šaltį nu- slibinas. Gaivalingai šiurpi

lkl j®^a ’ Išsižiojo ir prarijo be
pėdsakų. Darėsi dar klai
kiau, kai tas pats slibinas ir 
tuo pačiu laiku išsižiojo dar 
vienoj vietoj. Vadinasi, jis 
turi ne vieną galvą. Vadi
nasi, jo nasrai gali išnirti

V įsu
. . ... ; prarijo dar vieną valstybę,

>ą, s\lestą n kitus dalykus, pagavo paniškas nas

muose ir suvažiavimuose j šiuo Klausimu, -jis yra 
(darbininkų konvencijose, tualesnis, negu pasaulio val- 
veteranu suvažiavimuose. firmas. Ona Kubiliene.it
taip toliau). Taigi jis turi 
būti geras diplomatas, turi 
žinoti ką jis kalba, kam jis 
kalba ir su kuo jis kalba.
Jis gali kalbėti visą vakarą, 
bet jis neprivalo nieko nie
kam prižadėti.

Viceprezidentas turi pri
imti kitų šalių diplomatus, 
gerai juos pavaišinti, ir turi 
būti gudrus kaip lapė: vi
siems geras, ištikimas pre
zidentui ir savo partijai, bet 
jis negali už prezidentą nie
kur kalbėti, arba preziden-1
to sumanymus kam pakai-; Jei plaukai pakeičia savo 
toti, jei jis juos žino. Jis tu-įsi aivą. tai atstatyti ją nėra 
ri akis matyti, ausis girdėti, budo. Pražilusius plaukus* 
nosį uostyti, bet liežuvi lai- galima tik nudažyti, bet tik 
kyti už dantų. Taigi dabar paviršium. Iš odos augs žili 
ir kyla klausimas, ar mes plaukai.

SVIESTO IR MARGARINO GINČAS

Musų pastaba: Ameriko- 
bunaje viceprezidentas 

renkamas kartu su 
dentu. Kuri partija 
prezidento rinkimus, ta sta
to ir viceprezidentą. Atei
nančius rinkimus, kaip ro
dos, laimės republikonai;, 
jeigu jų konvencija savo1 
kandidatu i viceprezidentus 
pastatytų moterį, mes ne
abejojant kad ji butų iš
rinkta.

prezi-
laimi

Mrs. Stella E. Barker, Io\va valstijos restoranų drau
gijos atstovė, atnešė į senato komisiją sviesto ir mar
garino pavyzdžius ir siūlo senatoriams atskirti, kur 
sviestas ir kur margarinas? Ji sako, daugelis resto
ranų jau dabar valgytojams duoda vietoj sviesto 
margariną. Pagal jos supratimą margariną reikia ap
dėti ir toliau aukštu mokesniu, kad jis butų brangus 
ir kad nebūtų biznieriams noro žmones apgaudinėti.

“Nes tu n e pabojai 
Nuskristi kur švintančios ribos, 
Kur alpsta ir gesdamos 
Žvdi gėlės ankstybos I”

Aš tyliai bučiuosiu 
ir glausiu prie savo krutinės.. 
Šypsodamas mirsiu,
Vien pirmąją laimę atminęs.

Atminęs kiek laimės 
Ir džiaugsmo tu esi man 
Kiek kartų žieduose 
Vien mane esi tu sapnavus!..

Pakol jaunai da krūtinei 
Tu mylėti neužgynei,
Po vilingų tavo kojų 
Savo širdį aš aukoju.

AMŽIŲ KALNELIS

stai mažas sklypelis, 
kalnelio gražaus, 
kuris puola akys.na 
raeivio zmotraus!

Jis širdį sujudin,
Sudrebin jausmus,
Tai amžių kalnelis,
Ką migdo skausmus.

Ta mintis aprėpia 
Pasaulį buities 
Ir veda prie tako 
Globėjos mirties...

Kalnelis... smiltynas —
Nė jokių šneku,
Palocius ramybės 
Taip liūdna, tyku...

Čia žmonės nutilę 
Be jausmo — šalti: 
Turtingi, varguoliai,
Geri ir kalti...

!Vos akys suskaito
Kryželių šimtus.
Mums taipgi netrukus 
Vietelė čia bus.

Prisiuntė
A. Liutkuvienė.

apsukti
. Tuomet šaltį 

sukti žemyn
kur pažymėta: “Defrost.

Kai ledas bus ištirpęs ir
pašalintas, šaldytuvo lenty
nėlių? ir sieneles viduje nu
šluostyti mazgote, sumirky
ta sodės skiediny, (šaukštu
kas sodės kvortai vandens.) .bet kurioj vietoj, — ir me- ..
Tuomet nustatyti saldymo lkas nebesijautė saugus. ėjo gilus ir nesuvaldomas 
kontroles normaliam darbui Kilo riksmas kurs retai s3Judis. už slibinus, bet 
ir sudėti maistą atgal į šal- šią žemę sukrečia. Tai buvo už gyvenimą, už lais-
dytu\ ą. ne pasipiktinimo, kiek ' ? žmogų, už brolišką žmo-

baįmės riksmas, šaukė visi. « sugyvenimą. Reiškėsi
stipriausiai šaukė tie, ku- !]au-ia ^ga, j.auPa» yerž- 

daugiausiai bijojo. Ir 1? nesulaikoma ir sviesi.
t”- i .. , k'iPk'vipnac nv Vinnzt 1H1 tUO ITlOmcntUv iena musų skaitytojų 

prašo HUUliVinti Iroin 
liškai vadinasi citvaras, .. .

Lietuvoj moterys duoda

bet tolimi, dabar trumpu 
laiku taip priartėjo, kad, 
rodos, pasidarė ranka pa
siekiami. Tereikia pasiryž
ti. Ir didelio žygio momen
tas, atrodo, artėjo. Kiau
rai per visą žmoniją, tai 
vienur tai kitur prasiverž
damas vulkano 

ir
smūgiais,

APIE CITVARĄ °. J . . . v.. .
_____  ne daugiausiai bijojo.

kiekvienas dairėsi, už kieno , . .. .. . , . -
naaNKinti kain “dina-' nugarop galėtų pasislėpti. la.VJantl ‘ takl?° ĮSIKU-
'  ........... 4 L-r Kartu visi žiurėjo i vieną, į 1^.u?1 . F^ciausiam savo

ku"' - • • _ kJą įas pnese ir su juo sutapusi,

atgai-

ri lietumi mnterve dunda !suPnausi3’ — las paša- f"., , ,
į Bietu\ u moUrys duoda stiDriausias taiD tren antr3 kaita grizo į neramų-vaikams nuo ku meliu. Ji , ; -tipnausias taip tren •- DaSau'i Tik dabar ii<akn kad Loo-a ke i stal3- kad net_stalo en- Ji Pa-aud; 1 IK danai JI susako, kad \airtmese nega- Ukilo ___ IJ1'ato- klek nikto buvo na-pa

bus
ir, baltomis pasi- klek P1Kto buvo

tai žiūrėjęs slibino pusėn tarė: ^ allusl,ll' kaiP sunkus 
Ti< -ako —Tai yra žmonijos pa-'? uzdavmys. Atitaisyti,

, , . . . ča * baisa ir šlvkštvbė Aš iam k^ Pats blogo buvo pada-kad vietoj citvaro seklu A- , . .a 11 .> . • J3.1}1 ręs, reiškė nuo-alėti visa inmerik-nir v rtrdon-,/- 1’ leisiu suvirškinti tai, ką JIS v,’ nugdieu \i>ą jomenkoje u a \artojamos Rot dar sukurtą melą, suktumą ir
jų ekstrakto padarytos pi- ?au.p .J1??; Jei J1S (,ai žiaurumą Reiškė suvaldvti lė<’ knrin rroUmo rronft b z, .karta įssizios... uiiuj. itei.he suyaiavtiįų gauma gauti be- _Bet» _ vienu balsu ir daznamY žmoguje atsipalai-

kiek galėdami garsiau su- c av US1 
suko visi kiti ir, kad slibi
nui pasidarytų baisu, taip 
pat trenkė į stalą.

Kad slibinui pasidarytų 
dar baisiau, valstybės, kaip 
anais laikais paskiri žmo
nės, išsitraukė senus, parų-

Nežinomo autoriam. ‘ATOSTOGŲ MERGIOTĖ’ V’™'?? Gontis ‘ ptstangomfe’ kurti
n?ują gyvenimą ir tuo sie
kimu apkrėsti visus, net ap

linti tokio vaisto 
Mes teiravomė 

pas D-rą Pilką.

gauti.

davus, _ žvėrį ir vėl jį pada
lyti žmogumi. Reiškė atkur
ti žmoguje pasitikėjimą sa
vimi ir ugdyti jame žmogiš
ką pagarbą sau ir kitiems. 
Reiškė sužadinti žmonėse 
aistringą valią gėriui ir pa
sipriešinimą piktam; sukei

ADV. ŠALNIENĖ MOTE
RŲ FEDERACIJOS 

PIRMININKE

ie;
veik kiekvienoj vaistinėj. 
Angliškai jos vadinasi Sin- 
tonin Tablets.

Į pamišėlių namus patenka 
didesnis nuošimtis persiskyru
siu žmonių, r.egu vedusių, naš
lių ar viengungiu.

juos galąsti. Kas iešmo ne
turėjo, užsakė pas kalvį. O 
kai pavargdavo nuo nar
saus riksmo, vėl pradėdavo 
svajeti apie šiltą kambarį ir

kiautėjusius pariziejus. Sta
linas nebūtų įsikūnijęs Blu- 

minkštą lovą, — kaip butų m-° asiTeny’ '3’‘° uždavi
Massachusetts valstijos 

profesionalių ir biznierių 
moterų kliu ,ų federacijos 
suvažiavimas Svvampscotte 
pereitą savaite išrinko savo 
į irmininke advokatę Zuza
ną Šalnienę antram termi
nui.

Moterų federacija suside
da iš motei ,i kliubų ir ap
ima visą šąli. Ji kovoja už 
moterų teisių lygybę, ir tą 
kovą ji pradėjo lygiai šimtą 
metų atgal. Tuomet mote
rys da neturėjo balsavimo 
teisės, negalėjo turėti nuo
savybės, negalėjo užsiimti 
profesija ik i bizniu. Tomis 
teisėmis naudojosi tiktai 
vyrai.

Per šimtą mėty dalykai 
pakitėjo. įstatymai šiandien 
jau pripažįsta moterims ly
gias teises su vyrais. Bet 
būdama už vyrą’ silpnesnė,
kasdieniniame gyvenime Graži Janice Cooper 
moteris vis dar skriaudžia- rinkta “1948 metų Atostogų 
ma. Beveik visose gyvenimo Mergaite” ir bus turizmo 
srityse pirmąjį smuiką grie- parodos “karalienė” New 
žia vyras. Taigi kova už pil- Yorke.

nių nebūtų suvedęs i tris 
kilnius Šukius: Laisvė, ly
gybė ir broliškumas! Ne
veidmainingi ir visiems tai- 
kintini!

dabar Pakakdavo biimės? Stalinas laivo
i1;": *-“*v <abar 1 aka la Kremliuje, vėliau Varkutoi dvieju žodžiu susitarti to- • n ' • • , v«*'^uiojkinis -klausimais, dėl kurių HįoPa^'^- !
anksčiai! riedavosi dešimti- v1' JlS ?t,ovel° Visa-anksciau neoayosi nešimu jJO veid •
mis metu. Tai buvo geras - •, aVi.ui--ženk] 5 ‘ i žvilgsny Atlaidžios, meile?

malonu!
Žmonės būrėsi. Konfe

rencija vyko po konferenci- 
ios. Valstybių vyrai niekuo
met nebuvo tokie sukalba- 

'mi, kaip

iš-

O Sovietų Sąjunga, pra- ?kVs Pa'>"
rijusi savo auką, pastūmėjo u * u

. k tniian J? P<<S“UJ! dirbti sunkauseležinę užtvarą dar toliau j dal b<> j . 
i vakarus ir, ramiai virskin- h. naiaii.„ •• ' . \
Jo™ mttiroiN 'žvėries aki- 1 Pala,ko Jame neiveikia- dama, gudraus zvene. aki mą entuziazmą: per ii en- 
mis stebėjo, kas darosi ana-; tuziazmu apkrečia tukstan-

įtojo 
net

ą pragarą 
ir tamsiausiuose jo kam
puose įžiebia vilties lieps
nelę. Viltis pragare! Tai 
vra pavojingiau kaip atomi
nė bomba. Vilties veikimo 
plotai neaprėžti jokiomis 
ribomis, ir mokslas neturi

i ys.

Įvyko dar vienas įsidėmė
tinas’ dalykas. Sąjūdis iš 
gyvenimo paviršiaus ėjo į 
gilumą, į žmonių tirštumą.
Darbo žmonės, apsunkę nuo
i’nkhi žtt frS P**'* P^T,'

keliais, taip pat sujudo. Tuo (Bus daugiau)
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Akis už Aki Vokietijoj

V veikėjais. Žinoma, tie pasi- 
h kalbėjimai išeina tokie, ko

kius 'juos V. Rastenis pa
daro/o daro jis juos pagal 
žaliukų skaičių. Manau bus 
Įdomu stebėti, kur tas tau-Vengrijos Diplomatus ___ ___

Ameiikos Kariška okupa- Vengrijos boisevikiska tininkų tūzas suklups savo 
cijos \aložia Vokietijoj už- valdžia buvo paskyrusi Į naujausioj karjeroj. Kur 
diaudė i Amerikos zonų ga- V\ ashingtoną savo ambasa- noi’s pasiis jo koja ir iš “pa-i 
benii ir pardavinėti rusų zo- dorių Rusten ^’ambery. įkalbėjimu” gausis buožė 
noje leidžiamus vokiečių Praeitą savaitę tas atstovas dviem galais... Kovelis. 
laikraščius, kurie varo pro- pasitraukė iš savo pareigų.
pagundą prieš Ameriką. Jis sakosi negalįs sutikti su 
Tas padalyta, kad atsilygi- Vengrijos bolševikiškos vai
rius rusams, kurie, nežiu- džios politika. Jis sako, 
rint susitarimo, neįleidžia i vengru bolševikiška valdžia

New York, N. Y.

Ir aš dėl to pono.
__o_________________ “Keleivio” špaltose teko;

savo zona spaudos iš vaka- visai nenori ‘ erlnti santv- pastebėti keletos pažangių-- - xr iŠ.?-.- , • * -i ‘ - i:-*.—__ r_ i------ a Alkių su Amerika.rinės Vokietijos. ų lietuvių pasisakymų dėl 
žodžio ponas. Beveik visų

N U ŠOVĖ EGIPTO ORLAIVI VIRŠ TEL AVIVO

Žydai Palestinoj, virš Tel Aviv miesto, numušė vieną egiptiečių orlaivį ir kai 
jis nukrito žemyn, žydų kareiviai jį nufotografavo. Egipto orlaiviai jau antrą 
savaitę kasdien bombarduoja Tel Avivo miestą. Sako, iš egiptiečių oro bom
bų nuostolių nėra daug, nes jie neturi sunkiųjų bombelių.

‘Užukampio Diplomatija’’ pasisakymas teisingas pnes 
Franci jos vyriausybės tą praeities laikų liekaną.

Itali jos Kolonijos
Artinasi laikas išspręsti _____ v__ „___

Italijos kolonijų likimą, lta- spauda ir partijos, kurios Visi gerai žinom kiek Lie- 
lijoj eina didelis bruzdėji- palaiko valdžią, Stalino pa- tuvai “gero” pridarė ir da-į 
mas už atgavimą tų koloni- siūlymą Wallaee’ui derėtis bar daro visokie lenkiški. ——————————
jų, kurios priklausė Italijai dėl “taikos užtikrinimo” va- vokiški, rusiški, o prie to ir IxX 1“X • I • •
iki Mussolinio Įsigalėjimo, dina užukampio diplomati- lietuviški iš bakužių sama- LZčHTOSI 1 uiti 11 VOlf“1
Mussolinio “laimėtos” kolo- ja ir rinkimine propaganda, notų kilę “ponai”, su ku- J

* ------ - - -t . • • -an jjptuvjs lietuviškai -------------
Lietuviai Lenkijoj

TODĖL Aš SKELBIU, KAD 
Aš MYLIU JĖZŲ KRISTŲ

Klausimas: ar visi turės pa
žinti tiesą? Atsakymas: visas 
pasaulis be tiesos neregės Die
vo karalystės. Dvasiškija moki
na kad geri žmonės eina j dan
gų. o negeri eina j pragarą. 
Brangus prieteliai, šv. Raštas, 
Dievo žodis, mokina šitaip, sa
ko: Kurie klausys tiesai tų pik
tenybės ir nuodėmės bus išge
sinta ant amžių.

Ką reiškia tiesa? Atsaky
mas: pirmiausia turim susipa
žinti su šv. Raštu. Biblija, po 
to ten mokina ką reikia daryti. 
Pirmiausia reikia pripažint kad 
yra Dievas ir Jo sūnūs Jėzus 
Kristus, ir Jėzaus auka ir ką 
ta auka gero mums padarė; ir 
turime pripažinti kad Dievas 
prižadėjo savo sūnų duoti už 

Į karalių ant viso pasaulio, tu-
palyginti geriau gyventi, rįme pripažinti kad Jis bus vie- 

į negu SSSR piliečiams. L nas karalius kaip ant dangaus 
Vatikano lietuviškų radijo taip ir ant žemės ir šalia jo ne- 
valandėlių Lietuvos žmo- bus kitu Dievų nei kitų moky- 
nės vra sužinoję, kad DP toju. Visos šios karalystės bus 

(21)

nijos ir visa fašistinė “impe- Kodėl Stalinas, jei jis nori riais jau lietuvis, lietuviškai 
rija” dingo italams, kaip derybų, nesikreipia Į Ame- negalėjo susikalbėti, 
sapnas. Bet italai tikisi at- likos valdžią, bet per jos Taigi ir aš esu tos nuo- 
gauti tą, ką jie turėjo iki galvą rašo gromatą opozici- menės, kad tas žodis mums 
dučės laiku.

(Tęsinys)
Tautinės Mažumos Iš Vokietijos rusų zonos tremtiniai yra organizuoti, sugaišintos.

Beveik visi nuo vokiečių daug kas bandė Lenkijon kiek jie turi kokių mokyk-
jos vadui? — klausia fran- vra svetimas ir daug ge- išbėgę žydai dabar grįžę. pasitraukti. Bet Lenkijoje ių, vaikų darželių, chorų,

iriau butu pasmerkti jį ant žydai spiečiasi Vilniuje, o Į filtravo keliais atvejais. Ne dramos sekcijų, net savo
visados. Mes turime gra- kitus miestus .tenuvyksta tik vieną ir žymų lietuvi “už universitetų, kad yra per
žius lietuviškus vardus ir savo išlikusio turto likvi- grašius” renegatai “lietu- 4000 studentų, daugybė;

Čechoslovakija “Šluoja”
T'ochoslovak i ios valdžia

cuzų spauda

Kiniios Prezidentas

tremtinius 
traktuoja kaili

“News Chronicle” atstovas, dentas priėmė priesaiką ir na 
rašytojas Kari Robson. Tas pasižadėjo ištikimai laikytis Musų ponai 
žurnalistas sako, jis buvo naujosios konstitucijos. Kar čia nesigėdija 
išvarytas todėl, kad siuntė tu su prezidentu buvo Įves- žodi “ekscelencija” ir kitus 
savo laikraščiui teisingas ir dintas ir vice-prezidentas, praeities laikų tituluotus 

Li Tsungjen, kurs reikalau- žodžius,bešališkas žinias.

Venecuelos Aliejus
Turtinga aliejumi Pietų 

Amerikos respublika Vene-

ja. Daro biznius ir ne vie- patirti, ar čia “tikrai gene- Valdžia
________ i nas į-uošiasi į Ameriką ke- rolas, o ne šuo” palaidotas, Vokietijoje
dar vartoti liauti. Beje, gydytojas Luč-d°s kasėjų komisijos žo- fašistus ir todėl sunaikinti-

no grįžęs gyvena Panevė- džiais tariant. Ieškota kar- nūs, o žmonės — kaip lai- 
žyje

tautininkai

kas sudaro gra-
ja griežtų reformų Kinijos žaus juoko tarpe vietinių 
administracijoj. intelektualų ir

tu ir brangenybių. Vieni minguosius, kurie ramiai 
lietuviai buvo sugebėję Len- gali miegoti ir laukti “tos 

dienos, kai page-ietiniu Lenkai niekur neprasiki- kijoje prisitaikyti, kiti (ma- artimos 
intelektualu ir pažangiu \ilnmje jų gerokai jaa žai) Lietuvon grįžo, trečius rėš”, 
žmonių. Štai net ir laike 30^7/^/% baugiausia), pro Lietuvos Geri žmonės stengiasi2?. __ ... LrolKo lonl/icl/oi I < _ X: x_ 1.__ - 441_ 1 .1__ __ i _ • •* v • •Anglija Pasitraukia metų Lietuvos Nepriklauso- kal.ba. lenkiškai, 1/3 lietu- šoną pravežė ten kur “bal- daug nekalbėti apie iš Lie-

cuela praeitą savaitę nutarė Anglija dar turi Palesti- mybės minėjimo, Salioneį t-2i; _ime^K0Si žiemoja’. tuvos pasitraukusius. Trem-
nel>eduoti aliejaus koncesi-noj 15,000 kareivių, bet vi- Ateneo, laike akto, kurį su ’ v'””°

’ — .— * — f — ~ t - . vuvvo paeiti aunu?iuc. Iltlll"

sų. Vilniaus pašte tik keli Bankauskas išvykęs iš Ang- tiniai nešmeižiami. Vai-
svetimiems kapitalis- si jie bus ištraukti iš ten juosė Alianza Kultūrai lietuviaii tematyti tarnau- lų zonos į Lenkiją universi- džios atstovai dažnai vardi-

įms. Ta respublika sako, anksčiau, negu Anglija F" --------T ----- *
ada dabar išnaudojamos vo pažadėjusi. Paskuti

JŲ 
tan
kada ,
koncesijos bus išsemtos, ta- data kareiviams
da ateis laikas pagalvoti, ar yra iki rugpiučio 1 d., bet.gi čia esantis Lietuvos mini 
duoti naujas ar ne. Bet Ve- Anglija žada kariuomenę steris 
necuela nežada nusavinti paimti

William Shimkus 
1110 E. 76-th st., 
Cleveland 3, Ohio.

E X T R A

dr. K. Graužinis
. iš Palestinos anks-'linksniavo žodį ekscelenci-,_ ,, • , * ------

svetimųjų kapitalistų kom- čiau. Kariuomenė iš Pales- ją. Tie “ponai ekscelenci- Rokišky, Mažeikiuose, . la- kaus darbo bataljonus toli konfiskuotos įstatymo keli 
paniiu kaip ta padarė Mek- tinos vežama į Kipro salą ir jcs” urugvajiečius nustebi- ’\arnP° .J,e.11 tt), pasitinka Rusijoje. Bet jie, kas šiaip ir kitiems seniai išdalytos. 
sjka. * ' -į buvusias Italijos kolonijas, no, o mums priminė Smeto- ^lk rasiski valdininkų \ei- taip koias išvilko, demobi- (Bus riaukiant

i nienės “didingus laikus”. ==erri UŽMUŠĖ GRAIKIJOJ
AMERIKOS ŽUR

NALISTĄKAS MUMS RAŠOMA
Paklydo Radviliškyje pie demokratiją ir panašius

Buvęs Lietuvos tautinin- dalykus. Vincas Rastenis, 
kų partijos generalinis sek- keliaudamas po kolonijas, 
rektorius advokatas Vincas turi savo dolerių šienavimox • . T T " — •- - - • 9 9 • _ _ _ - . —— — * I .

2. 4. 48, 
Montevideo.

V V V 7 --- -------- ’
taip kojas išvilko, demobi- 

dai, rusiškos uniformos ir Vizuojami ir kelintas grįžta 
MKrazinzkas Aštrios žvalgybininkų akys. j tėvynėn tik numirti, begu- 

’ Sunku, pavojinga ir nema- lėdamas paliegėliu lovoje, 
į lonu dabar Lietuvos Įstai- Tokių žinoma mažeikiškių
ctosp crplpyinf'plin ctntvsP. iiv Har ič Iritn I.inhivnc viat,č

sužinoti apie iž
as išgany- 
112 White
V o įrvn mna

jeigu tokio iš
keliu ganymo neatbojate! Heb. 2-3.

Gelbėkitės, Gelbėkitės, Gelbė
kitės! Informacija free. (25)

JUOKAI

gosę, geležinkelio stotyse,,,-duris kitų L.etuvos vietų. Ana sekmadieni Grai- 
gariaiviuose Nemunu auto- Bet jie ir vėl surašinėjami kijoi ’ Soionikos 'įlankoj, 
busuose ar miestą centruose “karo tarnybai kaip ir ap- fcuvį rastas vandenyje A- 
maišytis. skntai jaunesnio amžiaus meriko;

Rastenis, juokingai aprašo sistemą. Kurie žmonės jam 
apie vieną demokratiško duoda dolerių, tuos jis “pa-
nusistatvmo Amerikos lie- daro dideliais

Kas Moka Melstis?
Praeitą savaitę iš Bosto- 

veikėįais, no į juras išplaukė laivukas

Bažnyčios

</ V 'ę/
m ... ........— radio žurnalisto \
7?del George Polk lavonas. Ame- V

ČEMERYČ1A ŠAKNYS
čemeryčios šaknys, 
sakoma, yra galin
gas tonikas dėl pa
geri n i mo apetito, 
dėl geresnio virški
nimo, ir, sakoma, 
priduoda galinges-

tu bažnvčios at- naujai išsi- rikietis buvo nežinomu pik- nę kraujo cirkuliacija, čemery-
iau važinėjo po S*".'!!.-"' sukasl kiek bega- tadal-jų nušautas. G Polk čia yra vartojama nuo drugio.

jau savaitę laiko kur tai bu- nuo gumbo, nuo geltligės, nuo
iš Vokieti- vo <lingęs, savo pažįsta- škropulo ir nuo sukrekėjimo
anglų ar niiems jis sakė, kad vyksiąs kraujo, čemeryčios šaknys jau

labai maža. pasimatyti su partizanų va- yra vartojamos per 3000 metų,
__ _____ ____ _ ___ __ ____ ___ __ ’ykstantiems “generolu” Markos. Grai ir musų čemeryčia nėra suka-

labai susirūpino ir kreipėsi, riusias kataliku bažnvčio- dar pakeliui visas turtas, kij°s valdžia sako, ji viską pota. bet yra tokia, kaip užau-
aC° ' keleivius su tokiu klausi-1 mis. Jie sukonuoliavo ir sa- dokumentai, raštai, laiškai, daiys, kad išaiškinus tą gus. Supiaustykit čemeryčios
Amerikoje vo tikinčiuosius ir ėmė ru- žiedai, laikrodžiai atima- žmogžudystę.

Pravoslavų
stovai seniau važinėjo po i -1.

užuot_ pataikyti į Kauną, at- Naujausiam Vinco 
sidurė per klaidą Kokis- njo amatui mes Amerikoje j 
kyje... mu:

. odTnk -VJs ~Kas iš jūsų moka gerai pintis krašte pravoslaviją ma, o jie patys “pasamdo-
Rastenis, mato- mą. Kaipo ad ata.. ha.- melstis? niocti fm-i-rac «o_ m i r.ranpšinpti’’ VoiLunt sinVincas . .

mai, nori perspėti visus lie- tems ir pats žino, 
tuviškų kolonijų veikėjus "
kuriuos jis dar keta aplan 
kyti, kad jie mokėtų su juo 
kalbėti ir neitu i ginčus su

gerą šaukštą. Įdėkit i keliškėlį, 
i’žpilkit šiltu ar šaltu vandeniu 
ir už valandos galit gerti arba 
Įdėkit unciją čemeryčios į bon- 

<nio gėrimo ir 
čemery-

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

plėsti. Cerkvės kažkaip pa- mi pranešinėti”, kalbant šių= ..... ...... zUzvvv,, ♦----
Reikalingas Darbininkas 

ant Farmos

--------  .. ---- Prašau tuoj pra-įdymo vietas, kur jaučiasi tokius gauna pakankamai r* a
buvusiu gensekretonu a- sikalbejimus su kolonijų ,tėti Mes neturime užten-igalinei ir nebesukalbami. žinių ir iš jų buvusiu sto- PAIEŠKOJIMAI

' kamai .Gelbėjimosi juostų ir' - , . .. . vykių rusų Šnipų, iš tų pa- raješkau sesers Kastancijos I>e
•• Tamstai negalėsime duoti vyskupai uatul i o n i s £ju jjp pasisamdytų. Nuo Yeskait^s’kiIusios u'įupelio kaim<»

Skaitvkit Naunenas... —Skaitykit Naujienas
Klausimas Daktarui

NUO UŽSlSENfcJUSIŲ. ATVIBŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji. 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niesti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą sen^, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
I.KGULO Ointment. Jų gydomoa 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina ni«- 

l’aieskomi Juozas l.iaudansku. žėjimą lipos vadinamos RSORIASIS. 
Vinco sūnūs. Smiltynės kaimo. ir Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
Antanas Juščius. Trepenelių dvaro; vadinamos ATIILETE'S EOOT. su- 

_ abo Nemakščių valsčiaus. Raseinių stabdo džiuvimą orios ir perplyiimų 
” apskr. Seniau abu jryveno Ghicayo- tarppirščių. Jos yra tinkamos var-

ir Kamanauskas (abu 1 ei- jj- petai kuriam tetenka <rini- ni,s A’r<-s Argentinoj, caiie
■ šių) suimti, dirbtinai. ap- toji žemė pamatyti. " ’ n«‘.n ’^anJšt^^n S irį
kaltinti ir išvežti. Bansevi- Apie DP — tremtinius s’- _____ ... . (24>TCKSTANČIAI lietuvių yra Išblaškyti po vis, pasaulį.

PrancūziKde ^NoA-eguojeTš^<I^]oj l̂l^‘kRur?Tarp tų išvietintų Įkaitą apie sveikatą. Jis sa- čius nukankintas Vilniaus Lietuvoje " nedaug
(ii savo įimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra ------ . I n... i- - ---------------------- -8
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai. Jūsų pažjstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirasyti. __ . , ,NAUJIENOS tiems Išvletlntlems lietuviams tarpininkauja.

elhi^ju prisiunčiamu, paieškojimu, giminių ir pažįstamą
NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir . fi nalgymo, dėl nesTTnpi 

lurnaliVų. kurie vaizdžiai piešia tuos Magingus ^vo sveikata ir tt.
riuoe teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šerius metus. pn ,lon, rUU™ u- 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybš apie P,rt1?9J*
okunaciia šlykščia •‘liaudies seimo” rinkimų komedijų, pe- tocmiSkų’\e^ili karo pradžioj o paskui -rudosios oku-

PaC,SkaitPvd"m?*NAUJIENAS. Jūs patirsite apie 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių j 
vakarus nuo jau karto ragautoRaudonojo teroro

NAUJIENOS turi labai įdom 
spausdinami. Nepraleiskite progoa 
BŠaipranumeruokita NAUJIENAS.

matams 18 00; Chicagoa ribų kaina metams 16.00; 
šešiems mėnesiams — |S.25.

p? S1ŲSK1TB CEKJ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

r NAUJIENOS
17W Bfc BalatoS ŠV**. •» D*-

\ ienas daktaras laikė pa- kaltinti ir išvežti. Barisevi-
Anele Basanavičienė 

1221 Mt. Vernon st..

, amžiaus >uiwku, nar zmonė? supranta, kad I)P A<mi. uZį/j’ 
sveikas, budrus ir nepasida- tremtiniams Vokietijoje nc-

Po ilgų daktaro išvedžio- vęs. Ir išvežtų ir kalinamų 
.įimų ir pamokslų, vienas kunigų yra. yra ir besislap- 
zmogus atsistojo, paprašė stančių. Bažnyčios mokės- |
balso ir snkn- ‘ _i---- 1, . Ts____ « AiVVlliniJ

s 
t. 
š 
o

reironeie i.ianpviniene,
431 E. Main st., 

hanville, III. 

Juozas l.iaudanski

čiais apkrautos. Iš pavir-
—Daktare, prašau man siaus atrodo, kad Bažnyčia 

paaiškinti, kokios kvarabos kaip ir nepersekiojama, tik
NTiSVF<os‘7oriri»"b;ridSmV««į'. kuri. bu, nuol.t ™varo i kapus tuos žmo- Visaip gudriai varžoma ir 
NAUJIE. O ..... t . raJtų neperskaitę. Tuoj n^s, kūne negena, nerūko, merdi. Tikintieu ir net ma-

Angliškai - Lietuviškas ir «XLietuviškai - Angliškas
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ

j>-, III. I’ra omi atsiliepti, arba ži- toti nuo džiuslančios ir suskilusioa 
k nantieji kur jie iryvena malonės man odos. Jos yra Keros Ky- 
į. pranešti turiu svarbių žinių jiems duoles nuo visų išvirši-

nepaleistuvaujair gyvena, žai tikintieji lietuviai, net 
kaip tikri šventieji? vadinamieji kiti komunis- „ .. ...

Atsakymo į tą klausimą tuojantys nieko gero nelau- i re,k,a s,’st’ su uz
tas žmogus ir šiandien tebe
laukia.

Biznieriams geriausia 
ta pasiskelbti “Keleivyje/*

kia, matydami didelį doro
vinį pašlijimą. girtavimą ir 
rusiškojo elemento visišką 
savivaliavimą vadinamojo
je “palaidumo dirvoje”.

2 iš kiuropo“
M Mrs. Rerth.a Terminas

23 No. 5-th

(22)

sakymu
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mass

K ĮfflĮgOtSOCfc?

nių orios litrrj- LEGU
LO Ointment nuteiks 

I>u<;uesne. Pa. jums papelbą nuo nu-
------------- s----- : variausiu, perštamų ir

g Paieškau savo brolio Pranciškaus niežiančių kojų. Lepulo
» P.aranausko. Žinau. ) ad jis gyvena Ointment yra parduo-
£ *'l)ic:;jr<»įe. !„■: aiškesnio adreso netu- rfomas po oSc., $1.25 ir 
x riu. Kas apie jį žino. arba jis pat$3.54). pirkite vaistinėse 
« i malonės atsiliepti žemiau nurodytu Chicagoje ir apylinkėse
g mano adresu, o aš busiu labai dė- arj,a atsiųskite money,
X kirbas. Aš labai noriu su juo susiži- 1 - - • —

noti, nes gavau labai svarbių žinių
iš Lietuvos. (23) i

John Raranauskas,
751 E. 150th st., Bronx, N. Y.

orderį j: (42)
LEGULO. Dept. 2. 

4847 W. 14th Street,
CICERO 50, ILL.



No. 21. Gegužės 26 d., 1918 m.Pwl»pla Aitanfis KELEIVIS, SO. BOSTON

VADO GA1TAN LAIDOTUVĖS Reikia Taisyti 100 Mylių | Nauji sumanymai.
Kelių Suvažiavimo uždarymas.

Massachusetts viėšųjų Raginu visus LDD kuo-
darbų komisionierius Wm. pas ir pavienius narius ruoš- 
H. Buracker praneša, kad tis prie šio suvažiavimo ir 
valstija tuoj pat turi patai- jame skaitlingai dalyvauti.

SUGAVO DOMINIKO Bostone Eina “Namų
KIRMILO UŽMUŠĖJUS Paroda”
“Keleivio” 16-tame nume- Šią savaitę Bostone. Me- 

ry buvom rašę, kaip Law- chanics Building’e eina na- 
rence'o mieste buvo plėši- mų paroda (home sho\v>. 
kų nušautas Dominikas Kir- Yra išstatyta visa eilė pa- 
milas, ilgametis musų skai- vyzdinių namų ir namukų 
tytojas. Jisai žuvo nuo už- storesnėms ir plonesnėms 
puolikų šūvio balandžio 15 kišenėms ir kartu yra pani
ek vakare gindamas savo dyta visokių visokiausių 
krautuvę. naujų išradimų ir pagerini-

Dabar galim pranešti, mų namuose ir apie namus, 
kad jo užmušėjus policija Baugiausiai žmones trau- 
jau suėmė. Jų yra 3, ir visi kia “Išsvajotas Namas 
jauni plėšikai: George Nas- (Dream house). bet apie 
sar, 15 metų amžiaus: Ge- toki namą daugumas žiu; ė- 
naso Bullino, 16; William tojų tiktai svajoti ir tegali. 
Kenney, 15. Tie berniokai Verta nueiti pažiūrėti, ko- 
vra La\vrence aukštosios kių mandrybių butų staty- 
mokyklos mokiniai. boję siūlo statybos kompa-

Jie papuolė i policijos nijos.
rankas pereitą savaitę, kai--------------
lėkdami smarkiai automo-
bilium atsimušė i medi ties 
Ayero miesteliu. Policija 
krėsdama jų automobilį ra
do revolverį ir dviejų vals
tijų blėtas automobiliams.
Visus tris policija suėmė ir 
tuojau nustatė, kad tai tie 
patys plėšikai, ką nužudė 
Kirmilą.

syti 100 mylių kelių, kurie 
per žiemos šalčius liko su
gadinti. Kelių taisymui rei
kės išleisti 2,000,000 dole
riu.

Lietuvių Darbininkų Drau
gi os suvažiavimo dien'>- 

tvark i s
šiuo skelbiu, kad Lietu

viu Darbininku suvažiavi-

N. Jonuška, LDD sekr.

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš WORL stoties. 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika.
2. Dainininkas Stasys 

Pauras iš So. Bostono.
3. Magdutė.
Po programos parašykite

r gatvių, South Bos- ' Tremont st,. Boston,
■adžia 2 vai. popiet. pran?sl savopudzius, o skelbimus prašo

me siųsti į 502 East Broad- 
way. So. Boston 27, Mass.

Turto
broliu

Sunkiai serga Višniaus
kienė-West.

Veronika Višniauskienė. 
daktaro Westo motina, ran
dasi Peter Bent Brigham li
goninėj ir sunkiai serga. 
Daktarai sako. kad ligonei 
būtinai reikalinga operaci
ja, bet kol kas ji tam per- 
silpna. Prie ligonės yra at
važiavusi iš Floridos duktė. 
Anita Adalian.

Linkime draugei Višniau-
Ieško Brolių Bučių
Teismo paskirtieji

Povilo ir Dominiko Bučių skienei greitai pasveikti.
turto administratoriai, ad- --------------
vokatai J. Grigalius ir C. J.
McCarthy, dabar daro nuo
dugnų pagrindinį patikrini
mą, ar nėra kur nors Bučių 
namuose paslėpto kokio 
nors turto. Advokatai jau 
surado 200 senų lietsargių, 
daug visokių senų gelžga
lių, skudurų ir kitokio džion
ko. Turto administratoriai j _ _______
tikisi rasti daugiau banko
indėlių knygučių. Brolių Silvestras Zavadskas Grįžo 
Bučių turtą teismas pripaži- iš Ligoninės
no Antaninai Jankunienei Praeitą savaitę pranešė- 
ir Bronei Butkienei. me. kad žinomas So. Bosto-

--------------- no biznierius Silvestras Za-
Ginčas Dėl Mokytoju Algų vad?kas bįlv? išvežtas j k- 

‘ fvnrino Laimei, ligonine

“Dainos” Susirinkimas
Šį penktadienį. 28 gegu

žės, 7:30 vai. vakaro. D-ro 
Pilkos name, 546 Broaduay 
įvyks “Dainos” draugijos 
susirinkimas. Visi nariai, 
kurie tik gali. prašomi būt 
susirinkime paskirtu laiku.

Valdyba.

Kelum.biios liberalų vado Jorge E. C. Gaitan nužu
dymai sukėlė didžiausias Bogotos riaušes. Paveiks
lo viriuje matyti nužudytojo liberalų vado našlė su 
savo dukrele Gloria, o apačioje matyti karstas su 
Gaitan palaikais ir garbės sargyba prie karsto. Pra
džioje našlė sakė. kad ji neleis laidoti savo vyro kū
ną. kol nepasitrauks dabartinė Kolumbijos vyriausy
bė. 1 et susidarius naujai valdžiai laidotuvės įvyko.

J U DOMI PAVEIKSLAI Nutarė Tikrinti Vaikų 
Šį penktadienį Dorcheste- Sveikatą

rio Lietuvių Piliečių Kliube, Pirmadienį Massachusetts 
1810 Dorchester avė., bus valstijos senatas nutarė pri- 
rodomi

ir SiLei
tone. Pradžia 2 vai. popiet

Mirų suvažiavimo dieno- 
.vaikis bus toks:

Suvažiavimo atidarymas.
Mandatų komisijos, pir

mininko. sekretoriaus ir re
zoliucijų komisijos rinki
mai.

LDD Centro komiteto na
rių raportai.

Kontrolės komisijos ra
portas.

“Darbo” redaktoriaus ra
portas ir svarstymas toli
mesnio žurnalo leidimo.

LDD Centro komiteto
rinkimas.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (33)

BRON’IS KONTRIM 
598 East Broadway,
So. Boston, Mass.
Tek SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

ff

piKciai 
Pradžia 
Visus kvie

įdomus muving- imti įstatymą, pairai kurį 
su paaiškinimais, visų viešųjų mokyklų vaikų

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sųuare 
II ar d įvare Co.
A. J. ALEKNA. Prop.

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

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Day» Service

Ketvirtis and Co.
VVetehes - Jewelry - Diamond-. 
Badios - Electrical Appliancea

379 W. Broad»ay, So. Boston
Tek ŠOU 4049

TeL ŠOU 2712 arba B1G 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir t'hirurjtas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

A. J. N AM AUSY
SEAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mas*.
TeL Parkway 1233-W

Bostono mokyklų komi
tetas praeitą penktadienį 
trim balsais prieš du nuta
rė pakelti mokytojams vy
rams algas po 400 dolerių 
per metus. Prieš tą nutari
mą mokytojos pakėlė didelį 
protestą. Jos sako, kad pa
gal pernai metais čia pra
vestą piliečių balsavimą al
gos mokytojams, vyrams ir 
moterims, turi buti lygios.

goninę. 
greit susekė jo kojos gėlimo 
priežastį ir ligonis jau par
važiavo namo. jaučiasi daug 
geriau ir tikisi greit visai 
pasveikti.

Policija ir Bitelės
Pirmadienį iš ryto prie 

Charles Hirt šeimos namo. 
Chestnut avė.. Jamaica 
Plain nutupė spiečius bičių

:30 vai. vakare, sveikata bus karts nuo kar
čia, Komitetas, to tikrinama. -Jei kurie tė- 

--------------- vai
Vagys Iškraustė Lynno mais'

Balinę kų sveikatos tikrinti, jie ga-
Pirmadienį nakčia vagys Ii padaryti tokį pareiškimą 

Įsilaužė Lyrine į Linnvvay ir jų vaikų sveikata nebus 
Bovvling alky ir išplėšė iš tikrinama. Dabar tą įstaty- 
seifo Lino dolerių. Kada mą turės dar patvirtinti at- 
vagvs su grobiu ėjo lauk, stovų rūmai.
policija juos pastebėjo ir ------- •------
norėjo pasivyti, bet jiems Svečiai Jau Telkiasi į Suva- 
1 avvko pabėgti. žiavimų Vakarienę

--------------- Birželio 19 d. šeštadienį
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos ir Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungos suvažia
vimų proga LDD 21 kuopa 
rengia So. Bostone \akarie-__ 
nę,' kuri įvyks L. Piliečių 
DraugijosĮsvetainėje. Kiek 

pasiruošimas 
vakarienei eina gerai ir jau 
nemažas būrys svečių yra 
susitelkę toje vakarienėj 
dalyvauti.

“tikybiniais sumeti- 
nenori leisti savo vai-

15,000 Mokinių Žygiavo 
Gatvėmis

Praeita sekmadienį 15,000 
mokinių iš visų Bostono mo
kyklų žygiavo gatvėmis su 
sav - ■ vilais, uniformomis ir 
kai iškai i.-sirykiavę. Dau- _ .. 
veik t: 'tančių žmonių jau- teko—girdėti, 
nūs maršuotojus stebėjo ir 
jiems plojo.

--------------- , ir ramiai sugulė į krūmą.
Sandaros Moterų Kliubas Gaspadoriai ilgokai laukė. 

Kviečia į Talką kad bitės vėl pakils ir iš-
Šį šeštadieni, gegužės 29 lėks toliau, bet bitės ramiai 

d. Sandaros Moterų Klubas sau tupėjo ir nesirengė nie- 
siunčia maisto pakietukus į kur lėkti. Pagaliau šeimi- 
Vokietiją. Sandaros svetai- ninkas pašaukė policiją, kr-

iš Namų Veteraną 
su 8 Vaikais

Aricid Cooper, 35 metų 
v teranas, buvo išmes

tas iš io buto Roxbury, ir 
dabar i • jaii susirasti kito 
bute. \ -teranas turi žmoną 
ir aštuonius

įsvar:

nėję, 124 F st. siuntiniai 
bus supakuoti. Kas gali at
eiti į talką ir prisidėti dar
bu, drapanomis ar maisto 
aukomis — prašom užeiti 
šeštadienio vakare į Sanda- 
ros svetainę.

ri atsiuntė vieną Mattapan 
policininką, Douglas Nevv- 
hook, kurs laisvomis valan
domis užsiima bitininkyste 
Tas atvažiavo, biteles su
ėmė ir išsivežė į savo dar
žą,

Nauja Lietuvių Radio 
Programa

Praeitą sekmadienį pirmą 
kartą pasiskelbė naujoji 
“jaunųjų lietuvių vyrų drau 

Laiki- gijos” radio programa, kuri 
nai savo vaikus jis patalpi- buvo girdėti iš WTAO ra- 
n.o katalikų vaikų prie- dio stoties (740 kilociklų) 
glaudą. o pats su žmona ti- nuo 11 valandos iki 11:30 
ki.-i - -kasti kokią nors lai- vai.

karo

vaikus

... tik trys pasirinkimai 
yra atviri

Amerikos Veteranams 

SU GERA ALGA!

Veteranai turi pirmybę naujoj 
Rejjuliarėj Armijoj! .Jei jus esat 
kvalifikuotas įstojimui ir įsto
jate trims metams ir ilgesniam 
laikui, jus palite pasirinkti:

1. Tiesiopinį paskyrimą tarny
bai Europoje.

2. Paskyrimą į vieną iš kelių 
Karšių divizijų Tolimuose Ry
tuose.

3. Jei esate tarnavę užjūry po 
rugsėjo 2 d.. 19t5. paskyrimą 
trims metams j vieną iš aš- 
tuonių puikių dalių dabar sto
vinčių U. S. A.

Po to jus sralite pasirinkti -au 
Ginklo ar Tarnyl>os rusi. Ir jus 
Kalite pasiri-ikti specialisto dar
bą, kuriam jus kvalifikuoja pir
mesnė tarnyba tame darbe 
(kaip nurodyta W. I). pamflete 
12-16). Pilnų detalių pasiteirau
kite jums arčiausioje Armijos 
ir Oro Jėsrų rekrutavimo sto
tyje.

U. S. Army and U. S. Air Korce 
Recruting Service

kimą pastogę.

KALBA ROMOJE

Visi klausiusieji tos nau
jos programos sako, ji buvo 
įdomi, įvairi ir jei naujosios 
programos organizatoriai iš
tvers prie savo sumanymo, 
tai publika pamėgs ją Pro
gramos i erdavimas buvo 
geras. -Ji bus skelbiama 
kiekvieną sekmadienį tuo 
pat laiku.

55 TREMONT STREET.

Sugavo

ahh a FUTURE

U. S. Army and 
U. S. Air Force

BOSTON. MASS.

Automobilių Vagių 
Gengę

Federalinė policija (FBI) 
šį antradienį suėmė du Re- 
vere gyventojus. Alfred 
Taglieri ir Mario Colecchia. 
Sako. jie buvo automobilių 
vagių gengės nariai. Ta 
gengė vogė tiktai naujausių 
modelių karus ir jau yra jų 
pavogusi už 150,060 dole
rių. šešius pavogtus karus 
policija jau atgavo.

C. I. O. unijų sekretorius- --------- —_
iždininkes. James B. Carey, Viena- Somervillės pilie- 
kalį e ■ ; nijų milžiniškame tis pirmadienio nakčia se- 
mitinge Romoje, Italijoj, sius kartus iššaukė gaisri- 
( arey atstovavo Amerikos ninkus L reikalo. Suimtas 

dideliame jis sakė. kad jam patinka 
talijos sosti- žiūrėti. kaip gaisrininkų

C. I. O. uni i 
unijų mitinge 
nėj. masinos aziuoja.

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

TAUPYK liekamus pinigus
Kai dabar algų taksai yra mažesni

štai gera proga pradėti taupyt pinigus, ką pir
ma atidėliojai. Dabar, kai valdžia išima iš algų 
mažiau taksų, žmogus gal atliekamus pinigus 
padėti bankan visai to nejausdamas. Tik pa
galvok: tik $2.00 padedant kas savaitę, pirma 
metų turėsi $1001 Pradėk tau
pyt dabar bet kuriame Mutual 
Savings Banke. Atsimink, šei
mos laimė remiasi taupumu.

Mutual
SAVINGS BANKS

of Massachusetts

Tel. TRObridjte 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
noo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kam p. Inman St_ arto Central **-

CAMBRIDGE, MASS.

TaL ŠOU 280S

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iU 7 vakar*

Seredomis:
Nao 9 ryto IM II

ŠAUNUS N. ANGLIJOS REISAI
Subatos Įdomybė 

THE

CONSTITUTION HANDICAP
Treigiai-Senesni Mylia ir SesiolifcfadaHs. Pridėta $D>.000

Dnuble Baigias 1:10
Memorial Day Įdomybė—Panedėlis, Gcg. 31
Treigiai ir Senesni. Mylia ir Aštuntadalis. Pridėta
The TOMASELLO MEMORIAL HANDICAP

Antros Kliubo I.ubos Aptvertos Stiklu
B. AM. — Gatvėkariai ir Bušai iki (ialo

5/y’ yffa at

Suffolk Downs,
POST TIME

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. K1LLORY
18 Tremont SU KimbaI Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimų 

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

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insnred 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS. 
Tai. SOUtb Boston 4«11




