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Jugoslavijos Tito ’Trockistas’; 
Berlyne Naujas (tempimas

Jugoslavijos Diktatorių# Tito Išmestas iš Kompartijos — 
Sako, Jis Trcckistas, Sabotažninkas, Nacionalistas ir Kri- 
n'inalistas — Berlyne Rusai Marina Badu 2 su puse Mi- 
licnų Žmonių — Aliantai Tariasi Ką Daryti?

Maskvos vyriausybe ir iš Pinigu Reforma Va-
W lėliu sudundąs “komin-l V l)kietjj0 j

Visoj vakarinėj Vokieti
joj pravesta “rusiška” pini
gų reforma. Visos senosios 
vokiškos markės turi buti 
išmainytos i naujas markes 
po 10 senųjų markių už vie
ną naują. Pinigai padėti 
bankuose išmainomi tokiu 
pat budu, bet jei kas turi 
banke virš 5,000 markių, 
tai tik pusė pinigų bus gali
ma paimti iš banko, o kita 
pusė liks “užšaldytose są
skaitose”, kol bus patikrin
ta, iš kokių šaltinių pinigai 
paeina. Visos senosios vo
kiškos markės, kurios ran
dasi užsieniuose, nustoja 
savo vertės.

Griežta pinigų reforma 
jau atsiliepė i kainas, ku
rios staiga nukrito. Juodojo 
turgaus spekulianti staiga 
prarado savo nelegališkus 
uždarbius. Naujoji vokiška 
markė bus verta 30 ameri
koniškų centų.

formas’’ (komunistų infor
macijos biuras) paskelbė, 
kad Jugoslavijos diktato
rius Josef Broz-Tito yra iš
mestas iš komunistu eilių.*- c-
Maskva sako, kad Tito už
miršo internacionalines ko
munistų tradicijas, kad jis 
išdavė Graikijos partizanus, 
kad jam artimesnės yra Va
karų valstybės, kaip prole
tarų tėvynė Sovietų Sąjun
ga, kad jis yra trockistas 
ir t. t.

Maskva iškėlė prieš Tito 
galybę kaltinimų, bet nė 
vieno aiškaus prasikaltimo 
neįvardija. Maskva kviečia 
“sveiką komunistų partijos 
branduolį” Jugoslavijoj ap
sivalyti nuo Tito ir pasukti 
Jugoslavijos politiką tikru 
komunistiniu keliu. Bet ar 
Jugoslavijos “sveikieji” ko
munistai jau nuvertė Tito, 
tai dar neaišku. Vieni gpė= 
lioja, kad Tito jau nuvaini
kuotas, o kiti šaltiniai sako, 
kad jis dar turi valdžią ir 
dar gali parodyti Maskvai 
savo ragus.

Tito “nusidėjimas” dar 
tebėra paslaptis plačiajam 
pasauliui, bet tai neabejoja
mai yra gilus krizis už “ge
ležinės uždangos” ir jo pa
sekmės bus didelės.

Atvyko Lietuvių 
Tremtinių

1918 metų birželio mėn.
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KONVENCIJŲ SVETAINE, KUR NOMINUOJAMI KANDIDATAI

Konvencijų svetainė Philadelphijoj, kur praeitą savaitę republikonų partija 
nominavo savo kandidatus Į prezidento ir vice-j rezidento vietas, o liepos 12 
d. toje pačioje konvencijų svetainėj susirinks ir demokratų partija nominuo
ti savus kandidatus. Republikonai nominavo New Yorko gubernatorių T. E. 
Dewev ir Kalifornijos gubernatorių E. Warren.

Aukščiausias Teis
mas Baigė Posėdžius

Amerikos aukščiausias 
teismas Washingtonė praei-

Šią Savaitę Suomiai Perspėja Austrus 
Balsuoja .Saugotis 'Perversmo'

Lienos 1 »r 2 dd. Suomi- Amerikos kariška vyrės- 
joj eina parlamento rinki- nybė Austrijoj* Įspėjo a»st- 
mai. Kol kas suomių šešios rų visuomenę, kad nišai ir,tą savaitę išsiskirstė vasa 
partijos turi laisvę agituoti vietiniai austrų bolševikai ros atostogoms. Per 8 posė 
už savo kandidatų sąrašus, rengia Austrijoj toki pat idžių mėnesius aukščiausias

Darbo Federacija Išėjo Prieš 
Republikonų Kandidatus

Wm. Green Sako, Darbininkai Nerems Republikonų — 
Republikonų Pasisekimas Priklausys nuo “Jų Pagelbinin- 
ko Wallace*o” — Demokratų Partija Renkasi Konvenci- 
jon Liepos 12 dieną.

Marš. Sakalauskui
Įstatymai Nerašyti
Praeitą šeštadienį Ameri

kos karo policija sugavo 
Berlyne rusų kariuomenės 
Vokietijoj viršininką, mar
šalą Vasilij Sokolovskį. Jis 
važiavo greičiau, negu yra 
leidžiama važiuoti ameri
kiečių zonoj Berlyne.

Karo policininkai norėjo 
maršalą Sokolovskį nuga
benti į nuovadą, bet jis už
siožiavo ir nesutiko ten va
žiuoti. Vėliau buvo gautas 
įsakymas iš karo vyresny
bės maršalą paleisti, o ame
rikiečių vadas generolas L. 
Clay pasiuntė jam atsipra
šymą. Iš viso rusų maršalas 
išbuvo amerikiečių kareivių 
globoje apie pusę valandos. 
Už greitą važiavimą jam 
jokios bausmės neteko mo
kėti. Rusijoj yra sakoma, 
kad “durniams įstatymai 
nerašyti”, o Berlyne pasiro
do, kad ir maršalui Soko- 
lovskiui Įstatymai nėra -tai
komi.

Republikonų partijos kon
vencija praeitą savaitę iš
statė kandidatus į preziden
to ir vice-prczidento vietas. 
Kandidatu į prezidentus iš
statytas New Yorko guber
natorius Thomas E. Dewey, 
o į vice-prezidentus išstaty
tas Kalifornijos gubernato
rius Earl Warren. T. E. De- 
wey kandidatūra buvo iš
statyta trečiame balsavime 
vienbalsiai, o pirmame bal
savime T. E. Dewey gavo 
434 balsus, antrame 515. 
Senatorius R. Taft pirmame 
balsavime gavo 224 balsus, 
o,antrame — 274. H. Stas- 
se;; pirmame balsavime su
rinko 157, o antrame tiktai 
147 balsus.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas William 
Green sako, kad darbinin
kai niekad nerems republi
konų kandidatų. Pats Wm. 
Green yra demokratų parti
jos narys. Kai kurios Darbo

kad jos dar yra neapsi-
spren dusios, kaip jos bal
suos. Tarp kitų ir stipri ve- 
žikų unija (Teamsters’ u- 
nion) skelbia, kad Wm. 
Green neišreiškė jų pažiū
rų.

Wm. Green dar sakė, 
kad rinkimų rezultatai pri
klausys nuo to, kiek balsų 
sužvejos “republikonų par
tijos pagelbininkas H. VVal
lace”.

Unijos apsispręs tik po 
to, kai demokratų partija 
išstatys savo kandidatus. 
Spėjama, kad liepos 12 die
ną susirinkusi demokratų 
partijos konvencija išstatys 

'prezidentą Trumaną savo 
kandidatu, o dėl vice-prezi- 
dento vietos dar daug spė
liojama.

Po demokratų partijos 
konvencijos prasidės rinki
minė kampanija, kuri tęsis 
iki lapkričio mėnesio pra
džios.

Žada Dvasinti Itali
ją Badu

Italijos komunistų parti
jos vadas, Palmiro Togliatti 
-Ercoli, ką tik grįžo iš ko
munistų vadų pasitarimo 
Varšuvoje ir paskelbė vie
šai, kad Italijos komunistai 
visomis jėgomis priešinsis 
Marshallo planui ir steng
sis, kad Italija negautų pa
šalpų iš Amerikos pagal 
Marshall planą. Jis sakė, 
kad Marshall planas gresia 
pavergti visą Italiją po A- 
merikos “jungu”, o kadangi 
jis stovi už “laisvą Italiją”, 
tai jis nenori nė Amerikos 
pagalbos.

teismas išnešė 1,100 spren
dimų. Daugumas sprendimų 
buvo patvirtinimas žemes
nių instancijų sprendimų.

Iš svarbesniųjų aukščiau
sio teismo sprendimų verta 
paminėti: Nutarimą, kad 
viešosios mokyklos neturi 
teisės dėstyti mokyklose ti
kybos, kad sutartis apie ne- 
įsileidimą į butus negrų ar 
kitų mažumų neturi teisinės 
galios, kad federalinė butų 
nuomų kontrolė yra teisėta, 
kad unijų spauda turi teisę 
vesti politinę propagandą ir 
kiti mažumų teises apsau- 
gojantieji sprendimai.

jų spauda nėra labai suvar- perversmą, koki bolševikai 
žyta, kandidatų išstatymas padarė Vengrijoj, Jugosla- 
buvo laisvas ir laukiama, vijoj ir Čechoslovakijoj. A- 

25 d. laivu Marine Flasher :kad rinkimai praeis ramiai, merikiečiai pataria aust- 
atvyko 16 lietuvių tremtinių |jei Rusija neduos vieti-į rams sustiprinti savo polici- 
iš Vokietijos, kurie išsiskir-1 njarns komunistams Įsaky-: ją ir buti budriems, kad ru- 
stė pas gimines ir draugus. mo pradėti ginkluotą sukili-|sai ir vietiniai penktakolum- 
Atvvkn’ ma nistai neįvestųAtvyko:

Pijus Bielskus, JAV pi-Tuo tarpu Berlyne rusai; v nieishus, ^y^P‘-
visai izoliavo ir užblokavo ■ ^.an??ev IC14S’
2 su puse milionus gyvento-P1. ’; įtanls Maurutis, 
jų amerikiečių, anglų ir!V pil., Bronius Devyn- 
franeuzų zonose ir visai ne-| duoms; \ iktoias Raulmai- 
praleidžia ten maisto ir ki-į^s’ Jonas Chatkevicius, 
tokių reikmenų nei keliais! anas /F Kazimiera Jakai, 
nei gelžkeliais. Amerikie-Į^a2^a,’®ta Knstopaitiene, 
čiai sutelkė daug orlaiviu ir Plk’ Valerija
gabena reikalingus daiktus iir suTnH™ Romualdu; Pra
iro keliu. Bet ilgai Berlyno nas L^kus ir. Bronius ir
nebus galima maitinti oro

savo dikta-
Suomija vra paskutinė ša- turVr »‘"t;‘”aikiriu.1 Pilieti- 

lis anoj 'pusėj geležines už-lnnJ laisvlų- 
dangos, kur piliečių demo-Į .... .

_  _ ___ kratinės teisės dar nėra pa-; Mainieriai Laimėjo
jonas Chatkevicius; naikintos. 1945 metais iš- Ryla

rinktame Suomijos parla-u *
mente komunistai ir jų Mainierių unija laimėjo 
“bendrakeleiviai” turėjo1 derybas su darbdaviais dėl 
parlamente iš 200 atstovų i uždarbių pakėlimo. Anglia- 
51. Kiek jie laimės šią sa-į kasiai išsiderėjo uždarbių•a • T • —Y* •• I 19

Ona Mažeikai su sūnumis
transportais ir reikės ką j Valdemaru ir Jurgiu, 
nors daryti, kad rusų blokai Atvykusius be gimimų n 
dą pralaužus, o jei ne, tai
reikės bėgti iš Berlyno ir 
palikti tą miestą rusams. 
Aukšti Amerikos, Anglijos 
ir Francijos pareigūnai susi
tiko ši pirmadienį Londone 

, ir tarėsi, kokių priemonių 
imtis, kad msų begėdišką 
blokadą sulaužius. Ameri
kos vyriausybė per generolą 
L. Clay dar kartą pakarto
jo, kad amerikiečiai nesi-

draugų pasitiko Lietuvos 
Gen. Konsulato Attache A. 
Simutis, kuris atvykusiems 
padėjo su formalumais.

L. G. K.

KONGRESMONAS SCOTT 
REPUBLIKONŲ PIR

MININKAS
Republikonų partija išrin

ko savo nacionalinio komi
teto pirmininku Pensylvani- 

trauks iš Berlvno. Ta pat įos kongresmoną Hugh D. 
sako ir anglai? ‘ Scott’ antro Pasauhmo karo

BAISUS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS PAPONIJOJ
Labai smarkus žemės dre

bėjimas šį pirmadienį Japo
nijoj pridarė milžiniškus 
nuostolius. Daug miestų 
ypač pajūriuose labai nu
kentėjo, tūkstančiai žmonių 
liko be pastogės, o žuvusių 
skaičius siekia daug šimtų, 
bet tikras skaičius dar nėra 
žinomas. Amerikos kariuo
menė Japonijoj nuo žemės 
drebėjimo nenuke n t ė j o. 
Ypač skaudžiai nukentėjo

veteraną, kurs prieš įstoda 
mas į karo laivyną 1940 
metais buvo kongrese ir grį
žęs iš karo vėl buvo išrink
tas į atstovų rumus.

NAUJOSIOS ZELANDI
JOS VULKANAS VEIKIA

Naujosios Zelandijos šiau
rinėj saloj pradėjo veikti 
didelis, 7,000 pėdų aukštu
mo vulkanas Ngauruhoe. 
Tyrinėtojai, kurie stebi to 
vulkano veikimą, sako, kad 
iis išspiauna į viršų kiek vie
ną minutę po 400 tonų de
gančios lavos ir pelenų, ar- 

Fukui miestas, kur po že- ba po 600,000 tonų per die-
mės drebėjimo kilo milži
niškas gaisras ir sunaikino 
visa miestą.

ną. Vulkanas keletą metų 
buvo visai “užgesęs”, bet

vaitę yra visokių spėlioji-; pakėlimą po 12 su puse cen-įGOODR|CH PAKELE U2- 
mų, bet laukiama, kad jų at-’tų į valandą, arba po 51 n —. --
stovu skaičius sumažės. dieną.

Kartu su tuo mainierių 
unija laimėjo savo bylą dė! 
senatvės pensijų mokėjimo. 

' Darbdaviai buvo iškėlę bylą

DARBIUS 11 CENTŲ
Goodrich gumos kompa 

nija pakėlė savo darbinin
kams uždarbius po 11 cen
tų į valandą. Dabar jau 
68,000 darbininkų gumos 
fabrikuose išsiderėjo be

SUĖMĖ 400 ŽYDŲ FA
ŠISTŲ

Izraelio kariuomenė ir po- teisme? kad teismas atidėtų 
licija padarė ablavą ir su- nensiiu išmokėjimus se- .. , - , . •gaudė 400 žydų “irgunis-: niems mainieriams, kol busHb U 
tų? arlta Peluotų fašistų-(išaiškintos pensijų kasos pa-ji-akelim4 1 valandą. 
Suimtieji padėti i kalėjimą, jamos. Bet teismas atmetė i
Irgun organizacijos vadas tą skundą ir pripažino mai- RUSIJOJ ŠIEMET GERAS 
Beigin pasislėpė nuo polici-j nieriams teisę gauti senat-i DERLIUS
jos ir nelegaliai leidžiamuo-; Vės pensijas, pagal darbda- Sovietų centralinėj Azijoj 
se atsišaukimuose kaltina vių ir darbininkų senesni ir šiaurės Kaukaze derlius 
Izraelio vyriausybę, kad ji į susitarimą. iau suimamas ir iš Maskvos
įveda Izraelio valstybėje - ------------- praneša, kad šiais metais
diktatūrą”. Kautynėse prie rDin uačiua derlius yra geras, o todėl

PAVVLING KAIMIEČIAI 
SVEIKINA DEVVEY

Pavvling, N. Y. kaimo gy
ventojai labai iškilmingai 
pasitiko New Yorko guber
natorių Thomas E. Devvey, 
kada jis grįžo iš Pbiladėl- 
phijos republikonų konven
cijos nominuotas kandidatu 
į prezidentus. Pavvling kai
me gub. Devvey turi farmą 
ir dažnai ten gyvena, kada 
yra laisvas nuo gubernato
riaus pareigų Albany mies
te.

SAKO, IZRAELĮ VALDO 
“IŠDAVIKAI”

Amerikos žydų organiza
cija “American I>eague for 
a free Palestine” skelbia, 
kad naujoji Iszaelio vyriau
sybė yra išdavikiška, nes ji 
slaptose derybose su ara
bais jau sutiko pripažinti 
arabams Jaffos miestą ir 
Negeb dykumą pietinėj Pa
lestinoj. Ta organizacija 
kaltina visus Izraelio vy
riausybės narius ir kviečia 
žydus sekti fašistinę Irgun 
Zvai Leurni organizaciją.

$930,000,000 MARSHAL
LO PLANUI

Iki šios savaitės trečia
dienio Paul Hoffman. Mar
shall plano administrato
rius jau pasirašė išleisti 900 
milionų dolerių pagalbos 
Europos kraštams. Numaty
ta įvairus užsakymai Ame
rikos dirbtuvėms ir dalis 
užsakymų duota užjūrių 
kraštams pristatyti Europai 
trūkstamų prekių.

HITLERIO MAŠINA—
GENGSTERIŲ IDEALAS
Vienas amerikietis, Cbris- 

topher G. -kinus iš Chica- 
cos, nupirko iš Stockholmo 
biznierių Hitlerio asmenini 

PREZIDENTAS PASIRA- automobili. Sako, Hitlerio 
ŠĖ VYRŲ DRAFTAVIMĄ Ikaras gali buti kiekvieno 
. Prezidentas Trumanas pa-į prohibici > laikų ameriko- 

sirašė’ bilių apie šaukimą'niško gengsterio “idealas”, 
jaunų vyrų į armiją. Bus Karas važiuoja 130 mylių 
šaukiami nevedę vyrai nuo per valandą, turi kulipkų 
19 iki 25 metų amžiaus at-i nebijančius stiklus, yra šar- 
likti karo tarnybą, kuri gali vuotas ir ginkluotas. Tokia- 
tęstis ne ilgiau, kaip 21 mė- me kare didysis pasaulio 
nesį. Po visą kraštą jau vėl gengsteris Hitleris važinė- 
veikia vyrų draftavimo ko- josi po Vokietiją. Pagal tei- 
misijos, kurios po trijų mė- sybę tą karą reikėtų pado- 
nesių pradės imti vyrus Į vanoti Stalinui, kaipo Hitle-

Tel Avivo tarp Izraelio ar
mijos ir irgunistų buvo su
žeista 40 vyrų, o 12 buvo 
užmušta.

Rusija turės užtenkamai 
duonos viduje ir galės iš
vežti ir į užsienius.

praeitą savaitę vėl pabudo, armiją. rio įpėdiniui-

ARABIJOJ DAR EINA 
VERGŲ PREKYBA

Jungtinių Tautų leidžia
mas žurnalas praneša, kad 
Arabijoj ir Yemen valsty
bėse dar eina gyva preky- 
kyba vergais. Tos prekybos 
centras yra šventasis mago- 
metonų miestas Mekka, kur 
galima turguje pirkti ma
žus vaikus, moteris arba ir 
vyriškus vergus. Daugiau
siai vergų atgabenama iš 
Abisinijos ir kitų Afrikos 
kraštų.

ITALIJOS SOCIALISTŲ
KONGRESAS TARIASI
Italijos kairiųjų socialistų 

partija šį pirmadienį pradė
jo savo kongresą Genujos 
mieste. Kongrese eina dide
li ginčai dėl tolimesnės par
tijos politikos. Pietro Nenni 
vedama partija susibičiulia
vo su komunistais, o dėlto 

1 nuo partijos atskilo veik pu
sė jos narių, o pati partija 
rinkimuose labai skaudžiai 
pralaimėjo.

Dabar ginčijamasi ar 
partija turi tęsti pragaištin
gą “vienybės” politiką su 
komunistais, ar vesti sava
rankią politiką.



APŽVALGA
LIETUVIŠKOS VIENYBĖS medaliais ir pasitraukusių iš ’ 

REIKALU musų senųjų visuomeninių
--------- organizacijų. Ta problema

Lietuvių Socialdemokratų nėra nė ambicingų asmenų 
Sąjungos suvažiavimas pa- būrelis, kurie niekada ir 
sisakė dėl musų lietuviškos niekur nepajėgia tilpti Į jo- 
visuomenės vieningo darbo kios organizacijos rėmus. 
Lietuvos vadavimo reikale. Bet musų vienybės pagrin- 
Suvažiavimas aiškiai ir ne- dinis klausimas yra suburi- 
dviprasmiai pasisakė už vi- mas šimtų vietinio pobūdžio 
sų demokratiškųjų musų vi- organizacijų, kurios i bend- 
suomenės jėgų vienijimą, rąjį musų visuomenės politi- 
Jei yra dar organizacijų, ni gyvenimą visai nesideda, 
kurios nėra prisidėjusios, Tai yra Įvairiausios pašalpi- 
prie Amerikos Lietuvių Ta- nės organizacijos, klubai.
rybos, kurios stovi nuošaly- rateliai ir pan. Tų gausių^ 
je, jos turi jungtis apie ben- organizacijų ir jų narių i- 
drąjį musų visuomenės cen- traukimas i kovą už Lietu- 
trą ir vieningai dirbti Lietu- vos laisvę, tai yra tikrasis 
vos vadavimo darbą. kelias stiprinti būtinai rei-

Amerikos Lietuvių Tary- kalingą lietuvišką vienybę, 
ba yra sukurta tam, kad mu-
sų organizuotos visuomenes 
jėgos butų suderintos ir vie
ningai veiktų už nepriklau
somos ir demokratiškos Lie
tuvos atstatvmą. Toje pras ir -- -

REPUBLIKONŲ KAN
DIDATAI

Republikonų partijos kon
vencija pirmą kartą išstatė 

imėje pasisakė ir didysis kandidatu i prezidentus 
Amerikos Lietuvių Kongre- žmogų, kurs jau kartą buvo 
sas Chicagoje. Kas iš pa- išstatytas ir nepraėjo. Ne\v 
triotiškų lietuvių drįstų ši- Yorko valstijos gubemato 
tam tikslui nepritarti? O rius. Thoma

KELEIVI3,SO.BQSTON 

BRAZILIJOS KARO AKADEMIJOS STUDENTAI

Brazilijos aukštosios karo mokyklos studentai atvy
ko į Ameriką, kur jie per 16 dienų važinėjosi po 
kraštą ir susipažino su įvairiais kariškais įrengimais. 
Jie aplankė ir musų kariuomenės viršininką generolą 
Bradley (dešinėj). Paveikslas nutrauktas Washing- 
tone “pentagono name”.
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ji nori. ii neabejojamai ban
dytų atkurti visame pasau
lyje* viduramžių laikus, ka
da popiežius buvo viso pa
saulio svietiškasis ir dvasiš
kasis galva su trijų aukštų 

, karūna ant galvos. Bet tie 
laikai negrįš ir reikia tai
kintis prie naujų...

Todėl ir mokytasis Boni-

Ras Savaite
“Išvien, Kaip Žydai” krito po pusantro cento, kol

Kartais vartojame posaki kongresas tarėsi nieko ne-
“vieningi, kaip žydai”. Bet daryti dėl kainų kilimo,

, .. “v~ Lipk žvdai vra vieningi, tai kainos tęsė savo ilgą kelio-!tavas nežadą busimoj Lie- zjdm j aukščiausias aukštybes,
jtuvoje išnaikinti kitas par- jau Kua miumu. _ ......
t tijas. Jis tik nori ju skaičių Trumpa žinele s - Paklydo “Demokratijoj 
apriboti. Jis sako: * nos Pa*eko i.spaudą n A(Jv v Rastenis, buvęs

pasivadinę liaudininkais. • 7 p u’a bipiM.nn * .
Tai sudarvtų materialisti- Palestinos pakra^aje Ke- daugelis lietuvių taip daz- 
nės ideologijos ir materia- tunas valandas a>> - nai vaft ..„.kideologijos 
tistinės nuosavybės san
tvarkos bloką, Lietuvoje 
neturinti masėje šaknų, o 

tesiribojantį rniesčionija... 
iš jų buvo atskilę socialde
mokratai, su ‘parapijine 
mažuma’, besilai ka n č i a 
ant kelių asmenų su dide
liais namais (!)

toja žodį “demokra
tiją”, “demokratiškas” ir

----------- . - . “demokratas”. Jis sako, tas
sius armijos kariais, o kai žmones klaidina, nes čia, 
laivas pakraštyje išsprogo, a jr republikonų
tada tik susišaudymas apti- pal^įja/o jam tas žodis ral
io, nes nebebuvo dėl ko n jautrias ausis...

Advokatas V. Rastenis 
mėgsta demokratus paklai
dinti Radviliškio stotyje, o 

pats susipainiojo 
demokratijoj”, kaip viš-

Irgun” organizacijos ka
riai šaudėsi su naujai gimu-

mustis.
Irgun Zvai Leumi 

Kaune ginkluota žydų fašistinė or 
Dar galėtų būti šalia ‘čigo- gąnizacija. Jo> nariai pui ~ kartą 
nu’ partijos ir komunis-ikial musesi piie> • .rt“demok:

vra

tai... 
Bravo, daktare.

bet jie nevengia 
Gražiai kiams tautiečiams

ir savis- 
paleisti

momentu, pagal jų vedamos nių žmonių akyse, kurie 
:ijos gubemato- rinkiminės kampanijos su- šiaip jau visus politikierius 
ias E. Dewey su- manumą ir pagal jų sugebė- skaito iš principo “mela-

čiukas pakulose. Žinoma, 
jis tą daro tvčia, iš didelio 

rodžius 
kokie

jie neišmanėliai, kad dargi 
republikonų partijos čia nė
ra pastebėję. Kas kita jis, 
vos čia atvyko, tuoi surado 
įepublikonus. o todėl... ša-

DidVU, Liet v. VJT .. . *114. ’ ’ J c 1
pakalbėta. Tik, deja, i Lie-. k.FhPkV kaktą’ į? 1 gudrumo, kad par 
tuvos partijas daktaras pa- 4kai .tal Xra nau Amerikos lietuviams.partija
žiurėjo savo “sielos 
mis”, kaip jis jas norėtų 
matv
se
nors bus.

Ji.: tik gimusi naujoji valstybė 
‘ ' savo sienose gink-

ku-
jau turi

vti. o iie kaip jos laisvo- luotą politinę partija, ku 
ąlygose buvo ir vėl kada Izraelio sie.turą

nas..._ _ - - _ _ _ _ — — T-l - --- ■--- _  v _   t 1 1 J 1 1 VĮ, U VVVIVI... K.
kas pritardamas gali nuoša- laužė partijos tradiciją ir jimą pritraukti prie baisa- įaiš”, buvolaikomas •'•'liau- Kad kleiikališkas žmo-I?4?. a'lin lin iš kalbos demokratija, 
ly stovėti ir neremti to tiks- Vėl bus republikonų kandi- vimų savo naudai “neapsi- dies draugu”. i gus nemyli socialdemokratų 11 p( ? PaDe^ell9 K žodžiais žongliruoti tas
lo savo darbu ir skatiku? datas. 1944 metais rinki-į sprendusią” gyventojų dalį. Demokratų partija, ture- mes visai suprantame. Bet vas^ es* buvęs “L. Aido” rašė jas ir

Kova už Lietuvos laisvę muose T. E. Dewey labai j kuri svyruoja tarp demo- dama kovoti prieš Dewev- kodėl vadinti juos “čigo- Liokajų Seimas v diktatūros partijos “gensek-
bus ilga ir sunki. Toje kovo- arti buvo priėjęs prie per- kratų ir*republikonų ir. pa- Warren “tymą”, skaudžiai nais” ir kodėl tik “kelis as- Maskva sukvietė į Vaišu- retorius” moka. Politinis
je reikalinga visų lietuvių galės, jis, varžytynėse su: traukta į vieną ar kitą pusę, pajus H. Wallace padarytą menis” tematyti, kurie tu- vą “astuonių valstybių” kon jonkaikiavimas jam visai
nuoširdi talka, pasiaukoji- prezidentu F. D. Roosevel- nulemia rinkimus. Prezi- skylę jos balsuotojų eilėse, rėjo “didelius namus”, tai ferenciją. Sako, suvažiavo tinka. Bet tie jo neva iš-
mas ir darbas. tu, buvo gavęs 22,006,278; dento Roosevelto jėga buvo dargi jei ta “skylė” ir nebus i mes su musų “materialistiš- Rusijos’ Albanijos, Lenki- juokiami lietuviai pasakys

Teko girdėti, kad ir Ame- balsus, o Rooseveltas surin- tame. kad jis visai nepoliti- labai žymi savo skaičiumi, ku” protu negalime suprast, jos, Rumunijosjugoslavojos pasakėčios žodžiais: 
rikos lietuviai tautininkai ko 25,602,505 balsus. ’ /ov T>-1 ~ a
dabar jau pritaria A. L. Ta- Thomas E. Dewey yra 
rybos skelbiamam tikslui I jaunas žmogus, gimęs 1902 
kovoti už nepriklausomos metais. Jis pasirodė labai 
ir demokratiškos Lietuvos numanus administratorius ir 
atstatymą. Deja, niekur vie- geras savo rinkiminės kam-

Bonifacas Dūmoja
Kai Bonifacas trupučiuką; (?), Bulgarijos, čechoslova- “Nors tavo kailiukas ir 
protiškai paūgės, jis ir pats'kijos ir Vengrijos atstovai naujas, bet širdis tavo, bro- 

savo krikščioniškos iš- pasitarti, kaip toliau vesti lau, ta pati...”
nebepajėgs supra- kovą prieš Marshall planą Kartu Daugiau”

ir ką daryti su Vokietija. BclševiJcų “Vilnis” didelė- 
Boni- Suvažiavo ministenų pirmi- ™

sitos 
minties 
sti.

Ateities Lietuvoje
facas žada leisti veikti liau-1 ninkai ir užsienių ici^aiu ja e prane§a tokią links-
ui.iuin«,iis, U Auinunavus ui................ * • mą naujieną iš Lietuvos:
socialdemokratus jis žada Tas liokajinių mimstenų “LUtuvoie elektros ener- išnaikinti. Jis dar žada leis- suvažiavimas išklausė Via- jjo; eamvįa jša M 

■ veikti ir liberalams, o'ęeslovo Molotovo .sakymų tuJdaį jaį J94Q «
“daugiau nereikia” ir-issiskirste. Bet kokie yra ska*ha į di j

............... , ,, , Bonifaco idealas dvipar- tie naujausieji Maskvos įsa- : meiaein^ai P?«kkičin<?
principų ispazmtojas. Tąja tvarkymą, daktarui neatei- tinė sistema, pasirodžiusi kymai, dar tebespėliojama. t -- af.

guber- ideologija apsiginklavęs Bo- na nė į galvą. pavyzdingiausiai Anglijoje, Ar bus pertvarkytas ‘‘ko<^nvw.įu m ±eivie ’ buvo
vos liaudies teisių mindžio- natorius T. E. Dewey yra mfecas sumanė surefor- Daktaro Bonifaco pažiu- Amerikoje”. minformas”? Ar bus su kur- pipk-trn<a
jimo. Jei jie pakeitė savo “vidurio žmogus". Jis repu- mu<>ti Lietuvos politinį gy- rą į partijų kilmę lengva Gaila mums daktaro, bet ta “nepriklausoma’ rytinė x- - . 1
nusistatymą, tai jie savo blikonų partijoj užima vi- 'cnimą, nors nei Lietuvos, suprasti. Jis yra katalikas, j turime jį klausti, kokiame Vokietija? Kokius naujus
naujo idėjinio krikšto met- dūrinę

planą? Tas Mar- n.efru 1940 meta,is:
įonys demokra-|čioji partija"? O jei žmo. shallo planas atrodo tikras įr nežino'

ofe ”-es j°k^ palyginimo skai- 
čių nė jie iš Lietuvos negau-

srnmenl kri^niva!ika? Ir^ P3™“*8™-' Sž' M^s'^upant^1!
suomenes santvaika ir naremas e,t. .1 s w,miMcijų «‘Dylai” kad geriau sektųsi žmonės

“Ar artimiausias J. A.

Kalbėsiu apie daktarą Bo- Kad partijos “gimsta” iš
šai neteko užtikti tautinin- napijos organizatorius. Sa- rifacą Ramanauską ir jo tautos socialinio pasiskirs-
» • » - - ’ v -- x- — 1 -— hnnifiipinp< “reformas”. tvmn mr»lrvta< riale ta ra c.Kų pasisaKymo, Kaa jie tam v u puuuiię jx» pi«- ..---------  . uan taras ne-*
tikslui pritaria. Kiek iki dėjo valstybės gynėjo (pro- „ Dr. Bonifacas nėra nei ra girdėjęs. Kad darbimn-
šiol buvo žinoma, tautinin- kuroro) pareigose, kurias čigonas, nei kriminaliniai sai, ūkininkai, miestu bur-

nepasmerkė to perversmo, tienų. 
niekada nepasmerkė Lietu- Politiniai imant, 

natorius
žmogus

rikus nešiojasi kišenėse, bet liberalą 
visuomenei jų nerodo. likonų

LSS suvažiavimas savo saikus ir santykiuose s 
nutarime paminėjo savaime bo unijomis. Dabar prisidė- . 
visiems lietuviams šiandien jusioj rinkimų kampanijoj J,s t}10J ...
suprantamą reikalą: bu- T. E. De\vey aiškiai pasisa- obalsi:
tent, Lietuvos vadavimo kė prieš Mundt-Nixon bilių, 11 maudysime . 
reikalams sukeltas lėšas su- kurs, T. E. Dewey akyse, Daktaras Bonifacą? 
jungti į vieną iždą, kad jie atrodė neamerikoniškas ir 
nesimėtytų po privačių žmo- priešingas tradiciniam ša- 
nių kišenes, bet butų kon- lies liberalizmui, 
centruojami A. L. Tarybos Kartu su kandidatu į pre- 
ižde ir eitų tiktai tiems rei- zidentus T. E. Dewey, re- 
kalams, kuriems jie renka- publikonai išstatė į vice- 

Kada Amerikos Lietu- prezidentus

s_ duok Bonifacui žvalgybą, 
prisimins Mykolo' 

‘šaudėme

na-
manauskas rašo parapijinė
se “Lietuvių Žiniose”, ku
rios išeina Pittsburghe. Ir 
štai ką jis sako:

“Atgijus Lietuvai susi
formavo ir partijos, kurios

tai Anykščiuose,
ir melo manevras P° st0‘ies ą^tatymo elekt- 

padorusis” Joe - ri»š r.°' pagaminama 14 kartų

krikščionišką nuosavybės 
organizaciją... joje todėl 
gali tilpti ūkininkai, valdi
ninkai, darbininkai, amat
ninkai ir taip toliau”. 
Žodžiu, tai visų žmonių

jau nuo 1905 metų neofi- pmtija ir šalia jos visai ne
daliai veikė ir kurstė ne- bereikia kitų partijų. “Ka

mi. Kada Amerikos Lietu- prezidentus labai stiprų 
vių Taryba vedė Lietuvos kandidatą, Kalifornijos gu- 
vadavimo vajų, kai kurie bernatorių Earl Warren, la- priklausomybės atkūrimą”, talikiska tauta”, tai kodėl ji 
neaiškios valios žmonės tą bai populerų gubernatorių, Taip mokytas daktaras ne"aV . tilpti katalikiškoj 
vajų ardė ir darė rinkliavos kurį praėjusiais rinkimais išaiškino musų tautos praei- Partijoj ir tenkintis viena 
Lietuvos vadavimo reikalui lygiai rėmė ir republikonai ties įdomų tarpą, kada Lie- savo P°htine atstovybe?

tuvoje pradėjo kurtis politi- Bet ne. Bonifacas taip to-į savo organizacijų iždus, ir demokratai.
Iš tų pinigų tie atsiskyrėliai Dewey-Warren sudalys nės partijos ir žmonės pra- Ii neina. Nei Vatikanas, nei 
nepasiuntė į Europą politi- labai stiprią kandidatų po- dėjo įeikalauti nepriklauso- lietuviškas kleras, su savo 
nei lietuvių tremtinių atsto- rą ir demokratų partijai mybės. visokiais svietiškų inteli-
vybei (VLIK-ui) nė vieno teks įtempti visas jėgas, kad Tas mokytas žmogus ne- gentų priedėliais, dar nesi- 
cento. Pinigai kur tai dar galėtų prieš republikonų ko- girdėjo. kad lietuviškos jaučia stipi ųs, kad visas 
tebėra, argai tik jų likučiai vingą “tymą” atsilaikyti, partijos jau daug anksčiau partijas “bonifacinėj Lietu
kui* nors randasi. • Prezidentas Trumanas, kurs pradėjo kurtis. .Jis visai ne-Įvoj” sulikviduoti. Kada po-

Aišku, kad tos lėšos ar ju manoma bus demokratų girdėjo, kad viena tų parti- piežius darė sutartį su Mus-
likučiai turėtų būti perves- kandidatas, turės iki dugno jų, Lietuvos Socialdemokra- soliniu, jis buvo pakrypęs į 
ti į Amerikos Lietuvių Ta- išnaudoti republikonų kon- tų Partija, jau 1896 metais fašistinį totalitarizmą, bet

m 2 _ * 1 • • • a ; • ..X — • !»• • 1 • • • l • • • /» »• T T x • J

Savanoris Su Arabais

THOMAS F. ALEXANDCf!

Airijos vidaus

suvedžioti, jie iš Anykščių 
\ alstybių prezidentas bus gražaus, mažuliuko mieste- 
T. E. Dewey ar A. H. Van- lio padarė visa Lietuvą, 
denherg, mano išmanymu, K„ Ci p ..Cu<)ai„, 
pnklauso tiktai nuo vieno , . . . •
dalyko, ar gudrus ir apsuk- 'Vne, ?1^ve-Į^. u.niJ°s
rus gubernatoriaus mana- srnet/>n.in.ia.1 ,^a“
džeriai gali ir nori daiyti n, rF.a^kvi’9iai
reikalingus pasižadėjimus L • ai su<teie bendrą fron- 
(deals)” agitavo uz socialdemo-

Šitaip rašė vienas repub- .^u^rotą. So-
' likonų konvencijos stebėto- - VĮok!aĮai Prisakė 
i jas kandidato į preziden- L azį ^Kundrotą. Keis
tus nominacijų išvakarėse.

rybos iždą, jei lietuviai tau
tininkai nutartų pakeisti sa
vo politines gaires ir dėtis

greso nesugebėjimus ir re
akcingus pasimojimus.

Republikonų partijos rin- 
visos demokratiškos visuo- kimine platforma yra sura-
menės kovą už Lietuvos syta visiems priimtina “vi- dėjo, bet rašo istoriją ir rno- 
laisvę. dūrio linija”. Joje kiekvie- ko Pittsburgho davatkėles,

kaip Lietuvą reformuoti.Lietuviams reikia vieny- nas sakinys susideda iš dve- 
bės. Nuoširdžios, demokra-ijų dalių — viena dalis ką 
tiskos, sutartinės. Kas stoja nors žada, o antroji dalis 
už vienybę, tas turi remti tą pažadą apriboja, arba 
Amerikos Lietuvių Tarybą apkausto miglotais bendrais 
ir turi iš visos širdies dėtis posakiais. Sako, rinkiminės 
į ilgą kovą už Lietuvos lais- platformos yra priimamos 
vės atkovojimą. To darbo tam, kad butų kas žmonėms 
talkininkų niekada nebus parodyti, o ne tam, kad jas 
per daug. vykdžius gyvenimam Todėl

Lietuviškos visuomenės ne pagal paskelbtas platfor
mas bus išrinktas busimas 
šalies prezidentas, bet pa
gal partijų populerumą šiuo

vienybės problema nėra 
grupelė asmenų, susigun
džiusių diktarisko rėžimo

ta, ne tiesa?
Iš tikrųjų, nieko čia keis- 

Dabar po nominacijų mes ta. Jei socialdemokratas at- 
žinome, ar nominaciniai simeta nuo savo organizaci- 

1 “dylai” buvo padaryti ar jos ir prieš organizacijos ta
ne. “Dylai” yra pažadai dėl rimą siekia žūt būt dasigau- 
tamybų ir dėl kitokių busi- ti kokios nors vietos, tada 
mų malonumų... jis pasidaro “geras” ir ko-

Teisingiausias būdas iš- munistams ir fašistams. Jis 
statyti kandidatus butų (kai jiems “geras”, kai atsime- 
kuriose valstijose jau ir ta nuo savo draugų ir maino 

reikalų pi’aktikuojiimas) atsiklausi- įsitikinimus į netikrus balsų 
klausomybės reikalavimą. Mat, katali/ų bažnyčia vei- ministerio sūnūs, Thomas mas pačių partijų balsuoto- pažadus. Bet toks be prin- 
Daktaras to nežino, negir- kia įvairiu' <e kraštuose, kur F. Alexander, stojo sava- Tada butų mažiau dy- cijų socialdemokratas nebe- 

v.* __x. . - sąlygos yra skirtingos. To- noriu į arabų kariuomenę ir, • tenka teisės vadintis tuo
dėl Vatikanas, norėdamas kariavo prieš žydus. Mu- Kainos Aukštyn! vardu. “Nepartiškumas” to-
savo pasekėjus laikyti ben-šiuose jis buvo sužeistas, The Bureau of Labor Sta- klain .zm?gui pasidaro 
drame garde, turi tą gardą bet dabar jau pagijo ir vėl nisties skelbia, kad nuo ba-
laikyti platų. Tame garde yfa arabų legiono eilėse.
turi tilpti ir ispaniškas kle- -------------------------
ras, kurs bendrai su kruvino Mūsiškė planeta (žemė) 
generolo Franko budeliais tuo pačiu laiku eina trim

tos ideologinio ir politinio naikina eretikus. Tame gar- kryptim: (1) ji sukasi ap-'maistas, jo kainos pašoko
pasiskirstymo. .Jos gali de turi tik ti ir demokratiš- link savo ašį apie 500 jardų apie pusantro nuošimčio, o
gimti ir ‘hereziniu budu’— ka franeuzu liaudies parti- į sekundę; (2) ji sukasi ap- viso gyvenimo pabrangi-
kada iš partijų susiskaldy-ja su Bidault priešakyje, link saulę apie 19 mylių mas pakopė į viršų kiek ma-

kyla ‘naujos partijos’,]Žiūrint laiko ir vietos, baž- greičiu per sekundę; ir (3)
‘partijos partijose’, nyčios politika keičiasi. Bet kartu su saule ji lekia apie

visai oficialiai į savo pro- visai į fašizmą Vatikanas 
gramą įrašė Lietuvos nepri- visgi nebi vo nugarmėjęs

Apsidirbęs su istorija, 
daktaras Bonifacas aiškina 
partijų kilmę visuomenėje 
ir sako:

‘Partijos gimsta iš tau-

mo
arba

..v.vz švyl uojančios galvose nos 
landžio vidurio iki gegužės PPe^angą, o cino ambicija 

”” ir savigarbos jaus-
J. D.

vidurio kainos Amerikoj vėl 
pašoko į viršų ir “muša re
kordus”. Ypač pabrango

žiau vieno nuošimčio.
Tai reiškia, kad per tą

užmuša 
mą.

kas padaro nenatūraliai jei nebūtų jokių kliūčių, jei 12 mylių per sekundę Lyros vieną mėnesį musų doleriai, y 
daug partijų”. bažnyčia galėtų daryti, kaip žvaigždyno kryptimi. kuriais perkame maistą, nu-Įvinti?

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemti ALT 
vykdomo Vajaus jai iilab-

»
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

TTEgVIS. 50. BOSTON rusapis črsžia*

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠOAmerikos Lietuviu Gyvenimas
j das: nuolaidų politika, ku- 
’rią vedė Jungtinės Valsty
bės ir Anglija Maskvos at-

-------------- žvilgiu, karo metu ir po ka-
Lietuvių Socialdemokratų be to, jie įsitvirtino rytinėje ro, tik sustiprino jų ir užau-» 

Sąjungos suvažiavimas vy- Vokietijoje. gino jai ragus. Visas patyri-(
ko birželio 20 d. Bostone, Visose šalyse, kurios pa- mas rodo, kad tikros taikos 
tuoj po Lietuvių Darbinin- teko Sovietų kontrolėn, Ru- su totalitarinėmis diktaturo- 
kų Draugijos suvažiavimo, sijos bolševikai kuria tokią mis turėti negalima, nes jos 
kurs buvo diena anksčiau, pat ekonominės vergijos ir jokių sutarčių nesilaiko ir 
Daugelis delegatų dalyvavo politinės tironijos sistemą, jokių teisės arba dorovės 
abejuose suvažiavimuose, kokia jau 30 metų viešpa- principų nepripažįsta.
Savo nutarimuose, kurie lie- tauja pačioje Rusijoje: vi- Demokratinis pasaulis to- 
čia bendrąją tarptautinę pa- scs nekomunistiškos parti- dėl turi būti pasiruošęs nuo 
dėtį ir Lietuvos klausimą, jos tenai yra .uždraustos; jų to priešo atsiginti. Jį su- 
abu suvažiavimai priėmė vadai, kurie nesuskubo pa- stabdys tiktai jėga, ir tiktai 
tuos pačius pareiškimus, sprukti į užsienį, yra nužu- jėga galės jį priveisti trauk- 
kuriuos čia ir skelbiame, dyti arba sugrusti į kalėji- tis iš tų žemių, kurias jisai 
Savo organizacijos reika- mus bei koncentracijos sto- yra neteisėtai pagrobęs ir 
luose abu suvažiavimai pri- vykias: visa spauda yra su- pavergęs. Anksčiau ar vė- 
ėmė skirtingus tarimus. bolševikinta, mokyklos pa- liau tai turės įvykti, nes to-

Lietuvių Socialdemokra- verstos leninizmo-staliniz- kia padėtis, kaip dabar, am- 
tų Sąjunga veikia idėjinėj mo propagandos įrankiais: žinai palikti negali, 
vienybėj su Amerikos So- darbininkų profesinės są- Lietuvių Socialdemokratų 
cialdemokratų Federacija jungos ir kitos organizaci- Sąjungos (ir Lietuvių Dar- 
ir bendroje krašto politiko- jos yra atiduotos komunis- bininkų Draugijos) suva- 
je nesiskiria nuo tos bend- tams valdyti su policijos ir/žiavimas yra giliai įsitiki- 
rosios Amerikos darbininkų žvalgybos pagalba. jnęs, kad pastovi taika ateis

susi- tiktai tada, kada visos va-

Suvažiavimu Tarimai
KARALIAI “KARALIŠKO SPORTO” ĮVYKYJE

Anglijos karalius su žmona atvyko į arklių lenkty
nes, kūnas kai kurie betininkai vadina ‘‘karališku 
sportu”. Sako, šių metų Anglijos arkliu lenktynių 
atidaryme žmonės daugiau žiurėjo į naujas moterų 
madas, kaip i arklius.

n iau buvo labai veiklus 
darbininkų judėjime. Po 
pirmo pasaulinio karo jis 
buvo išvažiavęs i Rusiją, 
bet neilgai ten buvo. Paty
rė, kad Amerikoj gyveni
mas yra daug geresnis ir

BINGHAMTON, N. Y.

Ketras Keršis atrastas 
negyvas.

Šiomis dienomis čia neti
kėta mirtimi mirė Petras
Keršis, ilgametis “Keleivio’’ 

saugesnis. Jie augina vieną skaitytojas. Velionis galėjo 
sūnų, kurs lanko mokyklą, būti apie GO metų amžiaus. 
Linkiu jiems daug laimės. Paliko žmoną, Jezukevičiu- 

tę po tėvais, sūnų ir (lukte
ri. Palaidotas 1G birželio.Automobilio nelaimėje 

čia mieste 15 Avė. žuvo lie
tuvis Boleslovas Kelotis. Jis 
paliko dideliame liūdesyje 
dvi dukreles, abi jau ištekė
jusios. Reiškiu joms širdin
gos užuojautos.

Velionis visai nesirgo. IŠ 
vakaro nuėjo gult sveikas, 
o iš ryto buvo rastas jau ne
begyvas. Ona Barvainis.

MANCHESTER, CONN.
Teko patirti, kad drg. W.

Žuklis sunkiai serga. Kuris Manchesterio Lietuvių 
laikas jis gulėjo ligoninėje, Bendrovė, tėvų dieną minė- 
o dabar jau randasi namuo- jo 20 d. birželio. Viskas 
se savo ūkyje, bet vis dar puikiai pavyko, tik gaila 
gana silpnas. Rockfordiš- kad svečių nedaug atsilan- 
kiai prieteliai gerai padary- kė palyginant su kitais ben- 
tų, iei ligonį aplankytų, o aš d rovės parengimais, 
nuo savęs linkiu jam greit; ątllia;nd<n šeima iš Wa-

ir pažangiųjų inteligentų Pramonė, prekyba,
srovės. Bet Lietuvos klausi- siekimo priemonės ir žemės dcvaujančios tautos turės
me ir musų lietuviškos veik- ūkis tose šalyse, kaip ir So-, demokratines valdžias, ku- _____ __
los reikaluose lietuviai so- vietų Rusijoje, vra imami i rios imsis ryžtingai vykdyti . T . • • _ a . „i ...
cialdemokratai turėjo pasi-valdžios rankas; vienur ši- tuos principus, kurie buvo I’.nJ ...'į . - u;?,. ų
sakyti ir savo tarimus įteiks tas sovietizacijos procesas Į paskelbti Keturiose Laisvė- " gretctaustu la.ku įskelti dz.au spiestis apie ta bend-
ir Amerikos draugams ir jau yra įpusėjęs, kitur bai- se ir Atlanto Čartervje.
musų šalies valdžiai. Nuta- giamas. ---------
rimai seka: Kiekvienam-turi būti aiš- REZOLIUCIJA LIETU-

greičiausiu 
klausimą apie grąžinimą su- rąjį 
verenių teisių sovietų im- trą.
perializmo pavergtoms tau- ----
toms.

Amerikos vyriausybė ne-

piestis ap 
Amerikos lietuviu cen-

TARPTAUTINIAIS KLAU- ku’ k;1<1 ‘į’ La.s šitose Staii- VOS KLAUSIMU 
SIAIS PAREIŠKIMAS no F^ungtose salyne daro- Lietuvių Socialdemokratų rivalo daIyti galutfnos tai.

m o novo capio h7muc riPl 'smnnnmc (iv I lllli .kos su Sovietų Sąjunga, kol

ROCKFORD, ILL.

ma, nėra socializmas, dėl Sąjungos (ir LDD) suva- 
Antrąjį Pasaulio Karą kurio kovojo darbo žmonės žiavimas, įvykęs Bostone,

pradėjo Europos fašistiškų civilizuotame pasaulyje per 
diktatūrų ir Japonijos mili- šimtą metų su viršum. So- 
taristų blokas, susitarus Ru- cializmo vyriausias tikslas 
sijos sovietų valdžiai su suteikti laisvę žmogui, pa-
Hitleriu dėl pasaulio pasi- naikinti žmogaus išnaudoji- ________
dalinimo. Agresoriai buvo mą žmogum, pašalinti so- mokratijų pažadus paverg- 
padrąsinti nesantaika taiąie cialinę ir ekonominę nely- toms tautoms, Lietuva šian- 
demokratinių Europos tau- gybę visuomenėje, kad kiek dien yra totalitarinės Rusi- 
tų, plačiai , pasklidusiomis vienas asmuo galėtų vystyti jos okupuota, pavergta ir 
visuose jų sluoksniuose pa- gavo gabumus, džiaugtis'žiauriai teriojama; 
cifizmo nuotaikomis irjung gyvenimu ir naudotis mate- Lietuvos gyventojai tuks- 
tinių Valstybių izoliacijos rialinės bei dvasinės žmoni- tančiais ištremti ir tremia 
politika.

Pirmutinės

birželio 19 ir 20 dd. svarstė 
visiems lietuviams šiandien 
skaudų musų kilmės krašto 
—Lietuvos klausimą.

Nežiūrint į galingųjų de-

Musų Naujienos
Musų mieste tarp lietuvių

Stulginskų šeima 
terburio, Conn. buvo kaipo 
garbės svečiai, išpildė dai
nų programą. Publikai labai

---------  į atiko p. Stulginskų dainos.
Mindauginės Išvažiavimas jonas Bujavičius, pasakė 

Baltimorės Mindaugo pa- daug juokų apie tėvus ir 
šalpinė draugija, kuri jun- motinas, už tai gavo daug 
gia vyrus ir moterys, buvo aplodismentų.
įkurta 1906 metų rugpiučio Programa prasidėjo su 
7 d. Taigi, gyvuoja jau 42 Lietuvos ir Amerikos him- 
metus. Paminėjimui jos su- nais.
kaktuvių draugija rengia Musų šeimininkės paga- 
išvažiavimą pikniką, kurs mino skanius pietus ir pa- 

svečius. Jos buvo

pasveikti. R. B.

BALTIMORE, MD.

JfntnVlakvirnebus Lra?}dej° par!Hl 2vyks iiePos 25 d. sekmadie-1 vaisino
nį,tautų laisve nebus atstatyta. įw^imas Ruošiama n i' Mikalajūno parke. Ona Lemežienė, Marcelė

DEL A. L. TARYBOS 
PRAPLĖTIMO

daug 
mis.

Birželio

ir visokiomis piogo- Išvažiavime bus dalija-Į Bujavičienė, ir Kunigunda 
mos “Onų dovanos”, mat' Bastienė. Jaunos mergaitės

d' "uv° SV" tai bus diena greta Oninės,’prie stalų patarnavo, Ado- 
Aptarus Amerikos lietu- ruošta parė draugams r. n o daugelis prisiminsime ir mo Bočiaus mergaitė P. Ba- 

vių srovių bendradarbiavi- N. Bagdonams jų vedybinio; “joRubines”, kaip jos Lie- kas, ir B. Pilipauskiutė. 
mą A. L Taryboje, Lietuvių gyvenimo 25 metams Parni_ tuvoje buvo minimos
Socialdemokratų Sąjungos net i. Draugai Bagdonai pei Kviečiame visus, s

25 metus gyveno labai gra- 
1. Amerikos’Lietuvių Ta-įžiai, užaugino du sunu, vie- 

... ______ ____ ______ _____  ryba turi jungti visas Ame-(na^
mi į Rusijos koncentracijos j rikos lietuvių sroves ir stam- MihvauKce, o kitas dar 

iz- stnvvklns dano- fnVctannin hinnsias orpanizaciias. ku- Hdžių lanxo. Ka<«angi

turi savo bizni
jos pažangos vaisiais. mi į Rusijos koncentracijos Į rikos lietuvių sroves ir šiam- o kitas dar ka_

agresorių au- Bolševikiškas komuniz- stovyklas, daug tūkstančiųį blausias organizacijas, ku- didžių Ianxo. Kaoangi jie 
kos buvo mažos arba silp- mas ne tiktai nesuteikė ši- lietuvių vargsta D. P. stovy-'rios stovi už laisvą, demo- turi daug draugų, tai ir i tas 
nai apginkluotos tautos, tekių galimybių darbo žmo- klose Vakarų Europoje,- o kratišką Lietuvą.
Azijoje, Afrikoje ir Euro- nėms, bet atėmė jiems ir tas Lietuva kolonizuojama atė- 

diktato- politines teises, kuriaspoje, gyvenančios niKiaio- į elitines teises, kurias jie'junais rusais; 
riškų imperijų pašonėje. Vi- buvo jau iškovoję. Darbi-' Akivaizdoje liūdnos pa
ša eilė laisvų valstybių ir ninkai ir ūkininkai Sovietų dėties, kurioje šiandien yra 
valstybėlių, Įgijusių nepri- Sąjungoje ir kitose komuni- Lietuva ir daugelis kitų ru- 
klausomybę Pirmojo Pa- stų valdomose šalyse pasi- siško imperializmo paverg- 
saulio Karo pasėkoje, buvo darė beteisiai vergai ir bau-!tų kraštų. Lietuvių Social- 
užpultos, sunaikintos ir pa- džiauninkai. Tik jų išnau- demokratų Sąjungos (ir L- 
vergtos, jų tarpe ir musų dotojai dabar yra ne priva- DD) suvažiavimas pabrėžti- 
gimtasai kraštas, Lietuva, čiai asmenys, kapitalistai nai pakartoja savo nusista- 
Toks pat likimas grėsė ir arba dvarininkai, o valdan- tymą, kad Tautų Apsispren- 
senosioms demokratinėms čioji komunistų partijos kli- (limo Teisė ir šiandien turi 
tautoms, kurias antrasis ka- ka ir jos tarnai. Nuo jų nė- būti demokratinės tarptau- 
ras užklupo beveik nepasi- ra apsigynimo, nes jie turi Įtinęs politikos pagrindas, o 
ruošiusias gintis. visą galią savo rankose— remiantis jąją ir lietuvių

Pcrsvirą kovoje demokra- jie rašo įstatymus, jie patys tauta turi gauti sau teisę 
tijų naudai davė Jungtinių juos vykdo pagal savo nuo-j laisvai tvarkytis be kaimy- 
Amerikos Valstybių galybė žiūrą, jie teisia ir baudžia, nų durtuvo okupacijos; 
ir tas faktas, kad. karui šitos nuožmios totalitari- Todėl LSS (ir LDD) su- 
beeinar.t, sugriuvo “krauju nės tironijos galva sėdi Ma- važiavimas įpareigoja savo 
sucementuotas draugingu- skvos Kremliuje. Jisai yra kuopos ir atskirus narius: 
mas“ tarp Hitlerio ir Stali- net labiau pavojingas pa- a) Remti Amerikos lietu- 
no. Plėšrioji Maskvos (likta- šauliui, negu kad buvo Hit- viškos visuomenės pastan- 
tura, paskatinusi Vokietijos j leris ir įvairių spalvų fašis- gas atgauti Lietuvai laisvę 
nacius pradėti užkariavimo tiški diktatoriai, kadangi ir demokratiškas teises per 
žygius Centralinėje ir Va- Stalino agentai yra suorga- A. L. Tarybą ir kitas orga- 
karinėje Europoje, buvo nizavę stinrias “penktąsias
užpulta savo mdųjų sąjun- ’ ’ 
gininkų ir tuo budu prieš

nizacijas.

Taipgi 2 jaunuoliai valdy- 
senus ir bos nariai A. Šiurpa ir C. 

ir in Brau- i Rutkauskas uairelbčio prie•• J't j----------------------------------- I-- o- ,
gus bei gimines. Kviečiame l stalų, 
ir kitų kolonijų lietuvius į Ponai Kvietkai, iš Willi- 
Oninių - Jokubinių dideli į mantic, Conn. dalyvavo šia- 
pikniką. Tikietus kviečiame me parengime.
įsigyti iš anksto. Iš valdybos narių tame

Viera Mikusauckas. parengime daugiausiai pasi- 
---------------ldarbavo prez. J. Užupis ir

įuimncJCtUII

iškilmes prisirinko apie 300 
2. Srovės, kurios nori pri- žmonių. Svečių buvo iš Chi-Į 

gidėti prie A. L. T. turi ne- cagos draugai Ladygai, o iš j 
abejojamai irodyti, kad ju Detroito buvo sesute Petre- 
demokratiškas nusistatymas nienė su savo draugėmis ir 
yra nuoširdus. buvo draugai Misiūnai is

3 Srovės, kurios veikė at- toliau, o kiti svečiai buvo 
skirai nuo ALT, bet norėtu vietiniai. Vaišės buvo labai!

■ * linksmos. Linkiu

SCHENECTADY, N. Y. komisijos nariai A. Šiurpa, 
L. Brazauskas ir A. Katkau- 

Draugu Sargelių Sukak- skas.
tuves Ponam Stulginskams la-

Juozas ir Filomena Sarge- bai į atiko Manchesteris ir 
iai birželio 20 d. minėjo lietuviai.

savo vedybinio gyvenimo Į Varde Bendrovės, tariuprie jos dėtis, jei jos linko šaunios 11 i . ____ ........ ......----------------------
aukas bendriesiems Lietu- draugams ^Bagdonams dai metų sukaktuves. Jie yra Į širdingą ačiū visiems daly- 
vos vadavimo reikalams, daug daug laimės. j iabai malonus žmonės, geri viams ir ponų Stulginskų
tai, dėdamies prie ALT, pri- , 1 biznieriai ir turi daug drau- šeiniai.
valo duoti finansinę atskai- Buvau nuėjus! ir į d"au- gy. Todėl ir jų sukaktuvių
tą iš LietbvOs vadavimo r(M-!?ų K. ir I. I eciulių -o me- minėjime susirinko gražus Manchesterio Lietuvių 
kalams surinktų lėšų ir liku- tų vedybinio gyvenimo su-; bUrys prietelių, kurie juos Bendrovės pusmetinis* susi

tarė. tikslui surinktus kaktuvių parę. Zmornų^bu-, sveikino ir linkėjo jiems linkimas Įvyko 12 d. birže
liai’ ilgai gyventi laimingai, lio š. m. Šėrininkų dalyvavo 

Minėjimo bankietas buvo daug. Buvo padaryta keli 
surengtas pas draugus Mei- svarbus nutarimai.

. . .. , Hunus, Balston Spa, N. Y., į Draugijoms šėrininkėms
ALT vykdomajame organe J a Amerikos kanuomenej. jęUr (Įabar Sargeliai vasaro- bus dovanai duodama apa- 
sprendžia ALT visuma to- Geriausi jiems linkėjimai. IVkta ten iabai graži, odiniame kambaryje daryti 
kiu budu. kaip numatyta . ~O_? v • Kazimiero Meiliūno namas parengimus, kaip tai kortu
sprendžiant konstitucijos Lankiausi ir draugų K. ir ,ra su visaig patogumais, pares ir bingo. Jeigu naudos 
pakeitimus. P- Sabaliauskų vedybinio apie namą yra gražus so(jas .virtuvę, turės užmokėti už

5. LSS suvažiavimas pri- gyvenimo 2o metų sukaktu- LjaUg gėlių, o ir oras oasitai-1 gesą
taria LSS atstovų veiklai vių vaišėse, kurias surengė jaįai geras.
Amerikos Lietuvių Tarvbo- -esutė ir svogetis I lokiai.. Svečiu buvo iš Amster-
je ir kviečia visą Amerikos Draugai Sabaliauskai

sius
pinigus privalo pervesti i \°
ALT iždą. . Lau?,au‘

4. Apie suteikimą naujai sės

labai daug, gal 300 ar
Smagios buvo vai- 

Drg. Pečiuliai turi vie- 
įstojančioms srovėms vietos suną- kurs dabar tarnau-, ■, _•__  _____ iu A m nr?

kolonas”, kurios daugelyje b) Remti lietuvių tremti- 
šalių įsiskverbė į darbinin- nių gelbėjimo pastangas, 

savo norą atsidūrė demo- kų judėjimą ir įvairias libe- Mes gerai žinome, kad 
kratijų stovykloje. Kada, ralines organizacijas. Šita Lietuvos ir kitų pavergtų 
pagaliau, buvo laimėta per- diktatūra visą laiką veržia- tautų laisvė nebus atstatyta 
gale prieš agresorius, tai si priekvn, siekdama išplės- žodingais principiniais de- 
Sovietų diktatoriai prisigro- ti savo galią, pagrobti nau- mokratinių galybių pareis
im dar daugiau svetimų že- jų teritorijų, pajungti dau- kimais, bet tiktai jų aiškia 
mių ir uždėjo savo jungą giau tautų. To rezultate, ir nekompromisine užsienių 
kiekvienai tautai tarpe Ru- praėjus trejiems metams po politika.
sijos ir Vakarų Europos; , karo, dar nėra taikos; ne Mes reikalaujame iš Ame_ x ___ V-A J.’Jr _______ v- • <.

se" dam, Schenectady ir net ir Jrtau 
Topj er Lake. Visi susirin- mams

WORCESTER, MASS.

CHESTNETS
CANTEEN

tiktai nėra taikos, bet didė
ja naujo pasaulio konflikto 
pavojus.

Nėra vilties, kad tą Rusi
jos agresorių galėtų suval
dyti Jungtinių Tautų orga-

rikos vyriausybės ir kongre
so stoti už grąžinimą lais
vės pavergtoms tautoms, 
pagal Atlanto čarterį ir 
Jungtinių Tautų organizaci
jos čarterį

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai* 

gių ir Užkandžių
čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

W0RCKSTn, MASS.

mzacija, kuri buvo Įkurta" Einamuoju momentu A- 
San Francisco konferencijo- merikos vyriausybė ir kon- 
je 1945 m., besibaigiant ka- gresas turi viešai pareikšti 
rui, nes šioje organizacijoje kad Lietuvos ir kitų tautų 
Rusija turi “veto” teisę. Nė- i aneksavimas yra neteisėtas 
ra taip pat jokio pagrindo ir nebus pripažintas, 
tikėtis, kad totalitarinė bol- Amerikos valdžia turi 
ševikų diktatūra pasidaiys protestuoti prieš Rusijos 
sukalbamesnė, jeigu didžio- vykdomą pavergtųjų tautų 
sios demokratinės valstybės naikinimo politiką. i

i ją glostys ir darys nuolai- Amerikos atstovai Jungti-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėio ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jaU nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims .io vietą, kai giltinė jį nusineš?

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

KELEIVIS
536 Bro*dway, South Boston 27, Mass.

Antras svarbus dalykas 
nutarta pribudavoti dau- 

kambarių susirin ki- 
ir klubui. Komisija 

išrinkta tam darbui teirau
tis J. Užupis, A. Petronis, 
L. Brazauskas, ir A. Kat- 
kauskas.

Manchesterio Svetainės 
Bendrovė gerai tvarkosi.

ko "pavinčiavoti” draugus 
Sargelius.

Vaišės vyko Meiliūno so
de, tarp gražių medžių. Po 
•aidžių ir meilių vaišių sve
čiai šnekučiavosi, o vakare 

,8 vai. klausėme lietuviško valdyba dirba sulyg savo 
radio iš Amsterdam stoties, geriausio supratimo dėl la- 
Užtraukus suktini, šoko ir ^o bendrovės, 
svečiai. Koresp. A. Biretta.

Draugai Sargeliai turi 
vieną dukterį, kuri yra ište
kėjusi ir turi vieną sūnų, 
kuris dabar eina kalidžiu.
Jis irgi parvažiavęs vakaci-| 
jų ir dalyvavo vaišėse.

Draugų Sargelių sukaktu- * 
vių vaišės praėjo tikrai ma
lonioje ir jaukioje nuotai
koje. Mes linkime jiems su
laukti laimingai auksinio 
jubilėjaus. S. ir K. Klimai.

“Keleivyje” naudinga yra! 
daryti visokius biznio skel-

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
Pinigai reikia siųsti su už

sakymu :
DR. D. PILKA 

516 E. Broadwav 
South Boston 27. Mass.

bimus ir pajieškojimu*. ^©oootaoooo



Poslapi* Ketvirtas KELEIVIS,

imas 
Maikio su Tčvu

KINIJA j čiais akmens gabalais, tam-I 
I sies ir nešvarios. Abipus. 
[gatvių stovi namai be lan
gu. su atstumiamomis sie
noms. Viršutiniai namų 

atvę ir 
užlaida.

Iš ko kiniečiai gyvena biami. kaip Kinijoje. Ga)
Yra visa eilė gamybos būt dėl to, kad mokslai į-1 aukštai išsikiša j 

sričių, kuriose kiniečiai jau įgyti čia yra labai sunku, sudao ištisą vieną 
senai yra išgarsėję, kaip Didesnę pusę savo gyveni- nuo kurios kabo daugybė 
geri mėiste»iai. šilko audi- mo žmogus tari pašvęsti tik j visokių 
nių gamyba Kinijoje buto vadinamai ninų abėcėlei.
jau gerokai išplitus 2600 ir tai ne visai išmokti. Ki
mčių prieš Kristų. Visiems niečių raštas turi apie 40 
ra žinomi jų tarforo bei tūkstančių atskirų ženklų 

akmens, medžio ir metalo (ieroglifų) ir kiekvieną to- 
piaustinėti dirbiniai. Kinie- ki ženklelį sudaro daugybe 
čiai jau 100 metų prieš Kris- (iki 30) brūkšnelių įvairin
tu mokėjo gaminti popierį se kombinacijose, 
iš bambuko plušų. 'Tačiau Kinie<ių vaikus

mokyti nuo 5-6 
žiaus ir laiko mokykloje su 
mažomis pert. aukomis nuo 
pat ryto iki vakare. Ir visą

... v, - ... . aika moko skaitvti ir rašv-:.o budai paliko senoviski. u ; lifui vaikams ‘iš 
Svarbiausias kiniečių ver- R k|Ia fllosofgkus kin 

•Jas vra žemdirbyste. Kur gmin(ies kfos- a 
bebūtų kinietis — ar sve- ....... y 1
timame krašte, ar mieste,:
kokiu darbu jis besiverstų 
— jo amžina svajonė visI 
tiek palieka Įsigyti gabale-į

\ įsa šita jų pramone yra 
i imtinai rankų darbo pra
monė. jokios pažangos ga
myboje nežvmu. Daibo bu- 
dai ir medžiagos pasinnki- 
c

IZ1U1
Maitinimas be auklėjimo 

—tėvo nusikaltimas.
Nesimokęs jaunas buda-

...... „ mas. senatvėj elgetauja.ų žemes ir jame ramiai ag- NegrudjntaJs *kmu0 ne 
sievventi. Seniau pavasario b,.an*enyM

Y’ra trys jėgos 
žemė ir žmogus.

darbai
pav; 

būdavo pra
r ėdami didele švente. Pats L 

tuks-

ga

audeklniu iškabu

KANDIDATŲ ŽMONOS LINKSMAI ŠYPSOSI

rv

su Įvairių krautuvių ir a- i 
matininkų užrašais. Apačio
je ant stalelių stovi sukrau-l 
tos prekės ir varinės švais
tyk lės. Gyvumas gatvėse 
nepaprastas: visur tik su 
dideliu vargu prisigrūsti ga
lima. Gerai, kad gatvėse 

, , l nėra nei arkliu, nei vežimų, 
pradedu Kj€,vkna prekiautoją ir 

metų am j „piatjr ri^jg ^irį savo.
"atves — vienose prekiau-' 
a tik mėsininkai, kitose į 

lakiai staliai vaisių pnr- 
dav neto ai ir t.t. Gatvėse 
ar maišosi masė kėliau-į 
ančių amatininkų iš pro
vincijų. št'i su savo dėže 
sėdi dantistas' ant jo kak- 
o k bo šniūras su suvertais 
dantimis ir jo arr.ati reik-į 
menimis: čia pat tekintojas, Į 
akinių pardavėjas, kurpius, j 
Tarn iu maišosi su pi ekiu 
pintinėmis, neštuvais ivai- 
riausiu kitokiu dalykų nar- 
davinėtoiai. Nuošaliai kiuk-

ri ubernatoriaus T. E. Dewey žmona (desinej) ir gu
bernatoriaus Kari Warren žmona (kairėj) linksmai 
šnekučiuojasi, o Mrs. Warren duktė Dorothy prise
ga prie Mrs. Devvey švarko atlapo lepublikonų kon
vencijos juosta. Nuo konvencijos iki rinkimų kandi
datų Dcwev-Wanen žmonos bus visuomenės dėme
sio centre ir, sako. jos bus geros pagelbininkės jų vy
rams rinkiminėj kampanijoj.

MARGUMYNAI

dangus. 

Yra trys šviesos šaltiniai;mpeiatonus. einant 
trnčių metų papročiu, im
davo arklą ir nuvarydavo 
kelias vagas, o imperatorie- 
nė. paskui eidama, berdavo

, . , . . . . , i žemę sėklas. Bet kiniečių
kui yra da ir visokiu bedie- darbov įrankiai vra labai 
vių. Jeigu atsistotų Kunigų menkj jr primityviški. Sa- 

butų gerai, vo mažučius laukelius

na trys icsos šaltiniai.,SQ aukgo žuvelių ar straįgj_| 
saule, menulis ir žvaigždes.in)-n peteliškių kolekcijų ir 

Yra trijų rasių ry?iąi:|kitobi,, ^kniekiu 
Tarp

—Gera diena, tėve!
—Nesakyk, Maike, 

diena gera.
—Kodėl?
—Todėl, kad nieko _ . .

nėra. Ve. gazietos rašo, kad pakasavoti šliubus, krikštą 
ruskiai nori amerikonus iš ir ant bažnyčių durų užra- 
Berlvno išvvt. Tik tu pamis- syti, kad nėra Dievo. Juk 
lyk: amerikonai raškius į tai butų tikra zguba Lietu- 
Berlyną įsileido, o dabar tie vai.

—Nereikia apie tai rūpin
tis, tėve. Lietuva da nėra

ne- išlaisvinta. O jeigu ateis lai- metus, per žymiausias šven- 
kas savo valdžią rinktis, tai Ryžiai ir pietus kinie- 

ko" ciams turi tą pat reikšmę 
Įr paprasčiausi
kinimo žodžiai 
gei ryžių?” 1 
mėsai gyvulių 
užima kiaulė.

kės eiti/Bet ne aš vienas ei- buntavot prieš tikėjimą, tai kad kiniečiai

kad

gero

- . ... . , ,kitok;u menkniekiu parria-valdovo ir valdininkų -ag £ja irudres-
—teisingumas, tarp sunaus njg kinietig šokina bezdžio. 
ir tėvo meile n taip vyro k. vįpoįa jg žioplių pini- 
m moters—suturimas i g Aplinkui visi šaukia.

.ne JKas r1^-1 but:.vali 1Ti?;^iiia sav° 1^™-.
ku, mhndannu. tas tu j miklumą savo a-lkrypusį bokštą. Bokštas sto

načalstva, tai
ale kas bus, jeigu i valdžią ak-ba"7aYima ^kvii^nuo/.mjmda?nu; tas tu?'eJc|^ulvs =iiur>tainiai? Jie galė< f 11 a' £ ,ma .sa ’ . išeiti devynias šventas knv-■JS .iiuptarmai. Jie jale. „omls rankomis Svaro,au- j smičiuje j į 

j- T y‘ tei knygą, kurioje išdėsivtas
čiai ir ankštiniai augalai. .Konfucijaus mokJas api. d maldvklų. 
k rinti kiniečiai be. zoniškumą, apie valstybes 

valdymą, apie sunaus įsti-
suskiai nori ragus statyti.
Išrodo, kad reikės tuos ra 
gus nulaužyt, o tas gal 
apsieis be faito.

—Gali būt visko, tėve. žmonės išsirinks tokią,
—Bus ir tau šlėktai, jeigu kios jie norės, 

prasidės vaina. Nors tu ma- —Ne, Maike, aš negaliu 
Žiūkas, ale metų jau turi, nesirūpinti. Jeigu Lietuva 
tai nuo vaisko neišsisuksi. bus laisva, ir jeigu bedie- 

—Jeigu bus reikalas, rei- ' iai tenai pradės žmones

Maitinasi kiniečiai be 
veik išimtinai augaliniu 
maistu. Beturčiai mėsos 
valgo tik kelis kartus per

įų pasisvei- 
yra “ar val- 
? auginamų, 
pinną vietą 
Pažymėtina, 
visai neturi

aš turėsiu iš naujo mobili- pieno ūkio ir pieno nevalgo.
zuot vyčių vaiską ir pradėt ..............- .__ - Kiniečiu šventesvarną su šėtono tarnais. | pastovių į^sio dienų.

—Nėra abejonės, tėve, krip sekmadieniai, kiniečiai 
kad tokia kova turės kilti, neturi, bet per metus jie 
Bet ji reikalinga. Ji reiškia tun kelias dideles šventes, 
progresą. Pasauly

siu. Eis milionai.
—Na, o kaip tu rokuoji.

Maike, ar Amerika galės Į- 
veikti maskolius?

—Aš manau, kad galės.
—Ale raskių vaiskas di

desnis. Jie turi daugiau
žmonių. Užėmė daug sveti- buvo įr bus pasenusiu idėjų 
mų žemių ir visus varys ant if apročių kurie trukd(j 
varnos. Nepaliks ir Lietu- pjl.mJnžanįą. Noroms ne-
'os* . noroms, reikia tokias klintis

—Pavergtos tautos rusų g kelio šalinti. Todėl kova 
nesustipnns,.teve. Piie pir-reikali ir nereikia jos
mos progos jos sukils ir pa- bj;olį
dės amerikonams štai, tarp _J;aike taip ir bolševi- 
Jugoslavijos ir Rusijos jauJ;fj kalb - su
prasidėjo skilimas. Jugosla-! ! ais jr tu ts nesutinki.

nas rodo 
mate.
gamimus. 

Bendrai.

demonstruoja 

miestuose

Pakrypęs Bokštas t mą, tokie žaislai vaikams 
Italijos miestas Piza turi žaisti Meksikos indijonų

■ •-----  -------1..:„ — tarpe buvo žinomi kelius
imtus metų prieš Cortez at-

savo vi

Arą
Viename

tik Kantone vra 124 Bu- vaiuymą, apie sunaus įSU- dog ma,d klog‘ 
kunumą tėvui ir taip toliau. štai ;<ilg0

maldykla su baisios išvaiz-

garsų visame pasaulyje pa- 
' štas sto- 

ketinius vykimą i Meksiką. Bet, 
kaip kiniečiai jų atrastą pa
raką naudojo tiktai žaidi
mams ir publikai linksmin
ti, taip ir Meksikos indijo- 
nai ratus naudojo tiktai 
žaisluose, o praktiškų išva
dų iš rato, rodos, nesugal
vojo.

Ratas buvo vienas iš di
džiausių žmonijos atradi
mų. Ne be reikalo sakoma, 
kad visa musų civilizacija 
yra “ant ratų”.

pakrypęs jau 
šimtus metų ir 
Bokštas buvo baigtas statyti 
1530 metais ir dar jo nebai
gus statyti pasirodė, kad 
jis yra kreivas. Vienoje pu
rėje dėl kokių tai priežasčių 
žemė susileido ir bokštas 
liko pakrypęs. Per keturius 
šimtus metu bokštas jau pa-

negnuva.

Paskutiniu laiku Kinijoj 
isigali europiški mokymo 
budai. Kinijoj jau yra daug
žmonių, baigusių Europos į gyvulių figūros iš-i krypo viršuje 16 colių i šąli

is didžiausių akme- ir vis dar daugiau krypsta. 
HU-.pĮą Pat uoloje iškalbi Bet statybos meisteriai sa- 
milžiniška Budos pėda, nuo- ko, bokštas dar gali stovėti 

kelis šimtus metu.

dos stabais, 
kių avinų’

Štai dar “pen- 
maldykla; tu

universitetus, o ir pačioj i kakos
Kinijoj yra savų 
tų, aukštesniųjų
nių mokyklų. latos pilna vandens.

Kiniečių rdigija kokj^ nors serritari-
Senoces kiniečių religijąĮįa Kiniios miestuose kalbė-

sudarė gamtos n- protėvių įj „etenka. visos liekanos 
garbinimas (kultas). Vėliau,metamos ti€siai j tve k,„. 
susidarė vadinamas Šanki-i (la]i sunaikina vaIkatos 
jo. arba tujų mokymų kui- iunes ir kiaulės „ iie. 
tas Konfucijaus mokymas ka _ ,ieka tj 
ir budizmas. ; ir• • —

Iš senovės natūralistinės . . bu,dafApie kiniečių būdą yra(S

urnverssne- 
ir viduri-

visada Seniau 10 dienu prieš nau- religijos yra išlikęs tik dan- :valnu 
us metus ir 20 dienų po gaus kultas, nors Dievas ne- *. 

nauju metu visas viešas is- teko asmens pobūdžio ir ‘Noroms „e- tsigas visai uždandav... vi-įvirto '™u ir materializmu,
I c-rvo onorooi ioe budaVO

Nelaimė Ore
Amerikos karo orlaivių 

manevruose pietuose buvo 
toks atsitikimas: Vienas 
greitasis orlaivis naikinto
jas skrido labai greitai, pa
darė “užpuolimą” prieš ke
lis bomberius ir staiga ore 
tas orlaivis subirėjo, jo spar

Praeityje buvo daroma 
visokių planų, kaip pakry
pusį bokštą ištiesti, bet bok
što atitiesti niekam nepasi
sekė, nors po jo susileidusio 
šono buvo supilta galybė 
cemento. Bokštas yra 179 

i pėdų aukštumo. .Jis buvo 
tatytas varpams pakabinti, 

bet
beveik

(na, nes bijoma, kad varpų 
I sukeltas oro drebėjimas ga
li pastūmėti tą bokštą dar 
labiau į vieną šoną.

Vieni 
išroka- 

kiti
bailumu ir mėgimu meluo 
ti. treti pridengtu nepapras
tu mandagumu, veidmainia 
vimu ir .t.t

Bet bendrai tenka pažy
mėti nepaprastas kiniečių 
darbštumas. Kiniečiai yra 
pigiausi darbininkai visam

_____ S nnrc I.ipypč nP-,£ — T .nuomonių.

is- j teko
sunkiai sugaudoma 

os operacijos būdavo su- beesmine -ąvoka. Tarpiniu 
stabdomos, o valdininkai ku tarp dangaus ir žemės 
savo antspaudus atiduoda-. patiko imperatorius (bog- 
vo saugoti savo žmonoms. į dychanasi. kuris buvo ir 
Iki nauių metų vidurnak- vyriausias dvasiškis, 
čio turėdavo būti užbaig- Budizmas, gimęs Indi’oj 
tos visos sąskaitos ir likvi- kaip labai painus religijos 
duotom skolų prievolės. Ke- mokslas.

bolševikais nesu- lias dienas prieš natrius apčiuopiamesnis.
metus šeimos židinio dva- einamas ir eiliniam zmo- 
siai atnašaudavo saldžių, gui. Buda. pasah kiniečiu, 
bot smarkiai lipnių valgių, yra žmonių išganytoias n 
Kiniečiai tiki, kad tomis io išganomoji galia eina iš 
dienomis dvasia ruošiasi jo teisingumo. Budos reli 

socialdemokratą m s,(savo metinei kelionei į gijos šventieii yra ^nū jk • 
kiekvienam žmogui dangti, tai kad ji ten neis- užtarėjai, račiau maldyklo-L..... ........ Jf.n5-.cn_

jame iškabintieji varpai Pai atsiskyrė nuo liemens ir 
reik niekada neskambi- .iakunas visu smarkumu at- 

Jis vietoje

vai nori gyventi laisvai, o 
ne Maskvai tarnauti.

—Jes, Maike. aš apie tai 
girdėjau. Ale kažin da kaip 
tas skilimas pasibaigs. Sta 
linas gali nusiųsti savo vais
kų ir užimti visą Jugoslavi
ją. Tada jo ragai pasidary- tariu 
tų da didesni. : kurie

—Aš nemanau, tėve. Jei- pripažįsta laisvę ginti savo 
gu Stalinas bandytų užimti1 įsitikinimus, bet ginti kultu-,
Jugoslaviją smurtu, tai vei į ringais budais, argumen-1 duodą 
kiausia įvyktų tarp jų ka-[tais, o ne švinu. Tokia kova| ^ldž-ų. 
ras. Tai butų pradžia ko i niekam skriaudos nepada-Lad ’A'.. 
munizmo pabaigos. Iro, bet lavina žmonių protą r kari ’’ npU

—Ar tu nori pasakyt, ir leidžia geroms idėioms e negalėtų ištarti, 
kad Jugoslavija galėtų su-! bujoti.

—O mano razumas. vai
ke. kitaip sako. Bedieviams 
negalima duoti laisvės, ba
jeigu jiems duosi valia, tai i , . ,
jie su velnio pagalba visada'".31™ zallų . dovanv--vai-;gurnu, bet 
Katalikus sukritikuos. Aš ?1U. ,r Pyragaičiu. V aidimu-i padorumu
jau senas žmogus ir žinau' <.a,„ta:n rat "*7™ nors.<<ž?'

—Na, o kaip tada butų su kad, prisiskaitę bedievišku 1U dovanu, bet po jomis 
Lietuva? raštų, net ir geri katalikai Padcdama. ir. ?.ls ^a?

—Aš manau, kad Lietuva pradeda nebeiti bažnyčion.: RaY” Po.P’.erinlV aiJ sidab-
atgautu laisvę. Jeigu Sovie- „ ........................ n.n,M PinW Susitikdami
tų Rusija butų nuveikta tai —Paliksim šitą klausima vieni kitus sveikina linke-
visos jos pavergtos tautos ka,lui’ tėve’ nes man dąmi linksmybės ir pra
būtų išlaisvintos. :reikia eiti knygynam lobti. Seniau naujien kinie-

_ Tas butu fain! Ale —Okei. Maike, pasimaty- čių metai buvo kilnojama
kaip tu rokuoji, kas tada s’m klt^yk- šventė, bet nuo 1912 nietų
Lietuvą valdytu?------------------------------------n.auJ1 metai .nu?t?tyta svęs-

—Ją valdytų pačių žmo- Musų tėvų kraštas Lietu-
nių pastatyta vyriausybė

Kiek Kainuoja Bučkis
Švedijos teismas šias die-1 

nas svarstė tokią bylą: Vie
na restorano patarnautoja

—As su
tinku dėl to, tėve. kad , ie 
vartoja nekultūringas prie
menes kovoj sn savo op:>- 
nentais. Kas ne su jais. jie 
ne’ i tuos sunaikinti. Aš pri-

JCiniini uiiuiiK<il vi5*eliil i Veiui dilo palam3111013

nesnis. labiau pri- P383“1?-. Są™ dvynėj daž- apskundė svečią kad jis ją 
nas kinietis dirba daugiau priverstinai pabučiavęs, o 
kaip Indijos mulas ir ten- bučiuodamas ją apdraskęs 
kinasi uždirbęs menknic-' ir apkrėtęs sloga, 
kins. Ir šiaip kiniečiai iš! Teisėjas išklausė skundą, 
prigimties yra taikus žmo- i palingavo galvą ir nuspren- 
nės. Peštvnės ir rietenos

plepėtų nereikalingų daly- se negerbiami: ten šventu- Pasa'
ku ir neužtrauktų bėdos, jų atvaizdu ir statulų aky-j viniaiSTn” a,s’aL- -* kalbasi Kiniečių žiaurumui įro

dė: už bučiavimą be leidimo 
nedrausmingas svečias turi 
sumokėti 75 kronas, o nuos
tolių atlyginimo tai mergai
tei jis turi sumokėti 100

sidaugė i žemę. 
buvo užmuštas.

Tyrinėjant tą nelaimingą 
Įvykį buvo nustatyta, kad 
lengvasis orlaivis, besivyda
mas sunkiuosius bomberius, 
pateko į tų sunkiųjų orlai
vių “patuštintą" praretinto 
oro tarpą ir dėl to pradėjo 
skristi daug greičiau, negu 
jis skrenda normališkai. Or
laivis neatlaikė to greitumo 
ir subirėjo. Sako, tokie' pa
bojai yra sunkiai išvengia
mi.

naikinti Rusiją?
—Rusijos niekas nesu

naikins, tėve, ir niekas ne
nori ją sunaikinti. Bet ko
munistų diktatūra galėtų 
žlugti, kaip žlugo nacių ir 
fašistu diktatūros.

įai pasmaguriaut’j vaizdoj žmonės i^aioasi • il45 . ,, .
bet lipnių dalvku,: juokiasi ir net prekiauja. ’ • . • " . ak .J1"™0 JU kronų. Viso bučkis be leidi-
lupos visai suliptu Dievą kinietis kreipiasi tik «:,^n/5^as ta*0™'? j mo alkanam svečiui kaina-

žodzio dangti tada, kai jį ištinka bėda. I ?‘?al!ePains h3”81??8- , v<> dolerių amerikoniš-
idėjoms e negalėtų ištarti. Šiaip dievai jiems

Per n°u us metus vieni Jingi. Budos dvasiškiai ki 
kit”s lauko su vizitas; lan- niečiuose taip pat nep<
’m kas tik išgali ir vaMinin- liarus: žmonės juokias; iš 

Giminaičiai ir priete- jų skustu iralvu ir abejoja [
nariu meti. dovanoms ne tik ju įsitikinimų jHrdin-; sįus bet ir liudininkus Mjr.

ties bausmė Kiniioj yra pa
ay^iu ir pvragaicir. vaininm- pauorumu. j i i m*Aslv.; P Tao ir konfucizmas nėra da^

tikra žodžio prasmė relici- 'Ta,na7.,i"5___ _ ; u ; budais: uz tėvo ar motinos
"kala

'*•13 1 1 • • • • • '“T
nereika-', • ta,’P .nY??ka ikankinti. kais pinigais/ 

kain kiniečiai, sako Rat-' —

<us.
! liai

jos.

' celis. Kiniečių teismo prak 
tika neįmanoma be kanki
nimų. Bambuku lazdomis
muša ne tik kaltinamno-

nes neturi nei maldyk- ___ , ,
lu nei nustatyto kulto. Grei-' -• " ♦ •. .ala, P.ne .

Abi siste
mos. ypač Tao. trumpai pa
aiškinti sunku, nes jos yra 
labai painios.

Musų
va buvo ir bus laisva. Lietu- 

—Bet Lietuvoj yra viso- vos išlaisvinimo siekia Ame- 
kių žmonių, vaike. Yra gerų rikos Lietuvių Taryba ir jos K»if kiniečiai mokosi 
katalikų, ir yra bambizų, ką vy-kriomas Vajus. Paremki, Niekur mok vii žmonės 
pėtnyčioj mėsą valgo. Pas- tautieti, tad jos darbus! 'taip nevertinami ir neger-j

jau ir valstybinių ištaigų 
trims savaitėms neuždaro.

Kiniečių miestai 
Pavyzdžiui paimsim mi

lijoninį miestą Kantoną.

galūnes. Paprasčiausia mir
ties bausmė—galvos nu’ u- 
timas; Kai kada bausmę su
minkština ir nusikaltėliui 
atsiunčia virvelę— vadinas, 
jam leidžiama pačiam pasi
smaugti ar pasikarti. Kali

yra
tos

Ratas Amerikoje
Kada baltieji žmonės at

sikėlė į Ameriką, jie čia ne
rado vežimų su ratais. Buvo 
manoma, kad senieji Ame
rikos gyventojai nemokėjo 
rato padirbti ir vežimų 
ratais nenaudojo.

Dabar archeologai sura- 
kry-1do Meksikoje senų laikų 

žaisliukus, padarytus vai
kams žaisti ir tų žaisliukų 
tarpe užtiktas mažas veži
mukas, padarytas su ratais. 
Pagal archeologų pasakoji-

Aliejinis Akmuo
Prie Rifle miestelio, Colo- 

• ario valstijoj, valdžios pi
nigais įkurta dirbtuvė gami
na gazoliną iš aliejinio ak
mens (shale). Tame akme
nyje aliejaus nėra, bet jame 
vra likučiai labai senų laikų 
augalų ir gyvių, kurie gyve
no ir augo žemėje prieš mi- 
honus metų ir paskui dėl 
kukių noj-s sukrėtimų žemės 
paviršiuje nugarmėjo į gel- 
fne.y arba buvo užlieti van
deniu. Tos nfnaninns mr>_

U medžiagos likučiai vadinasi 
kerogen” ir iš jų yra Ar

damas dirbtinis aliejus, kū
lis tinka ir kurui, ir moto
rams varyti.

vietą pasaulyje 
aliejinio akmens išnaudoji
me užima Švedija, kur inži
nieriai jau senai ir labai 
pi asmatniais budais gami
na dirbtinį aliejų iš aliejinio 
dziagos likučiai vadinasi 
akmens, kurio daug turi ir 
Lietuvos kaimynė Estija, 
v"- B jo, kaip rusaiViso senojo miesto gatvės niams kiniečiai ant kojų ar-

be galo
įvairaus

siauros, įsgns- 
didumo piokš-

1 ba < 
kias

apkala sun- nnt kaklų 
lentas arba kalades ir ?oje.

dar suraišioja grandiniais. 
Mirtis kiniečiui paprastai

nebaisi. Mirtimi baudžia
mas juokus krečia. Tad iš
einant iš kiniečių psicholo- 
gijos, tie visi žiaurumai tu- kur

atrodyti visai k’'
.... . ---- prane

rtoje švie- 83’ j/f dabar-vra gamina
mas dirbtinas aliejus.
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M ūsų N au j ienos
(Laiškas iš Vokietijos) 
Prašai parašyti, kas pas 

mane Augsburge nauja. Mė
ginsiu. bet nežinau kaip 
vyks. Tu juk žinai, kad gy
venu kartu su kitais 3 skir
tingo amžiaus, budo ir ii ri
čių dipukai

tautos (estai, latviai) pana
šios vietos neturi.

Nelabai senai buvo ge
riausio tremtyje “Čiurlionio 

geresnis ansamblio” dainų ir tautiš
kų šokių koncertas. Jo kon-

kad tu butumi 
“kukorius”.

Bet paliksiu aš tuos “pil- certu pasiklausyti
t.,u __ x _ *.:i,

VISUO-

vo reikalus”. Juk negi vien met ateina ne tik savieji, 
duona yra žmogus gyvas! bet ir amerikiečių, vokiečių 

Taigi visų pirma vakar! ir tt. Ir tikrai yra ko pasi
ni ūsų pradžios mokykla bai-į klausyti! Džiaugtumies ir tu j 
g ė trečiuosius mokslo me- Į išgirdęs! Didelio džiaugsmotodėl kamba- _

ryj ne visuomet yra reika- tus. Mokyklą lankė 94 mo- butų ir visiems užjūrio lie
tingos prie stalo vietos ir kiniai, iš jų šiemet mokyklą tuviams, jei jie galėtų nors 

baigė 19 lr vakar iškilmin-1 kartą išgiisti ir pamatyti tą 
vai jiems buvo Įteikti baigi- musų tautos garbingąjį am- 
mo pažymėjimai. Geriausiai basadorių —“Čiurlionio an- 
baigusis Navasaitis ir ge- samblį”, taip tauriai atsto- 
riausiai išlaikiusi lietuvių vaujantį musų tautą!

Ateinanti penktadieni ge
gužės 14 d buv. Kauno ope-

reikalingos tvarkos. Mes 
juk kiekvienas teturime 
mums skirto ploto tik 3 
kvadr. metrų. Taip gyvena 
ir kiti. Štai gretimame kam
baryj gyvena buv. profeso- kalbos egzaminą Bartytė 
rius (4 asm.), dar kitame gavo dovanas (knygas). Ta 
mokytojų šeima (2 asm.).Jų proga buvo apdovanoti kny- 
kambaryj išsitenka viena ga ir po vieną geriausi kitų 

ma-l 
mo

jų svečiams su-

lova ir staliukas, prie kurio skyrių mokini. Vėliau 
jie abu kaitų negali sutilpti mytės baigusiemsiems, 
ir, jei nori vienu metu taisy- kytojams ir
ti mokinių sąsiuvinius, tai rengė kuklias vaišes. Tuos , hemo i
vienas turi eiti i virtuvę. laiminguosius, galėjusius čia R,

tremty dar baigti savą, lie-

P. Venclovos Pasakojimas
Amerikon ,atvyko Pijus didelė raudona nosinė. Po 

Venclova, bolševikiškojo trumpo laiko darbininkų 
Tarybinės Lietuvos Komisą- entuziazmas pradėjęs kris
lo ir rašytojo brolis. Jis pa- ti, ką ypatingai jusdavo 
j asakojo apie Lietuvos žmo- Stalino konstitucijos aiškin- 
nių vežimą 1941 metais va- tojas. Į paskaitas mažiau 
sąrą į Sibirą: beateidavo, o ir atėjusieji

Prasidėjus Lietuvos žmo- duodavę tokius klausimus, 
nių masiniam išvežimui Pi- kurie ir patį dėstytoją sta- 
jus Venclova buvo didelės tydavę į keblią padėtį. Nuo 
liaudies mokyklos vedėjas to entuziastingojo darbi- 
Kaune, ir jo žinioje dirbo ninko krutinės iš pradžių 
14 mokytojų, kurių keturi prapuolė kūjo ir piautuvo 
ar penki buvo bolševikų iš- ženklas, o po kurio laiko ir 
vežti. Įvykių sujaudintas jis raudona nosinaitė. Į paskai- 
norėjo tuojau su broliu pa- tas atvarytieji darbininkai 
simatyti, bet nepavyko, nes1; vienas už kitą skubėdavo su 
anas tyčia ar netyčia buvo klausimais:
išvykęs į Vilnių. Vietoje jo —Konstitucija, tai kon- 
pasimatė su dabar jau mi- stitucija, bet kaip draugas 
rusiu Cvirka, kurio pradėjo mokytojas išaiškinsi tokį 
klausinėti kas čia darosi, klausimą...
Cvirka atrodęs labai susi- Ir čia pradėdavo darbi- 
nervines ir atsakęs: “Vėl- ninkai dėstyti savo bėdas, 

darosi; nuo kurių ta “stebuklingoji

PAS1ŽYMĖJO ATOMINIUOSE BANDYMUOSE

Karo laivyno admirolas Wm. D. Leahy prisega aukš-

ros solistė, viena pajėgiau-
5 šių tremty musų daininin
kių Antanina. Dambrauskai
tė dainuoja miesto operoj. 
Pernai ji čia kartą dainavo 

o šį kartą “Ma-, 
daine Butterfly”. Atsimi-j 
nant. kad vokiečiai nemėg-

. . . _ niai žino, kas čia  ,___ ____ ___  ___
tą dovaną prie generolo John E. Hull krutinės už pa- pagaliau, ką gi mes galime Stalino konstitucija” jų ne-
sižymėjimą darant atominių ginklų bandymus Pači- padaryti”. Tuo metu Cvirka apsaugo. Vienas darbinin-
fiko salose siu metų pradžioje. žvilgterėjęs pro langą ir kas ir sako: “Mano senam

• ' —---------- pamatęs dviejų ginkluotų tėvui buvo paskirta 36 rub-
.. aRimi„K L,"' palodyti savo'sugebėjimus.; kurie šiemet giminingoj kaip Camel pakelis ir ka- enkavedistų varomą žmo^ liai pensijos per mėnesį, bet

ria b tik,^ at -nd^?kad ii j'e žino, ką daro — žino. spau<loj su i asididžiavimu vos dėžutė — (pažymėta, ««..be kepurės, užpakalyje uz tokią menką sumą negali
n, n ,ž.ih, niekas nenaiėJs kad publikos neapvils. Ir, iš:minėjo neolituanų (taip va- kad tai DP valiuta): čia suristom rankom ir vėl su- menesi išgyventi. Tada tė

ti, gyvenamuose namuose, o •, A tikrųjų aną kartą dainunn-į dinosi studentų tautininke gi ažiai ant keptuvo atvaiz- fikęs: Žiūrėk, ir vėl jie ve- vas prašė, kad jam pridėtų
daugumas kitų stovyklų yra ,. J ’ ’ kė turėjo didel* Pa^kimą. draugija — kornoraciia) 25 duotas riebalu dienos davi- da> kada gi tam viskam bus pensijos, o tie ne tik nepn

Ir tai 
liškoj” 
kai mums 
čiai daro pa 
čiau mus iš čia iškelti ir pa
tys apsigyventi. Mat, mes 
gyvename, kad ir suspaus
ti,

tėvynės meiles ugnelę, vi-

kareivinėse. Ten jie taip 
pat sugrusti viename kam
bary gyvena po kelias šei
mas paklodėmis atsitvėrę 
kiekvienas savo kampą.

Šiandien man daug galvo
sūkio! Mat atsinešiau savai
tinį maisto davinį: sviesto 
87 gramus, sūrio 20 gr., cu
kraus 210 gr., druskos 60 
gr., kavos 30 gr., makaronų 
600 gr., juodų miltų 900 gr., 
daržovių konservų 700 gu. 
bulvių 399 gr. Tai visai sa
vaitei! Be to dar gausiu 
kasdien 210 gr. lieso pieno, 
250 gr., juodos duonos ir 37 
su puse gramų mėsos. Tu 
tik, brolau, nesupainiok ir 
atsimink, kad skaičiai vis 
reiškia gramus, o ne unci
jas, todėl išvertęs saviškai

tuvisKa pradžios mokykla 
Garbė tiems, kurie ir sun
kiose sąlygose šviečia ir 
auklėja musų jaunąią kar
tą! O tokių yra didelis pul
kas, nes tremtyj turime 88 
pradžios mokyklas su 360

todėl nėra abejonės, kad n 
šį kartą musų žavinga dai
nininkė
susilauks 
lių ir palankių 
zijų!

Neperseniausiai Pabal

nit. įsteigimo sukaktuves. O nys, ir tos nuotraukos r.eat- 
luk kas nežino, kad šitoi stos nė ilp-as anrašvmas! —G ką manai,

, nuolių, šiltų vietų mėgėjų, 
buvo šimtaprocentinių pri-

jie šiandien menkesni!
Tai brangi istorinė me-nwkvtojų ir 3755 mokiniais. i™?™ -- T'-t r • • v- , ^.ine me-Ir kaip liūdna, kad jau pa- ‘ £, ”0n au8?nclH faslsUb ,.kii™. dzlagaj ku™>s ™Ilaa, ■*«- 

ritaiko tokiu tėvu kurie ne-! • sas —.genau susipazin- grojo pirmąją smuiką. Kad stos ne tiksliausi aprašymai.

dėjo, bet dar ir tą atėmė, 
ar mane nes išaiškino, kad tėvas turi 

darbingą sūnų. Aš dieną 
naktį dirbdamas nep’ajėgiu 
uždirbti pragyvenimo savo 

šytojų draugija mėgino gel- šeimai, o čia dar ir tuos 36 
bėti Gricių, bet tas nieko rublius iš senuko tėvo at- 
nepadėjo, jį vistiek bolševi- ėmė. Tai kokia čia ta Stali-
kai išvežė — atsakęs Cvir- no konstitucija?...” 
ka. VI oneimn lOlVCltV

vienas po 
nedaug terei- 

reali-

kad leidimas vaikų i sveti- kę šiandien, žinoma deme- vien “pilvo
mas mokyklas ten; kamel,notenJ rasJ7°-"l liteiaturos krato naujb apsiaustu pri- skendę'
vra savos, yra nusikaltimas 
lietuvių tautai.

Tęsdami Lietuvoj isigy-i v___• x , • • — . • i I Y U J J U NU1 IIIlčXI \zv» » vz
enusj gražų paprotį minėti ^įiškai tik dra-, „

motinos dieną ir mes gegu-,mos artisW Pukelevičiutė.L ',’ar para.-yti.; Tavo Kelia. į Socializmą.
. - v v - zes 2 d. visas motinas pa- rw>7i™ kiminine nor kad prieš kelias dienas iš parašėpamatysi, kad as, pav., svie- „p.-komp vin^mp susirinki musM poezijos kurmius pei- TPn nx.i...... f. “ .rto savaitei gaunu 3 unci- ge,beme ' ies.ame, susirinki-, skaitė vokiškai ir lietuvis- į“0 ?.aUul? ia\ia*’ Vzd,au’ įetuvių

• ^rio vosg3™etv. unci- ka”. padarė, nes!dzlantls, leldzla- Garliauskaitė, iilebu Stutt- gandos

? eu‘ moterų rašytojų literatūros 
ten, Kame,—meno vakarą. Vakaras 

buvo skiriamas kitiems, to- 
tiek pranešimai, tiek

UUVU
_kV

sidengę savo nelabai pa- 1948 m. geg. 8 d. 
trauklų kūną. nes tik tokiu 
nauju rubu tegali tikėtis 
nOrS trvTnty SuZVCjOti.

4

Dar galėčiau para;

i

jas. ir daugiavaikėms (5 ir dau

propa-
reikaluose” pa- £rama> ož apvalymą Lae- gan(ja įr visokios konstitu-

Žemaitis. ^uo,bu‘ z^az.1,ni° f cijos nieko bendro su gyve-
sto . Tų padėkų nebebu- njmo tikrove neturi. Bolše- 
vę suspėta išsiųsti dėl pra- vįkaj kalba apie darbininkų 
Ridėjusio karo, kaip lygiai laįgvę, bet darbininkai lai- 
tada^ bolseviKar* nesuspėjo komi žiaurioj vercrįioi, Kal- 

i išvežti visų tada išvežimui ba apįe gerą darbininkų ap-
. _. .! nu’PatytMjy. rupinimą, bet darbininkai
Leonas Blumas, j P3.1.2? Jari>imnkų užėjus gvVena negirdėtam skurde; 
kalbą išvertė L.,bolseukams stiprios propa- smerkia darbininkų išnau- 

pagauti buvusi nu- lojimą kapitalistinėse šaly-

ATSIUSTA PAMINĖTI

muose biuleteniuose spaus-' garte 1948 m. 35 puslapiai, teikta jiems palankiai, bet 
kaip gražiai skamba musu d’nt^ bet kokias politines ir Kaina 25c. Galima pirkti tas truko neilgai. Čia atvy- 

aisės. Jų metų senutės pa- kaJba^Be to motervs meni ‘bendrai žinias is ne stovvk- “Keleivio” knygyne. ikusis papasakojo, kelis bu
i—-enimo. Iki šiol be- Franciios cociaiistu vadas dingus įvykius iš savo paty-

, . .... navo. Musų dalį išpildė buv. i 5t°' J k|ose kas- ,------- rimo.
. • « dos buvo tokiu joms pa- vilniau-s nnervK fbi'nininbs dien išeidavo tokie rotato-.

Są. u, man yra t.R.a mu- ,.cik?l, d,m , labai su-spausdinti lapeliai ku-^a“.
jaudintos ir dėkingos. šoRėja Valiušytė. Va- nuose be vietos zmiŲ buv0

' svetimieji galėjo girdėti.jj?s ir tt. As jau gerai ga^pa- gjau vaikų) buvo suruoštos
dinauju, bet kai reik 1S ’p1' vaišės. jų metų senutės pa- .. In Ko m
neto maisto davinio sustaty- fia;n.lvn tokiu senu dainų K?1?a' be t,°’ m°teiys meni- , ti žemaitiška nilva atatin- , J”a 0 įokMi mnkės paskambino, padai- >°s gyye...kantrSviitinf -•koklų nebuvo tekę girdetb n*vn M»«n HoK i«Ji^ veik visosvalgiu sara

L-rvl.-

cėne” nesvietiškai sunkus 
uždavinys. Paimi sviestą... 
valiai, matuoji ir prieini Prieš Velykas atidengė- karas turėjo pasisekimą 

me skaityklą. Jos kamba- Musų ir kitų pabaltiečių kiu

Francijos socialistų vadas 
Leonas Blumas trumpai ir 

atsako į šių 
dienų skaudžiausius socia-

duodama ir svarbesnės per b.z71° klausimus. Prieš so- 
radija praneštos žinios. To- cializmą kaipo naują, lais-

budu buvo teikiama ....S.. įian(iien kovoja;sva,niausi;a 

iš dvejų pusių: se- ons 1 uc
daug kas vokišku ar anglis- ^„^.vo sušauktas

išvados, kad jį pei s?a»aitę irmn-tas tautiškame sti ’♦ ♦”> "'"v? G—j*v*^'-**« *uu ouuu uuvo iviKiaina *,
kasdien 3 kartas palies< a- ^--moterų toks bendradarbm-:greita h tiksli informacija.,tvarM.’ ..
mas ne gero katino, bet tik u tie, labai gi aziai ir au- vintas yra labai sveikintinas, i,. tai vra labai svarini, nes .P™?®' * 
savo liežuviu, sulaižysi: ta R,ai• ua >,a ne uk voKieu- visais atvejais. ‘

Įsitvirtinę bolševikai įsa
kė mokytojams organizuoti 
“liaudies švietimo kursus”, 
kuriuose buvo dėstoma rusų 
kalba, keli kiti dalykai ir 

— tai Stalino
įjos aiškini m a s. 

Prieš atidarant kurtus bu- 
mokytojų po-

se, bet niekur darbininkas 
tiek neišnaudojamas, kaip 
bolševikų santvarkoje.

Mokytojas Venclova šalia 
pedagoginio darbo yra pri
tyręs spaudos darbininkas 
ir įdomus pasakotojas, iš 
kurio galima tikėtis įdomių 
straipsnių ir paskaitų apie 
jo santykius stf Lietuvos 
okupantais bolševikais ir jų 
kvislingais lietuviais.

L. G. K.

9 uncijų mėsos as taip pat An,nj^, ivananos Bė |i- n,u nemesiu is antros pu- ka,as iro užkliuvo - ne- 
nesugalvoju kaz klca b?f- žįnoJa k S"!1'? ,aUJne t,k kaI-^u,u-antame. kaip ir daug
steksų prikepti. O kokia-Įąibia^mi. Žinoma yra r ba, bet ir daug daro Euro- ka'rtu n,c5 nesliprantame 
mandrias pątrovas gali pa- k^clv^b’. ka™ tremt'- P«jĮ suvienytųjų valstybių jos fa,gigui,ų žvgiu! 
teikti is juodų miltų, bulvių, mams laoai patinKa. reikalu, todėl vra visai aiš- 1 *
daržovių konservų ir stikli- Pasiskaitę laikraščių skai- ku> kad okupantus iš musu' Tikiu, bus malonu tau iš
neš lieso pieno? Man beis- tykioj galima palošti sach- kraštų išvarius teks ir kito- š*r?ti, kad Stuttgaite išėjo 
eina kaip toj žemaičių ubą- matus ir pasiklausyti radi- kiRg santykius turėti su sa- J lietuvių kalbą išveista ži
gų dainoj: “Putra, putra, .1^- Tai tikrai maloni, jauki vo kaimynais. Apie tai jau nomo prancūzų socialistų 
putra, ra..., putra rytą vaka- kulturiskam žmogui poilsio ; šiandien reikėtų galvoti ii i vado Leonu Blumo knyga 

”... Ne ką ir tu čia galėtu- vieta! Galime pasigirti, kad ^m ruoštis. Musų moterų “Tavo kelias į socializmą', 
man patarti, nes netikiu, kitos stovykloj gyvenančios bendrad^biavimas ir šiuo kurioj sis taurusis žmogus 

žvilgsniu vra didelis inašas aiškiais iš gyvenimo paim-
Col __ : 1*1 1 • taic r .k

rą
mi

savo piktusl“?118 Pasivyti dėsto 
kur gali, ta: m'*m" <laI'kams. Pasiskirs- 

vartoja ir smurto priemo
nes. Bet socializmo idėja 
yra gyva, ji plinta ir Iko
nas Blumas atsako, kodėl 
taip yra, kodėl žmonijos
sunkus pažangos kelias turi 4 ... ... . .
eiti socializmo link. ™ti‘.us. ''"'sevikai , kursus

[darbininkų suvarė apsčiai, 
Knygutė skiriama jauni- tarp kurių buvo ir entu- 

mui. bet ne apsiriks ir se- ziastų. Ypatingai kritęs j 
nieji draugai, jei atydžiai i akį vienas vyresnio amžiaus 
su ja susipažins. 'darbininkas, kuris ateida-

_ vęs Į mokyklą užsisegęs

čius dalykus neatsiranda 
kandidato Stalino konstitu
cijai dėstyti. Nesant išei
ties, dalykas atitenka mo-

SAKO, D. P. BILIUS 
TISEMITIŠKAS”

‘AN-

Ncw Yorko rabinas Wm. 
F. Rosenhaum sekmadienio

kvklos vedėjui Venclovai, pamoksle vienoje sinagogo- 
Per fabrikų darbininkų ko- je sakė, kad kongreso pri-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $•>.()<*0,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

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

imtas biiius apie įsileidimą 
išvietintųjų žmonių į Ame
riką, yra “antisemitiškas” 
ir jis apgailestavo, kad pre
zidentas tą bilių pasirašė. 
Sako, biiius numato įsileisti 
daug farmerių ir. turi tikslo 
užkirsti žydams kelią į 
Amerika.

Knygutę galima užsisa-
faktais išdėsto sociali/- kyti ‘^Keleivio” knygyne.Gal jau žinai, kad kiek:tois T- , . . , . o-

seniau pas mus J>uvo šuva- mo esn1?- knyga skuta jau- Kama 25c. 
žiavę savo reikalais pasitarinimui’ bet ir senimui J? —
ti amatninkai ir darbinin-' skaityti 1> - labai Įdomu.
kai, vėliau teisininkai, o štai Taip pai išeina žymain 
balandžio 11-12 d. sugužė- rašytojo Arthur Koestlcr 
jo ateitininkai sendraugai ir ° m a n " “Darkness ai 
su keliais vyskupais ir po- :noon” vertimas. Tai labai 
piežiąus dęlegatu! Tuo pa- įdomu.- ir intriguojantis ro- 
čiu metu čia susirinko ir va- manas, kui'ame vaizduoja- 
dinamieji voldemarininkai, mas Sovieiu Sąjungos gyve- 
t. y- tie, kurie nebuvo pa- nimas.
tenkinti, pasak jų, lepšiška: F)ar vien s dalykas ne iš 

.. . musų gvvtnimo, bet įdo
mus. Tai kilnojama estų 
paroda, k' rioj kelių šimtu 
nuotratkese pa vaizduotas
visas estu tremtinių gyveni- 

pasta-

RED. ATSAKYMAS

svarų kūjo ir piautuvo žen
klą, o iš kišenės kyšodiivusi

Smetonos politika ir garbi-
™.YI0,d«I?ar5*’ tikrai fa
ktišką diktatorių. Jiems ir 
šiandien 1926 mt. gruodžio 

Į17 d itebėra faktas” teigia
mai atsiliepęs į visą popier- mas.

Lietuvos gyveni- tai. ir,o 
, palaiminga išeitis iš taigos 

galėjusios įvykti valstybi-1 šventės 
I nes katastrofos”, faktas, matom .

kuriame jie įžiūri sveiku niai dūlu. 
.politinių pradų Lietuvos vai ’k<isi 
istybes vidaus gyvenime” i nepamirsi

Čia 
a-

ir stovyklų 
v. ir kursai. įs- 
irronės, iškijmės.

- įvažiavimai, čia 
aip estai tremti- viai

Louis Matlokui, Chicagoi
Caro Nikalojaus Antrojo 

•unus Aleksiejus gimė 1901 
metais liepos 30 d., o caras 
davė “žmonėms manifestą“ 
1905 metais, kada jam grę- 
sė į avojūs nuvirsti nuo sos
to. Manifeste caras pažadė
jo Įvesti Rusijoj konstituci
nę tvarką su žmonių renka
mu parlamentu, vadinamu 
••durna”. Carą ir jo visą šei
mą bolševikai sušaudė 1918 
metais.

Lietuva pavergta, lietu- 
kenčia sovietų jungą, 

mokosi, meldžia- Paremki tad. lietuvi, auko- 
džiaugiasi. čia niis Antrąjį Lietuvos Gel- 
ir tokie dalvkai bėjimo Vajų.

Angliškai - IActu viskas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5*2 formato, kaina .$3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENE

Aleksas Smeltyniikis.

Baisi Draugo Mirtis
(Fragmentas iš baigiamu veikalo 'porcigartlS SU bl ijantais pa- 

••Bidžioji skriauda".) puošta monograma yra
Pirmuosius metus studi- daug kartų brangesnis, ne- 

juodamas Kauno universi- gu jo tėvo visas ūkis su gy
lele, lygiagrečiai Ramutis vu ir negyvu inventoriumi, 
studijavo ir fortepiono kia- kalba apie darbe žmones ir 
sę. buožes.

Nors 1941 metų Vasario —Aš kaip tik džiaugiuos; 
šešioliktoji buvo griežtai sulaukęs ros gadynės, kada 
uždrausta švęsti, kaipo darbo klasė bus taip laimin- 
“buržuazijos, bet ne lietu- ga, nes mano tęvas ir protė
vių tautos šventė”, tačiau, viai kentė baisią nelygybę 
nežiūrint griežčiausio drau- ir skriaudas.
dimo, tūlas lietuvių studen- Tuo tarpu komisaras rau
tų skaičius nutarė pažymėti donų paišeliu ką tai rašėt 
ją nors viešą koncertą su- ant Ramučio Įteikto pareis- 
■rengiant ir viešai neskel- kimo ir su Ramučiu nesikal- 
biant, kad tai Vasario Še-;bėjo. Pabaigęs rašyti, pa- 
šioliktosios dienai pagerbti reiškimą grąžino Ramučiui, 
koncertas. Tokiam koncer- griežtai pareikšdamas: 
tui ruošti buvo sudarytas —Tai
komitetas, Į kuri buvo pa- Išėjęs Į koridorių Ramu- 
kviestas ir Ramutis. Svar- tis perskaitė ką komisaras: 
blausias reikalas buvo gauti buvo parašęs ant pareiški- 
tokiam koncertui leidimą, mo. Įrašas buvo trumpas:

Tuojau buvo parašytas “Nesutinku, nes atsako- 
reikiamas pareiškimas, ku- mingu koncerto asmeniu 
riame buvo nurodyta, kad numatytas buožė. ’ 
koncertas ruošiamas stu- Ramutis lipdamas laip- 
dentų vardu ir kad pelnas tais žemyn prisiminė komi- 
skiriamas Didžiojo Mokyto- sąrą, kuris prieš bolševi- 
jo, Draugo ir lietuvių tau- kams užeinant Lietuvon, 
tos prietelio STALINO, Le- Kaune turėjo didžiausią ga- 
nino ir kitų komunizmo va- lenterijos ir manufaktūros 
dų raštams Įsigyti Universi- krautuvę, kurios vertė dau- 
teto bibliotekai. 'giau negu du šimtus kartų

Ramučiui tą pareiškimą buvo didesnė, negu Ramu- 
nunešus reikiamon Įstai- čio tėvo visas turtas, tačiau 
gon, žydelis, kuris buvo vy- jis galėjo užimti aukštą ko- 
riausias šioje Įstaigoje, Ra- misaro vietą ir. palyginti, 
muiį paKvieie aisisesu vaainii ouozemib =
pratęsė auksinį porcigarą Šis susitikimas Ramučiui

KELEIVIS, SO. BOSTON

MOTERYS TRAUKIAMOS I KARO TARNYBĄ

Kongresas priėmė Įstatymą, pagal kurį pirmą kartą taikos laike Amerikos 
karo pajėgose tarnaus ir moterys, savanorės, kaip jos tarnavo karo metu. Pa
veiksle matyti moterų kariškų tarnybų viršininkės pasitarime su krašto gyni
mo sekretorių James V. Forrestal. Iš kairės i dešinę eina: pulkininke Geral- 
dine P. May, pulkininke Mary A. Hallaren, sekr. J. V. Forrestal. kap. Joy B. 
Hancock ir maj. Julia E. Hamblet. Tos moterys vadovaus moterų pagelbinių 
tarnybų savanorėms visose ginkluotose pajėgose.

AUDROS DYKUMA

Čia griaudžiančios dienos ir naktys 
pakyla viršun žaibų vingiais.
Pranyksta mirgančios sagtys 
ir žvaigždės ir mėnuo sustingęs.

Dieną ir naktį netyla 
plėšiančios vėtros hamsino,
Į tolimą dangų pakyla 
daina dykumos Kanakino.

Ūžia, šėlsta ir staugia, 
žemę ir dangų valdo, 
smėliu ir akmeniu baugią 
naktį lyg kūjais skaldo.

Myliu uraganų dainą.
Vėtra — gyvenimas mano.

Drauge su manim visur eina 
laisvųjų dainų karavanas.

Juozas Kėkštas.

K A REIŠKIA ŠEIMYNOS DAKTARAS

i Gyvenantiems užmiesčiuo
se, kur tėra tik vienas dak
taras. galima drąsiai pasi-. 
duoti jo gydymui. Gal jam 
ir stoka techniškos tobuly
bės, bet jis turi sumanumo.

Jeigu esi po daktado glo
ba. ir jauti kad neini geryn, 
neik tuojaus pas kitą. Nieko

'Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RL’SUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau-
! šviesoje. Viri nori žinoti apie Rusi- ^bai gražių ir juokingų monolo- 
iįą. Visiems kyiu klausines kodėl W . deklamacijų. V įsok.os temos: 
Rusija nesusiatna su kitomis valsty- darbirunkiskos revoiiucion.er.skoa, 

ibeiuis ir kodėl Rusija nenori įsileisti tautiškos, hu.nonstiskos ir laisvama- 
(iš kitur žmonių pa. įžiūrėti kam ji ???.skos- Visos skambios, visos geros, 
tvarkosi? Ar vra Rusijoj laisve, ar v‘?oklems apvaiksciojimams,
yra demokratija, kokie darbininkų baliams, koncertams ir t.t. Antra 

į uždarbiai ir ar gali darbininkai iš ju Pagei inta laika. Kaina ........... 25c
1fabar ruT sako,kad džian bambos spyčiaiLietuia buk tai yra Rusijos dalis. ... , . . ,

Rusai dabar Lietuvą valdo tai kas Ir klW>s fones. Daugiau juokų, ne
yra tiesa apie Rusiją tai vra tiesa Su Amerikoj munšamo. Šioje kny- 
apie dabartinę Lietuvos padėtį Ko- *<oje telpa net 72 “Džian Bambos 
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa- gyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
kymus į siuos klausimus galėsi gau- moristiški straipsniukai ^ir juokai, 
ti nusipirkęs naujai išleistą knvgą. Antra pagerinta laida. Kaina 25c. 
US puslapių didumo. Kaina 50 centų. CA/'l*. r/MA TFORII.t
DELKO REIKIA ŽMOGUI Šis veikalas trumpais ir aiškiais
GERT IR VALGYT? faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi

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

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai- NIHILISTAI

mažiau? Delko žmogui re.kia cuk- perstatė nužudymą caro Alek-
raus, druskos ir kitų panašių daK- į?ndr0 1L Labal ,pUlkuS T
kų? Kodėl jam reikia riebalų? ši kfa* Pastatomas veikalas Is
tuos klausinius suprasi tiktai iš šios I V1SO re,kalauJan,O!> 28 jpatos. 2ac

ParaŠ* Dr G mus ^-s AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
J.................... KRISTAUS VIETININKAS?

KURGI VISA TAI NYKSTA? Paražė kun. M. Valadka. Knyga 
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos drąsiai kritikuoja Komos Katalikų 

žmonės kuria per amžius? šį intri- bažnyčios autoritetą ir faktais pa- 
guojantį politiškai-ekonomišką klau- rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
šima aiškina garsusis Vokietijos so- tininkas. 224 pusi. Kaina ____$1.25

KOKIUS DIEVUS Ž.MONSS
KUNIGU CELIBATAS GARBINO SENOVĖJE?

, , , , _ A isokiuose kraštuose žmonės gar-Ši knygele parodo, kodėl Romos bjno įvairius dievus. Dievų garbini- 
pop.eziaus kunigai nesipaciuoja. čia mas keitėsl. Kodel? Kokius dievus 
įsa.skinta visa jų bepatystes istori- __ u:________ oi.:_ z:___
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- garbino musų bočiai? Kokias žiny- 

čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės
P,“ JT- knygą tu-etų Priėjo krikščionybės gadvnę? Visus 

perskaityt, kiekvienas vyras .tėvas (uos klausimus galės? atsakyti pa- 
ir jaumkaitis kurie geidžia, kad jų skaitęs šia knv, Tai didelio for.

-ato, 271 puslapio knyga. .. $1.00nepelnysi kas savaitę dak-
arus mainydamas. Naujas PaP.ultd i tokią kunigų globą. Para- 
, , • . .. , se kun. Geo. Townsend Fox, D. D.,
BlKtal as tllies 1S ItVatlZlOS sulietuvino Tpn'imnd rio

i taiu
daktaras turės iš pradžios ^iietuūinoeOFeAh'^^dndets^mo^iria’ SIEL°S BALSAI 
pradėti, taip kad jokios pa- Kai”a ...............................
žangus ligoje nebus. MATERIALISTIŠKAS apie musų tautą, apie šeimyną ir

Gale, pasirinkus daktarą, ISTORIJOS SUPRATIMAS Saj So S
atmink, kad jis nors ir dak- Š1 knygelė aiškina proletariato fi- delio formato, 223 puslapių knyga, 
t-n-ic hor ctoknUfi rkiiri lo.sofiios mokslą. Jei nori žinoti, kas kurioje yra daug visokių eilių ir daliai as, uet sic u uiti y tidivu gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-

1Š jo k*us’ tai perskaityk šitą knygelę.
J Kalba labai lengva. Knyga protau

jantiems darbininkams neapkainuo- 
: jama. Kaina ................................ 25c

negali. Nereikalauk 
negalimų daiktų.

nų. Kaina .................................... $1.00
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas

su popierosais. Užsirūkius,‘padarė nepaprastai didelio Amerikoj \ra mada sei-įkliuvusi daktarą. Tik pabai- ^ra^^ bortai Bai-
žydelis komisaras pirmiau- įspūdžio, nes Ramuti aiškiai mynai turėti nuolatini savo ?Oj žmones apsižiūrėjo kad ««««"?>• >f?
šiai nariteiravo anie Ramu- pastatė antikomunisti n i ų daktarą. Ta mada labai ge- jųjų “daktaras _ tik chiro- bako laikraštis yra ne tik-

UŽSAKĖ “KELEIVI” JAU- 2EMAIT£S RASTAI
MII niCMIl nD&lirci Ar 5unote- ka<* žemaitė buvo vie-lNęJ UIE.lv U lxtvraUv*C.l 'na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar

------------ j žinote, kad ji buvo paprasta kai- . . ________
ChicariŠkė Mrs. Veronica mo moteris, mažai mokslo išėjusi, pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 

Pnl i " ’z L--" 1 ’i- r,-į Šimėno ūkyje ir augino vaikus, kaip jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu-
iTJlSUSKl UZSaKe laiKraStl tūkstančiai ir milionai kitų moterų, vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
“Keleivį” savo jaunų dienų — 'nuckm ii Ka

Jos apysakos vra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų ^a-

KODEL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas...........20c
LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori

Šri uUav^k' tlnkarrai išmokti savo t£-^ kalbs’’ 
.f**^** o senimas irgri dažnai nori pagilint

I, Kurias Ze- lietuviu VolKrtc

šiai pasiteiravo apie Ramu- pastatė
čio socialinę padėtį. Šiam pajėgu pusėn. ....................
atsakius, kad jo tėvai turi Ramutis ir prieš tai ne- uras zmo visą šeimynos pa- kad 
aštuoniolikos hektarų ūki
komisaro veidu praslinko
neaiškus šešėlis. Kiek pa------r- ------------ -—o - - i-• « v-- i. .i.gulvojęs iis krunktclėio ir jnutė ir su širdgėla stebėjo daktaia. ciy cniiopraktiku rnok\k-
tarė: ’ Nepriklausomoje Lietuvoje SveikaU ir gyvastis yra j loję.”

_ Blogai draugas Tams- stokojančio socialio teisin- perbrangus turtas, kad pa- Taigi pasirenkant dakta-
to« tėvai buožės todėl aš sumo. todėl kai kuomet pa- vedus ji neatsakančio dak-. reikia elgtis taip atsar- 
negaliu leisti Tamstai būti galvodavo, kad dabar Lie- tara globai. _ .giai, kaip šeimininke eIgia-
atsakomingu asmeniu. Butu tuvoje atsiradę nauji vėjai Pirmiausiai reikia žiūrėti,:si uogas pirkdama. Ji \atuo Ona Kubilienė kuri ev- PAPAD^in 9ii?nAc ” rJrFa'\i i y: ’a -• -♦
geriau, kad Jūsų komitetas gali turėti ir teigiamų pHu- kad daktaras turėtų leidimą .pmtmę ir žiuri ar uogos Yc Se . šio Ss' t n, ^^P.^’laida.‘k^ū Tr.urS
pasirinktų kitą atsakomin- £y socializacijos srityje. Ta- medicinai praktikuoti. Ta? apačioje taip pat geios, jj j Dvvko i AVauke- Neužsitikintis v>'ra; 12^’žydinti gi-

” jo jau kiek anksčiau yra svarbu, nes gyvenime kaip viršuj. n, _ ria; <3> Klaida; <4> Korekta. jose

ra. Nuolatinis šeimynos dak- praktikas. Reikia žinoti, tai gera dovana, bet Ui su-i^is’’ įlrdŠ jos raštus parašy- 
ehironraktikas nėra ai’tma žmones, duoda bend-rius. Amerik°je, kada ji čia lankėsiCiuiupi ctMina. iicic . . . 'laike nirmoio Dasaulinio karo. Tno-

maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- savo raštišką lietuvių kalbos žinoji- 
" mą. šita gramatika yra tinkama vi-

ONA KUBILIENĖ IŠVY-'Kg,*™"'*“"?
KO PAS MOTINĄ ! S' D'd±..*««

šio skyriaus bendradarbė, K-Jf““Para45

gąj} asmenį. Tokio daktaro, kuris var-
rr.irrn 1,1 1 1 *• ' ’ ' ' ’ •* I rcurenca. joseĮeiną, 111.. aplankyti savo nurodoma, kaip žmonės paikai tiki

KALENDORIUS 1948 M.
Jau galima užsisakyt 1948 m. “Ke

leivio” kalendorių. Tai 96 puslapių 
knyga. Kaina ............................... 50c.Ramutis atsistojo prieš pastebėti neigiami veiks- dažnai susitinkame su to- motinėle ir nraleirti vasarosi» visokius pric£arus’burtuį jr. tt. 15c

komisarą- niai ir šios dienos ivykis su kiais “daktarais , kurie vi- toja sensacmi apsigarsmi- . ? 11 pratekti va&a,°-: N . Jį
Morpkarą. Komk;irpr komisaru ^griovė* jo gal- sai nėra jais. mo būdą, irgi reikia vengti. at°Ts.t0P'- . . , . . ANGLISKAI-LIETUVISKAS KAIP SENOVĖS ŽMONĖSManoDtėvTne buožė bet voje visas buvusias iliuzijas Nelabai senai viena šei-'Jeigu tts daktaras galėtų ..P,r'k?^,J;l,,rr'aĮon,‘« . ......................... PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?
tikras darbininkas. Jfe ir jis aiškiai apsisprendė myna pašaukė
vo kruvinu prakaitu yra kad komunizmas žiauriau- 
kartkartėmis aplaistęs kiek- 5*ai išdavė socializmą, 
vieną savo žemės pėdą, ku- Sekantis vizitas pas ko- 
rią jis paveldėjo iš savo tė- niisarą buvo atliktas kito 
vo, kuris per trisdešimti me- studento, •— Kauno staliaus 
tų bernaudamas ir kūme- sūnaus, kuriam komisaras 
čiaudamas dvaruose, savo nerado pagrindo primesti 
kruvinomis rankomis už- “buožės” ar kito titulo, bet į 
dirbtais pinigais ta žemę užtai pareikalavo pristatyti 
prieš pat savo mirti nusi-1 koncerto programą, išanks- 
pirko. Mirdamas jis paliko to įspėdamas, kad progra- 
tą žemę savo sunui, mano m°.ie turi vyrauti Sovietų 
tėvui. Ar tai šitas žemės Sąjungos autorių dainos, 
vergas jau vra Tamstos pa- rasų, ar lietuvių kalboje, ir 
minėtas “buožė”? tai esantl sąlyga.

Komisaras išsiėmė iš por-
cigaro jau antrą popirosą, 
bet Ramučiui nebesiulė, tik 
užsidegė jį ir aiškiai užpy
kęs prabilo:

pirmą pa- padaryti viską kaip sako. n- tikimės, kad pasii- a,D™“ <l*i
- tai nebūtų jam reikalo taip " P«tasvs daugiau. jte, k«,di.„ „Mim. d.„e .ngiįa, .«•“ iu S,7,s? fKat Kg!
e ___ TzU.-iz, Įdomių StraiDSniU musu skv-'?.?dz,.,J’..be,t. .da??,al. nez,).nom.e» ka,P knygutės dalis vra-Radcliffe Kolegija E>avė piačiai garsintas. Tokie išsi- E orr!lų aip< 

Lietuvaitei Mokslo Laipsni : [arima; kaib “egzaminuo- ’.'1U1- mo.Ka
,---------------- ------------------  jam veltui”, arba “grąžina-į^s /^tai V1S

' me pinigus jeigu nepatenki- patinRa‘ 
name,” yra tik žvejojimas , - . . vienas katalikas ir socialistas. Pa

rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina ................................... ioc

„diid moterims J€ jr norj Jrems paR.ell>ėti angliškai SOCIALIZMAS IR RELIGIJA 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi-! T • i. , .
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai . , *'ae“1 Knygute šituo svarbiu
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny-1 kJ^mV.Y?5,!1t?ret9 Perskaityti kiek- 

. ga, su ištarimų nurodymais. $3.00
KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žino

(Bus daugiau)

motinaTkalėjimas

Margareta Jurkonienė iš 
Holyoke. Mass., buvo nu- •

-Draugas galėtum at- teista kalėjiman dėl to, kad L“----------------------------- =—*
prasti nuo diktatoriškų pa- labai myli mažutę savo du- Ona Pikely tė
mokslų, nes tam dabar yra krelę. Šiomis dienomis Radcliffe
atėjęs pats laikas; o Tams- Metai atgal ji su savo vy- Kolegija išleido daugiau 
ta, matyt, visiškai užmiršai, ru persiskyrė ir teismas ta- kaip 140 mergaičių, baigu- 
kad buržuaziniai fašistinis da patvarkė, kad jų mer- siu aukštesnius mokslus su

nesusipratusių žmonių.
Daktaro gabumą negali

ma spręsti ir iš jo ofiso bal
dų. Reikia taip pat saugotis 
ir tokio daktaro’ kuris laiks 
nuo laiko išranda “stebuk

lingus” vaistus.
Jeigu daktaras turi puikų 

automobilių ir pilną laukia
mą kambarį ligonių,, tai tas 
dar nereiškia profesinio su
manumo ženklų.

Paprastai gabus daktaras 
plačiai nesigarsina, nesigi
ria savo nuveiktais darbais, 
ir nemėgsta viešai kalbėti 
apie ligonius.

Kuomet jam pasitaiko 
keblią ligą sutikt, jis tyrinė
ja ją net kelias dienas. Ir

laikas amžinai nudardėjo Į gaitę turi pasiimti tėvas, Bachelor of Arts laisniais.
istorijos gadynę, kuri darbo Povilas Jurkonis iš Bostono. Viena ju buvo ir lietuvaitė, saukiasi kitu daktarų pa
žmogui atneš negirdėtą kle- Sakoma, kad Jurkonienė,Ona Pikelytė, “Keleivio” gelbos. Geriausi daktarai
atėjimo ir gerbūvio laikus, kūdikį paslėpk, išvežė i skaitytojo Jono Pikelio duk-
gi visi buožės ir jų pakali- West Pointą pas savo gimi- tė iš West Haven, Conn
kai bus nušluoti nuo žemės nes. Teisėjas Macualay da- ~ .......
veido. Todėl aš siulau Tam- bar Įžiūrėjo tokiame moti-

Šaukiasi Prie Trumano

štai suprasti esamą laiką ir nos elgesy “rimtą teismo į- 
negrumtis prieš srovę, nes žeidimą’’ ir nuteisė ją 45-
kas atsistos prieš šią srovę, kiom dienom kalėjiman ___
bus sumaltas. Reiškia, teismo “unaras”: javo Tolimųjų Rytų kalbas.

Ramučiui pasidarė pikta, yra svarbesnis už motinos. Linkime ' jai laimingos 
kad žydelis, kurio vienas meilę. !ateities!

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. I.iau- 

. mes rūkę! Pagal A. Apolovą ir
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad daugelį iš gyvenimo patyrimų para- 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir šė K. Stiklelis. Kaina ............... 25c
ši knyga parodo, kodėl taip mano- Į “Keleivis,” 636 Broadwav. 
ma. laibai įdomus ir pamokinantis — _ ’ į!
skaitymas. Kaina ....................... 25c OOSton 27, MaSS.

Mamytė 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, aukrele, 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
636 E. Broedwey, So. Boatoa 27, M

ti pin
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro- ; kimės rūkę! Pagal

jeigu nežino kokia liga, jis
....................‘^7 ~~ į i&

pasauly, visuomet pirmiau Italė, karo nuotaka Mrs. 
ligą gerai ištiria ir tik tuo- W. Seiferle, New Orleans 

Radcliffe Kolegija yra met pareiškia savo nuomo- mieste kreipėsi Į prezidentą
Harvardo Universiteto sky- nę. .__ J2 Trumaną, prašydama pa-
rius mergaitėms. Mokslus i (gaitėms. Mokslus; Geras daktaras tun medi- galbos. Jos vyras jurininkas 
tenai dėsto Harvardo profe- cinos knygyną, nors ir ma- buvo nuteistas Singapore 
šoriai. P-lė Pikelytė studi- žą, ir naudojasi juom. Skai- uoste kalėti 4 metus už ne- 

1 ' to nors vieną medikalį žur- šioj imą su savim šaunamo
nalą. Jei galima, lanko me- ginklo, o jo žmona su kudi- 
dicinos skyrius. *iu dabar skursta.

t
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Likviduoja Fašistus? Socialistai Kanadoje
Iš Izraelio valstybės pra-j Saskatchewan provincijos 

neša, kad policija daro kra- rinkimuose Kanadoje dau- 
tas ir areštus fašistinės Ir- gumą gavo socialistų parti- 
gun Zvai Leumi organizaci- ja ir prie valdžios lieka so
jos narių tarpe. Izraelio val-icialistinė provincijos vy- 
stybė žada apsivalyti nuo Į riausybė. Liberalai šiek tiek 
ginkluotų fašistų, kurie iš l sustiprėjo, bet socialistų ne
keliu kartų priešinosi nau-,pajėgė iš valdžios pašalinti, 
jai Įsikūrusios valstybės po
licijai ir kariuomenei.

Amnestija Filipinuose
Filipinų prezidentas 

kongresas suteikė amnesti
ją ginkluotiems valstie
čiams, kurie ilgai priešinosi 
su ginklais valdžiai centra- 
linėj Luzon salos dalyje. Tų 
valstiečiu, vadinamu Huk-

ir

Missouri Portugalijoj
Galingiausias Amerikos 

'■karo didlaivis Missouri ir 
kiti mažesni karo laivai iš
vyko i Portugaliją padalyti 
“mandagumo vizitą” Portu
galijos valdžiai. Portugali
jos demokratai stebisi, ar 
šitas karo laivų atsilanky
mas reiškia, kad Amerika 

Salazaro

KELEIVIS, _SQ. BOSTON

NEPAPRASTA DOVANA PREZ. TRUMANUl tais ši tą išgirsti apie pa- 230 AKRŲ FARMA
KnrVinc Žemė be akmenų, javai jseti, yra

SaUilO }V \ RlUo. . . sodas, 7 kambarių namas, elektra,
_ _ 1 X v Dalbas lentpiuvėje buvo moderniškos banės, pašaro raugykla
Treciame Lagpunkte ba- SUnkus ir viskas čia 10

rakai arba musų butai buvo S.int plocentų->. Musų lent-
tokie pat, kaip ir pirmame, . r .. iaudavo !nedžiu 

gyvenimo sąlygos buvo E tukstančiu# -kubometi-u"

bar man yra paslaptis.— •

ir
panašios, tik gal kiek geres
nės. Guoliui čia davė po 
vieną antklodę ir daugiau 

i nieko. Baisus vargas buvo 
su blakėmis ir prūsokais 

tarako-

per parą. Kartu dirbo vy
rai ir moterys ir dirbo tą 
patį darbą. Palengvinimas 
darbo moterims priklausė 
nuo ‘‘brigados” viršininko. 
Viršininkų sauvaliavimas 
buvo pasiutęs.

(silo), melžiamoji mašina, 
visokia mašinerija, netoli nuo mies
to. Kaina $7000.

Mrs. Kirman,
253 Grand avė., Saratoga, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI

i (taip čia vadino 
nūs), kurie nakčia apkram 
lydavo veidus ir rankas, J nuo t0 
kad net sutindavo. Šaltis ka> užskaito tau visą iždilb. 
čia siekia nuo 3o iki 60 ______ .... nių

Viskas pri- 
ar viršinin-

Pa iešką u giminių ar pažįstamų is 
Papilio parapijos, Biržų apskrities, 
kurie gali būt dabar tremtyje. Aš 

„ esu Emilija Sadauskaitė, iš Kubilių 
kaimo, Papilio parapijos. (26)

Emilija Karsokienė,
25 Rovvell st., Dorehester, Mass.

Paieškau lietuvių kilusių iš Suko- 
kaimo, Biržų apskrities. Norė- 

Prašau at- 
(27)

čia sieKia nuo oo iki m la no h. kai jis skaito. ■ S 
iaipsnių Kada sultis siek- T-j k 'J. išdirbdavo loo sin.pu a. 
davo 50 laipsnių ir daugiau, nuošimč- tai „crtl.aukos £ ~

balahaps, vadas Taruc da- remia diktatoriau; 
bar Įeina i kongresą, kaipo valdžią?
teisėtai 19*46 metais išrink- ---------
tas jo narys. Unijos Už Marshall Planą

--------  į Viso pasaulio darbininkų
Mūšiai Graikijoj unijos, savo milžiniškoje

7,000 graikų partizanų! daugumoje pasisakė už 
stinriai priešinasi graikų ar- Marshallo planą, kurs nu- 
mijai Grammos kalnuose,’mato padėti Europos kraš- 
netoli nuo Albanijos sienos.itams atsistatyti, šitaip tvir- 
Pirmuose mūšiuose graikų. tino Anglų darbiečių val- 
armija turėjo nemažai pasi- džios atstovas Tai^ptautinės Je .b 
spkiron hpt Hahpr “narti-za. I Darbo Orizanizaciios nosė- “pir:

nės buvo paskirstyti 
“katilus”, ir

Paliaubo, Palestinoj maistų žiūrint,
Jungtinių Tautų Organi- darbo padirba, 

zacijos atstov
nos praneša

Independence, Mo. “Foity and Eight draugijos pii- 
mininkas G. B. Henry Įteikia prezidentui Trumanui 
pirmininko plaktuką padarytą iš medžio to stalo, ant 
kurio iaponai pasirašė pasidavimo dokumentą. Do
vana buvo Įteikta, kada prezidentas baigė savo lan
kymąsi vakarinėse valstijose.

Aš Buvau Vergijoj

j , ». • j u nuošimčiųūda kalimų j darbų neva- me(u ,avo pusę ,itro zu. 
rydavo. Poilsio dienų ne- - 1 - - -
buvo jokių, bet pasitaikyda- p

ivo pertraukos darbe, kada 
“pagal planą” keisdavo

Cleveland, Ohio.

Edvardas Eimantas iš Brazilijos, 
, | Pietų Amerikos, ieško savo brolio, 

nnl. Kazimiero Eimanto, kadaise gyvenu- 
šio New Yorke. Jis pats, ar kas kl- metu tas duos man apie jį žinių, busiu la- 

^pagai pianą nesavu njeko negaudavo> Mat, ka. ad‘
į darbą., . Mat, . P.^a'?.1I?gįime i liniams pietus išduodavo iš 3575 McKiniey av____________
ūkyje ir kaliniai dirbdavo fyto, įgeJnanĮ j dalbą, O SU- Aš Jurgio Pastarnoko,
pagal koki tai planą iš vii- darbo gaudavom kuris gyvena, rodos, Detroite. J*s k*-

. . 1 . les iš Vilkaviškio miestelio ir Amen--------- -----------— v 1 Aš
ti dė

kingas, jeigu kas nurodys man jo 
ne- adresų. Mateušas Juraitis,

21 S. Strieker st.. Baltimore 23, Md,

vadinamos “balanda’ 
o kurie neišdirbdavo 
mos, tai pertraukos

y avė., Tacoma 4, Wash

šaus, tai kai kada, kai.pla- duoną ryt dienai ir arbatos į£n atVyk« apie 32 metai at,
susipainiodavo virsinin- al>ba kavos. Pieno, sviesto, e:?u j° pusbrolis ir busiu lai

. ' 1 V i n oro < h
ne
kų apskaičiavimai,

(Tęsinys) tiems, kurie galėjo išdirbti
Trys ‘‘Katilai” 'pilną paskirtą darbo nor-

Maistas ir šitame lagery- mą, duonos netrukdavo.

■ , mlįms lašinių nieks niekada■ pasitaikindavo pertraukos d’vo nė pauostyti.
darbe* Prasidėjus karui tarp vo-

“Kulturmi*”

buvo toks pat, kaip ir Kaliniai
sekimo, bet dabar “partiza- i Darbo Organizacijos posė- “pirmame Lagpunkte. Žmo- Musų lageryje 75
nai” jau nebeturi kur trauk- jdyje San Francisco mieste, 
tis ir rodo didesnio pasi*- 
priešinimo.

Stalino Sunus
Rusijos diktatoriaus Sta

lino sunus, majoras genero
las Vasilij Stalin, apdova
notas raudonosios vėliavos 
ordinu “už vykusiai išpildy
ta įsakymą”. Koki isakymą Į mai, tai Įvyko per klaidą.
jis taip “vykusiai” išpildė. 
Rusijos valdžia nepranešė.

°aieškau Agotos Dicmonaitės, po 

Gyvenimas kiečių ir rusų maistas buvo S™r^en!X
! Kartą per mėnesį musų į sumažintas 40 nuošimčių, o coiiinsviiiėj, 111. Paieškau taipgi Pet- 
lageryje, kurs buvo skaito- darbas buvo pailgintas vie- £m^rtTl£jįr s^lrbfų^mų iš bro
mas “geras”, būdavo ruo- na valanda. Tada kaliniai p«s. aš esu Marė Gerulytė iš u«r- 

Mary Berantienė
628 So. Eaton st., Baltimore 24, Md.

šiami koncertai, arba eida- pradėjo labai sirgti ir mir- v,cių‘
nuo- vom i kino (muvius). Rody- ti. 

skirstyti į uis gimčiai* kalinių buvo politi-'davo rusiškus propagandos 
gaudavo trijų { - o ūkusieji ten pakliu- filmus apie visokius “socia-■nnrint kiek ’ - • i • , • • i:___ i_r_ _____ », ____vo už visokius kriminali- lizmo laimėjimus’’ mums, 

nius prasižengimus. Buvo kūne buvome tų “laimėji-

A. J. Al pūkas.
(Bus daugiau)

DU METAI RUSŲ VER
GIJOJE

Paieškau trijų seserų: Kaziunėa 
Kibartienės, Marės Petronienės ir 
Petricijos Gavenienės. Kas man duos 
apie jas žinoti, gaus $5.00 dovanų. 

John Petraitis, _ (28)
4352 Westem avė., Chicago 32, 111.

lovai iš Palesti- . gripas katHas, buvo tiems vagių,'žmogžudžių, ir nu-i mų” pačioje širdyje ir šalti,‘ . Marv Clwgi,u-^i
iša, kad Egvpto kalinian^. kurie neisdnba baUstų už visokius “darbo nedavalgę, blakių apkram-, Berlyne, anglų zonoje
- ____. nė nu nuošimčiu darbo nor-____________ _________,1:.— t,,+; rrolsizvm/i (rvvcny viena vokietė An- uniu-ians duktė, ieškau r

pačioje širdyje ir šalti, ė-Ginkus, kiluai
.... ............. Stakliškės parapijos,

Viena vokietė, An- Ignaciaus duktė, ieškau pusbrolių Jo-
^rhmidt kini du no ir Prano Brokų kilus,M iš.Va’tku-OCnmidL, KUl 1 du nj^ kaimo, Užuguosčio parapijos. Jo-

išbuvo rtisų koncent- nas seniau gyveno apie Bostonų. Jie 
f.+xx.r..l.l^-; TI patys ar kas juos žino malonėkite

■p. - . , j j i , ---- Stovykloj. Ji piie> parašyti šiuo adresu: (27)
Dažnai bandydavau kai-, karą grvveno Berlyne bet Mrs. Mary cinkus

Šiaip Palestinos 
visai ramu.

normos,
frontuose

41 School st.,

taipkurie išdirbdavo 100 nuo
šimčių arba ir daugiau. paklaus skaitytojas 

Antro katilo maistą dar kymas yra toks:

Roxbury, Mass.

APS1VEDIMAI

Skaitytoją Balsai
Gerbiama redakcija,
Aš buvau užprenumera

vęs laikrašti dėl Charles 
Pallock, Dulluth, Minn. 
mieste. Dabar gavau žinią, 
kad jis mirė, tai prašau ten 
laikrašti nebesiųsti. Siųski
te ji kuriam kitam skaity
tojui, kuris negali užsimo-

pamvlo” tą lageri, v3V?- ,aPie save* Kai ten atėjo rusai, ji pasi-' Ieškau apsiimu, moterį
At«i Ypatingai tylus buvo rusai, liko ir buvo kartu su daug *>"4. ne senesnę, kaip eo —
* “ Iš jų nieko negalėdavai iš- kitų vokiečių išvežta Į prie- S

(randavo tie kaliniai kurie' ' „ . 7.. girsti. Drąsesni buvo ukrai- vartos darbus “Atstatyti S>7PO- E-su naįys-. gyv£n-’Ly.ienas’<J£;
į? i i , • * Išleidžiant kalini į laisvę mečiai, kurie kartais Dasi-'Rnąiia” i1®1’ B0*1000- PiS“X rasrt>- ( )

‘ ■ ■ zrika- kiekvienas turi duoti para- sakydavo, kaip ir uz ką jie1 Mrs. A. Schmidt buvo nu-'
šą, kad jis niekam nieko čia pakliuvo. Vienas ukrai- vežta Į Uralo kalnus, kur'

Rusiją 50c. Juozas Stalinas, . ,r .,
25c. ir namo išpirkimui ™ n“<> darbo dėl nesveika_  _ . . 1 . 4-zvo z\ fom rvonral Qnr**!
v A

•r mer-

636 E. Broadway,
South Boston, M

v 1 m p ii crvv'piirt ei i Paieškau moteries apsivedimoi. 81S ,.Je J1 gyV?n0,. ,SU Turi turėti $400 ar $500 pinigų. Aš 
1,600 kitų motei-ų ir dirbo turiu išmokėtų farmų. (26)

Williani Meskauskas,
R. 2, Pierpont, Ohio.

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

nę kraujo cirkuliaciją, čemery- 
čia yra vartojama nuo drugio,

“nucimaitin«i” T & ““   ......1=
leras Novkkas, dar turi dirbti;tai kaip gįH ten pat .«.e stovios kam _ Is rusu kalimų mekokių kad n jau gana pasidarba- krauj„ Cemen.dosjį,tt 
Baltimore. Md. pasiekti darbo norma ir vėl neg?]«<Iavau sužinoti, vo -Rusijos atstatymui” ir yrn vartojan,M 3000 mį,,

. ’ ? . . ar ir musų čemeryčia nėra suka-
, liiaiovao vi- i- j u.- i j * •- x- i • • • A- pasitaisiusi n vra tokia, kaip užau-siems buvo šiek tiek gėrės- f° net išsižioti bijo- sveria 6o svarus. j£s Supiaustykit <eraPerv4io9

tas, matomai, ir didesnio davo. Matyti, bijojo patai- Tos moters pergyvenimai šonkšta idėkit i keliškėli miesto dar nepasiekęs. At- kyti. ant šnipo. Visokias buvo paskelbti Detroito lui-! Xi«c« w "SSS
rodo, kad bolševikų vai- naujienas is pasaulio suzi- krasciuose. Iškarpą mums ir valanf>o„ „prti arha
džios nusistatymas yra iš nodavom iš laikraščių, ku- prisiuntė drg. A. Katoržis.
lagerių nieko nepaleisti, nuos per čekistus pasisek- Annelieses Schmidt pergv- L vvno ar Lir>resnio-į? ir
kol mirtis --išvaduos”. davo kartais gauti ir nors yenimai yra tokie pat. kaip ^,7“”

Karta ėjau pro moterų Pa^nusius perziureti. Ras- ir tūkstančių lietuvių, ku-
‘ ‘ tinėse ’

Gerbiama redakcija,
Prisiunčiu penkis dole- “Pirmo katilo” 

rius, tris uz Keleivi , o buvo karta

apžiūrėti barakus, šluoti, uuvo ioks ginoje nuo 7 valandų ryto
valvti vandeni atnešti damas žmogus iš lagerio badas, kad motinos suval- iki 6 vai. vakaro. Jų darbas 
grindis mazgoti ir t t ’ turi duoti Paraš?- kad busi,Įgydavo savo kūdikius. Kai buvo medžius kirsti, krauti 

- -s - - ' maistas kaip gaujai ant svieto ate-as paabejoju jis man tik- juos Į stirtas, arba taisyti 
Maistas buvo labaidipns nn<ė Tik iŠė^S ! laisVS kali' rin°’ kad tikrai teiP buvo- kellUS-

tų Rusiją”, o kas liks, 
skiriu “Keleivio” namui iš
pirkti. Su gilia pagarba,

K. J. Kodis,
Danville, III.

♦oi , duonos. Kas pakliūdavo i
_ Stalino pypkei cibuką. Gai “pirmo katilo” maistą, tas !eikia . 

Juozas tada suprastų, kau bUYO pasmerktas mirti, nes a^eiTJe’ 
reikalas yra rimtas ir butų 5U ĮOkiu maistu ir nieko ne
sukalbamesnis. Gal -

Linkiu visa gera jūsų 
Ksaveras

dirbdamas

Gerb. administracija,
Atsiprašau, kad taip ilgai 

neprisiunčiau Tėvui ant ba
tų. Aš misliju, kad Tėvas 
dovanos, nes aš šį kartą tu
riu gerą pasiaiškinimą. Di- tai prisieina man pačiai su- liktai tris
džiai buvau užimtas dar-Įsiprasti. šiandien be laik

pasiekti oaroo normą 
gauti geresni maistą?

Vasaros laike maistas vi-Gerbiamieji,
Nors ir neprašote mane

kad atnaujinčiau “Keleivį”, nis; be^ vasara ten tę?iagi 
mėnesius, o žie-

ma tęsiasi devynius mėne-
bais, Kanadoj buvo pati sė- raščio butų sunku gyvent. sįUP žiemos laike visa mai 
ja, pasėjau rugių, tai bus ir Todėl prašau MaiKi su Tė- pta atveždavo sušalusi i le- 
Tėvui ant ruginės. Prisiun- vu, kad mane ir toliau lan- (ja Bulvės, burokai mor- 
čiu viso labo $6, prenume- kytų. Aš juos įvertinu. kos, kopūstai ir kitokios
retai $3.50, kalendoriui 50 « r .
centų, Tikra Teisybė apie

mpai praneš “kur ir milionai žmonių išmirė do darini, kurs greit tokias 
ir tu vėl atsidursi badu (1932=33 metais). Ki- “tingines” nuvarydavo i ka

uktai ilgesnei tas ukrainietis sakėsi pa- pus. Po dvejų metų Mrs. A. 
bausmei. Taip atsitiko ir kliuvęs Į lagerį už tai, kad Schmidt pradėjo sirgti van- 
musų lagerio paleistiems, užmušęs koki tai policinin- denlige ir visai nebetiko 
Vienas, tik išėjęs Į laisvę, ką... darbui.

kam
vai > ivuuju, jic Z,IiUl£ IICgdlCUclU 5UZ.1I1UL1. aLMaiVll
buvo lageryje ir kitą dieną Jie nenorėdavo nieko pa- ją paleido namo. J 
vėl buvo lageryje, o kitas šakoti ir atrodė tokie užbai- Berlyne, kiek pasita

daržovės visos būdavo le-barakus ir pamačiau vieną tiaėse kavo Įrengti radio riuos rusai išvežė Į vergiją. 
Rock.ord, Ilk i das. Kai reikėdavo skusti, senutę (maždaug 60 metų ieškai

tai jas pirma išvirdavo ir amžiaus) 
paskui lujidavo. Smarvė kiant. A 
virtuvėje nuo tų sušalusių paklausiau, ko verki, mo- 
bulvių būdavo pasiutusi* tut? Moteris man atsakė. 
Tokios bulvės buvo juodos, kad ji jau penki metai ne- 
ir neturėjo jokio skonio, mačiusi savo vaikų, kurie 
Bet “bado dantys aštri”,, dabar jau bus suaugę ir,

• tai žmonės viską suvalgyda--prasidėjus karui su vokie 
vo. Kartą aš buvau paskir čiais, tur Imt bus pašaukti i

______    _ j tas dirbti virtuvėje, tai teko! kariuome’-t. Motina verkė.
___elbia^ju ^siunriamui’paiHkojimu* giminių i/pažįstamųi matyti visą tą virtuvės tvar- kad savo vaikų nebegalės

NAUJIENOS apauadna raštus linomų Lietuvos rašytojų ir ką ir uostyti visi kvapai. Ta ‘pamatyti. T da aš paklau- 
furnalistų, ‘kurie vaizdžiai piešia tuos J“** dieną, kada aš dirbau vir- siau, už ka ji čia pakliuvo'*l-VŽje’ur,V0 ?tVežtos keZ Moteris man pasiekė, kad. 
okubaciia ilvkščiąP“Iiaudiea seimo” rinkimų komediją, ne- 1’°s ai kliu galvos. *las gal- 'ji mokius, \aikus poterių. 
Žmoniškų terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku- vas virėjas sumetė Į katilą norėjusi. kaf1 Jie tikėtų Į 
pacijos” periodą. .... • ... ir virino» k<>l visai “pašilei- Dievą, o vaikai apie tai pa

skaitydami Kjmviu^bėflushi i fI° ’ 0 ta^a kaulai buvo iš- pasakojo savo mokytojui.’ T"ėti ir i kito kt Užtai senutė gavo S mekus
vakarus nuo jau Kario.r»g>«~ K„. Itiln znnp •prievartos dafbų, mat “vai

Skaitykit Naujienas
TCKSTAN’ČIAI lietuvių yra išblaškyti po visą P«auU. 
TŪKSTANČIAI jų dabar jgyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tau, tų išvietmtų 
(iš savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės, Jūsų draugai. Jūsų pažjstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirasyti. __ , , v ,

NAUJIENOS tiems išvietintiema lietuviams tarpininkauja.

•••

NAUJIENOS turi labai jdomių raštų, kurie bus nuolat
SSSS£iM»BSrh’ 1

Chteagoj nitams |8.00; ni gįggĮ ,8 00j
I MUŠKIT! ČEKI ARBA MONET ORDERI ADRESU:

NAUJIENOS
17W 8a. Haldad Straet, CMeaga 8, H

DARBO ANT FARMOS
Turiu 35 metų patyrimo prie far

mų ir daržovių darbo. Katram ar 
katrai reikalingas ištikimas darbi
ninkas ar gaspadorius, [įrašau rašy-

skaityti rusiškai ir galėjau li ,Ta? £miau n,ur,“'.vtu adresu:..  ____ ?1 v J? M. J. VV. c-o A. Kokus, (27) j
R. I). 2, Greenficld Center, N. Y. į

raudžiai ver- tekdavo jų klausytis. Kad 
neiškentėjau ir galėčiau nors ką nors iš pa

šaulio sužinoti, mokiausi 
ir galėjau 

iš pasenusių laikraščių kar-

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

So. Boston 27, Mass.

tilo zupę. j prievartos darbų, mat
Švara musų lageryje bu-lkus tvirkino" Ji sakėsi, jau

vo toki: Kas savaitę'galėjo- penkius metus Išbuvusi la
me eiti Į pirtį ir gaudavome gėryje, k° išeitų, kad ji 
svanus baltinius. Kartu ten ten* pakliuvo 1936 metais, 
ir apskusdavo. Kol karas su kada Rusija gyveno di- 

! vokiečiais neprasidėjo Kar- džiuosius bolševikų “valy- 
gopolio lageryje “trečiame mus”... nesikalbėjau 
Lagpunkte galima buvo su ta verkiančia senute ir 
dar gyvybę vilkti ir bent jos gyvenimu istorija ir da-

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636
“KELEIVIS”

So. Boaton 27, Mata.

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIBŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jto 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalirttt 
tą niežėjimą ir spaudėjimą 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomas 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti ssk- 
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASI8. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšitsų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džinstančioa ir
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
1,0 Ointment nuteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių. perštamų ir 
niekiančių kojų. I^gulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite moneyj 
orderj j: (42)

LEGULO. Dspt S,
4847 W. 14th Street,

CICERO 50, ILL.

i
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GUBERNATORIAUS PA
VADUOTOJAS KALBĖ

JO APIE LIETUVĄ

ŽMOGUS VAŽIAVO ANT 
BANGINIO KUPROS

Providence, K. L miesto
Praeitą savaitę trečiadie- gyventojas Krank E. Cab- 

nį, SLA seimo bankiete, ral. 17 metu žvejys, praeitą 
Copley Plaza viešbutyje, šeštadieni sakosi gavęs pro- 
tarp kitų svečių dalyvavo ir gos pasivažinėti juroje ant 
gubernatoriaus pavaduoto- banginio kupros. -lis gaudė 
jas Arthur W. Coolidge. Jo juroje su tėvu vėžius, kai 
kalbos tema buvo “Lietuva staiga prie jo laivuko iškilo 
už geležinės uždangos". bangines ir su uodega stttia-

Musų valstijos aukštas pa- vė per laivuką. Jaunasis 
reigunas plačiai nupiešė žvejys išlėkė i jurą ir nukri- 
Lietuvos pergyventą ir vis to ant banginio kupros, 
dar nesibaigiančią tragedi- Bangines pasileido i jurą, 
ją po rusų, vėliau vokiečių apsisuko kelis kartus, o žve- 
ir dabar vėl po rusų oku- jys visą laiką sėdėjo ant jo 
pantų jungu. Masinis žmo- kupros. Paskui bangines 
nių vežimas i prievartos pasinėrė, o žvejys nuplau- 
darbų stovyklas, šeimų iš- kė pas tėvą. kurs kitame 
skaidymas. Lietuvos koloni- laivuke gaudė vėžius ir visą 
zacija atėjūnais rusais ir tą nepaprastą reikalą matė. 
mongolais, baisus smurto Sako. Frankis yra pirmas 
ir sauvalės režimas, apie tą žmogus, kurs jojo ant ban- 
visą A. W. Coolidge yra ge- ginio ir išliko gyvas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

AKLIEJI MOKOSI DIRBTI PRIE MAŠINŲ UNIJOS RUOŠIA POLITI
NIUS KURSUS

Massachusetts valstijos

IŠ SOCIALDEMOKRATŲ 
SUVAŽIAVIMO

Praeitą savaitę buvo pa-
I laibo Federacijos unijos skelbta “Keleivyje” trum 
.-usitarė su C. I. O. unijomis pas aprašymas LSS suva- 
ir pirmą kartą Amerikos žiavimo. Prie jo reikia dar 
darbininkų istorijoj bendrai pasinėti kas seka: 
sutarė “stoti i politiką”. Suvažiavimui pasveikinti 
Unijos sutarė dirbti su aukų prisiuntė drg. P. Mo- 
• Americans for Democratic tiečius iš VVaterbury, Conn. 
Action” liberaline organi-----$20.
zacija. Popietiniame posėdvje su-

l’nijų politinė veikla reiš- važiavimas išklausė plataus 
kiasi tuo, kad yra {kurta pranešimo savo atstovu iš 
praktiškos politikos mokyk- BALF veikimo. Pranešima 
la. kur darbininkų unijų na- darė drg. M. Michelsonienė, 
riai gali gauti pagrindines jos pranešimą papildė d. A.
žinias apie politinę veiklą. 
Mokykla pradėjo veikti nuo 
birželio 19 d. Bostono “Tea- 
chers College” ir turi patal-

Žilinskas.
Pranešimas buvo sukėlęs 

gyvų diskusijų aj ie BALF 
veiklą, o paskui buvo tarta-' 

>as 350 klausytojams. si apie būtiną reikalą telkti
Visų pakraipų unijos ir kiek galima daugiau affi-į 

iiberalinė A. f. D. A. orga- davitų, kad daugiau lietu-i 
nizacija sutarė, kad yra bu- vių galėtų pasinaudoti da- 
tinas reikalas darbininkams bar kongreso priimtu ista- 
išeiti i politiką su atviromis, tymu apie įsileidimą išvie- 
akimis. vieningai ir bendro- tintųjų žmonių. ‘ D-s. 
mis pastangomis siekti ge- ‘ --------------
nnti savo 

Panašioj
gyvenimą.

mokyklos ar

Ar Manai Taisyti Namų?
Kreipkitės pas mus.—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Square 
Hardicare Co.
A. J. ALEKNA, I’rop. 

t>2S E. Broaduay, So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Day» Service

Ketvirtis and Co.
IVctrhes - Je»elry - Diamonds 
Kadios - Electrical Appliancea

3i9 W. Broad»ay. So. Boston 
Tel. ŠOU 4649

rai painformuotas ir atkrei
pė dėmesį Amerikos visuo
menės į Lietuvos žiaurų nai
kinimą.

A. W. Coolidge prisiminė 
prieš 7 metus rusų pravestą 
pirmą masini lietuvių gabe
nimą i Rusijos užkampius, 
kada apie 60.000 žmonių 
buvo ištremti iš savo namų 
į vergiją. Dabar vyksta toks 
pat lietuvių gabenimas, o i 
lietuvių vietą Maskva at
siunčia mongolus ir rusus.
Lietuva yra aklai nuo pa
saulio uždaryta, kad nė vie- ---------------
nas žmogus negalėtų iš ten Lankėsi Vincas Količius iš 
ištrukti ir pranešti pašau- Pittsburgho
liui, kokios baisenybės vyk- SLA seimo proga i musų 
sta Lietuvoje. Rusai ištrėmė redakciją buvo užėjęs Vin- 
i Sibirą ir Amerikos pilie- cas (William) Količius iš 
čius lietuvius, kuriuos karo Pittsburgho. veiklios SLA ir 
audra užtiko Lietuvoje. A. šaipos darbo veikėjos Mis. 
W. Coolidge sakėsi daręs V. Količienės sūnūs. Jis yra 
pastangų išvaduoti iš rusų studentas ir atvyko i Bošto- 
vergijos Amerikoje gimusią na i SLA seimą, dalyvavo 
lietuvaitę čarneckienę su jaunuolių komisijos paren- 
jos vaikučiais, bet šias die- gimuose ir pasitarimuose, 
nas jis gavo pranešimą iš Jaunasis Vincas Količiu- 
Valsty b ė s departamento, nors jau antros kartos ame- 
kad dar nepasisekė ją sura- rikietis, bet gražiai kalba

Andrijauskas Išvyko Gy
venti į Chicago

Kazys Andrijauskas-An- 
drey senas Bostono gyven
tojas ir musų laikraščio 
skaitytojas šią savaitę išsi
kėlė gyventi i Chicago Nuo 
1911 metų jis gyveno musu 
mieste. 1923 metais buvo 
parvažiavęs i Lietuvą, po 
metų grižo ir vėl apsigyve
no Bostone. Paskutiniu lai
ku gyveno Roxbury. Daug 
pasisekimo naujoj vietoj.

E
Aklas mokytojas Adrian Scheltes, (kairėj) 28 metų 
amžiaus, moko kitą aklą žmogų, Bemard Arcus. ku
ri.- neteko regėjimo nelaimingame atsitikime, kaip 
dirbti į i ie painių mašinų. Akli žmonės, po išmoksli
nimo, atlieka painius darbus ir gali operuot visokias 
mašinas. Chicagos aklųjų mokykla daug jų paruo
šia visokiems darbams pramonėje.

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš WORL stoties,

KĄ NUVEIKĖ SLA 
SEIMAS.

elektros gamyklą. Per karą 
tam projektui įgyvendinti 
buvo išleista keliolika mi-

kursai bus ruošiami ir atski
rose miesto dalyse. Plates
niu informacijų galima gau- ... ... .
ti “Mass. Citižens League 9o° kilocikhų, tarp 9:30 ir 
for Political Education” 11 10:30 ryto bus tokia: 
Beacon st. Tel. CA 7-5041. 1. Armonistas Richard

_--------------- Barris iš Dedham, Mass?
LANKĖSI REDAKCIJOJ 2. Dainininkas Ignas Ku- 

SLA seimo ir kitų šuva- biliunas iš So. Bostono, 
žiavimų proga musų redak- 3. Pasaka apie Magdute. 
cijoj lankėsi daug svečiu iš « „ k ,..
tolimų kolonijų. Buvo atsi-* Pr°g?l^mos parašykite 
lanke: Dr. M. Vinikas su savo įspūdžius ir nusiųskit 

šiuo adresu: W0RL Sta-45-tas SLA seimas, kuris
pereitą savaitę posėdžiavo lionų dolerių, bet vėliau vi- žmona iš New Yorko, Povy- į?uo ^fesu: • VVL^Uj Sla"
Bostone, jau pasibaigė ir sas reikalas buvo atidėtas, ias Dalgis su žmona iš Pitts- qC1^luanian *y>)£rarn»
delegatai išvažinėjo namo. nes reikalas neatrodė tik- burgho, A. Žilinskas, Mrs. Aremont st-». Boston,

Žiūrint iš šalies, seimas įas, o išlaidos buvo numa- A,nr„<rienė Rr pranešdami savo js-
reikalas neatrodė tik- burgho, A. Žilinskas, Mrs 

o išlaidos buvo numa- Augustienė, Br. Sp’udienė,! P™®*“!”' >
didelės. Jau pastatę- V. Balašauskienė, J. GIo- Efe®,

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

- Steponas M inkus

dideliais darbais nepasižy- tytos
mėjo. Delegatai išklausė i tieji namai buvo palikti be veskas, J. 
Pildomosios Tarybos ir į- naudojimo. Kriaučiukas
vairių komisijų raportus ir Quoddy kaimelio pasta-
patvirtino naujai išrinktus tais manė pasinaudoti ir iie- 
viršininkus. tuvių šalpos darbo viršinin-

Atmosfera buvo truputį kas Dr. Končius. Jis manė 
įkaitusi renkant “Tėvynės” į ten perkelti Baltijos univer- 
redaktoriu. nes ilgai nega- sitetą iš Hamburgo. Bet ir

Buivydas, P. 
iš Brooklyno, 

drg. Tvaronaitis iš Man- 
chester, Conn., K. Štaupas 
iš Cleveland, Ohio, A. šau-
kevičius
čius
Mrs.

li

lėta susitarti dėl kandida- iš to projekto niekas r.eišė- Binghamtoni . . . , ! • ..._ '

sti ir išgelbėti. lietuviškai.
A. W. Coolidge sako, —

Lietuvos išvadavimo greit 
nebus galima sulaukti. Jei

tų. kuriuos seimui rekomen- jo, nes nei pinigų, nei uz- 
duoja švietimo komisija. S. tenkamai drūtų pečių Dr. 
Vitaičio šalininkai reikalą- Končius tam projektui ne- 
vo, kad komisija ji reko- surado.
menduotų. Bet jokie'reika- Nūn, Maine valstijos va
davimai ir spaudimai švieti- dovai vėl galvoja atgaivint' 
mo komisijos nepaveikė. Ji tą projektą ir išgauti iš fe- 
n« įmins.vo tuos. kurie jai iš- deralinės valdžios lėšų toli-

UiPakėlė Mokesčius 
Nuosavybę

Mokesčiai už nuosavybes 
k i 53 

nuo tūks
tančio Įvertinto turto. Per
nai mokesčiai buvo $46.50. 
Šiemet jie pakelti $6.90 nuo 
tūkstančio.

Dabar jau Įėjo Į madą. 
kad mokesčiai nuo nuosa
vybės kasmet keliami. 1944 
metais mokė s č i a i buvo 
$39.90 nuo tūkstančio, o 
šiemet jie pakelti iki $53.50, 
arba pakilo 13 su puse do
leriu.

Amerika norėtų tiesioginiai 
Lietuvai pagelbėti, tai butų šiais metais' pakelti 
karas, o karo niekas nenori, doleriu 40 centu 
Bet A. W. Coolidge krei
piasi i Amerikos visuomenę 
ir kviečia neužmiršti Lietu
vos reikalo. Reikia kelti 
Lietuvos klausimą Jungti
nių Tautų organizacijoj:
Reikia Į Lietuvą kalbėti per 
“Voice of America”: Rei
kia nuolat atsiminti, kad 
Rusija ne tik prijungė, bet 
ir žiauriai terioja Lietuvą ir 
dėlto negalima tylėti.

Kada nors Lietuva vėl 
bus laisva. Bet po kokių 
kančių, po kokio teroro ir 
kas beliks iš lietuvių naiki
namos tautos?

Gražus Dainų, Šokių ir Mu
zikos Festivalis

PirmadienĮ LRKSA seimo 
proga Municipal svetainėj 
buvo suruoštas gražus mu
zikos, dainų ir šokių festi
valis. Organizavimo darbą 
atliko p. O. Ivaškienė ii 
vedama tautinių šokių gru
pė gražiausiai pasirodė.
Programa buvo labai ĮVairi 
ir ypač publiką sujaudino 
mažiukai artistai ir artistės, 
kurie padeklamavo, padai-, Lankėsi 
navo ir pašoko. Vėliau bu 
vo šokiai. Laike programo- 
kalbėjo LRKSA pirminin 
kas d. Šimutis. B.

Tel. ŠOU 2712 arba B1G 9013

Dr. J. C. Scymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

531 BROADVVAY.
SO. BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
SEAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0:'18
Rco. 37 ORIOLE STREET 

West Roabury, Mas*.
Tel. PArkwey 7-1233 W

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

Ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS.

Reikalingi 3-4 Kambariai
Turi būti su maudyne. South 

Bostone, dviem žmonėms be 
Barvainis iš vaikų. Prašom pranešti šiuo ad- 
N. Y., J. V. jresu:

M. Sheides,
36 Telegraph st..

So. Boston

V. Kasperavi-
iš Shenandoah 

Ona
Pa.

Stilsonas iš Pittsburgh, Pa. 
ir “Tėvynės” redaktorius 
M. L. Vasiliauskas.

PARSIDUODA GELEŽŲ 
STORAS

('.eroj vieloj Harduare biznis 
įdirbtus j>er 3" metų. ant Cod-

rodė tinkamiausi, būtent: mesniam darbui prie Q;.<>d- man Sųuare. Dorchester. Mass. 
Arlauską. Valucką ir Vaši- dy projekto. “Busima pir- Parsiduoda iš priežasties savi- 
havską. Seimas išrinko Va- moji moteris senatorius.; r.inko mirties. Jei kas norėtų 
siliat.ską, kuris ir iki šiol Mrs. Smith. savo rink lininėj eiti ; tą bizni, prašau tuojau 
daugiausia prie “Tėvvnės” propagandoj Quoddy pro- kreiptis pas: (27)
dirbo. (Po Prano Bajoro jektą labai garsina ir žada
mirties. “Tėvynė" formaliai dėti visas pastangas, kad 
rinkto redaktoriaus neturė- reikalas nebūtų užmirštas, 
jo.) Šią vasarą laukiama, kad

“Tautiškųjų Centų” pa- mišri Amerikos ir Kanados 
skirstymą seimas paliko Pil-1komisija vėl visą reikalą įs- 
domosios Tarvbos nuožiu- studijuos ir padarys pašiu
rai. * lymus dėl Passamaųuoddy

Alga centro sekretoriui Rankos vandens išnaudoji- 
pakeita nuo $75 iki $100|mo.
per savaitę. Be to.

\Villiam Yanuss,
221 E st., So. Boston. Mass.

I e!. SO S-1106. No brockers.

Mass.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (33)

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

SO 8-2483

Namu Savininkų Žiniai

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryt«

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL, arto (.'antrai •«- 

CAMBRIDGĘ. MASS.

TaL ŠOU 280S '

DA&TABAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
N no 9 ryto iki 7 vakaro 

Scredomis:
Nno 9 ryto IU 12

Radio Piknikas Bus 
Rugpiučio 1 d.

Didysis radio korporaci
jos piknikas šiais metais Į- 
vyks sekmadieni August 1 
dieną, Maynard. Mass. 
Vose’s Pond vietoje. Kaij 
kasmet,
nikas bu
Bus išdalinta daug dovanų 
ir tarp kitko bus galima lai
mėti Kaizer-Frazer naują 
karą $2.300 vertės ir daug 

T*s kitokių dovanų.
Piknike bds meno pro

grama. kuri nustebins vi
sus, l>et apie tai dar bus lai- 

pranegti. Rep.

jam ap
mokamos visos kelionių iš
laidos •]• po $8.00 i dieną, 
jei kur išvažiuoja.

Skirsto $200,000,000 
Statybai

Massachusetts valstijos
L( z i .to’iaus alga pakel- seimelis via nutaręs duoti

ta nuo $50 iki $75 
vaite. per sa- miestams paramos 200

FARACOR’S

ZINCOLUD
HOUSE RAINI

447 Broadway
90. BOSTON. MASS.

mi-
v . . , iionų dolerių veteranų na-

,. . V!>1 fb*legatai algų kė-imų statymui, iki ateinan-
iimuij rų,.rė. Kai kurie ma-^ios savaitės vidurio tie pi
no, Kad Susivienijimas ne- Į nisrai jau bus paskirstyti 

‘ tijostaip ir šiemet pik- ”ule.'ią' ilgai tokias išlaidas: (arp Įvairių musų \ aisti 
s labai Įspūdingas. *<e^ėsią vėl kelti;miestų ir miestelių.

nutarta laiky-i
moke.-cius. 

Kitą seimą
ti lialtimorėj. Pradėjo Teisti 8 Vagis

Šį antradieni Bostono tei-
naoi atcmvimti !?mas pradėjo svarstyti aš-NORI A i GAIVINTI tuoniu įtariamu žmonių bv-^fJODDY ’ PROJEKTĄ ™ k^i(, paV«U.

ii lietutlam? jau žinomas veteranu administracijos 
Dnoddy kaimelis Maine sandėlių visokių prekių už 
vaLrtijop dabar vėl idornau- 80 a00 doleriu. Svarbiau- 
ja įstatymu leidėjus Wash-igiag kaRininka; VTa pavid 

dar vadinamas 
David Allen. Sako, vagy

W ash-
nilaitis ingtone. Maine valstijos re-J Grandei*' 
lankėsi pub’ii:-;onai išstatė Į senatą nnvl-j 4 

į irmą moterį, Mrs. Smith, 
energingą atstovų imrnų

Juozas Tamulaitis
Musų redakcijoj 

drg. Juozas Tamulaitis.
pittsburghietis. -Jis atvyk » energingą atstovų iumų na- 
pas mirusiojo brolio šeima >ę. -ii tai ir kelia Passama- 
i So. Bostoną praleisti atos- curddy projekto klausimą, 
togas. Sakėsi per karą ne- Tas* “projektas” buvo ne
tekęs savo vienintelio su- k; s kitos, kaip bandymas Cambridge Majoro Alga 

kurs tarnavo lakūnu pakinkyti juros jėgą Passa- $20,000
ma< v.oddv Įlankoje. Tarp Cambridgę miesto taryba

buvo susibaudę 
riais karininkais 
statytojais.

su kai ku- 
ir prekių

Ims Per Mėnesį Pa 30,000 
Vyrų

Ir Bostone pradėjo veikti naus,
vyrų draftavimo komisija. Amerikos armijoj, tai dabai ........... ________r
Po visą Ameriką per mene- norėtų paimti kokį nors naš- p< tvir.iu ’ ir atoslūgių vam nutarė pakelti savo^ majoro 
sį bus imamą į ginkluotas laitį lietuvį iš tremtinių tai- o ?, f je Įlankoje pakyla ir algą metams nuo 15,000 iki 
pajėgas po 30,000 vvrų ir po. Bostone svečias žadėjo tiukr. :y;, 27 pėdas. Jei tą 20,000 dolerių. Prieš balsa- 
pirmieji vyrai bus pašaukti pabūti porą savaičių ai v; ndenj užtvenkus, tai butų vo tiktai vienas miesto tavy 
jau rugsėjo mėnesį. ‘daugiau. galima priversti jį varyti bos narys.

R'OofKf, 
oO«, A»evy rami, ra
• wHa ranva a# cofcn.

$4.75. SL

Užlaikom visokiu reikmenų 
namams taisyti, sienoms 
popierų. karpenteriams tul- 
šių. pentoriams brušių. sto
gams medžiagos ir visokio 
pento po $2.50, ?2.80 ir iki 
$4.00. Turiu “pure lead 
Leavy Pašte” ir Pure Lin- 
seed Oil”.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrini«g

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

$4.50
VISKAS PRIEINAMA KAINA. UŽEIKIT

SOUTH BOSTON HARDWARE, Ine.
JOHN KLIMAS, Mgr.

322 W. Broadway, South Boston 
Tarp E ir D gatvię

Tel. SOuth Boston 8-1756

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.

LITHUAN1AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movera)

Perkraustant
čia pat ir į to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
226 BR0ADWAY.

SO. BOSTON, MAS*. 
TaL 8OUtb Boatoa 461«

1




