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Kongresas Nutaria Šaukti
Vyrus į Armiją
•

Po Trijų Mėnesių Pradės Vyrus Imti Armijon — Kon
gresas Pakeitė Socialinį Draudimą — Prezidentas Tru- 
iri nas Vakaruose Išdėstė Demokratų Programą.

Prezidentas Trumanas 
grįžta iš kelionės i vakari
nes valstijas. Eilėje prakal
bu prezidentas barė repub- 
likonišką kongresą už ne-

Vėl Leidžia Trauki’ 
nius į Berlyną

Rusai 
neleido

per 22 
nė vieno

valandas
amerikie-

priėmimą labai svarbių ista- čių ir anglų traukinio i Ber
tuliu. Prezidentas net* ža- lyną, bet praeitą šeštadieni
dėjo sukviesti kongresą i 
nepaprastą sesiją, kad jis 
apsvarstytų kovą prieš bran

vėl pradėjo leisti traukinius 
eiti i Berlyną su prekėmis. 
Blokada nuimta, bet kiek

■envbe, * namu statvbos rė- ilgai rusai leis Berlynui su-- . * V . . ** - / , , . • • 1 a- 1 _ YT 1*mimą ir kitus svarbius klau
simus.

Baigdamas savo posė
džius kongresas priima įsta
tymą apie vyrų draftavimą 
į armiją. Bus šaukiami vy
rai nuo 19 iki 25 metų am
žiaus.

Kongresas nutarė pakeisti 
socialinį draudimą. Senat
vės pensijoms ir pašalpoms 
bus išleista per metus 184 
milionai dolerių daugiau. 
Prezidentas tą bilių vetavo, 
nes skaitė jį neužtenkamu. 
Prezidentas siūlė, kad so
cialinis draudimas butų 
praplėstas, kad mokamos 
pensijos senatvėje butu žy
miai pakeltos. Šį pirmadie
ni kongresas iš antro karto

sisiekti su vakarine Vokie
tija, nežinoma. Rusai dabar 
reikalauja, kad visi trauki
niai, kurie eina į Berlyną ir 
iš Berlyno, turėtų aiškiai 
pažymėtus sąrašus prekių, 
kokias jie veža. Žmonių su
sisiekimas lieka ir toliau su
varžytas.

ČIA ŽYDAI TAIKINSIS SU AR/tBAIS

«iPadorus Žmogus 
Nesilaiko Sutarčių

Prezidentas Trumanas, 
kalbėdamas Eugene, Ore. 
trumpai apie užsienių poli
tiką sakė, kad jis pažįsta 
gana gerai Joe Staliną ir 
kad jis mėgsta “tą seną 
Joe”. Stalinas yra gana pa
dorus žmogus, bet prezi- 

persvarstė tą biliu ir ji pri- dentas pridėjo, kad su Sta
linu yra ta bėda, kad jis ne
įgali laikytis pasirašytų

ėmė prieš prezidento veto.
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Jungtinių Tautų organizacija prikalbino žydus ir 
arabus padaryti Palestinoj keturioms savaitėms ka
ro paliaubas. Bet taikos atstatymas dar tebėra prieš 
akis. Paveiksle matome palocių Rhodes saloje, kur 
bus sukviesti žydų ir arabų atstovai, kad jie, Jungti
nių Tautų atstovams tarpininkaujant, pasikalbėtų 
apie atstatymą taikos šventojoj žemėj. Taikos dery
boms tarpininkaus švedų grafas Bemadotte.

Juozapo Stalino Mirė Darbo Sekr.
Naujas Stebuklas Schwellenbach
United Press praneša Praeitą penktadienį, bir- 

naujausią stebuklą iš Sovie- želio 10 d. Washingtone 
tų ivušijos. Ten, pagal Juo-:staiga niuė-4darbo sekreto- 
zo Džugašvili-Stalino įsaky- rius Lcwis B. Schuellen- 
mą, upės, kurios teka į šiau- bach, sulaukęs 53 metų am- 
rę, pradės tekėti į pietus, žiaus. Sekmadienį jo kūnas 

su_ Pirmiausiai bus apsukta že- orlaiviu išvežtas i Seattle.
. įtarčių. nes “politbiuras”ImYn galva upė Pecora, o Washington valstijoj,

ICepublikonai Bal’ !jam neleidžia. .paskui ją seks ir kitos upės. įvyko laidotuvės.
„r “\Y»r Prezidentas Trumanas {š viso šešios upės bus nu- L. B. Schwellenbachauuju Ui ! mano, Rad pasauiyje yra vi_ kreiptos iš šiaurės į pietus, jaunose dienose buvo

Atstovų i-umai pnėmė bi-įgiemg užtenkamai vietos ir Stalinas apskaičiavo, kad raščių pardavinėtoju, 
liu, kad farmeriams už jų jeį Rusija nori taikos, tai Rusijai daug naudingiau, kui dirbdamas ėjo mokslus,
produktus butų garantuotos o Amerika gali i jei upės tekės ne į Ledi- buvo teisėju, senatorių ir

dviem jčgaugoti taiką, jei laikysis šluotąjį vandenyną, bet į vyriausybės narys. Jis buvo
vvriausybės pasiūlytos pro- Kaspijos jurą. Iš to bus ke- liberališkų pažiūrų demo-
gramos. * leriopa nauda. Pirmiausiai, kratas ir mokėjo * darniai

.--------- ------ Kaspijos jura neišdžius, bendradarbiauti su darbi-
“MUSŲ GALIMAS PRIE- kai į ją atbėgs daugiau ninku organizacijomis

tvirtos kainos dar 
metams. 1948 metų gale 
veikiantis žemės ūkio pro
duktų kainų palaikymas 
pasibaigia ir jei kongresas 
nepriims biliaus, kad val
džia palaikytų ir toliau kai
nas, tai 1949 metais maisto 
kainos gali kristi. Kad įsi
teikus farmeriams atstovų 
rūmai nutarė pratęsti že
mės ūkio produktų kainų 
palaikymą dar 2 metams.

ŠAS
Anglijos

RUSIJA”
oro maršalas,

vandens, o tose naujose upė 
se galės veistis žuvys ir tų

kur

savo
laik-
pas

Sir Hugh Walmsley, karo žuvų ikrais Stalinas žada Senatas UŽ Karišką 
aviacijos viršininkas, kelia pavaisinti “draugingų kai-į Pagalba
reikalavimą, kad Anglija mvnn flmlAmatnc
stiprintų savo karo aviaciją 
tuoj pat. kad “musų gali- kad Stalinas 
mas priešas Rusija’

mynų diplomatus. . ., A ,
Nėra jokios abejonės! Am<‘rlkp senatas M bai-

;ad Stalinas tą padarys, je pl^ke uz pa-
pirma^tik politbiuras jas nesutruk-

Daugelis republikonų pro- <iu kartu pagalvotų ir tik- dys to plano Įvykinti 's Pa"‘* Vakaių Eui >-
testuoja, sako kainų palai- tai paskui spręstų ar pradė- 
kymas yra Roosevelto “nau- ti karą ar ne. Jis sako, Ang-
josios dalybos” išmislas ir jįja turi būti pasiruošusi ru- 
republikonai turi tą atmesti. sį pradėtą karą baigti per- 
Bet republikoniški atstovų galingai.
rūmai tą bilių visvien prie- ‘ ---------------
m e ir 
styti.

pasiuntė senatui svar- JAPONIJOS DARBININ
KAI JUNGIASI J UNIJAS

Japonija 1950 metais tu
rės apie 10 milionų darbi
ninkų suorganizuotų į Įvai
rias unijas, šitaip sako Dr. 
Iwao F. Ayushawa Japoni- 

darbo santykiu komisi-

GUBERNATORIŲ SUVA
ŽIAVIMAS SVARSTO 

RINKIMUS
Nevv Castle, N. H. įvyko 

visu valstijų gubernatorių į jos 
suvažiavimas, kuriame bu- J°s direktorius. Jis dabar
vo aptariami bendrieji atvyko į Ameriką susipa- 
klausimai, o paskui repub-Į zmti su šio krašto darbimn- 
Jikonai ir demokratai gu-įkV Judėjimu ir papasakojo 
bernatoriai svarstė jų par- spaudos atstovams apie

RUSAI TURI GREITŲ 
ORLAIVIŲ

Amerikos žurnalas “Avia- 
tion Week” praneša, kad 
rusai turi pasidirbę pagal 
vokiškus planus labai grei
tų lengvųjų orlaivių, kurie 
lekia greičiau už* garsą 
(virš 700 mylių per valan
dą ). Sako, rusų orlaiviai 
skrenda 745 mylias per va
landą. Iš Anglijos praneša, 
kad rusai turi ir labai grei
tų valykiiniais motorais va
romų sunkiųjų bomberiu.

pos valstybėms. Turėdama 
šitą senato pritarimą Ame
rikos vyriausybė gali paža
dėti savo karišką paramą 
kitoms valstybėms nebijo
dama, kari vėliau senatas 
tokių pažadu nepatvirtins.

Pagal Amerikos konstitu
ciją visas sutartis, pasirašy- 

, tas su kitomis valtybėmis, 
senatas turi patvirtinti 
dviem trečdaliais balsu.

Abejoja Dėl Stalino 
“Padorumo”

Massachusetts gubernato
riaus padėjėjas Arthur W. 
Coolidge, atsiliepė į prezi
dento Trumano kalbą, ku
rioj jis vadino Staliną “se
nu Joe” ir “padoriu žmogu
mi”, kurs betgi negali laiky
tis savo pasirašytų sutarčių.

A. W. Coolidge sako: 
-Massachusetts gyventojai, 
kurie turi giminių užjūriuo
se. nemato nieko padoraus 
tame. kad Stalinas vis dar 
laiko 68,000 italų belaisvių 
po to, kai kautynės jau se
nai pasibaigė; jie nemato 
nieko padoraus tame, kad 
500,000 lenkų civilių laiko
mi nelaisvėje Sovietų Są
jungoje ; nieko padoraus ta
me, kad lietuvių šeimynos 
yra išskirtos ir išblaškytos 
po Azijos koncentracijos 
stovyklas Rusijoj.

Suversti kaltybę ant “po- 
litbiuro” ir numazgoti Sta
liną nėra jokio pamato. 
Stalinas yra atsakomingas 
už visus sovietų žiaurumus. 
Jis nėra padorus žmogus.

Atvyko 20 Lietuvių 
Tremtinių

1948 m. birželio 13 d. 
laivu Ernie Pyle atvyko iš 
Vokietijos 20 lietuvių trem
tinių. Pakeliui į Nevv Yorką 
laivas 4aiį keleivių išsodino 
Kanadoje, kurių tarpe 28 
lietuvius (18 moterų’ir 10 
vyrų) namų luošos ir kito
kiems darbams. Į New Yor
ką atvykusieji lietuviai išsi
skirstė pas gimines bei 
draugus. Atvyko:

Mykolas ir Magdalena 
Barauskai su dukra Rymai- 
te ir sunum Stanislovu: 
Henrikas Ditėnas, JAV pi
lietis; Agota Butkienė; Ja
nina ir Vytautas Januškiai 
su sunum Vytautu; Anta
nas Mačionis; Vytautas 
Meškelė; Auselija ir Felici
ja Paslavičiutės; Antanas 
Pocius; Vytautas Šatkus; 
Izabelė Sirutienė ir Pijus ir 
Angele Venclovas su dukra 
Aušrele. Atvykusis Pijus 
Venclova yra tikras brolis 
Lietuvos okupantams ru
sams tarnaujančio komisaro 
Venclovos, su kuriuo jis pa
skutini kartą matėsi 1940 
metų birželio mėnesio 13 
dieną. L. G. K.

Kongresas Skirstosi Prezidento 
Rinkimų Agitacijai

JR ■ - —----------
Priėmė Bilių Apie Išvietintus Žmones — Skubina Daug 
Svarbių Bilių — Vargu Besuspės Visus Svarbiuosius Bi
lius Priimti.

Vokiečiai Spręs Apie 
Savo Valstybę

Generolas’Clay, Amerikos 
karo vadas Vokietijoj, pa
skelbė, kad vokiečiai patys 
galės spręsti, ar jie nori tu
rėti vakarinės Vokietijos 
valstybę ar ne. Per prievar
tą vakarinė Vokietija nebus 
kuriama. Jei vokiečiai ne
norės bendradarbiauti su 
Amerika, Anglija ir Fran
cija kuriant vakarinę Vo
kietiją, jie galės laukti, kol 
rusai susitars su aliantais 
dėl sudarymo vieningos Vo
kietijos valstybės.

Palestinoj Karas
Jau Sustojo

Pagal Jungtinių Tautų į- 
galiotinio Bemadotte pasiū
lymą Palestinos karas lai- 
kimai sustabdytas. Praeitą 
penktadienį žydai ir arabai 
nustojo muštis ir dabar 
Jungtinių Tautų organiza
cija bandys žydus ir arabus 
sutaikinti. Kol kas abidvi 
kariaujančios šalys laikosi 
karo paliaubų, o kur dar 
mūšiai eina, ten tarptauti
niai prižiūrėtojai skubina 
tarpininkauti.

Karo paliaubos padary
tos keturioms savaitėms. Jei 
per tą laiką nebus surastas 
koks nors sprendimas Pa
lestinos klausimui, tai vėl 
gali iškilti mūšiai tarp žy
du ir arabu.

tiįu nusistatvmus rinki- 
muose.

Republikonai gubernato
riai pasisakė daugumoje už 
gubernatoriaus Thomas De- 
vvev kandidatūrą, o demo
kratų gubernatorių tarpe 
daugelis pasisakė prieš pre
zidento Trumano kandida
tūra. Texas

smarkiai augantį darbinin
kų judėjimą Japonijoje.

SUŠAUDĖ SEPTYNIUS
BELGŲ KVISLINGUS
Belgijos teismo sprendi

mu ši pirmadienį septyni 
belgų fašistinės partijos na-

NEW JERSEY SKELBIA
SI K. K. K.

Asbury Park, N. J. yra 
mažas miestelis, kuriame 
iki šiolei nebuvo nė vieno 
negro. Praeitą savaitę ten

MĖSOS KAINOS VĖL 
PAKILO

Chiieago? mėsos biržoje 
i kainos praeitos savaitės ga- 
; le pašokt iš naujo į viršų ir 
pasiekė rekordinio aukščio. 
Gyvų gyvulių • kainos nieka
da nebuvę šaip įskilusios, 
kaip dabar. Dabartinės kai
nos vra augesnės, kaip jos 
buvo 1929 metais prieš mė-

STALINAS NĖRA POLIT- 
BIURO KALINYS

Valstybės departamentas 
\Vashingtone nepritaria pre 
zidento Trumano nuomonei, 
kad Stalinas yra “padorus” 
žmogus, kurs laikytųsi su
tarčių. jei “politbiuras” jam 
leistų. Valstybės departa
mentas mano, kad Politbiu- 
ras valdo Rusiją, o Stalinas 
valdo politbiurą.(Politbiuras 
yra Rusijos komunistų par
tijų s politinis biuras, į kurį 
įeina 14 bolševikų vadų). 
Stalinas yra diktatorius ir 
jei jis butų padorus, jis ga
lėtų laikytis sutarčių.

apsigy veno vienas negras i sos birže-achą.
radio inžinierius Leroy Hut- Daugelyje vietų vartoto- 
son. Dvi dienas po jo apsi- jai pradeda boikotuot bran- 
gyvenimo ties jo namais Ku šią mesi. r.cs nebegali jos 
Klux Klano žmonės u'degė ipirkti. Bet kainos visvien 
didelį kryžių, tuo įspėdami kyla.
negrą kraustytis iš namų. 
kuriuos jis ką tik nupirko.

nai buvo sušaudyti už ben- 
gubematorius dradarbiavimą su naciais 

B. H. Jester sako, kad de- per karą. Tie belgai buvo
mokratai gubernatoriai iš-|“rexistų” partijos nariai. , _c ..........
kels naują kandidatūrą, bet iie tarnavo naciams, kaipo Dabar policija stropiai"da 
kas bus tuo kandidatu, jis šnipai ir savo tautiečių iš- boja negro namus, kad fa" 
nepasakė. , davinėtojai. šistai jo neužpultų. "

Nauji jl! cechoslovakijos 
prezidi ’it'i — rinktas Kle- 
ment (iottvr. ki, komunistų
partijos vadai

ŽYDŲ POGROMAI ARA
BŲ KRAŠTUOSE

šiaurės Afrikos kraštuose 
arabai vietomis daro žy
dams pogromus. Maroko ir 
praeitos savaitės gale Tri
poli miestuose įvyko užpuo
limų ant žydų. Yra nemažai 
aukų. Arabai keršija žy
dams už Palestinos ivvkius.

SUGAVO 39 NELEGA
LIUS IMIGRANTUS
Iš Meksikos i Cbicagą at

vyko 39 meksikiečiai nele
galiai pasislėpę viename 
troke. Bet kaip tik jie pa
siekė Chicago, imigracijos 
agentai juos tuoj paf pa
ėmė į savo globą ir pradėjo 
apklausinėti. Pasirodė, kad 
jie visi atvyko nelegaliai 
viename troke, kurs turėjo 
dvigubą dugną. Meksikie
čiai važiavo 1,500 mylių su
guldyti troko dugne, kaip 
silkės, o pats trokas buvo 
prikrautas melonų. Policija 
stebisi, kaip jie išliko gyvi 
taip vežami.

MAŽIAU MAISTO REI
KĖS IŠVEŽTI

Europos derlius šiemet 
yra daug geresnis, kaip per
nai ir Amerika per ateinan
čius metus galės sumažinti 
savo maisto eksportą bent 
20 nuošimčių. Taip prane
ša Amerikos žemės ūkio de
partamento ekspertai.
RUSAI GALI PASIEKTI 

ATLANTĄ
Internacionalinis komite

tas Londone studijuoja Eu
ropos klausimus ir sako,kad 
Rusija dabar yra gerai gin
kluota, turi patobulintų gin
klų, stiprią aviaciją ir, jei 

I rusai norėtų, jie lengvai ga
lėtų užkariauti visą Europą 
iki Atlanto vandenyno. Eu
ropos tautos negalėtų rusų 
sulaikyti ir praeitų ilgesnis 

• laikas, iki Amerika galėtų 
mobilizuoti savo jėgas ir 

, rusus išvaryti iš Europos

Šios savaitės gale kon
gresas nori išsiskirstyti va
saros atostogoms, kurios 
bus panaudotos rinkimų ko
vai prieš besiartinančius 
prezidento ir naujo kongre
so linkimus. Baigiant darbą 
kongresas dirba paskubo
mis ir vargu besuspės visus 
svarbiuosius bilius išspręsti. 
Daug svarbių reikalų pa
liks naujam kongresui sprę
sti, kurs susirinks tiktai po 
naujų metų.

Praeitą savaitę kongresas 
priėmė ir lietuviams svar
bų bilių apie įsileidimą į 
Ameriką per 2 metus 200,- 
000 išvietintųjų žmonių. 
Bet senatas ir atstovų rū
mai priėmė skirtingus įsta
tymus, todėl šią savaitę 
vyks suderinimas abejų bi
lių ir, kada skirtumai bus 
išlyginti, .tada bilius bus 
abejuose rūmuose patvirtin
tas.

Kongresas turi būtinai 
pasisakyti dėl vyrų drafta
vimo į armiją. Senatas tokį 
biliu jau priėmė- n atstovu 
rūmai jį dar svarsto. Taip 
pat dar lieka išspręsti pini
gų skyrimas Marshallo pla
no vykdymui ir eilė kitų 
svarbių klausimų.

Ateinantį pirmadienį, bir
želio 21 d., Philadelphijoj 
pradeda posėdžiauti repub
likonų partijos konvencija, 
kuri turės išstatyti partijos 
kandidatą i prezidentus. 
Partijos ir kongresas dabar 
jau dirba rinkiminėj nuo
taikoj ir visi dabar priima
mi įstatymai daug svers rin
kimų kovoj, nes aiškiau pa
rodys partijų programą, 
kaij) rinkiminiai pažadai.

POLICIJA IŠVAIKĖ K/
TALIKŲ DEMONST

RACIJĄ
Vengrijos sostinėje Bud; 

pešte tūkstančiai katalik 
[suruošė sekmadienį prote 
to demonstraciją prieš va 
džios parėdymą perimti k 
talikiškas mokyklas į va 

j džios rankas. Kulkosva 
džiais ginkluota policija d 
monstraciją išvaikė ir aje 

, tavo virš 100 žmonių. V 
liau suimtieji buvo paleis 
“išskyrus 14 aiškiu faši 
tų".

VASARINĖ SLOGA YR. 
PAGYDOMA

Vasarinė sloga, ari 
šienligė (hay fever) gj 
būti greit išgydyta, fa 
skelbia Bostono daktar; 
kurie tą ligą dabar gy< 
vaistais ir įšvirkštimu. Šie 
lige serga labai dauge 
žmonių, iš kiekvienų 2 
vienas žmogus apserga v 
saline sloga. Iš tos sloge 
jei jos negydyti, ilgaini 
gaunasi dusulys ar astma

FRANCIJA PRITARS 
KARINEI VOKIETIJA

Francijos parlame 
baigia s varstyti Lond 
susitarimą dėl sukūrimo 
karinės Vokietijos vai 
bės. Susitarimas bus pa: 

1 tintas.
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MARSHALL PLANO 
“TAISYTOJAI”

, tų reparacijų kainas pagal 
savo “išmanymą” ir... nu-

--------- stato labai žemas kainas.
Amerikos kongresas losią Panašiai buvo daroma su 

prieš visą pasauli liūdną Rumunijos ir Vengrijos re- 
komediją. Vyriausybės pa- paracijomis.
siūlymu ir tam pačiam kon- Amerikos konsulai tose 
gresui nutarus buvo priim- šalyse atsidėję seka, kiek 
tas taip vadinamas Mar- prekių rumunai, vengrai ir 
shallo planas Europai atsta- suomiai rusams pristato ir 
tyti, sustiprinti ir paruošti, kokias kainas rusai už tas 
kad vakarinė Europa galėtų prekes skaito. Ir štai ką pri- 
laikytis prieš Rusijos agre- skaito amerikiečiai stebėto- 
singą politiką. jai:

Taupumo sumetimais kon
visus pinigų skyri

mus daro iš dvejų kartų: 
vieną kartą nutaria ir pri
ima pati reikalą, o paskui 
iš antro karto nubalsuoja 
jau nutartam reikalui skirti 
pinigus.

Svarstant pinigų paskyri
mą Marshall plano vykdy
mui Amerikos kongresas 
ir sumanė sulošti negražią 
komediją. Atstovų rūmuo
se, užukampio politikieriai, 
kurie “taupumu” nori pa
žvejoti balsų, nutarė suma
žinti Europos atstatymui 
skiriamas lėšas bent 25 nuo
šimčiais. Vieną kartą ap
svarstė. iščiupinėjo visus 
skaičius, apsvarstė planus ir 
pasisakė už, o paskui, kai 
reikia skirti lėšas, sako 
NE.

Amerika dabar yra “pa
saulio vadovas”. Bet jei 
“vadovas” rodo toki begal
viškumą. nepastovumą ir 
nenusivokimą, tai kas to-

gresas "Rumunija jau pasiuntė 
Rusijai visokių gerybių, ku
rios pagal teisingą vertinimą 
kainuotų ne mažiau, kaip vie
ną bilioną dolerių.

“Vengrija pasiuntė verty
bių. kurios pagal rinkos kai
nas. butų vertos ne mažiau 
pusės biliono dolerių.

“Tai reiškia, kad rusai, nu
statydami žemas reparacijų 
gerybių kainas, jau paėmė iš 
tų šalių daug daugiau gerybių, 
negu Rusijai priklausė pagal 
taikos sutartis. Rumunijos at
sitikime Rusija jau paėmė 3 
su puse kartus daugiau, negu 
jai priklausė. Vengrijos atsiti
kime. kuri vra mažesnė

KELEIVIS, SO. BOSTONrr»- _ - r- — -
KRYŽKELĖJE ŽYDI PROPAGANDA...

Sovietai yra meisteriai maitinti pasauli propaganda. Paveiksle matyli rusų iš
kabintos milžiniškos iškabos Berlyne, prie sienos tarp amerikiečių ir rusų zo- 
ntp Viename šone parašyta: “Dėmesio, tu dabar Įeini i amerikiečių okupuo
tą miesto dali. kur viešpatauja amerikoniška demokratija ir kur norima už
smaugti vokiečių tautos plebiscitas...”, o rusiškame šone maskoliai parašė: 
“Dėmesio, tu dabar Įžengi i rytinę miesto dalį, kur viešpatauja demokratiška, 
apsisprendimo teisė ir kur tu gali paduoti savo balsą už \ okietijos vienybę...”

lonių negausi. Veikia teisingu- yra, nes komisijos priešaky 
mas“. je yra Izaokas, o ne jis.

Taigi, Bimba džiaugiasi, Bimbos “demokratijoj’ 
kaiP kad viskas Lietuvoje “de- nuteisimas jaur.ų 

Rumunija. rusai jau paėmė
dvigubai daugiau, negu jiem 
priklausė.

“O dabar Rusija Paver^ia į rusiška

mergaiciu

o ne preziden- kia, kad “teisingumas, - !_• r?fiktyvi™ nesumokėtą balansą tas Faktas yra. kad jauna kia 
i propagandos kapitalą komu 
nistu naudai“.

Keis Savaite
dos puslapius garsina, kad 
“Socializmas laužo aštuntą 
prisakymą — nevok .
Gromyko Siūlėsi...

Jungtinių Tautų saugumo 
taryba praeitą savaitę turė
jo nemažai juoko, kada Ru
sijos atstovas Gromyko pa-

Benešas Lauk!
Čechoslovakijos preziden

tas Eduardas Benešąs pasi
traukė iš savo vietos. Iš ant
ro karto tas cechų vadas už
leidžia prezidento vietą 
Kvislingui: pirmą kartą 
Hitlerio pastumdėliui Ha-
kai, o dabar Stalino pastum sj<iuiė, kad Rusija yra pa
dėliui Gottualdui. Abu kar- sį, uošUsi pasiųsti i Palesti- 
tu totalitarinė diktatūra savo kariškus stebėtojus, 
prarijo cechų demokratiją, ~karlu su kitomis suintere-
o Benešui teko būti tos tra
gedijos auka ir 
gu liudininku.

Dėl Benešo mažai 
lies ašaras. Po vasario

____ __ valstybėmis ir
atsakomin- ^en(}i-ai į rižiurėti, kad Pa

lestinos karo paliaubos bu-
*as tu gerbiamos.

‘ Dar ir paliaubos nebuvo

motomis

per-
versmo, kuriam jis nenore- priimtos. bet Rusija jau 
jo ar nemokėjo, o gal ir ne- siulė įkeitį savo koja Į alie- 
galėjo pasipriešinti, jis jau
bebuvo tik politinis lavonas, 
išmestas i istorijos šiukšly
ną. Kadangi jam netiko 
kvislingo rolė, tai jis pasi
traukia, bet cechų tautos 
laisvės atstatymo kovose jis 
vargu bevadovaus. Du kar
tu sunkių aplinkybių 
čiamas, jis be šūvio nuvedė 
savo tautą i diktatūros jun
gą, tai, rodos, ir cechams 
užtenkamas rekordas.

Benešo tragedija, jei žiu-

juotą šventąją žemę: Gro
myko net nusistebėjo, kodėl 
Rusija nebuvo pakviesta tą 
padaryti.

Į rusų “pasiūlymą” Ame
rika atsakė trumpai “ne”. 
Mat. visi žino, kad “dėdė 
Juozas”, Įėjęs i bažnyčią, 

vel" mėgsta lipti ir ant altoriaus. 
Daug saugiau toki “gerašir-

nni« bet iai< nieks nešim- t di” laikyti už durų.nius, oet jais nieks nešim tai rod ir čechams - -
pina, neremontuoja. Atėjo ^nk’mas rekordas. D- p «r *uva , . .
žiema, ir žmones rūpinas:: o! Benešo tragedija> jei žiu. Šių metų birželio 1 d. 
kas bus, jei vanduo uzsals. j t plačiau, vra Ameri- Stuttgarte,. \ okietijoj, lie-

asi audėja M. Dvo- Rog altiškos politikos pa- |uvllJ mzinenjos statybos 
daras. Teherano ir .Jaltos kuopos maisto sandėlyje 
“susitarimai” nuvarė Bene-ivienas amerikietis serzan- 

Mes negalime norma- §a j Stalino glėbi, o Stali- tas paliko savo šunį ir išėjo, 
liai dirbti, — pareiškia Ki- nas‘ kaįp h- Hitleris, suval- Vėliau i sandėlį atėjo lietu- 

“demokratijoj”, rovo, Molodotudo ir Lukov- g0 tuog “gudruolius", kurie eilinis, paėmė kas jam 
buvo reikalinga ir išėjo du
rų neužrakinęs. Seržanto 

...... .. šuo atsistojo prie durų, su
reikalingiausių dėl darbo' Visos vonietijos paitijo.* koja paspaudė rankeną ir 
dalykų — žibalinių lempų. atmet.a Londono planą su- pabėgo...
ir. be to, visos musų komi- daryt>,'akannes Vokietiją Atvykęs seržantas savo

mergaitė, gimnazistė buvo Bimbos “demokratijoj . .uuiuumuuu u g0-----------  c._.
nuteista kalėti tris metus! • 'kur valstybės priešakyje nikovo, rajonų pirmininkai, jam pasitiki.

Šitaip Rusijos “geradary- Bimbai teisimas jaunų stovi prasigėręs lėlė “prezi- -„ klek besistengiant, ta- Vokiežiai
«tę” įvertina "C S Moni- mergaičių į kalėjimą trims dentas , rusiskos žvalgybos ciau negalime gauti patų

kiai vadovybei gali pasiti- tori’ ‘bendradarbis'joseph metams atrodė “tikrai de- Izaokai vykdo teisingumą, 
keti? Ką turi galvoti Euro- C. Harsch. įmokratiska . ... . nAr_ k-r „imant') kad mer’
pos tautos kurios, suplana- Kitaip sakant, Rusijos lėl^a^ J raitė nutekta ' i
vo savo ūkio atstatymą ir diktatūra pasirodė mokanti .ę
pasitikėjo Amerikos pagal- ir “nekaltybę išlaikyti ir

prezidentą Palecki, jis gaitė nuteista neteisingai, 
visą valandą skambina i bet nieko negali padėti ir 
Vilniaus kalėjimų raštines tik degtinėj ieško savo sąži- 

kur ra merrai- nei nuraminimo. Bimbai tas

xxC to, visos musų komi- xakarme. _ - ---- —
sijos, kaip ir mes patys, sė- valstybę be rytines \ okieti- šunies neberado ir kai suži

bę popieriaus lape- 11 dąr gnezemu atmeta nojo, kad vienas lietuvis i r .Ruhro — "—
ba? kapitalo pasidaryti.” Vagia,. A ,Džiaugiasi Rusija, nes ir dedasi geradariais. Mums P. ta jnergai
kongreso pigus politikie- lietuviams tai nėra joki nau- laikoma, net nieko nesu 
riai geriau negalėjo Mask- jiena, nes mes girdime, kaip zin0' Lacla jam įteikia, kal
vai pasitarnauti, kaip ap- rusai giriasi Lietuvą “išva-
karpydami Marshall plano davę”. Kraštą pavergė, bet 
pažadus ir savo pačių bai- sakosi davę laisvę... 
savimus. Maskva teisingai ---------------

avi uuv99
lakaijavai •/Inmab vi tie ’ ivmvrvi ctttc“

po prezidentui, prašymą Keista ta Bimbos “demo- 
žiaurią bausmę sumažinti kratija” ir dar keistesnis 
ar pasigailėti, jis sako, kad tas pats “demokratas” Rim
tai ne jo žinioje reikalas ba.

oime ne popieriaus lape- “ ^ar .£nezciau 
srities

. , , . kontrolę,tarybų atsto- Vokiečiunnr\axn.’nnrina • . *-
• i va suprasti.30-tais komunistinio režimo non vieningos valstybes

lio!”
Iš tikrųjų,

i w *x /1 at i e

metais, Lenino elektrifika-!

atmeta
tarptautinę paliko duris nerakintas, tą

lietuvį smarkiai apdaužė, protestus leng-į T£
x c? cvvvvmvc viunao

žmogus ir rašo mums: “A- 
11 merikiečio šuva yra daug

Kuri tauta ne

rijos ir Stalino “piatiletkų”, uk?o kontrole’ visiską savo. daugiau gerbiamas, kaip ei- 
paprastai Įvykdytų 150 nuo-1 Bet dar ienįvjau ' !lnil !.švietintas zm°gus —

gali sakyti, kad Amerikos 
kongresmonai Į tarptautinę 
politiką išeina su savo rin
kimine politika ir kai buvo 
reikalinga laimėti Italijos

DAR APIE BIMBOS 
“DEMOKRATIJĄ” Rinkimai “Geriausių iš Geriausių

Praėjusių metų gruodžio balsavo 99.45

su prasti p p m
kuimynų baimėj Liįdna> bet tai faktag 

nenoias palikti Ruhro nėra prasmės nes
s„ ir plieną vokiečių bu- njeks iž (0 0 ’

^„kd^OkS°:a^ d- daUgiau

n-^^Sn^ro";^ ..DŠit?me atsitikim* -sa 

ną ginklams kalti ir kaimy

simcių per keturis metus J Vokietijos 
amžiuje, tenka posėdžiauti įr J 
prie balanos, o dėl stokos 
popieriaus apyskaitas tenka 
vesti ant stulpo! Ir tai de
dasi ne kur nors šiaurės aši
galyje arba kokioje
“fašistinėj" valstybėj’ o pa 
čiame SSSR centre Kalini 
no apygardoj, netoli Mask 
vos.

Ne ger

angli

nuošimčių, 
nuoš., 
nuoš.

10 ar 20 metų. ir tt. Mažiau kaip 98 nuoš. 
ir dabar, rinki- balsų neraista. 

mus “laimėjo” komunistų Vis dėlto įdomu, kad viso 
Palecki nePartinių blokas. šimto procentų niekur ne-

rygioni. Viename miesčiuke 
viena gimnazistė buvo nutei
ta trejus metus kalėti ir buvu ... -- ,
išgabenta i Vilnia.^ UaUii neužmirštama diena — perdau&
mus. įtakinga asmenybė dėl ^aš.° , 301 Nr kas (lyg dabar dar kas nors «us
tos gimnazistės teiravosi Pa- kaiP ^lai pnes 10 ar 20 tiki jų laimėjimais ), jei-
leckio. norėdama užtarimo tai Vnmnnirtn * teto
gimnazistei. Paleckis pats te
lefonu visą valandą teiravosi 
nuteistosios gimnazistės po
Vilniaus kalėjimų kontoras, ir cūozL<S ' vis”ur" 'mikika 1"" "re,n"' k-vml3 negauname. Atrodo, J“ ,
Vis dėlto “prezidentas” (Prezi- j • • - muzika, ragina: kad mu nutarimu tenais Wolcott
dentas?-) nieko nesužinojo ir ^mos, šokiai, syentadiems- “—Darbuokis, drauge de- : ‘ nutanmų tenais
nieko nepešė. O dėl patiektojo kas (tziau?smas • putate,,Eidamas Stalino ke- aįįakvs"
gimtazistės vadavimo prašy- Svarbiausia, mat, yra iš keVa\s7' , ,. kad

jis tepasakė, kad ir nors ko pasirinkti — vienas vie-
norečiau pazyme-

Keleivyje” paskelbtas .
rinkimus, tai jie balsavo'už n?as pranešimas iš Lietuvos 21 dieną Rusijoj Įvyko “rin-Ukrainoje — 99,99 
Marshall plana o kada ten ir tarP kitko buvo papasa- kimai” Į vietines tarybas. Moldavijoj — 99,94
rinkimuose bolševikai pra
kišo, tai jie pažadus įžmir- 
šo ir apkarpo visą planą. 
Amerikos vidaus politikoj 
kandidatai mėgsta daryti 
balsuotojams visokius paža
dus ir paskui juos užmiršta, 
bet tarptautinėje politikoje 
toks savo draugų suvedžio
jimas rodo visišką nepriau- 
gimą “pasaulio vadovavi
mui”.

Rašant šias eilutes dar 
nežinia, ar plačiau žiurin- 
tieji senatoriai ir kongres
monai atstatys atstovų rū
mų nubrauktas lėšas. Bet 
kaip bebūtų nutarta, pats 
tas kongreso tupčiojimas ir 
svyravimas yra labai kenks
mingas dalykas.

kotą toks atsitikimas: * Kaip prieš 
“štai graži, šauni iliustraci- ^ip lygiai 

ja apie vadinamąjį Lietuvos 
“prezidentą“ Justiną

nams pavergti? Tokios ga
rantijos vokiškoji demokra- 

, tiia duoti negali, o todėl ir 
-,’Iau ir ?u PaciU de- Vokietijos kaimynai pasiro- 

dytų lengvapėdiški, jei ne- 
iektų tarptautinės Ruhro 

kontrolės.
rūpės- Vokiečiai protestuoja, nes 

jie tikisi pasinaudoti Vaka- 
varžytynėmis. Ti-

P. problema” pasirodo 
visoj savo šlykščioj nuogy-
bėje.
“Žymusis Literatas”

Antanas Bimba “Laisvė
je” pagimdė naują “žymų 
literatą” — Joną Kaškaitj. 
Kodėl jis “literatas” ir ko
dėl “žymus”, to Bimba ne
paaiškina.

Lietuviamsb jei- J M.et.u bėgyje niekas iš į-ų-Rytų
metų. — “Šią dieną į musų gu visi kaip vienas balsuotų rajoninio vykdomojo komi- kėsime‘ .
vietines taiybas išrinkti ge- už komunistų sąrašą. teto narių ne karto nedaly- njeko negelbės.'
riausi musų šalies žmonės. “Stalino keliais” 'aV° musy tarybos posėdy- _ . _
Linksmumas viešpatavo tą Naujai išrinktuosius at-
dieną gatvėse, aikštėse, kol- stovus pO€tas pe(iOr Bielkin kvmn
chozuose. \isur muzika, ra<nnn• , • , • . -------- »
dainos, šokiai, šventadienis- drauee de. v^ai 7eSait"Ul!?'('Ant‘ko^i krikštijo ^natorių"“^ bundojiartHr'n^J^

nar
vavo musų tarybos posėdy
je. Siunčiame i centrą musų 
nutarimus, bet jokių atsa-

---- ------------ tas žymusis
kad jų protestai Plunksnos kankinys yra ži- 
'elbės. nomas is tokių eilių: “putė,

Tafto “Socializmas” >,'IUs vėjas torsi iš bur‘
. Vienas republikonų parti- gu’ šitokia ž

vadas, kongresmonas noeziri TnnaO ..zvėf ;s Atriju__ poezija Jonas Kaskaitis įsi-
Pa_ laužė i •”

Melžimo menas ir
PROPAGANDA

mo
jo. prezidento, vardu prašymai nintelis komunistų ir vadi- 
rasoma. bet reikalus spren- namųjų nepaitinių, kuriuos 
džianti
tė?

speciali komisija.

Suomija, Rumunija ir 
Vengrija susilaukė iš Rusi
jos “dovanos”. Rusai suma
žino toms šalims reparaci- 
jas,.. dar nesumokėta repa
racijų dalis buvo sumažinta

socialistu” vien už'tai, kad muri^“l‘ž7n" Wtare l 
Taftas remia bilių apie na- je tai vra nulri mų statybos palaikymą. (lavatki^kai tfki^hS-1’“18 

Už Tafto “socializmą” mo ,1 Imk,, i, ’y'lyy2-
pa- socialistai neduotu nė penk- nedliavoioM i aį,<leJ?s 

x_ , ~ n pennavojo Maskvos hormo-
_  _ Latys bolševikai

"dėl musų 
traktorių stotis)
viikšrinių traktorių, bet bai arti ^ntnr> vi m nūn k,i .
plūgų neprisiuntė, dėl to morgičių ir namų statybom “vTdli”8™^- " ,,anasys 
vėl teko arti kaip ir se- biznierių interesai JeiTu'r P^udO;

jeigu ir skaitytų, 
nėra popieriaus).

“Ir dar
Kokie tie Stalino keliai?
Rinkimų kampanijos me- 

5 tu “Izviestija" pravedė an- ti musų neūkiškumą, 
ketų (atsikla simą), kurio- reiškia “Krasnoznanr 
’e buvo klausimas ir apri kolchnzninl-ac 
trukumus tai biniame dar

jis taip pat išrinko komunistai, kety (atsikla -imą), kurio- eiSK'ia . hrasnoznamenco” tuko. Bet Wolcott “žino ge 
sąs tik tos komisijos narys sąrašas, jokiu kitų komuni- je buvo klausimas ir apie kolchoznmkas Petin, — riau”. Mat, kongresmonas 

O jos pirmininku net ir ne įis, stų partija nepripažįsta ir “trukumus tarybiniame dar- nei musų MTS (mašinų- Wolcott yra bankų komisi- , i .fęaska.1.tl
ir “pre- rinkimuose neleidžia ‘ daly- be”. Nežiūrint baimes, vis faktorių stotis) prisiuntė jos pirmininkas ‘ ’ P° ^erkslenanma

savo

bet Izaokas, štai tau
zidentas’’! Paleckis, beje. la-' vauti. “Pas mus___ _____
bai girtauja, dažnai ji reikia ninku, nėra kapitalistų, nė- kiek pasakyti teisybės. št< 

ra eksploatacijos (išnaudo- keletas atsakymų: Musų 
jimo) ir nėra kam, tiesą sa- raj°no tarybos trukumas 
kant, spausti liaudi, kad buvo tas, kad ji dirbo be

nėra dvari- dėl to kai kas išdrįso bent 
Štai

- a- 11 ?a’ kėlę, kurios
širdies yra bankų, romjs

. ----------- žino,
kaipo verkšlenančią davat-

kvailomis asa- 
ir panašus

kaip ir se-arti
niau.

anket?? iš i negali pasipelnyti, ten jam' 
lz\estijų išnyko. Mato- jau ir “socializmas”

kad ati- Politikierius Wolcott, sa-. ---- —..... .. .............. ..............------------------------------- ............ “laimiTi- --- • i» . .

Jis dėl tos žinios 
kias savo pastabas 
je”:

“Ir kas iš to išėjo 
ko. Toji ‘Įtakinga asmeny 
nieko nepešė. Paleckis pasakė 
kad ‘tokius reikalus sprendžia 
speciali komisija’, o ne jis
nas- idies valios klastojimai. Namai sutrūnijo, -------- .

“Bet tai juk puiku, tai tik- Toliau “Izviestija” iliust- darbininkų skaičius išaugo, apsakomu džiaugsmu, ne-i sake: 
rai demokratiška! Nei su jta- ruoja didžiuli rinkimu “lai- gyvenamų patalpų trūksta. J^ciomis prisimena "" 

npi «ii VvSioie t i _ •_ * t KTaIf/sIf Ja au KOI*’CSpOMCl C Tl t O
tokių pat

vežte išvežti iš pobūvių.”

A. Bimba, žinomas “de
ja. Bet literatas_ jo atstovaujami “interesai” tikras “flnn” 1S n pora Ii nasinolnvt; t.— • Il0P

is jo, tai

J. D.mokratas” iš Maskvos
šūkauja, džiau- j; J>a:?jskai.t^ žmutę veidmainiškai apibudino savo darbe buvo atsilikę ir rnai, apsižiūrėjo, ........... ....... .

ir sako: žiūrėkite, Į f rinkimus “pats” Stalinas, ■dirbo blogai” — pareiškė dengia “paslaptis” “laimin- vo akloj socializmo baimei , P1VLKIN,NKAS TASSO-
Maskva mus mvli. ii tai J?kraisąmoningai %amir^am 5̂ Mitišinsko rajono vykdo- go ir džiaugsmingo” DairneJ’! JEV C.Rl^n

deda to-
“Laisvė-

per pusę. Bolševikai dėl tos -1Sb ^a?kvos.. ?sa- iškreiptu jos valią’’ — taip aktyvo. Dėl to ir kolchozai“dovanos” šukauia. džiau. kjm?’ .Paslskaite zinutę -- p y ą iaip ’ ’ ’ ’ •

Sįasi
ip mus myli, ji 

net reparacijų naštą "mums 
sumažino.

Tikrovė yra betgi visai 
kitoki. Reikalas tas, kad Ru
sija išsiderėjo iš Suomijos, 
Rumunijos ir Vengrijos 
aukštas reparacijas ir pas
kui pasilaikė sau teisę pati 
nustatyti pristatomų prekių 
kainas. Pavyzdžiui, Suomi
ja pristato rusams laivus, 
popierą ir kitus išdirbinius, 
o rusai nustato tų pristaty-

sąmoningai “pamiršdamas” Mitišinsko rajono
ki svarbų Įtakiningą m°j° komiteto pirmininkas, njmo pirmoj
.‘kaip MVD (vidaus'“Pas mus trūksta ligoninių le^nej.

— • Lx •• x i- __ Skaitant b

apie toki 
aparatą

gyve- nėra daug gudresnis už tuos! GRJŽO RUSIJON
‘socializmo”'biznierius, kurie per spau-

Pulkininkas Tassojev, ku-
rėikalų ministerija su savo ir maža kreipiama dėmesio Į Skaitant bolševikų laik-i . ~ . | ris buvo pabėgęs Į Angliją,

Ogi nie- armija) komunistu nartija darbo žmonių sveikatą” — rascių skiltis apie aprašymąidar. Pnes II pasaulinį karą,: vėliau nutarė grįžti į Sovie-
mocvki' J,. V z.™,, ‘ J oci P, i-lzvi-r. Hin’lrzw’ “flomAi/pnb’ctJn., „ f .. klirię nnklaiKi^ ovionfi V^I 1 t,1 Ruoiio i«. JI 1-1J-

‘Matai mano arklį— 
‘Trud”!Ji ir klausk! Jo galva dides-

ka, nei su kyšiais prie Lietu- mėjimą”. Maskvoje už ko- Nekokie reikalai ir su van- 
vos prezidento neprieisi Ir ma- munistų ir nepartinių bloką deniu. Nesenai įrengė šuli-

kidnapintas’ 
su amerikiečių pagalba ir 
prievarta išvežtas į Angliją.

iai už-nto pasakojimas į n®» mums gi ne tai rupi!.,,” Anglai tą griežčiausia: 
rinkimų dieną,' Jurgunas.!ginčija.



BOSTON

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Puslapis trečias

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Lietuvių Gimnastikos į radėjo dalyvauti veikime.

Kliubas Vienas “galvočius”, kuriam
Birželio 4 d. Amerikos komunistai visada vaidina- 

Lietuvių Gimnastikos Kliu- si galvoje, kad pakenkus 
bas turėjo savo pusmetinius Milui, rašo “Vienybėj”, esą 
valdybos rinkimus. I‘er dau- F. 21ilas dirbęs ir laivų sta- 
geli metu Joe Petersonas- tyboje. O kas čia bloga? F. 
Pranckeviėius kliube buvo Milas i laivu dirbyklą, nuė- 
pirmininku. Buvo spėliota, jo valdžios pašauktas. Ir jis 
kad ji šiemet nebeišrinks, ten dirbdamas atliko šios 
nes prieš ji labai biauriai šalies patrioto darbą. O tas 
nusistatę komunistai, o “galvočius” kleda, itarda- 
tiems turavoja “broliai” mas Milą, kad jis buvo ap- 
tautininkai. Kada atėjo rin- leidęs kriaučius tik dėl (li
kimai, tai prieš Petersoną dėsnio pasipelnymo, 
bliovė ir mizariniai ir sme
toniniai, bet nieko neveikė.
Jis vėl tapo išrinktas A.LG 
Kliulk) pirmininku.

Siuvėjai Ruošiasi Rinki
mams

Lokalo pildomoji taryba 
paskelbė, kad siuvėjų spe
cialus susirinkimas Įvyks 
birželio-June 30, 1948, 11- 
27 Arion pi., Brooklyn, N. 
Y. kaip 7:30 vakare. Tame 
susirinkime bus renkamas 
naujas delegatas. Iki šiam 
laikui per tuos tris metus 
delegatu buvo J. Buivydas. 
Jo terminas užbaigtas ir 
kliaučiai rinks nauja dele
gatą.

Musų lokalas turi apribo
jęs delegatų tarnybą. Iki 
šiam laikui buvo du metai. 
Pereitais metais J. Buivy
dui pridėjo vienus metus 
ekstra. Iš to seka, kad da
bar delegatai, jeigu jie bus 
geri, tarnaus tris metus.

Delegatams pas mus lai
kas apribotas ir žmonės sa
ko: “geras dalykas!” Gal 
būt ir geras. Bet buvę dele
gatai, po dviejų ar trijų me
tų pertraukos, skverbiasi 
atgal i tą vietą. Kaip kas 
sako, kad reikia 
juos. Tai kam dar

Tiesa, buvo J. Buivydo 
parąšyta “K.” kad Milas 30 
metų. Milas yra 36 metų 
amžiaus. Tinkamas žmogus. 
Veiklus unijistas ir toks 
žmogus turėtų būt išrinktas 
kriaučių 54 skyriaus dele
gatu.
Marijonos Akelienės Gim

tadienis
Birželio 5 d. 1948 m. A- 

merikos Lietuvių Gimnasti
kos Kliubo name buvo su
rengtas pažmonys per Bro
nę Spudienę, Hellen Tiškus 
ir Urš. Križinauskienę. Ma
rijona Akelienė, B. Spudie- 
nės sesuo, nesenai dar ap
sigyveno Brooklyne. Bet 
per tą trumpą laiką įsigijo 
gana daug pažinčių. Jos 
gimtadienio proga dalyva
vo gana apstus būrys drau
gų, draugių ir giminių. Visi 
jai linkėjo ko geriausios 
kloties. Aš irgi nuo savęs 
Marijonai linkiu minėti dar 
daug, daug gimtadienių.

Kriaučius

SIOUX CITY. IOWA

VARYKLINIŲ ORLAIVIŲ LAIVYNAS DIDĖJA

Amerika pradeda užmiršti “užgerinimą” ir agresoriams “Įtikinti” jau pradeda 
vartoti ne vien kalbas, bet ir moderniškus ginklus gamina. Paveiksle matyti 
Burbank, Cal. orlaivių dirbtuvė, kuri gamina lengvuosius varyklinius kovos 
orlaivius. Tie orlaiviai gali skristi 560 mylių per valanda ir vadinasi “šauna
momis žvaigždėmis”. A.merika turi ir greitesnių orlaivių,' kurie skrenda grei
čiau už garsą, bet tų oriai vių fotografijos dar tebėra paslaptis.

Kas Girdėt Chicagoje Muravjojo laikais.

Phiiadelphijos Naujienos
Sėkminga Gegužinė bų sąskaitas. P. Pascall-Poš- 

Pii Uioji Philadelphijoįe ka paaukojo 6 sv. dešrelių, 
gegužinė praėjo sėkmingai: Ant I-aui inavičius, Kurmau- 
ją surengė i Ameriką atvy- skas, Urbonas visu nuošir- 
kę iš Vokietijos tremtiniai, durnu ir pasišventimu dirbo 
Tremtinių susirinkime buvo prie alaus baro. 
nutarta visą pelną, jeigu Visų negali ir atsiminti, 
gegužinė pavyks, skirti ba- Dar aukojo po $10: Ign. 
daujantiems tremtiniams Adomonis, C. S. Cheledin, 
Europoje. Taip pat iš anks- Chas. J. Roman, A. Kaniu- 
to nutarta patiems, iš gau- šis ir 2 bonkas degtinės, 
tojo pelno, pakuoti pakie-
tus ir juos išsiųsti.

Bet tremtiniai besiruoš
dami gegužinei liūdnais vei
dais vaikščiojo, nes visą lai- donis, P. ir Z. Kristoponiai, 
ką eras buvo lietingas ir J- Aleksiejus, p. Vaivada, 
šaltas. Maža vilties buvo, J. ir Alb. Nekrašas, M. Pa
kari saulutė pajėgtu švino manauskas, Z. Jankauskas, 
sunkumo debesis išsklaidy- S. Urbonas, Steponavičius, 
ti. Bet atėjus gegužės 9 d. Dr. H. Roman, Jatužis, Jan- 
visa bloga nuotaika išsi- son ir kt. mažiau, 
sklaidė, nes staiga ėmė sau- Jei per klaidą kieno nors 

auka nepaminėta praneškit 
p. Dantai, 622 N. 7-th st., 
Phiia 23, Pa.

Gegužinėj buvo pravesti 
komiški bėgimai maišuose.

tremtinių cho-
puošta didelėm ir mažom ras. O per garsintuvą pa- 
lietuviškom ir amerikietis- dainuota politiniai dzingu- 

ir- vėliavė- livkai.
Gegužinėj šokiams grojo 

Dambrausko

Po $5 aukojo: A. žvigai- 
tis, J. Liepa, K. Žadeikis (ir 
daiktą $10 vertės), Bras- 
lauskitnė, Budrienė, Dovi

lė žeme ritinėtis.
Jau 12 vai. Į .Mikolaičio

farmą važiuoti ėmė virtinės 
automobilių; kiti važiavo 
gatvėkariais, autobusais.

Gegužinės vieta buvo pa- Padainavo

kom vėliavom 
■ lėm.

Diena buvo pasakiškai P; Dambrausko orkestras. 
Dar kalbėtojui nebaigus graži ir šilta, čia susitiko Linksma — sako — buvo 

kalbėti kai kurie bolševikai kiti net visus metus nešima- n’ tiek!
veteranai Šiemet dalyvavo p.ra?.ėjo vilkų ?alsais sta?g‘ tę tautiečiai- Na> viena* ki’ Bet P- Vaišniui, geguž. 
anie tukstan’i "karo vetėra tU-' būt nepatiko, (tą vaišino alučiu. reng. k-to nariui tikrai ne-
apie tuKstanus Karo veteia- Į,a(j kalbėtojas sake teisybę Ir dar čia pat stovėjo linksma buvo, kai io pasi

nei a nųuapie Rusijos žiaurų šeimi-; tremtinių valgio stalai, kur skolintą lietuvišką Vėliavą
nanų. ..luziKaiine n dai- ninkavimą Lietuvoje. buvo išdėliotas tikras trem- (iš vieno kliubo) kažin

Po Dr. Grigaičio kalbos tinio dienos maistas: ir duo- koks dvasios ubagas niek-

Praleidus Kapų Puošimo 
Dieną

Tur būt niekur kitur
tokios didelės lietuviškos to narių. Muzikalinė ir 
sueigos, kaip Chicagoje per nu programa su tiumpomi 
kapų puošimo dieną Lietu- kalbomis tęsėsi apie porą dainavo “Keistučio
vių Tautinėse Kapinėse, valandų, o po programos ra, vedamas A
Ten susirenka ne tik chica- žmonės pasiskirstė po kapi- ėienės, paskui kalbėjo “San- kruopelių tniputis, o riebalu kė. p. Vaikšnvs turi da®
gisk.ai, bet atvyksta lietu- nes ir darže, kur buvo ren- daros- redaktorius M. Vai- reikėjo padidinamo stiklo, nemalonumo, nes iš tok&
viai ir is artimųjų apielm- giamas kapinių naudai pik-dv|a F, og,-amą baigė kad galėtum pamatyti - medžiagos vėlia™, 
kių. Susirenka visokių pa- rokas Oras šiemet, gegu- “Kanklių" choras ir pabai- taip mažai ju buvo. Kiek-'pikti. " '
Kl'aipU ZIBOnC^ r vi fi woo-»vmLrz^ « i-v* ! - * _ >

tučio” cho- nos juodos gabaliukas (at- šiškai pavogė (ir eina gan- 
l. Ste poną vi- svertas), ir pora bulvelių, ir das) ją išniekino ir sudras-

tik gal iš-
Nors musų mieste ne taip skyrus bažnytinius 

ir rinkti Jau mažai lietuvių, skaito- Chicagos Lietuvių Tauti- 
apriboti ma aP>e 100-tą šeimynų, o nes Kapines Įkūrė laisvų 

laiką, jei paskum tuos pa- dabar jau iš jaunosios gent- pažiūrų žmonės, kurie norė- 
čius ir vėl rinkti? Jeigu jau kartės nemažai lietuviukų jo turėti laidojimo vietą ne
rinkti, tai rinkti naujus, priauga ir nesišalina per priklausamą nuo kunigų ir i 
duoti naujiems išsilavinti. daug nuo savo tautiečių, jų sauvalės. Tos kapinės i- 

Rimti siuvėjai stato ak- ; bet iki šiolei beveik nė ko- kurtos jau rodos 37 metai, 
tingą ir darbštų darbininką k’*os draugijos bei kliubo Seniau, dėl katalikų ku- 
F. Milą. kandidatu i dele- nepavyko sutverti. Tiesa nigų bauginimų, daugelis 
gatus. Milas, kaip tik atvy- yra kuopelė SLA, bet jie tik žmonių bijojo tose kapinėse 
ko i šią šalį, 1922 metais, užsimoka kas mėnuo duok- laidoti saviškius, mat kaip
------------------------------------les ir viskas, nesigirdi, kad čia laidoti žmogų į “nešven-

ką nors veiktų. tintą žemę”. Bet laikui bė-
, . . , gant kapinės augo, gražėjo,apie du metu atgal 0 dv^iaija ‘’ma^da^a;

kad niekinimais nieko ne-

DETROIT, MICH.
Tik

žės 31 d. pasitaikė labai 
geras.

Iš programos reikia pa
minėti gražų karo veteranų 
pasirodymą ir atidengimą 
paminklo žuvusiems kare. 
Benas, K. Steponavičiui va
dovaujant, sugrojo kelis 

’muzikalinius kurinius, o

programą 
choras ir 

goję dar grojo benas. Pir
mininkavo Tamkevičius.

J. J. Pranokus.

DETROIT, MICH.

Franešimas ir Pakvietimas 
Draugams ir Svečiams
Lietuviu Socialdemokratu *300.

nfiLOr.aimiuvgaum

Beneiit Dinner
ior

DISPLACED PERSONS 
OF LITHUANIA

SUNDAY, JUNE 20, 1948
Sponsored By The 

L. Sočiai Democrats Branch 116
at 7640 Artesian—1 blorks 

North of W. Warren
Dinner, Drinks and Music 

12 to 4 P. M.
Two Dollars Per Person

pasitaikė stečias sugebes-
nis, pne jo prisidėjo ir dau- hepa,iekf- Iiov&i , ,;eS
g,au vietinių n suoiganiza- tjnes Kapines burnotis, 
vo kliubą vardu, Lietuvių r
Amerikos 
prisirašė 
jaunosios
atrodo, kad kliubas visiems sirenka minios žmonių, lan- 
patinka turėjo jau keletą ko saviškių kapus, o Kapi- 
suėįimu, o šiemet eretružės nių vadovybė paruošia mu

P. S. Gausite gerai pavalgyti 
ir išsigerti, ant tyro oro; o jei
gu tą dieną lytu, tai yra pasto-

vienas priėjęs paklausdavo: Gegužės 30 d. tremtinių 
“Ar tai tikrai tremtiniai susirinkime išrinkta revizi
tai)) mažai gauna maisto? jos komisija iš prof. Salio, 
Juk Amerikoj ir žvirblis p. Gasiuno ir p. Dantos. Iš 
daugiau suvalgo...” Susi-į seno komiteto dar liko pp. 
mąstydavo ir aukodavo vie- Januškevičius ir Steponavi- 
ną kitą doleri. J čius. Revizijos k-jai patik

rinus visą gegužinės rengi
mo komiteto darbą ir do
kumentus, rado vienuoliką 
šimtų dolerių gryno pelno. 
Bus galima sudaryti ir greit 
išsiųst apie 130 pakietu. Vi
siems prisid ėjusiems prie 
gegužinės pasisekimo ir su
sidariusio pelno, tremtiniai 
nuoširdžiai dėkoja.

V. Saurimaitis.

Sulinkta vien aukų virš

“Pirmyn” choras, K. Stepo- Sąjungos 116 kuopa rengia Aukojo M. Dumsa su su-
pietus, arba draugišką ban- ir žentu Vasikoniu
kieta ši sekmadieni, birželio ' be to, jis patarė anks- 

kintų dainų. Paskui kalbėjo 20 d., pradžia 12 vai. Iki 4 Clau už ki5?s >;uošti geguži- 
“Naujienų” redaktorius Dr. vai. pavakarės. n§ h' padėjo išnuomoti Mi-

navičiui diriguojant, { adai 
navo norą tai dienai pritai

P. Grigaitis. Jis nupasako- Bankietas bus 7640 Artė
jo, kaip Amerikoje po pilie- >ian st. Labai lengva priva-
tinio karo atsirado kapų žiuoti 
lankymo dienos idėja, kad reikia 
prisiminus kovotojus už teatro,
\ergijos panaikinimą. Da- Vieta labai graži

Piliečių. Narių Jau per eiles metų, jei tik bar ir mes lietuviai turime yra tikri, kad visi 
apie 140. daug kapų puošimo ' dieną oras čia daug mirusių ir žuvusių bus patenkinti.

kolaičio parką: davė gegu
žinės reikalams automobi- 

Crosstown busais,;^ ’r kur ^k reikėjo nuvyk- 
sustoti prie Hoover (*avo pats pakviesti kurį 
prie pat Southfield. aors žinomą asmenį. (Jo 

žmona irgi virė kopūstus ir 
kitur padėjo). Taigi jis jau

ir rengėjai 
svečiai t

kartos. Kol kas yra geras, į tas kapines su- Amerikos karuose. Jų at- Kviečiame draugus
buvo įrašytas į garbės komi- J

____ ir tetą — tremtinių rėmėjų. I
drauges atvykti gausiai. Ne- ^ bonutetą įėjo Įvairių po-minti pagerbti ir renkamės--------------- o_________ _

Iš dvejų kartų Amerika tu- bijokime lietaus, nes turime Utinių 
stoti i ginkluota kova ir nastoge. Jei liks kiek nei- žvalgureio

srovių ir 
lietuviai,

pasaulė- 
būtent:

ŽODYNAS

Jis mat yra patyręs virėjas, 
nuo jaunii metu dirba res-

ge. Galima privažiuoti Crosr- įoranu^« Prie. « <>?-
bar vedęs turi savo valgyk-

Kviečiame visus ir visas da- P°- buvo'mu- 
zika ir šokiai. Tai pradžia, 
toliau gal išsijudinsime ir 

' daugiau ką veikti. Butų ge-
Komisijos narys. iai. kad

town busais.
Kvieč

lyvauti. Tikėtus isigykit iš ank
sto pas kuopos narius.

103t
Tel

t ostą, tai jie ir jų pagelbi- pasouii į naują karą. Ir mu- arba skambinkit teleionu: z.aoe.ihis, aasiUKoms, 
nis moterų postas visada su kilmės kraštas Lietuva M. I. Baicbunas — YVE Čepukaitis, kun. Valančiu- 
dalyvaudavo kapų puošimo šiandien neša >unkų dikta- 4-50S1: J. Pilka — TA| naf; P-Pascal 1 (Poška), Ka-

Angliškai - Lietuviškas ir 
Lietuviškai - Angliškas 

A. I.ALIO žodynas 
Nauja Laida 

2 tomai. 1360 pusi. 
KAINA 12 DOLERIŲ

Pinigai reikia siųsti su už
sakymu :

DR. D. PILKA 
546 E. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

dienoje. Dabar 
jau ir antrb pust

daly vau'a 
ulinio karo

įuros jungą ir 
naikinama, r -

.ra biauriau 5-8442 ir Mrs. F. YVarner—i valiauskas (laidojimo di-
e« ;x st .k > x •st’ifs's tt

kruvinoje AT 0193.
Iki malonaus

mo.
pasimaty-
Rengėjai.

rai, kad ateityje surengtų 
M. L. Ralchunas. kokią paskaitą, ko nesuge- 

J4 Aurora st. Detroit, Mich. bėtų senieji, gal pagelbėtų 
ei. W. E. 4-5681’ (jaunieji, turime tris lietu

vaites slauges, keturias auk
štosios mokyklos mokytojas 
ir visos kalba gerai lietuviš
kai. Man atrodo, kad jos 
pagelbėtų, jei tik senieji 
mokėtų jas pritraukti. Sa
koma, pradėti darbą geriau

Angliškai - Lietuviškas Ž»,lynas
STRATFORD, CONN.

rektorius).
J. Jankus paaukojo $55;

kun. Martusevičius — $25; 
kun. J. čepulaitis — $20: 
Pr. Pūkas—$11; kun. J. 
Valančiunas leido tremti
niams naudotis veltui para
pijos sale, kur vyko nuola
tiniai susirinkimai ir choro

Hartford, Conn.

JONO SEKIO 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA

WORCESTER, MASS

CBESVNErS
CANTEEN

VIETA MALONI IS ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais 
90 MILLBURY STREET

vėliau, negu niekad.
Koresp.

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemti ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5>/2 formato, kaina S3M

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

636 Broadway,
KELEIVIS

So. Boston 27. Mass.

Atitaisymas
Aprašyme M. Bakuno 

laidotuvių “Keleivyje” ge- 
gužės 20 d. ne iš korespon- purnoKos. Vargonininkas J. 
dento kaltės įsibriovė poras Michunas daug laiko paau-

Parduoda laivakortes, siunčia 
pinigus Į visus kraštus, atsto
vauja geriausias apdraudos 
kompanijas. Rūpinasi atitrau-kaltės įsibriovė poras -Michunas daug laiko 

netikslumų, kuriuos atitai- koJ° tremtiniams, nes mokė kimu tremtiniu iš Vokietijos ir 
some. Mirusiojo draugo M. sudaryto chorelio dainius, kitur. Padaro affidavitus, kvie- 
Bakuno laidotuvėse kalbą Ponai Antanavičiai kelis timus ir kitus Notarialius raš- 
| asakė J. G. Segevičius, o bartus iš eilės skelbė f>er tus. Parduoda ir užrašo visus 
ne Sekevičius, kaip per ko- savo radiją įvairius tremti- lietuvių laikraščius, 
rekturos klaidą paskelbta. niĮ? skelbimus (gegužinės Laiškais ar asmeniškai kreip- 
ir jis pasakė kalbą ne kapi- reikalu). Be to, paaukojo kitės: <24)
nese. kaip galima buvo su- 6 dolerius, 
prasti, bet svetainėje. Už .P- Dzikas nėr savo radiją 
netikslumus atsiprašome. leido veltui komiteto nariui

Red. P- Dantai padaryti geguži-
---------------------------------- nės platų atskaitinį prane-

Remkit biznierių*, kurie Šimą. P. Kavaliauskas ap-

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

skelbiasi “Keleivyje.”

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel- 

mokėjo įvairių spaudos dar-, bimus ir pajieikojimus.
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'imas
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike!

—Labas rytas, tėve!
—Na. o kas pas tave 

šiandien girdėt, vaike-’
—Nieko nauja, tėve.
—Kaip tai nieko nauja? 

Kibą tu gazietų neskaitei?

Anglies Istorija
Kaip ir iš ko pasidarė akmenine anglis

Geologijos mokslas sako, i ųs matot eilę kalnu iv i juos 
l.ad žiloje senovėje ant mu- sulindę raudat angims klo-— • • a w w j _. ~ . ... z',.— . T_- • 1su ž« mės au usies milžiniš
kos žolės, dabartinių me
zgiu didumo. Tų žolių buvo

lūs. senovėje buvo tik ly
guma, kur augo žolių miš

Kada nors ir tai nepadės, 
olandus užkariaus jura.

Geologijos mokslas mums 
šilko, kad pirmoji augaliia 
ir gyvūnija atsirado vande
nyse. Kietųjų anglių kasyk
lose mažai galima rasti bu
vusios gyvūnijos pėdsakų. 
Viskas, ką randi, tai suak
menėjusių augalų — papar
čių lapų ir kai kurių auga
lų kamienus. Kur-ne-kur 
galima užtikti didelės kir- 

ir savo rū
šies apvalainių, panašių i

kai. Užėjus kokiai nors ka
lbai daug — neapmatuoti į tastrofai miškai išnyko ir 

lotai. Žolės buvusios tam- per kuri laika ten niekas .
sies spalvos, kaip mums ži- neaugo. Bet po kurio laiko nielės įspaudas.... ..........x • . • , • -i x •jnvMbinmnoniu paparčių

Kai kam gal bus Įdomu
žinoti, kodėl tu žolių spal
va buvo tamsi. Istorija labai
ilga. bet trumpai ją suglau-J kas išnyko.

toje pat vietoje vėl atsira 
do miškas. Kaip ilgai jis au- klausimus, 
go, niekas nežino, bet... vėl
atėjo katastrofa ir vėl miš-

dus bus tokia.
Niekas negali pasakyti

metų. nei suskaičiuoti am
žių. bet yra sakoma taip: 
senai, žiloje senovėje, mu- 
<u žemė da gyveno savo 
jaunystę. Toje gadynėje 
žemės vidurys da nebuvo 
t»ek atvėsęs, kaip yra šian
dien. Žemės pluta buvo 
daug plonesnė ir šiltesnė. 
Vulkanų arba ugniakalnių 
veikimas tada būdavo kas
dieninis reiškinys. Pasėko
je to, žemės pluta dažnai 
siūbuodavo, lyg vandenyno 
uangos. Ir vienur ir kitur 

Ivšdvo žemės paviršius, iš

A. Barkauskas.
Kulpmont, Pa.
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Kas Falsifikuoja 
“Istoriją"

Sovietu Rusiios ambasa- 
ikiJ*50* pėdų? kiti tik" kelių da Washingtone leidžia sa- 
pėdų storumo. Kai kuriose \° propagandos biuleteni ii 
vietose tokiu klodų esama siuntinėja jį Amerikos pat- 
net po dešimti — vienas tu visiems, kas tik to pio- 
ant kito: kitas po kito! pagandos leidinio non, ar 

Keturi tokie anglies klo- kieno adresai pakliūva am- 
dai tęsiasi nuo Mahanoy basadai i rankas. Tame sa- 
Citv iki Shamokino. Bet iš

Sakysite, kad aš sakau 
netiesą. Meldžiamieji, nuei
kite Į kasyklą ir pamatykit 
anglies klodus. Jų yra daug 
ir jie nelygus — vierti net

jų vienas yra pats stonau- 
sis. net 50 pėdų. Šis klodas 
baigiasi su Mt. Carmeliu. 
Kiti anglies klodai eina to
liau. Vietomis jie labai su- 

arelmių veržėsi milžiniški i plonėja ar išsibaigia: vieto-

vo biuletenyje prieš norą 
savaičių pasirodė piktas 
siraipsniokas apie ‘ istori
jos falsifikatorius”, kur ašt
riai barami visi žmonės, ku
rie mano ir sako, buk Ame
rika ir Anglija padėjusios

—Rokuojasi, tu netiki, 
kad upę butų galima paleis* 
ti prieš vandeni?

—Ne, tėve. tokie dalykai 
galimi tiktai pasakose. Pa
vyzdžiui. žydai turi pasaką, 
kad jų vadas Maižius. norė
damas išvesti jų tautą iš

stulpai ugnies — lava, dul 
kės. garai. Ugniakalnių vei
kimas buvo toks baisus, kad 
oran lėkdavo milžiniški ga
balai uolų.

Išmestos dulkės ir garai 
ungdavosi su žemės atmos
fera. kaip šiandien jungia
mi geležies liejyklų ir loko- 
motvvų durnai. Bet ugnia- 
almu

vėl stcrėja ir galima Rusvai nuveikti Hitlerį.

Ve. šįryt aš išėjau ant stry- Egipto nelaisvės, sudavęs ' ainių dulkės ir garai tada 
to ir tuojau pakvipo para- savo lazda i juros vandenį., denrė visą žemės rutulį, ir 
kas. Ar tu žinai, ką tai reiš- ir jura persiskyrusi, padary- -aulės spinduliai nepasiek- 
kia? ' dama žydams sausą kelią į davo žemės.

—O ką? kitą pusę. Bet kai žydus vi- Dėl tu dulkių perviršio ir
—Tai reiškia. Maike. kad josi faraono kariuomenė, kaulės spindulių nedateklio 

Jura vėl susiliejo ir ta ka- musų žemės augalai tada 
riuomenė žuvo. Graikai irgi buvo tamsios spalvos.

Bet tai nėra visa istorija.

turėsim varną.
—Tai nieko nauja, Žmo

nės kariauja nuo neatmena- turi panašų mitą. Jų didvy- 
my laikų. ris Herkulis, dievo Zeuso

Tau ir sūnūs, nukreipęs dvi upes i 
Na, tai karaliaus Eugėjaus tvartus, 

gal tu girdėjai, kur dabar kur per 30 metų stovėjo

—Vot tebe raz: 
vaina ne naujiena.

Stalinas randasi?
—Jis Maskvoje.
—Ne, Maike, jis džėloj.
—Kas sakė?
—Radijušas taip kalbėjo. 

Sako. Stalinas randasi Po- 
litbiuro nevalioj ir nieko 
negali padaryt. Aš pamisli- 
nau. kad Bimbai dabar ver
tėtų organizuot savo vaiską 
ir važiuot savo bosą ratavot. 
Juk tas Politbiuras gali ji 
likviduot. taip kaip Stali
nas likvidavo kitus bolševi
kų lyderius.

—Nereikia viskam tikėti, 
tėve, ką girdi per radiją. 
Tie žmonės, kurie kalba 
Amerikoje per radiją, pri
šneka daug nesąmonių. Po
litbiuras negalėjo į asodinti 
Staliną už grotų, nes kol 
kas pats Stalinas tą Polit- 
biurą valdo.

—Gali būt, Maike, kad 
čia tavo teisybė, ba ir zak-

Republikonų veikėjas Harold Stassen, kurs dabar 
stato savo kandidatūrą i prezidentus, pertraukė rin
kiminę kampaniją ir atvyko i Washingtoną liudyt už 
Marehall planą. Jis sako, jei Amerika pažadėjo pa
galbą Europai atsistatyti, tai turi savo pasižadėjimus 
išpildyti, nes kitaip ir Europos atsistatymas susitruk- 
dys ir pasitikėjimas Amerika pasaulyje sumažės.

MARGUMYNAImis 
kasti,.

Gerai pažiurėjus i anglies 
apačioje esančią uolą. kuri 
atnlėšiama sprogstama me
džiaga. joje matai liekanas 
senovės augalų ir gyvūnų. 
pa giliau via granito ir tit
nago. Čia jau nerasiu 
augalijos pėdsakų, 
rodo. kad per kuri 
:e vietoje nebuvo jokios gy
vūnijos.

Musų apvbnkėje ne visi 
anglies klodai guli plokščiai, 
kaip namo urindvs. Vieto
mis tie klodai yra lenkti, 
kai kur stovi, kaip siena.

Kai kam gal bus Įdomu

Biuletenis sako, kad Wash- 
ingtonas ir Londonas per 
karą pasiuntė Rusijai: 
"apie 1’bOOO tankų ir maž
daug tiek pat anuotų ir or
laivių”.

Iš tikrųjų “istorija” atro
do kiek kitaip. Neskaitant 

Tai pa- Anglijos pagalbos, Rusija, 
to- : agal Amerikos valdžios 

davinius, gavo per karą to
kius ginklus:

14.795 orlaivius,
7,053 tankus,
51,503 “jeeps”,
375.883 sunkvežimius,
8.218 priešlėktuvinių ka- 

nuoliu.

Nerūdijantis Plienas
į New Yorke atsidarė “ne
rūdijančio plieno” paroda. 
Joje parodyta galybė viso
kių išdirbinių iš nerūdijan
čio plieno ir. pagal parodos 
rengėjų aiškinimą, dabar iš 
nerūdijančio plieno jau vra 

•gaminama 100,000 Įvairių 
1 rūšių išdirbinių.

Kaip nerūdijančio plieno
(gamyba Amerikoj augo ma- 
; tvti iš to, kad 1929 metais 
čia buvo pagaminta 43.( 00 

j tonų to plieno, o 1917 me- 
■ tais jau buvo pagaminta 
500.000 tonu nerūdijančio 

J plieno.I
Pavadinimas “nerūdijan

tis plienas” apima bent 30 
visokių plieno rūšių. Visų 
tų plieno rusių viena y p; ty- 
bė yra ta pati: būtent, kad 
tas į lienas nebi jo rudžių, 
nes jame yra primaišyta 
hromiumo metalo, šiaip 

iau nerūdijantis plienas, 
kaip ir visoks kitoks plie
nas. yra geležies junginys 
su anglimi. ( hromium me
talo priemaišas susijungia 
su oro deguoniu ir plieno 
paviršiuje gaunasi plonutis 
ipsaugos sluoksnis, kuris 
lengia “nerūdijantį plieną” 
ir daro jį atsparų oro ir 
drėgmės veikimui.

Visos nerūdijančio pli< n 
rūšys turi ne mažiau 11 su 

ūse nuošimčių chromiumo 
Metalo. Kada prie to plie
no yra primaišomi dar kiti 
metalai, tai gaunama Įvai
rių rūšių nerūdijantis plie
nas, kurs dabar yra labai 
Jačiai vartojamas.

Nerūdijantis plienas buvo 
radėias gaminti dar prieš 

rirmąjį pasaulini karą. An
glijoj, Vokietijoj ir Ameri
koj inžinieriai, visai nepri
klausomai vieni nuo kitų. 
surado, kad primaišius prie 
paprasto plieno chromiumo 

(ir nikelio metalus galima 
: padaryti plieną atsparu 
drėgmei ir orui. Pirmiausiai 
buvo vartojamas nerūdi
jantis plienas, kuriame bu
vo 18 nuošimčių chromiumo 
ir 8 nuošimčiai nikelio. Tas 
plienas dar ir dabar j laeisi 
vartojamas ir žinomas vra 
“18-8” vardu.

iš tų inžinierių — S. A. La- 
vočl in. A. I. Mikoyan, And- 
riej Tupolev ir A. S. Yako- 
vlev — gavo po 150,000 
rublių dovanų. Penktą prai- 
zą gavo inžinierius Sti-um- 
cinskis už naują orlaivio 
sparno formą, o kitas dova
nas gavo inžinieriai, pasi
žymėję civilės gamybos sri- 
tyjet

“Stalino dovanos” Rusi
joj yra mokamos iš valsty
bės iždo ir jos yra atleistos 
nuo mnkp<nni

žinoti, kaip tie Įlinkimai 131,633 kulkosvaidžius, 
pasidarė. Tam buvo daug Tiek buvo pasiųsta sun- 
priežasčiu. Pradžioje' žemės ! iųių ginklų, neskaitant ga-

Kur riandien randasi ipluta išk,1° arba nuslu£° ū ,vbės kitokios karo medžia- Kui šiandien randasi kai_.Q vjdu Mašinų, maisto, vaistų
ie. Viena paskiausiai reiš- ir kitokių gerybių. Ameri- 
kiama nuomonė da yra to- kos valdžia Rusijai gelbėti 
kia: giliai žemėje susiren- išleido virš 11 bilionų dole- 
ka daug dujų. kurios jieško riu.
išeities, laužo žemės plutą. Anglija mažiau tegalėjo 
kartu ir musų kasamos an- pasiųsti pagalbos Rusijai, 
"lies klodus. b»ct ir anglai siuntė rusams

Reikia žinoti, kad musų kanuoles, laivus, orlaivius, 
*emės paviršis ir šiandien tankus ir kitokius ginklus ir 
nėra pastovus, jis lankstosi, mašinas.
Pirm dviejų šimtu metų vie- Rusai Amerikos valdžią 
nas švedu mokslininkas iš- dabar vadina “istorijos fal- 
ureravo Baltijos juros dug- sifikatoriu” ir spjaudosi į 
ną. Nuo to laiko ūmos dug- gautąją pagalbą. Kodėl tai 
nas ’ ra iškilęs virš 12 pė- daroma?
du. Iš to vra daroma tokia Kadangi pas rusus viskas 
kšvada: n; kokiu 3,090 me- .vra “planingai” vedama, tai 
tų Baltijos juros dugną ir tie nusisp iovimai į gautą- 
■?monės ars ir akės’ Kitais Ją pagalbą nėr karą yra da- 
žodžia’s pasakant, už 3.000 romą su tam tikru išskaičia- 
metų Baltijos jura bus išse- vimu. Mat, atėjo laikas kaip 
kusi. nors atsiskaityti ar bent su-

Bet re visur taip yra. siderėti dėl gautosios “nuo- 
kaip su Baltijos jura. Moks- mes-paskelos” paga Ibos. 
’ininkai yra nustatę, kad Bet rusai paskutinėmis die- 
Olandijos ir Norveriios pa- nomis derybas dėl to nu- 
iurio sritvs už keliu tuks- traukė ir Amerikos visuo- 
tančin metų bus juros du<r- menei, per tą oficiališką 
ne. T’esa sakant, trečdal's biuleteni paaiškino, kad jo- 
Olandijos ir šiandien butu kies rimtos pagalbos Rusija 
po vandeniu, jei ne milži- i< Amerikos iš viso negavo.

G jei nebuvo pagalbos, tai 
nėra ko apie ją ir tartis ar

Musų žemėje vyko ir 
atmainos. Viena jų 
tokia:

kitos
buvo

3,000 jaučių, ir i vieną die
ną juos išvalęs. Bet tai vis 
pasakos, tėve. Tikrovėje ne-

nei šiandien angliakasis rausia-uuvo nei dievo Zeuso 
jo sunaus Herkulio, nei to
kių stebuklų. Išrodo, kad 
bolševikų propagandininkai 
dabar bando pritaikyti tas 
pasakas Stalinui, kad ir ji 
padaryti tokiu “divyriu”, 
Kokiais yra buvę kitų tautų 
[ asakiški “genijai.”

—Denkiu, ?daik, už to
kius priklodus. Dabar jau 
ir aš matau, kad bolševikai 
meluoja.

Pennsylvanijos kalnai, gi
lioje senovėje galėjo būti 
neaprėpiamos lygumos. Kur

VADAS GARBINAMAS 
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si i gilų požemi ir kasa ang- 
i. senovėje augo žolių miš- 

' ai. Pet kurią nors dieną 
<usiūbavo žemės paviršius, 
vienur atsirado Įdubimai, o 
kitur iškilimai: vienur sau
suma. kitur balos ar ežerai, 
f iu dugną pasinėrė žolių 
miškai, augę per šimtus ir 
tūkstančius metų. Storus žo
lių klodus uždengė vanduo, 
vėliau jie buvo apnešti ki
tomis nuosėdomis.

“Paspausk Butelį”
Amerikos krautuvėse j 

pasirodė buteliai, kuriu 
galima spausti, kaip “b 
lioną”. Jie turi butelio f( 
mą, yra permatomi, ka 
."tiklas, bet yra padaryti 
permatomo plastiko ir y 
lankstus. Tokiuose bul 
’iuose jau galima pirkti t; 
kūmo miltelius ir visoki 
vaistus smarvei užglušint

Tokie buteliai yra tuo į 
togųs. kad iš jų galima m 
telius ar vaistus išgauti p; 
uuteli paspaudus ir nėr 
kia jų nei kratyti, net vai; 
pilstyti. Užtenka tiktai “f 
spausti butelį”.

Kas Yra Helius?
Helius yra labai lengva 

gazas. Jis yra beveik tie 
pat lengvas, kaip vanden 
»is (hydrogeni, bet skiria; 
nuo vandenilio tuo, kad ji 
nedega ir nelengvai jungia 
Jj- ?u . kitais elementai; 
vandenilis greit užsidega i 
■•'progsta, o helius vra “n< 
utralus”.

Savo vardą helius gavo i 
graiikų žodžio “helios”, ka 
įeiškia saulę, nes tos duje 
1 Rma buvo pastebėtos sai 
Įėję ir tik vėliau buvo si 
rastos žemėje.

Dėl savo lengvumo helit 
yra vartojamas balionam 
pnpildyti, kad jie lengva 
kiltų i viršų, o kadangi ji 
nedega, tai jis yra laba 
sai gus. \ andenilio pripi 
ĮĘvti balionai ir “dirižal 
Lai (cepelinai) dažnai ui 
sniegą ore, o heliaus pripi 
Lyti balionai tuo žvilgsni 
yra saugus.

Helius yra gaunamas i 
natūralinių dujų ir daugiat 
šiai jo pagaminama iš Te 
xas natūralinių dujų.

Juo didesnė bus Tav 
Lietuvai gelbėti auka, ju 
Tėvynė bus Tau labiau dė 
kinga. Aukas priima Ame 
l ikos Lietuvių Taryba ir jo 
skyriai.

Ir taip slinko tūkstančiai, 
šimtai tūkstančių metų. c 

t. p, -• „ , . gal ir milionai metu — nie-
L Rusvos praneša, kad kas to negali pasakyti. Per 

maršalo Stalino biografija tą laiką vyko ir daugiau at- 
jau išleista o4 kai- mainų. Iš ežerų, iš vande

nynų iškilo nauji kalnai, o 
•' • (Senosios aukštumos grimz-

, .? 7 aitrn a.Pie £ema- do Į naujų vandenynų dug
ną. Pennsylvanijos kalnai.

ten yra jau išleista 54 
bose ir visi plačiosios Rusi
jos gyventojai gali Įvairiose

ristijonas skaitė man iš ga- lųji “vadą, tėvą ii 
“ietų, kad Stalinas dabar ą”, kurs kartaiskad Stalinas dabar 
nutaręs upių bėgimą pasuk- namas ir 
ti i kitą pusę. Matai, jis pa
stebėjęs, kad Kaspės ma
riose džiūsta vanduo ir sil
kės gali išgaišti; taigi jis 
dabar pasuksiąs Pasėjos ri- 
ves taip, kad jos tekėtų i 
tas mares ir kad bolševikų 
buržuams nepritruktų gar
džios žuvies.

—Tai kita nesąmonė, tė
ve. Upių krypties niekas ne
gali pakeisti. Net aukštai iš
vyst vta Amerikos

mokyto- 
dar vadi

namąja saule”.

4C ŽMONIŲ ŽUVO, 28 
DINGO POTVINIUOSE

Iš Poilland, Ore. 
ša, kad vakarinių valstijų 
potviniuose žuvo 40 žmo
nių, o 28 žmonės kur tai yra - 
dingę ir dar nėra susekta, 
kas su jais atsitiko. Dau-

........... .. giausiai nuostolių patvinusi'
technika Columbia upė pridarė Van- 

negali upių suvaldyt, tai ką Port ’P’^ste, kurs visas bu- 
;au kalbėt apie atsilikusią '° L pės vanduo
Rusiją, kuri negali nei geru P3*"0 metais dėl di-
kelių įsitaisyti. celių liūčių ir dėl staiga

—Ar tai tu, Maike, ro- 1 ^dėjusio tirpti sniego kal- 
kuoji, kad Amerikos radi- kur praeitą žiemą
jušninkai patys tokią žinią . bai dau? jo iškrito. Dar 
prasimanė? ’ dabar, dvi savaiti po auk^

—Ne, tėve, šitą burbulą kiaušio pofcvinio, Columbia 
paleido veikiausia Maskvos VP?S vanduo tebėra iškilęs 
propagandininką i, kad nu- aPie 30 PėdM-
stebinti pasaulį Stalino “ge- “ . 7 ~
nijalumu.” Ir lengvatikiai Pakalbinkime draugus ir 
žmonės kartoia tą plepalą kaimynus užsisakyti “Ke- 
kaip tikrą dalyką. leivį”. Metams $3.00.

prane-

kur daugelis lietuvių kietą
ją anglį kasą, yra gyvi bu
vusių lygumų liudininkai.
Paskui tos lygumos prany
ko. senovės žolių miškai niški 
šiandien yra pavirtę į ak- vandeni.
meni.

Reikia turėt mintyje se
kamus faktus: kur šiandien

vandeniu, jei ne milži- 
ku ie sulaiko 

Visu pajūriu clan-
volai

dai 
cimento 
leidžia

vra I ristatę p’el žies ir 
žtvaru. kurios ne 
užlieti sausžemi. rašo

uz ją mokėti...
Taip Maskvos diktatoriai 

istoriją”. H. P.

SENŲ LAIKŲ PAPARČIŲ GIRIOS

Spėjama, kad iš tokių girių, kurios i neit išaugdavo ir užgriūdavo, vėl išaugdavo ir 
vėl pasidengJavo žtme laikui bėgam pasidarė akmenims anglys musų žemės gilumoje.

Stalino D-vanos
Iš Rusi oš praneša, kad 

iš dešimties “Stalino dova
nų”, arba valstybės duoda
mų dovanų pasižymėu- 
siems žmonėms, šiais' me
tais keturios teko kariškų 
orlaivių inžinieriams, ku
rie suplanavo karišku orlai
viu modelius. Kiekvienas
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Aš Buvau Vergijoj rėjo mus suskirstyti, kur siekėme kelionės tikslą, bet sitikimu neturėtų kištis, nesi kraujas bėga. butų aukščiau (t a l V O S U k i ū i
kas i kokį lagerį bus siun- aš jau is sunkvežimio pats gali sąnarį visai pagadinti, už visą kūną. Jei kraujas

“ums buvo paša-Į išlipti nebegalėjau. Kojos Ligonį reikia taip paguldy- teka ramiai, nemušdamas
jeigu kas bandys i taip sustyro, kad nebe; lau- ti, kad jis nejaustų skaus- fontanu, galima ji kiek su-

ciamas. Mums
kyta, kad jeigu__ . .

36 atsistoti be įsakymo, tai bus sė manęs ir tiek. Ne tik maJau lasiau “Keleivyje” Važiavome j šiaurę 
(51 nr. 1947 m.), kaip ma- dienas (paras). Per 
ne vežę į vergiją. Esu vii- plyšius galėjome matyti 
nietis lietuvis ir, kaipo “pa- sų ūkininkų kaimus ir sody- prantate? 
vojingas Sovietų valstybei’’ bas. Daugumas kaimų atro- Sniego buvo daug, šaltis 
žmogus buvau išsiųstas i dė lyg neapgyventi ir tik iš pasiutęs. Laimė, kad kuris 
prievartos darbų stovyklą kaminų durnų galėjome dar turėio ka nasitiesti ant

mų, ir ko greičiausiai pa- laikyti, stipriai užveržiant, 
arba paguldant ligoni taip, 
kaip nurodyta.

vargau prievartos darbų mis, žolėmis ar 
stovykloje.

durų nušautas vietoje be jokio įs- ne, bet ir daug kitų /.alinių kviesti gydytoją
ti ru- pėjimo ir dar pridūrė: “Su- vilute išvilko iš tų vežimų. ir.-ss:,,:

Čia buvo Vtoroj 1 ag- „ Karščiui trenku* 
punkt’ (antras Lagerio ,Karstl ,saules spinduliai 
punktas) taip smarkiai į žmogų tren-

Bet kojų užtirpimas greit įia’ ka<1 šis . jėgų.
pi-ėjo ir čia mums davė ža- Tu,,mrt tuojau reikia ji per-
uėto'maisto. Gavome po rie- "ė51.1 1 vės‘« v‘ėM- atsegto- ..
kūtę duonos ir po stiklą ar- ti vreus rubus, galvų jiadetr ciau žaizdos taiĮi. kad l ais- 
batos. Kada pavalgėme, at

šakomis. Daugelis kaliniu, kada juos šilome ir pasilsėjome, tada 
’ ’ - ’ galėjo atsi- vėl buvome varomi dar pen

kis kilometrus (virš 3 mv-

Jei dėl didelio kraujo nu
tekėjimo gresia mirtis, rei
kia skubiai tą vietą užverž
ti. o jei kraujas bėga iš gys
los, tai užveržti reikia aukš-

Bad&s Kelionėj pašaukė, dar
Iš Minsko į Archangelską Paskutines musų kelionės liepti, bet jau atsistoti ne 

1941 metu pavasari, kovo dienas*pritruko maisto. Tur begalėjo. Tokius čekist uĮlių. Red.) pešti. Mat, per
Minsko kalėjime būt daugiau laiko važiavo- Paėmė už kojų ir galvos, į- girrts ten jokio kelio ven-
suvaryti į vieną me, negu čekistų buvo nu- metė i vagonus. . mams nebuvo. Maistą ten
Buvome apie 250 matyta. Paskutines keturias ,, Kada atėjo mano eile ir veža aikliais.
Visi buvome jau (ienas kelionėje mums davė išgirdau savo pavardę, as

menesj,
buvome
kambarį
žmonių Tas lageris miškuose ir

Pabandykite išpainioti 
sekamas eilutes, kad iš 
kiekvienos eilutės raidžių 
susidarytų teisingas pava
dinimas žmogaus, laiko, 
vietos ar kitko. Teisingas 
atsakymas telpa septinta
me puslapyje, bet pirma 
pabandykite patys tuos 
galvosūkius išrišti.

1. SAKSANAURAB — 
autorius istorinio lietuvių

tis butų tarp žaizdos ir sir 
(lies. Nevartoti virvės, bet 
pintą, afba gražiai sulanks- eilėraščio 
tytą skarelę.

Visos medžiagos, kurios 
vartojamos prie žaizdos, tu
ri būti labai švarios, kad jos 
neužterštų. Pagalbą teikian
čio rankos taip pat turi bū
ti švariai su muilu šiltame 
vandeny, numazgotos. Raiš
čiai turi būti švarus, karštu 
prosu

aukščiau, ant jos dėti šal 
tus ar ledų kompresus. Li
goniui duoti gerti šalto van
dens.

Kaului lūžūs
Nulaužus ranką ar koją. 

ligonį taip paguldyti, kad 
nulužusi kūno dalis ko lais
viausiai gulėtų, ir tuojau 
kviesti gydytoją, ar kuri ki- 

nusimanantį žmo- 
ligonį perneš

ti. arba pervežti, nulužusią

“nuteisti” nuo 3 iki 25 me- valgyti po dvi silkes ii no vos begalėjau atsistoti, ko- buvo musų “pervyj Lag- ^'^sti gydytoją,
tų prievartos darbams. Dau- duonos porciją. Tų ketunų Jos buvo visai sustyrusios ir kur * JeHePkia Ug

buvo im s dipnn kplinnp« niokad*! vos begalėjau paeiti. Kaip tik mus čia at\aiė, k-begalėjau paeiti. 
Musų transporte buvogumas buvo “nuteisti” po 8 dienų kelionės aš niekada

metus stovyklos. Daugiau- neužmiršiu, nes kaip tik su- - , x ... . ,
šiai musų tarpe buvo lenku, valgėme tas sūrias silkes, moterų, kokie 600. Moterys tį, gavome a mii,.-. buv
paskui ėjo baltgudžiai. žy- tai kaip pradėjo kankinti H'.?1 sutH?ė * sn1^?’ kaip me nV-sk^ P v bu,V 
dai. lietuviai ir kitų tauty-. troškulys, tai jau rodėsi ir^lk trupučiuką nuo- me įsve zio i p,, - 

mirties nebebijotumei. Ka- saliau. nuo mF,sų- .
liniu tarpe kilo riksmas iri Kai mane iššaukė, tai nu- 
šauksmas “Vody”, Vodv” varė 1 atskirs* g™!*: kur
visokiausiais bals*ais. Atro- susirinko dar 43 vyrti Mu- _ .
dė tikras pragaras. Susto- mis paskyrė. į lageri Kar-, padaryti taip vadinami “na- 

e čekistai lakinė- g°P°l » 0 V1S1 kiti kaliniai rai įs lentų. Ant vienų

bių žmonės.
Viena nakčia gavome įsa

kymą tuoj pat apleisti t?, 
musų didžiąją salę ir nuva
rė mus į Minsko stotį, kur 
jau laukė musų traukinys. 
Prieš išvarant iš kalėjimo 
buvome apžiūrėti, ar visi 
turime kuo apsiauti, nes 
daug kalinių buvo basų. 
Man per kratą čekistai su
draskė pusbačius, tai bu
vau irgi basas. Išvažiuo

u
jo

ir tuoj buvome nuvaryti Į pir- . .... ..... . . .
baltinius, buvo- vieta veikia suimti i smas. | virintas

me 
rius.
Musų Kambariai ir Rūbai

Kambariai ar barakai su- 
budavoti iš rąstų, gulėjimui

čekistai isakinė- , .x ,jej buvo nuvaryti 1 kitus lage
rius. Mus, 44 kalinius, vie- žmonių

stotyse
kaliniams nutilti, o 

ne, tai grasino paleisti kul
kosvaidžius į darbą. Kali
niai vienoje stotyje to išsi
gando ir kiek nurimo. Buvo 
atėjęs pas mus ir traukinio 
“komisaras”, kurs

iant man davė nuo vailokų 
nuplautas galvas. Aš ir tuo 
džiaugiausi, nes buvo kali
nių, kurie tik viršų kojos 
turėjo su kuo pridengti, o 
puspadžių ir žymės nebe
buvo.

Traukinyje į vagonus bu
vome suvaryti po 48 žmo
nes. Visi vagonai buvo pre 
kiniai. Vagone visi turėio 
me stovėti aibė
gultis visi negalėjome, ne
buvo vietos. Higienos rei-' luJe . . ,,
Lalams prie dura buvo iš- 'andenj, traukinys stovėjo

arba0_ apdėti balanomis ir
kamba- Jas sul*išti. kad nulūžęs są

narys stovėtų tiesiai ir kad 
kaulas neperdurtų raumenų 
ir odos.

narų” gali sugulti po 50 
vienas kito.

nas čekistas nuvarė į musų Pasikloti ar užsikloti nieko 
lagerį. Varė tiktai vien*s nedavė, tik ką turi savo, tą 
čekistas, nes čia pabėgti ir pasitiesk ar užsiklok, 
tikrai nėra kur. Ėjome pės- kaip nori. Parodė mums mu- 

asmeniš- maždaug 3 kilometrus sų “narus”, o paskui davė 
kai įspėjo, kad musų troš- (dvi mylias Red.) Pasiekė- vakarienės, kurios buvo už- 
kuli jis sali lenmvai naten- me Iagei't kurį rusai vadi- tenkamai. Laikas tada buvo 

- - - na “Tretij Lagpunkt”. Čia apie 10 ar 11 valandą nak-kinti kulipkomis... Kada ka- , . • . -_-
liniai su ašaromis ėmė mai- ^uv,? lentpiuve, 
dauti vandens, tai jis mums kas • 
trumpai atsakė: Jus esate 3 Mano “Lagpunkt” 

į tukstančiai, o mes tik 40 Tretysis “Lagpunkt 
vyrų, tai galite patys su
prasti, kad mes jūsų visų

ar “tarto-

negalime pagirdyti. Bet ga- kurį iš visų pusių buvo ap- 
lų gale, po ilgų derybų, ga- tverta aukšta tvora. Kam-

2. MIEŽA — metų laikas.
3. GALO V — didžiausia 

upė Europoje.
4. SMUSILSONI — dik

tatorius.
5. E H INE — stambus vo

kiečių poetas.
6. GERKŽDe — Lietuvos 

išprosyti, o vanduo paukštelis, 
ir iš švaraus indo. 7. MALDI — lietuvių dei 

Plovimui kempinių nevarto- vė.
ti. Negalima vartoti, kaip 8. SATREPZINDE—res- 
kas daro, voratinklių krau- publikos galva, 
jui sulaikyti, nes tai gali 9. LANSATAT — vande- 
lengvai užkrėsti kraują. nyno vardas.

Kraujui bėgant
Ligoni paguldyti ir steng-! guldyti, 

tis, kad ta vieta, iš kurios miausiai.

Ligonis stengtis taip pa- 
kad jaustųsi ra-

10. ŽARGIS — lietuvių 
poezijoj dažniausia mini
mas gyvulys.

Vistiek kaip į tai bežiūrėtum
Jis yra gražus ir pigusti

šis visais žvilgsniais madernus, šviesiai 
baltas G-E elektrinis pečius yra gražus 
dalykas... didžiausis virtuvės turtas. Už 
tą žemą kainą tai reta vertybė—dabar ir 
ateičiai.

čia jūsų proga Įtaisyt elektrini virimą. 
Pasiteiraukit tuoj. kol naujų ekelktrinių 
pečių pas mus dar yra.

ties.
Daugelis peralkusių kali

nių, po tokios geros vaka
rienės, gavo pilvo skaudėji- 

kurį mus atvarė, buvo dide- ma- Tai visą naktį durys 
lis barakų rinkinys, aplink mažai teužsidai ė...

Ryto metą išdavė mums 
rubus ir apsiavimą. Apsi- 

nebuvo tokspo vieną kibirą van- puošė matėsi aukšti bokšte-; rengimas nebuvo toks jau 
į kiekvieną vagoną, liai sargybiniams čekis- menkas, bet labai jau senas.

u«j»- gavome tams. Pirmiausiai buvome Kiekviename švarke buvo 
suvaryti į taip vadinamą prisiuvinėtapo 10 ar 15 lo- 

apie parą laiko ir per visą “kuriiką”, tai yra toks na- pu. Kelnes irgi gavome po 
laiką gavome tiktai po tą mukas, kur kaliniai laike desimti kartų lopytas. O 
vieną kibirą vandens visam darbo pertraukų gali užeiti batus gavome naujus, tiktai 
vagonui žmonių. Vandenį pasišildyti ir parūkyti. Čia tokių “čebatų”, turbut, pa- 
pasidalijom lygiai, išėjo po mums čekistas pranešė, kad Saulis dar niekada nėra ma- 
pusantro puoduko kiekvie- turėsime laukti, kol paši
nam žmogui, o kiekvienas baigs darbas, o paskui, sa- 
butų ir po penkis išgėręs, kė, mašinomis važiuosime 
Po to per tris dienas važi3- dar 7 kilometrus (apie 5 
vom ir be maisto ir be van- mylias, Red.) ir ten gausi- 
dens. Pagaliau privažiavo-: me valgyti.
me Archangelsko stoti.

o vom 
dens

stuvyje,

išpiauta skylė, kuri žiemos 
laike greit užšalo ir užsilip- 
dė. Visi gamtos reikalai bu
vo tada atliekami prie durų. 
Šaltis tame laike buvo maž
daug 20-25 laipsniai (pagal 
Celsijų).

Visi vagonai buvo apve
džioti (batais (vėlomis) ir 
visi dratai buvo taip su
jungti. kad pajudinus bet 
kuriame vagone dratą, če
kistų vagone pasigirsdavo 
skambutis. Tai buvo pada
ryta, kad kaliniai nepabėg- 
tų kelionėje. Kiekvienoje 
stotyje čekistai tikrino kali
nius, ar visi tebesame. Jie 
taip pat tikrino ir vagonus, 
daužydami juos su medi
niais plaktukais, ar nėr? 
kur išpiauta skylė ar išlupta 
lenta.

Kelionei maisto davė po 
pusantro svaro duonos die
nai ir po du gabaliuku cuk
raus. Toks valgis buvo duo
damas per šešias dienas. 
Paskui pradėjo duoti po 
pusę litro (maždaug pusė 
kvortos, Red.) zupės ir tą 
pačią porciją duonos.

Paskutines dienas musų 
traukinys ėjo per girių kra
štą. Tik kur ne kur pasitai- 
kydavo privažiuoti malki
nes stoteles ir teko matyti, 
kaip tose stotelėse moterys 
krovė i vagonus malkas.

Kurilkoje” teko pasikal
bėti su viena moteriške ru
se, kuri man sakė, kad mes 
esame laimingi, kad pakliu
vome į šitą lageri. Aš pa
klausiau, kodėl aš turiu bū
ti “laimingas”? Ji man pa
aiškino, kas šitame lagery-

tęs. Jei tokius “pusbačius” 
kas atneštų į Ameriką, tai 
tikrai galėtų padėti į muzie
jų arba rodyti už nikelį jo- 
markuose ir padarytų gerą 

(Bus daugiau)
A. J. Alpukas.

biznį.

PIRMOJI
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Aki sumušus
Uždėti šlapią, šaltą tvars

tį ant akies ir pririšti.
Apalpus

Paguldyti aukštielninką 
—galvą žemiau nuleidus. 
Kojas aukštyn pakelti ir

Sniego buvo daug ir mote- je galima nors duonos pa
lys buvo apsikarsčiusios vi- valgyti, žinoma, jeigu gerai 
šokiais skarmalas. Jos at- dirbsi...
rodė, kaip tremtinės, bet Bekalbant ta gera mote-
tikrų žinių neturėjome, kaip riškė suprato, kad aš alka- tajp jag iajj<yti Atsagrtvti 
jos ten pakliuvo prie vago- nas, kaip vilkas, ir nieko apdarus. Krapvti ant veido 
nų krovimo darbų. nelėkdama atnese man,apikakle?. krutįnę ir kitus

Mus Išskirsto j^balą ir sako imk. j,. šaltu vandeniu.
Prie

ties musu vagonai sustojo ir "'7"“' "7 J‘ jus
gavome įsakymą išlip- J™' dens.

________ ___ ___ ______  Bitėms ir uodams Įkandus
sniego, nes čekistri čia tu

PAŽIŪRĖKIT I TUOS

in

PUIKIUS NAUJUS DALYKUS

Nauji Greitagro- 
piai — paderinti, 
iljrumas padidin
tas 49 nuošim
čius. Dau tr i a u 
karščio greičiau 
verda.

Didžioji Krosnis Visai Netepa —
— didelis pajėgu- padeda lais y t i
mas, taupumas, virtuvės sienas
greitumas, pap- ir langų užlaidas
rastumas. švarias.

t» kv. Taupus Vi
rėjas — patogu
mas. taupumas, 
greitas ir pajė
gus. Galima nau
doti 50 įvairiems 
būdams.

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,560.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtiniu apdraudy
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 AMERICA

■us Išskirsto .. j 1 į 11 r\i uvilivc vaiivtvmu
Archangelsko sto- : ,s . mąn(*agumo dar pa- Apalpusiam kiek atsipeikė 

su vagonai sustojo ir . ausiau ką ji valgys, jug duoti certi šalto van
visi gavAme įsakymą išlip- Jei man.atiduoda savo duo
ti iš vagonų ir sutūpti ant i bet ji sal^e k d gausmn- 
cnip<rn np< čekist’i čia tu- ^a?ei^Je yakaie. Pasisau- 

kiau svenciomski lietuvi 
Prunckį ir su didžiausiu 
apetitu duoną sušlavėme.

Po kiek valandų darbas 
baigėsi. Pirmoji “smien3” 
buvo atleista. Tada ir mus 
suvarė į tris vežimus ir pra
dėjo vežti. Prieš vežant vi
siems liepė atsitūpti ant 
sunkvežimių grindų, kurios 
buvo apšalusios sniegu ir 
ledu. Buvome įspėti, kad
nevalia atsistot,* o kas atsi-‘^i van<'"n-“ 0.^t apvynio- 
stos, tai bus nušautas vieto- Mmų uždėti vaškini popien. 
je be jokio įspėjimo. Tie ve- ka^ vanduo negaruotų, 
žimai buvo varomi ne gazo
linu, bet smulkutėmis beržų 
šakelėmis. Šalia vežimu 1 ri-

Bitei įgėius, tuojau iš
traukti geluonį, įgeltos vie 
tos nekasyti, žaizdelę nu
plauti 3' lizoliu, dėti kom- 
presėlius iš 80G alkaholio. 
4'< boro rūgšties ir 1G ac
to esencijos-

Galvą sumušus
Apdėti šaltu vandeniu ar 

ledais. Blauzdas ir šlaunis 
apvynioti šlapiomis skarelė
mis, sumirkytomis į vasaro-

Daug Pasidėjimo
— puodai, keptu
vai ir kiti reika
lingi daiktai vi
si po ranka.

Pilotas 
šviečia — leng
va matyt raudo
na šviesa, kuri 
parodo karštį.

Gera Insuliacija
— užlaiko kros
nies šilima o vir
tuvė lieka vėsi.

Laiko ir 
Rodyklė
do kiek 
kokiame

Karščio
— paro- 
laiko ir 
karštyj

virti valgius.

Geras Apšvieti
mas- šviesa taip 
pritaikyta, kad 
lengva matyt vi
są krosnį.

PASINAUDOK ELEKTRIKINIO VIRIMO PATOGUMAIS

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

Gyvatei įkandus
Gyvatei įkandus, tuojau 

reikia aukščiau padarytos 
suveržti.

kad nuodai neitų aukštyn 
ir netintu. <ąstą vietą rei
kia iš(k i -'i. arba išpjauti, 

tie šoferiai juos sutaisė, kad su rau u ir nuodai iš- 
praėjo poras gerų valandų bėgtų. Ž '< ą išplauti 3'^ 
Tada vėl važiavome, o tuo karbolio
tarpu sustyrom, kojos pa-j spirito 
skaudo beklupant ir besė-i Išsinarinu*
dint susirietus. Pagaliau pa- Neišn am ’itieji tokiu at-.

taisyti dideli kubilai (gazo-Į žaizdos -mu l kiai 
generatoriai). Pradžioje tie kad nuodai neitų 
vežimai ererai važiavo, bet
pusiaukelėie sugedo • ir kol

>ki “diniu ir 50'
-Mediniu.

TAI AI'TOM ATlšK A! G. K. Automatiška- 
Dabotojas prižiūri virimą, kol jus esate pasi
šalinę. Jis atsuka ir už.suka krosnį, kaip ju 
norite.
TAI GREITA! Moderniška krosnis verda 
greit. Tik pasukus jau pradeda virti.
TAI TAITI-: Elektros kainos leidžia taupiai 
virti. Persitikrinkite ir matysite.

TAI ŠVARI I Puodai, keptuvai, sienos, užlai
dos yra švarus. Nėr liepsnų, suodžių ar durnų

TAI SALGl-: Elektra virti nereikia degtukų, 
o svičiai yra toli nuo jaunųjų rankučių.

TAI ILGAM! Jūsų G.-E. elektros krosnis yra 
patvari ir tarnaus jums ilgus meMis.

NUEIKIT Į JŪSŲ ARTIMIAUSIĄ

MSON SHOP N»w!
BOSTON EDISON

sKutnr
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ŽMONIŲ VEISLĖS PAGERINIMAS

Mokslas, kuris rūpinasi 
žmonių veislės pagerinimu, 
vadinasi eugenika. Pirmu
čiausis eugenikos reikalavi
mas, tai sutvarkyti visuome
nės gyvenimą taip. kad ne
sveiki žmonės negalėtų vei
stis. Nes yra patirta, kad iš 
girtuoklių, džiovininkų, silp
napročių ir kitokių silpnuo
lių negali išaugti sveiko kū
no ir proto vaikai.

Vienas paprasčiausių ir 
tinkamiausių būdų kovai su 
venerinėmis ligomis, tai i- 
vedimas tokio Įstatymo, ku
ris reikalautų daktaro liu- 
dymo, kad moteris ir vyras, 
kurie nori tuoktis, privalo 
pristatyti vedybų biurui 
daktaro liudymą. kad abu
du yra sveiki. Kas tokio liu- 
dymo negali pristatyti, tas 
negauna leidimo vesti arba 
tekėti.

Kai kuriose Amerikos 
valstijų toks Įstatymas jau 
veikia, bet ne visur. Viena 
tokių valstijų yra Massa
chusetts.

Connecticut, Minnesota ir 
Kansas valstijos neduoda 
leidimo tuoktis tokioms po
roms, kurių vienas yra silp
no proto arba turi nuomario 
ligą. Delewares, Vermonto 
ir Maine’o valstijos nelei
džia tuoktis pauperams, tai 
yra tokiems žmonėms, ku
rie gyvena iš kitų labdary
bės. Michigano valstijoj yra 
prasižengimas prieš Įstaty
mą, jeigu žmogus apsiveda 
turėdamas lyties ligą. Nusi
kaltėliai baudžiami pini
gais ir kalėjimu.

Eugenikos mokslas sako, 
kad kiekvienas kūdikis turi 
teisę gimti sveikas. Bet jei
gu jam pasitaikė ateiti i ši 
pasauli nesveikam, kad li
ne iš io paties kaltės, tai jau 
veistis jis neturi teisės.

Kad nesveiki žmonės pa
sauly nesidaugintų. bet nyk- 
tų, eugenikai siūlo visokių 
priemonių, kurių svarbiau
sios yra šios:

1. Uždrausti nesveikiems 
tuoktis.

2. Legalizuoti gimdymų 
kontrolę, kad nesveiki žmo
nės patys žinotų kaip apsi
saugota nuo vaikų.

3. Įvesti sterilizaciją ne
tinkamųjų, kurie atsisako 
gimdymo kontrolę prakti
kuoti.

Be to, valstvbė turėtų tu
rėti tokią Įstaigą, kur silp
napročiams, epileptikams, 
pauperams ir kitokiems de
generatams butų nemoka
mai duodami patarimai,

kaip apsisaugoti nuo vaikų, i 
Jeigu kuris to neklausytų, 
sako eugenikai, tai valsty
bė ’-riva1*' paimti tok^ir 
sterilizuoti. -

Keikia pasakyti, jog kai 
kuriose Amerikos valstijose 
yra Įstatymas, kuris reika
lauja sterilizuoti piktada
rius ir proto ligonius, kad 
negalėtų turėti vaikų. Kele
tas kriminalistų anais me
tais buvo sterilizuota India
nos valstijos baudžiamam 
kalėjime, jiems patiems su 
tuo sutikus. Deleuares val
stijos bepročių ligoninėj, 
Farmhurste, 1926 metais; 
buvo sterilizuota net 30, 
pamišėlių. Virginijos valsti
joj taipgi yra Įstatymas, ku
ris leidžia silpnapročius ir 
epileptikus sterilizuoti, ir 
1927 metais tenai buvo ste
rilizuota Carrie Buck, 21 
metų amžiaus mergina, kuri 
būdama silpnaprotė pa
gimdė kūdiki.

Labai drąsių minčių eu
genikos klausimu pareiškia 
Dr. W. C. Gatės savo kny
goj “Sexual Truths.” Išsi- 
platinimas prostitucijos, ve
nerinių ligų, aborto, divor- 
sų ir kitokių nelaimių aiš
kiai parodo, .jis sako, kad 
lyčių santikių mūsiškė civi
lizacija da nėra tinkamai 
sutvarkiusi.

Žmonija negalėjo iki šiol 
prieiti prie tobulo lytiško 
gyvenimo dėl to. kad jai 
be galo daug kliūčių darė ir 
tebedaro tradicija, tamsu
mas ir prietarai.

Bažnyčios intaka, turbut,, 
daugiausia sutrukdė šito i 
klausimo išsprendimą, taip 
kaip kitąsyk ji trukdė civi-, 
iizacijos pažangą kitais’ 
klausimais. Pavyzdžiui, kuo 
met mokslininkai pradėjo, 
aiškinti kad žemė yra ap
skrita. bažnyčia tvirtino 
kad plokščia, ir degino tuos 
ant laužų, kurie su ja nesu
tikdavo. Šiandien Romos 
katalikų bažnyčia taip pat 
priešinasi eugenikos moks
lui, ypač gimdymų kontro
lei. I-s.

Plaukai musų galvose’ 
nuolat miršta, jei taip gali
ma išsireikšti. Yra apskai
čiuota. kad plaukas gyvena 
tik iki 6 mėnesių, o ilgiau
sia. iki 4 metų. Po to jis nu
slenka. o jo vieton atauga 
naujas. Galima netekti nuo į 
50 iki 100 plaukų kasdien ir 
nenuplikti. Galva nuplinka 
tik tada, kai iškritusių plau
kų vieton nebeatauga nau-

KELEIVIS, SO. BOSTON
- -------------- ---------------- -r-- —

IZRAELIO MOTERYS GRANATAS MĖTO

Izraelio valstybėje moterys ir merginos mokosi vartoti ginklą. Paveikslo vir
šuje matyti, kaip jos mokosi mėtyti rankines granatas, o apačioje moterys 
driliuojasi šaudyt rankiniais kulkosvaidžiais.

'Keleivio’ Knygos
tikra teisybė apie
SOVIETŲ RUSIJĄ

1 Arba komunistų diktatūra faktų
šviesoje. Visi nori žinoti apie Kusi- .
jų. ViTems kyla klausiniu kodėl ir . dektamacijų. \ įsokivs tein<«. 
kesija nesusiatria su kitomis valsty- darbininkiškos rcvohuctonuriskoa, 
bė.nis ir kodėl Rusija nenori įsileisti tautiškos, humonstiskos ir laisvatna- 

!i.- kitur žmonių pa.,Įžiūrėti kaip ji “sljos- Visos skambius, v uos geros, 
tvarko:!’ Ar yra Rusijoj laisve; ar visokiems apvaiksciojima.ns,
yra demokratija, kokie darbininkų ku'ian?s> ^gtam.' ir t.t. Antra 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš ju pagerinta laika. Raina ........... 2oe
pragyvent, 7 Dal>ar rusai sako kad DžIAN BAMBOS SPYČIAI 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. ... , , . . ,
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas Ir k»*®s fones. Daugiau juokų, ne
yra tiesa apie Rusiją tai vra tiesa S** Amerikoj munsamo. Šioje kny- 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- Roję telpa net 72 "Dziaii Bambos 
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa- spyėiai, eiles, pasikalbėjimai, hu- 
kymus į šiuos klausimus galėsi gau- tnoristiški straipsniukai ir juokai, 

[u nusipirkęs naujai išleistą knygų. Antra pagerinta laida. Raina 25c. 
W puslapių didumo. Raina 50 centų. SOCIALIZMO TEORIJA
DELKO REIKIA ŽMOGUI Šis veikalas trumpais ir aiškiais
GERT IR VAI GYT7 faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi

1 . * draugijos formos, ir kodėl turės bu-
v algyt ir gert reikia dėl to, kad ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

Sieję knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo-

TĖVŲ DIENAI. VALGIAI

Bet dėl ko gi norisi 7 Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 

- maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
i mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų 7 Rodei jam reikia riebalų? Ši

ituos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ....................................... 15c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 2b ypatos. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Yaladka. Knyga 
kritikuoja Romos Katalikų

SUDIEU, KASOS ŠILKINĖS...

Mrs. Lonaine Malone, Los Angeles mieste, išlaikė 
iki praeitos savaitės savo gražias, 50 colių ilgumo 
kasas. Bet pagaliau ir ji pasidavė naujai madai ir 
nuėjo pas plaukų kirpėją Victor Milan, kad jos ka
sas nukirptų. Paveiksle matyli, kaip kirpėjas leidžia 
žirkleą į darbą, o dešinėj ta poniutė jau atrodo nau
joviškai, be kasų. Ji nešiojo ilgus plaukus per 30 me
tų, bet mada ir ją nugalėjo.

Augino tėvelis 
Gražią šeimyną,
Ir rūpinos vargšas, 
Kas to nežino?

Oi sunkiai Jis dirbo 
Ii- prakaitavo,
Nes labai mylėjo 
Vaikelius savo.

Tėvelis vis dirba, 
Šeimą maitina 
Ir niekas pas ji ii 
Vargo nežino.

Vaikučiai jo auga, 
Linksmai gyvena 
Nerupi jiems darbas, 
Žaidžia kas dieną.

Katrie jau paaugo, 
Tiems mokslą teikia, 
Ir jokie sunkumai 
Jo nepaveikia.

Tėvelio troškimai 
Ir jo svajonės—
Kad jojo vaikeliai 
Būt geri žmonės.

Tėveli brangiausis, 
Mes tave mylim. 
Gyvenk tu ilgiausia 
Savo šeimynai. 

Prisiuntė

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos ’ drąsiai kritikuoja Romos 

žmonės kuria per amžius? šį intri- bažnyčios autoritetų ir faktais pa
suojantį politiškai-ekonomišką klau- rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
šima aiškina garsusis Vokietijos so- tininkas. 224 pusi. Kaina ____ $1.25
S « KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
KUNIGU CELIBATAS GARBINO SENOVĖJE?

i i- , , , , _ i Visokiuose kraštuose žmonės gar-Ši knygele parodo, kodėl Romos bjno įvairius dievus. Dievų garoini- 
Iiopieziaiis kunigai nesipaciuoja. čia mas keit5si. Rodei? Kokius dievus 
išaiškinta visa jų bepatystes istori- garbino musų bočiai? Kokias žiny- 

įja, jos pasekmes ir doriškas dvasis- įįas jj€ buvo įsteigę? Kodėl žmones 
Ikijos nupuolimas, šią knygą turėtų priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
j perskaity ti kiekvienas vyras, tėvas tuos klausimus galėsi atsakyti pa- 
i ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų skaitęs šią knvgą. Tai didelio for- 
rnotery3, dukterys ir mylimosios ne- mato 2?1 puslapio knyga. .. $1.00 
papultų į toicią kunigų globą. Para-

|šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., cipi ne Rllčil 
i sulietuvino Kerdinand de Samogitia. i *
Kaina ............................................. 25c Gražios eilės ir dainos, čia yra

j sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir į apie darbą. Toji knyga palinksmins 

1 jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di

kėlę su vandeniu, bet vai
kams reikia ko nors geres
nio. Nusipirkti ką nors juo
doj rinkoj sunku, nes labai 
brangu, o pinigų nėra. Pa
vyzdžiui, svaras lašinių kai
nuoja 250 reichmarkių, sva
ras duonos 6 markės, svaras 

j sviesto 250 markių, ir tt.
Žodžiu, gyventi sunku.

“Viso šito vargo kaltinin
kai yra Stalinas ir Hitleris.
Hitleris jau nubaustas, be:

^Stalinas da dirba savo ju- ___ __
doŠiŠką darbą ir nori visUS ,.“5 ^VlL;-W‘X7ij<>s-anvsakės vra tiktis gyveniniu
mus vargšus taiD sutvarkvti, 1U S?]^ST ^rį tūkstančiai žmonių gyvena, bet KODĖL AŠ NETIKIU

' kad nelikta pašanlvje gėvu i° a.'' ">arganno. Kepk laba, <■ .........................................
liudininkų.’ K’’“ ’ karstame pečiuje 30 mmu-

* cių. Padarys keturias porci-

Kepta Žuvis-Makrelė.
Dviejų svarų makrefe, per

skelta išilgai.
MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

ši knygelė aiškina proletariato fi- delio formato, 223 puslapių knyga, 
Didelis plonai suraižytas SVO-< losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas ' kurioje yra daug visokių eilių ir dai-

. [gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-nų. Kaina ................................... $1.00
gurias. __ kius. Ui perskaityk šitą knygelę. ~A c

Dvi supiaustytos tomeitės. [Kalba labai lengva. Knyga protau- į •v-AS
. i,s. i-a a Liu«, ijantiems darbininkams neapkainuo- Didysis Lietuviškas Sapnininkas
SaUK^tUkas salierų uFUsROS. jjarna. Kaina ............................... 25c su Salemono galva. Išaiškinti visokie
Druskos SU pipirais. »pm»1T*<! d ašvav sapnai visokiais atsitikimais. Virš
~ ... „ • -l i • -- ZLAIAllEb RAŠTAI 300 puslapių Knyga. Kama .. $1.00
budėk ŽUVĮ Į riebalais IS- Xr žinote, kad Žemaitė buvo vie- STUIVA5keDtUVą, apdėk SU- ?? Žymiausių lietuvių rašytojų? Ar SlALIDiAd

- - žinote, kad ji buvo paprasta kai- Arba, kaip Kaukazo Razbaininkasteptą- * - *• i,- izlnote» Ka<J J1 ouvo paprasta Kai- Arną, Kaip Kaukazo Kazhaminkasglaustytais svogūnais ll IO- mo moteris, mažai mokslo išėjusi, pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
meitėm Aoibarstvk druska. ?>veno ūkyje ir augino vaikus, kaip jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu- 

” - - ‘ , , • tūkstančiai ir milionai kitų moterų, vusius draugus. Labai įdomi knyga.
, a „i...: — —_ —i   s „a: : _ _ *_*=_ji emc apykaitas rašyti, j narna.

Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- j i DIEVĄ’ 
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos * "
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- 

oda

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
_________  __ negali tikėti. Pilna argumentų, ku-

jos ."raštus "’parašy- riQ nesumuš joks jėzuitas...........20cleivis” parduc
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi t irTi’vii' UATDrtc 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- KALBOb
se raštuose ji gražiai aprašo, gra- GRAMATIKA
i.a. pajuokia ir gražiai pagiria mu- Amerikos lietuviams.
•S *r -Zn?SU papr°' Da“? kas iš lietuviško jaunimo nori

T oiL-vo’Aioi i.r-incėo turi 7 ^’ J 3 Pave’k?las su gar- tinkamai išmokti savo tėvų kalba,LaikiatCiai praneša, kaa Šios rašytojos parašu, taipgi paveik- ..............................

“Gerbiamoji ponia, aš ne- ja 
tikėtai gavau iš vieno pažįs
tamo ‘Keleivi’ paskaityti, 
kur radau ir Tamstos adre
są ir parašiau laiška. Tam-
sča dabar žadi man ir 'Ke- Bogttos mieste, Colombijosl^^egato*,^  ̂

Candido las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotas žiau

TAI BENT TĖVAS!

leivf užrašyti. Jei tas per- respublikoj, tūlas
o senimas irgi dažnai nori pagilinę 

m*, varnų pr.eg.auau, aunas je- saVQ raštįšką lietuvių kalbos žinoji- 
Šitą grJma,ika yra dtkama ii-

siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.daug ponią neapsunkintų, Zapata susilaukė jau 54-to riai nužudž vokieeiai ,aike šito ka.

tai as norėčiau kad ’kelei- vaiko. Jis turi vedęs iau r0- Tai didelė knyga, 128 puslapių, ......................;
vis' mane lankytų, nes jis ketvirtų moterį. Su pirmuti- r“““ ir reuis p“”so< LyT,BKOS UGOS

ne jis turėjęs 14 vaikų, su PAPARČIO ŽIEDASgeriausia man patinka.
.. antra 12, su trečia 18, o su “As esu kilęs is Vilkavus- (Įabartine 10

kio apskrities, vadinasi, su-_______________________
valkietis. Tenai liko mano
,sesuo, bet ar ji gjrva, neži
nau, nes susirašyti laiškais 
negaliu. Tėviškėje liko 25

:aip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 

Ir keturios kitos apysakos: (1, i ir laida- Kaina .... 25c
Neužsitikintis Vyra: (2) Žydinti Gi- KALENDORIUS 1948 M.
na; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose . __ . . . , ....
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki . ,oz?'s3,2t.
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c J*1'10 kalendorių. Tai 96 puslapių 

knyga. Kama ............................... aOc.Pleiskanos reiškia, kad
galva yra užsikrėtusi tūlo-'ANGLIšKAI-LIETUVISKAS 
mis bakterijomis, kurią pli- JODINAS

a i < - Lni-terei orKo marai! žc t’Tna R^lima kartais sulai- .TDtS?ąS Laba* idomųs senovės filosofų da-An'-|csciU LeVOse ner.taiai aiOc. maigų ze- i .■ .... / 81 kitas žodis lietuviškai vadinasi, leįdįrnai anie žemės išvaizda Pa<ralJ-1I1. R5L1U L.C1V75C. . . . kvtl ZMiinmi! mmbi (cn-pen Ves kasdien rirdime da„<r ano-iisio, ,aP>e žemes įsvaizaą. ragai‘mes. ir visa firmos rusies J

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Tremtinio Laiškas.

Musų bendradarbė, drau
gė Barbora Gurskienė, nu
siuntė vienai tremtinių šei
mai Vokietijoj maisto siun
tini ir dabar užrašė jai “Ke
leivi". Tos šeimos tėvas, 
dėkodamas už tokią para
mą. rašo draugei Gurskie- 
nei :

“Kai gavome laišką iš 
Tamstos, brangi ponia, kuri 
nesi mums nei giminė nei 
pažįstama, bet žadi mus 
paremti maistu, tai iš džiau
gsmo visai šeimai ritosi aša
ros per veidus... Gaunamas 
musų maistas iš I. R. O., ku
ri mes vadiname 'bado nor
ma’, dabar yra sumažintas 
ir dažnai sugedęs, ypatin
gai lydytas sviestas netin
kamas valgymui. Bet ir to 
gaunam taip mažai, kad 
gautą penkiems žmonėms 
savaitės normą vienas žmo
gus gali iš karto suvalgyti 

1 ir da nebus sotu 
sveikata visų jau apirusi ir 
gyvenimas karius, tik lau
kiam kada teks užmerkti 
akis. Ypatingai graudu yra 
žiūrėti Į vaikus, kurie nori 
valgyt, o nėra kas jiems pa- 

i duoti. Aš pasitenkinu suval- 
1 gydamas juodos duonos lie

tinis vargšas. Buvau žmo- U,U11 ‘ęmovenų- pleiska- 
gus, o dabar nuplyšęs trem- nom? ^kinti, bet genau jų 

n P •’ F nevartoti, nes tokiuose vaįs-
" __ _ tuose būna aršeniko.

90 METU MOTERIS 
IŠTEKA

«

šmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00
KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės sryveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knysa parodo, kodėl taip mano
ma. Labai įdomus ir pamokinantis 

Nesenai minėjome “Moti- skaitynlas- Kaina ...............

KELEIVIS
Tėvu Dienai Dovana

Mrs. Eliza Murray iš
Brushton, N. V. 90 metu ar ™ Dieną , o dabar turėsP 
net daugiau amžiaus, ište- panašią šventę,!
ka už 37 metų vyro Cla- Dieną’.
rence McGee. ' motinoms, taip ir

Ta karšta senukė turi su- tėvams ta proga vaikai per-; 
nų James Murray, kurs jau ^a \isokias dovanas, kad 
turi 68 metus amžiaus. Kai parodyti jiems savo meilę ir 
to sunaus paklausė, kaip pagarbą.
jam patinka e tuti naują tė- JTfr.,a.us.la dovana yraj 
va, kurs bus tik 37 metų .Keleivis. ’ Taigi, kas turu 

'amžiaus, jis atsakė, kad jis tev^ ir nori jam padaryti1 
nevadinsiąs io tėvu, nes, malonų siurpryzą, mes pa- 
girdi, aš jau per senas tam.. tari.am užrašyti “Keleivį,”

Jaunas^ . McGee da kainuoja tik Q0 
niekada nebuvo vedęs, o jo p,.ašome mums
sužadėtinė yra našle, kun užsakv $3 00 įr

s... Musų pnes 20 metu nurodyti savo tėvelio vardą
amrusi ir nelaimėje . 1 arądo vl«"%,ir adresų. Mes užrašysime 

koją. Kad n be kojos kad jam lait(raštį metams jr nu_ 
ir 90 metų amžiaus, bet Mm. siųsime gl.a-ų , aU
Ęl®3 .?*?,lav. tUj,,t2s hns tiakamu pasveikinimu, idėjas ir gal vedybos bus „Ke, „ Adlnini,h>cij,
laimingos, ypač jei yra *a-

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

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ............... 25c
“Keleivi*,” 636 Broadway,

So. Boston 27. Mass.

pitalo medaus mėnesiui pa- Biznieriams geriausia vie* 
saldinti. 1u pasiskelbti “Keleivyje.**

M amy t ė Labai Dėkinga

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

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

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

Keleivis
(36 E. Broedvay, Se. Boston 27, Mase.
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Iš Plataus Pasaulio
į mos unijinės kainos. i

Suvažiavime paaiškėjo,1 
kad tremtiniais rūpintis
ruošiamasi 25 valstijose.

Kas Darosi Lietuvoje
Atvyk* 14,009 ar 8,000 

lietuvių?

(Pabaiga)
Vasario 16 dienos gatvė 

tik neseniai perkrikštyta
Jakšto

Amerika Ginkluojasi drąsiną Bombomis
Amerikos karo aviacija “Šteino gengės” žydai A n- *

davė pramonei užsakymą Palestinoj grasina, kad jie T? emt-vJ Gegužės 9 dienos
pristatyti 2,201 orlaivi, pa- iššaudys ar bombomis iš- —i vardas, buv? kfompatV

Pereitą žiemą grįžo iš to
limojo ištrėmimo inž. Bary
sas, atlikęs bausmę nuo 
1941 m. liepos 12 dienos, 
taip pat ir mok. Daukas, o

gal

IEŠKAU DARBO ANT FARMOS 
Turiu 35 metų patyrimo prie far-

mų ir daržovių darbo. Katram ar 
katrai reikalingas ištikimas darbi
ninkas ar gaspadorius, prašaa rašy
ti man žemiau nurodytu adresu:

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

TURKŲ PREMJERAS

Reikia Darbininko Ant Farmos 
P&ieškau darbininko prie farmos

darbo. Galėtų kas ir per vakatijas 
atvažiuoti biskį padirbėt prie šieno. 
Patylimo nereikia. Oras geras ir 
valgis ik bloga? . Galėtų ir vedusi po
ra atsišaukti, kad tik be mažų vai
kų. Air. Stasiūnas, (25)

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

T-.ntn (^ar y|a 210,000: latvių — tiioie svarstytas, bet parti- j Kauną dr. L. Bistras, kun.kongreso nutarimą pa
didinti karo aviaciją iki 70

lui buvo paskirti kongreso Jos, Belgijos ir kitu saliu n.^-..Ikl ganias: “Jei Jakštas butų ... . ,
sumoje 1 biliono 315 milio- atvyko i Palestiną prižiurę- nf°rW -<yvenTĄ<kbar gVvas’ Sa' butų ko_ bolševikų buvo vežti

ti. * kad karo nabnnbo^ iš ukrainiečių — 3oZ,000. Pa- munistas”. Marijonų, pas-:l?41 m. jau vokiečiams uz- 
gal Senato pravestą bilių, ^įau Prezidento Smetonos einant Dvinsko link, nepa- 
jei jis ir Atstovų Rūmuose gaįVė vėl Liaudies gatve siekus Dvinsko likviduoti, 
butų priimtas, lietuvių ga- pavadinta, kaip ir per pir- Borysas daro dabar Pane- 
lėtų įvažiuoti apie 14,000, o ma:; bolševikmetį. Daugu- vėžio miesto smulkų planą

daužys Jungtinių 
neitraliuosriul” stebėtoj 110’000- lietuvh* 6O’W° c T sekretorius Sorokin lie-

-e,M- SS ™.ZZZ P*
J. Vailokaitis, Cesevičius ir 
dar vienas kitas. Tie kali
niai iš Panevėžio kalėjimo,

nu doleriu.

Atkirstas Berlynas
Rusai vėl atnaujino savo 

pastangas išvaryti ameri
kiečius, anglus ir franeuzus 
iš Vokietijos sostinės Berly
no. Jie per 22 vai. nebelei 
do i Berlyną traukinių net 
ir su prekėmis, o jei toki 
padėtis pasikartos, tai ame
rikiečiai ir anglai turės 
Berlyno trauktis, nes nega
lės miesto maitinti. kva norėtų,

ti, kad karo paliaubos is 
abejų pusių nebūtų laužo- • 
mos.

PAIEŠKOJIMAI
Puieškau giminiu Vokietijoj, 

kilusiu iš Rokiškio apskrities, 
Sodelio kaimo. Aš turiu Kana
doj ūki. _ J. Cypas,
R. R. 1, Paris, Ont., Canada.

pee.m;e2 kasau saka

Turkijos vyriausybė • • , 1 —
Aš Mary Gusčiutė-Ginkus, kilusi nau- iš Anglininkų, Stakliškės parapijos, 

ignaciaus duktė, ieškau pusbrolių Jo
tų kilusių iš Vaitku- 

i. Jo- 
Jie

malonėkite 
(27)

De-
veskaitės, kilusios iš Užupelio kaimo,sa vo laiku yra 

tu
prašymasas žodį 
akeisti t 
occupied

kad Amerikos 2^ia Vp“ * ra«tu nareiškimą nuversti su tankais, 
valdžia cenzūruotų laikraš- P^- '
cius.Ekskaralius Vedė

Buvęs Rumunijos kara
lius Mykolas, kurs atsisakė Anglijos Lordai
nuo sosto ir išvažiavo į už- Anglijos lordų rūmai nu
siėmus, o vėliau atsisakė tarė atmesti įstatymo suma- 
nuo atsisakymo, praeitą sa- nymą, pagal kurį lordų ru

sutra-su sunum (ką rik nuteistas) mo pi-iežastis buvo dideli1_____ ___________ r____  .
1941 m. Pne Barnaulo, Bronevicie- ekonominiai sunkumai, ku- ^vos vaisčiau•. Maria^sB^ 

e pilė JakuckO, O JOS VV- rie ištiko Turkija dėl poka- X Aires mieste. Argentinoj, Calle 

brangenybės ir dėl San Ma.rtin WJ- Ji pati ar kas jV*ųiuii^tinuu ii uci no n;aj,)nes pranešti man jos adre
sų. (24)

Anelė Basanavičienė 
1224 Mt. Vernon st..

Rhiladelphia 23, Pa.

Bolševikų
prasymasas zotų atmenu -r--- gydytojų Ma- ne Pne Jakucko, o jos vy- rie
pakcistijinkamesniu, P irGudonio - Hnės

atminimui lietuvių pastaty- 1941 m. išvežtas ligoms po negalėjimo išvežti turkų ta- 
tas paminklas prie apskr. sunkios operacijos, miręs, bako į užsienius. Seniau 

buvo apkaltas. . • Lankauskas — Lėnos turkai savo tabaką išvežda
Reikalauja nešališkų 

screeningų
Kun. Dr. J. B. Končius

ligoninės
Bet įskundė ir pereitą vasa- žemupyje.. F - • — vr- v* •vaitę vedė Danijos kuni- mai galėtų sulaikyti atstovų pasiūlė rezoliuciją, prašant jj išgriovė. Kryžius pr 

gaikštvte. Romos popiežius rūmų priimtus istatvmus, busimos Commission of In- Hgroninės dar tebestovi.gaikštytę. Romos popiežius rūmų 
paskelbė jo žmoną “už ka
talikų bažnyčios ribų”, nes
ji ėmė šliubą Graikų apei- bė skaitė 
gos bažnyčioje, Atėnuose.

pr . .
tiktai vienus, o ne du metu. vestigators nereikalauti D. 
kaip dabar. Attlee vyriąusy- P- ištikimybės liudymų iš

ligoninės
Milicija Panevėžy iš ne- 

kitur,

ie Jodinskaitė miesto biblio
tekos vedėja, susenusi. Ur
bas m. muziejaus vedėjas. 
Senojo bibliotekos vedėjo 

nėra: jis

vo į Vokietiją, Lenkiją ir 
Balkanų šalis, o dabar tos 
rinkos užsidarė.

i

Nacių Planai
Pagal surastus vokiškų 

nacių planus, Hitleris buvo

tą įstatymą labai vokiečių policijos, kadangi? yet‘"‘«:ru^ ;r \ 'Sai* Biliūno Panevėžy 
svarbiu, bet lordai nenori jie nėra vokiečių, o ameri.-yądą^ttk ru^^^A^sknta., y
išsižadėti savo privilegijų. kiečių globoje.

JUOKAI

~ . BALF pirmininkas taip
Meksikos Aliejus pat reikalavo, kad naujų

. .Nacionalizuota Meksikos screeningų komisijose neį-
(1h\ ęs jsakymą sh\o bude- h1i6Jhus kompanija, **Pc- eitu vokiečiu, kurie yrn
liams “išspręsti žydų klau- mex” praneša, kad Meksi- prieš D. P. nusistatę, bet
sima Eui opoj , i-žudant 11 koje atrasta nauji šaltiniai kad komisiją sudarytų ne- 
milionų žydų. Hitleris su- aliejaus, 7,000 pėdu gilumo- šali=ki amerikiečiai Tainspėjo tik pusę savo plano je, prie Reinose, netoli A- pat pareikštas pageidavF-
įvykinti ir 5 milionus žydų merikos sienos. Sako, nau- mas, kad pagal bilių, įlei- 
išžudė. Tokį patvarkymą jieji aliejaus šaltiniai bus džiamieji DP nebūtų ‘įskai- 
Hitleris buvo davęs 1942! turtingi, bet aliejus iš jųįtomi i valstybių kvotas, 
m. sausio 20 d. dar nėra kasamas.

visoj Lietuvoj milicijoje vy- Kllur„ f Grigoniis tebegy-
rauia rusai, o ir vadai ne įas- Gy.d- Ant- Didžiulis yra 

a Tauragės apskrities gydy-
Lengvas įrodymas

Į kaimo paštą ateina žmo-

E X T R A
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Kiek Kainuoja Žmona?
Skaičiau “Keleivyje” apie 

tą skelbimą, kur jauna mo
teriškė siūlo save parduoti 
bet kam už žmoną, jei ji 
gaus 10,000 dolerių. Tai 
yra 1948 metų skelbimas. 
Seniau tos rūšies skelbimai 
būdavo kitokie. Bevartyda
mas visokius raštus užtikau 
karta toki

rauja
3"StomXinlnk&^^S^-A^n-tčjo pakietas'

Mafe Aukšt. Tarybą nusimi- >>0™ “ _
(deputatai, sekretorius žy- ^n,Ptaare"duves Bak'ai paštinfnkas - bet kaip aš
das Dovidovas, buvęs nota-, galiu žinoti, ar Tamsta esi*
ro Maigio sekretorius. Ap- Dabar mokyklose ne taip, ponas Smitas?
skilties vykdomojo komite- kaip buvo 1940-41 mokslo —Ta aš galiu lengvai įro- 
to pirmininku buvo grįžęs metais desiatilietkoje prie dyti — atsakė nepažįstamas 
iš SSSR Jonušas ir atleistas, bolševikų. Pradžios mokyk-žmogus, išsiimdamas iš kl
ojo vietoj dabar yra Piane- los dabar 4 skynnai, o gim- šenės savo fotografiją — *

Išduotieji tremtiniams vičius (daržininkas), pade- nazijoje 8 klasės. Tebedės- štai žiūrėk, ar tai nėra ma-1 Kas norite sužinoti apie iš- 
_ į affidavitai liktų galioje, Jėjas gudas. Kompartijos tomą lotynu kalba, psicholo 'no paveikslas? ganymą, esu liudytojas išgany-

—Teisybė, paveikslas tik- mo—D. Diskevičius, 112 White 
rai yra panašus i Tamstą —;st„ Westfield, Mass. Kaipo mes 
atsakė gudrusis paštininkas norime išbėgti, jeigu tokio iš- 
ir atidavė nepažįstamajam ganymo neatbojate! Heb. 2-3. 
žmogui pa kietą. Gelbėkitės, Gelbėkitės, Gelbe-

------------------ kitės! Informacija free. (25)

bet 
. bus

sekretorius rusas. Sorokin, gija... Mokinių skaičius nenaujai atvykstantieji 
stengiamasi Įleisti or

ganizacijų korporatyviais 
affidavitais.

deputatas, prieš rinkimus mažesnis. Pavyzdžiui, kai 
garsintas kaip ■ geidausiąs kuriose gimnazijos klasėse 
lietuvių tautos “sūnūs”, o po 35 mokinius. Dirbama ir 

Nors Senate priimtas DP!^ neseniai Lietuvon atvy- po piet. Geriausiai baigę 
, a-, . . biliu^ dar nėra tanes ista- kęs ir lietuviškai nė žodelio abiturientai gauna “auksinįNcw York V nY dlSį krti- nlsuprantąs . medalį” (tik popierių). Vb

ioih, r-!kos jr gUnkumų, bet, tiki- Išeina triskart per savai- so vokiečių laikais išduotie- 
masi, iki birželio 19 d. bus “Panevėžio Tiesa”, labai ji atestatai perregistruoja- 
susilaukta tremtiniams įsi-;bl°g° popieriaus, be galo mi švietimo skyriuje. Moks- 
leisti Įstatymo. nuobodi ir nė kieno neskai- las visose mokyklose, paly-

galima. Turint pinigų, pre
kė visada rasis.

BALFf DP ir Ju 
Įvažiavimas

Apie Ką Žmonės Kalba?
Vienas rusas kapitonas i 

laikė paskaitą Berlyne “so
vietų kultūros name”. Po 
paskaitos ėjo paklausimai.

v «• . - - . .. tomą. Tas pats su laikraš- ginus su tikrosios Lietuvos Greit iš vokiečių atsirado
šiais ir kitur. Panevėžy bu- mokykla, nepaprastai men- žmonių, kurie pradėjo keltinoje tebegyvena 32,046 

lietuviai
ivo 2 spaustuvės: dabar tik kas. 
viena, apversta daugiausia ----

T. R.BALF Pirmininkas Tremti- 
skelbima, kurt nių reikalais St. Paul, Minn. TJ

buvo įdėtas i “Ne w York Suvažiavime rusiškųjų blankų spausdini- •• i u-
Gazette” 1738 metais, rug- St. Paul, Minn. — B A- * falams statistiką, Frank- mu. Valstybinės prekybos Atsakymai { galvosūkius 
sėjo 4 d. Ten buvo skelbia- LF pirmininkas kun. Dr. J. amer}kl.e_ direktorius Mikalauskas, ~
ma: ‘Anvkš-B. Končius birželio 3-4 dd. ?la Zakarevičius ekspeditorius, .. ^a^aP,auskas:

<4_ , i • r'v intensyviai posėdžiavo Na- '^£4,8o6 stovyklose, Daniliavieius vaistiniu di- cl|l Šileho autorius.
Parsiduoca anglai, £be- tional Catholic Resettle- dirba kariniuose da-, rektorius. Apskrities ligoni- Žiema,

kire suris, negrai <vy’’ai: ment Committee sušaukta- iniuose» 143,(69 gyvena už nės direktorius gvd. Gude- Volga, Rusuos upe.
viena negre mergarte .r keli me §t Pau, Minnesotos> stovyklos nbų, is vokiečių Hs> 0 kiti gydytojai: Statkų,..4- Mussolinis, buvęs Ita-

kurios gubernatorius pirma- "" Dalinda. Smilgevi- hjos dmtatonus.velšmonai”.
Tas skelbimas buvo įdė- Heine, vokiečių

9. Atlantas.
10. Žirgas.praėjo, bet nusipirkti žmo- talpų gyventi. Taip pat ten , '!. „™-įu

ną. arba vyrą dar ir dabar ūkio darbininkams moka- tautorais — 42,906.
Kovo mėnesyje

Skaitykit Naujienas •••

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

klausimą apie maisto davi
nį, kodėl jis toks mažas ir
taip toliau. Rusas SU pasi- nę kraujo cirkuliaciją, čemery- 
piktinimu pastebėjo: £ja yra vartojama nuo drugio,

—Ne>uprantu, kodėl vo- nuo gumbo, nuo geltligės, nuo 
kiečiai vienaip vien kalba škropulo ir nuo sukrekėjimo 
apie maistą. Pas mus Sovie- kraujo, čemeryčios šaknys jau 
tuose žmonės visada kalba yra vartojamos per 3000 metų, 
apie kultui ą . jr musų čemeryčia nėra suka-

^jsai. suprantama, pnta, bet yra tokia, kaip užau- 
. atsiliepė vienas balsas iš gus. Supiaustykit čemeryčios 

minios — žmonės visada gerą šaukštą, Įdėkit j keliškėlį, 
., ^a aP‘e tai, ko jie netu- užpilkit šiltu ar Šaltu vandeniu 

ri • ir už valandos galit gerti arba
----------  Įdėkit unciją čemeryčios j bon-

I Įdomus Darbas ką vyno ar stipresnio gėrimo ir
; vienas seniukas pasako- galit gerti po valgiu, čemery- 
jja senai leidei apie savo čios svaras $1.35.
darbą. Jis sakėsi perdirbą.-nesuskn-stytų Damoševičiutė yra, o iš den-

;risčių: Plukaitė ir Džiugai- ___ _________
išvyko t®- Panevėžiškis šalkevičius

7,154 asmenys, o grįžę į sa- baigė mediciną ir Panevė- $259,000 Lietuvai vaduo- 
vo buvusias tėvynes*894. |žy praktikuoja. Gyd. Mar- ti nebus didelė suma, jei

Mažėjant DP skaičiui cinkevičius docentauja Vii- Tu, Tautieti, prisidėsi savo cus ardyti_  • U _ __ •___ . ___1

jo i

nemažėja 
ir bėdos.

tačiau jų vargai 
Tremtiniams šal

pos tebęreikia. Reikia rūbų. 
įeikia riebalų, pieno ir affi- 
davitu.

TŪKSTANČIAI lietuvių yra ttblaikyti po visą pąsauĮL t 
TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje,

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietmtų 
(ii aavo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
Ir Jūsų giminės, Jūsų draugai. Jūsų pažjstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirasyti. . . . , , «

NAUJIENOS tiems iivletintiems lietuviams tarpininkauja, _____ _  *
-—skelbia ju prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų, toliau siuskite tokiu adresu 

NAUJIENOS apausdna raitus žinomų Lietuvos rašytojų fr United Lithuanian RelUf
furnalistu, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus Įvykius, ku- F , - ?^ia.n Kebef
riuoa teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus, America, 105
Sakytuose raituose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, iivkščią "liaudies seimo" rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui rudosios oku-

Vosokeriopas dovanas ir

maus universitete. gera auka!

Į senus matracus. Senutė 
pasigailėjo, ji sako: 

j —Tur būt nėra labai ma-J
lonu senus, dulkėtus matra-į 

ir juos naujai i
prikimšti?

—Kai kada labai įdomu,

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

lies seimo" rinkimų komediją, ne«— # - — _ — — —_ ____žmonišką terorą
PaC’jS°kaitPyedram?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, kūne bus nuolat 
apauadinamt Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.

kaina metama 90.00; 
IJS.

Fund of 
Grand Street, Brooklyn U, 

IN. .

FORDAS PAKĖLĖ KARU 
KAINAS V

18.00; nl Chicagos rfbu k 
šešiems mCnesiams — 95- 

f SIŲSKITE ČEKĮ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

' NAUJIENOS
17M Sa Hatoted «w«t, CMe«r» «, m.

ChlcagoJ

Fordo kompanija prane
ša, kad ji pakėlė 1949 me
tų įsdirbystės automobiliu 
kainas nuo 85 iki 125 dole
rių. Kompanija aiškina, 
kad kainos turėjo būti na! 
keltos todėl, kad viskas ka 
kompanija perka, labai pa
brango. **

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

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

Užsakymus i rašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
So. Boston 27, Mase.

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

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

ienikc radau 60(1 doleriu

—atsiliepė sems, 
anądien viename

— štai 
sename,
_______T  ____ ir skauda. Kad pašalinti

paslėptu, kartais randu ma- n5ežijimą ir spaudėjimą sena,
žiau, o kartais ir daugiau.1 S&lS
Todėl mano darbas nėra 
toks nuobodus, kaip Tams
ta manai.

KAIP TAPTI PILIEČIU?
Dar turime 

“Kaip Tapti Suvienytų Vai- "'m 
stijų Piliečiu?”, kur yra aiš- jun 
kiai išguldyti pilietybės įs- 
tatymai su reikalingais klau 
simais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreiptis į

636 Broadw»y’
“KELEIVIS”

636 Broadwav,
So. Boston 27, Mass.

skaudžių žaizdų, uždėkite 
Ointment. Jų gydomos 

ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie- 

.žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S EOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyiimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 

, odos. Jos yra geros gy-
KnygUCių,! duolės nuo visų išvirši- 

odos ligų. LEGU- 
Ointment suteiks 

jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. I,egulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite moneyj 
orderį į: (42)

lept
4847 W. 14th Street, 

C1CEBO 50, ILL.
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Svarbus Lietuvių Suvažiavimai Bostone
Pradedant šiuo penkta- šį šeštadieni, birželio 19 d., 

dieniu ir visą ateinančią sa- South Bostono Lietuviu Pi- 
vaitę Bostone vyks svarbus liečiu Draugijos svetainėje, 
lietuviškų organizacijų su- 309 E st. Posėdžių pradžia 
važiavimai. Bostono lietu- 2 vai. po pietų.
viams teks garbė pasitikti Toje pačioje svetainėje, 
didžiausios lietuvių organi- 7 vai. vakare Įvyksta LDD 
zacijos, Susivienijimo Lie- ir LSS delegatams pasitikti 
tuvių Amerikoje delegatus, vakarienė, kurioje bus dai- 
kurie suvažiuos i 45-tą tos nų programa ir linksma mu- 
organizacijos seimą. zika.

To didžiojo seimo nroea Ta vakarienę rengia \ie- 
bus ir daugiau
mų. Tarp kitko Bostone po .
sėdžiaus Lietuvių Socialde- delegatus at\\kti į tą \aka- 
mokratų Sąjungos, Sanda- rienę.
ros organizacijos ir Lietu-
vių Darbininkų Draugijos LSS Suvažiavimas 
delegatai. * Lietuvių Socialdemokratų

Žemiau skelbiame visų Sąjungos suvažiavimas :- 
sekmadieni, birželio

proga
suvažiavi- tinęs LDI) ir LSS kuopos u 

_ kviečia visus LDD ir LSS

MIRĘS VADAS TOLIMI SVEČIAI DALY
VAUS VAKARIENĖJE

Šį šeštadieni delegatams 
pasitikti vakarienėje daly
vaus daug svečių iš tolimų 
kolonijų. Jau rašėme praei- 

;tą savaitę, kad bus penkio-i 
lika draugų iš Brooklyno, o 

‘dabar sužinojome, kad va
karienėje dalyvaus Dr. P. 
Grigaitis iš Chicagos. J. V. 
Stilsonas iš Pittsburgho. 
Pa., draugė Čiurlionienė iš 

,Lawrence, Mass.. didelis 
į būrys svečių žada pribūti iš 
į musų gero kaimyno Xor- 
.woodo ir kitų vietų.

Nepraleiskime progą atei
ti susipažinti su tolimųjų 
kolonijų svečiais ir smagiai 

j laiką praleisti. Vakarienė 
prasidės 7 vai. vakare Lie
tuvių svetainėje, 309 E st., 
South Bostone.

Praeitą savaitę Bostone 
mirė žydų rabinas J. L. 
Liebman. 41 metų amžiaus. 
Jo laidotuvėse dalyvavo, vi- 
m tikybų žmonės ir visi jo

Juozas Zupkauskas Jau 
Pasveiko

Ilgai gydęsis Mattapan 
senatorijoj “Keleivio” skai
tytojas Juozas Zupkauskas 
dabar jau pasveiko ir jau 
dirba toje pačioje sanatori
joj, kempėj “M”. JĮ galima 
aplankyti kasdien, išskyrus 
penktadienius.

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—pataršiau 

Jau Turime Visokio Tavoro

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

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

SUGAVO BACILĄ

Mergaitės Užmušėjas Kalės 
Iki Mirties

Lavvrence J. Reddy, 22 
metų vedęs vyrukas, kurs 
Saleme užmušė jauną 17 
metų mergaitę, Beatriče 
Blancharde, pirmadieni bu
vo nuteistas kalėti iki gy
vos galvos.

RADUO PROGRAMA

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watches - Jenelry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliancea

379 W. Broadway, So. Boston
Tel. ŠOU 4649

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir; 
10:30 ryto bus tokia:

Lietuvių Radio Valanda 
Naujoj Stoty

Lietuvių Radio Valanda, 
p. A. Kneižio vedama, skel
bia, kad ji nuo šio sekma
dienio birželio 20 d. per
duos lietuviškas programas 
iš naujos radio stoties 
WV0M 1600 kilociklu.

suvažiavimų laiką ir svar- vyksta . ... .
biuosius parengimus, kad 20 d. Posėdžiu pradžia ly- apgailestavo. Rabinas Lieb-
vietiniai lietuviai galėtų vi- giai 10 vai. is ryto. Posė- man daug pasidarbavo, kad
sus suvažiavimu proga ruo- džiai eis South Bostone nesantaiką tarp Įvairių G- p ,^vd,inA-«

124 F kvbu ir rasiu žmonių išnyk- • Programos o.Ub . pei duoda-
proga

siamus parengimus lankyti Sandaros svetainėj, 
ir su tolimų kolonijų lietu- Street.
viais susipažinti. . V isi LSS suvažiavimo de-

Bostono lietuviai ruošiasi legatai kviečiami attikti 
tolimus svečius vaišingai ir dar šeštadieni ir dalyvauti

tu. Jis vra parašęs ir kny-im<» sekmadieniais nuo . 
ffį. viena .io knyga, “Peaee blandų ryto. Nauja stotis- 

Mind". yra labai plačiai
svečiu; 

su atvira lietuviška 
pasitikti.

of
skaitoma

yra Brookline, Mass.

širdimi

SLA Seimo Programa
Susivienijimas Lietuvių 

Amerikoje 45-tas seimas 
posėdžiaus Bostone ateinan
čią savaitę.

Sekmadieni, birželio 20 d

LDD suvažiavime, kaipo 
broliški delegatai, o šešta
dieni vakare dalyvauti de
legatams pasitikti vakarie
nėje.

šeštadieni vakarienėj at
vykusieji iš toliau delegatai 
bus nurodyti, kur jie gali 
pernakvoti pas vietinius

Amerikoje. Raudonojo Kryžiaus 
Trumpi Kursai 

SVEIKINA DELEGATUS Raudonojo Kryžiaus Bos- 
Sveikiname lietuviškų or-tono skyrius ruošia trum-

•i

ganizacijų delegatus atvyk 
stančius i Bostoną posė
džiauti Įvairių
seimuose:

Silver Cafe savininkas Sil-

pus, kelių dienų kursus, 
kaip slaugyti ligonius. Pa- 

organizacijų mokas duos ligoninių slau
gės. Pamokų galės klausyti 
daug žmonių. Kursai prasi-

SLA draugus.įvyks priesseimini? 
piknikas, Lake Chauncy , . .. 
parke, Westboro. Mass. Bu- Sandariečių 
sai į pikniką išeis nuo Cop- L- T. 
ley Plaza viešbučio, prade-

vestras Zavadskas, 324 W. dės liepos 6 d. Pamokos eis 
Broadvvay, So. Bostone; R. K. centre, 17 Gloucester

1. Muzika.
2. Dainininkė Akvilė 

Siauraitė iš Dorchesterio.

Dr. Sidney Raffel, Stan- 
ford, Calif. medicinos mo
kyklos mokytojas, čia paro- .. _ ___________
dytas prie painių moksliškų 3. Kalbės adv. W. F. Lau- 
instrumentų, kurių pagalba kaitis, SLA pirmininkas, 
iis atskyrė džiovos bacilą ir 4. Kalbės Vytalis Bukš- 
joje surado “lipids” arba naitis iš N. Y. 
tokią vaškinę medžiagą, ku- 5. Pasaka apie Magdutę. 
ri. sako, sunaikina žmogaus t>_ 
kūno ląsteles. Sako, Dr. S.
R iffel atradimas labai na ??V0 lsPudzius lr nusiųskit kairei ati artimas labai pa-,auo a(jresu: WORL Sta- 
lengvins kovą pnes džiovos tion> Uthuanian Program.

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

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 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.

liga.

Suvažiavimas
Sandaros suva-

____  ziavimas Įvyksta birželio
dant 12:30 po pietų. Pikni- 18-20 dd. Suvažiavimas pra 
ke dainuos trys chorai ir sidės penktadieni, birželio 

\i.A vptpra- 18 d. 1 vai. po pietų, San- 
daros svetainėje, South Bo- 

Pirmadieni, birželio 21 d. stone, 124 F st. šeštadieni 
10 valandą iš lyto Įvyks sei- ir sekmadieni iš ryto pose- 
mo atidarymas Copley Pla- džiai eis Copley Plaza vieš- 
za viešbutyje. Atidaryme būtyje. Bostone, Copley 
bus dainų ir šokių progra- aikštėje.
ma, kalbės miesto majoras Pirmadieni, birželio 21 d. 
ir buvęs SLA pirmininikas sandariečių pirmas apskri- 
adv. F. J. Bagočius. Dai- tis
nuos “Birutės” dainininkės, 
vadovaujant V. Minkienei.

tnimpai kalbės 
nai.

suvažiavimo delegatam^ 
pasitikti rengia vakarienę 
South Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos svetainėje. 
309 E st. Vakarienės pra
džia 6:30 vai. vak. Vaka
rienėj bus dainų programa

Boston
Vincas

Cafe savi- 
Balukonis.

st.,
bus

Bostone,
ruošiamos

o kai kuriosSouth
ninkas
258 W. Broadvvay,
Bostone. 10 žmonių ir bus duodama

Strand Cafe Annex savi- ne mažiau, kaip po šešias 
ninkas Kazimieras Pocius, pamokas. Norintieji gali 

Broadwav* So, Bos- darbo valandomis Įsirašyti 
R. K. centre, 17 Gloucester 
st. arba telefonuoti KE 
6-6226.

vv•Jlt ▼ T

Šoks tautinių šokių grupė, 
vadovaujant p. O. Ivaškie- 
nei.

Antradieni, birželio 22 
d. lygiai 12 vai. seimo posė- ir šauni muzika.
džiai bus nutraukti ir visi --------
seimo delegatai fotografuo- Tėvynės Mylėtojų Draugi- 
sis ties Public Library na- jos Suvažiavimas
mu. 2 vai. po pietų delega- TMD suvažiavimas Įvyks
ta! galės vykti pasižiūrėti ta SLA seimo proga Bcsto- 
golfo rungtynių arba va- ne, birželio 24 d. Copley 
žiuoti pasivažinėti po Bos- Plaza viešbutyje. Suvažia- 
toną ir jo apielinkes. Antra- vimo pradžia vakare 7:30 
dienio vakare, 8:30 valan- vai. vak.
dą, bus “Moonlight Sail” i -----------------------------------
jurą nuo Rovves Wharf, At- Peršovė Dezertyrą 
lantic avė. Iš armijos pabėgęs jau-

ir pnemies-
South: čiuose. Famokose bus po

tone:
Dismond Cafe savininkas

Mathevv \Vilkonis, 305 W. 
Broadvvay, So. Bostone;

International Cafe savinin
kai Pranas Razvadauskas ir 
Juozas Genevičius, 315 W. 
Brcadvvay. So. Bostone;

Vincent SPA sav 
Juozas Vinciunas. 233 Port 
lar.d st.. Cambridge, Mass.'
Walter’s Market savinin

kas Walter Marcinkus, 481' 
E. 6-th st., So. Bostone.

South Bostono Lietuvių 
Piliečiu Draugijos valdyba
ii- direktoriai, 309 E st., So
Bostone.

Suėmė Septynius Jaunus 
Vagis

Albertas Jurgeliunas Baigė
Technologijos Institutą
Žinomo Naujosios Angli- 

J jos lietuvių veikėjo broekto- 
, minkąs! n~kio Konstantino Jurge- 

liuno sūnūs Albertas, praei
tą savaitę, penktadieni bai
gė Massachusetts Technolo
gijos Institutą ir rengiasi 
dirbti inžinieriaus darbą 
pramonėje. Albertas yra 
dar jaunas, 24 metų mėtų. 
per karą du metu jis tarna
vo aviacijoje ir buvo leite
nantu. K. Jurgeliunas turi 

i dar du sunu ir visi jo sūnus 
'turi palinkimo i technika ir

si pirmadieni policija mokėsi ar dar mokosi Į inži- 
Dorchestere suėmė septintą nienus-
jaunikli iš vienos vagių 
gengės. kurios šeši nariai 
iau anksčiau pakliuvo į po< 
licijos rankas. Sako, jaunų' 
vagių gengė padarė apie 30 

i namus Dor-Zir

Trečiadienį, birželio 23 d. nas, 24 metų cambridgieti? 
vakare, 7:30 vai. Įvyks di- Paul E. Reno ši pirmadieni įsilaužymų 
dysis seimo bankietas Cop- iš ryto buvo peršautas Cam- chestere. Mattapan e 
ley Plaza viešbutyje. Bus bridge. Policija ji norėjo Quincy. Suimtieji vagys yra 
dainų ir muzikos programa, sulaikyti po to. kai tas de 

Ketvirtadieni, lygiai 1 vi. zertyras ir jo jaunas 17 me 
bus “Jaunuolių Pietus”, ku- tų pusbrolis W. F. Hackett. tas. kad jis pavogtus daik 
riuos rengia jaunuolių ko- Įsilaužė Į vieną krautuvę, tus 
mitetas Copley Plaza vieš- Jaunasis vagis buvo suim- tai; 
būtyje. tas be pasipriešinimo, o de- tieji

--------  zertyras norėjo pabėgti to-
LDD Suvažiavimas dėl policija ji peršovė. Per-

Lietuvių Darbininkų Drau- šautasis dezertyras daba; 
gijos suvažiavimas Įvyksta ligoninėj.

ALT Sandaros Seimo Atstovams ir Svečiams Priimti

VAKARIENĘ
Rengia ALT Sandaros Pirmas Apskritis

PIRMADIENI, BIRŽELIO 21, 1948
Lietuvių Salėje, 309 E St., So. Boston, Mass. 

Pradžia 6:30 vai. vakare.
Vakarienė bus smagi ir Įvairi. Bus kalbų, dainų ir muzi

kos. Dainuos Gabijos choras vadovaujamas muziko J. Dir- 
velio; smagi orchestra grieš šokiams; kalbės svečiai kalbė
tojai.

Kviečiame netik svečius, bet ir vietinius lietuvius daly
vauti vakarienėj, susipažinti ir linksmai laiką praleisti.

Rengėjai.

Bostono Italai Sveikina 
G. C. Marsh&llą

Bostono italų klubai pa
siuntė valstybės sekretoriui
G. C. Marshall’ui įvairių JUOZO ŠIRVINSKO GI- 
dovanų ir širdingų linkėji- MINIŲ ŽINIAI
mų. Italai dėkingi musų! Juozas širvinskas. kuris apie 
valstybės sekretoriui už jo! 1915 metais iš Argentinos at-

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE ft INSURANCE

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

West Roibury, M r s*.
Tel. PArkvvey 7-1233 W

draugiškumą Italijai 
jo taikos pastangas.

ir UZ , važiavo Į U. S. A.—iš kur jis 
paėjo iš Lietuvos man nežino
ma—mirė Bostone ir paliko di
doką sumą pinigu, kuriuos pa- 

’šjsiims valdžia, jei neatsišauks i
PADĖKA.

Victor ir Anna Sticklor _ _ _
Dorchesterio širdingai dėkoja giminės, su tinkamais darody 

maįs savo giminystės. Visi su-i 
interesuoti kreipkitės prie (24)

savo mylimiems draugams už 
surengimą gražaus siurpryzo 
25 metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Ačiū už dovanas 
ir linkėjimus šioms poroms:

M r. & Mrs. Frank Janui 
M r. £ Mrs. .Joe Lucas 
Mr. & Mrs. Stanley Piawlock

Adv. F. J. Bagočius 
302 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS įR NELAIMĖS 

Mr. & Mrs. Anthony Alekna Už $12 per metus gausi |»- 
Mr. & Mrs. Stanley Ivan gojc $25 pašaipu, savaitei
M r. & Mrs. Al. Stecke .
M r. & Mrs. p. lapenas, jr. \lsa.ls_ Insurance reikalais 
Mr. & Mrs. Joseph Lucas, Jr. kreipkitės į ■> (33)
Mr. & Mrs. Frank Ivan BRONIS KONTRIM
Ir abiem musų sunam. Ar

thur ir Vicky, ir marčiai Evely- 
nai.

(Skelb.)

598 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

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

ir nao 7 iki 8 

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUth Boston 1220

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais:
nao 10 iki 12 ryto

kanp.
278 HARVARD STREET _ 
■p. Inman St, arto Central M.

CAMBRIDGE. MASS.'

Strytkaris Susidūrė Su 
Sunkvežimiu

Antradieni iš ryto vienas 
gatvėkaris su 65 keleiviais 
Chelsea mieste, Essex ir 
Pearl gatvių susikirtime, 
susidūrė su sunkvežimiu, 

nuo J ) iki 18 metų amžiaus.! Visi keleiviai buvo smarkiai 
Vien:.- 30 metų vyras įtar- supurtinti ir išgąsdinti, bet. 

' jis pavogtus daik- laimei, niekas nebuvo šun
is vagių priiminėjo irkiau sužeistas. Susisiekimas 

suimtas. Visi suim-į susitrukdė kokiai 15 minu-pat
vra iš Dorchesterio. čių.

Musų suvažiavimų delegatams pagerbti 
— Rengia —

LSS 60 ir LDD 21 kuopos

BIR2ELIO-JUNE 19, 1948
LIETI VIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE 

Kampas E ir Silver gatvių, South Bostone

SLA 45-to SEIMO PRIEŠSEIMINIS

PIKNIKAS!
Rengia SLA Antras Apskritis

SEKMADIENI, BIRŽELIO-JUNE 20, 1948

Lake Chauncy Parke
WESTBORO, MASS.

Pradžia 1 vai. popiet.

Visus ir visas kviečiame dalyvauti šiame piknike. 
1 mėšit 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 choras.

Šokiams gros gera orchestra. • Rengėjai.

TaL ŠOU 280$
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nno 9 ryt© iki 12 4Iob«

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Trenppnt SL. Rimbai Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Dar* Kraujo Patikriniai

Valandos:
Nno 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.

Pradžia 7 valandą vakare

Vi kviečiame dalyvauti. Turėsim progos susipa
žinti -u mus draugais ir prieteliais, atvykusiais iš ki
tų miestų. '

B”s skanių valgių, bus programa ir šokiams puiki 
muzika. RENGĖJAI.

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

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

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
M o vera)

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

SO. BOSTON. MASS. 
TaL SOUtk Bootou 461«




