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Plieno Darbininkai Reiksią uja 
Pakelti‘Uždarbius

Derybos tarp Plieno Darbininkų ir Darbdavių Jau Prasi
dėjo — Mainieriai Dar Negrįžta į Darbą — Vyriausybė 
Trauks Mainierių Uniją Atsakomybėn.

kongresas priima marshall planą

Senatorius Pepper 
Smerkia Rusiją

Senatorius Pepper iš Flo-

Plieno darbininkų unija 
pasiuntė per Velykas darb
daviams reikalavimą tuoj 
pat pradėti derybas dėl
“esminio uždarbių pakeli- ridos, ilgai žinomas “rau- 
mo”. Pagal veikiančią dar- dono pipiro” vardu už jo 
bo sutarti derybos turi pra- prielankumą Maskvai, pra
sidėti laike penkių dienų po ėjusi sekmadienį griežtais* 
to reikalavimo iškėlimo ir žodžiais pasmerkė Maskvos 

jau politiką, kaipo agresingą.šią savaitę Pittsburghe 
eina derybos.

Daug plieno dirbtuvių 
jau buvo užsidarę praeitą 
savaitę dėl anglių trukumo.

•Jis sako, Maskvos argesijos 
užgauna musų laisvės su
pratimą. Senatorius perspė
ja, kad Amerika yra prie Atstovų rūmų užsienių reikalų komisija per 31 dieną apklausinėjo - liudinin

kus dėl Marshall plano ir surinko galybę dokumentų apie tą svarbų Amerikos400,000 angliakasių jau tre- pat karo ir siūlo, kad prezi
dentas Tnemanas bandytu

51čia savaitė tęsia nepa
skelbtą” streiką ir ši pirma- asmeniškai pasimatyti su 
dieni mainerių vadas John diktatorių Stalinu ir “gelbė- 
L. Levis nepasirodė prezi-ti taiką”. Pepper nešike, ar _ 
dento paskirtos “tyrinėji- prezidentas Trumanas ture-j 
mo komisijos’’ posėdyje, tų skristi pa
Komisija įsakė J. L. Levis Į amžinatilsį Chamberlainas 
atvarvti su policija i posėdi, skrido pas Hitlerį “gelbėti p..ia-t;nn; 
kad jis išdėstytų, ko mainė- taikų”. kefu “j

reiKalauja '

planą. Paveikslo kairėj matyti atstovų rūmų užsienių reikalų komisijos pirmi
ninkas, Charles Eaton iš Ne\v Jersey, kur skaito kai kuriuos liudijimus. Da
bar visas kongresas jau pasisakė už Marshall planą.

sutiną, kaip'Žydų Orlaiviai Dau-Pasiūlė Gelžkelie- 
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Šią Savaitę Kongresas Priima 
MarshaUPlaną

Skiria Šešius Bilionus Dolerių — Pirmas Žingsnis Bolše
vizmui Sulaikyti — Kongresas Skiria Lėšas Kariškai Pa
ramai Turkijai, Graikijai ir Kinijai.

Mažieji Naciai Nebe- .šis savaiJ? k®ngr^ bį11*, J m . - . gia svarstyti Marshall pla-
DUS 1 eiSiami na, arba skyrimą pinigų Eu-

Generolas L. Clay išleido ropos ūkio atstatymui. Se- 
patvarkymą Vokietijoj, kad natas nubalsavo Europos 
visos “mažųjų” nacių bylos, atstatymui skirti 5 bilionus 
kuriomis buvo užversti “at- ir 390 milionus dolerių, o 
nacinimo” teismai Vokieti- atstovų rūmai prie tos su- 
joj, butų baigtos ir kad tik mos pridėjo dar pinigus ka- 
didesnieji nacių prasikal- riškai pagalbai turkams, 
tėliai butų traukiami į teis- graikams ir Kinijai. Šią sa-

nai reisaiauja ir iš kokiii 
lėšų jie siūlo jų reikalauja
mas pensijas padengti. Dėl 
anglių trukumo labai suma
žėjo ir gelžkelių judėjimas. 

•Jau seniau unijos skelbė.

ze Arabus
per Velykas 

orlaiviai bom
bomis daužė arabų kariuo- 

Marshall Plano Tau- menės dalį, kuri buvo už-
tos Vienijasi žydai pirmą kartą Pa-

šešiolika Europos tautų, lestines kautynėse panaudo- Įj' 
kurios dalyvauja Marshall jo orlaivius. Muštynės viso- ‘ 
plano gerybių dalybose, su- je Palestinoje darosi kas 

kruvinesnės ir parei- 
Ve-

ukiškas Europos atstaty- lykų kautynėse žuvo 114 
mas. Susitarimas buvo pri- žmonių.

kad darbininkai turės kelti
reikalavimus dėl uždarbių • tar^ Įkun-ti bendrą tarybą ir kart 
pakėlimo, ne? gyvenimas numatė, kaip bus vykdomas kalauja daugiau aukų. 
pabiango ii uždai biai atsi- ^krika* Europon atst^tv- ivV„ v>i,,tvno^n 7nw 
liko nuo gyvenimo pabran- mag Susitarimas buvo
gimo. Po visą Ameriką eina jmtas praeitos savaitės gale
daug didesnių ir mažesniu 
streikų dėl uždarbių pakeli
mo.

ciūms ro n ir 
Centų

Prezidento paskirta “tyri
nėjimo komisija", kuri aiš
kino gelžkeliečių reikalavi
mus dėl uždarbių pakėlimo, 
pasiūlė pakelti kai

Atvykę Lietuviai
Tremtiniai

1948 m. kovo 23 d. iš Eu
ropos į New Yorką atplau
kusiais dviem laivais atvy
ko 44 lietuviai tremtiniai.

„arbir,inkams 15 su 
centų į valandą 
pasiūlė pakeisti 
darbo taisykles, 
siūloma pakelti 
vų inžinieriams 
riams. Uždarbių

vaitę kongresas galutinai 
priims tą bilių ir tai bus 
j irmas svarbus žygis Euro- 
ai sustiprinti prieš Rusijos 

apie imperializmą.
Kongresas ir vyriausybė 

> varsto daug kitų priemoli iii 
kovoje prieš Sovietų Rusi
jos ekspansiją. Vyriausybė 
turi išdirbusi planus apgin
kluoti Europos valstybių ar
mijas, kad jos galėtų prie
šintis rusų agresijai, iki A- 
merika mobilizuos savo jė
gas. Pirmon eilėn bus ap- 

Rusija Grasina ginkluojama Francijos ar
ei J' mija, kuriai Amerika jau
bkanainavams pasižadėjo pristatyti ginklų 

Rusijos valdiška spauda 17-ai divizijų, o vėliau gal 
griežtais žodžiais "įspėja” pasiųs ir daugiau ginklų. 
Norvegiją ir Švediją neduo- Panašiai bus ginkluojama 
ti save Įtraukti į Amerikos Italijos kariuomenė, 
imperialistų pinkles prieš v ,
Sovietu Sąjunga. Rusų* K«n«nsąs svarsto bet 
spauda sako, kad Noi-vegi-, ."P^Pręsti dėl vyru

dešinieji politikieriai draft?v"J'.<! .1 armiją Amen-

mus. Mažųjų nacių bylos 
bus baigtos paprastomis pa
baudomis be liudininkų ap
klausinėjimų ir be ilgų ty
rinėjimų. Maždaug 
450,090 buvusių nacional
socialistų ir nacių “pasekė
jų” šituo patvarkymu bus 
nubausti lengvomis pabau
domis ir, jei jų elgesys po 
karo nebuvo blogas, tai 
jiems bus grąžinta teisė dir
bti darbą pagal jų profe
siją.

Laivu MarineTiger atvyko 
kuriems 22 lietuviai, jų tarpe 8 J. A. 

Yalst. piliečiai - rępatrijan- 
tai, o kiti su imigracijos vi
zomis. Atvyko:

Paulius Bikinas, JAV pi
lietis: Anatolius ir Eugenija 
Elsbergai; Ona Grajaus
kienė su sunum Romualdu; 
Konstancija Grajauskaitė; 
Adomas Jasas su dukra Li
lija, J. A. V. piliečiai; Al-

nuser'——
ir taip pat 
kai kurias 
Uždarbiai 
lokomoty- 
ir pečku- 

pakėlimas jos
“parduoda” norvegų tautą 
Amerikai, o apie švedus ru
sų laikraščiai rašo, kad :
švedų valdžia nori padaryti k™al- Kongresas tam pn- 
ir Švedijos didele karišką t*11 tJJ. bet nnkiminiai sam- 
Amerikos bazę prieš Sovie- Ptctavimai. trukdo priimti 
tu Sąjungą. Griežti straips- tuos nutarimus Kartu kon-
niai j,riet Norvegiją ir Šve- C®8®? skyrimą

1 - v - -- dideliai kariškai progra-

keje ir dėl įvedimo visuoti
no kariško jaunuomenės ap
mokymo. Jei ne rudens rin
kimai, kongresas tam 

bet rinkiminiai

o t . o-i* skaitysis nuo praeitų metų
Sako, Maskvoje Sėdi iapknčio i d.

JipnYtif*!fii” Gelžkeliečių unijos dar
Kongresmonas Joseph W. neI;asl;aK.$ galutinai d -1- fonsag j,. Rozalija Plepiai 

Rytų Europos tautoms dėtis Martin iš Massachusetts, at- ,lgrmeU!';" komisijos p ‘ su sunum Rimantu: Teresė 
į Marshall planą, jei jos to stovų rūmų pirmininkas, sa- slu -'rno
panorėtų. Visos susitarimo ko, ‘kad Maskvos diktato- 

nėra pa- riai sąmoningai ir begėdiš- 
visos vy- kai pamynė į purvą visus ei

ekspertų pasitarimuose Pa
ryžiuje. Pranešimai sako, 
kad ir dabar Europos tau
tos “palieka durys atdaras”

JUGOSLAVIAI SIUNČIA 
KARIUOMENĘ I 

TRIESTĄ
Jugoslavija atšaukė savo smulkmenos dar 

pasiūlymą mainyti Triesto skelbtos, nes ne
KOMUNISTAI LAIMĖJO

RUMUNIJOS “RINKI
MUS”

Komunistinė Rumunijos 
valdžia skelbia, kad ji per 
rinkimus surinko už savo 
išstatytus kandidatus sąra
šus 93 nuoš. visų balsu. Ki-

su sunum Rimantu; Teresė 
Šakienė su sunum Juliu, J.
A. V. pik; Marija Sirutytė:
Joana Šeflerytė; Daktaras 
Vytautas Slavinskas su žmo d i ją pasirodė rusų
na Marija; Vincentas iručiuose “Izviestija” __ .. . ... , . ....
Pranciška Šurmos su dukro- donosios armijos organe C1J<^ ir g?nKlų gamybiu. Vi- 
mis Dalia ir Laimute, JAV! “Kresnąją Zviezda”. A"}®”- -S1?n<lieo JaU

Albinas Verbvla. Keturios rusu šarvuotos vla Jaukinusi, kad Rusijos
^įinmi- imperializmas bus sulaiky

tas tik tuo atveju, jei Ame
rika bus gerai ginkluoki, 
visada pasiruošusi ir nebe-

laikraš- 
ir' rau-miestą į italų miestą Gori- riausybės jam dar pritarė, vilizuoto pasaulio teisingu 

zia ir praeitą savaitę pa- --------------- mo principus. Jis sako, ru-
siuntė j pietinę Triesto ten- Teismas Įsako Būig- sai siekia pasaulio viešpata- ™ t’''Sko‘‘"už,sa7o m.!s •Da!ift.ir 4™^,- JAVI “Kresnąją 
tonjos dali dar 5,000 karei- vimo, kaip to siekė ir Hitle- J" '™“;. P'k ir Albinas Verbyla. Keturios rusų
yių ir daug tankų. Pietine. <t • k 1 • *1® su sav0 šaika-Amerika šus 93 nuo= visų baisų'?Ki- Laivu Marine Jumper at_ divizijos stovi P™
entonjos dalis yra jugo.;-, Valdžios įskeltoje byloje j šiandien yra vienintelė ša- ;“kiu kandidatu sarašh ten vyko 22 lietuviai, jų tarpe 6 .<?*“« «lesla Skand‘-

lavm priežiūroje ir faktis- prieš International Typo-hs, kuri Maskvos diktato. " vi;„ p ‘eiiavo todėl'opo- JAV piliečiai repatrijantai, I nav‘J°s tautoms.
riams ir jų beprotiškiem' - ‘ ’ - ........................

mai, stiprinimui karo avia-

kai 
m a.

prieš
yra jugoslavių valdo- graphical Union Indianos

valstijoj teisėjas L. A. Swv- užsimojimams gali ir turi
gert išleido “injunetion ' n 
įsako unijai nekelti streiko 
prieš Taft-Tartley biliaus 
nuostatus. Įsakymas liečia

ATOMŲ KONTROLĖS
ŠIUO TARPU NEBUS
Jungtinių Tautų atomi

nės energijos kontrolės ko- raidžių rinkėjus (linotipis- 
misija praneša, kad dėl Ru-.tus>, kurie išėjo į streiką 
sijos laikymosi atominės dėl uždaros šapos išlaikv- 
energijos kontrolės klausi-; mo spaustuvėse. Unija tuoj 
nu negalima prieiti prie jo- pat šitą teisėjo L. A. Swy- ’o1’ 
kio susitarimo
tautinės kontrolės atominei aukštesniam teismui, 
energijai visai nebus.

pasipriešinti.
zicijos partijos 
vieno balso.

negavo ne o kiti su imigracijos 
mis. Atvyko:

vizo- sitenkins 
tais, bet

tuščiais protes- 
galės kiekvienu

DiDĖJA OPOZICIJA
KALĖDŲ SALOS VISAI PRIEŠ TRUMANĄ 

NESIDŽIAUGIA Demokratų partijoj opo-
Australijos ir Anglijos i z^ja prieš prezidento Ti u- 

bendras rakietinių bombų mano kandidatūrą smalkiai
bandvmas vvksta Australi- <9J^a- 11 .. -demokratų partijosšuo i a ° i'akietinės bombos lei- miestų

'Tu.'dėi'tėvp i™,t' 1,endlma anricundė ūžiamos i Kalėdų salas, kur pareigūnai, kurie privengia 
•X TeiniT kra ai>ie -gyventojų žydu ~,jų nuomones

Tie gyventojai visai nesi- ''alsavimu*'.-..
reikalauja, kad 

bombos butų su- 
paskui kad

Rusija 
atominės 
naikintos
kiekviena valstybė savo ri- bedamas Amerikos graikų 
bose “kontroliuotų” atomi- bankiete, padarė rasiuly- 
nės energijos gamybą... mą, kad Henry Wallace tu

rėtų vykti “i tą šalį. kurią 
iis taip myli”. Prezidentas 
pasmerkė Wallace už tai.

o

SIŪLO WALLACEU1 VA- dž.iau?ia- kad į jų salas yra 
ŽIUOT! Į RUSIJĄ taikomos bandomosios bom 

Prezidentas Truman. kai bos, nes kas gali 
kaip bombos gali 
kristi...

žinoti,
kartais

GRAIKŲ ARMIJA PRA
DEDA PUOLIMĄ

Graikų armija šį antra
dienį pradėjo “pavasario 
ofensyvą” prieš partizanų 
jėgas netoli Kilkis miesto.

-------------- Graikų armiją lydi ameri-
H. EISLER DŽIAUGIASI konai ir anglai karininkai 

Hans Eisler, išdeportuo- “stebėtojai” ar patarėjai, 
tas iš Amerikos, atvyko i Sako, netoli Kilkis miesto 

, Prahą ir ten pasisakė esąs'yra 600 partizanu, kurie 
toki didelė, kad užtenka labai petenkintas, kad galįs; pirmiausiai ir bus išvaikvti. 
tiktai dalį musų jėgų mobi- vėl kvėpuoti “draugiškos ir Jei puolimas pasiseks.

B. BARUCH UŽ VYRU 
DRAFTAVIMĄ

Bernard Baruch. garsus, kad jis dabartiniu sunkiu 
ūkio specialistas ir užsitar- laiku aklai gina Rusijos in- 
navęs valstybės-vyras, krei- teresus prieš savo šąli. 
pėsi į kongresą kviesdamas
išleisti bilių apie vyrų draf- 
tavimą ir apie karišką jau
nuomenės apmokymą. Jis 
sako, Amerikos galybė yra

Valstybes Sekreto-
Valentina Antanavičiūtė; riUS Pietų Amerikoj metu ginklais pastoti kelią 

•Juozas Bagočiunas; Marė Valstybės sekretorius G. 1USM Plėšikavimams ir ag- 
Civinskienė: Vladas ir Ur- C. Marshall sekmadienį iš- resiJ°ms.
šulė Civinskai su dukromis skrido orlaiviu į Pietų Ame-
Beatriče ir Kristina: Jonas riką,kur jis dalyvauja Pietų PRAHOJE LABAI DAUG

sako, reikia 
išstatyti kitą kandidatą, 
kurs geriau gali patraukti 
balsuotojus. Žydų tarpe di
delio nepasitenkinimo su
kėlė prezidento nusistaty
mas Palestinos klausime. 
Pietinėse valstijose prieš 
prezidentą smarkiai agituo
ja jo “civilinių teisių” pro
gramos priešininkai, i arpe 
kairesnių liberalų nemažai 
drumsto kelia H. M allace. 
Todėl dar nežinia, ar prezi
dentas Truman bus išstaty
tas kandidatu nuo demo
kratų partijos.

J Karlinsev krautuvę, 
Johnstovvn. Pa., sį pirm;

kitų Čepulis, JAV. pik; Regina Amerikos respublikų kon- 
ir Zigmas Dalangauskai su ferencijoj, Bogota mieste, 
sunum Romualdu ir dukra Kolumbijoj. Sako, valsty- 
Laimute: Pranas ir Aldona bės sekretorius nori sujung- 
Drąsučiai su dukra Jolanta: ti visas Pietų Amerikos val-
Juozas Gumas, .JAV. pil. tistyfces į vieną antisovietišką nių pasidarė sau galą norė
jimas Junevičius, JAV. pil; bloką, kad reikalui ištikus darni išvengti persekiojimu 
•Julija Skripkienė su dukra abejų Amerikų šalys vienin- ar kitokių nemalonumų. Vis 

pik; Vaclo-Įgai stotų į kovą prieš Mask- daugėja žinių, kad Čecho- 
vos imperalizmą.

SAUŽUDYSČIŲ
Po vasario mėnesio bolše

vikiško perversmo Prahos 
mieste daugelis žmonių nu
sižudė. Sako virš 250 žmo-

Aldona, JAV’
vas ir Stanislava Urbonai ir, 
Dr. Kostas Volodkevičius,

Liet. Gen. Kons.

GRĮŽTA KARE KRITU
SIŲJŲ KŪNAI

šį šeštadienį į New Yor
ko uostą atplaukia du lai
vai su kritusių Amerikos 
kareivių kūnais. Laivai at
veža 4,352 kunu, iš kurių 
140 bus atgabenti į Naujo
sios Anglijos miestus ir 
miestelius palaidoti vietinė-

KOMUNISTŲ FOETAS 
PAKĖLĖ MAIŠTĄ

Čechoslovakų poetas. Jan 
Blatny, 29 metų amžiaus 
jau pagarsėjęs rašytojas, 
buvo geras komunistas, iki 
komunistai paėmė valdžia. 
Dabar jis atvyko į Londoną 
su komunistine
ir paskelbė, kad jis pasi
traukia iš kompartijos ir 
smerkia smurto režimą, 
koks via ivestas Čechoslo-

slovakijos' užsienių reikalu 
ministeris Jan Masaryk ne 
pats nusižudė, bet bolševi
kų buvo išmestas pro langą.

____ dieni įėjo banditas, atkišo se kapinėse, o kiti bus išve-vaki jo j
lizuoti ir Rusijos ekspansija pažangios” šalies oru. Apie graikų armija "darys ir dau- revolverį ir pareikalavo pi- žioti į kitas Amerikos vie----------
bus sulaikyta. Bet jei Ame- Ameriką, iš kurios jis per giau bandymų apvalyt šiau- nigų. Gaspamrius pagriebė
rika miegos ir nekels savo prievartą buvo išprašytas, rinę Graikiją nuo rusu ap- butelį ir paleido banditui
jėgų, tada karas gali kraštąiH. Eisler sako, kad jos kul- ginkluotų ir remiamu parti- tiesiai i galvą. Banditas
užklupti iš netyčių. Itura yra “depresijoj”. zanų. * 1 svyruodamas pagėbo.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel*

tas.
Atvežtųjų karių kūnai 

daugumoje buvo paimti iš .
Francijos kariškų kapinių, ^birou* ir paiieikoiimue.

PIRMAS TELEVIZIJOS 
STREIKAS

Anglijos aktorių ir muzi
kantų unijos paskelbė tele-

deleracija Jtreiki ,ir atisako
dalyvauti vaidinimuose ir 
į asirodymuose prieš televi
zijos aparatus. Jie sako, už 
vaidinimą ir griežimą prieš 
televizijos aparatus vaidin
tojai turi gauti daugiau at
lyginimo, negu radio vaidi
nimuose, nes televizijoj rei
kia ir žiūrovų akis ir jų au
sis patenkinti.



Poslapis Antras
?«'«. 13. — Ko\o 31 d.. 1948 m.

ž APŽVALGA I
daryti, o jų vadas Leninas

--------- stačiai juos mokė meluoti.
Liberalų savaitraštyje, veidmainiauti ir laužyti is- 

“New Republic”, Michael statymus, jei tas yra nau- 
Straigt rašo apie besiarti- dingą jų politikai, 
nanti konfliktą ir tarp kitko Tuo tarpu kultūringųjų 
sako: šalių darbininku judėjimas

"Labai staiga karas prisie- Mi gcngstcrišką principą pa
tino labai arti prie pasaulio. <!«<► senai i gurbą. Juo gal 
Cechoslovakijos įvykiai su- vaduojasi rakietienmai um- 
skambino šauksmo varpa. Jei Jistau bet didžiosios darbl- 
tas šauksmas dar šiais metais ">"kų organizacijos žino 
virs tikrenybe, kaip daugelis legališkumo sva r b ą A- 
žmoniu dabar mano. tai ko- menkoje darbininkai dabar 
kios bus to priežastys? - veda kovą prieš Taft-Hart-

ley bihų, bet veda tą kovą 
Atsakymas yrą čechoslo- legališkumo ribose. C. I. O. 

vakijos Įvykiai. Jie parodė, unijų pirmininkas dėl kai 
kad totalitarinis bolševiz- kurių to biliaus nuostatų ėjo 
mas “netelpa” i demokrati- Į teismą, užginčydamas pa
jos rėmus. Nežiūrint Į visus ties biliaus legališkumą, nes 
užtikrinimus, kokius bolše- jis kai kuriuose savo pa- 
vikai darė Čechoslovakijoj, tvarkymuose yra priešingas 
jie iš vidaus sunaikino Če- aukščiausiam šalies legališ- 
choslovakijos demokratiją kumui — konstitucijai.
ir parodė amerikiečiams. T- ,i* - Is šito trumpo komunistų
Ka ‘‘principo’’ skelbimo matosi

“vienintelis būdas santy- ra praraja, kuri skiria dar- 
kiauti su komunistais yra su- bininkų judėjimą nuo ko- 
naikinti juos pirma, negu jie munistinio politinio gengs- 
sunaikins mus”. terizmo.

Čia tai ir yra šių dienu Komunistai ne tiktai “ne- 
didžiujų valstybių santykiu P^PazįSta legališkumo. bet 
šuva paslėptas. Jei Amerb ■»? lr k,tu?. kultūringą zmo- 
ka, su jo demokratiška tvar- piĮpazistamus principus 
ka ir įprastu gyvenimo bu- P.®1 (^e^a ! gtnbą, jeigu
du nesipriešins totalitarinei pem".tal -vra naudingą. Pa
nkiškai imperijai, ilgainiui vyzdžiui. asmens laisvių 
pati Amerika turės “prisi- gerbimas yra skaitomas vie- 
taikinti” prie rusiško gvve- "as ‘'.‘gausių musų kul- 
nimo budo ir, užuot laisvos tPr"s. laimėjimų, bet kom.u- 
tvarkos, turės gyventi totą- "lsta,l » Pražįsta tiktai 
litarinėj vergijoj Jei Mask- £"• kur?!s -w?. "pū
va negalės primesti Ameri- mga, aiba Kada jie juo 
kai savo tvarkos iš vidaus, ?.a 1 pasinaudoti. Bet kada 
kaip Čechoslovakijoj, tą pa- įIe -la 'aidžioje, tada atsi- 
dės padaryti galingai išpur- ?aro koncentracijos stovyk- 
pusios rusu imperijos ir jos " .vau*U’ PP^pddo kaleji- 
vasalų armijos. i” “'““u-

Po hitlerinio patyrimo pa- ^a-įp mi!lonų zmonlų 
Saulis žino, kaip totalitari- lalk<,mi. žiauriausiose plie
ne tvarka pučiasi, plečiasi 'P1*06 darb«, stovyklose ir 
ir pasimoja valdyti pasaulį. 11 a xel-gU dalbą.
Šiandien Maskva veda Bei- Kai kurie milionieriai, 
lyno politiką, šiandien Ma- turtuolių korporacijos, ra- 
skvai reikia priešintis, kaip kietieriai i r komunistai 
prieš kelius metus reikėjo “principų” žvilgsniu nesi- 
priešintis Berlynui. skiria. Jie save stato aukš-

Jei kils naujas karas, jis čiau Įstatymų, jų “legališ- 
bus tąsa antro pasaulinio kūmas” yra jų nauda. Bet 
karo ir bus vedamas už tuos su darbininkų judėjimu ko- 
pačius tikslus, su tais pa- munistų “principai” neturi 
čiais Šukiais ir bus vedamas nieko bendra.
iki besąlyginio pasidavimo.----------- -------------------------------
Kompromiso tarp laisvės ir Ornijy/j/ino 
vergijos pasaulių negali bu-
ti, tarp jų gali būti tiktai ATSAKYMAI.
laikinos paliaubos. ______

----------------- Peter Sobut, Rumford, Me
RA K IETĮ ERIŲ “PRIN- —Lenkija prieš antrą pa-

CIPAS” saulini karą turėjo 35 milio-
--------  fius gyventojų ir žemės plo-

Komunistų “Laisvė” iš- tą 150.013 ketvirtainių my- 
kilmingai, juodomis raidė- Hų- Po antro pasaulinio ka- 
mis skelbia tokį “aukštą” ro Rusija apkarpė Lenkijos 
komunistų principą: teritoriją ir Lenkija dabar

“Darbininkams legalus ^.S'1 ket.virifiniĮ3
i. « . .. . ? mylių žemes plota ir 24 mi-
wteikUH™Xud«”Un* lionus ?.™"toju.‘ Paprastai 
suteikia jiems naudos . skaitoma, kad dešimts gy-
Skamba labai “darbinin- ventojų gali duoti vieną ka- 

kiškai”. Bet darbininkų or- reivi, todėl šių dienų Lenki- 
ganizacijos to “principo” ja gali mobilizuoti VIRŠ 
nesilaiko. Tai yra komunis- dvejų milionų kareivių, 
tų “principas”, kurio laiko- Virš to. reikia priminti, kad 
so rakietieriai, gengsteriai Lenkija turi labai daug an- 
ir kai kurie milionieriai, ar glių Silezijos kasyklose ir

KARAS DĖLKO?

KELEIVIS. BOSTON

KVIEČIA Italija vali susilaukti naujo 
diumsto. pilietinio karo ir 
vėl duos totalitarinės vergi
jos.

Italijos komunistų prie
šakyje sto\ i išbandytas Sta
linu “gauleiteris , Palmiio 
Ercoli-Togliatti, per daug 
rnvtu gyvenęs Mask\oje ii 
ten ’seies visus komunistų 
kvisiingu mokslus.

Kai Italijoj šėlo fašizmas, 
Ercoli saugiau gy veno Mas
kvoje ir iš ten vadovavo po- 
grindžio komunistų parti
jai. Kai Italijoj siautė ka
ras. Ercoli - Togliatti vis 
gyveno ramiai Maskvoje. 
Tiktai kada Italija persime
tė i demokratijų pusę ir at-

Kas Savaite Į
Bu. Nauja. Karas? Tik 100,000 Vokiečių™

Ne tik Europos, ir Ame- \ ienas komunistų laik- 
rikos žmonės šiandien riša rastis praneša, kad rytų Vo- 
visu klausinių klausimą—ar kietijoj. kuri buvo pavesta 
bus naujas karas ir kada ? Lenkijai, pasiliko tik 100,-

Ne be pagrindo. Trumą- 000 vokiečių — tokių, “kū
no vyriausybė prašo vis rie sutinka su Lenkijos
daugiau pinigu; prašo tam, tvarka . ............
kad vakarų Europą išgelbė- To paties laikiascio zi- 
ti ir musų krašto saugumą r.iomis, Į lenkų okupuotą 

rytų Vokietiją “vra atkrau- 
stvta 5,250,000 lenkų”.

užtikrinti.
Išgelbėti nuo ko?
Nuo “musų didžiojo talki Tie milionai tur būt “at- 

ninko” — bolševikų Rusi- kraustyti iš Stalino oku-
statė ciem.OKraunę ogt puotų Lenkijos žemių. Mat,
tada iš Maskvos grižo “Er- J YČokja jrcnįja» Laimėjo- kada Lenkija buvo “išlais- 
coii” ir pasivadinęs vėl savo me kara, piažudėme taiką vintą”, visą pusę jos terito- 
ikrąia pavarde, pradėjo y.j kanX)S apie naują ka- rijų pasiėmė Rusija, 

atvirai ya.doyaH^ ...^ rą... Kiti bilionai dolerių eis Kaip «slave driver” Sta-
Komunistm’-am judėjimui. Marso apiekai ir jo patie-

Už Togiiatti-Ercoli pečių 
rinkimuose stovi dideli pro-

Kai.
Tai pasėka tos žioplos 

pagundos fondai, iš kurių politikos, kuri buvo pradėta 
- --- - . • - u2_ Teherane ir toli gražu ne-

linas pralenkė ir Hitlerį. 
Milionai žmonių — vokie
čių ir lenkų — buvo išguiti 
iš savo gyvenamų vietų.

Galit Įsivaizduoti, kas 
atsitiktų, jei kiltų naujas 
karas ir Stalino armijoms

ir
baigta Potsdame.

_____  __ Daužydami rudųjų ir____  _____
ii galimvbės išlaikyti tuks- juodųjų agresorių galybę pasitraukti. Tie mi-
tančius savo agitatorių. Sa- mes vedėm flirtą su raudo-
ko, kad ir buvęs Mussolinio naisiais agresoriais: bandė- 
asmeninis turtas, jo suvogti me juos užmaldyti, o jie — 
iš Italijos iždo pinigai, pa- jie pasišovė visą Europą 
teko i komunistų rankas ir praryti!
šiandien tarnauja totalita-, Demokratijos nusipirko

~7" - . . , . . , rinei komunistu rropagan- raudoną bėdą ir jos samdi-Kcngresas nutarė suma- skolų užtraukė, kad dabar * • nę gėdą.
žinti taksus, pradedant nuo laikas susirūpinti, kaip vai- ' . , . <z-i- - v j
šių metu sausio 1 dienos. Iš stybė savo skolas atmokės. Didžiausias italų komuni- Storasta-Vydūnas
viso kongresas nutarė su- Kol yra “geri laikai”, kei stų sąjungininkas yra Itali- ' ienoje įsvietintųjų as-
mažinti taksus 4 bilionus valstybės pajamos yra aukš- jos žmonių skurdas, menki menų stovykloje, britų zo-
800 milionų dolerių. tos, tol yra laikas skolas uždarbiai, nedarbas, maisto noje, vargsta 80 metų am- likvidavo

Praktikoj tai reiškia, kad mažinti. Bet kongresas rei- trukumas ir kitos negero- ziaus senelis - — v įlius Sto-
maždaug 7 su puse milionai kalą kitaip Įvertino ir mo- vės. Fašizmo nu jodyta, karo rasta-v y dunas. . Dėl svieto akių Gottwal-
taksų mokėtojų bus visai kesčius sumažino. išardyta Italija negali greit užsitarnavęs n ^gei^o> (jas užsienio reikalų minis
atleisti nuo mokesčių mo- —o— atsistatyti is karo
kėjimo. Ūkio žinovai dabar svar- Komunistų pi op

Apie 70 nuošimčiu visu sto, kaip mokesčiu sumaži- skurdo krašte y ra daug ir nų. dė” ir teko rinktis kita.
- - — ............................. ’• Ne vienas Storasta-vyclu-

Romoje, italai demonstruoja dėl pažadėto jiems grą
žinti Triesto ir neša plakatą, kuriame parašyta: “Ko
munistai, jei jus esate italai, šaukit su mumis—Te
gyvuoja Italų Triestas .

Mokesčiu Mažinimas

komunistai turi 
ten karnai lėšų skleisti savo 
atsišaukimus ir spaudą, tu

turėtų
pasku-

iionai žmonių vėl 
“kraustytis”, netekę 
tinio turto.
Spraktas Fierlingeriui

Čekoslovakijos socialde
mokratų portijoš bosas da
bar yra Zdanek Fierlinger 
— išbandytas komuni s t ų 
bendrakeleivis.

Tokiu ji padarė Maskva, 
kada Gottvvaldo šaika su- 

Benešo vyriausy-

griuvėsių. Midies žmogus, persekiotas įro vje^a Euvo palikęs Janui 
)aga n d a i itidųjų it įaudonųjų agieso- Masarykui, bet šis “nusižu-

kuri Hitlerio lupomis skel- Lenkija šiandien, kaip ir 
bė, kad legališka yra tas, kitos Europos Rytų tautos, 
kas yia naudinga vokiečių yra tiktai Rusijos kolonija, 
tautai (tai reiškė nacių par- todėl ir lenkų armija, pra
rijai). monė ir kiti* ištekliai tar-

Kuomet komunistai sako
‘darbininkai”, jie nemano

naus rusams, jei kiltu nau
jas karas.

dirbančiuosius žmones, bet 
jie turi galvoje savo parti
ją. Jų partija, pagal komu
nistų išminti, yra “darbinin
kų avangardas” ir tas “a- 
vangardas” nėra surištas 
jokiais legališkumais ar pa
našiais varžtais. Jiems vis-

“NORIT TAIKOS — Iš- 
MESKIT MARSHALLĄ

Republikonas kongresmo- 
nas Knudson iš Minnesotos 

Amerika nori 
išlaikyti taiką, ji turi pava- 

kas leistina, kas tarnauja jų »yti iš savo vietos valstybės 
tikslams, kas jiems naudin- sekretor ių Marshall, nes jis
ga. nesąs diplomatas ir jo poli-

Pagal šitą “principą” ko- įrika esanti nei šioki nei to- 
munistams leistina viskas ‘ki.

arba 38 nimas atsilieps Į darbinin- plačios dinos, 
mokesčių kų kovas pramonėje. Mo- 

kuriė uždirba kesčių sumažinimas reiškia, 
iki 3.000 dolerių kad kiekvienas darbininkas 

per metus, mokės vidutinis- parsineš daugiau “pėdės”
Kai kiekvienas po 51 doleri pinigų namo, todėl unijoms 
per metus mažiau. bus gal mažiau noro stoti t

Maždaug 14 milionų tak- kovą dėl uždarbių pakėli-

taksų mokėtojų, 
milionai atskira 
mokėto: itaka
nnn 2.00(1

Komunistų 
ir dešiniųjų 
FiGnCFaS pfaVGSti ZcTneš Fe- 
formą. Italijos mažažemiai 
ir bežemiai valstiečiai nori 
Įsikurti savo žemėj, bet dva
rininku itukfiitJ

Italijos

nas susilaukė šitokio liki- vietos labai norėjo
mo. Milionams žmonių bu- Kierlingeris, bet jis gavo 
vo atimtas paskutinis jų spraktą. Buvo paskirtas ------- --------------- Vla_

tiprina 
partijų

turtelis: norėdami išgelbėti 
brangiausi savo turtą, gy
vastį, jie turėjo bėgti kur 
akys veda ir kojos neša.

Tų žmonių vargai dar ne
baigti. Kaip galėdami ir 
mokėdami padėkime jiems, 
lengvinkime jų sunkaus gy
venimo našta!

komunistas

dirbantieji nuo 
10,000 doleri“ 
sutaupy 
202 doleriu nėr metu

vidutiniškai

• 7.V’ V IVUVi I i KVZJlii i i ildc
kiekvienas yra tas pats, kaip ir uždar- 

pc bių pakėlimas dideliam skai_ 
čiui darbininkų.

—o—
pa- Kaip uždarbių pakėlimas, 
nes taip ir taksų sumažinimas,

kas čia nori aukštus taksus padidina atskiro piliečio pa- Laiškas 
mokėti. Tą suprato ir ista- jamas. O todėl laukiama, 
tymų leidėjai, kurie kongre- kad dėl . taksų sumažinimo ^lan 
se didele balsų dauguma pa gali kainos kiek 
sisakė už taksų sumažini- Mat, jei pas žmones vi«* 
mą. Atstovu rūmai norėjo daugiau pinigų, jie daugiau S1-

Taksų sumažinimas 
tiks visiems piliečiams.

taksus sumažinti daug dau- visokių produktų perka,

gundys, jos negaus nei že- Kcminformo Arsenalas? 
mės, nei gerbūvio, bet susi- Belgijos policija nesenai 
lauks kietos totalitarinės sučiupo 117 dėžių, siųstų iš 
diktatūros ir vėl vilks dikta- Čekoslovakijos Į Peru res- 
turos jungą. publiką Amerikoje.

-------------- Ant dėžių buvo toks už-
• v r j .. rasas: “Eisenvvaren” — ge- 
IŠ LcnklįOS ležies išdirbiniai.

--------  Paaiškėjo, kad tai buvo
'• k’lt* gyvenant naujai at- Čekoslovakijos komunistų

k.a gautose Lenkijos sritvse, siuntinys Peru komunistams 
es via vra buvusiuose Rytpru- —

įuose.
buvusiuose 
kur likau po

Šios karn anrli-rkc c<<>nani!iii

svyrąs
dek Klementis.

Mauras atliko savo darbą 
—pardavė savo sąžinę ir 
draugus — mauras gali eiti.

Fierlinger bus tikrai lai
mingas, jei Maskvos tėtu
šiai nepanorės kišti ji—še
šias pėdas po žeme.
“Darbininkų Susivienijime”

Chicagos komunistų “Vil- 
s nis” skundžiasi. Esą, mažta 

“darbininkiškas” susivieni
jimas.

To sumažėjimo žymių 
pasireiškė Illinois, Pennsyl- 
vanijos, Nevv Yorko, Massa- 
chusetts valstijose ir kitur.

Tai budingi laiko ženk
lai.

Amerikos

nateriai, kurie visai nesilai- dvmu nebus. Amerikos pra- uai nauJa>ka mnnŠ naaan.Jn. „rtanka^ai P"?’ Galvoju, Maskvos Ulonas — neva ko-

lytpru- —šautuvai, padirbti Skodos , ^meriKos didysis prezi- 
siautu- fabrike! Ryšyj su tuo vie- , Lincolnas kartą pa-
nynisn nas laikraštis stato klausi- . e. kad visus žmones irlaikraštis stato klausi

Skoda virto Komin- 
arsenalu?” 

Kominformas. tai

vigą laiką” negalima mul
kinti. Tas pasakymas tinka 
ir Bimbos kraudei. Nežiū
rint to, kad mus komunis-

ke prezidento Tmniano siu- mone pagamins užtenkamai kad „0|.s i į1- munfetinfe informacijos biu komunizmo laimėjimais”,
lymo ir balsavo taip. kaip piek-p ir tooel, dėl mokęs- tuva ir vra f.,ė a 1 la? Jjf Roniintemo ipė? « pa«« gaspadoiystėje ne- 
uems „bode ar ,u c,u sumazmimo, karnų k,h- nojo ;ei.oro > "Jį bėra reikiamo “parėtko”.

liai visgi nenuleidžia ran- kius jis “informuoja” ne: Nereikia būt pranašu, kad 
kų, gina savo gimtąjį kraš- tiek žodžiu, kiek ginklu. suprasi, jog toliau bus dar 
tą ir nori savo tėvynei lai?- Aišku, beljpj policija Ko- blogiau. Jie liks prie suski- 
yės. Nors tūkstančiai jaunų rninformo siuntinį konfis- lusios geldos.
lietuviškų širdžių gęsta toli- kavo

jų cių sumažinimo, kainų 
mas gal nebus didelis.

U.

jiems atrodė geriau, 
politikai naudingiau

Taksų mažinimo klausi
mas parodė, kad preziden
tas ir demokratų partija 
negali susikalbėti dėl* bend
ros politikos. Jei demokratų 
partija visa eitų su prezi
dentu tame klausime, tai 
prezidentas galėtų vetuoti 
šitą taksų mažinimo bilių ir 
galėtų vėl siūlyti savo birių 
kuri prezidentas jau seniau 
iškėlė kongrese. Preziden
tas buvo pasiūlęs sumažinti 
taksus visiems mažiau už
dirbantiems piliečiams ir 
pakelti taksus stambio- 

isioms korporacijoms. Tokiu 
įbudu valstybė butų turėju- 
jsi tas pačias pajamas, o ne- 
j turtingesnieji taksų mokė
tojai butų turėję mažiau 
mokesčių mokėti. Bet de- . ... . ,
mokratų partija pati šito ,,JO.S 
prezidento pasiūlymo nepa- Pa,m,ro Ercdi-Togliatti 

Įrėmė. Balandžio 18 d. Italijoj Į-
Prezidentas dar siūlė, kad vyksta labai svarbus rinki- 

|iš surenkamų mokesčių per- mai. Jei komunistai rinki- 
teklių dabar butų mažina- mus laimės, arba jei jie pra

-as.

AR VALDYS ITALIJĄ?
muosc Sibiro kraštuose bet y.k.i .• K o Reg,*truo,i«?
lietuviai, negalėdami Preik' Z,r ,a,n,‘' mgSa,te., , ,Rus«os generalins konsu-
ėti savo skausmu tėvvnėš , e,J komu.n,?‘?. (i“' New Yorke paskelbė
spaudoje, ta išreiškia ' „t Z■=• B'!"1“ .praneša “links, vozna ukazą”. Jis įsako 
mūšy brolių leidžiamus lai- nauJ1eną . Ji yra toki: : Amerikoj gyvenantiems lie 
kraščius Amerikoje ir visa- ^etroitietė Stefanija Ma-
me pasaulyje. Musų tėvvr.ė ažsimanė ruošt “deba- 

• ' tus su tremtiniais”. Bet šie 
pabūgę ir nuo “debatų” at
sisakę !

Pažįstu tą Detroito mer-

tuviams užsiregistruoti. 
Kurie nesiregistruos, pra- 

sovietine polietvbe”.
’ ’ ’ tos “pilie-

ras ‘
O kas ir kada 

tybės” norėjo?
Net užgrūdinti 

Patriotei jos nėra prašę! 
Tok j Prūsei ką-Vabalą ir su 
vėzdų nenuvarysi registruo-

........... ..........  , i tis.
-!u užmokėti '*?„kaip.Falė- pasiryžusi apįintpTa'ttbų Išmintingi Amerikos lie- 
.1U užmokėti, tai nežinau. Lietuvą”. Tuviai nusispiaus Į ši ukazaboksu Hetuvi5kn’V1U* k\’rie Juok?s ir kliokis — ši-; Je„ ^paklausė “tautos^ 
Kai hnnt1 ,k , sPaud°s- toks heroizmas! d.° Smetonos, kada šis už-
vi” iŠ kur nor?V K-elei' , Bet jis rodo ir kits* daly- p™an.e registruot Amerikos

tai?u?n?n- ką. Varniuke panūdo ap- Ttuvius- Dar mažiau jie
skaitome Be? n?? bureli ir ?!nti pozicijas tokių komu- klausys. Stalino klapčiukų.
nvtlė Todėjll- ,ete’ .n,zmo žalnieri«. kaip Bim- , ?uosl.u I»b «• pinigą tam
ny >e.Jodei n noieciau gau- ba, Mizara, Pruseika ir jų stal,ncui> kuns man atneš

“visokorodija” Paleckis! !fvo re£istracijos certifika-

ir ten gyvenantieji broliai 
kenčia nekaltai.

Tekių Įspūdžių pagautas
klausiV’ ar ne* ffažėlę. Pas ją juros “pepo 

galėtumėt man siuntinėti ir tik lašelis sveiko senso.
nuolato* **m? " Tai eilinė komunistų zyiio-ji” kainuoja ’ k\ek toja’ Pa?ak Bimbos’ ^uvo
j . ainuoja, rx.t kaip gale- nasirvžnd -jrvm'nt;

jūsų

mos valstybės skolos. Per ves tiek atstovų, kad galės ri laikrašti nuolat. Su pa
kąrą Amerika tiek daug trukdyti parlamento darbą, garba. Vincas Baniulis. Ko verti tokie Žalnieriai? tą.

Stalino

St. Strazdas,

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Keletas faktu apie Floridą kiais religiniais obalsiais. 
štai keletas tokių užrašų:

‘‘Melskitės, nes Jėzus Kri
stus ateina!”

“Laimintas vra tas, kuris 
dirba ir meldžiasi

“Kas žino šventrašti (bi
tam nėra ko bi„o-

gei-

lš sniego pusnynų į žaliuo- apmokamas tiltas arba kel
iančius laukus tas. Kiekvieno kelio biznie-

Pats pirmučiausis ir stip- riai yra susiorganizavę ir
liausis Įspūdis, koki žmogus skelbia, kad tas kelias yra bliją), 
gauni važiuodamas žiemos “geriausis.” tis!’’
metu iš šiaurės i Floridą, tai Pavyzdžiui, išvažiavus iš ”Kas isgers paintę d
klimato skirtumas. New Yorko, gazolino sto- nės, tas degs pragaro sieroj

Mes (aš ir žmona) išva- tyse jau siūlomi gražiai per amžius, 
žiavom iš Massachusetts spalvuoti kelialapiai, ku- “Saugokis velnio! ’ 
vasario 15 dieną Bostone riucse rekomenduojamas Ir taip toliau, 
sniego pusnynai stovėjo 130-to numerio kelias per Važiuojant per Georgiją, 
aukščiau galvos. Bet priva- New Jersey. Jei tuo keliu neteko pastebėti nei vieno 
žiucjant Philadelphiją, pa- važiuosi, tai pamatysi, kad policmano. Ir čia niekas ne- 
kelėse jau pradėjo rodytis ties Pennsville jis pasibai- streikuoja. Velniu baugina- 
žaliuojanti žolė. Pravažia- gia. Tenai jau reikia statyti mi ir Kristum raminami, 
vus Washingtoną, Virgini- automobili ant kelto ir kelti juodi vergai čia paklusniai 
joj sniego jau nesimatė, o per juros Įlanką Į antrą pu- veika savo jungą ir tikisi 
Georgijcs miškuose jau ža- sę. Pasidaro laiko trukdy- susilaukti už tai atlyginimo 
liavo krūmai ir laukuose mas ir neparankumas, bet “dangaus karalystėj 
ganėsi gyvuliai. kompanijai, kuri kelia auto- Truputis Floridos istori os

Jacksonvillė yra pirmuti- mobilius per vandenį, pasi-
lio minctno t pinl'l-nl r* Q k»i'7Tlic riZkC l'.’Ž

Pirmutiniai Floridą 
čo Ispanijos jtirimnKai, 
karžygiui Fonce de Leonui 
vadovaujant, ir toj vietoj,

dvi <x- 1-nis miestas Floridos šiaurėj, daro biznis, nes už keltą 
Čia jau buvo tikrai vasaris- reikia mokėti. Pavažiavus 
kas oras — žmonės vaikš- toliau, kelias vėl pasibaigia
čiojo vienmarškiniai, be ir čia jau reikia samdyti lai- kur jie išlipo, pastatė mies- 
skrybėlių; termometras ro- vą, kad pervežtų automobi- teii, pagadindami ji Šv. Au
dė *82 laipsnių karščio. Lau- lį per Chesapeake Bay, ku- gustino vardu. Tai buvo 

ris yra keliolikos mylių plo- 1513 metais. St. Augustine 
čio. Be to, reikia apmokėti dabar yra pats seniausia 
keletą tiltų. miestas Jugtinėse Valstijo-

Turistas stebisi, kodėl šis je. Ispanai pavadino šitą 
kelias buvo rekomenduoja- kraštą Floridos vardu, kas 
mas, visai nepastebėdamas, reiškia žydinčią žemę. 
kad tūli biznieriai daro iš Iš Augustino miesto Pon- 
to pelną. ce de Leonas darė ekspedi-

Geri ausis kelias via cijas i krašto vidurį, ieško- 
“Route 1”, kuris iš Naujo- damas pasakiškojo “Jauny- 
sios Anglijos eina per Nevv stės Šaltinio”, nes jis manė,
Yorką, Philadelphiją, Balti- kad be tokio šaltinio šis 
morę, Washingtoną, Rich- kraštas negalėtų būti amži- 
mondą, Jaeksonville, Mia- nai jaunas, visada žaliuoti 
mi ir iki pat Key West, iš ir žydėti. Žinoma, tokio sai
kui- jau tik 90 mylių (van- tinio jis nerado. Bet, kaip 
deniu) belieka iki Kubos. paminklas tiems jo žy-

Bet ir šituo keliu važiuo- S*ąms, dabar Augustino na, Palm Beach,

luti žaliavo daržovėmis.
Nuo Jacksonvillės iki 

Miami reikia važiuoti dar 
350 mylių i pietus. Važiuo
jant šita kryptimi, gamtos 
vaizdas griežtai kinta. Rio
gso dideli pušynai; bet pu
šys jau kitokios atmainos— 
pietinės; jų spygliai ilgi, iki 
6 colių: skujos didelės ir 
gražios. Apačioje, tarpe pu
šų, kaip Lietuvos ajerai, ža
liuoja palmetės, žemės pa- 
viršis plokščias—jokio kal
nelio. Pravažiuoji 50 mylių 
ir nepamatai jokios gyvy
bės, nei naminės, nei lauki 
nės. Vienintelis civilizaci-

VAIZDAS IŠ POTVINIU KRAŠTO

Viduriniųjų Vakarą valstijas ši pavasarį ištiko smar
kus potviniai, kuriuose žuvo keliosdešimts žmonių. 
Paveiksie patyti Vassar miestelis, Michigan valsti
joj, kur žmonės tik laivukais begali susisiekti.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pa j ieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš

kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieško ir iš kur.

Petkunas Petras iš Troškūnų vai. 
Panevėžio ap., Chicagoje.

Piioplys Viktoras iš Vilkaviškio 
ap., Chicagoje.

Povilonis Juozas ir Stasys, New 
Yorke.

Šaltis Antanas, Šaltaitė Ona ir ki
ti vaikai Jurgio šalčio, iš Kražių v.

Stancelis Jonas ir Basė iš I-auku- 
vcs, Chicagoje.

Strazdausitas iš Kuršėnų m., Šiau
lių ap., Chicagoje ir jos sūnus.

Šviesa Juozapas iš Radviliškio.
Sajus Juozas ir jo sūnūs Edvar

das, gyv. Nevv Yorke. išvyko iš Rad
viliškio vai., Šiaulių ap.

Saladžius V., kilęs iš \ yžuonių, 
Utenos ap., prašo atsiliepti gimines 
ir pažįstamus.

faetksnas lomas iš Dzūkijos, ro
dos gyv. Detroite.

Šliupas iš Biržų km., Kuršėnų vai. 
Šiaulių ap.

Staxaiiis ar Stankaitis iš Maniu
sių km.. Gruzdžių vai., Šiaulių ap.

Strimaitis Vincas ir žmona Kar- 
muziutė Veronika, iš Keturvalakių 
km.. Vilkaviškio ap.

Strolia Petras iš Šimonių vai., 
Panevėžio ap.

Tamaševicienė - Lukšytė Marytė 
iš Alytaus ap., ir vyras Tamaševi- 
čius Antanas, gyv. Baltimore.

1 Truškauskaitė Marija iš Vilkaviš
kio vai.

Truškauskas Povilas iš Vilkaviškio 
ap.. Pittsburghe.

I Tirevičius Juozas, iš Platelių vai., 
Kretingos ap.

raskauskas Jonas iš Vilkaviškio 
ap.. gyv. Waterbury, Conn.

Urba Antanas iš Naujamiesčio v., 
Panevėžio ap., Chicagoje.

Urnevičius Mykolas iš Šunskų vai. 
Mariampolės ap.

Pajavonio
Yorke.

Damauskas Petras iš 
va!., Vilkaviškio ap., New

Dakinevičius Anupras, Vaclovas ir 
Zigmas ir Dakinevičiutė Marija iš 
Trakų ap.

Dalbokas Klemensas iš Krakių v., 
Kėdainių ap.

Denadaviciutė Agnieška ir Magda
lena abi Stankevičienės iš Pakuonio 
vai.. Kauno ap.

Doblis < Doblvtėl-Jeszlis Barbora 
iš Gargždų ir vyras Franz.

Dorelaitis Jurgis, Brooklyne.
Geronaitienė - Šičkutė Eleonora 

(Levusė).
Gricius I>eonardas. gimęs Ameri

koje, lankėsi Lietuvoje 1629 metais.
Grigaravičius Pranas iš Grinkiš

kio.
Jablonskaitės dainininkė Chicagos 

teatre, duktė Juozo, kilusio iš Griš
kabūdžio vai., Šakių ap.

Jagminas Adolfas, Kazimieras ir 
Konstantinas.

Jagminas Jonas, sūnūs Vinco, Chi
cagoje.

Jancevičius Antanas iš Tverų vai. 
Telšių ap.

Jankauskas Matjošius ir Simas iš 
Alvito vai., Vilkaviškio ap.

Jesevičiutė Judita iš Višakio Ru
dos vai., Mariampolės ap.

Kišonas Stasys, Philadelphijoje.
Klamm - Kvlaitytė Anna iš Nau

miesčio vai., Tauragės ap., sūnūs 
Liudvikas ir duktė Emma.

Kondrackis Juozas, gyv. Hartford 
Conn.

Kralikauskas Pranas iš Žiežmarių 
vai., Trakų ap.

Liutikas Bonas ir Liutikaitė Mari
ja iš Gargždų vai., Kretingos ap.

Macaitis Augustas iš Raudonės v., 
Chicagoje.

Marčiulynaitė Julija iš Balberiš-

Lau- dukteris.

ir Ma- kio vai., mokėsi Prienų gimnazijoje, 
Jono ir ' gyvena Avis, Pa.

I Marčiulynas Pranas iš Balbcriškio 
vai., jryv. Avis, Pa.

Micevičienės.
Mikalauskienė <Mrs. Ailolph Mi- 

chalowsky>, jryv. Chicagoje, Wash- 
tenaw avė.

Monkienė (Monkusl-Anužaitė Jad
vyga ir Monkus Jonas, kilęs iš Šiau
lių ap.

Narijauskas Juozas, irai Philadel- 
1 phijoje.

Neumann Kari, Philailelphijoj.
Pacevičius Antanas ir Bernardas.
Pacevičius Vytautas iš Aukštadva

rio vai., Trakų ap.. Philadelphijoj.
Plikunas Jonas ir Karolis ir sesuo 

Schuhman Anna iš Veiverių vai., 
Mariampolės ap., New Yorke.

Račkauskas iš Girdvainiu km., Rie 
tavo vai., Telšių ap.. pyv. New 
Yorke.

Račkus (Račko) Jokūbas, Petras ir 
• sesuo Jadvyga.

Radėnas Juozas, apie 85 m., ir jo 
šeima. jryv. Chicagoje.

Ramanauskas Juozas ir jo sūnūs 
Žutautas Juozas iš Švėkšnos. Pranas ir duktė Jadvyga, Chicaproj-
Zabarsku iš Svėdasų, giminės pra- Ramonaitis Jurjris, Detroit. 

šomi atsiliepti. Ramonis Juozas iš Biržų ap.. Krin
Z.lanauskas (Sdano). Adolfas. A- cino vai.

’eksas, Edvardas ir Zofija, išvyko iš Roman - Cibenti Romualdas, jryv. 
Ryjros. jryv. Milwaukee. Philadelphijoje ar Pittsburjrhe.

Urnev ičiutės Konstancija 
rija ištekėjusios, dukterys 
Onos,

Vitkauskas Juozas, gyvenės 
S. Union avė., Chicagoje.

Volungevičius Jonas ir Juzefą iš 
Merkinės, Bostone.

Vilimas Vladas iš Kruopių vai., 
Šiaulių ap.

Vitkauskienė - Pranckevičiutė An- 
to<ė iš Mariampolės ap.

Žilinskaitė iš Pilviškių vai., Vilka
viškio ap.

Varnauskas Steponas iš Kražių
v*l-Vidginis Stanislovas iš Lygumų Dvi gvvena vai.. Šiaulių ap., New Yorke.

1732

prasvilpia iš priešingos pu- pūkely pastatyta lenta kaip >ra W laikų g.nk ų latve- gju H mirė čia Jurgis Ka
sės automobilis — tai koks namo siena, ant kurios .u ir kitų dalykų. Yra įjr?au?j.;a? žinomas visiems
turistas nešasi atgal i šiau- sieksninėmis raidėmis užra- taipui atidengtos indijonų Baltimore^ " lietuviams bJz-
rę. “ švta: “Route 17 — geriau- Kapinės, kuriose matosi nuo-

Vaizdai nykus ir daro sias kelias į Floridą!” iš gi. užprezervuoti raudon-
slėgiančio įspūdžio, tikrųjų gi jis yra vienas iš kaulai. Ir yra pastaty-

Skaitytojas čia gal pa- prasčiausių kelių, nes eina 135 išdidus Ponce de Leono 
klaus, kodėl tat žmonės į tą Per pelkes, daugybę keltų paminklas. Parkas pavadin- 
Floridą važiuoja? ir tiltų, visos tos priemenės “Fountain of Youth.”

Žmonės važiuoja Flori- ^.kai prastos, tiltai medi- J1 ^sas Š.v- Augustino 
don dviem sumetimais: vie- siauri, ir kai rei- įmestas sianchen turi mu-
ni bė^a nuo balčiu cralei®ti biu pįasilenkti su kitu auto- z.ejaus pobūdžio. Labai į žlemASrSte o kiti mobilium, tai darosi baugu, dcmi trobesių hCpt-t,,,- 

Kai Kad neįvyktų nelaimė.vejasi juos išnaudoti, 
ateina pavasaris, kai šiau- Kam gi ta lenta skelbia, 
rėje pasidaro šilčiau, tada kad tai “geriausis kelias?” 
grįžta ir vieni ir kiti. Bet Tam, kad visokie biznieriai 
grįžta jau nevisi. Daugelis prie to kelio galėtų iš jusi; 
čia pasilieka. Žinoma, pasi- pasipelnyti.
lieka ne Floridos dykumo- Taigi, iei kas projektuoja 
se, bet miestuose. Pajūrio važiuoti Floridon iš Nauio- 
miestai labai gražus ir šva- sios Anglijos ar Nevv Yorko 
rus. automebilium. tegul ima

Kuriuo keliu važiuoti? ‘.‘lI?oute r\belią laposi jo 
Kas važiuoja Floridon 1*<1 Pat °-

automobiliu pirmą syk, tani Jėzus Kristus ir vergai 
svarbiausis klausimas

ores lietuviams oiz 
nierius ir mKj visliom erės 
darbuotojas. Velionis atvy
ko į Ameriką prieš 40 metų 
ir visą laiką gyveno musų 
mieste. Turėjo laikrodžių 
taisymo bizni ir buvo pla
čiai žinomas.

Velionis priklausė prie 
daugelio lietuviškų organi
zacijų, per daugelį melų bu
vo Taupymo-Skclinimo ben
drovės direktorium ir atsto
vavo D. Kun. Gedimino 
draugiją Baiiimorės Lietu 
vių Organizaci

Velionis daug yra dirbęs 
vo pardavinėjami juodi Lietuvos laisvinimo veika- 
vergai.. Be to, čia 5 ra labai Juose, ypač per pirmą pa- 
i d omus akvarijumas, kur saulini kai a n paskui po ka- 
išvystė Uja Tolstojus, gar- 10 dau? dė>0?i prie Lietv:‘ 
saus rusų rašytojo anūkas. vcs paskolos bonų platmi-
Čia galima pamatyti keis- ™°- n?ai ,tli lietHvn? 
čiausiu juros ęyvunu knvęjnc n va daug’ kam

~ —4-------- ~ užrašinėdamas

architektura 
ir visas miesto planas. Šalia 
miesto tebėra dar užsilikusi 
ispanų pastatyta tvirtovė, 
kurioj jie^gindavosi nuo in
dijonų užpuolimų, o vidury 
mieste galima dar matyti 
vergų rinką, kur vėliau bu- 

juodi

uz jo darbštumą ir rūpini
mąsi musų visuomeniškais 
įeikalais. Netekome didelio 
r r.trioto ir švietėjo, nes ve
lionis daug vra dirbės 
skleisdamas rašto žino)imą. 
Apgailestauja jo šeima, visi 
draugai ir Paltimorės lietu
viai. Tebūnie jam ramybė 
ilsėtis. Vera Mikusau;kas.

Anužaitis 
Bauža iš 
Bendžius, 

kių ap.
Bičius (Buzauskis) Andrius 

Juozas iš Trakų ap.
Butvilas Konstantinas, turėjo 

mens tąsymo dirbtuvę Chicajroje
Čepas (čekavičius) Adomas

Pranas.
Slavikų vai.. Šakių ap. 
šeima nuo Slavikų, Ša-

ak-

u Tarvboje. daryta
nešta, kad

LAV/RENCE, MA 33.

Atitaisau Klaidą
Laike Lietuvos nepriklau

somybės minėjimo, renkant 
aukas, užrašuose buvo pa

klaida. Buvo pra- 
Mrs. A. Lapins-

ir Mr. J. Neverdauskas

Kėdainių ap.. jrvve-

Dabric! as .Juozas ir Jurjris iš Bar
do ap.

Petras iš Garliavos vai..

Surviliškio vai., 
nęs Liepojoje

Pajrilis 
Kauno ap

GRAŽI AUKA LIETUVAI 
LAISVINTI

Šakenis Stanislovas iš Telšių ap., 
Chicagoje.
TSdano (Zdanauskas) Adolfas, Alek
sas, Edvardas ir Zofija, išvyko iš 
Ryžtos, kvv. Milwaukee.

Šičkutė - Geronaitienė Eleonora 
(Levusė). _ _ _ b

Stankevičienė Ajrnieška ir Magda
lena abi Dentdavičiutės iš Pakuonio 
vai.. Kauno ap. _ .

Stravinskienė - Bosiutė. gyvėnusi 
R. F. D. 3. East Minės, Pottsville, 
Pa.

Tukis iš Daubiškių km., \ iekšnių 
vai. , - -1

Urba Jonas. Ctfica^oje. *
Urbonas Jonas, sūnūs Benedikto, 

Chicajroje.
Valinčius Feliksas iš Kalvarijos 

vai.. Mariampolės ap.
Ve'vekis Stasys iš Paškuvėnų km..

kas
“Keleivio 

draugai 
mošai

skaitvtojai, Ll\okės.vaL.•L ’ Venslavieius iš
-Jurgis ir Ona Tu- 

įš Dover-Foxcroft,
Aly-Birštono vai., 

s ap.. Brooklyne. 
isakavičius Nikodemas iš Šven

Me - p:isiunlė mums $25 i,: 
ezia.vta n paskelbta, kai . i.Qa rinimi 20 do-<52 raše. kad iš tų pinigų 20 do...įAato p - 2. Lz Klaidą la- , . Rj . .,ntram Lietuvos 
bai atsiprašau ir ,ą autai- ;a-inimo vajui. Iag.

_________ M- Stakiai.- ke drįJ G Tumofai dar ra-
šo: “Mažų pagelbės, kad 

Ar žinai, lietuvi, kad A- greičiau užspringtų Džugas- 
merikes lietuvių Taryba vili? berydamas laisvas, 
vvkdo Antrąjį Lietuvos Gel- tautas”.
b c įmo Vaju? Paremki

• i savo dosnia auka, 
vvnė Tau. bus

o
dėkinga.

tad
Tė-

taus
Visafcavičius Nikodemas iš 

čionių ap.
Wilson Kari. Philadelphijoje. 
Ieškomieji arba apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti į:
Čonsulate General of Lithuania

41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y.

TTvrrrnrTrr»ToviTrTTrw

Dalykas, matote, yra toks, naikinta ir juodukai forma- rida 
kad kiekvienas kelias yra liai oV

WORCESTER, MASS.

CRESTNEY’S
CANTEEN

dinės budos niukso ant ke- nė nutiesti pajūriu geležiu 
turiu kuolų, dažnai be durų kelį ir pristatyti viešbučių, 
ir be langų, niekad neda- Kai atsirado geležinkelis ir 
žytos ir vėjo sukraipytos. viešbučiai, Florida pradėjo 
Baldų viduje nėra. Vaikš- augti ir plėstis kaip muilo 
cioja juodžiai basom ko- burbulas. Augo 

tik ’ ” ‘ - ir sprogo.
VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokią Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama Ir "Keleivis” 

pavieniais numeriais 
90 MILLBURY STREET

jom ir tik nekrikštytą kūno sprodo ir vėl augo Indijonų 
dalį skarmalais prisidengę, karai, uraganai, finansiniai 
.. Y181. , Jau snkrikš- krachai ir kitokios katastro-
cioninti ir labai dievobai-1 fos sekė viena paskui kitos, 
mmg!, labai bno velnio. Ir Bet po kiekvienos nelaimės 
išrodo, kad dėl šitokios jų Florida vis kėlėsi i« eriuvė 
bukJės daugiausia yraįkalta šių, lyg tas pasakiškas fe- 
rehgija. Prie visų kryžkelių, mksas iš pelenų, ir kūrėsi iš 
prie skersgatvių, ant telefo- naujo. Taip atsirado tokie 
no stulpų ir ant tvorų yra garsus pajūrio miestai kaip 
pnkalineta lentų su viso- Daytona Beach Nevv Smyr-

c'KELEIVIO” KALENDORIUS

“Keleivi? turi išleidęs didelį Kalendorių 1948 me
tams Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingų 
patarimu, infonnacijų, eilių, paveikslų ir visokių pa
siskaitymu. Yra arti 109 puslapių rašto.

Kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus galima 
prisiųsti kartu su prenumerata ar atskirai. Siunčiant 
pinigus Laitu prenumeiata įeikia p<ižymėti. kad 
užsisakote kalendorių, nes kitaip visi pinigai bus pa
skaityti už prenumeratą.

Kalendorius jau siunčiamas visiems užsisakiu
siems. Kviečiame visus nieko nelaukiant užsisakyti 
kalendoriu, kad jį gautumėt kol da neišsibaigęs. 
Užsakymus prašome siųsti,
“Keleivis”

636 E. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

Šita gausi auka tuoj pat 
buvo persiųsta Amer. Lie
tuvių Tai-ybai į Cbicago, o 
aukuotojams garbė, kad 
taip nuoširdžiai dedasi į 
Lietuves vadavimo darbą.

“Keleivio” adrrin.

TEATRO LUBOS IGRIU- 
VO, 30 SUŽEISTU

Kaiuas City viename mū
viu teatre per Velykas į- 

I griuvo lubos ir sužeidė 30 
žmonių. Teatras buvo pil
nas žmonių, kada lubos 
] radėjo grhiti. 20 žmonių
tuoj pat buvo 
goninę, o 10 
sužeisti.

nuvežti į li- 
buvo lengviau

Musų tėvų kraštas Lietu
va buvo ir bus laisva. Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir ios 
vykdomas Vajus. Paremki, 
tautieti, tad jos darbus!

z

i Darbas
Užsisakyki! kultūros ir 

visuomenės mokslų žur
nalą '‘Darbą".

“Darbą" "leidžia Lietu
vių Darbininkų Draupju. 
South Bostone.

“Jau pasiroJė "Darbu” 
trečias numeris ir gau
nama. musų jstaisoje.

“Darbo" metinė prenu
merata vienas doleris. 
Pavienė kopija—25 rent.

čekius ir Money Orde
rius rašykit LDD iždinin
ko Wm. V. A nešta var
du ir siųskite sekamu ad
resu:

DARBAS
Hrnadway

So. Boston 27. Mass.

dULLajuuuuuuc.
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Didelis Atradimas
Kali f orn i j os universiteto 

fizikos mokslininkai pa
skelbė pasauliui didelę nau
jieną. Jie sakosi padarę at
radimą, kurs yra tokios pat 
o gal net ir didesnės svar
bos, kaip senai jau padary
tas atomu skaldymo atradi
mas.

Ne visi gal atsimename, 
kad "atomu skaldymas” jau 
senai buvo mokslininkams 
žinomas. Platusis pasaulis 
apie "atomų skaldymą” iš
girdo tiktai tada. kada Nau
josios Meksikos, o vėliau ir 
Japtni os miestuose pradė
jo sproginėti atominės bom
bos. Fizikos mokslininkai 
iau daug anksčiau, nuo

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike!

—Sveikas, tėve. sveikas! 
Aš nesitikėjau, kad taip 
greit iš Floridos sugrįši.

—Jes, vaike, sugrįžau.
—Nepatiko?
—Ir patiko ir nepatiko, 

Maike. Fliorida yra šiltas 
kontras. Kai Bostone ar Či
kagoj žmonės kasa sniegą 
ir šildoti prie pečių, tai Flio
ridoj svietas maudosi arba 
marškinius nusiėmę volioja
si ant žolės. Iš tos pusės bu
tų nesiekta, Maike. Ale kai 
pažiūri žmogus B kitos pu
sės, tai čia nėra bažnyčios, 
nėra zakristijono, nėra su 
kuo išsigerti, -vienu žodžiu 
- -dūšiai nėra jokios padė
kos. Tau | arašiau dvi gro- 
matas, ale nuo tavęs atsa
kymo negavau. Taigi pasta- 
navijau grįžti ir. taip s •- 
kant, asabiškai su tavim pa
sikalbėti.

—Labai malonu, tėve.
—Olrait, Maike, jeigu tu 

sakai, kad malonu, tai aš 
raidavei ir duosiu tau vieną 
klausimą. Vot, pasakyk, ai
tu skaitai Čikagos fašistu 
“Velnį?”

—Tėvas, turbut. turi gal
voje “Vilnį?”

—Gali būt... Biesas gali 
juos ten žinot...

—Bet “Vilnį’’ leidžia ne 
fašistai, tėve.

—O kas?
—Komunistai.
—O ar tu gali man išvi- 

rozyt, koks tarp jų dipren- 
sas?

—Tiesa, tėve. jų taktikoj 
skirtumas nedidelis: komu
nistai eina fašistų bei na
cių pėdomis: bet jie skiria
si savo spalvomis.

—Maike, nors aš moks
liškų knygų neskaitau, ale 
vistiek suprantu, kad spal
vų skirtumas tai tik aki
ai dūmimas. Vot. aš galio 
tau duoti tokį priklodą: per 
Velykas žmonės dažo kiau
šinius visokiom spalvom. 
Bet ar tu paimsi rudai nu- 
malevotą kiaušinį, ar rau
donai, vistiek kiaušinis bus 
kiaušinis, o ne šolderis. Tai 
taip yra ir su fašistais. .Mai
ke: ar jų marškiniai rudi, 
ar raudoni — vistiek trs 
pats velnias... Bet n? tas 
man šiandien rūpėjo, vaike. 
Šiandien aš nore au tik pa
klausti tavęs, ar tu skaitai 
tą raudonųjų Čikagos fašis,- 
tų gazietą, ką mano kūmas 
tryškietis vadina "Velniu?"

—Ne, tėve, aš to laikraš
čio neskaitau: bet ką jis ra
šo, aš žinau.

—Na, tai pasakyk, ką?
—lis aiškina, tėve, kad

dama. Žiūrint j ją nespecia- 
listas nieko nepatirs, bet ži
la vams fotografija, tur būt, 
daug ką pasako. “Meson’ai” 
ra labai mažučiai medžia

ms ar jėgos dydžiai, juos 
galima matyti tiktai foto- 
erafi'os plokštelėj, padidi
ni s ; aveikslą kelis šimtus 
kartu. Sako, tas paveikslas 
ra labai svarbus, nes tiktai 

••p-e-i .n ai” duoda tokius 
paveikslus fotografijos plok 
stelėj ir pagal tą lengva pa
sakyti. ar “ciklotronas” pa
gamino mesonus ar ne.

Kalifornijos mokslininkai, 
kurie pranešė pasauliui apie 
srvo atradimą, kartu pažy
mėjo. kad atradimas yra 
padarytas tarptautiniu mok
slininku. bendradarbiavimu. 
Pirmas mokslininkas, kuris 
pagavo pagamintus "mėso
mis” fotografijos plokšte
lė e. yra jaunas brazilietis, 
Dr. Gioulio Lattes, 23 metų 
amžiaus. Jis pirmas pagavo 
"meson’us” šių metų vasa
rio 21 d. Tas iaunas brazi
lietis studijuoja Amerikoj 

gaudamas Rockefel-

No. 13. — Kovo 31 d.. 1948 m.

TA1P SPROGSTA NAUJAUSIOS BOMBOS

1929 metu. plačiai kalbėjo
ir diskutavo atomų skaldv- Mokslininkai Dr. Gioulio 
mą ir su tuo vokiečiu moks- Lattes, brazilietis (kairėj) 
lininkų atradimu rišo dide- Dr. Eugene Gardner. 
liūs lūkesčius fizikos moks- amerikietis, kurie pirmieji 
lo ateičiai. Dabar žinome, pagavo “mesonus” labora- 
kad iš laboratorijose daro- torijoi. Jie dirbo garsių 
mo "atomo skaldymo” gimė mokslininkų. E. O. Lawren- fiz’iką>

lerio stipendiją (pašalpą).
Ką mekslir.inkai darys to

liau su savo atradimu, kurs 
nuskambėjo po visą mokslo 
pasaulį, kaipo didžiausia 
naujiena? Jie atsako, kad 
dabar jie bandys pasidirbti 
dar galingesnį energijos 
Šaltinį, kurio elektros jėgos 
įtempimas sieks net 10 bi
donų voltų ir su ta mašina 
ie bandys padirbti mėso

mis, arba atomo branduolio 
šipulius, ir tada atsidėję 
. uos studijuos ir aiškins ato-

galingiausias energijos šal- ce. E Dr. J- B. Fisk, vado- 
tinis. kurs šiuo tarpu reiš- vybėje. 
kiasi dar tiktai griaunama- ; ~ '
me darbe, atominės bombos Jam Jėgą laikyti aplink sa- 
formoje. Bet ateityje gal ir ve elektronus.
kasdieniniame gyvenime 
atominė energija vaidins 
didelį vaidmenį žmonių gy- 

pasauly yra tik dvi žmonių venime.
Kategorijos: vieni, ką garbi- Koks gi gali būti atradi- 
na Rusijos Staliną, o kiti. mas, kurs yra tiek pat, o gal 
ką jam priešingi. Pirmieji net ir svarbesnis, kaip ato- 
turi j asavlį valdyt, o pasta- mų skaldymas? Kaliforni- 
rieji turi būt likviduoti. jos universiteto mokslinin- 

—Gali būt. .Maike, kad kai. Ernest O. Laurence ir

Mokslininkai sako, jie per 
10 metų bandė pasigaminti 
“meson’us’’ laboratorijose, 
bet tas jiems nesisekė. Da
bar pasisekė ir todėl jie 
skelbia pasauliui džiaugs
mingą žinią. Kalifornijos 
universiteto. Berkley mies
to laboratorijos buvo
mcsios pasaulyje (ar gal tik 

Dr. James B. Fisk, ftafat- Vakarų p:šaulyje), kurioms 
nori. kari taip butų; bet jie sako plačiu pranešimu, kurs pavyko tą padaryti. Tos la- 
prirašo ir kitokių dzivulion- buvo viešai paskelbtas prieš *)oratorijos "meson ams ar 
gų. Būdamas Flioridoj pas tris savaites, (kovo 9 d.), mesotronams pagamint nau- 
vicną raudonbulši aš gavau Jie sakosi suradę jėgos šai- f °j° galingą elektros maši- 

sako

kulšiai šitaip galvoja ir gal 
kad. minio branduolio paslaptis 

ir pačias paslaptingiausias 
gamtos jėgas.

J. Sabinskas.

Bandymai su naujausiomis bombomis buvo daromi 
Eglin, Texas oro bazėje. Viriu j matyti, kaip bomba 
atsidaužusi į žemę sprogsta ir išnešioja galybę že
mių į visas šalis, o apačioje kitos sprogstamos me
džiagos bomba meta į šalis daug karštų liepsnų.

MARGUMYNAI

Čikagos gazietiška. kuri tini. kurs laiko atomo bran- njL 4-000 toniJ “ciklotroną”, 
kad po Stalino vai- dvolį krūvoje. Į<urs gamina elektros jėgą

ižia Lietuvos žmonės turi Kain i-,,, <rirrUio 380 milionų voltų įtempi
daugiau doleriu.

Nespecialistui, visi tie 
yra ne kas kitas, kaip labai skaičiai, “mesonai” ar “me- 
ir.ažas branduolis, apie kinį sotronai", milionai voltu ir

Iš GYVENIMOpo Manno vai- (troli Krūvoje.
Kaip jau esame girdėję, 

ų. negu mes mažučiukai atomai, iš kurių 
jų lu nn .AmeriKOj. vra sudarvta visa medžiaga,
Maike, pasakyta visai aiš
kiai. Sako, vienas amerikie-
i< įju-iuntęs savo giminėms sukasj elektronai. Atomo “ei k lotronai” skamba, kaip pardavėją, sako: 
svenrionių ujezdą 5 dole- skaldymas buvo ne kas ki- koki pasaka. Eilinis žmo- —Suvyniok man šituos 

tas, kaip atskyrimas bran- gus pirmiausiai kelia klau- du kepaliuku duonos. Už- 
duolio nuo jį supančių elek- simą, koki bus praktiška mokėsiu vėliau, nes 
tronų. Bet kas laiko patį nauda iš to naujausio atra- mano vyro “pėdė”.

—Ne. madam, sako pai
ri!*; pimgų kaip šieno. -Jei- j^ga laikvti anlink save bė- atsako trumpai ir storai: davėjas. Mes kredituojame 

šiuo

Nesenai į vieną valgomų 
daiktų kiautuėę atėjo jauna 
moteris. Nuduodama esanti 
linksma ir šaipydamiesi i

rius, tai gavęs tokį 
mą: "Dcnkiu už 
ale daugiau pinigų 
ha po

atsaky-
[ »enkinę. 
nesiusk. rytoj

Stalino saule mes tu- branduolį ir kas duoda jam (limo? 
mgų kapt, šieno. Jei- jėga laikyti aplink save bė- atsako

juos reikia. tai galim c jojančius elektronus? “Jokios". Bent šiuo tarpu tlK tuos musų kostumerius.
nusiųsti dole- Mokslininkai sako, kad jokios praktiškos naudos iš kurie pas mus dažnai ateina

_ . t .... iems pavyko dirbtinu budu to nenumatoma. Bet ateity- viską perka. O tamsta
įsMrozvK man. kaip šitą pagaminti “meson’us” arba je? Apie ateitį šiuo tarpu dar tik pirmą kartą pas mus
r.a:c< įminsiu gazietos ob- jėgą. kuri laiko atomo nėra reikalo spėlioti. Juk atėjai. Ateik
arienrą reikia suprasti? branduolį krūvoje. Iki šiolei prieš 18 metų, kada buvo pinigų.

—Tą reikia suprasti, tė- “meson’ai” ar tos paslap- -f irmą kartą suskaldytas .—Kibą aš kvaila bučiau
ve. kaip paprastą bolševikų tingos jėgos pasireiškimas atomas, niekas negalėjo nu- eiti taip toli turėdama pini-
melą. buvo pagaunamas gamtoje, matyti, kokią praktišką £Ų.

— Bet kain tu, Maike, da- kaipo “kosminiai spindu- naudą (ar nenaudą) tas at- ..Tą pasakius
rodysi, kad'tai yra melas? Kai”, kurie pasiekia musų radimas duos pasauliui, ėjo.

* Man to įrodinėti nerei- žemę iš nežinomų tolimų Taip ir dabar. Apie praktiš- —o—
mu- \ Andai einu ir žiuriu, kad 

inin- žmonės ko tai ‘skubinasi, 
laborato- kai nekalba. Galima tik tiek Tūli nei bėga. kaip ant ko

dar
rir.

ir jums 
Na. tai (lai,ar,

kuomet turėsi

kvaila 
idan

moteris iš-
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kia, tėve. Tą įrodo patys žvaigždžių. Iki šiolei nebu- ką naudą ar pavojus “i 
bolševikai. Štai.* sugrįžęs iš vo pasisekę pagaminti kos- sų civilizacijai” mokslu 
Lietuvos Bimba tuoiau lei- minius spindulius

ke vai su vėžio liga. nes Lie- žinišką žingsnį” atominių ninkams pavyko pagaminti auKstas kopėčias prie tele- 
tuvos žmonės negali savo iš branduolių tyrinėjime. Jie “kosminių spindulių bom- ?rafo stulpo. Prisiartinęs 
tekliais tokia ištaigą pasta- sako, kad atomų mokslas bą”, kuri esanti 500 kartų arčiau supratau, kad tas da- 
tvti. Reiškia,* jie neturi pini- Jau yra toli pažengęs ir ma- galingesnė, kaip atominė y°ma išgelbėjimui katės, 
gu. Bet tai 'dar ne viskas žai beturi paslapčių, bet bomba! Jokių platesnių kun tupi ant viršaus stulpo 
tėve. Karo metu Amerika atomų branduoliu tyrinėto pranešimų iš Rusijos nefcu- ir kniauksi.
davė Stalino Rusijai pagal- jai vis dar klaidžiojo pa- vo gauta. Rusų mokslinin- x Vėliau patyriau, kad ka
bos už 11 bilionų dole 
Tai buvo paskola, kur
Stalinas prižadėjo po karo mo oranouous ir koki jėga inwi»iiini!RU8 spemm, nas —, • y*.iu.iu. i onei ji 
Amo rikai grąžinti. ' Dabar ji laiko branduolio formoje, tai per “kosminių spindulių Per porą dienų ant stulpo 
gi jis ne tiktai negali šito* Dabar tyrinėjimas bus pa- bomba " gimė jų laboratori badavo ir karts nuo karto 
I askelos grąžinti, bet prašė, lengvintas, nes dirbtinai ga- jose? įav£. . balsu “miau-miau”
lad Amerika paskolintų io Įima pasigaminti tą jėgą ar Amerikos mokslininką' sai1kesi pagalbos. Žmonės 
valdžiai dar šešius bidonus medžiagą (mokslininkai ne- savo atradimą paskelbė vie- Pf.st „^J.O; pranešė polici-
d( lerių. Visa tai 
tėve. kad bolšev 
čiai meluoja, kuomet jie 
plepa, kad Stalino vergai 
turi daugiau dolerių, negu 
laisvi Amerikos gyventojai.

—Na, tai (lenkiu, Maike, 
kad tu man taip gi*ažiai ši
tą biznį išvirozijai.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
skvriai.

Miliuliui  ----- \---< v MV1 . p - pv/liVI
:ai parodo, daro skirtumo tarp jėgos ir šai ir net davė pasauliui sa- roncija pasaukė gaisri 
•iku laikraš- medžiagos), kuri laiko ato- vo atradimo fotografinę ninku*«, kurie katę nuo stul 

i <juo<ja nuotrauką, kuri čia pride nn n"mini branduoli

Mesonų fotografinė nuotrauka, padidinta 600 
kartų. Stambesnės juodos dėmės, sako, esan
čios naujai pagamintų atominių branduolių ši
pulių nuotraukos.

po nukėlė 
Pagaliau, žmonėms skirs-

tanties, vienas italas pra
bilo:
—Mat kokis šurum-burun' 

dėl katės, o jeigu taip butu 
žmogus, tai niekas nė do
mės nekreiptų.

—Gyvybė, kiekviena 
vybė brangi, — kas tai'ri 
publikos atsiliepė.

D. T.

Remkit 
skelbiasi '

biznierius, kurie 
Keleivyje. ”

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Ke
leivi”. Metams $3.00.

' Musų “Žaliukai”
Amerika yra gal vieninte

lė šalis, kur visi popieriniai 
pinigai, dideli ir mažesni.

. yra “žali”. Tiktai “aukso 
certifikatai” čia buvo daro
mi geltonį, n šiaip) visi kįtį 
pinigai turi pagrindinę ža
lią spalvą.

Massachusetts atstovė 
kongrese, Mrs. E. N. Ro- 
gers, dabar sako. kad ji pa
siūlys išleisti bilių, kad pi
nigai butų spausdinami ivai 
rių spalvų. Kodėl nepadary
ti vieno dolerio pinigus ža
lius, dvejų dolerių — gelto
nus, penkių — mėlvnus ir 
t. t.?

Ar taip butų geriau, sun
ku pasakyti. Galima tiktai 
pasakyti tiek. ar pinigai bus 
tiktai žalios spalvos, ar 
margi, kaip geniai, jų vis- 
vien nebus daugiau.

Dabar Amerikos pinigus 
galima atskirti pagal skir
tingus paveikslus musų pi
niguose. Pabandykit, ne
skaitę toliau, pasakyti, ko
kių valstybėe vyrų paveiks
lai yra ant kokių ameriko
niškų pinigų?

Amerikos piniguose yra 
tokie paveikslai: 10,000 do
lerių banknotose yra Sal- 

»mon P. Chase paveikslas; 
55,000 notos turi James 
Madison paveikslą: 81,000 
notos — McKinley: $500 
notos — Franklino; $50 — 
Granto: $20 — Jacksono, 
$10 — Hamiltono, $5—Lin- 
colno: $2 — Jeffersono ir 
$1—Washingtono.

Pavaduo s Morfiną
Daktarai dažnai valioda

vo morfiną, kad sumažinus 
skausmą. Darant operacijas 
ar didelių skausmų su
spaustam žmogui duodavo 
morfino ir jis nuo to vaisto 
kuriam laikui nebejausdavo 
jokio skausmo.

Bet su morfinu yra tas 
nepatogumas, kad žmogus 
į ii Įpranta. Jei per ilgesnį 
laiką žmogus pradeda var
toti morfiną skausmui nu
raminti. su laiku jis į ji įp
ranta ir pasidaro “morfi
nistas” ir nebegali be jo 
gyventi. Ima ilgą laiką,.kol 
galima žmogų atpratinti 
nuo morfino.

Amerikoj dabar prade

dama vartoti Vokietijoj at
rastą vaistą “Amidone”, 
kuri čia vadina “Metha- 
don”, arba “an-148” ir ki
tais vaidais. Tas vokiškas 
vaistas taip pat nuramina 
skausmu ir kipk Huktani 
patyrimas rodo, jis daug 
mažiau yra pavojingas į- 
pratimo žvilgsniu. Bandy
mai su “Amidone” laike 
skaudžių operacijų ir kito
kiuose skausmuose parodė, 
kad jis visai tinka skausmui 
nuraminti.

—o—
Plieno “Kankynė”

Kada plieno dirbtuvės 
padaro kokią nors naują 
plieno mši, tai jos daro ban 
dymus su tuo plienu. Praei
tą savaitę General Electric 
kompanijos laboratorijos 
pranešė, kad jos jau 50,000 
valandų daro bandymus su 
viena plieno rūšimi, kuri 
buvo padaryta maišant plie
ną su molibdeno ir vanadiu- 
mo metalais. Nuo 1941 me
tų lapkričio mėnesio plona 
to naujojo plieno lazda yra 
laikoma po dideliu spaudi
mu, aukštame karštyje ir, 
bendrai, naujasis plienas 
yra visaip kamuojamas, jei 
tik nepasakyti “kankina
mas”.

Naujausia plieno rūšis no
rėta padaryti labai ištver
minga, kad iš jos galima 
outų dirbti turbinas. Pada
rius visus išmieravimus, at
rasta, kad naujas plienas 
yra labai drūtas. Bet, kad 
gavus visiško tikrumo, to 
j lieno gabalas bandomas 
pačiose sunkiausiose sąly
gose. kokiose tik turbinos 

i turi dirbti. Todėl 1,000 
laipsnių Farenheit karšty- 
;e nau’as plienas yra ka
muojamas, į jį veikia 6,000 
svarų spaudimas. Ir tas da
lomas jau 50,000 valandų! 
Kol kas naujas plienas ge
rai atsilaiko...

General Electric kompa
nijos laboratorijos turi ke
letą plieno pavyzdžių, kurie 
atlaikė net 100,000 valandu 

; visokių bandymų ir kanki
nimų. Tai yra plienas su 

Į nikelio ir chromijaus meta- 
ilų priemaišomis, kuris da
bar gana plačiai yra varto

jamas ir yra labai atsparus.
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Juozas Paknys
RAŠO V. RIMANTAS

(Pabaiga)
Juozas Paknys, trijų 

draugų lydimas, * išvyko iš 
Kauno likviduoti 
reigunų Jonavos

mas tai liaudžiai, iš kurios 
pats buvo kilęs, ėjo su ve
lioniu žingsnis žingsniu vi
są jo gyvenimą, lydėjo .1 

paskelbtąją nepriklausomy-, tremty užeeso tik kartu
! ę užtikrinti, kovojant su su gyvybe.
Įsiveržusiais Lietuvon bolše
vikais, ginant kraštą nuo

Juozas Paknys buvo gi
liai Įsitikinęs sccialdemo-

caro j a- 
apylinkė- *?.’

Bermonto Avalovo bandų kratas. Vieną kartą tą ide- 
pagaliau, išvarant vokie- ologiją pasisavinęs, Jis ja

je. “Sutvaikęs” bene ketu- čp okupantų likučius. P'indė''is«t?av.ol.vlj,Ujmtnb 
Tas herojiškas tautos ko- nę veiklą. Socializmas jam 

vų laikotarpis buvo Įvykių buvo netįk mokslas gyveni- 
‘as"'b patalpin- Palaužimo metas iš gink- mo eigai tirti,
talėjiman. .Jan-.e luot'-‘ koyM 1 'amų, bet ne- matuoti juo gyvenimo įeis- 

, paprastai sunkų valstybi- kinius, bet ir moi alinis zmo- 
nio, ūkinio ir kultūrinio ku- gaus ir jo veiklos pagnn 

teistas trims metams, iskai- P.mosi fazę. Jis buvo posu- das.
tant iškalėtą laiką. Tik 190s

rius valsčius, giĮždamas su
sidūrė su karišku patruliu 
buvo suimta
tas Kauno kalėj 
išbuvo du metus iki teismo 
Teismo sprendimu buvo nu

kio momentu ir Juozui Pak-
niui.

KRIZES LAIKASDingusių Orlaivių 
Paslaptis

KAS TEISĖTAS ATSTOVAS?

Amerikos karo aviacijos 
sekretorius, W. Stuart Sy- 
mington, pranešė Amerikos 
žmonėms Įdomią naujieną. 
Jis sako, kad Amerikos di
dieji bomberiai. žinomi “B- 
29” vardu, arba “Superfor- 
tresses”, pasirodė Rusijoj 
gana dideliame skaičiuje.

Jau penkios savaitės pa
saulis gyvena “sunkią kri
zę”. Štai keletas datų iš tos 
krizės.

Vasario 25 d. Čechoslo- 
vakijoj bolševikai pasigavo 
valdžią. Kilo rimtas pavo
jus, kad totalitarinė bolše
vikų diktatūra užlies ir. li- 

ius Europos kraštus.
Vasario 27 d. Stalinas

joj
Kaip tai “pasirodė Rusi- kreipėsi Į Suomiją su ulti- 

Atsakymas yra tas, matyviniu pasiulymu “de- 
rusai stačiai nukopija- rėtis” dėl karo sąjungos su

darymo.
Kovo 10 d. čechoslovaki-

kad
vo Amerikos orlaivius ir da 
vė jiems “TU-70” vardą,Dar jaunuoliu Įsijun

gęs i Lietuvos Socialdemo- 
JuozasNuo to laiko jis visai kratų Partijos eiles, Juo 

vė kūrybiniam darbui Paknvs iau pradžioje brmetais Juozas Paknys išėjo 
laisvėn. Antroji Durna buvo 
išvaikyta. Stolypinas kiea 
ranka gniuždė revoliucinio 
sąjūdžio liekanas Rusi o e.

Prasidėjo plataus r asto Jar;1e Įls, dllbo >■<; pat 1940 mate,

atsidavė kūrybiniam darbui Paknys jau pradžioje bran- 
sr.voj srity, perėjęs dirbti iš giai apmokėjo savo pasi- 
I radžiu Valstybės kontro- rinkimą. Bet jaunystės pc-r- 
lėn, o vėliau, nuo 1922 m., gyvenimai ji tik sutvirtino 
i Įsteigtą Lietuvos Banką, pažiūrose. Jis jau tada pa- 

kad jo pasirinktas
Lietuvos kolonizacija ir kar- metl< bolševikų okupacijos, kelias ir ateity pareikalaus
tu kiekvieno revoliucinio šiame straipsnely neima- bet“Į..11 j..!?.',
sąjūdžio slopinimas. Atsi- noma duoti kiek pilnesnio 
gavęs despotinis režimas Juozo Paknio, kaip ekono- 
suko atgal i praeiti. misto ir finansininko, veik-

Juozas Paknys. kalėjime los Įvertinimo. Trumpai te- P6?3 ’

KcTgresir.onas James (’. Davis buvo išrinktas Į at- 
stu.ų rumus r.uo Gecrgia valstijos penkto distrikto. 
Bet buvusi to c berikto kongreso narė, Mrs. Helen 
Delčias Markia, sako, kad jis buvo išrinktas netei
sėtai. nes
neimtų ii 
rinėja.

jai buvo daroma visokios kliūtis, kad tik ji 
rinkta. Atstovu rūmai dabar tą ginčą ty-

pagal rusų inžinieriaus Tu- jos užsienių reikalų minis- 
polevo vardą. teris Jonas Masarikas mirė,

Buvo taip: Per karą trys neva tai nusižudęs, iškokda- 
sunkieji Amerikos bombe- mas ar išmestas per langą 
riai, kurie daužė Japoniją, iš savo buto.
turėjo nusileisti Rusijos te- Kovo 12 d. Amerikos se 
retorijoj. 
vius gavo

Rusai tuos oriai- natas 
sveikutėlius ir... Tafto

atmeta šen. R. A. 
pasiūlymą sumažinti

visą laiką globotas 
busimosios žmonos p. 
Petravičaitės II- jos <■

pasilaikė sau. Paskui rusai pagalbą Europai pagal Mar- 
pagal tuos paimtus orlaivius shall planą.

Kovo 13 d. buvęs valsty
bės sekretorius J. Byrnes 
šaukia Ameriką mobilizuoti 
jėgas ir užkirsti bolševikiš
kai diktatūrai kelią.

Kovo 15 d. Anglijos vy
riausybė nutarė pašalinti 
komunistus valdininkus iš

terišo su idėjiniu darbu. 
1926 metų perversmas

Juozo Paknio asmeniškai 
žmonės, 

e" kaip jis buvo nepakeičiami 
u" ir vadistiniam režimui, — 

tačiau jis giliai pergyveno 
demokratinės santvarkos

pradėjo patys gaminti sun
kiuosius bomberius ir jau 
1946 metais naujieji “rusų” 
bomberiai pasirodė gana 
dideliame skaičiuje viena-

Stovyklų Tvarka
savo pasakysiu: jei Lietuvos

Ievos kis, dėdamas pagrindą val- 
-im- s. stybiniam Lietuvos sava- 

vis

kaltelių ir tt.,

išėjęs laisvėn, pasiryžo bai : rankiškumui, vystėsi „ ž, . . ; ,aika
ir stipredamas, tai pnklause 

sveikos Lietuvos Ban
ti aukštuosius 
1908 m. istoio

mokslus 
i Komerci- nuo

jos Institutą Petrapily. 1912 ko finansinės politikos. O 
Lietuvos Banke Juozas Pak-

buvo neatlaidus režimo 
priešas. Užtat Juozas Pak
nys visa siela Įsiliejo i re-

c į t j j - y b Ru.
nysgreiui pasidarė ,o siela bi - suda,.ylu

- -ainnmkas Įsi- / JC ,.uoįti ■_
™ nūs Lietuvai ‘ atkurti, ž no-

metais ji baigęs, sukurė še: 
mą ir apsigyveno Kaune.
Čia Įstojo tarnautoju i ko
mercijos banką. Po dviejų 
metų prasidėjo pirmasis 
pasaulinis karas.

Kai rusai buvo priversti 
trauktis iš Rytprūsių, ir 
Lietuva turėjo būti užleista 
vokiečiams, caro valdžios
raginimu iš Lietuvos pakilo .ūma.--- ,.uo?..uz.a. sus., u- dabartinėj musu trem- 
I«b<«elių banga, kurios zy- pinęs sunkios konjunktu- £ _ Juozas Jp k -
mia dali sudarė ir musu įn- tos laikotarpiais, buvo sa-
teligentija. Juozas Paknys miškas veidrodis, kuriame Sm? 
iš Kauno tepasitraukė i Vii- atsimušė visapusiškai musų 
nių ir čia laukė ateinant vo- gyvenimas, — Juozo Pak- 
kiečių. Vilniuje išbuvo visą nio asmuo netilpo tik Lietu 
okupacijos metą, atliekamu
nuo darbo laiku Įsijungda
mas i partinę ir visuomeni
nę veiklą.

Buvo nuolatinis “Darbo 
Balso” bendradarbis, daly
vavo vadovaujančiame I’ar-

ir faktiška, 
gilinimas i 
darbą, plataus masto ūkiš
kas protas, — ramus, atsar
gus ir realus, — nematomai

ma, jau demokratiškai. Ryš 
kus jo suaktyvėjimas parti-

i i i niame darbe, rūpinimasiskumjosi visame krašto ūky- . - - p’ .. * uždavi
;e. Tylusis Juozas Paknys „-±to : Ta 

(Laiškas iš Vokietiios)
Miela: drauge! Aš tau Į- dirbti, o mokėti tereikėtų, 

kylėjau dažna.: rašydamas, kaip ir visiems dirbantiems 
kad mums čia <■ vykiose ne tremtiniams, pačiu 
koks gyvenimas. Vis tos —8-10 p ak. cigarečių, sva- 
prakeiktos. seniau nežino- rą sviesto, 2 sv. mėsos, 9 sv. 
tos kalorijos! Popieriuje jų duonos ir kai kurių mažmo- 
mums daug surašo, o pilvas žiu per mėnesi. O atvvku- 
jų nejaučia. siems iš JAV ar kitur pa

štai Schlesrvig-Holstein reigunams, aišku, mokama 
- apygardoj lieti:, ių gydyto- šimtus dolerių.

niais išlaisvintoj Lietuvoj

kurie galėtų me rusų kariškame parade.
Nesenai rusai davė užsa

?anSs k>'m“ A.,nel'ik"ji tTiu'raraybųrto'jirg-a-s. nieku, Jlems (bd « ,nip.
, * ,1 , ,, • , • nedarni Rusijos'naudai,ebo, kad rusai nori , • i *’ Kovo 17 d. prezidentas

Trumanas sukvietė kongre-
nphnvn V,ar- 1 nejiaprastą posėdi ir iš

dėstė reikalą stiprinti A- 
mei ikos ginkluotas pajėgas 
ir duoti greitą pagalbą Eu
ropai.

Kovo 18 d. Skandinavi
jos (Švedijos, Norvegijos ir 
Danijos) ministeriu pirmi
ninkai sutarė bendrai gintis 
prieš Rusijos imperializmą.

Kovo 19 d. Amerika atsi- 
Boeing dirbtuvės, kurioslsako nuo Palestinos padali- 

bomberius, jimo ir siūlo paimti Šv. Že-

kos oriai v 
bai nustebo 
pirkti “B-29” orlaivių da
lis. Žinoma, rusams tų or 
laivių dalys 
duotos, bet tas neabejoja
mai parodė, kad rusai per

O kad mes galime ir pa- karą pavogtus iš Amerikossuvažiavimas nustatė, 
80 nuošimčių visų trem

tinių svoris
žesnis negu turėtu būti. be

.1U
kad tys tvarkytis, rodo nors ir 

yra žymiai ma- gįb)ps pavyzdys. Musų mie
orlaivius panaudojo tam, 
kad juos nukopijuotų ir pa-

-u šviesia šypsena gerais buvo jam vpatirįai budinl 
laikais, nuoširdžiai susiru- - - •-r

ste via kelios stovyklos. Se- gal gatavus pavyzdžius pa 
įmokinančių atmintis, dėl nįaa kiekviena stovykla tu- sigamino sau bombelių, ku

iam tikros maisto stokos, 
silpnėjusi, atsparumas 
goms sumažėjęs, o viena: 
gimnazijos gydytojas sa
ko. kad io gimnazijos dau-

il rejo savo komendantą, ku- rie kada nors bus paleisti 
ris gaudavo per mėnesį ke- darbą... prieš Ameriką, 
lis šimtus dol. ir kitokių
priedų. Šiandien trys sto-

__  I>_\ <» Darine.

. gamina “B-29 ------------ - --------------r-----------------
vykios beturi vieną komen- sako, iš rusų bombelių pa- mę i Jungtinių Tautų glo- 

29 d. rusai pabėgoL-z f i.z-klr\vnvi uivcJei kas manytų, kad 
zas Paknvs ekonomistas
sitraukę i savąjį darbą, už- je šyab ž - • y
miršo, kas jis buvo ideolo- _ v....

V t irvi i AVIIIICI-

girnai ar net partiniai, tas 
labai klystų. J. Paknys nie- 

tijos kolektyve ir vietiniu- kuomet nebuvo karjeristas, 
me Partijos darbe. Per so- Sotus miesčionio gyvenimas
cialdem o k r a t ų atstovus 
Tautos Taryboje dalyvavo 
visų svarbiųjų ano meto 
klausimų aptarimuose, nu 
statant kovos liniją su gob- ,a J>ati ateina i 
siu okupantu. Visuomet ra- prašosi priimama, 
mus, bet kiet
kus principiniuo 
muose, realus 
nime, Juozas Paknys dau< 
prisidėjo prie to, kad s-d 
laikysena, Tautos Taryboje 
apjungus ir demokratus 
privedė prie Vasario 
akto.

1918 metų gale, bolševi 
kam artėjant prie Lietuvos.
J. Paknys vėl persikėlė iš 
Vilniaus i Kauną ir 1919 m.
Įėjo i pirmąjį M. Šleževi
čiaus ministeriu kabinetą, 

reikalu ministeris. Mums tas ar vedamai Įstaigai, bet, vi-

jam
alas

velionio buvo toks noras
Žinoma, nepaliksim. Bet 
mums brangesnis gyvasis
Paknys, jo taurus žmogiš- 

š miesčionio gyvenimas uO£, * .• j v • -• i * v kas asmuo, io darbu ir sie-niekuomet nebuvo ide- z.-Y“ • suir akstinas dirbti. Ve- tSą^Tek^ąi0 -P"

yne.
23 d. Amerika pa- 

viską “nusikopi-Į skelbė, kad Amerikos armi- 
>s

—;• - » . . uum.u bendrus nurodymus buį rusal visKa "nusiKopi-isKeioe, Kan nmeriKOs anm-
mazos, kad nuos. bernui- ir prįžiurėtų jų vykdymą, o įavo- iš amerikoniškų oriai- ja lieka Berlyne ir neduo? 
kų ir 48 nuos. mergaičių visa kita darba mes paty5 <u ‘ save išvaryti iš Vokietijo,
svoris žemiau noimos Dai atliktume už minėtus auks- į)abar tiktai buvo pa- sostinės.pa-

kelbta, kad rusai vieną 
n®15- amerikonišką bomberi 1944 ro laivyno sekretorius pra- 

metų rudenį “pasitiko” su nešė kongresui, kad trys ru- 
šuviais ir kad rusų lengvie- sų submarinai buvo paste-

kitoj vietoj patikrinus 6-14 
m. vaikų svori rasta 70 nuo- 
imčių vaikų, kuriems trūk
ta svorio.

Tai vis daktarų 
manymai”. Bet aš, mielas 
drauge, nenusimenu. Mat. 
šiandien atsitiktinai per
skaičiau Washingtono laik
raščio “Times Herald” pa
skelbtą žinią, kad UNRRA 
nupirkusi dipukams 14,- 
049.379 svarus kalakutienos

J? jo dirbti tylusis Juois Pak- ir vištienos- už kuri* mokė’ 
nys.

, lionis buvo vienas tų retu Q11 t
. žmonių, pas kuriuos karje- c,, b-jj.-tu - Jaunoji įmi

mu-

namus 
Bet inte

11- r kai.’ta’ ypač j° idėjų 
draugai, privalo perimti ir 
nebaigtus Juozo Paknio

kutiniųjų metų, jis nešė vi-.,.su toįiu • atsidavimu, su kokiu mokė- 1 • _ 1 1 . • . - _suomenim pradą, grindė 
krašto gerovės siekimu, o 

16_o< kraštas visuomet jam buvo 
musų liaudis,

i_ kaip retai
jo afišuotis savo meile tė-

čiau menkus priedus. Tada 
tikrai administracijai 
eitų tiek milionų, o atliku 

. šią dali lėšų butų galima g 
“prasi- panaudoti tremtinių išlaiky

mui pagerinti. Tada tikrai 
jei ne vištienos, tai bent 
jautienos didesni gabaliu-

ję po S 1.06 svarui.
Kol kas mes tokių gery

bių nematėme, bet jei jau
_____  nupirko, tai turės ją kas

Vienas latvis, nesenai pabė- nor? ’r šuva!žyli. Tai šluosi-

i kitas, jis šlykštė- JUODI KATINAI

vynei ir nešiojosi ją savy m i , ♦
kaip retai kam rodomą 1S Tarybinės Latvijos. me kalakutieną, kad net au-

Kovo 25 d. Amerikos ka-

ji orlaiviai, pakilę i orą, stebėti ties Kalifornijos pa- 
privertė amerikonišką bom- kraščiais, o Amerikos kraš-
beri nusileisti rusų teritori 
joj. Per karą tokie dalykai

to gynimo sekretorius pa
siūlė plačią ginklavimosi

kai piuduriuotų stovyklos buvo užtylimi, kad neparo- propagandą. Prezidentas 
virtuvės katile. džius žmonėms, koks yra I ruman sako, tuoj pat gink-

Patark tu savo kongres- “musu geriausias są jungi- lavimosi stiprinimui reikia
monams apie tai pagalvoti! nįnkas” — banditas ‘ Stali- išleisti dar 

Tavo Žemaitis, nas. rių.
4 bidonus dole-

ATMINKIT! Daug jūsų draugų važiuoja Busais! 

NEPALIKIT SAVO KARŲ TEN 

KUR SUSTOJA BUŠAI
Sąmoningas Pa^?^dią ąpie siaučianti ten sys linguosis! 

prievolės pajautimas netik terorą ir gabeni- Žinai, g* V>‘
brangenybę

pajautimas
kaipo darbo ir socialinių konkrečiai pavestam darbui

kabinetas 
to”

-ų pirma, išmokslinto inte

broliškos” rusų res- 
raudonbarzdžių 

tų. vieton ištremtu i

greso reviz«-: įai 
rado tas vizas. 
UNRRA d kument

n tie kon- 
lie ir su

tikrindami
leitas buvo “karo me- muhi**, iciiivnsiiniv mie- o-v , v . • . .k ibinėta" - eikėfo Hgento prievolės pajauti- ®lblr.« 'atvl!b v^i kaip Lie- nę .Jie, ta. r.,s ne. matę ne. 

haoinetas, įeiKejo 1________ p J tuvoj. Tarp kit ko iis paša- girdė ę but.rne apie tokius

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

Tl RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.000.00.

Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000.000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose 
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5.000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $0.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Jstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

ALLIANCE OF AMERICA 
New York 1, N. Y.

didesniuose mie-

LITHUANIAN 
307 W. 30th St.,

tuvoj. Tarp kit ko jis paša- gir(1ė ę 
koja, kad tikrą rykštę Lie- gardėsius! -Ai jie taip daž- 
tuvos ir Latvijos gyvento- n,au pasikm.isvtų po UN-
jams
nai”. sudaro “juodi kati- 

Taip žmonės vadina
RRA. daba 
liūs! Jie ga

driskius, kurių gausiai at- tieno? 
vyksta iš Įvairių Maskolijos kų mastu' 
vietovių spekuliuoti ir mais- ' radėtune 
to ieškoti, šitie išbadėję 
driskiai, jei nepasiseka mai
sto pirkti ar geruoju išmal- tu taip 
dauti, pavartoja ir šantaža. nams! 
drąsindami - n.,,.. užmušti ar pa
degti ūki. Kartais jie tą ir «n’-

IRO popieri
ne tik kalaku- 

i kitokiu daly- 
Tada gal ir mes 
e “sunkėti”. 

:i tei.'i' ii sako: “Ti
kėt ir tikrink”. Patark

lu

tie koneresma-

“rodos” pra- 
>j nesenai po- 

) konferenci a. 
:/l vien tos Iš
imas kaštuoja 
* milionų dol.. 

o vieno tie .tinio išlaiky
mui išeina p<r dieną 29-3-> 
centai. Kaž as jau ten bur- 

kad p* rdaug branei 
administrae: a, per didelė^

Dar vieno 
Šveičiu

padaro.
Šitie neprašyti svečiai pa- Baaiskė’o. 

r°do ir naujas drabužiu taigos išh 
madas. Jų pilki švarkai, sa- Per metus 
votisko kvapo, vieton vatos 
tun pamušalą iš medžio 
pjuvenų (apilkų). Tas yra 
pigu n apsaugoja žmogų ėijo 
nuo žiemos šalčio ir vasa- atIn
ros kaitros; visa bėda, kad al"os. per ažai teprilei- 
menkai medžiagai praplv- ūžiami pat" tremtiniai d il 
sus, piuvėnos bira, nors dra- bti adminiz1 cijoj, ir tt. 
bužiai yra tankiai išpikiuo- tikrų ii . / iusų tarpe yra 

visokiu administratorių, bu-

?ėdžiavo

Mat. tai yra draudžiama Įstatymu ir... gali 
te gauti “parkinimo" tikietuką. Jei busai turi sustoti 
viduryje kelio, jie sulaiko vsą judėjimą, o tie, kurie 
nori į btisą įsės’i. turi landžioti pro parkiuotus karus. 
Mes žinome, kad sunku yra rasti parkinimo vieta, bet 
visgi atsiminkit, kad rytoj jus gal busite vienas iš tų. 
kurie turės sėsti Į busą. kurs negali privažiuoti prie 
šaligatvio.

Visad atsiminkit kitu žmonių saugumą ir patogumą... 
NEPALIKIT KARŲ TEN. KPR STOJA IH SAI

ti išpikiuo-
V. P.

Kur jus einate ... 
Ką jus darote ... M. T. A. VAŽIUOJA Į TĄ PAT PUSĘ

»



Puslapis šeštas

Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENĖ

Kaip Jie Krovė Milionus 
Iš Vitamino ’D’

i nusprendė, kad tas patentas 
yra neteisėtas, nes vitami
nas nėra žmogaus išradi
mas. bet gamtos dovana, 
todėl visi tari teisę ja nau- 

j dotis. ir niekas negali to
■ uždrausti.

Dabar jau visi žino. kas 
tas vitaminas yra ir kiek
vienas gali jo 'gauti nemo
kėdamas raketieriams nei 
vieno cento. Pigiausis būdas 
?o isigvti. tai dažnai pakai
tinti savo odą prieš sa.ulę.

KELEIVIS,_$Q. BOSTON 

APLEISTA MOTERIS GINASI NUO POLICIJOS

Ne. 13. — Keriu 31 d.. 1948 m.

‘ta.

Vitaminas “D” nėra jo- nas buvo užpatentuotas ir 
kia naujenybė. Senai jau niekas neturėjo teisės ji ga- 

žinoma, kad dėl jo minti ar vartoti be trusto

NAUJA PRIEMONĖ KO
VAI SU VĖŽIU.

D-ras Ba.hn iš Vanderbil-buvo ~------- , --------- ........ — ---- ____  .. . ~......
stokos pas vaikus pasidaro leidinio, o norint toki leidi- .o universiteto anądien pa- 
kreivos kojos, gužuoti na- mą gauti reikėjo brangiai cia,^ biologų suvažiavimui 
riai, išgenda dantys. Ir trustui mokėti. Atlantic City’je pranešimą,
bendrai visa žmogaus svei- Trustas buvo pavadintas ua(j Spįnduliuojantis auksas 
kata nukenčia, jeigu jis ne- labai kukliu ir nekaltu vai- esan-j geriausia priemonė 
gauna to vitamino kiek rei- du, *‘Wisconsin Altimni Re- vėžiui gydyti, kokią iki šiol 
kia. Ypač tas vitaminas search Foundation”, ir savo vra paVykę žmogui išvysty- 
svarbus laukiančioms ir žin- tikslu paskelbė ne bizni da- tį js atominės energijos, 
dančioms motinoms. Dakta- ryti, bet “saugoti visuomenę į; j apra.-to aukso esanti

nuo podagros (arthntis), advokatų. Kuris pa>n upmo, abėcėlėj “beta-’ reiškia 
kuri reiškiasi dideliais narių kad jo trustas. kaip “labda- rajdę -b”.) 
skausmais ir sutinimais. Bu- ringą Įstaiga”., butų paliuo- Vėžiui gydyti iš to aukso 
vo taipgi žinoma, kad šitas suolas nuo mokesčių. Todėl padaromas* skiedinys, kaip 
vitaminas yra geriausia apU šitas raketas darė didelius kiaušini0 baltymas. kuri 
sauga nuo chroniškų vočių pinigus, skriaudė visuome- adatos pagalba galima i- 
ir nuo daugelio odos ligų. nės sveikatą, ir nemokėjo čirkšti i vėžio apimtąją ku- 
Bet buvo bėda, kad žmo- valdžiai jokių taksų. no dali.* -Jeigu šitaip Ičirkšti
nės labai mažai to vitamino popju budu šities pel- kitokių chemikalų, kurie
gaudavo su kasdieniniu sa- naęrobiai darydavo bizni: galėtų sunaikinti veži, tai 
vo maistu. ~ Vienai maisto firmai jie jie plinta po visą kūną ir

Papi estai, žmogaus kūnai? paduodavo teise vartoti vi- naikina visą žmogaus orga- 
gauna to vitamino is ultra- tamjna sakysime, pie- nizmą: auksas gi neplinta,
violetinių saules spindulių, no milteliams Įkrauti. Kitai D-ras Hahn aiškina, kad 
jeigu jie pasieiria jo odą. majsį0 kompanijai parduo- ritas metalas pasilieka vie- 
Bet milionai žmonių, kurie davo tekia teise vanoti vi- toje ir sveikiems audiniams 
gyvena miestuose ir dirba -n- Tn>- aplink vėži nekenkia FAa

Mrs. Margaret Sutter, kurios vyras -John Sutter pa-

prasizengimą, 
dviem policininkams skaudžiai Įkando besigindama.

'Keleivio’ Knygos
MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų Šioje knygoje telpa daugyl* nau- 
svic.-oje. Visi nori žinoti apie Rusi- jų, labai gražių ir juokingų tnonolo- 
ją. \ iriems kyla kausimas kodėl gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
L .sija u ■ u.-'ia'.ria su kitomis valsty- darbininkiškos revoliuciomenskoa, 
bėrais ir kodėl Rusija nenori įsileisti tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
iš kitur zm.mi.i pasižiūrėti kaip ji niškos. \ įsos skambios, visos geros, 
tvarto, i ? Ar yra Rusijoj laisvė, ar Tinka visokiems apvaikšėiojimams, 
yra demokratija. kokie darkm.in.ų baliams, koncertams ir t.t. Antra 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų pagerinta laika. Raina ........... 25c
pragyventi? Dabar rusai sako kad rumv otunnc CPVAlil 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. DŽIAN BAMBOb SPYCIAI 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa gu Amerikoj munšaino. Šioje kny- 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- goję telpa net 72 “Dzian Bambos 
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa- spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
kymus Į šiuos klausimus galėsi gau- moristiški straipsniukai ir juokai, 
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. Antra pagerinta laida. Raina 25c. 
t>8 puslapių didumo. Kaina 50 centų. SOC,AUZMO TEORIJA
DELKO REIKIA ŽMOGUI Šis veikalas trumpais ir aiškiais

id ižai faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
uC>Kl IK VALbil . draugijos‘formos, ir kodėl turės bu-

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad ti pakeistas kapitalizmas. Raina 25c
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
Bet de! ko gi norisi? Del ko be vai- NIHILISTAI
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas Tragedija trijuose aktuose. Veika- 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas las perslat0 nužudymą caro Alek- 
maziau? Delko žmogui reikia cuk- sand^o IL Labai puikus ir nesun- 
raus, druskos ir kitų panašių daly- kiai SC€noj perstatomas veikalas. Iš 
kų. Rodei jam reikia .riebalų. Si- vjso reikalaujamos 28 ypatos. 25c 
tuos Klausimus suprasi tiktai iš sios
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
kaina_ t,k .................................. 15c KRISTAUS VIETININKAS?
EILĖS IR STRAIPSNIAI Parašė kun. M. Valadka. Knyga

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. bažnyčios autoritetą ir faktais pa- 
Puikiai iliustruota. Raina    25c rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie-
KURGI VISA TAI NYKSTA? tininkas" 224 pusL ^ina • -J1-25

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
žmonės kuria per amžius? šį intri- GARBINO SENOVĖJE? 
guojantį politiskai-ekonomiską klau- ..... ,
simą aiškina garsusis Vokietijos so- Visokiuose kraštuose žmones 
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- bino {vairius dievus. Dievų garbini- 
sky. Kaina .................................... 10c mas keitėsi. Rodei? Kokius dievus

garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
.KUKIGŲ CELIBATAS čias jie buvo įsteigę? Kode! žmones

, . . , „ priėjo krikščionybės gadynę? Visus
knygele Parodo, kodėl Romos tuos klausimus galėsi atsakyti pa- 

popjeziatis kunigai nesipuciuoja. čia skaitęs šią knygą. Tai didelio for- 
įsaiskmta visa jų bepatystes istori- 2?1 puslapio knvga. .. $1.00
ja, jos pasekmes ir doriškas dvasis- r .

“vVS, Š SIELOS BALSAI 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne-

Gražios eilės ir dainos, čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 

papultų į tokią "kunigų "globą. Para- apie musų tautą, apie šeimyną ir 
šė kun. Geo. Tovvnsend Fox, D. D., apie darbą. Toji knyga palinksmins 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di-
Kaina ............................................... 25c de1*® formato, 223 puslapių knyga.

kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina .............................. $1.00lėtos ugnelės. Tada įdėk jais blėkus. Dabar keptuvę MATERIALISTIŠKAS

J - - - - kepini 2 vadan- ISTORIJOS SUPRATIMAS
gėlė aiškina proletariato fi-

savo šitas daktaras. nu, ryžių ar salotų.

SAPNININKAS
mokslą. Jei nori žinoti, kas D*d,vsis L.etuv.skas Sapnininkas 
<aulvje įvairiausius nuoti- su Salemono galva Išaiškint, visokie 

-o perskaityk šitą knygelę. “Pnai visokiais atsitikimais. Virs 
labai lengvi Knyga protai- 300 PO^P‘0 knyga. Kaina .. $1.00
Ka£rbin.inkamS..n^Pkain25t- JUOZAS STALINAS
■rr'e.4- das'V'ai Arba, kaip Kaukazo RazbaininkasŽEMAITES RAŠTAI pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- ji3 IKijo valdžią ir pašalino savo bu- 
Blčkai scirginri (broilea) na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar vusius draugus. I-abai įdomi knyga.

KUkn imamn 1 žinote’ kad * buvo P*Prasta kai- Kama................................................... 25c

Runą aprengti drapanomis. v5tanl5na tiktni vienam Ho 
žodžiu, nėra pi
odą gerai isaulinti. į£s leidime. -Jeigu maisto ?p:nnunais pnsrautas ir jie

Kad šitą nedatekli kaip kompanija gamindavo 50 veikia Į visas puses, iš kiek- Dabar paimk
nors, dapildžius, daktarai Įvairių maisto produktų, bet vjeno>t aukso atomo eina pieno, 6 šaukštu?
j.atardavo žmonėms gerti “laisni” nusipirko tiktai “beta sprindulys, užmuš- plak juos, supilk Į puodą ir Ką įemono suukos, sauKsiu- o paskui ji ėmė apysakas rašyti. Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
menkės jaknų riebalus (cod pieno milteliams, tai i kitus dainas kiekvieną vėžio nar- pavirink truputi, kad su- ką sukapotos petruskos, •’£. YvjksinčiaYžmSųSgyvenant riu^nesumuš' iPkin
liver oil), kuriuose esą aps- savo produktus vitamino veli. kuri tik paliečia. tirštėtų. Šutinys bus gata- žiupsnis druskos, pipirų ir žemaitė ‘ .........
čiai vitamino “D”. “D’’ji negelėjo krauti: o Per kelias dienas spindu- vas. kelis lasus tabasco soso

Bėda tačiau, kad tie žu- jeigu Įkrautų, tai negalėtų Hai išsieikvoja, todėl jeigu 2 Blėkai kepinti. Vi-ų pirma
vie? taukai turi labai atka- to skelbti. auksas ir pasiliksiąs žmo-
rų skoni ir vaikai jų neima. Kad apsisaugoti nuo kon- j
Be to, tie taukai ir nepigus, kureneijos, šitas raketas 
todėl nuolatos juos pirkti darė slaptą sutarti su nacių -
darbo žmonėms buvo per- kartele “I. G. Farben” ” ____ _ __ ,daug išlaidų. G rini hi,c dUKU saneią, puLFL ; _ dJRaai. Į svie. tą b.. .en. iv- šia, vaikų prieglaudų.

Todėl daug 
smo, kai 1924 
V/isconsino univ

>rogų savo ♦ikslui, kuris buvo nurody- Auksas esąs kupinai tai? minučių, arba iki bulvės
tas leidime. -Jeigu maisto spinduliais prikrautas ir jie ^us mmkstos. 3.

puoduką mo moteris, mažai rnunSiu ūniivi <5- m.“ r^ri i/ i iTir augino vaikus, kaip Ai» YtllMl
milionai kitų moterų. | DIEVĄ?

rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos LIETl'VIŲ KALBOS 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa- 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- bKAMA i IIVA.
leivis” parduoda jos raštus parašy- Pritaikyta Amerikos lietuviams.

/su^rSrium^Bu^ LYTIŠKOS LIGOS 
Bulotiene. Bulotus žiau- ir kaip nuo ju apsisaugoti. Parašė 
vokiečiai laike šito ka- Pr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
“ ' nyga, 128 puslapių, įr papildyta laida. Kaina .... 25c

» . . -j s i r . j « i _ i 4. tt i ” v ,, LTV iuvcx cha**- ~'' ---------- kžavvivz iuik.iiiAL« rastais ir retais paveiks- _ —__
lesonų atrado, kad maistą darybes raketa? padare iš daktaro hahno paskelbta <=udėk tas daržoves i blėku< ir spirgink aoie 2 co- ,ais- Kaina ........................  50c PAPARČIO ŽIEDAS
galima prikrauti tuo vitami- vitamino “D” §8,500,000 ir fniernonė duos geresnių re- Autuve: ' ant daržovių su- įįu nuo liepsnos. Kai gerai KALENDORIUS 1948 M. : iŠ Gi
nu labai paprastu budu ir jo pajamos augo jau po zu.tatų, tai lieka dar pama- blėku« aper’14* apversk aptepk J3“ *a,imai m. “Ke- ria; (3) Klaida- (4) Korekta. Joselako; rGrria; CO -<m io.ia tvti UeK DieKiK. fMvio" kalendorių. Tai 96 poslapių nurodoma, kaip žmonės paikai tiki

Dabar paimk 2 puoduou sviestu ir vėl spirgink, kad knyga. Kaina ................................ 5©c. į visokius prietarus, burtus ir tt. 15e
temeičių sunkos. įkrėsk apgrustų iš antros pusės. ANGLIšKAI-LIETUVISKAS ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI

labai pigiai, būtent, nušviti- S2,5G0 kasdien. (Žiur. 1948 tyti 
nant ji ultra-violetiniais metų vasario “Reader Di- 
spindūliais. Gi tų spindulių gest.")
galima pagaminti kiek tik Vitaminas “D’’ buvo par- 
nerima tam tikra elektrine duodamos ir kapsulėse,kaip 
lempa. atskiras vaistas nuo podag-

v A L G IA J
Kaip Gaminti Blėkus

Amerikoie lietuviai i blė-

sus valgomus daiktus, bus suardė, 100 tų pačių kapsu- kai užima garbinga vieta 
galima tiek tuo vitaminu lių galima gauti vaistinėse an‘ ?taj0> jj- ne pigu^ Musu

žiupsni pipirų, druskos, SU- . , . l,,1 ŽODYNAS Arba kaip tėvų vartojami svaigi-maišvk ir užpilk ant bleRų. Frieddi gam..a ouoti dui- Dažnas pasižiurėtT> ka5 tas namieji gėrimai atsiliepia jų vai- 
D zloi-t’V t M-nrbika minkytu Vinės kosės, rnovku, Žirniu ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. «ra arba tikisi kada norsPadalyk puoduką minK-Uj ?1, c- . ėarvnrin ‘ kasdien girdime daug angliškų “t tevvais’ buti?a« turėtųduOIlOS trupinių ir uždenk n kitokių GA1_ . J. žodžių, bet (Tažnai nežinome, kaip Pot^kaityti tą knvgutę. Kaina 10c

pigus
priKi-auti Kari žmonės bus už 54  moterys ju neperka, turbut,
daug sveikesni ir ilgiau gy- Galas šitam lupikavimui dėlto.* kad nemoka gerai
VeP,S'+ , -+ - „n- - at^J° metais, kai vita- jucs pagaminti. Jeigu išvir-

et tarp vitamino ‘D ir mino O trustas apskundė si juo? vandenv su bulvėmis
visuomenes tuoj atsitojo ne- dvi nedideles firmas dėl jo ar'kruopomis, ir nieko dau-
doras trustas: pats vitami- patento laužymo. Teismas aian u, noi-,..Dise; t-upaten

JAI PATINKA POTVINIS

Patvinusi Allegheny upė, Warren, Pa. miestelyj ap
liejo namus ir gatves, bet šita 10 metų mergaitė, 
Sandra Dunkle, visai neišsigando potvinio, ji pasi
darė iš lentgalių plaustą, apsiavė ligus guminius ba
tus ir j Jaukia į svečius pas savo tetulę.

giau prie jų nepridėsi, tai 
suprantama, kad bus neko
kia “patrova”.

Blėkams gaminti yra ke
letas būdų: juos galima vir
ti. šutinti, spirginti, kepti, 
rauginti ir tt. Svogūnai yra 
būtinai prie mėsos priedas: 
taip pat ir lukštus uždaras, 
kaip lemonas, kenuotos to- 
meitės ar kas nors pana
šaus. Reikalinga druska, 
pipirai, salierai ir kitokie 
prieskoniai. Blėkus visada 
reikia išplauti trim vande
nim.

Paduosime čia 3 skirtin
gus budus blėkams gaminti.

1. Šutinys iš blėkų.
Vieno svaro blėkų, pa

prastai, užtenka keturiem 
žmonėm. Nuplauk juos, su- 
piaustyk mažais šmočiu- 
kais, užpilk puoduką šalto 
vandens, uždenk ir* tegui 
i averda valandą laiko ant

AŠ NORĖČIAU PRIKELTI
Aš norėčiau prikelti nors vieną seneli

Iš kapu milžinų „ ..
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodeli 
Iš senųjų laikų!

Gal poezijos naują pasemčiau šaltini.
Tik ne tą šiandienini,

Kurs ir rūbą ir dvasią paskolintą ga\o,
Oi ne savo, ne savo!
Gal išklausčiau tada, kur tos kanklės auksinės
Vaidilučių garsių; .
Kai jas pirštais paliesčiau, uzkai.-tų Li-.iuncs 
Nuo balsų Įstabių.

Sudrebėtų kapai!... Ne kapai didžiavyr-ų 
Užmigdyti tarp girių, _
Tik užmirusios musų krutinės be žado.
Be idėjos, be vado.

Pranokėjų kalba nebe viešnia gal butų 
Po bajorų dvarus!
Gal tie ančkeliai brolių—lietuvių nežūtų 
Po kraštus svetimus!

Gal suprastų tada, ką jiems Nemumas šneka,
Kai nakčia mėnuo teka; . .
Ko tos tamsios girios gnaudmgai vanoja.
Apie ką jos dūmoja?

Veltui mano troškimai prikelti seneli 
Iš kapų milžinų!
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodeli
Iš senovės laikų! Maironi*.

----  tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam KUR MUSŲ BOČIAI
reikalui yra reikalingas geras žody- VVPVA, 
nas. Taipgi kas turi giminių Europo- ulVliAO.
je ir nori jiems pagelbėti angliškai Biblija sako, kad pirmutiniai žmo- 
įsmokti, tai geriausiai jiems pasi- nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro- 
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny- žmonijos lopšinė buvo šiaurėje Ir 
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00 ši knyga parodo, kodėl taip mano- 
TARA1ČAC n,a- Labai įdomus ir pamokinantisi skaitymas. Kaina ........................ 25c

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal a. Apoiovą ir “Keleivi*,” 636 Broadwav.
daufrpli iš (rvypTumn nfltvnmu nara- o _ 7

So. Boston 27, Mass.daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ............... 25c

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pr<> 
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
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

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

Keleivis
636 E. Bro«dw«y, So. Boston 27, Mass.



No. 13. — Kovo KELEIVIS, SO, BOSTON Puslapis Septintas

Pagalba Kinijai
Amerikos senato komisi-

Rusijoj jis kainuoja 1,400 Į
rublių. Jei darbininkas ten 
vidutiniai uždirba apie 
ar 500 rublių • per menesi, 
ai jis turi dirbti ištisus tris 

Italijos Rinkiniai mėnesius, kad galėtų n}*s1'
Italijos vyriausvbė skel- jirkti viena siutą. Ameriko- ............... - - - - - ' • darbi-

REIKALAUJA APGINKLUOTI KARO LAIVUS

ja nubalsavo duoti Kinijai hia, kad rinkimai Italijoj i- e per tris mėnesius _
483 milionus dolerių pagal- vyks balandžio 18 d., kaip ninkas gali užsidirbti m£ZV 
gos, bet kartu senato komi- tai yra paskelbta. Nežiu- mažiausiai 12 ar 15 siutui 
sija griežtai kritikavo Čan- rint i riaušes ir neramumus tiki ai neblogesnių, kaip ru-, 
kaišeko valdžią už nemokė- kai kuriose vietose, rinki- su darbininkas perka uz

nesąžiningumą)
Arabai Žada Kariauti 

Graikų Partizanų Melai Palestinos arabų atstovv- 
Amerikos vvriausvbė bė Egypte skelbia, kad ara-

, kartų mažiau, kaip Ameri
kos darbininkas.

Imkime kitą pavyzdi, yy- 
Jos Rusijojgriežtai užginčija gfaikų }>ai yra pariwošę ginklais ’i^as šiuses. Jos usiJ^J 

nui-tiviinn loirl-ži-jmao kariauti nrips bpt K-nkin in. Kamuoja -60 įuoi ų

tuotus bolševikus. Ameri-dai» priešingai, prašo, kad kad galėtų 
kiečiai i tuos graiku vidaus tarptautinė "policija ’ at- &es’ ° Amerikoje 
reikalus nesikiša ir tie “kai- vyktų i Palestiną tvarkai savo uždarbio per dvi tris 
tinimai” yra tiktai. propa- laikyti. _____ savattes gah nus.plf* "1

apie 15 ar 20 porų siusiu. 
Rcoseveltų*Kandidatas Taigi ir apsiavimo atžvilgiu 

Kateiro Kautynės n ^ioįo prezidento F. Amerikos darbininkas .už- 
Tiinorinin Tautu nrauni D. Rooseveito sūnus, Eliot dirba lo kartų daugiau, 

1_ ir Franklin Delano, paskel- kaip sovietų darbininkas.

ganda.

Kongresmonas Arthur L. Miller žiūrinėja Bikini ato
minių bombų bandymų nuotraukas. Jis siūlo kongre
sui nutarti, kad visi Amerikos karo labai Vidurže
mių juroje turėtų su savim atomines bombas, kad 
reikalui ištikus be delsimo galima butų jas mesti.

pu
lt rba

SEKMA TRUBA 
Avinėlio Visam

Pasauliui
Pabaiga senojo pasaulio 

baiga politiškai tvarkai
regulai valdančiai žmones. 1 a- 

i baiga turtuoliams, pabaiga sau- 
myliams. Dil ko pabaiga.' dėl 
to: 7 tūkstantmetinis amžius
baigiasi ir prasideda Kristaus 
viešpatavimo laikas.

Skaitykit šv. Jokūbo laiš
kuose. 5 pr., 1 e., kur kalbama 
taip: "Vai jus, turtingieji, ver
kit ir raudokit dėl savo bėtl s 
ant jūsų ateinančios; jūsų tur
tingumas supuvęs, jūsų rūbai 
kandžių ėdami; jūsų auksas ir 
sidabras surūdiję ir jų rūdys 
bus liudininkais prieš jus ir

E X T R A
Kas norite sužinoti apie iš

ganymą. esu liudytojas išgany
mo—I). Diskeviėius, 112 White 
st.. V.'estfield, Mass. Kaip mes 
norime’išbėgti, jeigu tokio iš
ganymo neatbojate' Heb. 2-3.

Gelbėkitės, Gelbėkitės, Gelbė
kitės! informacija free. (14)

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

Yra sakoma, geras ir dėl 
akmenėlių varymo, Kiniečiai ir

. . . ;, i„. Korėjiečiai turtuoliai ir varg-jusų tunus eis kaip ugnis.Jus -aknis v&rtoja
sau skarbus surinkote paskiau- -imtme-ius kaipo kokį stebuk- 
siose dienose u vaista arba apsauga nuo

Viešpats Dievas bus karą- Hgu įr jaunystės
hum ant viso pasaulio ir Jis - nereikia
sumins visus savo neprietelius -
po savo kojom. Neprieteliai tai 
tie kurie nenori pildyti jo pri
sakymu naujo testamento. Ty-

_  rinėkit šventą Raštą, Dievo žo-
Gerbiamieji draugai, paskutinis diplomatinis do- <U, be to nei vienas nereges
Prisiunčiu $10.

zacijos atstovai bandė su 
taikinti indusus ir magome- 
tonus Kašmiro provincijoj

ImHjos Suomenė tų” Seneroli! Eisenhouerį mažesnis, kaip Amerikos 
* dar lXokupa“ 8^; " "K"
daugumoje magometonų ap Smei la Ha ace 
gyventą provinciją.

--------  I,u* _____ Maistas Rusijoj nėra de-
Triestas Kabo Ore Suomijos Prekyba išimtį kaitų brangesnis, kaip

Laisvojo Triesto miesto Amerika "uždraudė išvež- Amerikoje, butai ten yra -‘Keleivio’

vra kumentas buvo laiškas An- Dievo karalystės.
\Vm. Shimkus, 

1110 E. 76th st, 
Cleveland 3, Ohio.

(13)

Gerbiamieji, 
Pri siunčiu

nei kept nei virti jos lengva su
kramtyti ir nuryti kaip saldai
nį ; jos nėra priklios nei karčios. 
Kaina: svaras $20.00, pusė sva
ro $10.00, kvoteris svaro $5.00, 
šitos šaknys niekad nebuvo pi
gios dėlto kad jas sunku užau
ginti. Užsakymus prisiunčiam į 
namus.

AEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

ŽUKAIČIO KNYGŲ IR
kalavimą užleisti jai Kon- kaip kitur, valgis duodamas geras, ŽOLIŲ SANDĖLIS 

. ~ •». tt*xi • tryventi atskirame kambaryje ir visaStantmopolp Hitleris nesu- priežiūra. Seni prašom neatsišaukti, 335 Dean Park, Spencerport, N. Y.
atnaujinimui tiko ir du pasaulio plėšikai, turime- Pr*š®m

valdymas, po trijų vakari- ti i Suomiją 46 suomių už- §ana pigys, nors labai $6 jr 50c. už kalendorių. Su 
niu valstybių pasiūlymo pirktus lokomotyvus gelž- blogi. Todėl vidutiniai rusų pagarba.

H t Q mitele Tfoliioi ______x__ • rloi-kkininlrii nvrl JcsCptl K**cCiaUskaS

dviems metams'1941 m. birželio mėnesio 22

grąžinti tą miestą Italijai, keliams. Visas eksportas i darbininkų uždarbiai yra 
visai suiro. Dabar miesto Rusiją ir Rusijos užgrobtus apie dešimt) kartų žemesni

niciio i Imvio „ x__iri Lroirfc A rnorilčne H urninin Vii

d., pradėjo ginkluotą kovą. 
1948 metais Rusijos poii-

adresu:
Mr. Stasunas

R. D. 4, C’ortland, N. Y.

Kas Turit Mažą Kariną?
Ieškau mažos ir nebrangios far-

PAAIŠKINIMAS: Dėl žemiau 
skelbiamų knygų prašome kreiptis » 
patį skelbėją. “Keleivio” administ
racija jų nepardavinėja.

priežiūros komisija, i kurią kraštus sulaikytas, o todėl kaip Amerikos darbininkų.
Įeina jugoslaviai, anglai ir ir Suomija nebegalės pirkti ---------------
ameriki e č i a i, nebeposė- Amerikoje nieko, kas gali
džiauja. Jugoslaviai tą ko-' sustiprinti Rusijos militari- 
misiją boikotuoja. nę galybę.

Skaitytoją Balsai

Buckland, Conn.

Caregrado Vartai

tika nepasikeitė Turkija ir «te tetete ĮW
Šiandien laiko Clldelę armi- auginimo javų. bet tik gyvenimui ty- gražiais ,
-'o o-inkliinitid ir nėra tikra rame ore- Ieškau pirkti arba išnuo- ..Vainike da’ gmKlUOja^l 11 nei a llKia, muotį_ Arba ieškau vienam žmogui Jį

celuloido apdarais .. $1.75ge-
_ - _____ ____ ..................................... 75car Rusija ją kada nors ne- kambarių išnuomuoti farmose, prie Raktas į laimingesnį gyvenimą 1.00 

n-znnlc ič n-A^iln Stiilinns ^žos šeimynos gyventi. RasyKitei Pekla, kur ji yra ir karo Peikalin-

KAS MUMS RAŠOMA
Gerbiamieji,
Prisiunčiu Maikio Tėvui 

ant batų tris dolerius ir 50c.

Kas sukėlė jūsų pasipiktinimą, 
Ar Lietuvos btuždėjimą-?
Slavių upokšniai susilies į

rusišką jurą.
Ar ji išseks?—Štai klausimas.

A. I’uškin.

1831 metais Lietuvos

užpuls iš pasalų. Stalinas, 
gruzinas iš Gori miestelio, 
pasidarė Rusijos “Caregra
do svajonių” ryškiausias 
reiškėjas. Jis jau sėdi Bul
garijoj ir gali nuoga akimi

(13) ga< su kankinimo paveikslais 30c 
Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi,

su apie 20 paveikslų ............ <>0c
i Velnias Kapitonas, 3-jų tomų 1.75

PAIEŠKOJIMAI Kaip dukte *yven<> pusty?ej 250

man:
M r. I?. Saulinas 

48 Gold st., Brooklyn, N. Y. —
Duktė Marių.'graži apysaka 25c

_________ Lengvas Budas išmokt angliškos
- . Aš Mary Gusčiutė-Ginkus paieš- kalbos, be kito pagelbos ...... 35c

tolumoje matyli Šventos So- kau pusbrolių. Jono ir Prano Brokų. Neužmokamas žiedas, graži p-sa- 
' .. ... kaimo, Užuguos- ka ...................................................

Jonas ir Alenutė, graži pasakaite 
25c.

žiemos pasa-
........... J25

15cAmerikos 
mentas
žinias apie Rusijos darbi- Amerikos darbininkai Tai našlauju 4 metai, o pavasa- vo radęs prielankaus atgar-!nizr^a ir'imperializmą, 
ninku gyvenimą ir buk tai reiškia tą pati. kaip jeigu iri Maikis su Tėvu gal atva- i/načioi Eusiioi, kur 4 imperializmą.

Gudrus Piemenukas,
kos ..........................................
Kabalas su Salemono nose 
Laimė ir planetų nuspėjimai 25c 
Girtuoklių gadzinkos, jų šeimyniš-

blogiau? Artai reiškia, kad tumet taip pat, kaip vargs- visa gera.

Petro (Pite- kas gyvenimas ir mirtis su 15 pa-
rio) Zinkevičiaus, kilusio iš Geguži-. veikslų ......................................... 30c
nės parapijos, Keizonės sodžiaus. I Ragana, graži apysaka    35c

T vtCJlg ti-ilig 1‘ll^t^- Vilniaus gubernijos. Malimas brole- ■ Apie dangų, žemę ir kitas plane-4 , I Visas saus plečiasi rusis ,. atsilieFk. O gal kas žinote apie J>. “.•77T..T7................ 10c
X i milZiriHS. IvOnStHTI” tai prašau man duoti žinoti, už ką Saules ritulas, su jos visomis pla*

tinepolis ir dabar jam rodo- 506
27 Walnut st., Hudson, Mass.

rusų darbininkai uždirba ta “darbininkų rojaus” dar- 
tiktai dešimtą dali to, ką bo žmonės Sovietų Sąjun- 
mes čia uždirbame? goj.

Aš, pavyzdžiui, uždirbu Apie darbininkų uždar- 
43 dolerius per savaitę, ka- iei^ia ne pagal
da nedirbame viršvalan ’^hų ar doienų

leksandras Puškinas, jau-

. .Savizrolas, su paveikslais .. 50c
_____________________ _________1 Praloto Olšausko darbai ir jo mei-
Paieškau kūmo Vlado Krauli,idžio. I laz/s. Pasmaugimas Birštone 25c 

S. Stravinskis. Jurgio Skerkio, Ambraso Chasako ir I G^rus piemenukas, žiemos pasa-

si skaniausias kąsnis. Bet 
ten kelias dabar uždaras

Joseph Tome ava ge, no«e dienose pats gyvenęs 
Catavvissa, Pa. revoliucinėmis idėjomis, ta

da išplūdo Lietuvos maištą; 
šovinistinėmis eilėmis, ku-, 

pranašauja, kad visi
Gerbiama redakcija,
Mano prenumerata jau rios 

skaičių, baie-iasi. tai m. eisi VIII 1 mnk-šm'ni turės SUSi

Leono Atkočiūno. Kada tai visi gy- ka ......... 25c
veno Chicagoje ir skaitydavo “Ke- Erodas, boba ir velniškas tiltas 35c 
leivį”. Prašau atsišaukti, arba kas Virėja, kepėja namų, dabotoja 1.00
juos žino, malonėkite man parašyti, Burykla ir burtininkas .......... 35c
busiu labai dėkingas. (14) Sveikata ligoniams, aprašo apie

Mike Pūtis 350 visokių vaistinių augmenų ir
08 Portland st., kam jie yra tinkami .................. 25c

New Haven 13, Gonn. Karvės ir gerų sūrių darymas 25c
------------------------- ----- ;— . — Istorija seno ir naujo su paveiks-

Paieškau Jono, Kazimiero ir Zido- ]ajs ................ .................................. 25c
Reginys, gražių pasakų knyga 35c 
Pamokslų, spyčių, monologų, juo- 

30c

NUO UŽSISENĖJUS1 V. ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie ----------r vi

ramiai sėdėti ir naktimis riaus Kreivėnų ir y inco Kulboko, Ri
jų užsisenėjusios žaiz- lūšių ir Beržinių kaimo, Keturvala-
skauda. Kad pašalinti kių parapijos Turiu svarbų reikalą kų

ir spaudėjimą senų. iš Vokietijos. -Jie patys ar juos zi- |)ajnų knyga, telpa apie 120 jvai-
akaudžių žaizdų, uždėkite nantieji n’.a.onėkit rašyti šiuo adye- pjausiu dainų ................................. 75c

gyventi i? tokio uždarbio: ‘ prisiunčiu paskelbti
Todėl prašyčiau paaiškinti. Gar”ininxas vyje”. Su pagarba,
kaip tą “dešimtį kartų blo- ^irfca desimti nartu ma- šlikis,
giau” reikia suprasti? ziau’ . . . Hendersonville, Pa

Jonas Stavaski Toki palyginimą gali -------- -
Salem, Ore. kiekvienas ir pats padalyti. Gerbiamas Tėve 

Red. Pastaba: Amerikos Paimkite, pavyzdžiui, yyriš- Prisiunčiu tau 3 dolerius tikos “švenčiausia dogma
darbo departamentas tikrai■ ką yilnom kosuumą (siutą), ir nusipirk naują džiogą dėl visada buvo užkariauti 

gyvatinės, kad butų kiek Konstantinopoli ( Caregra

Skaitykit Naujienas
TŪKSTANČIAI lietuvių yra liblaikyti po visą pakulį. 
TŪKSTANČIAI jų dabar jjyven® Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų įšyietmtų 
(ii savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės. Jūsų drangai- Jūsų pažįstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirašyti.

•••

Ointment. Jų gydomos su: 
palengvina jūsų skaudėji- 

galėsite ramiai miegoti nak- 
jas taipgi nuo skaudžių 

nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS

■•ėjo Į'kaimynines valstybes 3S&rfSS‘$K»T.''S
ir vis rlairė-i ni*OSTOS tUOS! stabdo džiuvimą odos ir perplyšim?

. ' ...Į. • •įi.„ 1 urppirščhj. Jos yra tinkamos varkaimynus įlieti Į ; toti nuo džiastanėios ir
jura/Rusijos užsienių poli- i odos. Jos yra geros gy- 
J ■ i______ •’ duoles nuo visų išvirši

nių odos ligų. LEGU- 
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., 51.25 ir

KURIJOS Cit! <tl Utį . iii.-ios.
čius godžiomis akimis žiu-

lengvesnis ir modemiškes- dą) ir ant buvusios Graiki 
nis, o šitas, kur dabar nėšio- jos imperijos griuvėsių su- j 
ji, tave visai pritrauks prie kurti nauja Rytų Imperiją, i virkite vaistinį 
žemės, mat per sunkus se- Pakeliui i “Caregradą ru-Į arba atsiųskite monev 
nam žmogui. O už 50 centų su politika siekė, “išvaduo-; orderį į: 
ateidamas atnešk kalendo- ti” slaviškus brolius Baika-j 
’JR' kai ateisi su nauju nuošė.
dziogu, tai aš tau ir irvvate “Caresradn" svajonė n

monev 
(16)

EGULO. Dept. 2, 
4817 W. 14»h Street, 

CICERO 50. ILL.

(13) Grigorius, graži apysaka .. 35c 
Grigo Kalėdos ir šen. jaunikis 35c 
Keliautojai j Palestiną .... 35c

____ __________________ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE
Aš, Juozapas P.urdulis, paieškau V»os žolės yra paskirais pakeliais, 

mano giminių: dvejų tetų. Ievos Gie-Įlietuviškais ir angliškais nurody- 
gelskienės ir Marijonos Jusinckienė- mais, kaip jas vartoti.
vaikų ir mano dėdės Antano Iva- Nuo nervų sugedimo, išgąsčio, ne- 
nausko visų trijų vaikų. Jie visi gy- migos, galvos ir sprando skaudėji-

Juozas Penkauskas 
8328 S. Marshfield avė.,

Cbicago 20, III.

vena Clevelande, Ohio. Taip pat ieš- mo, ausyse ūžimo ir visokios nervu-
kau mano pusseserės Teresos Make- ligos .............................................. 85c
vielutės, kilusios iš Paliūnų kaimo. Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo, 
Rudaminos parapijos, gyvena kur tarpina ir varo laukan akmenėl. 60c 
tai N'ew Jer.-ey valstijoj. Prašau ma- Nesišlapink lovoi bemiegant 60c 
no gimines atsišaukti, o jei kas juos Nuo cukrinės ligos (Diabetes) 85c
žino, malonėkite man parašyti šjuo Nuo kosulio, dusulio bei mainų as- 
adresu: (l-») tmos, palengvina atsikosėt ir varo

Joseph_ Burdules laukan visokį bruda nuo plaučių 60c
N'uo širdies ir vandeninės 60c 
Vyriškumo pataisymui Oh boy, ge-

Herminie, Pa.

Paieškau mano, brolį Antaną Re- rai vpjĮjįa ne vyrams, bet ir lei-
mencų, senas laikas kai^susna- dukėms tinginį paaksti'na 1.25

riuo. teko išgyventi Lietuvai per paskutinius Se^iiM metus. 
Sakytuose raituose pasakojama teisybe apie P>rn?^9 
okupacija, šlykščią "liaudiea aeimo” rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui rudosios oku-
^Skait^mi’NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Gobtos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvi*, bėgusių i 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kūne bus inuolat 
spausdinami. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
ridami 18.00; už Chicagoa ribų kaina metams W 00;

leiiema menesiams — 85.25.
L SIŲSKITE CEKJ ARBA MONET ORDERI ADRESU:

' NAUJIENOS
17M lo. Halfted Strert, Chlcago S, m.

John Buchinaki, suomenę. T:; y rastam 
Hari, Michigan. miečiui “Care^adas vai -

--------- dinosi, kaip “Šventos Soh-
Gerbiama redakcija, jos miestas”'. į riti karos tai 
Labai apgailestauju, kad buvo kelias “šiltuosius 

as neatmenu, kokiu laiku vandenis”, š vinistams 
masideda ar pasibaigia ma- rusų imperi. ' iškilimas į 

P.ręnumerata. Aš nuo pirmą pasauli" vietą, baž- 
Keleivio” nemanau skir- nyčiai — alsia: mas piav-»-

šerne. Seniau cryveno Indianos vals- r>i i *. i ' j- - itijoj, vra gyvenęs Kinjrston, III. ir , P,a”k* tonikas, „grdma <rerai plau- 
s,mais‘ laikais gyvino Chicagoje.’"”- valo pleiskanas ir apsaugoja 
11!>45 So Indiana avė. Malonus bro- nu" ’l<nk>mo ir prazilimo .... 60c 
ii atsi’lenk. Jei kas žinote, malonė- Nuo uzsisene.iusio kataro bei hav
kitę pranešti man, busiu labai dė- ’^ver ar rose kataro .............. 1.25
kingas. (13) Nuo kietų vidurių ..................... 60c

Kostantinas Remencius Kraujo valytojas, valo kraują 60c
100 Cook st., Brooklyn 6, N. Y. N'uo kosulio, kokliušo vaikams 60c

-------------------------- ---------------------- --- Moterims nuo sunkių mėnesin. 60c
Gimdos tonikas, pataiso nevaisin- 

75e 
60c 
85c

___ 1.00
Mostis stabdo bile niežulį .. 1.25 
Senelių ir nervuotų arbata dėl tų, 

kurie suvargę ir negali miegot 85c 
Lietuviška Trajanka O. 75, didės.

nf' ................................................. $1.00
.Nuo nauralgijos, neuritu. šita ar- 

bala prašalina ant rankų ir kojų su-- ...u-------- .........  Sl.TR
i. tikrai lietuviškai kve-

. . . ................................ O.3
Liepos žiedai, kvepia kaip medus
_   0.25
Trukžolių šaknys 0.35, Pelunas

. ............................ O.?5
N’uo užsisenėjusio bronehitis OA5

(te. interesuojasi šituo skelbimu prašau kas man praneš ir apie mano seserį uzm^n^arim^asiun^iT
___ ^oo.LolkAė, kfonivlavn .L ir* t f-n \1 re K*»n J/V'a® U'd luiKlH

APSIVEDIMAI
__ v tremtinys-lietuvis, US pi- Paieškau mano žmonos tetos Ju-

i lietis, 'praleidęs antro pasaulinio ka- zčs Ber.doraįtytės-Vaitkus, paeina is gumą .............................................
’ Į* I re pragarą Europoje, netekęs tėvu, Matainų kaimo, žvirgždaičių vai., N'uo reumatiškų sausgėlų ..

trinių ir artimųjų, dabar pra<lc<ląs Sakių apskr. Jos vyras dirbo laiva- Del sumenkėjimo, eik kudvn
gyvenimą tarp svetimųjų gimtajame 
krašte Amerikoje, ieško rimtos gy-

korčių agentūroje, 
kas apie juos žino.

venimo draugės. Pageidaujama išs:- me atsiliepti šiuo adresu:
lavinusi, vieniša ir vargo mačiusi pa
nelė ar našlė 30 iki :{6 metu am
žiaus, ūgio tarp 5 pėd. 6 c. iki 5 p. 0 
colių. Laiškus su fotografija siusti: 

11. Douglas, c-o Joseph Kovalik 
1810 Pcoria st., Chicago 8, UI.

(16)

iie patys arba 
maloniai prašo-

I 13)
Aukšto kraujo milt. 5 unc.

tis pakol gyvas busiu, šia- slavu bažnv : s pirmenv 
me laiške prisiunčiu t™ hė« krikščioni me pašau

Pet ras Pečkaitis 
13a Scheinfeld, Schwarzenberg, 
Litauisches l,ager II,
Germany, U. S. Zone.

Aš. .Tonas Pakalniškis, ieškau sa- su|ct„į 
vo brolio Vincento <William) Pakai- Ramonėbai

-------------------------------------------------- niškio. Brolis yra gimęs Raganių pja
Paieškau apsivedimui merginos ar kaime, Kuršėnų valsčiuje,

. i r... leesivv ,4 r? tviotii onvVrit
Šiaulių 

I Ame-

1-1 ' Pasiunčiu $4, tris bės krikščioni
<lel “Ke eivio”, 0 vieną do- lv.ie. 
leų Maikio Tėvui gyvatinei. 1917 metais
Su gerais linkėjimais, mokratinėj valdžioj uzsie-. įefonu ( ( V)a|O

Dominick Navitsky niu reikalu įnimstenu buvo R n am. Pitcaim,
Newark, N. J? demokratas Miliukov. Jo Telefonas umty ds-j.

Rusijos

našlės nesenesnės, kaip 45 metų. Mo- apskrityje, Kauno redyboje 
- teris gali turėti viena kūdikį. Aš esu riką atvažiavo prieš 35 46 metų. Aš

našlys, be šeimynos. Prie biznio vie- taip pat noriu surasti savo giminai- 
nam sunku gyventi. Todėl norėčiau čius: Joną Milašauską ir Adoma 
usirasti gyvenimo draugę. Kurios Lipskį. Aš busiu labai dėkingas, jei

parašyti laišką arba pasikalbėti te- Stanislava Jocienę, Mrs. Ben. Jocas. c o T) tai 'užsimokėsi»”'i;^7«.' Adresas toks: (14) kilusią iš Raganių kaimo. Prašau ™ft;ri J’" tai uzsimokesit, kaip
J. T. Maloney atsiliepti ar pranešti šiuo adresu: K j'

“ ■ Pa. .1. C. Tice (J. K. P.) (15-8) M. ŽUKAITIS.
P. O. B«.x 805, Aberdeen, Wash. 335 Dean Park, Spencerport. N. T,

T
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Vietinės Žinios

CUKERNĖS DARBININ- TRIJŲ DAKTARŲ AKCI-
KAI IŠĖJO Į STREIKĄ
ŠĮ antradieni išėjo i strei

ką 600 So. Bostono cuker- 
nės darbininkų, “Domino” 
cukraus refinerijos dirbtu
vė. Toje dirbtuvėje iš šešių
šimtų darbininkų apie pusę Prie 
yra lietuvių, tiek ateiviu netoli

DENTAS
Praeita trečiani

rė Dr. D. Pilka kartu su Dr. 
Valantieji! ir Dr. P. Kazlau
sku grižo iš \\ aterburv Į 
Bostoną. Vairavo Dr. Pilka. 

\Vorcester Turnpike. 
Welles!ev. staiga dvi

Sniego Nuvalymas Kai
navo $3.003,000 

Šiais metais sniego nuva- 
h mas musų valstijai kaina
vo daug pinigų. Tam reika
lui išleista 3 milionai dole
rių ir už tuos pinigus “nėra 
ko nė parodyti”, nes kelių 
nuvalymas pinigiškai žiū
rint yra toks darbas, kurs 

pavaka- nįeko neduoda. 3 milionai
Įdėti i kelių pataisymą, bu
tu kas parodyti, bet išleisti 
keliams valyti nuo sniego, 
iie išnvko. šiais metais prie
valstijos kelių
tais dirbo po 
ninku, o kitai

valymo kar- 
2,000 darbi- 
s metais užliek ir čia augusių. padangos kare iš to paties

Jau prieš kelis mėnesius šono truko, mašina pradėjo tekdavo 1.000 darbininkų.
darbininkų unija pasiuntė suktis ir apsusukusi. ap- j sunią neįeina miestų iš- 
bosams reikalavimą pritai- virto. Bematant ties nelai- Įaį(j,:S sniegui valyti.
kinti uždarbius prie pa- mės vieta sustojo daugiau --------------
brangusio gyvenimo. Bet karų ir subėgę žmonės pa- Tyrinėja “Teisingumo 
savininkai delsė ir jokių pa- dėjo daktarams is apvirtu- Biznį’’
siūlymų darbininkams ne- sios mašinos išsigelbėt. Lai- Musų valstijos prokuro- 
darė. Unija reikalauja, kad mei, visi keleiviai atsipirko !as Člarence A. Barnes, 
uždarbiai butų pakelti po gana žiauriu supurtinimu, paskyrė advokatą W. A. 
18 su puse centų i valandą, be didesnių sužeidimų. Paiks savo specialiniu pa- 
Dabartiniu laiku žemiausias Čia dar ne galas tam ne- dėjėju ir pavedė jam tyri-

laimingam Įvykiui. ’ “....................
Dr. Pilkos mašina

UUD1JA BESTO BYLOJE BOSTONE žudytąjį pirklį matęs. Pirk
lys dingo su $5,000 kišeniu- 
je. Matomai, jis buvo nužu
dytas apiplėšimo tikslu.

Pabrango Dienraščiai
Nuo šio pirmadienio kai 

kurie Bostono dienraščiai 
pakėlė kainas iki 5 centų 
už pavienes kopijas.

RADIJO PROGRAMA

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

1. Muzika.
2. Dainininkė Ona Minei- 

kiutė iš Montello.
3. Pasaka apie Magdutę.

Trys jaunos vokietės, iš aštuonių, kurios atvyko iš Vo- • programos parašykite 
kieti jos ir Austrijos i Bostoną liudvti Amerikos žur- sąv° įspūdžius ir nusiųskit

” • ~ • -- - -- -- - • • šiuo adresu: W0RL Sta-
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st, Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502kEast Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

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

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

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and C o.
Watefaes - Je»elry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliancva

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

uždarbis toje dirbtuvėje yra 
$1.06 Į valandą. Virš to,

Kada nėti nesenai iškeltą kaltini- 
gulėjo ma kad Bostono municipa-

nalisto Robert H. Best byloje. R. H. Best kaltinamas, 
kad karo laike per radio vedė nacių propagandą prieš 
Ameriką. Jam gresia didelė bausmė.

Maži Vagišiukai Liko 
Pagauti

Du Roxburv berniukai.

Vakarienė p. J. Tumavi- 
čienei Pagerbti

ši sekmadieni, balandžio
unija reikalauja, kad darbi- ant kelio apvirtusi, o bure- liniame teisme sukti loję-, abudu 12 metų, pirmadieni 4 d. 5 vai. vakare, Sanda-

bės bonusas, pagal pragy- ris, matyt, per vėlai pašte- katu draugijos, kuri kaltini- ter” kompanijos seifą 
veninio pabrangimą. bėjo sustojusį buri žmonių mą iškėlė, sekretorius. i Prieš dvi savaites tie vaikai

Ta pati kompanija turi ir nebegalėjo sulaikyti savo ‘ -------------- su dešimtštoryje nupirktu
dirbtuves ir kituose mies- troko. todėl norėdamas iš- Prasidėjo H. Besto Byla šriubsukiu ir plaktuku au
tuose. Baltimorėj tos kom- vengti nelaimės, jis pasuko §j pirmadieni Bostone darė didžiuli seifą ir pavo- 
panijos darbininkai jau iš- į vidurinę kelio užtvarą ir prasidėjo byla * Amerikos gė 200 dolerių. Per dvi sa- 
ėjo į streiką, bet Brookly- sudaužė savo troko vieną žurnalisto Henrv Best. kurs vaites jie pinigus prašvilpė 
ne, kur darbininkai gauna ratą. Troko draiveris. Law- per karą liko Vokietijoj ir ir atėjo vėl pavogti pinigu 
11 centų į valandą daugiau, rence Small. nesusižeidė.
jie dar nestreikuoja.

Iki šio antradienio garaziuje ir ims ilgesių lai
ką iki ji bus pataisyta. Dak
taras ją nori
pirkti kitą (žiūrėk skelbi 
ba). nes jam gavęs vartą

dirb
tuvės bosai į jokias derybas 
su darbininkais nenorėjo 
eiti ir jokių pasiūlymų ne
darė.

Darbininkai savo paskuti- ~niame susirinkime nutarė 1,nca ma"na‘ 
priversti bosus kalbėtis ir
vieningai pasisakė už strei
ką.

Unija jau yra numačiusi 
ligoniams ar šiaip sunkiose .. . ...
sąlygose esantiems darbi- £QSC1U Ir sukrėtimu, 
kams duoti paramą laike
streiko. Cukeminkas.

Vakarienė bus Lietuvių Pi
liečių Draugijos svetainėj, 
E ir Silver gatvių kampas. 
Svečių laukiama ne tik iš 
So. Bo.-tono, bet ir iš toliau. 
Bus muzika ir dainų. Rcp.

T. , . . , .. .. - , - . .. - Rado E. P. Irwing Lavonątarnavo naciams. Jis sklei- I tą patj seifą, bet pakliuvo. pfjei 4 mėnesius gruo
de per radio nacių propa- Jie prisipažino pinigus pa- džio 4 d. kur tai dingo Dor- 
gandą ir įkalbinėjo ameri- vogę ir išleidę salnamiams chesterio automobilių pirk-1 

lys Eugen P. Irwin. Šį pir-kiečius. kad naciai esą geri 1 ir muviams... 
parduoti ir žmonės ir nori tik bolševi- --------------

kam? aplaužyti. Ame- zmonės
greitai reika- n*k°je žurnalistas buvo į p i

gavęs vaitą “Berlin’s Best”. ^u^vit-ti ffatve
Trijų daktarų nelaimė pa- Lni/'L'tV *1' apšviestose gatvėse ši

sibaigė. palyginti, gana lai- nlnkal atve2U 18 Vok.etijos. įu p^ikai 
mingai. Retai tokiame ne- t

atsitikime ke- Cambridge “Turi” Majorą -----------------------------
iš- ®i pirmadienį Cambridge 

miestas pagaliau išsirinko 
majorą. Po trijų mėnesių

T. . , , . balsavimu, sumetę 1226 ba-Kazlauskas dar tik nesenai Jotus, mJest0 tėvaį vienu

laimingame
lou’ioiJVI V IC* X utci u

uvcipvi nu tiL'1

Dr. Valantiejus ir Dr

yra atvykę iš Vokietijos. Dr. 
“Šurum Kazlauskas yra vietinio

“tremtinių ratelio” pirmi- 
o bostoniškiams jis 

iš to. kad kal- 
įvyks bėjo lietuvių masiniame su- 

Šurum gilinkime vasario 15 d. So.
Bostone.

Po Velykų Pirmas 
Burum”

Šį šeštadienį, balandžio- ninka 
April 3 d., Lietuvių Salėje jau žinoma
E st., So. Bostone 
linksmas ir Įdomus 
Burum” vakaras. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Mažos 
mergaitės pasipuošę gėlių ir 
snaiguolių kostiumais išpil
dys gražią dainų, deklama
cijų ir šokių programą. Bus 
geras orkestras. Jauni ir se
ni galėsime pasilinksminti. »• •• .

Vakarą ruošia Tautiniu Č"1|os nepriklausomybes
šokiu grupė. kuri bal. 5 d kov« tad/. Per Į6. metl! 
išvyksta i St. Louis, Mo. da- b“vu?l Ainws ministenų 
lyvauti Tautų Festivalyje ir P'™ininką. Eamon de \ a-
ten demonstruoti lietuviu leie" .. , , .
tautinius šokius. Pelnas eis -Uveci.a? lankosi po Ame- 
tam tikslui. Visi maloniai nkos alr’1 kolonijas ir mu-
kviečiame. Rengėjai. m,este uzt!uks. > >.as

__________ s dienas, jis atvyks šeštadie
nį, o šią savaitę aplankė gu

“Šimtas Tūkstančių 
Sveikinimų”

Bostono airiai ii

buvo at- 
viename

administraciją ge- ežeruke ir greit po to polici- 
Pras- ja suėmė Įtariamą John E. 
šiau- O’Toole. kurs sako, buvęs 

paskutinis asmuo, kurs nu-

madieni jo kūnas 
spiria rastas Braintree

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. Broadway 
South Boston 27, Mass.

< a tfiastaa a^t.
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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 

J uozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

balsu nutarė išrinkti airių 
vadą. Eamon de Valera, 
“garbės majoru". Taip ir 
nubalsavo. Majoras išrink
tas. bet jis tuoj ir išvažiavo, 
o Cambridge miestas ir vėl 
paliko be majoro...

Didelis Drabužių Vajus 
ir Penny Sale

Po visą Amerika BALF
ui-i °^tOn° ai.r1?1 11 Pu‘ nuo balandžio 15 d. iki ge- 
bh.ka per \el\Kas ir šią sa- gūžės 31 d. ves drabužių 
\alL§ tskilminga! pasitinka vajų, o Bostone, vietinis B-

Pinigai Pasilaikymui
&

čiandieni»ės aukštos pragyveni
mo kainos paima didelę <lali civi
lio uždarbio. Tuo tarpu L". S. Ar
mijoj ir L. S. Oro .Jettose padėtis 
yra skirtinga. Alfra didesnė, nc;ru 
"bent kuomet pirmiau ir jos lieka 
jums daugiau. Justi maistas, uni
formos. butas, medikalė ir dantų 
priežiūra suteikiama, ir be jokių 
išlaidų jums.

Gaunate ir kitas naudas taipjri. 
Puikus išlavinimas daugelyje spe
cialybių ir amatų, pridedant pro
gas kilti aukštyn besimokinant, 
sudaro kareivio darbą geriausiu, 
koks gali būti. Pilnų detalių pa
siteiraukite jums artimiausioje t. 
S. Armijos ir l'. S. Oro Jėgų Re-

JTel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

AUTOMOBILIS
Parsiduoda tuoj pat aplamdy

tas, bet pataisomas automobi
lis. Stovi “Atlantic“ garage. 
1776 Dorchester avė.. Dorches
tere. Kreiptis bet kada i gara- 
žių. arba Į Dr. D. Pilką.

Išnuomojamas Kambarys
Geras, švarus ir šviesus kam- 

■ barys su forničiais ir telefonu, 
netoli byčių išnuomuojamas 
tuoj pat. Pageidautina geram 
vyrui. Kreiptis bet kada 

614 E. 7th st., So. Bostone
(14)!

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖSi

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

Visais insurance reikalais 
(kreipkitės į (33)

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

SO 8-2483

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 

- nis, kuri turi Įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk
lą: (-)

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

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

A. J. NA9IAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS .

Office Tel. So. Boston 0948
— o cnrDCEV37 VRIVFIaE# --

Weat Roabury,
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kaap. Inman SU arto Central 8i

CAMBRIDGE, MASS.

BALANOŽIO 6

55 TREMONT ST., BOSTON, MASS.

ALF skyrius nutarė drabu
žių vajų lietuvių tarpe pra
vesti nuo balandžio 19 iki 
24 d. Svarbiausiai bus sten
giamasi surinkti drabužių 
tarpe lietuvių, bet jei bus 
progos įtraukti ir svetimtau
čius, tai bus padaryta. 

Drabužių vajus bus už-
ą. - • r ■ . įaigta didžiuliu “penny-bemato,,ų. nuėsto majorą kurs įvyks bal'andžį0

a„n„t aukstuosius parei- 94 <1. šeštadieni, L. Piliečių
gunu_ Draugijos svetainėj So. Bo-

iį sveikina senu ai- «tone.
Kovo mėnesį vietinis B- 

■i ALF skyrius pasiuntė į cen
trą S500. surinktų per kovo- 
mėnesį iš pavienių aukoto- 

ne vėliau, kaip 8 vai. vaka- Naujosios Anglijos Inžinie- jų ii" organizacijų. Rep.

Dorchesterio Kliube “Pasi 
linksminimo Vakaras”
Šį šeštadieni, balandžio 3 
Dorchesterio Lietuvių Pi- 

Kliubas rengia “pasi
linksminimo vakarą”. Bus 
muzika, šokiai, užkandžiai, 
o norintieji turės progos pa- 
koziriuoti. Prašom atvykti

Airiai
rišku pasveikinimu, kurs 
sako: “šimtas tūkstančiu
sveikinimu”.

ro. Parengimas įvyks kliubo 
patalpose, 1810 Dorchester 
avė., Dorchestere, netoli 
Ashmont station.

Komitetas.

rių Jubilėjus
Kovo 31 dieną 1831 me

tais įsikūrė Bostone pirmo
ji Amerikos civiliniu inži

F. Curie Smerkia Ameriką
Madame Irene Curie - Jo- 

Iiot, franeuzų mokslininkė, 
nierių draugija, Boston So- kai),ėdama “antifašistų pa-

--------------- ciety of Čivil Engineers. bėgėlių komitete” Bostone
Tekstilės Pramonėj Streikai Šiemet ji švenčia 100 metų pabrėžė, kad pasauliui visai 

Baigėsi sukaktuves ir ta proga drau negresia joks karo pavojus,
Tekstilės darbininkų uni- gija ne be pagrindo giriasi, jei neskaityti “dirbtinai” 

ja praneša, kad Naujoj An- kad tos draugijos nariai bu- sukelto karo aliarmo čia A- 
gl i jo j visi audinyčių ir ver- vo pionieriai milžiniškame merikoje. Ta ponia dar

A. W

Tarnautojas Žiuri į Savo Ateitį

**As žinau, kur aš dėsiuos su mano šeima. Mano dvi dukte- 
rvs lankys biznio kalidžių. o mano sūnūs mokysis j inžinie
rius. Kaip aš tą galėsiu padaryti su mano baltkalnierišku už
darbiu? Aš tą planavau" jau daug metų ir taupiau tam reika
lui Mutual Savings Banke. Aš negaunu didelę algą. l>et re- 
guliariškas taupymas užtikrina pasisekimą. Per dvidešimt 
metu kiekvieną algos išmokėjimą dieną aš dėjau pinigus Į 
banką“.
Tai yra teisybė, nes šeimos laimė remiasi taupumu. Pradėk 
taupyti tuoj pat. Žiūrėk, kad banko varde hutų žodžiai “Sav
ings Bank”, arba “Institution for Savings“. Tie žodžiai vi
sada parodo Mutual Savings Banką.

TaL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto IU 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

tęsėsi šešias savaites. Dau- pasaulio dalyse. Draugija 
gumoje dirbtuvių darbinin- jau senai leidžia įdomu žur- 
kai be streiko laimėjo 15c. nalą inžinieriams, vadina- 
uždarbių pakėlimą į valan- mą “Journal”, šį trečiadie-
dą. Unija sako, kad bendrai nį draugija laiko savo šim- mokslininkę panaudoja 
per metus tekstilės dirbtu- tąjį metinį narių susirinki- kaipo meškerę sakeliams 
vių darbininkai N. Anglijoj mą. Draugija turi narių, žvejoti...
gavo algų pakėlimą 22 mi- kurie prie jos priklauso jau Franeuzų mokslininkė kal- 
lionus dolerių. virš 60 metų. bėjo prieš 300 svečių.

Coolidge, guberna
toriaus pavaduotojas, dėl 
tos ponios kaltinimų Ame- 

sako, kad komunistai

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wilcox- 
Gay Rekorderio. Naoji Crossley 
Radijai ir Fonografo Consoles. 

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant 
Radijų ir Radijo-Fonografų 

Dabar Radijų Pardavimas 
Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 ▼.

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broadoay 

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

rikai

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St.. Kimbal Ituilding 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insored 
Movers)

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

SO. BOSTON. MASS. 
Tai. SOUth Boston

Pakalbink biznierius pa* 
•iškalbti “Keleivyje,” pa* 

garsinti savo biznį tarp lie

tuvių.

r




