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Kongrese Dar Eina Kova Dėl 
Narshallo Flano

Atstovų Ruirai “Nukirto” Du Bilionu Dolerių — Senatas 
Su Tuo Nesutinka — Republikonų Vadai Savo Tarpe Ne
susikalba — Vandenbergas, Stassen, Dewey už Marshall 
Planą.

Amerikos kongresas pri- Suomijoj Komunistų 
ėmė ir prezidentas pasirašė 1/ i M *-•
Liliu apie davimą pagalbos Įtaka JlUZeja 
Europos kraštų ūkio atsta- Dar yra trys savaitės iki 
tymui. Bet dabar kongreso Suomijos rinkimų ir jau 
komisijos, kurios skiria lė- praneša apie didelį visuo- 
šas pagal Įvairius priimtus i menės nusistatymą prieš 
kilius, nori sumažinti pagal-! bolševikus. Daugelis unijų, 
bą Europai maždaug dviem kurios turėjo komunistų va- 
bilionais dolerių. Daugelis j dovybes, pavarė komunis- 
senatoriu ir kongresmonų' tus iš vadovavimo. Dvi stip-
sako, reikia pinigus taupyti, 
o todėl nori jau priimtą 
Marshall planą apkarpyti ir 
tuo budu pasirodyti prieš 
balsuotojus, kaipo “taupus” 
žmonės.

Praeitą penktadieni atsto
vų rūmai, pagal savo vienos 
kcmisiios pasiūlymą, suma
žino išlaidas Marshall pla
no vykdymui 2 bilionais do
lerių, Ta žinia pasiekė Eu
ropą ir ten vėl visi klausia, 
koki yra Amerikos užsienių

riausios komunistų unijos, 
laivų krovėjų ir transporto 
darbininkų unijos, suskilo, 
socialdemokratai sudarė at
skiras unijas, kurios komu
nistų nepriima.

Į Suomijos rinkimus nori 
paveikti Rusija. Ji pasiūlė 
Suomijai 25 milionus rub
lių paskolos ir pažadėjo su
mažinti Suomijos repara
cijas. Tas padaryta prieš 
rinkimus, kad Suomijos bal
suotojai paduotų savo bal

KRUŠA COLORADO VALSTIJOJ UŽVERTĖ KELIUS

~*u.
Colorado valstijoj, netoli Florence miestelio iškrito tiek daug ledų, kad jie 
vietomis siekė net 18 colių. Paveiksle matyti, kaip automobilis važiuoja per 
krušos priverstą kelią, ledai siekia iki stebulių. Kai kurie ledo gabalai buvo 
kiaušinio didumo. Ledai sunaikino daug derlių ir kai kur net namus apdaužė.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLT

Reprcsents over 75.000 Lithranians in 
New England. and ahout 1.000,000 

in the United States

THE BEST ADVERTISING 
M EDI U M

Advertisinu Kates 
on Application

KELEIVIS 
636 Broad wa.v, So. Boston 27, M

Atskiro Numerio 
Kaina 7 centai

43 METAI

Angliakasiai Rengiasi Vėl 
Stoti j Streiką

Derybos Eina su Pertraukomis — Maincrių Vadas Reika
lauja Pirma Užtikrinti Mainerių Pensijas — Jis vadinalauja Pirma Užtikrinti Maineny 
Kasyklų Savininkus “Riebiais Katinais’

Argentina Turi Man- „ Federalinis teisėjas t. a.
j Goldsborough savo sprendi-
daįįlĮ Kongresą mu privertė mainierių uni- 

Argentinos kongresas jos pirmininką John L. Le- 
svarstė Įstatymą apie baisa- wis derėtis su anglių kasyk- 
vimo tvarką ir nutarė ne- lų savininkais dėl naujos
klausti moterų amžiaus lai
ke balsavimų. Sako, mote
rys dažnai nenori sakyti sa
vo amžiaus, jos vis nori bū
ti jaunesnės, negu jos yra, 
o todėl daugelis moterų vi
sai neina balsuoti, kad ne
reikėtų savo amžiaus pasa
kyti. Mandagus Argentinos 
kongresmonai taip ir nuta
rė, kad moterys, jei jos yra 
sulaukusios balsavimo am
žiaus, neturi «pasisakyti, 
kiek metų jos turi.

politika. Vieną dieną kon-į sus už Maskvos lėles. Bet 
gresas nutaria priimti Mar-į nežiūrint Maskvos papirki- 
shallo planą, o kitą dieną'mų, jei rinkimai bus laisvi, 
tas pats kongresas jį vėl ap-į komunistai ir jų bendrake- 
karpo. įleiviai juos greičiausiai pra-į

Žinią apie pagalbos Eu- kiš.
ropai mažinimą pasigavo į --------------
sovietu propaganda ir pučia A ...
ją. kaipo didžiausią įrody-j Grasina Apsidirbti 
mą, kad Amerika tiktai su- “Žiurkėmis'
vedžioja Europos žmones į čechosiovakijos komunis-1
?? ra?-i° z.afkima Pa-?a}ba 11 į tų partija paskelbė visų gy-Į 
kad tiktai Rusija ti rai sa_ i ventOjU žiniai, kad ji neuž-; 
vo draugus gelbsti. mil^ į* piliečių, kurie per

Amebos yyi iausybe |?ie- rlamento rinkimus metė 
ztai stovi uz skyrimą Mar- kbaItu<, ba,otug prieš val. 

vshallo plano -vykdymui tiek j-- Komunistų partija sa- 
pimgų, kiek buvo nutarta., Ro^ «baltieji baiįtai nepa 
Senatas dabai tą leikalą. (.-jo grąžinti praeitį, bet jie

Alaskoje Daugėja j Prezidentas Gauna Įspėja Vokiečius Ne-
Kareivių Skaičius Kvailių Laišku klausyti Vakarų
Į Alaską paskutinėmis Amerikos prezidentai vi- Rytinės Vokietijos politi- 

savaitėmis siunčiama daug sada gauna daugybę laiškų kieriai, kurie dirba išvien 
Amerikos kareivių, kurte ir jų tarpe visada yra ne- su Sovietų Rusijos okupaci

rloiiorten apsigyvena įvairiose vie? mažas nuošimtis parašytų ne armija, paskelbė 
tose ir padaugina to plataus kvailių ar puskvailių, kurie grasinimų ir įspėjimų tiems 
krašto gynėjų skaičių. Dau- siūlo prezidentui savo ne- vokiečiams, kurie vakari- 
gelis kareivių pasiųsta su mokamus “patarimus”, ar- nėj Vokietijoj rengiasi d a- 
RADAR aparatais saugoti; ba siunčia jam visokius per- lyvauti Vakarinės Vokieti- 
kraštą nuo oro atakų, kiti J spėjimus ir projektus. Kas- jos valstybės kūrime. So-

svarsto ir republikonų va
dai tame klausime pasirodė 
labai nevieningi. Senatorius 
Vandenbergas ir du numa-

padės surasti visas žiurke 
ir su jomis atsiskaityti”.

Po visą čechoslovakiją 
.... , , buvo 700,000 žmonių, kurie

tomi lepubhkonų kandida-Įfb.jso mestj “baltus” balotus 
tau prezidentus, T. Dewey prieš valdžią. Komunistai 
n H. Stassen, sako reikia gįrjasb kad jje žino, kas 
lemti Europą, o įzoliacinm- bajsavo prieš vienintelį kari
kai tikisi taupumu rinki-sarasą jr su tais drą- 
muose bal>ų pažvejoti. siais piliečiais žada suvesti 

sąskaitas. Dabar aiškėja.
Benešąs Pasitraukė kad labai daugelyje vietų 

-v iz* j Čechoslovakijoj balsavimai
IŠ havo V letOS buvo visai vieši. Balsuotojai 

Čechoslovakijos preziden- turėjo prie komisijos akių
tas E. Benešąs šį pirmadie 
nį pasitraukė iš prezidento 
pareigų. Jo vietą laikinai 
užėmė komunistas K. Gott- 
vvaldas. Oficialiai skelbia
ma, kad Benešąs pasitraukė

mesti savo balotą į dėžę.

SKANDINAVIJA SUTA
RIA BENDRAI GINTIS
Pasitarimai tarp Švedijos, 

Norvegijos ir Danijos dėl 
dėl blogos sveikatos, bet iš bendro gynimosi jau tiek
tikrųjų jis po vasario mene- yra pažengę, kad kalbama 
šio perversmo bebuvo tiktai apie greitą susitarimą. Bus 
politinė lėlė ir kada jis at-’sudaryta karo sąjunga, kad 
sisakė pasirašyti konstituci- [ reikalui esant bendrai at
jos pakeitimą, tai komunis- remti puoliką. Anglija ir

vesta rūpintis Amerikos ap- čius “propagandos laiškų" mingais už Vokietijos su 
sauga, sako, kito Pearl Har- ir visada tam tikras nuošim- skaldymą. Sovietų propa- 
bor nebus, Amerikos gink- tis yra “erank” laiškai. ganda dabar ypatingai pu- 
Iuotos pajėgos visada yra A i • Vokietijos “vienybės”
pasiruošusios priešą pasi- Apie Baltojo Namo gau- klausimą ir nori ant “vieny- 
tikti. namą pastą labai įdomiai bės” meškerės pagauti visą

pasakoja I. R. Smith, kuris Vokietiją i rusišką “įtakos 
51 metus buvo prezidento sferą”.' '
rūmų “laiškų atidarinėto- ‘ _________
Šri” atidi «ijOvfc«sPlai^s *«?%’*«««
ir paskirstyti juos pagal jų 7,772 LobeS 
turinį. šiais metais Washingto-

-------------- ne susi registravo 1,142 žmo
nės, kurie daro pragyveni
mą iš to, kad stengiasi pa
veikti kongresą priimt jiems 
ar jų organizacijoms nau
dingus įstatymus. Kai kurie 
“lobvistai” gauna net po 
65 tūkstančius dolerių algos 
per metus, o kiti gauna tik
tai po tūkstantį kitą. “Lo- 
bės” atstovauja 500 įvairių 
< rganizacijų, kooperatyvų, 
pramonininkų sąjungų, uni 
jų. taimerių ir tt.

Pagal kongreso priimtą 
įstatymą kiekvienas “lobe” 
turi duoti apyskaitą apie sa
vo algą ir išlaidas. Tokiu 
Hudu ir žinome, kad Wash-

Prezidentas Truman 
Lanko Vakarus
Prezidentas Trumanas 

praeitos savaitės gale išvy
ko kelioms dienoms į vaka
rines valstijas ir jau aplan
kė Ohio, Illinois, Missouri 
ir kitas valstijas. Preziden
tas pasakė visą eilę kalbų ir 
išdėstė savo programą įvai
riais klausimais.

Republikonai šaukia, kad 
prezidentas varo rinkiminę 
propagandą už demokratų 
partiją ir apmoka savo ke
lionę iždo pinigais, iš kon
greso skirtų pinigų prezi
dento kelionėms. Vyriausy
bė sako, kad prezidento 
lankymasis atskirose valsty
bės dalyse yra eilinė in
spekcija ir neturi nieko 
bendra su partijų rinkimine 
kova.

sutarties sudarymo. Dery
bos prasidėjo, bet per pir
muosius posėdžius neprieita 
prie nieko.

Mainierių vadas derybose 
sakė, kad jei kasyklų savi
ninkai nori, kad mainieriai 
kastų anglis, jie pirmiau
siai turi užtikrinti mainie- 
riams pensijas. Kol tas ne
bus padaryta, tai ir darbo 
sutartis nebus pasirašyta, o 
todėl ir anglis nebus kasa
ma. J. L. Levvis sako, kasy
klų savininkai yra, kaip 
“riebus katinai”, jie visai 
nenori atsižiūrėti į senų ir 
paliegėlių mainierių likimą.

Darbo sutartis anglių ka
syklose baigiasi birželio 30 
d. Jei derybos ir toliau taip 
eis, kaip iki šiolei, tai lie
pos pradžioje anglių kasyk
los vėl sustos.

Amerika skatina Skandina 
vijos šalis susijungti ir pa 
siruošti bendrai gintis, o ta 

PENKI MILIONAI ITALŲ da ir pagalba iš Vakarų bus

tai jį išmetė iš prezidento 
vietos.

NORI EMIGRUOTI
Italija turi gyventojų per

teklių ir todėl Italijos vy
riausybė ieško kelių planin
gai emigracijai išplėsti. Pa
gal italų vyriausybės ap
skaičiavimą 5 milionai ita
lų galėtų apleisti savo kraš
tą ir keltis gyventi kitur, 
bet tik maža dalis suranda,

užtikrinta.

KAS NUŠOVĖ KONSULĄ 
WASS0NĄ?

Amerikos vyriausybė skel 
bia, kad dar tebėra neišaiš 
kinta, kas peršovė Ameri
kos konsulą Jeruzalėj prieš 
porą savaičių. Konsulas
Wasson mirė nepasakęs, ar 

kur važiuoti. Italija dabar! jį peršovė arabas ar žydas, 
turi 47 milionus gyventojų Paskelbtos žinios, kad jį 
ir kasmet gyventojų skai-! r eršovęs arabas, nepasi- 
ėiii? ten padidėja 500,000. įtvirtino.

Planuoja Didelę
Pinacų Koloniją

Anglija jau pradėjo au
ginti žemės riešutus (pina- 
cus) plačiuose rytinės Afri
kos plotuose, kur 3 milionai 
akel ių žemės yra baigiama 
paruošti žemės riešutų au
ginimui. Platus laukai jau 
yra apsėti ir pirmas derlius 
jau suimtas.

Dabar Anglija planuoja 
ir vakarinėj Afrikoj, Nige
rijos kolonijoj, nuvalyti 5 
milionus akių žemės ir au
ginti žemės riešutus. Žemės 
nuvalymas ir laukų paruoši
mas kainuos apie 100 milio- i 
nų dolerių ir pareikalaus 
110,000 darbininkų. Sako, 
rytinės ir vakarinės Afrikos! 
kolonijos lengvai gali pa-i 
tenkinti visą Anglijos rieba
lų pareikalavimą.

ANGLAI PARDUODA
AMERIKAI AUTOMO

BILIUS
Šiais metais per balan

džio mėnesį anglai atvežė ir Į 
pardavė Amerikoje 1,519 
automobilių, tuo tarpu kai 
prieš metus laiko jie čia

VYKSTA MASKVON

MAJ. GEN JOHN W. O'DANIEL 

Generolas John W. O

FRANCIJA MAŽINA 
TARNAUTOJŲ SKAIČIŲ

Francijos parlamentas 
353 balsais prieš 183 balsus 
pritarė vyriausybės pasiū
lymui atleisti 150,000 vals
tybės tarnautojų iš tarny
bų. Po karo valstybės apa
ratas buvo išpurpęs ir išlai
dos valdininkų armijai iš
laikyti buvo labai padidėju
sios. Taupumo sumetimais 
valdininku skaičius mažina- ‘.
mas.

LEIS VEŽTI GINKLUS 
ŽYDAMS

Iš New York o praneša, 
kad valdžia ten registruoja 
ginklų krovimo darbinin
kus, saikdina juos neišduoti

, , . paslapties ir, spėjama, kad
ingtone yra daug daugiau į3S ^arorna todėl, jog Ame- 
nerinktų kongresmonų, kaip rjRa žada leisti gabenti gin-
tikrųjų atstovų rūmų ir se
nate narių.

SAKO, PASAULIO DER- bų” Palestinoj vis 
LIŪS BUS GERAS duoda rezultatu. 

Žemės ūkio žinovai ap-
Daniel paskirtas Amerikos skaičiuoja, kad šiais metais 
karo atstovu Maskvoje, kur ^erjjus pasaulyje bus toks,

Vienoje Vyksta So
cialistų Kongresas
Praeitą penktadienį Vie

noje atsidarė atstatomo So
cialistinio Darbininkų In
ternacionalo kongresas. Ja
me dalyvauja socialistinės 
partijos iš 16 kraštų. Šešta
dienį kongresas nutarė pa
šalinti iš Internacionalo ita
lų socialistų partiją, kuriai 
vadovauja P. Nenni, už jos 
susidėjimą su komunistais. 
Kongresas bando nutiesti 
aiškią tarptautinio socialis
tinio judėjimo programą, 
griežtai atsiribojant nuo tų 
grupių, kurios nesilaiko de
mokratiško nusistatymo.

TAFTAS PRIEŠ “EURO
POS TEORIJAS”

Republikonų vadas sena
torius R. Taft atsišaukė į 
Amerikos pietines valstijas 
ragindamas jas eiti su re- 
publikonais ir atmesti “nau
josios dalybos” visus paliki
mus ir “europiejiškas teori
jas”, kad valstybė turi su
koncentruoti galią centra- 
linėj valdžioj ir rūpintis pi
liečių gerbūviu.

PROTESTUOJA PRIEŠ
PREZIDENTO KELIONĘ
Garoll Reece, republiko

nų partijos nacionalinio ko
miteto pirmininkas, paskel
bė savo protestą prieš pre
zidento kelionę i vakarines

klus ! Palestiną žydams jei, valstybcs. C. Reece sak 
ten nebus prieita prie tai- tai politinė ięšrinki; 
kos. Derybos dėl paliau- minės propagan(& kelionė 

dai ne- j,. ją turėtų apmokėti de- 
. mokratų partijos iždas, o 
ne valstybės iždo pinigai.

KINIJOS STUDENTAI 
PROTESTUOJA

miestuo-
ŠAUDOSI IR KALBA

.............. - ..................... ......... r______ APIE TAIKĄ
mobilių” fabrikantai^ HkiS’ t>ert c Aiae, n; Gen’ W lavuną. Sako, po keliu me- se studentai surengė de- Palestinoj dar tebeina
kad jie riais metais nnrd,SI °’Daniei anksčiau buvo tų bado pasaulyje, žemės monstracijas prieš Ameri- karas, bet Jungtinių Tautų
daug karų amerikonams Fort Benn,in~- P^tinin* ūkis iau vėl atsistatys ir be- ką. kam Amerika atstato atstovas, grafas Bernadotte,
viso iie tikisi trauti nor ‘M mokvklos viršininku. ]iks klausimas, kaip maisto Japoniją ir apleidžia Kini- dar tikisi, kad žydai ir ara- 

“ perteklius paskirstyti, kad; ją- Kinų policija kelias stu- bai priims pasiūlymą pada- 
visi kraštai gautu, kiek dentų demonstracijas išvai- ryti keturioms savaitėms

,e - * kė. Ikaro paliaubas.

ardavę per mėnesi tiktai 8 lis pakei' ik‘ Šiolei J)U^,s|'kad galima bus patenkinti ( - PROTESTUI 
automobilius. Anglų auto- karo -.g^?ero visV k, ašto maisto pareika-: Kįnijcs keliuose

jie tikisi gauti per šiucs 
metus ne mažiau, kiip 17 
milionų dolerių už čia par-i 
duotus karus.

Biznieriams geriausia vie- .
u pasiskelbi ‘'Keleivyje.” Jiems reikia.



SUSITAR1MAS DEL VO
KIETIJOS

VYKSTA DEMONSTRUOTI PRIEŠ MUNDTO BILIŲ KūS Yra Psicho-anū- 
lyzė

paly-

9

traukti į savo pusę apkar-: 
pydami lenkų žemes ir grą
žindami vokiečiams žemu-

Ilgai ėjo derybos Londo- tinę Sileziją ir žemes palei 
ne tarp Amerikos, Anglijos, Odros upę. Rusai gali vo- 
Francijos ir “Benelux” kiečius pavilioti ir leisdami 
(Belgijos, Olandijos ir Liuk vokiečiams sukurti savo ar- 
semburgo) šalių dėl vakari- miją, su feldmaršalu von 
nės Vokietijos ateities. Da- Paulus priešakyje, 
bar praneša, kad susitari- Sujungus vakarinę Va
rnas prieitas. Kol kas susi- kietiją ir leidus jai ūkiškai 
tarta tiktai padaryti pasiu- atsistatyti prasidės varžy- 
lymą atskiroms vyriausy- tynęs dėl "vokiškos dūšios", 
bėms, o jei tie pasiūlymai Tose varžytynėse vokiečiai 
bus visų šalių patvirtinti, stengsis iš rytų ir vakarų 
tada susitarimas bus vykdo- gauti ko daugiausiai ir pir
mas gyvenimam Sutana mon galvon sieks visos Vo
žtai kas:' kietijos suvienijimo.

“1. Iki rugsėjo 1 d. šių me- Susitarimas dėl vakarinės 
tų turi būti sušauktas vakari- \ okietijos palieka Berl\ - 
nės Vokietijos steigiamasis no klausimą kabanti ore. 
seimas, kurs išdirbs Vokieti- Dabar rusai dar labiau ban- 
jos konstituciją. ' Vokietijos dys amerikiečius, anglus ir 
vyriausybė bus sudaryta apie francuzus išėsti iš Berlyno, 
naujuosius metus. kad turėjus savo rankose

2. Sudaroma septynių vai- visą A OKietijos sostinę. Ten 
stybių tarptautinė Ruhro sri- guli dai kilti visokios vel- 
ties priežiūros komisija, kuri niavos.
skirstis Ruhro kasyklų ir plie-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kas Savaite
Psicho-analvzė yra 

ginamai da nesenai išvys
tytas būdas žmogaus pasą- uau.tniai Aakta-monei tirti. Matot, psicholo- “Ką Jus Darysit?” Daba Landsbergo
gai vra nustatę, kad mestu- Amerikos ambasadorius rai PaPu£* 
rime du proto skyrių. Vie- Anglijai, Levvis \V. Doug- kartuves ,rl-iže<niu Vai
nas jų yra veiklus, akylus, k!s, pasikalbėjimuose su medžiai es> g 
sąmoningas ir vadinasi są- anglų ir francuzų diplomą- siu. 
menė. Antras gi susideda iš tais Londone dėl \ okietijos jjomus Liudininkas 
pergyventų ir užmirštų is- tvarkymo, paklausė trancu- Senatas pakvietė Ameri- 
pudžiu, neveiklus, nesąmo- žus: . kos komunistų partijos v.a-
ningas ir vadinasi pasąmo- "Ar jus remsite Jungti- (|a \\ illiam Z. Fosterį liū
ne. nes Amerikos \ alstybes tjytį j teisių komisiją apie

Kad geriau šitą dalyką Berlyne, jei mes turėsime ^įUncį-Xixon bilių. Iš to liu- 
supratus. paimsim šitokį pa- pavartoti jėgą prieš msus, jijįmo Amerikos visuomenė 
vyzdį: Jonas turėjo mylimą kad jie musų neišvarytų i> (jaUg ko gali pasimokyti, 
mei giną, bet pasisuko ge- to miesto •” \y. Fosteris, labai ne-
resnis ir ji ištekėjo už ano. _ Franeuzai, sako. net noriai ir atatupstas, visgi 
Jonas dėl to apsirgo dvasi- išsižioję tą klausimą pasakė, kad jei kiltų karas
niai. Jo kūnas sveikas, bet dę! Apsigalvoję, jie atsake tar^ Amerikos ir Rusijos, 
dvasia serga, jam niekas h-gi klausimu: taj butų tiktai Amerikos
nemiela, nesinori net gy- “Ką Amerika mano da- ^aĮt^ Amerikos komunistai 
venti. ‘ D*!, kad Francija vel .nesu- neremtu Amerikos tokiameDaug žmonių iš New Yorko vyko i Yv’ashingtoną 

protestuoti prieš Mundt-Nixon bilių, kurs keta suvar
žyti komunistų veikimą Amerikoje. Daugiausiai pro
testuojančių prisiuntė Nevv Yorkas, kur Amerikos 
komunistų partija turi daugiausiai narių. Kongresas 
dar nepriėmė Mundt-Nixon bilių ir atrodo, kad se
natas ji nori arba pakeisti arba visai atmesti.

Kaip Vykdomas Marshall 
Planas

Šitos jo ligos priežastis y- silauktų 1940 metų likimo, jęare, jje bandytų tą karą 
:a aiški, nes jis ją žino; va- kada ji praktiškai buvo pa- baigti kuo greičiausiai ir 
linasi. ji priklauso jo są- likta vienų viena kovot1 palankiausiomis Rusi- 

Tokią ligą nesunku prieš Vokietijos armijas. jaį sąlygomis. Amerikos ko-
dina 
monei.
ir išgydyt, tegul tik prie Jo 
no p.’isitaiko kokia gražuo 
lė. Čia psicho-anaiyzė nerei 
kalinga.

Bet yra tokių dvasios Ii

Ką Amėrika atsakė Į šitą munistai žada nesilaikyti įs- 
klausimą, spauda neprane- tatymų, kurie bus išleisti 
ša. Atsakymą į tą klausimą komunistiniam judėjimui 
turės duoti kongresas, pri- kontroliuoti. Pašaukti į ar- 
imdamas ar atmesdamas miją, komunistai dar esą

no liejyklų produktus taip. 
kad Vokietija negalėtų vėl 
pradėti ginkluotis. Ta Ruhro 
srities kontrolės taryba nepri
klausys nuo kariškos okupaci
nes valdžios. matyta pagal bolševikų!rtzios amprika iau

3. Kad garantavus Franci- , - Gottwaldas priskaito “Manjha" o ullnj” vvkdv'- “T ta~kiZu«'ma 
ja ir kitas šalis nuo naujos nac,šimč.;us b,iJ, „a k-n. ‘ • ,a„ plano vyKay- j tą klausimą 
vokiškos agresijos sutarta lai- valdž;
kyti tam tikrą Vokietijos dali
okupuotą ir po to. kai iš Vo- bu(i „egal4jo Bolševikai kražtams

‘par-

JUROS ŠUNIUKŲ PAR
LAMENTAS

Čechoslovakijos “rinki
mai” praėjo, kaip buvo nu- įį.į birželio 

kU džios Amerika
menesio

mui 140 milionų dolerių, plano vykintojas, 
ų valdžią ir ”uz va- Daugiausiai pinigų buvo iš- man, atsakė teigiamai, 
evoliuciją . Kitaip ir ieįsta užpirkimui maisto Eu- jau užpirko Kanadoje i

kietiios bus atitrauktos alian- TV 'ifV °5 « 1&" ropos kraštams. milioną dolerių kvie<kietuos bu* atitrau . nnko Čekoslovakijoj par- . . loginiu ir nusiuntė ta mais
tų armijos. (Numatoma laikv- ]amenta” kur< vra niekas Marshall plano vyriausias n .pds.unie tą mak-
ti okupuotą Ruhro sritį ir Pa- daugiau’kad išmokytų ju- Vykintojas,
re'nii- . ros šuniuku cirkas. Pagal į3au sudarė4. Francuzų okupuota zona va() komand toks arIaJ samdė 3o0
bus sujungta "" 1 ■
(anglų 
tomis

gu, kurių priežastis neaiški, vyrų draftavimo biliu. neapsisprendę, ar jie klau- 
Žmogus neraic K. jam nie- .įinom]u SavanoriiUa” syų ar neklausytų kariškų 
kas nemiela, ji kankina me- R Mizara b„Lv.vik ..Ui. vadų įsakymų.
lanchol.ja, bet kodėl. Jis ėj .. uki k , L‘ietuvo. Dar vienas dalykas puola
pats nežino. Tai reiškia. i(, į akis W. Z. Fosteno liūdi-

jime. Jis sako, Rusija nie
kada nieko nėra užpuolusi,

Marshall sakant toji priežastis 32! ju^'iįlna'''Ž,OW ramčiu A F1'? taikiausioji šalis ji 
P. Hoff- užmiršta. Gali būt, kad jį ‘ visada nekalta, o jei ji ką

nors prarija, tai tik dėl 
žmonijos gerovės...

Vadinasi, kvislingas per 
visą pilvą. O tokie kvislin- 
gai yra ir visi komunistai. 

Buvau Vergijoj
savaitę

, .. «.««* mviiv uvgii uvju, -r.-... .aa«-vv*V10 ap—
)U(‘4 o jei girdėjo, tai savo skai- rašymą, kaip jis buvo išvež-

... .. . tytojams nepasako. Bet be- tas i Rusijos vergiją, oku-ichologijos sn- gėdis Mizarį turį drąsos fa
Ltazl •

sveje aiškina, kad Lietuvo-
.... i • a . i j x i- je pradėjo dvgti kolchozai,pra- pirkti ir apmokėti Amen- kad tos ligos priežastis turi s k , prane.

išleido kos doleriais? būt jo pasąmonėj. Kitaip fau’p|.idvg„ ju iį, „ j
Gali būt, kad jj!^jeina 2'0Oy valstieči,J 

Jis kankina visai ne jo paties. “ Kolchozų “dygimas” pra- 
. u? 41 bot jc tevr, ar protėvio per- sjdėjo nuS šio pavasario, o 

milioną dolerių kviečių ir gyventos bėdos.

."Bi“nija":men'tas vienbalsiai ' nubal- ™ dirbs jo žinioje užpirki

Paul Hoffman, t4 ! Angliją, 
ir aparatą, pa- Europai maisto gali par 
tarnautojų,

T . pamosią m a s i s darbas”
Ir stau čia jau i eikalinga rejškėsi tuo, kad daug Lie- 

psicho-analyze._ Jos pareiga,tuvos valstiečiuj praeitą zie- 
tremiami i Sibirą

Lr x_ nvi i mti j_FX XXXXX Vi

skaičiaus

pa- Europai maisto gali par- >’ra isiknis.1 j ligonio _ pasą- buvo tremiami i Sibirą “Buvau Vergijoj”
ku- duoti ne tiktai Kanada, bet Jei ?aIima, rasti pne- jr j^g nepadalijas. Apie “Keleivyje” kitą savaiti

irki- ir kitos šalvs, kaip Argenti- za^Į- Suradus priežastį, daz taį ^ijzara nje|<0 negirdėjo, skelbsime vieno lietuvio ap -_ __  »i::„ v...nai p-alima surasti ir buria . . ■ - , - _ x___  i.i___

--J , flTlO įai—Olicistas W. H. Oiamber- r*.“-
. . suJun' lin, buvęs ilgus metus Mas- nybą ir

gnno su kitomis dviem zono- kv0Je „New Leade,,.. skjI.
tvse apie sovietiškus “rinki
mus” Čechoslovakijoj sako:

kiant franeuzu zonos

“nuteistas” aštuo-

mis, bus skatinamas ekonomi
nis bendradarbiavimas tarp 
visų trijų okupacinių zonų.”

Toks, trumpai suglaudus 
yra susitarimas dėl vakari
nės Vokietijos. Prieš susita
rimą daugiausiai spyrėsi 
franeuzai, kurie bijo, kad 
amerikiečiams ir anglams 
pasitraukus, Vokietija vėl 
pradės ginkluotis ir susiuos
čiusi su Rusija pradės nau
jas agresijas Euro p o j e. 
Franeuzai reikalavo, kad 
Ruhro sritis butų interna
cionalizuota ir išskirta iš 
Vokietijos. Bet amerikie
čiai ir anglai tvfrtai laikėsi 
už Vokietijos vienybę ir 
franeuzai išsiderėjo tiktai 
tarptautinę Ruhro srities 
priežiūrą. Taip pat liko ne
išspręstas klausimas dėl 
stambiosios pramonės na
cionalizacijos. Tas klausi
mas paliktas patiems vokie
čiams spręsti. Tame klausi
me pasireiškė skirtumai 
tarp anglų ir amerikiečių.

Susitarimas,- jei jis bus 
Francijos parlamento pa
tvirtintas, išspręs vakarinės 
Vokietijos klausimą. Bet 
lydinė, rusų okupuota Vo
kietija, liks ir toliau degan
tis “klausimas”. Vokietija 
neliks amžinai suskaldyta ir 
vienu ar kitu budu sieks su
sivienyti. Klausimas susive
da prie to, ar rytinė Vokie
tija, kuri jau yra sovieti- 
zuota ir bolševikiškai val
doma, prarys vakarinę Vo
kietiją, ar, priešingai, sotes- 
nė ir laisvesnė vakarinė 
Vokietija trauks į save ryti
nę Vokietiją ir drums ten 
rusų šeimininkavimą? Į tą 
klausimą atsakys tik ateitis.

Žinovai sako, kad Mask
va turės nemažai “kozirių” 
savo rankose. Maskvos pro
paganda karštai kalba už 
visos Vokietijos vienybę. 
Kalba, bet faktiškai rusai ir 
suskaldė Vokietiją, nesilai
kydami Potsdamo sutarties. 
Rusai gali vokiečius pa-

iš to
šytojų jis pasirinko 
žmonių.

Bii-želio mėnesiui yra pa
skirta išleisti virš biliono

, , ...... doleriu. Tai reiškia, kad
darbą as visada jaučiau. užsakymų bus duota

pra-
350

pantų 
niurna

. “žemės ūkio kolektiviza- ''“įbų. .
Sei- cija Lietuvoje, žinoma, via -Ta? vlJn“t'? !“tu”s ‘į1? 

SAVANORISKA. Niekas 'a', ,buy°, laimingas Jis
varu nevaromas eiti kolek- pat?,k" ^'yklą kur

„ a ,. tyviai žemę dirbti”. sveikesni ir drutesm darbi-
Bendrojo Amerikos Lie- .. ninkai dar buvo šeriami

tuvių Šalpos Fondo Diiek- . .Taip, "nevaromas . ‘Bet šiaip taip. Jis buvo Lenki- 
torių nutarimu, BALF meti- Jei numatytuose kolektivi- jos pilietis ir dar jaunų me- 
nis seimas šiemet įvyks spa- zu°ti vietose ūkininkas at- tų. todėl jam likimas leido 
iių-October 15-16 dienomis, sisako eiti kolchozą, tai jis ištrukti iš Stalino vergijos 
Morrison viešbutyje, Chica- yra ^siunčiamas i prievar- ir patekti i lenku armiją, 
go, III. * stovyklas "per- su kuria jis per Italijos fron

Visi BALF skyriai, ben- auklėjimui' , o tokių išvary- tą. per Cassino pragarą pa- 
dradarbiaujančies draugi- i Sibirą kaimynai “sa- teko į laisvąjį pasauli.

motumeX X IVVV* X X XC7Lvtirrlrzlgainui

statomas Eurppai prekes 
Gal ir bus išmokami dole
riai, jei tų kraštų išdirbi
niai būtinai bus reikalingi 
ir jei Amerika pati negalės 
jų pristatyti.

Tik dėl Argentinos yra 
abejonių. Argentina už sa
vo produktus reikalauja to
kių aukštų kainų, kad Ame
rika griežčiausiai atsisakė 
mokėti savo gerais dole
riais Argentinos išpustas 
kainas. Argentinos pusiau

BALF Metinis 
mas

ni-i£i v u vt ric prx xx- ▼ ««x

“Stebėdamas sovietiško “tei
smo“
kaip tas Amerikos teisininkas, 
kurs paklaustas, ar jis nori 
parodyti savo panieką teismui, 
trumpai atkirko: ‘Ne. aš sten
giuosi paslėpti mano panieką 
teismui!’ Sėdėdamas Krem
liaus galerijoj ir stebėdamas 
Sovietu Kongreso darbą, kaip 
jis atlieka savo roboto (auto
mato) funkcijas, aš visada 
jaučiau, kad išmokytų juros 
šuniukų pasirodymas cirke 
parodytų daug daugiau inte
lekto.

“Po karo galo sovietiški 
‘rinkimai’ pasidarė Įprastas 
dalykas visuose kraštuose už 
geležinės uždangos, su viena 
laikina išimtimi Suomijoj ir 
su vienu mažu skirtumu. So-' 
vietų Sąjungoj komunistų par
tija paskiria kandidatus, kurių 
tarpe yra 70 ar 80 nuošimčių 
komunistų ir 30 ar 20 nuo
šimčių ‘nepartinių’ kandidatų 
ir toks kandidatų sąrašas vi
sada yra patvirtinamas milži
niška dauguma, nes žmonės 
neturi už ką kitą balsuoti. Nuo 
Rusijos
sovietiškų nepartinių vietąiten ja^aj reikia. Todėl kilo ną Argentinos Peronas 
užima lėlės is taip vadinamų

pramonei pagaminti reika
lingų išdirbinių, o kada iš
dirbiniai bus pristatyti, tai 
priklausys nuo to, kaip grei
tai Amerikos pramonė ga
lės suspėti juos padirbti ir 
pasiųsti.

Iš pirmųjų 140 milionų 
dolerių buvo užpirkta kvie
čių ir miltų už 86 milionus 
dolerių, anglių ir aliejaus

fašistinis 
tikėjosi iš 
pasipelnyti 
nenori save

Amerika
už 16 milionų doleriu, mais- £“7“ išnaudoti.
to ir vaistu už 14 milionų . Argentinos vai-
-•___ r tv - ozia mažai dolerių turi, o

vafdovas Peronas įos, ir visi /iiluviu . šalpos
Jiarshallo plano darbo rėmėjai maloniai pra- ku^erin

isomi suostis dalyvauti BA- Koicnoze kumieciu, kaip 
LF seime. vilkti vergijos jungą Si-

BALF pirmininkas ^ire.
ir n- i d ir • , Teisingai Mizara sako,
Kun. Dr. J. B. Končius, kad kolchozų dygimas dar 

- tik prasidėjo Lietuvoje ir 
e. nemažai laiko”, iki

bet
leisti

ir pašarų bei sėklų už 3 mr- irkimus užsieniuose turi BALF

daug
41, milioną dolerių, Franci 
ja — 38 milionus, Olandija 
—18 milionų. Italija—14
milionų. Austrija — 10 mi
lionų, Graikija—9 milionus, 
Norvegija virš vieno milio- 
no ir Danija pusę miliono. 

Tik pradėjus vykinti Mar-

Amerika žada neleisti nė 
ateityje, kad Argentina 
pardavinėtų -avo produktus 
lupikiškomis kainomis ba
daujantiems .raštams ir už 
tai gautų vžmokesnį Ame
rikos doleriais.

shall planą iškilo jau kai Argentina kare visai ne
kuriu “nesusipratimų”. Kai nukentėjo. .Ji iš karo dargi 
kulių prekių ir maisto A- pralobo, o - abar nori ir iš 

... . , merika neturi ir negali iš- pokarinio bado dar dau-
pn au.somose salyse vezpį j EurOpą. o tų prekių giau tukti. į Marshallo pla- 
i nepar imu \ietą ten rejkia. Todėl kilo ną Argentinos Peronas no-

klausimas, ar Amerika gali retų “dėtis" tiktai su savo
šešėliniu „eeumuniuumu nar-,_i^.. pinjg^ Europos kraj. dideliu apetitą.

kad jie galėtų truks- Pusė miliono dolerių iš
t ’&u ina? tarnas prekes kitur nusi- Amerikos Varshall plano rezultaun Us pats nes ,s|---------- --------------------------  Jau pateko jr ..gelePžjnfe

sekretorė
Nora M. Gugiene. užims

Lietuvos 
versti i

Tokių “laimingų” lietu
vių buvo. mažai. Tūkstan
čiai musų brolių, išvežtų 
1941 metais ir dabar vis dar 
išvežamų į Rusijos vergiją, 
žųsta įvairiuose lageriuose, 
bado nukankinti ir blakių 
užgraužti. Jiems Stalino 
“socializmas’’ yra tikra mir
tis, nes iš rusų vergų stovy
klų žmonės ištrūksta tiktai

nekomunistinių Par-!gĮęjrtj 
tijų ir jie pasūdo vienintelį tQrnc 
kandidatų sąrašą

tokių ‘rinkimų’ gaunasi ver
giškai paklusnus parlamentas, 
kurs klauso valdančios gru
pės ir rodo mažiau gyvybės 
ir kritiško savarankumo, negu 
rodė prieškarinė caro Durna...

“čechoslovakijoj pasikarto- pavergta, kaip ir kitos šalys NUKRITO DIDŽIAUSIAS 
jo tas pats. kas su labai mažu už geležinės uždangos. Če- PASAULIO BOMBERIS
skirtumu jau anksčiau atsiti- choslovakijos laisvė bus at- - ----
ko Lenkijoj, Rumunijoj. Jugo- statyta tik tada, kada ir ki-
slavijoj. Bulgarijoj. Albanijoj tos pavergtos šalys atgaus 
ir Vengrijoj, o dar anksčiau savo laisvę.
Latvijoj. Lietuvoj ir Estijoj... Kada nužudytasis Čechi- 

“Tikrasis plebiscitas če- jos ministeris J. Masaryk 
choslovakijoj buvo ne tie liūdni vadino Baltijos šalių paver 
rdvnnriom kraštui primesti ęimą “mažmožiu” —

, ... , . . uždangos”, būtent už $405,-Čechoslovakijos po komunistu 0()0 buvo g LenR
,s,galėjimo ,r masinis d.plo- jos H „• am(>
matu atsisakymas is tamy- • ‘ _
bu”. '
Čechoslovakija dabar yra

H. P-ux.

NOMINUOS GENEROLĄ

HARLAN W. KEllV

valstiečiai bus pa 
Rusijos baudžiu

pavergtam 
gegužės 30 dienos ‘rinkimai*, 
bet masinis žmonių bėgimas iš

Advokatas Harlan W. 
Kelly, republikonas iš Mil- 

Ameriko.' didžiausias va- waukee, Wis. žada republi- 
rykliniu n. toru varomas konų konvencijoj pasiūlyti 
bomberis, \adinamas YB- generolo MacArthuro kan- 
49, praeitą š štadienį beda- didaturą į prezidentus. Jis 
rant bandyt us nukrito ne-'sako, birželio 21 dieną pra- 
toli Murec. Kalifornijoj ir, sidėsiančioje republikonų 

, jis ne- sudužo. Penki žmonės, ku- konvencijoj Philadelphijoj 
jautė, kad ir jo tauta pateks rie to bomberiu skrido, už- eis smarki kova dėl kandi- 
į tų “mažmožių” skaičių. simušė. datų.

Kazakstano,
klasių nykimo'kaime” ir kit^ Ru^ijos to-

n u* • yblų , lagpunktai” slepia
Hitlerio Daktarai savo baisiuose barakuose
v Praeitą savaitę septyni milionus gyvybių. Tai pa
žymiausieji nacių daktarai, smerkti mirčiai darbo ver- 
jų tarpe ir asmeninis Hitle- gai ir jų yra ne mažiau, 
no gydytojas Dr. Brandt, kaip 14 milionų! 
buvo pakarti Landsberge, Skaitykite ta idomu mu
ito! Pa^lamo kalėjime, kur sų tautiečio aprašymai
1924 metais Hitleris parašė __m .. _
savo bibliją “Mein Kampf“. Krį,,rs—Neprnm.?

Nacių daktarai buvo nu- i;„ en^tas. priimti bi-
teisti tarptautinio teismo ?°?’()00
už žmogžudystes, už dary- hl-L 1 amonių j Arae-
mus visokių žiaurių bandyt ,• aevatas blllM aP"
mų su belaisviais ir už sis- lt- . dideliais suvaržy- 
tematišką naikinimą “že- ’ Vlsai "poromis atida- 
mesnių rasių žmonių” Vonias duris tiems žmo-

Hitleris kadaise dėjosi ne
tiktai politinis vokiečių tau-'ne ® ■’ų tevy-
tos vadas, bet jis norėjo ir; Bet ar bilius praeis atsto- 
vokiecių veislę pagerinti, vų rūmuose? Kongresag 

Savo patikimiems dakta- baigia nosėdrii.a 
rams jis buvo davęs leidi- skubiu ,US’ .v?8?^
mą žudyti tuos žmones, vo- visa krūva
kiečius ir kitų tautybių ku- vietinių ju ' žmnnii 
ne jiems neatrodė tinkami 
veislei, arba, kurių rasė vo
kiečiams atrodė “žema”

vietintųjų žmonių 
bus “skubus”

vėl ore kaboti?

- iš
likimas 

ar paliks
J. D.

Nacių daktarai išžudė tūks
tančius “žemesnių rasių” 
žmonių ir daug “mažaver
čių” vokiečių.

"Keleivyje”_____ ____
Tisok«u» biznio slral- 

bmrat tr pejioikojinnM.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS. SO. BOSTON Posiapts l'i uiOM

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŽO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Detroito Naujiems
/ - ■

Lietuvių Visuomenės Teis- nėms Amerikos V alsty- 
mas Pasmerkė Lietuvos bėms;

Okupantu* Todėl mes nutarėm, ko-
Mes, Detroito visuomeni- munistinės srovės atsto-

nio teismo Lietuvos okupan- vams bailiai teisme nedaly
tu! teisti teisėjai: pirminin- vaujant, paskelbti šią rezo- 
kas, teisėjas J. U viekas; vi- liuciją:
ce pirmininkas P. Medonis; 
nariai: M. Kasevičienė, F. 
Motuzas ir J. Pilka

Š. m. gegužės mėn. 29 d.

1. Amerikos lietuvių vi
suomenė per savo centrines 
organizacijas turi kreiptis į 
visas tarptautines instituci-

teismo posėdyje išnagrinėję jas ir i visas demokratinio 
Lietuvos okupacijos bylą, pasaulio vyriausybes pra- 
išklausę kaltinamąjį aktą, šant daryti žygius, kad bol- 
kurį patiekė prokuroras T. ševikinis Lietuvos okupan-

tas butų iš Lietuvos paša
lintas ;

2. Kreiptis i pirmame 
punkte suminėtas institu-. 
cijas, ir vyriausybes pra
šant. kad butų tuojau su
stabdytas barbariškas lietu- 

tiektais parodymais, savo vių tautos žudymas ir naiki- 
laisvu isitikinimu ir sąžinės nimas;
balsu— skaitome, kad kai- 3. Amerikos lietuvių vi
rinamojo akto kaltinimai suomenė tun dėti pastan- 
okupantui yra pagrįsti — gas, kad butų leista ir suda- 
butent: • ryti ir butų pripažinta Lie-

1. Sovietu kariuomenė tuvos egzilinė vyriausybė 
1940 m. birželio mėn. 15 d. užsienyje, kuri galėtų atsto- 
neteisėtai okupavo Lietuvą: vauti Lietuvos valstybę ir

2. Sovietų Sąjunga jėga į- vesti kovą dėl Lietuvos iš
vestos kariuomenės pagalba laisvinimo; 
neteisėtai pakeitė Lietuvos 4. Amerikos lietuvių 
vidaus politinę santvarką, munistų vadus nubausti

Dambrauskas, išklausę liu 
dininkų parodymus, būda
mi visų lietuviškųjų patrio
tinių srovių atstovai bei iš
tikimi Jungtinių Amerikos 
Valstyvių piliečiai, remda
miesi teismo posėdyje pa

SlbtMIE-I / ME b z-.vMiKOi.Ai c,r UO A

___ ______
Amerikos garsioji jurų akademija 'Annapolyje, Md. išleidžia karo laivyno ka
rininkus. Čia matyti jurų akademijos studentų sporto paradas Dahlgren salėj, 
Annapolis, Md. Sportas visose karo mokyklose yra aukštai vertinamas, o ju
rų akademijos studentai ypatingai yra lavinami ir turi pereiti griežtą fizinį la
vinimą. Užtat ir jų sportiški pasirodymai sutraukia dideles minias.

HARTFORD, CONN.

Lietuvių Šalpos Draugijos 
piknikas pasisekė.

Sekmadienį gegužės 30 d. 
į.^ turėjo įvykti Šalpos Drau- 
u£ gijos piknikas Lietuvių

1940 m. birželio mėn. 17 d' talkininkavimą okupantui, L)raU8jj^ 
pastatydama tautos priešą- išbraukiant juos iš bet ku- Hart(or«» ( ri.:1
kyje bolševikine tautos va- nos lietuviškos organizaci-.^^^^/^^^Pf1^.,le
lios neatstovaujančią vy- jos sąstato, skelbiant jiems i531 ket.nga, tai pikn ka» 
riausybę; griežtą boikotą, neprenu- Įvyk_o lietuvių} parapijos,sve-

3. 1940 m. liepos mėn. 21 mel uoti jų spaudos, nepa- .taiRe{e’dJ-to, a?®‘ 
d. bolševiku sudarytas laikyti jds skelbimais, ne- atsilankė kad ir neper- 
“Liaudies • Seimas” ir to lankant jų parengimų, ati- daugiausia, ^5, v -?1 į11*“*' 
“Smmn” nntufimao ».»•;<=;_ rnant iiems iu savinama inal laiką praleido n as ma- 

lietuvius ii1 nau, kad atliks ir gražaus 
suteikiant jiems lietuvių Pe^n0- Buvo leidžiama pini- 
tautos judošių ir
vardą.

Seka teisėjų parašai.

1 Seimas” ir to lankant jų 
leimo nutarimas prisi- mant jiems jų 

jungti prie Sovietų Sąjun- teisę atstovauti 
gos yra neteisėti. Neteisėtas suteikiant jiems
ir Lietuvos prijungimas 
prie Sovietų Sąjungos;

4. Sovietų Sąjunga, pra
silenkdama su visais žmo
niškumo dėsniais, žiauriau
siomis priemonėmis ir tero
ru naikina lietuvių tautą fi
ziniu, dvasiniu ir ekonomi
niu atžvilgiais;

5. Amerikos lietuvių ko
munistų vadai, talkinin
kaudami Sovietų Sąjungos 
interesams, nusikalsta ne
tiktai lietuvių tautai, bet ir 
savo antrai tėvynei, Jungti-

DETROIT, MICH.

islamu dovanų laimėjimui,* troli'. Lrinio

BROOKLYN, N. Y.

Susi-

o

Patersono Naujienos
kas, šėlas, Januška, Rima- 
vičius, Bareišis, Budrevi-

--------  čius, Sušikąs, Jokubavičius,
Savo piimąjam viešam Snranaitis, Sadr.ehs, Žilius, 

asirodymui patersoniečiai Dailydė, Volkus, Laužinin- 
parikvietė į talką žymius kas, Romeikis, Dulkis* Ra- 
usmtnis: prof. dr. J. Pajau- gauskas, Aurius.
į _ žymų politiką, Lietu- Susirinkimo pirmininkas 
.os valstiečių liaudininkų padėkojęs kalbėtojams ir 
reikėją, kovotoją dėl demo- aukotojams, uždarė susirin
ki utinės Lietuvos ir buv. kinta.
laikinosios Lietuvos vyriau- Po prakalbų buvo sureng 
svfcės (partizanų) darbo ta svečiams pagerbti bend- 
ministerį; K. Bafčiauską— ra vakarienė, kurios metu 
nesenai iš tremties atvykusį, pasakyta nemaža kalbų ir 
jauną, bet kietą Lietuvos pasidalinta mintimis įvai- 
rczistencijos kovotoją, J. riais klausimais. Vakarie- 
Euivyda — LSS Centro Ko- nės išlaidos padengtos soli- 
miteto sekretorių. Nežiūrint dariai kuopos narių, 
iabai gražaus pavasario oro, . Visas sekmadienio popie- 
į salę sugužėjo nemažas bu- tis praėjo pakilioje nuotai- 
rys žmonių, žinoma, tokių koje.

Atgaivinta LSS 65-ji kucpa 
Patersone, N. J.

įžymių kalbėtojų Patersono 
lietuviai anksčiau nebuvo 

i girdėję.
Atidalydamas susirinki

mą, seniausias vietos veikė
jas ir 65-os kuopos steigė- 
as E. Kinderis trumpai at-

Justh Korespondentas.

CARNEGIE, PA.

Mirė Vaitiekus Miliauskas
Gegužės 25 d. čia nerikė

tai mirė Vaitiekus Miliaus-
tion 23 Glastanbury Rd. kvietimo ir įkurdinimo rei- 
Prasidės nuo 12 valandos kalu; atspausdinta ir išsiun- 
ir tęsis iki sutemų. tinėta apie 1,300 egz. .

SLA 124 kuopa kviečia puslapių informacija “A- ^as PrĮezashs flel kurių ji navo vienoje senų žydų sa- 
ne tik Hartfordo lietuvius merikos Kongresas ir lietu- '>uvo užmigusi. Jis supazm- natorijoje. Mirties dieną 
atsilankyti į šį pikniką, bet vių tremtinių į Ameriką at- 
ir is tolimesnių vietų sve- vykimo problemos”, arti- 
čius su mumis pasilinks- mai sekta ir sekama tremti- 
mmti, pasimatyti su savo nių įsileidimo galimumų bu- 
senais draugais. klė.

Specialus Busas išeis nuo

^įpasakojo kuopos istoriją ir kas> kurs jau eįię metu tai 
tas priežastis dėl kurių "

dino susirinkusiuosius su velionis sake savo darbo

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Svetainės 2 vai. po 
pietų. Jis nuveš į parką, o

Sėkmingas BALF rūbų va
jus pratęsiamas 2 mėn.

kalbėtojais ir dar perstatė draugams, kad eisiąs aplan- 
laikinąjį kuopos sekretorių kvti savo mergužėlę ir su 
nesenai atvykusi iš Vokieti- :įa vakarjĮ praleisti. Taip 
jos St. Meilų, kuris tarė ke- jr padarė. Nuėjo į krautuvę, 
lėtą žodžių, ragindamas or- nusipirko saldainių dėžutę,

BALF rūbų vajaus proga'

Jganizuotai veikti ir kovoti sė(io į gatvėkarį ir nuvažia- 
dėl Lietuvos išlaisvinimo iš vo j pittsburghą 
raudonosios 1,i x-----

vėliau parveš atgal į namus, per gegužės mėn. i BALF'' 
A. Sabeika. Centro sandėli atsiųsta apL
----  20,000 svarų drabužių ir j

batų. Daugiausia gauta iš 
vVorcester, Mass., New Bri-Iš BALF Veiklo

lonosios diktatūros.
Po to sekė prakalbos.
Pirmas kalbėjo K. Bal- 

čiauskas tema: Tremtis. 
Nuosekliai atvaizdavęs lie
tuviu tautos kova ir kančias

nt Broun 
gatvės. Belipdamas laiptais 
aukštyn jis staiga sukniubo. 
Kada žmonės paskubėjo 
jam į pagalbą, jis prašė 
duoti jam stiklą vandens ir 
jis vėl busiąs tvarkoje. Bet

Benefit Dinner
for

DISPLACED PERSONS 
OF LITHUANIA

SUNDAY, JUNE 20, 1948
Sponsored By The 

L. Sočiai Democrats Branch 116
at 7640 Artesian—4 hlocks 

North of W. Uarren

tain, Conn. ir Shenandoah, laike bolševikų ir nacių oku- bebandydamas vėl kopti
Pa. Atspausdinta ir išsiimti- nacijų, savo prasminga ir į- laiptais sukniubo iš naujo
nėta apie 10,000 naujų pes- tikinančia kalba nušvietė ir nuvežtas i ligoninę mirė.

. . , .... .. ,*• - . , Velionis iš Lietuvos paėjo
kėlimu rūpinsis, BALF pa- atitinkamų atsišaukimų ne-iras), dėl kurių šiandien de- j£ Pajievonių valsčiaus, Bud
stangosmis per Refugees ;uvlp anSly Ulbomis. Va-■šimtys tūkstančių musų bro- viečių kaimo. Buvo gimęs
Defer.ce Committee šiomis Ju? įsisiūbuoja. _ 1 lių ir seserų atsidūrė trem- 1894 rnetais, o į šią šalį at-

1 dienomis įsteigtas “Com- Drabužių vajus pratęsia- tyje, turėdami kęsti baimę
mittee for the Baltic Uni- mas flar dviem mėnesiams, ir visišką skurdą Vokietijo-

sirdies
lietuviai suaukavo nemažai ^ALF tebesirūpina perkelti

Idaiktų už dvką ir tie daik-! UnĮversltetą . . ----- . .
tpi bnvn Įpidžiami ant lai-i Pakaičio L mvereiteto per- teriųskyriaus paruorta i priežastis (bolševikų tero-
mėjimo. Darbininkai ir dar
bininkės pasidarbavo labai 
srerai, už ką priklauso jiems i j:_ _x ~ i irui’ir/in mc nrornci o i ♦«««• a w « i s-v zv i 1 1 x’ rpiJll IllCLillS. lai*

Socialdemokratų 
kimas

Liet. Socialdemokratų Są- kreditas ir tikras lietuviškas 
jungos 19-tos kuopos susi- ačiū. 
rinkimas įvyks 11 d. birže
lio (June) 7:30 vakare A.
L. P. kliubo patalpoj, 280 
Union avė. Kaip kitais metais taip ir

Visi nariai prašomi daly- šiemet Lietuvių Legionierių 
vauti, nes vra daug svarbiu Frederiko Sabonio Postas 
reikalu aptarti. ~ Nr. 7 su moterų pagelbiniu

Sekr. A. Buivydienė, postu dalyvavo parodoje ir 
pasirodė gana gerai ir grą-

Lietuviui Legionieriai 
lyvavo parodoje.

Da-

BALTIMORE, MD. ziai.' Bemarštojarit iš kaž-> 
kur prisiplakė 2 maži vai
kučiai prie musų Posto ir 
maršavo kaitų su mumis. 
Mergaitė ir berniukas labai 
prijuc kino publikos žiūrėto
jus, kada ne žiūrėtojus svei
kino su “karališkais sveiki-

versity in Exile”, kurio pir
mininku sutiko būti prof. 
Christian Gauss iš Prince- 
ton University, o vicepirm. 
—prof. kun. Robert I. Gan- 
non, Fordhamo universiteto 
į rezidentas. Narių tarpe 
vra įžymių mokslininkų ir 
visuomenininku.

važiavo l'Jll metais, 
navo pirmame pasaulinia
me kare ir buvo fronte su- 

ii- neteisybes daromas anks- žeistas. Todėl grįžęs iš ka- 
čiau UNRRA, o dabar IRO riuomenės sunkaus darbo 

gi*izęs: organizacijų: nežmoniškus negalėjo dirbti. Mirė dar 
ka- “skryningus”, spaudimą re- jaunas, vos sulaukęs 54 me- 

kapehonas kun. patrijuoti, pabėgėlių laiky- tų amžiaus. Jis paliko nu- 
brolį Jurgį Carne-

, . A.. . i - gie, ra. ir seserį Elene Ro-Vokietijoje,.................................. “ & - 4

Amerikos kapelionas —~ Jis išdėstė tas skriaudas
tremtinius

Tik iš Vokietijos 
bostonietis Amerikos 
riuomenės
K. Jenkus BALF direkto- mą beteisėj.padėty ir tt. Pa- liūdime 
riams papasakojo apie ame-■ brėždamas tragiškai blcgė- p? 
r” '

apie

• 5or*°Ž- .VykietlWi jan^ tremtinių sveikatingu- zoliOnienę, Springdel, Pa.
_ r-hętfUvių tremtinių padėt}.;rną, prašė paramos nelai-
BALr uta*tangos- K<m?res- dazrąiį susitikdavo., .suį mintiems musu tautiečiams Velionis bttVo per-41»rf

Parengimai
Birželio 13, sekmadienį,

Baltimorės Lietuvių Dainos 
Draugija rengia linksmą 
gegužinę, nuo 12 valandos 
dieną, gražioje Marijos Ge- 
ležienės vasarvietėje, už nimais’
Edgemere. Dalyvaus ir vaikučiai pri klau 
“Daines Žiedai” (jaunuo- sų postc. Ačiū 
liai) ir “lapai” (suaugusių talką, bet gaiia kad 
choras) ir “sakos (drau- turėjome progos 
gai) ir “kamienai” (rėmė- dų sužinoti, nei 

P. S. Gausite gerai pavalgyti ^i) Dainos Draugijos. Prie dėkoti, 
ir išsigerti, ant tvro oro; o jei- van5:en^I atvirame OI e, bus 
gu tą dieną lytų. tai yra pašto- £raZ1 Betuviska Viešnage, 
gė. Galima privažiuoti Cross- ^.us, šokių, į
town busais.

Kviečiame visus ir visas da-

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

Two Dollars Per Person

, , .įtikdavo., su,mingiems musų tautiečiams, velionis buv _
manams tremtiniams palan- lietuviais, lanke ju'skaityto- 

kiam įstatymui las, artimai pažino jų gyve-‘kalbėjo taip’gražiai, lo<dš- jas> nors per paskutinius 
o T, . pirm. kun Dr. J. nimų. !Rai ir jautriai, išspausda- metus į jokį lietuvišką

.* Končius gegužes 11 d. is- Padėtis kasdien blogėja, mas ne vieną ašara susirin- judėjimą nebesidėjo ir gy-
siuntinėjo 150 telegramų Daugiausia visi kenčia dėl kusiems. " veno savo asmeniniu gyve-
žinomiems veikėjams (BA- neaiškaus rytojaus. Mate- Prof dr. J. Pajaujis išsa- nimu- Jis turėjo daug pažįs-
LF direktor iams. kun. kle- rialinė būklė labai skurdi, miai nušvietė nepriklauso- tarnų ir (baugų, buvo malo-

BALF

dy
biuosius Lietuvą 
politinius faktus
karo metu ir ligi paskutinių- tėvynės žemelėj 

Kalbėjo trumpai

sant paremti D- P. biliaus niai labai dėkingi. Lietuvių 
priėmimą Kongrese. Gauta tremtinių vardas labai ge- 
žiniu, kad kai kurie asmens i ras.
S™"™ BALF atS,cvž Europoje

kenpresmanams. _ ' BALF atstove Iz. Kovai-! LSS C. sekr. J. Buivydas
\ isiems skyriams išsiun-Įtė nuo balandžio 14 d. iki nurodė S-gos veiklos gaires,

liečiančius lis Jurgis Miliauskas. Tebu- 
ir įvykius pJe lengva jam naujosios 

tėvynės i
E. K. ŠiarmaitienS.

124 kuopa rengia 
pikniką

visokių žaislų, valgių ir at- ^ S£l<iiiadienĮ birželio 20 d. 
rivilginimų į valias. • 124 kuopa rengia sa-

“Tegul skamba musu dai- N° merini pikniką Lietuvių 
,24) na po svietą plačiausi!” nrano,-.,,

Hartford, Conn.
lyvauti. Tikėtus įsigykit iš ank-Į __ Draugijų Sąryšio ParkeJtinėta per 25.0<H> apklausi-1gegužės 19 d. išbuvo Švei-1 įkeldamas gražu bendra-

()__ East Hartford, Conn. Sta-'nėjimo blankų tremtinių canjoje.^Jšur dalyvavo ke- darbiavimą su ALT, BALFsto pas kuopos narius.
Komisijos narys.

M. L. Balrhnnas.
10334 Aurora st. Detroit, Mich. 

Te). W. E. 4-5081

VVORCESTER, MASS.

CHESTNEYS
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaot, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gainuuna lr “Kdeirto” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WOKCE8TBlt,

Tą pačią dieną, vakare, 
7:30 vai., šv. Alfonso salė
je, bus šv. Alfonso parapiji
nės mokyklos graduacijos 
programas. Vienuolės kazi- 
mierietės, kurios puikiai 
vaikučius — ne tik lietuvių, 
bet ir italų, airių, filipinų ir 
kitu — išmokina gražiai lie
tuviškai kalbėti, rašyti ir 
skaityti, — išmokina gra- 
Žiai dainuoti ir lošti lietu- 

i viškus veikalus. Šį metą ka- 
zimierietės paruošė gražų ir 
įvairų programą. Visiems 
patartina dalyvauti ir pa
drąsinti mažamečius ber
niukus ir mergaites, o kartu 

į ir mokyklos vedėjus tęsti ir 
toliau gražų lietuvybės dar
bą. R.

K. P. Jurgeliuno Agentūra
Perka, Parduoda ir Maino Visokias Nuosavybes 

Insurance—Apd rauda!

Atstovauja šešias milionines kompanijas. A ‘t'skite savo 
namus, rakandus, biznius, automobilius ir 'pūskite sa
vo sveikatą. (

rarduodamas vištų ūkis, galima laikyti 3.500 ištų ir ke
lis tūkstančius mažiukų viščiukų. Puikus 7 kami«rių namas 
su visokiais modemiškais įrengimais. Kaina

Kitas mažesnis ūkis, kaina tik $6,900.

Visuomet rašykite ar užeikite

124 Ames st.,
C. P. YURGELUN

Broekton.

hupse IBO sukviestuose su- ;r busimuoju imigracijos 
sirin k imliose; susitiko su is biuiu. Ragino gelbėti trem- 
V okietijos atvykusiais lietu-i Įjojus, nes kožnas išgelbėtas
vių tremtinių atstovais: 
timai bendradarbiavo 
BALF įgaliotiniu St. Gar
bačiausku ir LRK pirm. Dr. 
I). Jasaičiu. Iš IRO gavo 
leidimą vykti į Vokietiją: į 
Vokietiją išvyko gegužė.

JONO SEKIO 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA

ar*: tremtinys yra Stalinui sprik- Parduoda laivakortes, siunčia 
svitas į kaktą. Vaizdžiai kai- P,nisus į visus kraštus, atsto- 

bėdamas, Įrodė reikalingu- vauJa geriausias apdraudos 
mą organizuotis ir siūlė pa- kompanijas. Rūpinasi atitrau- 
tersoniečiams įstoti į 65-tą k;mu tremtinių Iš Vokietijos ir 
kuopą. kitur. Padaro affidavitus, kvie-

Surinkta $39.85 pasiųsti t imtis ir kitus Notarialiųjs raš- 
maisto pakietelius bendra- tus- Parduoda ir užrašo visus19 d., o gegužės 20 d. Reut-_____  _______  ____ _

lingene tupėjo BALF įgalio- minčiams tremtiniams, esan lietuvių laikraščius 
tiems blogam sveikatos sto-

_________ _____________ vyje.
I Aukavo:

Musų tėvų kraštas Lietu- M. Dibulskis $2. Po $1: 
va buvo ir bus laksva. Lietu- Mr. ir Mrs. Petronis, Var
vos išlaisvinimo siekia Ame- nauskas, Ragauskas, Jonuš- 
rikos Lietuvių Taryba ir jos ka, Dulkis, Kuznevičius, Mr “Keleivyje” naudinąa yra 
vykdomas Vajus. Paremki, Mrs. Jackevičius, Keršulis, daryti visokiu* biznio »kel- 
tautieti, tad jos darbus! [Baublys, Kalvelis, Kriaučių- Bimu* ir pajieikojimu*.

tinių ir LRK 
sitarima.

pareigūnų pa- Laiškais ar asmeniškai kreip
kitės: (24)

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



Puslapis
-

Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

imas
Maikio su Tėvu

Francuziška Misterija
KAIP DETEKTYVAS LE DRU SUSEKS 

PATS SAVE
ne-Tai buvo 

sar 
i
vo rastas žmogaus lavonas, ligonį ir patyrė štai ką: us 
Ji užtiko vienas duonos iš- miega nedaugiau kaip dvi 
n^šiotoias ir pranešė poli- ar tris valandas į parą, o 
ei.iai. Apžiurėjus visas ap- paskutinę savaitę jam te- 
linkybes buvo piieita prie kę miegoti iš viso vos šešias 
išvados, kad žmogžudystė valandas!
atlikta be jokio matomo Gydytojas įspėjo Le Dru. 
tikslo. Buvo užmuštas stam- kad jam reikia poilsio. Pa
bus Paryžiaus pirklys And- tarė paimti atostogų bent 
re Monet. Jo lavonas atras- mėnesiui ar dviem, 
tas greta padoriai suvynio- Le Dru prižadėjo tai pa
tu diabužiu. su peršauta daryti, bet štai, reikia iš-

kiti reikalavo bausti jį mir-, 
tinti.

Le Dru advokatas, labai 
gabus žmogus, manė kitaip. 
Le Dru yra pavojingas tik 
naktį. Bet, gal būt, pasilsė
jęs jisai pasitaisys? Teismo 
minuose jis ilgai ir atsidė
jusiai gynė kaltinamąjį.1888 metų va-ijęs. Karta jis pradėjo

«"?- Nedideliame St. And- galuoti ir kreipėsi į gydyto- Baigdamas '^vo“ kalbą.'ad 
esse miestely, pajūry, bu- ją. Pastarasis apklausinejo tarė: “Kadangi L<Kadangi Le; 

Dru yra pavojingas vien ta-Į 
da. kai jis miega — dėl 
Dievo malonės, ar ’”s žu
dysite nemiegantį ir gerą 
žmogų, kuris musu šaliai 
daug gero padarė?”

Advokato prašymas pa
veikė. Teismas nusprendė, 
kad Le Dru yra pasmerkia
mas visam gyvenimui kalė
ti. bet tik nakties metu. Die

v’sps užmuštojo turtas, kar
tu ir pinigai.

Buvo aišku, kad žmogžu
dyste atliko ne piktadaris- 
nlėšikas. Taip pat buvo aiš
ku. kad tokį darbą negalė
jo atlikti eilinis keršintojas. 
Lavonas juk buvo atneštas 
ir paguldytas greta jo dra
bužių: keršytojas to neda
rytų.

Tai kas ir kodėl žudė An- 
cre Mcnetą?

Tolimesnis policijos tyri
nėjimas nustatė šiuos fak
tus: Monet kartu su savo 
žmona atvvko į St. Andres- 

—Na, tai mudu, vaike, ir pures, ateina jie tam tikroj se miesteli praleisti atosto- 
vėl susitikova. 'rikiuotėj ir pradeda apei- yas. Nei Paryžiuje, nei ki-

—Taip, tėve. Bet kodėl gas. Visų pirma pasakoma tur jis neturėjo asmeniškų 
gi nesakai “tegul bus pa- malda. Paskui prasideda priešu, kūne butų norėję 
garbintas?” ’ kalbos. Bet vietoj kalbėti jam keršyti. Tą nelaimingą

—Dėl šito, Maike, tai tu apie mokslą ir ką jis yra vakarą Monet pasakė žmo- 
pats esi kaltas. Tu vis kriti-,žmonijai davęs arba ką turi nai. kad jis eina į jurą mau- 
kuoji mane, kad atsilikęs duoti, jie kilnoja aukštyn dytis. Žmona liko viešbuty, 

senoviškai rankaš ir šaukiasi iš oro va- svečių salione. Ji laukė jo 
iki 2:30 vai. rakti. Nesu-

galva. Drabužiuose rastas spręsti naują piktadarystę na jo bausmė suspenduoja- 
— kas galėjo nužudyt Pary- ma-
žiaus pirklį Monetą? Taip ir padaryta. Naktį

Nežiūrint to. kad jo nėr- Le Dru buvo uždaromas St. 
vai buvo pakrikę ir nakties Andresse policijos kalėji- 
metu, pats to nejausdamas, me. o rytmetį jis galėjo eiti
Le Dru atsikeldavo ir be jo- kur nori. Ir. tikrai, dieną jis 
kio tikslo klajodavo, vis niekam jokio blogo nedarė, 
dėlto jis užsispyrė tęsti sa- Kas vakarą, saulei leidžian- 
vo darbą, ir gana! tis, Le Dru ateidavo į poli-

Tęsė jį dieną ir kitą —be cijos stotį ir ten buvo užda- 
pasisekimo. Tuomet Le Dru romas nakties metui. St. 
davė valią savo kartumui. Andresse miestelio gyvento- 
Nuėjes į pajūrį jis aprėžė "ai su tuo gražiai apsiprato 
50 pėdų lanką nuo tos vie- ir buvusį sekli gerbė. Jis 
tos. kur buvo rastas Moneto oats irgi buvo patenkintas, 
lavonas. Tada jis stvėrėsi Tik nenorėdavo daugiau 
metodiško ir ilgo darbo, kalbėti apie savo praeitį. 
Palengva ir didžiausiu akv- apie seklio pareigas. Tokios 
lumu jis apžiūrinėjo kiek- kalbos pas jį sukeldavo ne
vieną colį smėlyno, tikėda- jaukių nuotaikų, 
masis rast kokių nors pėd- į
sakų. Atėjo vakaras ir nak
tis, bet Le Dru tęsė savo
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ATVAŽIAVO “MORALINIAI APSIGINKLUOTI

I uvęs Japonijos ambasadorius Amerikoje. Kensuke 
Hotinouchi x( kairėj) atvyko į Ameriką į “moralinio 
apsiginklavimo konferenciją Holly\voode. Jį pasi
tinka George L. Eastman (viduryje) ir I)r. EranK 
Buchman, Oxfordo "moralinio apsiginklavimo“ ju
dėjimo kūrėjas. "Moraliniu apsiginklavimu tie žmo
nės vadina turėjimą drąsos kurti taiką tarp tautų. 
Buvęs japonų ambasadorius buvo atšauktas is savo 
vietos prieš japonų puolimą 1941 metais, nes jis bu
vęs priešingas Japonijos imperialistinei politikai.

MARGUMYNAI
Saulės Užtemimas

j “1948 metais bus du sau
lės ir vienas mėnulio užte- 

Amerikoje jie ne-

na “nusausintoj” Amerikoj, 
kur j rohibicija vis dar vei-

darbą. Užsižibinęs kerosino 
lemputę. .jis apžiūrinčio 
smėlį. Staiga vėlyvą naktį* 
Le Dru užtiko pėdsaką ir 
lyg sustingo. Kiek padirbę 
’ęs. iis atsistojo ir per visa 
nakti vaikščiojo miestelio 
gatvėmis.

Rytmetį Le Dru nuėio ’ 
policijos stotį ir kymiu bal

-Jeigu tėvas daugiau atmosferoj jaunas žmogus žmona nuėjo gulti, 
nieko neišmokai, tai men- jaučiasi ne mokslininkų tar- Policija betgi ja įtarė ir 
kas čia progresas. pe, bet raganių bažnyčioj. tęsė tyrinėjimus. Buvo nu-

—Tai gal tu norėtum, —Olrait, Maike, bet kokį statyta, kad Monet mirė 
kad aš ant galvos ateisto- tu priklodą nori iš to pada- taro pirmos ir antros vai. d į, piktadanbė Jal

O*11- naktį, kada žmona lauke ‘ '_—Aš noriu parodyti, tė- viešbutyje. Aišku, ji nekal-įf?^- S* t/
ve. kad mokslas pats savai- ta ir buvo išteisinta, kaireses kojos i. pajda. Te
m i nėra progresas. Žmogus Tai kas buvo kaltas? myklt_e. ?ei.ai: P’ktadans "L!
gali būt labai mokytas ir Kur randasi tas piktadaris. ™ krriinėmto^Kai ik^linkf 
kartu atžagareivis. kuris tą žmogžudystę atli- kojinėm^ Kai jis slinkt

—Na. matai. Maike, kaip ko? ~ v- auka ne?a<10- £,r'
ripažinai man teisybę. To klausimo policija ne- dėti lokio gayso. h štai ka
vd-.rio coVio,, Vari • - - -- J . svarbu: kainoii piktadarį'\ įsada tau sakiau, kaa pa ege isspresti. Tuomet v •_ ’mokslas yra velnio išradi- nutarta kreiptis j Francuzi koJa netu" d,dz,o'° pn>t0' 

mas ir žmogaus dūšiai nėra jos slaptaią policiją. Sure- Policija nustebo. Kokii 
okio pažitko iš jo. tė. Slaptosios policijos cen- budu Le Dru gali žinot, kad

—Tėvas čia storai klysti, trinė įpareigojo gabiausį piktadaris neturėjo kairio
Mokslas nėra velnio išradi- savo seklį-šnipą, Robertą sios kojos piršto ir kur ta.'
mas, bet žmogaus bandy- Le Dm. kuris ten pat gyve- piktadaris randasi?
mais ir patyrimais įgytas no. Beje. tuo metu apie Le Policijai nereikėjo ilga
faktų žinojimas. Bet neuž- Fru kalbėio visa Francuzi-!laukti. Le Dru pasilenkė i

man nemeluoji? Aš kelis lenka faktus žinoti, tėve: ia. Jaunieji francuzukai, nusimovė kairiosios kojo?
kartus skaičiau istorija ale r< ikia da mokėti tą žinoji- prisiklausę tėvų kalbų apie kurpę.
apie išnykusias tautas tenai n ? yartoti. Kitaip pasakius, Le Dni. ii tiesiog dievino ir

reikia žinoti, kaip mokyklo- palvojo, kada jie galės bu- 
ie įsigy tą mokslą pritaikyti ti tokie gabus ir garsus vy- “Žiūrėkite 
gyvenimui. Tik tada žmo- rai. koja neturi

ciau ?
—Nesąmonių nereikia, tė

ve. Aš noriu, kad tėvas iš
moktum ką nors rimtesnio. 
Kodėl, pavyzdžiui, negalė
tum pasimokinti istorijos, 
geografijos, kad žinotum. 
Tur kokios tautos gyvena, 
kaip jos praeity tarp savęs 
kovojo, kaip vienos jų ny
ko. kitos kilo, ir taip toliau.

—Ar tai vra tokiu tautu, 
ką per vainas išnyko?

—Ne tiktai yra, tėve, bet 
išnykusių tautų yra kur kas 
daugiau, negu gyvų.

— Kažin, ar tik tu čia

tu
Aš

4- r___WXIC «

Per 51 metus Le Dru gy- mimai 
veno amžino kalinio gyve- b matomf 
nimą. Galų gale, 1939 me- kaiendorius 1948 metams). 
tų vieną vasares naktį jis

Vienas saulės užtemimas 
į ją nesu- buvo gegužės 8 d. Tai buvo 

*ryžti. Tą naktį Francuzija žiedinis užtemimas, kurs 
buvo da laisva, neužimta buvo matomas tiktai Azi.'o- 
Hitlerio legionų, ir Le Dru e ir Alaskoje.
atgavo laisvę — jis mirė. Amerikos “National Geo- 

—K. V. graphic Society” pasiuntė
--------------- ekspedicijas į įvairias Azi-

4 70 j°s ir Alaskos vietas stebėti
tą saulės užtemimą. Bet ste- 

--------- ibėjimai nevisai pasisekė.
Kiek žmogus gali gyventi? | Trys ekspedicijos piane 

kad jos negalėjo tinka-:

apleido savo kamerą, kad Vienas saulės 
niekad daugiau

‘Keleivio*

kia.
Bet dabar “prebišinas 

veikia tiktai tose vietose, 
kur žmonės .dauguma bal
sų nubalsuoja uždaryti sa
limus ar likierių krautu
ves. 37 valstybės leidžia 
valsčiams, miestams ar ap
skritims nubalsuoti, ar jie 
nori savo ribose turėti likie
rių parduotuves, ar ne. To
se valstijose šalia “šlapių” 
yra ir “sausų“ miesteliu ar»x-* L' m»i iviu.

nieko nėra pasakyta.
—O kokią istoriją 

.kaitei?
—Teisybę pasakius. Mai

ke, aš skaičiau daug istori
jų. ale geriausia atsimenu 
tik dvi. Viena, tai “Istorija

tėvas

Ponai, aš susekiau pik 
tadarį” — sakė I>e Dru. - 

mano kairioj 
didžiojo piršta

gus galės progresuoti, jeigu 
jis vaduosis mokslo žinio
mis. Bet jeigu jis lauks va
dovaujamos dvasios iš dau-

apie 40 Razbaininkų,“ o ki- *KkaiP tie mokyti profeso- 
ta, tai “Istorija 
Magelioną.’

Ir slantosios policijos — užmušėjas yra Rober 
centrinė seklį Le Dru skai- Le Dru!” 
tė ceniališku žmogumi. Ji- Policija apkvaito!- Ka 
sai buvo išaiškinęs visą ei- čia do painiava: gabiausi 
le tokiu niktadarvbiu. ku- Francuzijos seklys, genialu 

išaiškinti kiti sis Robert Le Dm. užmranie Gražia r‘ai siūlo, tai jis bus tik mo- n" negalėjo . .ą kytas vėpla. ’ i labai gabus sekliai. Be to.'sė’as? Ar tai galimas dakt
—Reiškia tėvas skaitei ~Ar žinai ką. Maike? godamas savo yiršinin- tas?

parakas o ne istori'as Irto Tu manęs palauk, o aš eisiu kams raportus. I>e Dru ku- Bet ii idymas buvo ais^y^m^Srta^ kiškį dziufterėt ka trezvu - m mškw. Jis kus - Le Dru neturėjo ka,
ir valstybes. razumu as nelabai galiu su- saKyaavo. loji piKtana-

—Olrait, Maike, o ka* imt> k3 tu čia man apie tą C man. kuvo aiški.tik pa-
daugi*, reikėtų žinoti, kad Progresą šneki. zv»’ws 1 nusikaltimo ne-

pus

žmogus butų progresyviš- 
kas ?

—-Žinojimas ir progresas 
nėra tas pats. tėve. Žmogus 

daug žinoti, ir kartu 
prie-

ga;i
gali

DAR KVIEČIA RUSIJĄ 
I VIENYBĘ

Pirmadienį Vakarų vals
tybės, kurios susitarė dėl

žvelgus 
tą.”

Aišku. Le Dru persudyda- 
vo Jis nebuvo toks geniius, 
Lain sakydavo žmonės. Pats 
Le D'*u tai žinojo, bet nuo
latinis garbinimas veikė ir 
sekli. Norėdamas palaikyt 
savo izarbę ir bijodamas 
prarasti vieta. T Dru ir sa

būt atžagareivis,
ringas naujoms idėjoms^ gv- Vokietijos tvarkymo, nuta- 
vrnirr.o pagerinimams ir tt. ’č pasiųsti savo susitarimo 
Pavyzdžiui, dabartiniu, lai- kopijų Rusijai ir kviesti jų, ^,^0, Ya7 

1---------—1. Kjjfl ir 11 dėtųsi ’ J

rtosios kojos didžiojo 
to!

Le Dru buvo suimtas ir 
uždangas kalėjime. Jis bu 
vo klausinėtas ir io parodv 
mai tirti. [§ Paryžiaus atvy
ko kaltinamo to viršininką’ 
norėdami viską ištirti. C 
tuo tarpu visa Francuzi to 
spauda ėmė kalbėti anie L' 
Dru: ats rado mabiansi ad 
vokatai. kurie be jokio at 
lvginimo sutiko ii gint’. At
sirado ir gvdvtoiai. kurie 
be tokio atlyginimo ii ap
žiurėjo. Galų gale atėjo i,

Dažnai sutinkame laik- 
aščiuose. kad Albanijoje. 
Bulgarijoje ar Kinijoje gy
vena žmonių, turinčių 110. 
120 ar netgi 130 metų. Vie
nas Heidelbergo mokslinin
kas fiziologas, vardu Put- 
er, kuris ilgesnį laiką ty- 
inėjo žmonių amžiaus il

gumą. yra pareiškęs, kad 
aikraščiuose paduodamoms 
žinioms apie žmonių am
inus ilgumą negalima tikė- 
i. Profesorius matematiš

kai. pagal statistikos duo- 
nenis yra apskaičiavęs, kad 
107 metų amžiaus žmogų? 
nutinkamas kartą per 226 
netus. 108 metų amžiaus— 
kartą per 230 metų. o 110 
netu amžiaus esąs aukš 
•iausias žmogaus amžius.

Prof. Putter pažymi, kad 
daugumoje atsitikimų laba' 
rtinku pertikrinti senų žmo 
nių amžius. Labai dažnai 
• pač Balkanuose, tai pada- 
•yti esą visai negalima, nes 
iries šimtą metų ten nebu
vę dar tinkamo žmonių su 
ašinėjimo knygose krikšte 

me.u. Tariamai labai senu 
žmonių esą daug mažiau 
9 kad jų amžius paduoda 
mas labai senas, prašokstąs 
120 ir 130 metų, tai esą 
odėl. kad seni žmonės 
mėgsta sau pridėti metų. 
’av.. nesenai per gyvento- 
ų surašymą Bavarijoje 27 
’rnonės pasakė turį dau
žau nei 100 metų. Patikri
nus gi metrikų knygas pa
rodė. kad tik viena mote- 
i* turėjus? 100 metų. o iš 
u tarpo 15 žmonių neturė- 
o netgi 90 metų.

Seniausias

Kiek blaivybei naudos iš 
tokių draudimų, pasakyti 

se, kart jos negaleio tinka-Į Paprastai yra taip,
mai stebėti ta saulės ūžte-1 a( ux,letl: zjy*ončsnes pasitaikė debe-1 pavazlu<?Ja I . slaP>a* 
suota diena: viena

vie-mimą, ...____ . .
pranešė, įas.’ PnSlPerka

kad stebėjimo rezultatai bu- veza.sl 
vo labai geri, kita—geri ir;^ienį? 
trečioji sako — abejotini. bIntl-. uo , . . -

Geriausius stebėjimus pa- į ZnK.)ni,^ -11 savo. blaivumą 
darė ekspedicija, kuri buvo Pa>au 1U1 Pai'odo ir gero 
išvykusi į Rebun salelę. Ja- sto*° netrūksta... 
ponijoj. Ten saulės užtemi
mas buvo gerai matomrs. 
oras pasitaikė geras ir eks
pedicija parvežė daug nuo
traukų ir matavimų.

Neblogus rezultatus par- minti

štofo ir 
namo sau ir savo 

giminaičiams vai- 
budu daugelis

JAU UŽSAKYTOS 
DIO BOMBOS

Amerikos karo laivynas 
jau davė užsakymą paga-

................... minti pirmą partija rakieti-
veze ekspedicija .s Banę- niu bombų, kurios bus siun- 
kok, Siame (Thailandc). Ji damos naikinti ik"
sako, kad laike saulės užte

RA

mimo oras pragiedrėjo 
buvo galima padaryti 
užtemimo nuotraukų.

lamos naikinti priešo lėk
tuvus. Tokios bombos skris 

n radio bangų vedamos ir, 
oaugjsako, gali pataikinti į lėktu- 

, va 7 mylios nuo bombų iš- 
sovimo vietos. 1950 
tokiomis bombomis 
ginkluoti kai

metais 
jau bus 

kurie musu
Biologinis Karas

Egipto armijos vadovy- . ........ .
bė praneša, kad egiptiečiai'karo laivai 
sugavę pietinėj Palestino 
du žydu, kurie buk tai pri
sipažino platinę visokių Ii 
gų bacilas ir norėję užkrėsti 
egiptiečius šiltine ir kito-! 
kiomis ligomis. Pagautieji 
žydai sako, kad jiems buvo 
pavesta užnuolyti egiptiečiu 
geriamą vandenį bacilomis.

Jei tas pranešimas yra 
teisingas, tai jau iš antro 
karto žydų-egiptiečių san
tykiuose pasirodo “biologi
niai ginklai”. Kaip visiems 
žinoma, biblija aprašo anie 
žydų-egiptiečių “biologini 
arą” labai senais laikais.

Tada žydams į pagalba at- 
1 ėjo visokios ligos, parazitai, 
vabzdžiai ir kitokios nege
rovės, kurios pagaliau pri
vertė egiptiečius nusileisi 

kurio ?ydu reikalavimams ir grą-

ku Amerikoje baigiasi mok- kad ji dėtųsi į Vokietijos apsųu’”’ *'<*u J**1** 
slo metai ir mokyklos dalija ^ynią ir įjungtų rytinę T?esa buvo ta kad 
mokslą baigusiems studen- Vokietijos zoną i vieningą tnr^o dau<r kPntrumo jr bu_
tams diplomas. Tokiomis Vekietųą. Jei rusai norės, vo lisj oaskntinės smulkme- 'as gvdvtobfs. Das kuri Tz»
progomis daromos iškilmin- •,e galės pnsideti prie va- nos akuratiškas Kiekvie- Dru buvo nuėies. Buvo is-    _
gos_ ceremonijos. Gražioje • arinių valstybių susitari- n?<! kad ir menkiausis daik- aiškinta baisi tiesa: Le Dru gimimo metai patikrinti, e- žinti jiems laisvę. Atrodo,
salėje susėda studentai ir jų Į; ’ n tada visi bendrai ga- ponraslvsdavo nro Le vra savo kantrybės, neapsa- sas buvęs anglų chemikas šiame pasaulyje tikrei

žmonis.

KUBOS PREZIDENTAS

CAR'OS PR:O
Kubos prezidento rinki

muose daugiausiai balsų su
linko paveiksle matomas 
9arlo« P’™ Socarras, pa- 

amerikiečiu žangus žmogus, darbininkų

giminės, o estradoj susirenį [ėtųjvarltyti visą Vokietiją. T>u'ak?s. Jis pastebėdavo komo da bštumo ir nuovar- Chevrey, kuris gyvenęs. 103 nieko nėra nauja.'
ka visokie profesoriai. Visi " riską. net menkiausią spil- sno auka. Jis nužudė pirklį metus (1786-1889). Putter --------
jie mekyti vyrai, filozofijos , Juo didesnė bus Tavo krt*. —>’zikėli ar kitą maž- Moneta, oats to nežinoda- pastebi, kad ligi šiol nei Kiek Sausa Amerika?

įas ir kant- mas! Ir. <as svarbiausia, jis karto tikrai nenustatyta, 26 milionai amerikie, _  ___
vaisių, bet pats susekė užmušėją — sa- kad kuris nors žmogus gy- se» valstijose ar apskritose, unijų draugas. Naujas pre- 

ve, Le Tiru!................... ventų daugiau kaip 110 kur nevalia pardavinėti ridentas užims dabartinio

...... ____ __ kitą
daktarai, visokių mokslo Lietuvai gelbėti auka, juo n-nži. Sis akvlumas ir kant- 
fričių autoritetai, o tačiau Tėvynė bus Tau labiau dė- ’-vb* duodavo 
elgiasi kaip kokie burtinin- kinga. Aukas priima Ame- Vokto kaina?
1 ai. Apsisupę ilgomis juno- rikos Lietuvių Taryba ir jos Atliktas 
r. i.. užsidėję raguotas ke- skvriai.

piktadarybes I>e Vieni to seklio gailėjosi, metų. Taigi, ilgiausias am- gyvena dabar tokiose vieto- pre' idento Grau San 
Fru tirdavo ilgai ir atsidė- kiti jį skaitė bepročiu, o da žius esąs 110 metų. svaigiųjų gėralų. Jie gyve- tin vietą. Mar-
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Kas Darosi Lietuvoje missariatas. Agronomijos 
gatvėje marijonų vienuoly
ne gyvena lakūnai, o mari
jonas turi kelis kambarius 
ir koplyčią. Berčiūnuose, 
Panevėžio vasarvietėje (S 
klm.) stovi rusų dalinys; 
alėjų medeliai išlaužyti. 
Taigi, dėl visų tų atplauku-• “ • * • * • Jzl IX

(Tęsinys) Kupiškio gimnazijos di-
Kiekvienas lietuvis nori rektoriumi buvo Vosylius— 

mokytis Lietuvoje. Iš eini- pereitą rudenį atsisakė. Vo- 
nazistų buvo suėmimu. Dau- gylius jaunasis Vilniuje mo- 
giau suėmimų studentų tar- kyto jauja.
pe. Komsomolų (komjau- Apie Joniškio, Pasvalio, šiųjų iš Rusijos ir dėl iš kitų 
nuolių) iki šiol maža mo- Alytaus, Plungės, kai ku- 
kyklose buvo. Nebėra tokių rias Kauno gimnazijas butų 
karštų užsidegėlių, kai ma- galima šiais laikais nuotai-

Lietuvos vietų persikėlusių 
o daug iš miesto kitur isga 
bentų gatvėse sunku pama

to, kad Lietuva tėra tik di- k ingai linksmų dalykų čia tyti pažįstamų žmonių. Be 
“to, lietuviams nemalonu ir 
; vaikščioti po užterštą mks-

džiosios Rusijos im; erijcs prirašyti. Bet ateis laikas, 
naikinama nesavarankiška 
provincija. U niversitetuose 
pirmoj eilėj priima komso- 
molcus, tai pirmuosiuose 
kursuose jų nemaža ir ne
vienodos vertės. Mokyklose 
raudonieji kampeliai vra.
Sieniniai laikraštėliai yra.
Šefavimas irgi tebėra, bet 
iš “šefų” mokyklos jokios 
naudos neturi. Mitingai, po
litinės j
privalomi
konstitucija ir kompartijos <e apsčiai rusu kariuome- 
įstonja tebeglėtojamos. Mo- n^s

J. Geniušas Kauno moky
tojų seminarijos direkto-

pastatus fab^kų įr Berčiūnuose amu- i» n an- . .. r>.
darni beveik visus
iš? rogdino. Pirmasis n an- . .- -,r.(rasis žemės Ūkio Akade- n,c!«- Vl,enaf' Rub^e'"T
miios kursai iau , erkelti i malūnas Liepos ir kitų, ru; mi os kuisai jau perkelti įsakiuSj šiaip taip is

Adutiškyje, Vidžiuose, H“8 atremontuotas, kurie
įkaitos - taip pat Velagėnuoi veikia lietui

nJ;:-k S’.a-1?1_o v>ų progimnazijos. Vidžiuo- ,l"e5 ‘..„V 7; Pvd„..ij,“

SVEIKINA KUBOS NAUJĄ PREZIDENTĄ

buv. “Higienos” valgyklos,__
patalpose. Elektra tiekiama 
Šiaulių Rėkyvos su truku-

Kubos demokratiškose rinkimuose laimėjo kandi
datas i prezidentus C aries Prio Socarras, kuris ma
tyti paveikslo vidur. je. .Ji sveikina Kubos generali
nio štabo viršininkas generolas Perez. Kairėj stovi 
dabartinis Kubos prezident.V Ramon Grau San Mar
tin. Dešinėje matytis Dr. Alonso Pujol, naujai išrink
tas Kubos vice-prezidentis.

Atpirkimo Ožiai
Jugoslavijos bolševikiška mėti prieš tokį begalvišką 

diktatūra pašalino iš vietų šeimininkavimą. UNRRA 
du ministerius, aukštus ko- dabar nebesiunčia jokios 
munistų partijos pareigūnus pagalbos, prie Marshall pla- 
ir atsakomingų ministerijų no rusai neleido Jugoslavi- 

! vedėjus. Vienas nuverstasis jai dėtis, jokios pagalbos 
i komunistų galiūnas'yra An- Jugoslavija negauna ir net 
■drija Hebrang, pramonės jokios didesnės prekybos su 
ministeris, ir kitas yra Sre- Vakarų valstybėmis ji ne- 
ten Zujovič, finansų minis- veda.
teris. Eina gandai, kad abu Kada jau gyvenimas pa- 
ministeriai yra areštuoti ir sidarė visai nebepakenčia- 
bus baudžiami už kokius tai mas, tai diktatūra nutarė 
prasikaltimus.- Vieno areštą paaukoti du ministeriu, kai- 
patvirtina ir pačių jugosla- po “atpirkimo ožius”. Jie 
vių pranešimai. (suimti, prieš juos iškelti vi-

Už ką buvo nuversti tie sokie kaltinimai, bolševikiš- 
bolševikų tūzai? Atsakymas ka spauda ant jų verčia vi- 
yra tas, kad Jugoslavijos sas bėdas ir r v. pasisekimus, 
diktatūrai buvo reikalingi Ministeriai bus pakeisti, 
atpirkimo ožiai, kad pasitei- bet krašto ūkyje niekas ne
šinus prieš kraštą dėl bėga- pasikeis. Diktatūra su savo 
linio skurdo, trukumų ir be- didele armija, su galybe po- 
galviško šeimininkavimo. licininkų ir šnipų, su viso-

Tiijynslaviia vra daužau kh* Parazitų ir prižiūrėtojų Jugoslavija yra daugiau- gaujomis kraštą iščiulpia, 
siarsubolsevtkinta sa is pą- Jct pasotinti jo negali. Tol 
vergtoj Europos dalyje. Vi- , , 5iktaturaJ ali laikytis 
sa pramone ir prekyba ten .. . ,)rievarta nuotru

- smurtu, užčiaupusi bumas
lb" žmonėms, kad jie negalėtų

. laisvai pasakyti savo nuo- as nacionalizuotas ūkis pa-, . ui- mones.nepatyrusiems bokse-. g k dž, did truku_ 
'kad"”“^ krašte opozicija didėja,

’Ant įssimokejimo’k\ tojai v ei cianu diena nak- Ttiniškėlvie tebėra y ėmės - - . . ,tj dirbti, agituoti, surašinė- Ji®, •klebonaujimaisŽ^ vakarais elekt 
ti, komisijose dai v vauti. nu- kun Bubąs, o ligoninės ve-
I HSinctl 11 tt. be .C, buteli tvuvmMitp tik _
lietuviams inteligentams ski baigusi medicina voJe- Elektros srovės te- ..........
riami kartu su atėjūnais, Linkuvoie nebėra mokv- Eauaama ka« trecl.« ,k«tv.lr-1 “ant įssimokejimo .
kad. butu, žinoma, lengves- toio J Janulionio kuris da- d,en?: 0 .KauS? !r 'llnlu’ nai Urp • 1>?rsS !,ll keių H S™“1 -d-•Uge' vestas
nis sekimas ir didesnis vie- ta, direktoriau a Panevė Jc dar »*>«““• Elektros sto- Milionai žmonių tokiu oudu lis jų sulaiko issimokejimus, Vikų 
tinių gyventojų suvaržy-ao bį™ rimižziiote" ir &?. ’SSj“ PanevėzyJe te' įsigiJ“ baldus, saidvuivus. tai tada ateina ir oardave-, A,a 

(Bus daugiau)

ros eiliniam piliečiui kaip 
ir nėra. Taip ir kitur Lietu
voje. Elektros srovės

Amerikoje dabar jau ga- imti iš jo parduotas prekes 
į Įima beveik viską pirkti ir ieškoti naujo pirkėjo. Bet 

Milio- jei tokių neišsimokančių

ten užsimojo “planingai’ 
plėsti krašto pramonę. Vi-

... . - — ------ gimnazijoje, ir
žymas. \ įsose gimnazijose mok. L. Kuodžio, persikėlu- 
pneš pamokas dabar yra šio į Panevėžį. Klebonauja 
karinė mankšta. Dėl cen- kun. Danys, o vikarauja 
zuotųjų mokytojų trukumo kun. Blynas. Stambiosios ar 
mokslo lygis gimnazijose ir stambesnės įmonės nusavin- 
kitose mokyklose kritęs. Po- tos. Netoli yra sovehozas. 
litiskai auklėti niekas neno- Kitkart garsi pieninė vos 
ri apsiimti. Dažnai nėra vegetuoja ir apiplėšta. Lai
kam ir \ KP (b) istorijos kernas rusų kariuomenės kad 
bei Stalino konstitucijos dė- dalinys. kio
styti. Kadangi visur mažai Rokiškio Pšezdeckio

Skaitytojų Balsai

pigija baldus, šaldytuvu?, tai tada ateina ir patdavė-. Aišku, kad gamyba neina,o nasekmėie dešimtvs tuks- 
įvairius elektros aparatus, jui sunkus laikas ir dažnas taip, kaip komunistų vadai
automobilius ir kitus reika- turi ir su savo bizniu skirtis, norėtu. Krašte visako truks-',- t ų- Z1™>mų yi a areštuoti

ne- Atskiras pardavėjas, j e i 
jis nori konkuruoti su kitais 

, v , , biznieriais, vra priverstas 
Iki siu metų pia(.zi"> \a,- ^uoti tokias pat išsimokėji- 

dzia kontroliavo Imo Sąiygas> kaip ir konku-

lingu?, o kartais ir visai 
reikalingus daiktus.

mus “ant išsimokėjimo”.

ėtų.
ta. Nėra avalinės, nėra dra-| 
bužių, trūksta visokiausių 
prekių.

Kartu su tuo Jugoslavijos 
diktatūra laiko didelę armi-

ir pasiųsti j priverstinų dar
bų stovyklas dirbti po poli
cininkų bizunu.

Ar Žinot, KadGerbiamieji,
Nuoširdžiai tariu ačiū, Buvo reikalaujama.^ k , ęinigų jįs j sk#.

kaip treč- infbl. .? I)as^ul tlklsl jos aparatas yra labai iš-
ru- siunčiu čekį ir prašau lan- dalis kainos, ir kad išsimo- 11 įS j p^kėiaT^u^trei" —•’PęS’ • p.ri.veista ?alyb.^ nei, Kai pirKejai >usirei ,snipu lr visiems reikia is! 

kuoja ir nebeissimoka, tu- valstybės iždo mokėti algas, svarus.
pradėjo viską tempti ant nant buvo daug tragedijų, labai dėkingas, kad Maikio metu pradžios jokio? kon- nebegali ^bankui V-S- ?°n ^gy^- \?lstybe’ naujausia studentu turi
savo kurpalio: kompartija kaip ir Kupiškyje. Tėvas vargdamas po platų trolės nebėra. Dabar patys . t)ankai vms to, vykdo didelius vie- _ Daugiausia studentų tun
visus griežtai suėmė nagan Linkaičių (netoli Radvi- pasaulį ateis ir pas mane su pardavėjai nustato imokėji- 

bolševikiško ItSL-Int rrinlrlu -fokr-tVrv JčK svarbiomis naiiiienomis. Vi- iv ičcimnVpiimn salv^as.

nesulaikėte man Mai-imas įmokėjima; 
su Tėvu, o dabar pri- butų ne mažesnis

komjaunimo, tai paskuti- muose stovi rusų kariuome- kyti mano namelius per me- kėjimas tęstųsi 
niaisiais mėnesiais valdžia nė. čia bolševikams užei- tus laiko, o aš už tai busiu kaip 15 mėnesių.

— pusiau karinę orga- viliškio stiklo fabrikas vei- 
nizaciją. kia silpnai. Durpynas pri-

Visi vadovėliai yra ver- mityviškai teeksploatuoja-
čiami iš rusų kalbos, net mas-
matematikos, nes ir uždavi- . Panevėžys su rusų ka- 
niai turi bolševizmą ir ru- riuomene dabar turi per

. rentas. Jei jis neturi užten- kokios Jugoslavija nie-
Amerikoniška mylia 

lygiai 5.280 pėdų.
turi

kad išsimo 
ne ilgiau. 

Nuo šių
Bačka bulvių sveria 135

1 ' skolų išlyginti. Taip, senis šuosius darbus, stato kariš- Cclumbia, California ir New
už ropės, bobutė už senio, kus aerodromus, strategi-'Yorko universitetai.
vaikai už bobutės, visi kar-

i jo SI,282,000,000 (vienu bi- 
Gerbiama administracija,' lionu 282 milionai? dole- 
Aš labai nustebau, kad,rių). Gegužė? pradžioje 

“Keleivio” prenumerata jau vartotojai buvo Įsiskolinę 
pasibaigė. Prašau nesustab- krautuvėms 6 bilionus 736 
dyti. Nugi tas Tėvas visai milionus dolerių!

tu ir griūva, nai aiema 
prešinas”. ' N.

JUOKAI

nius kelius ir tiltus. Valdžia 
ue_ ima savo reikalams 65 nuo- P a rlX. ▼▼ —

yra žinomas
Pioniclac x iaiiiovoc Tnmoz* ignav

lenkamsskišimčius visos gamybos, o 
gyventojams ji negali už
tikrinti pragyvenimo, nega
li pristatyti reikalingiausių 
prekių.

Aišku, kad žmonės yra 
nepatenkinti ir net patys 
komunistai

kaip jų respublikos tėvas.
Didžiausios Egypto pira

tu idos pamatai Gizehe uži
ma 13 akių plotą.Komedija už devynis 

šimtus dolerių
Pas vieną senų drabužių 

pirklį Roxburyje buvo su
lošta tokia komedija:

, . .. j j- i . . . - - “Ponas reksman, ar tam-kai jį pradedi skaityti. Tai įrodymas, kad krauturės ?įa ĮU,.j mano kautą ir tuos 
piašau siųsti ir toliau. Su jau turi pakankamai prekių dolerius, ką ta kvaila bo- 

Anton Daunis,(ir stengiasi jas išleisti i ”
Chicago, III. žmones, siūlydamas "leng- 

7—7;— [vas išsimokeiimo sąlygas .
Gerbiamieji, J Panaikinus visokią “išsimo-
Prisiunčiu aš jums pini-!kėjimų’’ kontrolę dvigubai

siškumą skelbti. Jokių lie- 40,000 gyventojų pagal apiplyšęs, tai reikia siųsti Pirkimas prekių ant išsi- 
tuvių autorių vadovėliu nė- maisto korteles (o buvo pir- Į inigus, nes kitaip jo nie- mokėjimo yra senai prakti- 
ra. Prof. J. Balčikonis tebe- miau tik per 20,000 gyv.). kas ir mylėti nebenorės. O kuojamas. Kai pirkimas 
redaguoja žodyną, bet dar- Čia per 10,000 atvykėlių iš daug juokų pridaro, kreditan eina didyn, tai yra
bas eina labai pamažu — Rusijos kaip paprastai, ir ’

Sunkiausi orą turime ne 
pradeda mur-1 lietingą, bet giedrią dieną.

teisingiau, vietoj stovi, nes dabar čia kolchozninkais 
pajėgų stinga. Kaip žymus vadinamų. Kariuomenės už- pagarba, 
profesorius, jis gavo leidi- imta daug vietų mieste. Pa- 
mą laikyti automobilių. Išė- vyzdžiui, Birutės ir Respub- 
jo A. Venslovo redaguotu likos gatvių abu kampai — 
Saliomėjos Nėries raštų I tie visi didieji namai — už- 
tomas, gražiai išleistas, kur

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

pro langus dažnai kad mane lankvtumet didesnis amerikiečių skai-
sukrauta visa ’os visu laiko .^b'dėti rusiškos častuškos visus metus ir kad Tėvas čius įsiskolino krautuvėms, 
poezija ir pridėti atitinka" (dainos). Pajuostės didžio- nusipirktų naują šoblę, gal ūkio žinovai visada akv- 
mos šviesos komentarai. I! kareivinės neatremon- » senoji jau sudilo, o prie- lai seka pirkimu kreditan

imti ir

“Kokį kautą, kokius do
lerius?’’ — klausia nustebęs 
žydelis.

“Tą. kurį tau atidavė ta 
kvaila uoba.”

“.Jokia boba nėra man 
davusi jokio kauto,.. Gal 
mano darbininkui, bet jis 

• negrvžo...”
*O .Jėzau:...” — rėkė

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

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

’IOS

koresponden- tuotos,
seka pirkimų

augimą ar mažėjimą. Ge-
n.vrocA,- ..v,- • .. .* . .. . -1 4 rais laikais žmonės paprąs-

perka ir neįveikia nusipirk- fabrikų masinas issiveziojaJ’^k ^ mano sveikatą tai i?i?k, li;;a krautuvėms, 
ti. Ketina išleisti ir kito lie- Pajuostėje kariuomenes irgi nurmkę degtines. Su pagar- •
tuviu tautos išdaviko Liudo Pllna- Aerodromas taiso- oa, AIcx Korsak, j.ną k;K,a užeina bl j

tome bus jos nes reiktu didelio šus mušti juk reikia. Lik.
cija. Tos knygos niekas ne- kapitalo, o ir tajp ru^i iš Įėve^ sveika^mjinksm^ ir raig laiRai>

dai

Giros (tragiškai nusikanki- mas: visi Lietuvos aerodro-

žmogus. —“Devynis šimtus 
pirkdami visokferesius daly- dolerių ji pardavė už vie
kus, o kada užeina

nusio) raštus. Tai ir vi.-kas, 
kuo gali bolševikų spaudos 
veikla pasigirti. Cvirkos 
mirties faktu niekas iš lie
tuviu .nenustebo.

mai taisomi. Apskrities vai 
dybos rūmuose dabar ap
skrities vykdomasis komite
tas
k

Gerbiamas
Prisiunčiu

ną kvoterį.
ir narnai sumažėja. ^ai pasakęs žmogus 

....ii,, . tada tokie pirkėjai papras- S«- U'.? kieno vejamas. I įrk-
nebesali danli

Portland, Ore. iaik’ai b. dal.bai

nebe: 
mėnesiniu

savo
savaitinių išsius ir NKVD, kaip prie vo-į* naują kostumerį, Mr. St- ™" * "Zvil

niečiu čia buvo G'ebietskom- Ludd iš Linden, N. J. Pra- • npr , ; a ukį
'--------------------------- krodital

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00. • _
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

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

636 Broadway,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

yra
št. ai, pavojingas 

ir visam krašto ūkini.
Atskir: i šeimai įsiskoli-garba, Simon Nau ali*

Hoosick Falls, N, Y! ninw, kraut„yėj už jva,m,s
Lietuva pavergta, lietu- baldus u itokius daiktui 

viai kenčia sovietų jun^a Nra pav<--;:r.-as tada. jei is- 
Paremki tad, lietuvi, auko- tJnka liga. darbas ar koki 
mis Antrąjį Lietuvos Gel- nelaimė. 1 atsargu nėra
bėjimo Vajų.

Didysis
SAPNININKAS

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

parankaus formato, daugiau 
kaip 300 puslapių, kuriuose su 
rašyta apie 1,500 visokių sapnų
Kaina $2, bet “Keleivio“ 
tytojams tik $1.00.

(o jei jų b. :ų, tai kuriem^ 
galams rvikčtų pirkti plu
kes kredi'a' > tada prisiei
na skirtis .-u. pusiau išmokė
tais baldais, arba reikia lis- 
ti į skola ad patenkinus 
pardavėją. . .....

Visam ak. 1 pirkėjų įsi
skolinimą- ' 1 pavojingas 
i todėl, ka ] « NJUS bent kiek 

laikui

lys manė. kad tam žmogui 
“ne visi namie” ir pašaukė 
policiją. Atvyko policija ir 
tuoj gryžo pirklio vežikas, 
kuris rinko senus drabužius. 
Pirklys klausia:

“Ar tu pirkai devynis 
šimtus dolerių už kvoterį?”

-No'' — atsakė vežikas.
•Kiek atsimenu, aš pir

kau kautą ir užmokėjau 
kvoterį.”

Policija apžiurėjo tą kau
tą ir rado devynis šimtus
dolerių.

-Do!” — sušuko pirk
lys. ‘ Tiek pinigų už kvote- 
ri!...”

-Sai. bet kur tas žmogus, 
kuris šitų pinigų pasigedo?”

klausia policija.
-D ką aš žinau!” — at

sakė pirklys.
Ant rytojau atsirado pi

nigų savininkas ir atsiėmė 
visus pinigus.

Gaunamas “Keleivio” knygy
ne. “KELEIVIS“
636 Broadvay, S. Boston.

,Vn. , sunkesniu “ 'aikui zmone?_______________
' nebeea hariskai sa\o T. • jifeU.k.; ii- daiY‘i ir . S2y.00ft Lietuvai vaduo- 
dauccli ra iv«jų nuvaro: ti n:bn> didele sunia, jei 
bankrotą. Vi ną kitą hirkė- Tu. Tautieti, pnsidesi savo 

'licituoti”, at- ydra auka.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

P.rošiura didi iio formato, gražiais viršeliais. 32 pus
lapiai grynu faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Ma»».

ją gali:



No. 23. Birželio » i. 1948 nu

Moterų Skyrius
ši SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kur Moterys Turi Po 
Keletą Vyru

Yra kraštų, kur ir šian- Tarp tibetėnu poliandi iji< 
dien dar tebegyvuoja poli- išrodanti taip: 
andrija, tokia šeimynos for- Kai mergina išteka uz 
ma, kur moterys turi po ke- vyro. tai ii ’.uo au s. >uuy 
lėta ir net po kelioliką vyru. Kia ir su visais moliai? 

7 ................ „ arba pasirenka kitų vyrų.Istorijai yra žinomos pen 
kios lytinio sugyvenimo for
mos, būtent:

1. Promiskuitetas, kur vy
rai jungiasi su moterimis 
be jokios tvarkos.

2. Kuopinė šeimyna, kur 
keli ar keliolika vyrų gyve
na su keletu ar keliolika 
moterų išvien.

KieK jai .i. . g y v..-
ti su vienu vyru moteriške, 
esą nepaduru. J »s vaikai 
priklauso visiems 'vs vy
rams bendrai — Kiekvienas 
vvras skaitosi tu pačių \ai- 
kų tėvas. .

Visi moteries vyrai iii 
vaikai vadinasi jos vardu. 

Aukščiau mes sakėm, kat
a. Poliandrija, kur mote- kie\viena seimvnos forma 

rys tun po keletą ar kelioli- yra um tikrų ‘ekonominių
ką vyrų. __ . . salvgų padaras. Šitą faktą

4. Poligamija, tai vieno ~ar’vįrtina ;r kunigaikštis 
vyro gyvenimas su keliomis ?e.ras Jis sako> kad\Unkus 
arba keliolika .moterų. ■ ekonominis tibetėnu gyve-

5. Monogamija, tai da- njmas vra poliandrijos prie-
baitinė musų šeimynos for- žasds ‘ Tibetas vra labai 
ma, kur vyras tun kalnuotas kraštas.’ Gvveni-
vieną žmoną, o motens — Įmas kalnuose sunkus. Ir
v'eP^ vyrą. . į juo aukščiau Į kalnus, juo

Sakoma, kad pasauly nie-1 daUajau skurdo, juo griež- 
ko nėra be priežasties. Šei- ,€snė poiįandrija. 
myna keičiasi irgi ne be p0Handrija nėra palaidas 
priežasčių. Ją veikia ekono- ivčiu ?amvki?> sako Graiki- 
minės priežastys. Del mais- kunigaikštis, nėra paši
lo stokos kai kuriose pašau-' leidimas; kaip galėtu kam 
lio vietose buvo paprotys išrodvL Xe! Poliandrija pas 
gimusias mergaites žudyti. tibetjnUs vra valstybės ista- 
Suprantamas dalykas, kad tvmais ir‘tikybos’ dėsniais 
tokiose vietose moterų už- tvarkoma gyvenimo forma.

KELEIVIS. SO. BOSTON

KARO NAŠLĖ ITETKSA V&UVA

Marmu lakūno K. \Yainwright našlė Katherine Įtei
kia Amerikos jum akademijos studentams Annapo- 
Ivje. Md. siu metų klasės vėliavą. Ji Įteikia ją savo 
broliui Robert C. Wain\vright.

Apie Valgius

Škotiškas Kepsnys
i svaras maitos jautienos.
1 į svaro maltų lašinių. 
Puodukas avižinių kruopų. 
1 į. puoduku svoguiių.

’Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

rais, Kitaip pasakius, šen juo susituokti, tai šeimvna 
vyrai turėjo dalytis viena tremia ją iš savo tarpo.’ Gi 
žmona. Vadinasi, maisto vyriškis šitokiu atveju esąs 
nedatekhs buvo ta pnezas- skaitomas kaip svetimote- 
tis, dėl kurios atsirado po- j-^utojas, nusidėjėlis.
nandnja. . Tačiau jaunoji karta ir

Kitur susidarė visai prie- Tibete Fradeda “silunėti" 
angos sąlygos: per ilgą ka-; doroviniu žvilgsniu.' sako 
ra vyrą tiek sumažėjo, kad šitaf tyrinėtojas. Esą. seni 
keletui moterų liko tiktai žmonės nusiskundžia, kad 
vienas vyras. č,a atsirado,jaunim0 ta pradeda 
poligamija, vienas vyras reikštis jaH -ištvirkimas.” 
galėjo imti sau keletą ir Vyras dažnai gyvena su 
daugiau moterų. Koranas, vjena moteriške, o .moteriš- 
mahometonų sientrastis, lei- k^ 5U vjenu vvru. Senu tibe- 
dzia kiekvienam vynu ture- tėnu akimis kiurint tįj ne.
ti po ketunas pačias, o su- raoralu5 gyA-€nimas.
gulovių — kiek tik jam pa- ______ !___ .____________
tinka. Senovėj ir žydai pra- ... . .
ktikavo poligamiją. Sako- Mokslininkai, kurie studi- 
naa.'kad jų karalius Sale- juoja plaukus, teigia, kad 
monas turėjęs 700 pačiu ir daugiausia plaukų tun juo- 
300 sugulovių. ’ daplaukiai žmonės, o ma-

Poligamija yra praktikuo- žiausia — rudagalviai. Ben- 
jama ir šiandien muzulma- drai imant, sakoma, ruda 
nų arba mahometonų šalv- galva turi 88,000 plaukų: 
se. Afrikoje kai kūne tau- geltona, 104,000; juoda, 
telių karaliukai turi po 100 112,000.
pačių.

Dėl Tavęs, Tėvyne

Dėl tavęs, tėvyne, ryto aušros aušo;
Dėl tavęs auksinių vakarų žara.
Tau Rimtajam sodžiui gegutės kukavo.
O šiandieną? Nieko dėl tavęs nėra!

Dėl tavęs ir jura — Baltija bangavo, 
Audros numylėjo gintarų krantus.
Dėl tavęs daug dainų dainavo.
Dėl tavęs ir brolis žuvo Paneriuos...

Dėl tavęs, tėvyne, mes klajūnais tapom,
Nešti sunkią dalią turime drąsos.
Dėl tavęs vis augam ir stiprėjam dvasioj,
Kad nieks neišplėštų meilės tau šventos.

Dėl tavęs, brangioji, viską paaukojom: 
Tėviškę, jaunystę, net tėvų namus... 
Paskutini kartą pievom sidabruotom 
Tu lydėjai savo tremtinius vaikus.

Nė sudiev netarę, ėjo bėgo minios... , 
Rasomis sau šluostės prakaito lašus.
Pievų dobilėliai — pagalvės minkščiausios 
Priglaudė ne vieną poilsio metu.

Na. tai kas, kad musų rankos surakintos. 
Dėl tavęs, tėvyne, yr kentėt smagu, 
Musų širdys drąsios, kaip erelis laisvos, 
Mintimis nuskrieja i tavo laukus. ,

a *

Poliandrija, kur moterys 
turi po keletą vyrų, šian
dien užtinkama jau rečiau, 
bet vis dėlto yra kraštų, 
kur ji pilnai žydi. Vienas 
tokių kraštų yra Tibetas. 
Įdomių apie tai dalykų aną
dien papasakojo Nevv Yor
ko Mokslų Akademijoj Grai 
k i jos kunigaikštis Petras, 
kuris per keletą metų studi
javo tibetėnu ir kitų polian- 
drinių tautelių gyvenimą.

Tibete jisai sakosi radęs 
apie 3,000,009 žmonių, ku
rie veda poliandrinĮ gyve- 
niną. Merginai tenai susi
tuokti ir gyventi su vienu 
vyru esą skaitoma labai ne
moralu.

Poliandrija taip pat esan
ti praktikuojama todų tau
telės pietų Indijoj, ir tarp 
tijų, kurie gyvena Malaba- 
re.

Kunigaikštis Petras sako
si užtikęs poliandriją prak
tikuojančių grupių ir Ame
rikoje, būtent, Ekvadoro

“Olympijos” Kostiumas

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. \ i sukios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriši.os, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvania-

Arba komunistų diktatūra faktų
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- 
jų. \ isieins kyla k ausinius kociel K. sija uesu.-iairia su kitomis valsty-

a i„ i bemis iv kodėl Rusija nenori įsileisti ... ... , ... .sa'ukstukas sauses ruuet_rdos įa „„.i n niškos. \isos skambus, visos gėlos.
Kiaušinis.
Puodukas pieno.

2 šauk. tai druskos, 
žiupsnis pipirų.

..... * cacuiuieii kaip ji Tinka visokiems apvaikščiojimams,
, tvai..osi . .-»r yra Rusijoj laisve, ar , , * ■ ,, ......yra de.riokiatija, kokie darbiftinkų koncertams ir t.t. Antra
. uzdaioiai ir ar gali darbininkai iš jų •“gviiii.a laika. am ...........

,. .... pragyventi? Dabar rusai sako kad 02IAN BAMBOS SPYČIAl\ iska gd'ai Sumaišyk ir Lietuva buk tai yra Rusijos dalis, 
upiaustyk kietai j formą'. Lietuvą valdo, tai kas

<urioj kepami pyragai
luona. \ ĮSU pirma ištepk tą kernus'į^hio^^lausi^us “galėsi"gau- ^oristiški straipsniukai ir juokai, ’oimą riebalais. Kepink va- li nusipirkęs naujai išleistų knygų Antra pagerinta laida. Kaina 2ac.
landa’ laiko 375 laipsnių 98 pusUpi* didumo- Kaina 50 cent«- SOCIALIZMO TEORIJA
rorčtv Ttn-3t,i ičzdtl A nnr DELKO REIKIA ŽMOGUI Šis veikalas trumpais ir aiškiaisvar.iy. luieių u-eiu o poi- GERT faktais parotlo> kaip iki si„i keitėsi
CijOS- • \r « *"* . * | draugijos formos, ir kodėl turės bu-

( Prie čitnlrin toninio loKoi \a!gyt ir gert reikia dėl to, kad i ų pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c nie SllOklO Kepsnio lanai norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, 
gerai tinka keptos bulvės ir del ko «».norisi? Del ko be vai-i NIHILISTAI 
Šaltos tomeitės iš keno. ^S^Og<LS<xfcPdSgiau spėkų 'kdC | , Tragedija trijuose aktuose. Veika-

--------- ‘ rnXiaU7ru 1C^- ! ^nd^rLaZUfeT n££
k^’K^Mi^ SaP^ba?ų?dag:lk-i R-tutomas veikalas. Jš

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
imą. vra ticsa apie Kusij„ lai ’ra tjesa gu Amerikoj munšaino. šioje kny- 
11 iU' aP*v dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- -°j*. P;}pa .,“et , ’/'a" ^jimbos

, Kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa- -prymi. eiles, pasikalbėjimai, lm-

Floridos Burokėlių Prie
skonis. tuos klausimus suprasi tiktai iš šios į 

knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
j kaina tik .............................................. 15c

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

. žmonės kuria per amžius? šį intri-
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simų aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 

; sky. Kaina ......................................... 10c

Svarą ir pusę nedidelių būro 
kėlių.

Pusę puoduko vandens.
Pusę puoduko uksuso.
Šaukštą cukraus.
Pusę šaukštuko druskos.
Biskelį pipirų. KUNIGŲ CELIBATAS
Puoduką ir pusę nuluptų ši knygelė parodo, kodėl Romos

orančiu ar trmn^frnktn Ha " popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia orantių ar grapelrūktų da-1 išaiškhlta visa jų bePatystėsistori. 
lėliu. ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš-

Nuplovus burokėlius už-, jŽ&J?#“tebSi “"/S,
pilk karštu sudvtu vandeniu ir j*unikaitis, kurie geidžia, kad jų

viso reikalaujamos 2b ypatus.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yr* 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo dart>o valandas. Di
delio formato, 222 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai-

(ir numovus žieves suplaus- MATERIALISTIŠKAS 
.tyk burokėlius. Dabar su- ISTORIJOS SUPRATIMAS 
maišyk vundenj, uksus^, CU-( ši knygelė aiškina proletariato fi-
krų, druską, pipirus ir oran- į80^08 nook?14- Jei nori žinoti, kas

I -• z? rvi, gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-; nM- Kaina ...................................... $1.00C1U ai" grapefruktų daleles, kius, tai perskaityk šitą knygelę.; ~ . pk'ivivl’Vi^ka trprai užkaitink T’-ž Kalba labai lengva. Knyga protau- SAr.ilALilLlS 
.,« * ® . • Vj Z- jantiems darbininkams neapkainuo- j Didysis Lietuviškas Sapnininkas

pilk ant supiaustytų būro- jama. Kaina .................................... 25c su Salemono galva. Išaiškinti visokie
kėlių ir duok stalan prie bi-; lEMAlTes RASTAI ■ s'jĖ
le mėSOS ar žuvies. Geriau-1 Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- ii'fY7»c <T1I !\A«
<ia tinka prie kiaulienos ar'?? žymiausių lietuvių rašytojų? Ar j . L

Mnotz*. kad ji buvo paprasta kai- ■ Arba, kaip Kaukazo Razbaininkasavienos.
« KELEIVIS 99

žinote,
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, i pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip | jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu-
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 

! O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
; Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku

vusius draugus. laibai įdomi knyga. 
Kaina....................................................... 25c

a A K-t-Tlr.i1 IVVTUIbL. -N K. II1X11
Tėvų Dienai Dovana

Nesenai minė jome Moti-;^—.]- LiįtTvoje'ir-Amerikoje?’“ke-1 nedali tikėti. Pilna' argumentų, kū
nų Dieną , O dabar turėsi-, leivis” parduoda jos raštus parašy-; riW nesumuš joks jėzuitas............2<»c
me_ kitą panašią šventę,'^keA^5^’pa‘^SiJį į UETUVIŲ KALBOS

‘“Tėvų Diena’’. ;s« raštuose ji gražiai aprašo, gra- GRAMATIKA
Kain motinoms tai» žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- PHtaį^ta Amerikos lietuviams,ndip molinom., LUW ir sų gyyen.mo būdą ir musų papro- D kas į- iietUviškO jaunimo noritėvams ta proea vaikai per- «us. knygoje yra paveikslas su gar- tinkamai įšmokti savoJtėvų ka!ha>

ka visokias dovanas kad T- rasy.to->os P*r*su, taipgi paveik- o irsri da;nai nori pairį|inrKa Visokias dovanas, Kad šiai vaikų pneglaudų, kūnas Že- raštįžką lietuvių kalbos žino j i-parodvti jiems savo meile if™a,t« pažiūrėjo y« taipgi paveiks- nia Sita er*matika *ra tinkama 
nap-arba ž?’na’*sRk**u su Andrium Bu- f.,em kas nori ai H uvj k

lr AL Bulotienę. Balotusimu- ba išmokti. Didelė knyga, 141 pusi. 
M11 *4 d Gi Q Tiai DUZUdc VoKlCClSl Įdžkę Šito ka- ICaina tilr *1 (bfeutz t • • •• m oo^ana yra,ro Tai didcl- knyga 128 puslapių> Kama t,k ......................................

KeleiVIS. laigl, kas tun.su garsiais raštais ir retais paveiks- LYTIŠKOS LIGOS
tėvą ir nori jam padaryti Uis- Kaina ""L"............
malonų siurprvzą, mes pa- PAPARČIO ŽIEDAS 
tariam nžrašvti “KpIaivi Ir keturios kitos apysakostariam uziasvil neieiVĮ, Neužsitikintis Vyra; (2) žydinti Gi- KALENDORIUS 1948 M. 
kuris apsklltiems metams ria; <3) Klaida; <4) Korekta. Jose , Mlima , io.a ...
kovnvvrvio +,lr OO nurodoma, kaip žmonės paikai tiki . . 9".,Rahma uz^.i^ak't IMS m. Ke-KHinUOJd tik §3.00. j j visokius prietarus, burtus ir tt. 15c !en,° kalendorių. Tai 96 puslapių

Prašome prisiųsti mums ivriiig u nvTrvisgic *nyga- Ka,n* .....................  5«c.
užsakymą, pridėti S3.00 ir ANGLIŠKAI-LIETIVIŠKAS KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
nurodyti ^avo tėvelio varda r .... PERSISTATĖ DA\ O ŽEMĘ?ir adiesą. Mes užrašysim?

------ T----------- -  jam laikrašti metams ir A"ira
Pakalbinkime draugus n siusime gražu laišką su ata- t’k»-ai jie lietuviškai vadinasi. Tam kslaf rb k | AtsVrldo^KTib^r’ 

_ .tinkami, ' nocvolVmlm,, reikalui .yra reikalingas geras žody-; Para^ 7 ... P

rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų

1 DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis

X

50c

(O
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

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

Dėl tavęs — sugrįšim nors ir audros Jaškos.
Nors ir vėtra daužo Baltijos krantus...
Dėl tavęs, tėvyne, musų širdys stato 
Priešui neprieinamus namus.

U. Vingilytė.
Danija, 1947.

LAIŠKAS MOTERŲ 
SKYRIUI. kaimynus užsisakyti “Ke- tinkamu pasveikinimu.

Gerb. drg. Michelsoniene:^®*^ * Metams $X00.______________Keb
Negaliu praleisti progos 

neparašius Tamstai apie 
Moterų Skyrių. Motinų Die
nos laidoj aš visus straips
nius ir eiles išskaičiau ir 
daineles išdainavau. Visa 
:ai man priminė ir mano 
motinėlės vargus, nors jos 
šiandien jau nebėra. Pasi
darė graudu. Jos pamokų 
žodžiai ir šiandien yra ma
no širdy. Ji mus varge augi
no ir gražiai mokino, kad 
butume geri Dievui ir žmo
nėm. Mokino kaip ji geidau
sią suprato. Užaugę mes! 
apie Dievą ir apie žmones 
gavom kitokį supratimą.
Tarp žmonių šiandien pa
vydas per giliai yra Įleidęs: 
šaknis. Pamato pas kitą ko 
nors daugiau, tuoj iš pavy-Į 
dėjimo keršija. Taip daro ir 
valstybės, jei kas nors at
rastų būdą pavydui išnai
kinti, tai gal nei žmonių 

I žudymų nebūtų.
Taigi dar kaitą ačiū už 

tokį gražų Moterų Skyriaus 
vedimą.

DIDŽIŲJŲ POTVINIŲ MAŽIUKĖ AUKA

■o

nas. Taipgi kas turi giminių Europo- Paras* Aleksa. Kaina ........... 10c
... .• > >r nori jiems pagelbėti angliškai SOCIALIZMAS IR RELIGIJAAaministracija. išmokti, tai geriausiai jiems pasi- ri .

______________________  tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai • 1 kŲ> sru.e šituo svarbiu
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny- • diJ furetų perskaityti kiek-
<r» «n ištarimu nnrorivmaia S.? 00 I7nasr. katalikas lr socialistas. I a- 

rase E. v anderveldc, vertė Vardu-
nas. Kaina ...................................... pje

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimu para-

ga, su ištarimų nurodymais.
| KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo- 
“ ‘ b. Betnės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro-

■ jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyga parodo, kodėl taip mano
ma. I>abai įdomus ir pamokinantis

' skaitymas. Kaina ........................... 25c

šė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c
“Keleivis,” 636 Broa<lway, 

So. Boston 27. Mass.

Mamytė Labai Dėkinga

gimtadienio pro-\ 
i lai “KoUIvi ” \

pakrašty, britų ir olandų sąrą “Olimpijos” sporto žai-j 
Guianose, o Amerikos šiau- dimuose pasirodys šitokiuo- 
rėje — tarp indėnų ir eski- se kostiumuose, su išsiuvi- 
mų.

Anglų sportininkės šią va- Su tikra pagarba,
Marcelė Remeškevičienė.
Biznieriams geriausia vie

netu krutinėję Union Jack. 1 ta pasiskelbti “Keleivyje.”

Vakarini valstijose, o ypatingai Washingtone ir 
Oregone šsiliejuM Columbia upė pridarė didelių 
nuostoliu. Jpė visai užliejo per karą pastatytą Van- 
port mie u Paveiksle matyti vienas iš Vanport iš
vežtas n as vaikas, kuriam Portland, Ore. Raudo
nojo Kn, aus darbininkės suteikia pagalbą ir ban
do jĮ nui ninti.

Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivį.’
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

Keleivis
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mat*.

tun.su
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Ils Plataus Pasaulio
Rumunijos Armija Indija Valosi

Rumunijos bolševikiška Atgavusi nepriklausomy- 
valdžia pratęsė priverstiną bę Indija pradėjo valytis 
kareiviavimo laiką visiems nuo komunistų. Daugelyje 
jadniems Rumunijos vy- miestų komunistų partijos 
rams nuo 18 mėnesių iki ofisai buvo uždaryti, o laik- 
dvejų metų laiko. Tas pa- raščiai uždrausti spausdinti, 
daryta, kad Rumunija ture- Indijos komunistų partija 
tų daugiau vyrų kariuome- protestuoja ir sako, kad In-

VF1Ę1VIS, SO. BOSTON___________________________________________ __________

J ir pasibučiavo posėdžių sa- ATVYKSTA JAUNAS ĮSŪNYTAS KINIETISllt* Vftd IIP _iš krašto išguitų!
i»» rūpėtų lietuvių ižsiląi- niau buvo lankę, tą pačią 
kymas, jei jau ne gerbūvis,: karo akademiją, 
tai jie leistų Lietuvai valdy-1 vienas buvo 
tis savarankiai ir butų su- valstiečių aimijos 

lietuviškas že- • vas, o kitas

Maskolijos valdo-'Įėję. Pasirodė, kad jie 
T.» niaii buvo lanKė

bet dabai
darbininkų ir

atsto-
atstovavo “ka- 

armi-;‘i«ęj vieną valstybį""“'Tuo i pitalistinę” Lietuvos 
tarpu nei Tilžės kraštas, ją. . 
nei Gardino ir Suvalkijos i Žiūrint į g 
ritys, nei plačios Vilnijos maus paveikslą _ nenoriu

Čer-

Puslapis Septintai

no ir Prar.u Brokų kilusių iš . Ą Sitkū
nų kaimo, Užuguosčio parapijos. Jo
nas seniau gyveno apie Bostonų. Jie 
patys ar kas juos žino malonėkite 
parašyti šiuo adresu: (27)

Mrs. Mary Cinkus 
41 School st., ’ Roxbury, Mass.

Paieškau Antano Žiugždos, kilusio 
iš Daujoėių kaimo, šakių apskrities, 
Gelgaudiškio valsčiaus. Rodos, jis 
gyvena Philadelpkijoj. Busiu dėkin
ga. kas praneš man jo adresų. (23)

Marcella Sakalauskas,
Box 2, YVapping, Conn.

Pajtškau sesers Kastancijos De- 
veskaitės, kilusios iš Užupelio kaimo, 
Sasnavos valsčiaus, Mariampolės ap
skrities. 11*33 metais ji gyveno Bue
nos Aires mieste. Argentinoj, Calle 
San Martin 4GU. Ji pati ar kas jų ži
no. malonės pranešti man jos adre
sų. (24)

Anelė Basanavičienė 
f 1221 Mt. Vernon st..

Philr.Jelphia 23, Pa.

prisimena “operetes genero
las”, su daug žvaigždžių.sritys i Lietuvą nebuvo į- 

ungtos.
Tačiau lietuviai 

elgiasi taip berniai ir
impelialis- ko nė žodžio prieš

..uuutu maskol-į kryžiai, medalių, ordinų ir 
komunistai nesą-; juostelių. Bet kokie nuopei- 

godų nai stovi uz tų visų bleKi- 
nių papuošalų, to mes lietu-

________ vis dar nežinome. Gal
tėra. Maskolijai “ru- kas paaiškintų, kad me^ ir- 

” lietuvių tautos Ii- gi išmoktume geibti tuos 
4p iki šiol, tai ir papuošimus, kūne blizga

____ oi maža lietuvių be- ant narsaus geneiolo kiuti-
rališkų pažiūrų žmogus. Jis siekė_ rekordinio skaičiaus lįks. Liks didi Maskolija. nės, kaip žvaigždutes kale- 
buvo seniau darbo ministe- P° 5,451,650 bačkų kas- t0 stalinberniai lyg nema- du eglaitėje. Kovebs,
liu ir labai daug prisidėjo dien. Apvalyto gazolino ga- to.
prie apvalymo Kubos darbi- myba per paskutinę gegu- Kai sąmoningi lietuviai 
ninku unijų nuo komunistų, žės savaitę siekė 17.827,00!) tūkstančiais vežami Masko- 
Prieš ji rinkimuose kovojo bačkų, arba beveik 3 milio- lijęs katorgon, o Lietuvon 
dešiniųjų kandidatas, R. nai bačkų daugiau, negu maskoliai atvežami, tai ir 
Nunez Poituondo, bet pra- pernai per paskutinę gegu- vaikas gali permatyt ko sie

kiama. Atėjūnai užima 
valdvietes, plečia maskolių 
kalbą. Tai ir aklas gali ma
tyt. ką tie ženklai rodo.

neje. Su kuo Rumunija ren
giasi kariauti, žinios nesa
ko.

dijos valdžia 
pat, kaip 
tai .

“anglu

Rinkimai
Prezidento

Kuboje
rinkimuose

Aliejaus Gamyba
Amerikos aliejaus iškasi-

“dėdę” Staliną; jie teisina, mų 
girdi, tose srityse mažai lie- yiai
tuvių 
pinantis’

Kuboje laimėjo senatorius mas iš žemės paskutinę ge- kimu kaip i 
( arlos Pi io Socarras, libe- gūžės mėnesio savaitę pa- Lietuvoj maž

laimėjo.’ žės sasaitę.

Australijos Balsavimas
Australijoj 3,723,641 bal

suotojai praeitą savaitę me
tė savo balsus už ir prieš

Graikijos Partizanai
Graikijos partizanai, arba 

Rusijos apginkluoti karei
viai kalnuose, pasiuntė išLU Udl.NU.' UZ. II pilve

nuolatinę kainų kontrolę. J K'-S- °ru G7- G,i.„ a\    Y Graikijos valdžiai nasiulv-a8,9d> balsų dauguma gy- “Dadarvti naHauhas’’ 
ventojai pasisakė prieš nuo- p? v> ' ■ u- f 
Iatine kainu kontrolę. Toki £?klJOS '>■ .ausybe sako, 
..-iu’lymą buvo iškėlusi dar' kad per Pask«>">“-‘ 4 me‘

Lietuviam maskoliai jgn- 
so iki gyvam kaului; parsi
davėliai, nejpirš lietuviam 
maskolių malonių; lietuviai 
moka atskirt ėriuką nuo 
vilko. A. Rūkas.

-sius 8.000 partizanų lak
be. balsuotojų dauguma tą k£^

baubas su maištininkais 
valdžia žada neiti.

atmetė.

Lenkijos Dvasiškija 
Lenkijos katalikų bažny- Jugoslavija Draftu^ja

Už Kokius Nuopelnus?
Mačiau laikraščiuose ge

nerolo Černiaus pikčerių. 
Rodos, tas generolas bu\u 
prie Smetonos Lietuvos mi- 
nisterių pirmininku ir anks- 

Jugoslav'ijos vyriausybė čiau, o gal vėliau, buvo Lie-

Paieškau savo brolio Pranciškaus 
Baranausko. Žinau, kad jis gyvena 
Chicagoje, bet aiškesnio adreso netu
riu. Kas apie jį žino. arba jis pats, 
malonės atsiliepti žemiau nurodytu 
mano adresu, o aš busiu labai dė
kingas. Aš labai noriu su juo susiži
noti. nes gavau labai svarbių žinių 
iš Lietuvos. (23)

John Baranauskas,
751 E. 150th st., Broiyc, N. Y.

Mrs. Jesse B. Cook, iš Memphis, Tenn. prieš karą il
gai važinėjosi po Kiniją ir ten susipažino ir susidrau
gavo su Zee King-tao šeima. Per karą Mrs. Jesse B.
Cook vienintelis sūnūs stojo i paratruperius ir žuvo 
fronte, o liūdinti motina nutarė isuninti vieną savo 
sunaus jauną draugą, kiniečio Zee King-tao sūnų.
Čia matyti, kaip jaunas kinietis atvyksta laivu i Ame
riką pas savo naują motiną ir laivo karininkas jam 
rodo, kaip vaitoti sekstantą.

Šita Maskvos pastatyta tuvių tautinio atgimimo pio- .
Rusijos valdovė pasirodė nierius, jų siekimus, lietu-; 
daug žiauresnė, kaip buvu- viškų politinių grupių pro-' 
šieji Rumunijos fašistiniai gramas ir tt.
valdovai. .Ana Pauker tiki Apie Dr. K. Griniaus kny-

Ui" * cekls^° ku- gą vėliau plačiau rašy- 
lipką. Jai vadovaujant, Ru- §įuo ta,-pU norėtųsi tik 
mumjoj buvo išnaikinta įlinkėti, kad ji pasklystų 
opozicija, socialistai, demo- kaip galima plačiau tarp 
kratai, valstiečių partijos lietuvių ir kad ji rastų vietą 
žmones ir visi komunis- vjgų netolima musų praeiti- 
tam." neištikimi Mementai besiidomaujančiu žmo- 
buvo be gailesčio šluojami, niu bibliotekose.
naikinami, badu marinami,_________
siunčiami į koncentracijos
stovyklas ir šaudomi. SIŪLO STATYTI PREKY-,

Onutei Pauker pasidar- BOS LAIVYNĄ
kas nori “moterų vai- bavus šiandien Rumunija „ --------

Nagi štai viena mo- turi grynai bolševikišką vai- r Kongresmonas John P., 
diktatorė, Ana Pauker, džią, visi opozicijos vadai Kennedv kreipėsi i vyriau-1

New York, N. Y.

Moteris Budelio 
Rolėje

Rumunijos diktatorė 
Ana Pauker

čios vadovvbė

ciai liko išvaryti iš Lenki
jai tekusių žemių, bet Len- mo pratimus stovyklose, 
kijos kunigija pasisako už Maršalo Tito valdžia sako, 
savo kl astą ir neseka \ ati- piliečiai turi išmokti mylėti 
kano nurodymus. ir ginti savo tėvynę.

APS1VEDIMAI
Paieškau gyvenimui draugo, nese- 

nesnio 55 metų, kad turėtų gerų dar
bų ir nuosavų namų gyvent. Aš apie 
save paaiškinsiu per laiškų. (24) 

Mrs. M adonis,
44 Aspinvvall Rd.,

liorchester 24, Mass.

n išeiti kariško apmokmi- .pareigunų^taip saKam pagarsėjusi Rumunijos ko- yra išnaikinti arba padėti raginimu tuoj pati
ranka.

Nieko
Jis rodos buvo

munistė, kuri ir su “pačiu" ilgiems metams j kalėjimus, pradėti statyti greitus prę-

E X T R A

Kag norite sužinoti apie iš-

nezinau.
an:„ ta aonornla »« Stalinu yra “ant tu’. Dabar o tūkstančiai žmonių buvo kybos laivus, kilus karui A- ganymą, esu liudytojas išgany- 

Ti< t-ndn« Ana Pauker yra Rumunijos iššaudyti arba velka katorž- menka turėtų dideli ir grei- mo_D. Diskevičius, 112 White

KAS MUMS RAŠOMA
v’alctvh&s valA-žift užsienių reikalų ministeriu, ninku jungą įvairiose dar- prekybos laivyną, 

je tada, kada musų bolševi-I^t faktiškai ji yra tikrasis oų smvyKiree.
kiškas veikėjas Mizara da- Rumunl?.'s. valdovas, nes Ana Pauker yra Maskvos KAIP TAPTI PILIEČIU?

I .iotnvnc st., VVestfield, Mass. Kaipo mes 
u4-Za.lrvonių

Lietuviai Nemėgsta Mas
kolių

Maskoliai, ar rusai, lietu
viams nedraugai. Nuo Pet
ro didžiojo laikų (1672—
1725) Maskolija plėtė savo 
ribas, grobė silpnesnių tau
tų žemes sykiu ir Lietuvos 
plotus, iki gabaus visą Lie
tuvą paglemžė (apart Prū
sijos, kuri tekd Vokietijai/, badais

Užėmusi Lietuvą, lietu- monę.

“Perkūne dievaiti, 
Nebausk žemaitį;
Mušk gudaA?
Kaip šunį rudą”.
Stalino užmačios tokios 

pat, kaip buvusiu caru

Kitas man » nesupranta- 2, Lietuva
buržua- mą ir vykdys Maskvos in- centai. Kreiptis į

laikui atėjus, bus pasi- tatymai su reikalingais klau 
ruošęs perimti krašto valdy- slInais *r atsakymais. Kainamas dalykas apie generolą tos Baltijos šalys.

pat, naip ouvumu vai u —, Černių vratas, iš kur jis . 4na, Pauker yr • u-4l •
grobt silpnas tautas, jų tur- prisirankiojo tiek medalių kl1^ Jos *evai Ru" ^ruk^as, „kaip Hjtleno
ta ir žeme pasisavint, žmo- ir žvaigždžių. Paveiksle jis jnuniJ!>s žydai, nebuvo pro- gaueitenai vykdė Berly- 
nes naikint, silpnint ju tau- parodytas visas apsagsty-

kmftėkb Vokierijai)' tinę atsparą, apsyaigint pa- tas kaip maršalas Tito, ar
letarai, bet biznieriai. Bet no nurodymus.
Ana Pauker yra gryniau- Ana Pauker yra moteris

lietuvio tautinę są- kaip “trečiojo reicho” 
vėliau sumaskolinti. ?alas Geringas. Kad

sios rūšies komunistė ir ta- budelė. Jos
gene- ’^as^ dirbanti proletariato žudystė, jei

viską kaibą paneigė, mo- užimtos šalies varda panai- rolas gali turėti medaliu nau^a1"- Už komunizmą Ana >,a naudos.
kyklas uždarė: net spaudą kint. ‘ tai nieko įstabaus. Bet visgi Pauker Yra sėdėjusi kalėji- -----
lotinu raidėmis uždraudė. idomu butų žinoti už ko- me ” nuo Pat jaunatvės bu-
Tikslas buvo lietuvius su- Labai skaudu kaip po kiUP narsius žygius’genero- vo aktinga judėjime,
maskolinti. Neklusnius “u- komunizmo skraiste lietu- jas Černius tų medalių kry- ’ ^avo komunistinį išmoks 
kazui” trėmė Sibiran. į iš-viai mulkinami, svaigina- žiu, ordinų ir kitokių blėk- ^imą Ana Pauker gavo ka 
tremtu vietoves atkėlė savo 0 iš apsvaigėlių, daro-į galių ............... * 1
kolonistus, kurie užuot dir- mi klusnus stalinberniai, 
bę jiems duotą žemę, plėši- uoliai tarnaują Maskoliuos 
kavo. vogė, šnipinėjo, lietu- labui. Tiek kai kurie ap- 
vius skundė, valdžiai įdavi- svaigsta, kad drįsta vadint 
nėjo, vien už tai kad jie bu- pavergtą Lietuvą “įšlais- 
vo ir norėjo likti lietuviais, vintą .. J^ai akyplešiškas 

Lietuviai atmine Lietuvos pasityčiojimas is lietuvių 
dievą Perkūną, maldavo: kančių Lietuvoj esančių ir

nebaido zmog- 
Maskvai iš to

M. P.

Skaitykit Naujienas •••
laikyti po visą pasaulį, 
na Vokietijoje, Olandijoje,

norime įsuegu, jeigu 
ganymo neatbojate! Heb. 2-3. 

Gelbėkitės, Gelbėkitės, Gelbė- 
Informacija free. (25)

“KELEIVIS”
636 Rroadv.av,

So. Boston 27, Mass.

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

nę kraujo cirkuliaciją, čemery- 
g čia yra vartojama nuo drugio, 
* nuo gumbo, nuo geltligės, nuo 
į škropulo ir nuo sukrekėjinao 
g kraujo, čemeryčios šaknys jau 
" yra vartojamos per 3000 metų, 
5 ir musų čemeryčia nėra suka- 
2 pota, bet yra tokia, kaip užau- 
$ gus. Supiaustykit čemeryčios 
J gerą šaukštą, Įdėkit Į keliškėlį, 
« užpilkit šiltu ar šaltu vandeniu 
5 ir už valandos galit gerti arba 
§ Įdėkit unciją čemeryčios j bon- 
k ką vyno ar stipresnio gėrimo ir 
§ galit gerti po valgių, čemery

čios svaras $1.35.
ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

:: x s s s a a;x;

1 ŽODYNAS
J Angliškai - Lietuviškas ir 
g Lietuviškai - Angliškas
•į A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. ' 

KAINA 12 DOLERIŲ 
Pinigai reikia siųsti su už

sakymu :
DR. D. PILKA 

516 E. I5roadway 
South Boston 27, Mass.

Atsiųsta Paminėti

Dr. K. Grinius, Atsimini-
prisirankiojo? Įėjimuose ir Maskvoje, kur nrui ir Mintys, pirmoji dalis,

Atsimenu kada tai skai- viss* Kominterno išleido “Patria” Tuebinge- «
čiau vieno eksbolševikiško mokslą. Užtat kada į Ru- ne, 1947 metais, 304 pusią- «
generolo Barmino knvga munD3 atėjo rusų raudono- piai. |
kaip jis išliko gyvas iš Sta- ? armija, su ja kartu grižo Ką tik gavome storoką |
lino kruvinosios pirties. To- Maskvos ir Ana Pauker tomą Dr. K. Griniaus “atsi- J
ie knygoje eksgenerolasĮ tuoJ paėmė vadovauti minimų ir minčių” iš laiko- J 
Barmin aprašo vieną lietu-iPumu n i j os “susovietini- tarpio nuo Griniaus jaunys- 
višką generolą, Radų-Sin-'rr?up - Kai Ana Pauker su tės iki 1900 metų. Knygos 
kevičių. Sako
Rusijos valdžia
Maskvą Lenkijos ir Baltijos vifafla ateidavo i talką 
šalių atstovus “pasikalbėti skva. *r vietoje esanti rusų atsiminimai apie 
apie nusiginklavimą”. (Jau arrnija- ir A arpo laikus, apie
ir tada Maskva mėgo kitus "

‘Auszros” 
lie-

TŪKSTANČIAI lietuvių yra iib
TŪKSTANČIAI jų dabar gyvei-- -------------- ...... • , , - -------

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietmtų nuginkluoti...). Taigi, tame 
(ii savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, vra pasitarime iš rusų pusės da- 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai. Jūsų paijstami. Jie nori su Ju- Jyvavo tūlas buvęs caro ka-
mi* NAUJIENOSS|ienu! iivietintieins lietuviams tarpininkauja, ''minkąs Novickis, o Lietu- 

elbia ju prisiunčiamus paieikojimua giminių ir pažįstamų, v ą atstovavo generolas Ra- i 
NAUJIENOS spausdna raitus žinomų Lietuvos rašytojų ir dus-Smkev i č i u s. Barmin 

Ir,„4. Vftiedžisl niešia tuos traainuus įvykius, ku- -nkn-

APIE

Tikra Teisybė

SOVIETŲ RUSIJĄ

:: :: s :: :: a :: :: ’a:
IKŠK \1 DARBO ANT KARMOS
Turiu 35 metų patyrimo prie far

mų ir įlarž'.vių darbo. Katram ar 
katrai reikalinjras ištikimas darbi
ninkas ar iraspadorius, prašau rašy
ti man žemiau nurodytu adresu:

M. .1. W. c-o A. Bokus, (27)
R. D. 2. Greenfield Center, N. Y.

Reikia Darbininko Anl Karmos
Paieškau darbininko prie farmos 

<iar)>o. Galėtu kas ir per vakacijas 
atvažiuoti biskį padirbėt prie šieno. 
Patyrimo nereikia. Oras geras ir 
valgis neblogas. Galėtu ir vedusi [Ki
rą atsišaukti, kad tik be mažų vai
ku. Mr. Stasiūnas, (25)

R. D. 4, Cortland, N. Y. i

žurnalistų, kurie vaizdžiai pieiia taos trekingus įvykius, 
riuoa teko išgyventi Lietuvai PW,P“kutinius 
Sakytuose raštuo
imomšką* terorų iii karo pradžios,
PaC,SkaitPyed"m?NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių į 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
"ept”k,"‘- 1

Oleafloi matams 9S.OO; ai Chicaaoa riba kaina metams 96.00;

o išgyventi Lietuvai per pmuuuiuj 
e rastuose pasakojama teisybe apie pirmąją bolševikų 
i. šlykščių "liaudies seimo" rinkimų komediją, ne- 
i terorą iki karo pradžios, o paskui "rudosios oku-

Pr ’ BIŲSnTl ČEKĮ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

P NAUJIENOSint Is Balatad CM««* «, DI

tako:
“Perpildytoj salėj buvo 

vienas Lietuvos generolas 
kurio uniforma buvo labai 
graži n- blizgėjo didesniu 
skaičių kryžių, žvaigždžių 
ir juostelių, negu uniformo* 
pačių garsiausių pasauli
ne karo vadų... generolas 
kadus-Sinkevičius atrodė 
man tikras operetės ko- 
mandienaus prototipas”.
Novickis ir Radus-Sinke- 

vicius nustebino visa ta 
“nusiginklavimo” jovalą* 
kada jie karstai apsikabino

— arba —
Komunistų Diktatūra Faktų 

Šviesoje.
“Kelei- 

ta-
knyga uk ką išėjo iš spaudos. Ją išleido 

Sovietu Rusija gyvuoja .iau nuo 1917 metų.
beveik niekas užsieny nežino 

Taigi būtinai buvo rei- 
Stalino Diktatūrą fak- 

čia vieni tik fak-

Tokia 
vis.” Nors
čiau tikros teisybės apie ją 
-“^nežino net ir komunistų vadai 
kalinga tokia knyga, kuri parodytų 
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim
tai, vien tik teisybė. Knyga dioelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakvmu? prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broad^ay*
KELEIVIS’’

So. Boston 27, Mass.

Reikalingas Darbininkas 
ant Farmos

Darbas nesunkus ir ant visados. 
Darbininkas gali būt ir nepatyręs 
prie farmos darbų. Atsišaukit greit.

Geo. Shalna. (22)
R. D. 1, Hubbardsvillc, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau Antaninos Normantaitės- 

Arlauskienės, kilusios is Telšių ap
skrities, Nevarėnų vaisė., Sarakų 
kaimo. Amerikon išvažiavo prieš 
1914 metus. Prašau atsiliepti šiuo 
adresu: Bronius Stembrus.

Kempten-Allg. Lithuanian Camp, 
Schlosskaseme, U. S. Z<jne,
Germany.

Aš Mary Gusėiutė-Ginkus, kilusi i 
iš Anglininkų, Stakliškės parapijos,' 
Ignaciaus duktė, ieškau pusbrolių Jo-

NL'O UŽSISENĖJUSIV. ATVIBŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jto 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžiu 
nudegimų. Jos taipgi pašalina ma
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimy 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančias ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite moncyj 
orderį j: (42)

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

CICERO 50, ILL



I
No. 23. Birželio 9 d., 1948 m.Puslapis Aituntas

DALYVAUS DELEGATŲ AR GIRDĖJOT? 
PRIĖMIMO VAKARIENĖJ Ar girdėjot, kad šį sek-

Birželio 19 d. šeštadieni madienį birželio-June 13 d. 
vakare South Bostono Lie- 1948 m. Bostone nebus nei 
tuvių Piliečių Draugijos vieno lietuvio, nes visi išva- 
svetainėj Įvyks šauni vaka- žiuoja i Tremtinių Ratelio 
rienė LDD ir LSS suvažia- ruošiamą, ilgai visų lauktą 
vimo delegatams priimti, pirmąjį pikniką - gegužinę. 
Kiek jau teko patirti toje kuri Įvyks Brocktone. Ro- 
vakarienėje dalyvaus ne- muvos Parke. Pradžia 2 vi. 
mažas būrelis svečių iš po pietų. Šokiams grieš ge- 
Brooklyn, N. Y. Žada daly- riausias lietuvių Al Stevens 
vauti Bronė Spudienė, A. orkestras. Juoko ir linksmu- 
Buivydienė, U. Križinaus- mo iki ašarų. Visas pelnas 
kienė, Vincas Kalvelis, K. skiriamas badaujanti e m s 
Balčiauskas, S. Briedis. J. broliams ir sesėms Europo- 
Žvingilas-Stvingle, J. Kru- je.
tūlis, J. Paknys, U. Balas, Autobusai pradės svečius 
V. Liobis, Jonas Buivydas, vežti 1 vai. po pietų nuo 
J. Gloveskas, Povylas Kriau “Darbininko“. Tad iki pasi- 
čiukas ir gal būt dar dau- matymo gegužinėj.
giau draugų

Laukiama svečių ir iš ki
tų kolonijų. Todėl vakarie
nė bus tikrai įdomi ir verta 
atsilankyti susipažinti su 
tolimųjų kolonijų priete- 
liais ir turėti malonų pa- 
žmonį.

Rengimo Komisija.

Atvyko Stasys Ališauskas

Narsi Mergaitė ir Jos 
“Boyfrentas“

Panelė Joyce Reardon, 
graži 22 metų raudongalvė 
iš N. Belmont. X. C. atvyko 
i Bostoną, užėjo i vieną ka
vinę ir sėdėjo ramiai, iki 
prie jos prisisėdo neprašy-

NORI ĮVESTI RUSIŠKĄ CENZŪRĄ AMERIKOJ C. I

KELEIVIS. SO. BOSTON

Amerikos komunistai yra nutarę boikotuoti filmą 
"The Iron Curtain” ir prie kai kurių teatrų jie pasta
tė pikietus, kad žmonės neitų to filmo žiūrėti. Kol 
komunistai ramiai pikietavo, niekas i juos nekreipė 
dėmesio, bet kada jie pradėjo trukdyti žmonėms Įei
ti i teatrą, tada Įsimaišė policija ir čia matyti, kaip 
Xe\v Yorko policija tuos rusiškus cenzorius išvaikė. 
Dabar komunistai nebevartoja smurto prieš tą fil
mą. o dėl jų "boikoto” dar daugiau žmonių eina pa
žiūrėti. kaip rusiški šnipai dirba Amerikoje ir Kana
doje. ,

O. IR DARBO FEDE
RACIJA IŠVIEN

šį pirmadienį Massachu
setts valstijos darbininkų 
unijos, C. 1. O. ir Darbo Fe
deracija, susitarė laikytis 
bendros politikos ateinančio 
: udens rinkimuose. Unijos 
pasirašė “politini paktą” 
diibti išvien. Prie unijų su- 
- itarimo prisidėjo ir “Ame- 
rieans for Demokratic Ac- 
tien" liberalinė grupė.

Sutarta bendrai dirbti, 
kad darbininkams nedrau
gingi kongresmonai ir sena- 
toriai nebūtų išrinkti ir taip 
pat sutarta vesti bendrą agi
taciją į ries kai kuriuos dar
bininkams nepalankius Įs
tatymus.

Unijos ir liberalai sutarė 
griežtai kovoti prieš komu
nistus ir prieš Henry Wall- 
ace "trečią partiją”. Savo 
pareiškime unijos sako, 
kad \Vallace “nėra darbi
ninkų draugas”, nors jis ir 
stengiasi pagauti darbinin
kus ant savo meškerės.

Atsidarė 12 Naujų Dirb
tuvių

Bostono “metropolijos” 
ribose praėjusį gegužės mė
nesį atsidarė 12 naujų dirb
tuvių, kuriose dirba iš viso 
300 darbininkų. Taip pra
neša Bostono prekybos rū
mai.

M. Vaidyla Lankėsi 
Bostone

Pakeliui iš Nevv Haven, 
Conn. A. L. T. konferenci
jos, Mikas Vaidyla, Ame
rikos Lietuvių Tarybos iždi
ninkas pirmadieni buvo at
vykęs i Bostoną ir buvo su
stojęs pas J. Arlauską. Ant
radieni jis vėl išvyko i Chi- 
cago.

RADIJO PROGRAMA

’ lengva- 
i sovietu

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

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

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

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Wrtrhes - Jewelrv - Diamonds 
Kadios - Electrical Appliancea

379 W. Broad*ay. So. Boston
Tel. ŠOU 4649

Lietuvių Radio Korjiora- 
cijos programa ateinantį ne- » 
dėldienį iš W0RL stoties, ‘ 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir' 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika.
2. Dainos.
3. Kalbės adv. Kazimie

ras Kalinauskas, SLA 45-to 
Seimo Rengimo Komisijos 
Pirmininkas.

4. Pasaka apie Magdutę.

Tel. ŠOU 2712 arba B1G 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Sandariečių Seimas Birže
lio 18-20 dd.

Didžiojo SLA seimo pro
ga Bostone bus daug kitų 
seimų. Tarp kitų Įvyks san
dariečių seimas, prasidės 
birželio 18 ir baigsis sekma
dienį iš ryto, birželio 20 d. 
Seimas posėdžiaus Sanda
ros svetainėje ir Copley Pla- 
za viešbutyje. Pirmadieni, 
birželio 21 d. vietos sanda- 
riečiai delegatams pasitik
ti rengia vakarienę So. Bos
tono L. Piliečių svetainėje.

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

MINIŲ ŽINIAI
Juozas širvinskas. kuris apie 

1915 metais iš Argentinos at
važiavo j U. S. A.—iš kur jis 
paėjo iš Lietuvos man nežino
ma—mirė Bostone ir paliko di
doką sumą pinigu, kuriuos pa
siims valdžia, jei neatsišauks 
giminės, su tinkamais darody- 
asaig savo giminystės. Visi su
interesuoti kreipkitės prie (24)

Adv. F. J. Bagočius 
302 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

APSIDRAUSKNUOLI- 
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į . (33)

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

SO 8-2483

A. J. NAMAKSY
SEAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0918
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Mas«-
Tel. PArkwey 7-1233 W

je, kaip “pažangų 
tikiai traukiami 
šnipų tinklą.

Įdomiausias filmos mo
mentas yra “atviri žodžiai" 
vieno prasigėrusio rtisų ka-

Praeitą penktadieni, bir- tas jauniklis ir paklausė ją. AŠ MAČIAU “THE IRON 
želio 2 d. Mrs. Rožė Ali- ar ji laukia savo "boyfren- CURTAIN”
šauskienė iš Cambridge ir to”. Mergaitė nieko jam ne- Kadangi lietuviški bolše- 
Dr. Landžius-Seymour bu- atsakė, bet atidarė savo vikai taip daug rėkavo apie 

,e- "mūvi“ kprs nesenai pasiro- 
teati-uose vardu “The

dusio tremtinio Stasio Ali- ir tik tada pasakė: "štai Iron Curtain". tai ir aš nuė- pitono, kurs girtas pasako- 
šausko, 21 metų technikos mano bovfrentas. o tu neš- jau jo pažiūrėti, nors šiaip ja, kaip jis prie Stalingrado 
studento. Jaunas studentas kis sau”? Jaunikaitis taip ir jau retai kada mane tevilio- verbavo “savanorius“. Jis 
atvyko į Ameriką pas savo padarė, bet iš išgąsčio jis ja visokie "muvink-pikče- sakosi paklausęs kareiv ių, 
motiną, kuri gyvena 9 Hun- nubėgo pas pirma polieinin- riai". kas nori eiti savanoriu prie-
ting st. Cambridge, o Dr. ką ir jam pasiskundė, kad Filmas "Geležinė uždan- šo pulti. Kai niekas neatsi- 
Landžius - Seymour padėjo raudongalvė grasinusi ji nu- ga" padarytas pagal Igorio;šaukė, tai jis giriasi iš eilės 
Mrs. Ališauskienei sutvar- šauti. Policininkas patikri- Guzenko užrašus, kaip jis dešimti sušaudęs, o yienuo- 
kyti
kartu
jos sunaus 
sys
Cambridge.

v muui mu- albane, u ei auudie 
vo išvykę Į Nevv Yorką pa- rankinuką, išsiėmė revolvt 
sitikti iš Vokietijos atskri- rj, atstatė ji i tą kavalieri

įsakymus

Berniokai Grįžo 
‘Atostogų

Du Bostono berniokai 
vienas 17 metų Alan Ro
berte. ir kitas Edvvard Hol- 
ler 18 metų. “pasiskolino" 
iš vienos Cambridge krau
tuvės 1389 dolerius ir prieš

įeisią ant zoozio 
namečių kalėjimo 
nuo Bostono...

is jau 
netoii

j LU1IU
, ™ i pulkininkasPer jo rankas ėjo visi 1

api-
žod ž i us ž va i gy i > i n i n kų 

grasina Ji pa
siusti i Maskva, i ka t rasi-

Savaitgale Žuvo 6 Žmonės
Per praeitą šeštadienį ir 

sekmadienį. ant Naujosios' 
Anglijos kelių žuvo šeši' 
žmonės automobilių nelai
mėse. Žuvusiųjų skaičiuje' 
yre keturi vaikai ir du suau
gę žmonės. Ypatingai liūd
nas įvykis atsitiko su 19 
mėnesių berniuku Albert' 
Schultz, jį suvažinėjo Lyn- 
ne jo tėvas su savo troku, 
kai jis norėjo atbulas įva
žiuoti į savo kiemą ir nepa
matė, kad vaikiūkštis stovi 
ant kelio.

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

ir nao 7 iki 8

546 BROADWAY
BO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

kvą ir iš Maskvos. Tuo bu- 
Guzenko

I gėręs didvyris atsako klau-
mėnesį laiko kur tai išnyko. Harvardo Istoriko Nuomonė 
Per mėnesį laiką juodu pra- žinomas Harvardo moks- 
valgė pavogtus pinigus ir Jainės istorijos žinovas, pro- 
praeitą sekmadienį prisi- fesOrius Arthur Schlesinger. ,1 r,u..u ;a 
statė policijai Las Vegas buvo pakviestas kalbėti mokratinių 
mieste. Nevada valstijoj, inžinierių suvažiavime ir sa- m< -i paslaptis ir kartu jis, 
Jie pasisakė turį kišenėj tik- kė, kad Hemy \Vallace yr; gyvendamas laisvoje Kana- 
tai vieną centą ir esą visą Ru’sjįos įrankis 
dieną nevalgę. Kartu prisi- prieš Ameriką.
pažino, kad jie pavogę vie- Istorikas Schlesinger ma
nos krautuvės pinigus. Las no kad karo tarp Rusijos 

išveng
no,
ir

simu: Kur yra kita toki ša-
K ^ '.’V,.zenk? : *uz„m.0J°» lig, kuri savo tarnautojams 

kaip , Rusija veisia snipus užsieniui »>e už baus • gra- 
demokratiskose salyse, l^^ip«sjna pasiusti juos namo? Iš

z:nia> apie de- Įjggų kur vra kita toki 
salių ginklavi- >• ?

Filmas “The Iron Cur-
kovoje doje. lalėjo palyginti Rusi- tain" turi gražių ir ispudin- 

su gų “kavalkų” ir gal ncblo-.? s žmonių gyvenimą 
Kanados gyvenimu.

Vegas policija berniokus ir Amerikos galima 
sulaikė ir po ateiklausimo tj Užtenka sustiprinti lais- 
Cambridge policijos jaunus vajj pasauli tiek, kad Rusi- 
vagisėlius grąžina namo. ja negalėtu turėti vilties ka- 
kur jie turės pasiaiškinti dėl ,.ą iaįmėti ir taika bus išlai- 
vagystės. i kvta.

Dorchesterio L. P. Klubo 
Narių Susirinkimas

Įvyks penktadienį, birže
lio 11 d. 8 vai. vakare, klu
bo patalpose, 1810 Dorches
ter avė. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti. Valdyba.

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

Tel. TRObridgre 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL, arto Central •<

CAMBRIDGE, MASS.

ToL ŠOU 2805
dakIabas

J. L. Pasakantis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nao 9 ryta iki 12 4iea*

447 Broadway
SO. BOSTON. MAS8.

gai pasitarnaus antibolševi- 
r kiškai propagandai. Bet
LrUzenKo -a- jau jjs gana silpnas

T) n. gąlv°J°- r ir didesnio įspūdžio nepa-
ragauau jis nutarė atideng- f|ar0 j
ti Kanados valdžiai visą ru- ' _________
c-iškų šr.ipų tinklą. Filmas.
stengiasi parodyti Guzen
ko-; į , :gyvenimus, abejones; 
ir padaliau jo apsisprendi-

Porą
stebėio

metų
lvgino

I.

Pakels Taksus Už Nuo
savybes Bušų Streiko Rodos Nebus

Miesto majoras Curley į Autobusų ir gatvėkarių 
pirmadienį sakė, kad mies- darbininkų streikas, kurs 
to taksus teks kelti ir už grėsė iškilti, neįvyks. Unija 
tūkstantį dolerių nuosavy- ir darbdaviai susitarė dėl 
bės reikės mokėti apie 55 uždarbių pakėlimo ir šį tre- 
dolerius taksų. Tai butų re- čiadienį unijos nariai bal- 
kordinis mokesčių pakeli- suos, ar jie pritaria tam su
mas, net po 8 su puse dole- sitarimui. Bet busų ir gat- 
rius nuo tūkstančio. 1947 vėkarių kainos, sako, bus 
metais taksai nuo nuosavy- pakeltos, kad padengus už- 
bės buvo 46 doleriai su pu- darbių ir algų pakėlimo iš- 
se. 1 laidas.
,, K a k s » s s s fa s a'a s a a a; a a m a a-a'X8Į«S««WX«'» »'« » * - » ~ - “ “ ” “ “ “ - ” - “ ..

TREMTINIŲ RATELIO BOSTONE PIRMASIS J
PIKNIKAS—GEGUŽINE į

SEKMADIENI, BIRŽELIO-JUNE 13 D., 1948 M. |
BROCKTONE—ROMUVOS PARKE

Pradžia 2 vai. po pietų.
Įdomi programa. Geri laimėjimai. Dalyvauja Tremtiniu £ 

linksmieji broliai. Lietuviški valgiai bei gėrimai. Komiško S 
sporto varžybos; dalyvauja seni ir jauni. Solo dainos. Akor- .J 
diono muzika, kaip subatvakary Lietuvoje. Šokiams grieš n 
garsusis Al Stevens orkestras. Tautiški žaidimai.

Autobusai svečius pradės vežti 1 vai. po pietų nuo "Dar- « 
bininko”. Kviečiame visus, senus ir jaunus.

RENGIMO KOMISIJA. ?

Bagočių duktė baigė 
mokyklą.

P-lė I >iana Bagočiutė, ad-
mą “pasirinkti laisvę”. Fil- vokato Fortūnato ir p. Bi- 
mnje matyti daug paveikslų lutės Bagočių jaunesnioji 
:š sovietų ambasados tar- duktė, baigė kūno kultūros 
nauto ;; gyvenimo, jų bai- mokslą ir gavo B. S. laips- 
mė, kad juos negrąžintų į nį. Ji lankė kolegiją, kuri 
Ruriią. Jų savitarpis šnipi- dabar yra sujungta su Bos- 
nėjimas. Neblogai padaryti tono Universitetu, 
paveikslai apie “penktos Linkime jaunai gradian- 
kolonos'" veikimą Kanado- tei šviesios ateities.

JL
Musų suvažiavimų delegatams, pagerbti 

— Rengia —
LSS 60 ir LDD 21 kuopos

BIRŽELIO-JUNE 19, 1948
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE

SLA 45-to SEIMO PR1E5SEIMINIS

PIKNIKAS!
Rengia SLA Antras Apskritis

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO-JUNE 20, 1948

Lake Chauncy Parke
VVESTBORO, MASS.

Pradžia 1 vai. popiet.

Visus ir visas kviečiame dalyvauti šiame piknike. 
Turėsit progos susipažinti su SLA Seimo delegatais. 
Be to, šiame piknike kalbės:

SLA prez. adv. William Laukaitis 
SLA sekr. Dr. M. J. Vinikas 
“Naujienų” red. Dr. P. Grigaitis 
Buvęs SLA prez. St. Gegužis 
“Sandaros” red. M. Vaidyla

Meno programą išpildys Gabijos choras, Aušrelės 
choras ir Worcesterio moterų ehoras.

Šokiams gros gera orchestra. Rengėjai.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikriniai

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.
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Kampas E ir Silver gatvių, South Bostone

Prsdžia 7 valandą vakare

\ ist:s kviečiame dalyvauti. Turėsim progos susipa
žinti su mus draugais ir prieteliais. atvykusiais iš ki
tų miestų. , ,

Bus skanių valgių, bus programa ir šokiams puiki 
muzika. ' , . RENGĖJAI.

MIKOLO LEMEŽIO ŽINIAI
Miknlas I^mežis, kurs taipgi buvo žinomas kaipo Michael 

Lemish ir kitokiais jo pavardės iškraipymais, kurs pirmiau 
gyveno South Boston, Mass.. ir vėlesniais laikais išvyko j 
Detroitą, jei vra gyvas, lai atsišaukia pas adv. Bagočių. 
Svarbus reikalai jo naudai. Jei yra miręs, lai kas žino apie 
jį tuoj susirašo su adv. Bagočium, pas kurį jis paliko testa
mentą : (24)

ADV. F. J. BAGOCIUS,
302 W. Broadway, South Boston, Mass.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

. APDRAUSTI
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movera)

Perkrauatom
čia pat ir j to- | 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
226 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS. 
TaL SOUth Boston 461«




