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Maskva Sulaužė 37 Pokarines 
Sutartis su Amerika

Valstybės Departamentas Išvardija Sutartis, Kurias Rusi
ja Sulaužė Po Karo — Sako, Rusija Tyčia Trukdo Taikos 
Atstatymą — Rusija Sulaužė Jaltos ir Potsdamo Susita-

rimus.

Giriasi Pagimdę 
"Trečią Partiją”

Amerikos komunistų par
tijos nacionalinis komitetas 

sulaužiusi, nes prezidentas; savo posėdyje praeitą sešta- 
Trumanas vienoje kalboje dieni atvirai pasigyrė, kad 
užsiminė, kad Maskva nesi- komunistų partija pradėjusi 
laiko susitarimų. ‘‘trečios partijos ’ judėjimą

Praeitą šeštadieni valsty- Amerikoje. Komunistų par- 
s departamentas prisiun- tija giriasi, kad ji buvusi

Amerikos senatas prieš 
porą mėnesių pasiuntė už
klausimą valstybės departa
mentui, kokias pokarines 
sutartis Sovietų Rusija yra

bes departamentas pi 
tė senatui platų raštą, ku
riame išdėsto 37 rusų susi
tarimus ~su Amerika, ku
riuos Rusija sulaužė, iškrai
pė arba visai pamynė po ko
jomis. Į sulaužytų sutarčių 
skaičių valstybės departa
mentas neiskaito tų sutar
čių, kurias Sovietų Rusija 
buvo sudariusi su savo kai
mynais prieš antrą pasauli
ni karą ir kuriuos 
senai sumindžiojo i 
Valstybės departamentas iš
vardija tiktai tas sutartis ir 
susitarimus, kuriuos Rusija 
buvo sudariusi su Amerika 
jau po karo ir kuriuos Mas
kvos valdžia sulaužė.

Pagal valstybės departa-j 
mento sąrašą, Rusija sulau-1

vienintelė Amerikos politi
nė partija, kuri supratusi, 
kad Marshallo planas yra 
“reakcingas” ir todėl pra
dėjusi prieš tą planą vesti 
kovą. Ji buvusi vienintelė 
politinė grupė, kuri supra
tusi, kad reikia sukurti tre
čią partiją, kuri kovotų 
prieš reakciją.

“Trečios” vvallacinės par- 
Rusija tijos priešininkai dabar tu- 
purvą. ri aiškų Įrodymą, kad visa 

ta “trečioji partija”, kaip 
ji dabar yra, šoka pagal ko
munistų dūdą ir tarnauja 
Maskvos interesams.

BUSIMAS KAREIVIS ŽIURI I KARO PABŪKLUS

Didysis orlaivių nešiotojas, 20,000 tonų talpumo karo laivas Valley Forge, at
plaukė i New Yorko uostą ir ten galybė vaikų ji lankė. Paveiksle nutrauktas 
vienas vaikutis, 4 metų Tommy Helienk, kaip jis išsižiojęs žiuri i karo orlai
vius, kurių tas laivas nešioja apie šimtą.
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Pasiuntė Antrą Ultimatumą 
Žydams ir Arabams

Reikalauja Šį Trečiadienį Daryti Paliaubas — Palestinos 
Karas Plečiasi — Arabai Puola Žydų Centrą Tel Avivą— 
Amerikos Karo Laivai Plaukia Palestinon.

Atvyko Lietuviai Amerikos Diploma-
Tremtiniai tai Nepal Karalystėj

Iš Įvairių Europos kraštų Amerikos ambasadorius 
000 darbininkų baigė strei- gegužės antroj pusėj atvyko Indijai, Dr. Henry F. Gra-
ką ir susitaikė su kompani- 53 lietuviai tremtiniai Į Ame dy, su savo palydovais bu-
la dėl uždarbių pakėlimo riką. Atvyko: Janina Klo- vo nuvykęs Į Himalajų kal- 
13 centų į valandą, Chrvs-. viepę su dukterimi Jadvy- nuošė esančią Nepalo kara- 
ler dirbtuvės streikavo 17 ga ir sunu'RamticTu: Jadvy- lystę prisistatyti karaliui, 
dienų. Vidutiniai Chrysler ga Ramanauskienė su sunu Maža Nepalo karalystė yra 

Leonu; Dr. Stasys Petraus- iš visų pusių apsupta aukš- 
kas su žmona Ona, dukteri- tais kalnais, ji yra tarp Ki
mi Laimute ir sunu Ramu- nijos ir Indijos. Visoj kara- 
čiu; Marija Radzevičiūtė; lystėj ten nėra telefonų, te-

kempanijoj darbininkų už
darbiai dabar siekia SI.63 
i valandą.

Automobiliu darbininku
žė dešimti susitarimų su
Amerika ‘ dėl Vokietijos, [ kad Rusija daro didelį spau
septvnius susitarimus dėl dimą Į Rumunijos valdžią .. - . . .- . ..
Aurtrijo* ir visu* susitari- greičiau “prašyti” priimti uniJa, skelbdama streiko Antanas Slapaitis, Konstan- legrafo, radio ir kitokių 
mus dėl ’ Lenkijos Vengri- Rumuniją' i Sovietu Sajun-1 f*13, pažymėjo kad strei- tinas Burba su žmona Do- prašmatnybių. Nėra nė mo- 
io* Buleariio* Rumunijos gos “tautų'šeimą”, kaipo kas sulaužė darbdavių uzsi-j nata ir dukterimi Marijona derniškų kelių. Visa Nepa- 
Ko’reins,' Mandžurijos ir' kV nauja sovietišką respubliką.! spynmą nekelti uzdart
tu kraštų. iSako, Rusija nori pradėti I Pamynė kelią ir Jutų

Valstybės departamentas, nuo Rumunijos
s’

darbdavių
nekelti uždarbių ir ir Dr. H. Lukoševičius. Io prekyba eina per Indiją 

pra- 1948 m. gegužės 26 d. Nepalo tikrasis valdovas 
paskui monės sakų darbininkams laivu Marine Flasher atvy- yra ne karalius, bet minis- 

-kelbdamas rusu" sulaužytu seks Bulgarija,' Jugoslavija,' JU kovoje už uždarbių pri- ko 38 lietuviai tremtiniai, terių pirmininkas, kurs pa- 
sutarčiu skaičių ‘norėjo pa- Vengrija ir visa šiandien!taikymą prie pragyvenimo kurių tarpe 7 JAV piliečiai, veldėtinai perima šalies
_____ r*! 1. .1 __ a* 1_ ___  rncn io’ ’ ocontl T? vt 11 • HFlCTimO.žymėti, kad ne tiek yra 
svarbu sutartis pasirašyti, 
kiek svarbu yra jų laikytis. 
Maskva nesilaiko savo pa
rašo, nesilaiko savo paža
dų. todėl su Rusijos valdžia 
dažnai nėra prasmės iš viso 
tartis, nes Maskvos valdžia 
nėra ištikima savo žodžiui. 
Tai yra melagių ir plėšikų 
valdžia, kun laužo sutartis 
ir elgiasi, kaip jai patinka.

Berlyno Darbininkų 
Unijos Suskilo

Vokietijos sostinėj Berly
ne dauguma balsuotojų pa
statė Į miesto savivaldybę 
socialdemokratus, bet dar
bininkų unijose ten šeimi
ninkavo komunistai. Praei
tą šeštadieni darbininkų 
unijos nutarė apsivalyti 
nuo rusiškų agentų ir suda
rė nepriklausomą darbinin
kų unijų vadovybę, kurią 
pripažįsta amerikiečiai, an
glai ir franeuzai. Bet rusai 
Berlyne pripažįsta tiktai ko
munistus unijų vadovybėje. 
Todėl dabar unijos Berlyne 
bus pasidalijusios Į dvi da
lis, pagal okupacines zonas. 
Jei unijos pravestų laisvus 
rinkimus, tai komunistai 
butų iššluoti. Bet rusų oku- 
puotoj miesto dalyje komu
nistai neprileidžia prie lais-l 
vų rinkimų unijose.

Iš antro karto Jungtinių 
Tautų saugumo taryba pa
siuntė žydams ir arabams 
reikalavimą sulaikyti Pales
tinoj karo veiksmus ketu
rioms savaitėms. Karo veik
smai turi sustoti šį trečia
dienį, 6 valandą pavakarėj. 
Arabų valstybių vadai susi
rinko į Transjordanijos so
stinę Amman tartis, kokį 
atsakymą duoti Jungtinėms 
Tautoms.

Tuo tarpu karas Palesti
noj vis labiau plečiasi, ara
bų armijos pradeda artintis 
prie žydų gynimosi centro 
Tel Avivo miesto. Kai ku
rie pranešimai sako, kad 
arabų kariuomenė vienoje 
vietoje jau esanti tik devy
nios mylios nuo Tel Avivo. 
Jeruzalėje arabai laiko ap
gulę žydus naujajame mies
te, o Jeruzalės senamiestv- 
je žydai pasidavė arabams. 
Smarkus mūšiai eina ant 
kelio iš Tel Avivo į Jeru
zalę.

Amerikos karo laivai Vi- 
uūrzčii.ių juroje gavo įsaky
mą plaukti į Palestiną, bet 
dar nežinia, ar Amerika im
sis kokių nors kariškų žy
gių, kad Palestinos karą su
laikius, jeigu arabai ir žy
dai nepaklausys Jungtinių 
Tautų įsakymo sulaikyti ka- 
vo veiksmus.

Arabų valstybės sako, 
kad arabai neatmes Jungti
nių Tautų reikalavimo, bet 
derėsis ir reikalaus, kad žy
dai atsisakytų nuo savo val
stybės kūrimo.

Cechoslovakija * Rin
ko" Komparlamentą

Čechoslovakijos gyvento
jai praeitą sekmadienį bu
vo kviečiami eiti “balsuoti” 
už parlamento narius. Bet 
buvo tiktai vienas kandida
tų sąrašas. Jei kas drįso bal
suoti prieš tą kandidatų są
rašą, tą Prahos valdžia iš j 
kalno jau apšaukė šalies į 
“išdaviku”. Kas drįso agi-! 
tuoti prieš tą vieną vien i n-Į 
telį kandidatų sąrašą, buvo! 
areštuojamas ir metamas į 
kalėjimą. Balsų skaitymas 
yra to vieno kandidatų są
rašo atstovų ir policijos ran
kose. Balsavimas galėjo vy
kti “slaptai” arba viešai, 
prie komisijos akių.

Po tokių suktų, hitleriškų 
balsavimų, komunistinė Pra
hos valdžia giriasi, kad ji 
gavo didelę daugumą ir da
bar “legališkai” smaugs vi
sokią opoziciją ir sovieti- 
zuos Čechoslovakijž.

Pagal balsų skaičių, kaip 
Prahos valdžia paduoda, 
770,701 balsas buvo “prieš 
valdžią”, o 6,429,145 bal
sai “už valdžią”. Bet su 

j vienu kandidatų sąrašu ir 
Įsu policijos griežta rinkimų 
Į priežiūra, kitokių rezultatų 
j ir buti negalėjo.

rusų "globoje” esanti Rytų pabrangimo 
Europa Įsijungs Į Sovietui . — ——
Sąjungą, padidindama Ru- Jei Kiltų KarttS, 
sijos gyventojų skaičių virš C,. 'u suni’m Vytautu; Želvyra
300 milionų žmonių. * KUO BUlUmei. Buknvtė; Matas ir Ona Da-

-----------------  j Amerikos komunistų par- brilos; Dr. Vvtautas Dam-
Dideli Potviniai V a- t’.jos pirmininkas W. Z. brava su žmona Aldona ir 

Foster buvo pakviestas Į se- i sunum Gintaru; Bladas ir 
natą pasiaiškinti dėl komu- Zuzana Daukantai su duk- 
mstų politiku. Jis buvo pa- ra Milda ir sunum Vaidotu: 

upių potviniai klaustas, jei kiltu karas Alfredas Engmanas; Teo- 
pridarė žmonėms didžiau- tarp Amerikos ir Rusijos, Jcras jv Veronika Engma- 

jsius nuostolius. Ypatingai į ką darytų komunistų parti- naj su sunum Algirdu: An- 
' patvino Columbia upė, kuri ja? W. Z. Fosteris raitėsi, tanaį jį- Elzbieta Galminai 
išsiliejo ir keliose vietose kraipėsi, visaip išsisukinėjo, su dukra Zita: Povilas Ju-

o kiti su imigracijos vizo- valdymą. Nepalo valdovai 
mis. Atvvko: dabar sako, kad gerai butų

Matas ir Elzbieta Baukiai išplėsti bizni su Amerika ir 
gauti daugiau amerikoniškų 
dolerių.

karinėse Valstijose
Washingtono ir Oregono

KAS TURI SAUGOTI 
ATOMINES BOMBAS?
Ginkluotų pajėgų

ninkai VY ashingtone Kena tytas Vanport miestas 
reikalavimą, kad visos pa- 18,000 gyventojų visas

užliejo ištisus
Y11'5.1' miestelius. Per 
kelia

700 MYLIŲ PIRŠLYBŲ
22 metų jaunuolis, I>avv- 

rence Londer, Minneapolio 
miesto gyventojas prieš sa
vaitę laiko pamatė jauną 18 
metų mergaitę Marian Noo- 
dleman ir... įsimylėjo Ant
radienį jis ją pasikvietė pa
sivažinėti ir automobilyje 
jaunikaitis pradėjo pirštis. 
Mergaitė vis sakė “ne”, pa
galiau ji sutiko už jo teketi 
ir abu patraukė į St. Louis, 
M<>. išsiimti vedyboms lais- 
nį. Bet, privažiavus prie 

! miesto valdybos, mergaitė 
vėl užsiožiavo ir pasakė vėl 
“ne.” Tada jaunikaitis lie
pė jai išlipti iš vežimo ir eiti 
sau. Be cento kišenėj ir 700 
mylių nuo namų mergaitė 
nežinojo, ką daryti. Ji nu
ėjo į jioliciją prašyti pagal
bos, policija ją apklausinė- 
jo ir vėliau suėmė ir tą karš
tąjį jaunikaitį. Suėmė ir vėl 
paleido, nes jis jokio prasi- 

i Kaitimo nepapildė.
APVIRTO LAIVUKAS SU 

90 JURININKŲ
Iš Norfolk. Va. praneša, 

į kad ten vienas pakraščio 
jlaivukas gabeno į karo lai- 
' va jurininkus. Buvo pilnas 
; laivukas vyrų, viso gal 90 
žmonių. Beplaukiant laivu
kas dėl smalkaus vėjo ir 
vilnių apvirto. Tuoj buvo 
pasiųsti pakraščių laivukai 
ieškoti ir gelbėti jurininkus. 
Pagal paskutinį karo laivy
no pranešimą nuskendo ma
žiau 20 vyrų, bet tikras 
skaičius dar nėra žinomas.

"Trečia Partija” Ne
silaikys Įstatymo
Henry Wallace, trečios 

partijos bosas, davė savo 
parodymus senato vienoje 
komisijoje apie Mund-Nix- 
on bilių. Jis sakė, tas bilius 
“dvokia veidmainyste” ir 
laužo pagrindines amerikie
čių laisves. Jei tas bilius 
bus priimtas senate ir Įsiga
lės. “trečioji partija” jo ne- 
,-ilaikys.

Henry Wallace, vardan 
amerikiečių pagrin d i n i ų 
laisvių, siūlė tą bilių atmes
ti. nes jis duoda per daug 
plačias teises generaliniam 
prokurorui.

kaimus iri 
karą pasta- 

su 
bu- 
vi-

įs to miesto

kad vis<;s pa-i 18,000 gyventojų 
gamintos atomines bombos vo užnet*as šeštadieni ir 
butu laikomos kariuomenės si, ...... a gyventojai ... ----------
vadovybes žinioje, o ne ato- bėgo, kur kas galėjo. Kiek 
minės Komisijos sandėliuo- žmonių žuvo potvyniuose
se- , , .. dar nėra suskaityta. Me-

Pagal kongreso prnmtą džiaginiai nuostoliai yra la- 
Įstatymą atominių ginklų bai dideli. Upės pritvino dėl 
gamyba ir jų saugojimas tu- didelių liūčių Idaho, Monta- 
ri buti civilinės atominės nos, Washingtono ir Ole
kom isijos rankose, bet karo gono valstijose.
viršininkai sako, kaip visi,-----------------
ginklai, taip ir atominės' MARSHALLO ATVIRAS 
bombos turi buti jų priežiu- ŽODIS APIE RUSIJĄ 
roję. Sako, kad tą ginčą tu-' Valstybės sekretorius G. 
lės spręsti pats prezidentas, i C. Marshall praeitą savaitę 
kaipo vyriausias vadas. 'sakė, kad Rusijos kalbos 

apie taikos derybas yra tik
tai “ciniškas propagandos 
manevras”. Amerika neatsi
sako tartis dėl visų klausi
mų, bet Rusija turi parodyti 
ne tiktai žodžiais, bet ir 

savo taikos norą.

NE-GENERAL MOTORS 
KELS KAINŲ

General Motors kompani
ja skelbia, kad ji “šiuo tar
pu” nesirengia pakelti auto
mobilių kainų. Kompanija darbais 
sako, kad ji bandys išlaiky- Rusų “ciniškos” propagan 
ti tas pačias automobilių'dos tikslas yra sumažinti 

Amerikos visuomenės par

bet pagaliau prisipažino, rėnas; jona? „ 
kad komunistai padėtų Ru- dukra Ona irsui 
sijai, nes Rusija yra “sočia- tU; Stasys ir E 
hstinė” ir “neimperialisti- kos; Viktoras :“ 
n.f .11 Jei karas kiltų, tai rvškevičiai: 
tiktai is Amerikos kaltės. Viktorija I 
Rusija, pagal Fosteri, nie
kada nieko nėra užpuolusi 
ir yra visada nekalta...

GYVENA BE MAISTO 
9 METUS

Viena jauna, 20 metų ki- 
nietė, sakosi per 9 metus 
nieko nevalgiusi, o per 19 
dienų ji tikrai pasninkavu
si be maisto daktarų prie-

Keženius su 
unum Vytau- 

lena Minei- 
įr Alice Pet- 
Eduardas ir 

su duk
rom Salvinija ir Milda: Sta
sys Pilka, žinomasis Kauno 
ir Vilniaus teatrų artistas: 
Liudvikas Piotrovskis; Emi
lija Norvilienė: Alena ščiu- 
kauskaitė: Stasys Vaškelis 
ir Domas Vaičiūnas.

POTVINIAI PLINTA,
NUOSTOLIAI DIDĖJA
Columbia upės potvinis 

vis dar didėja. Milžiniškos 
masės vandens užlieja nau
jas vietas ir pavojus gresia 
net Portland, Ore. miestui.

IRGUN PRAŠO RUSIJĄ 
Į TALKĄ

KraštutiniujŲ nacionalis- 
žiuroje ir visvien yra svei- tų žydų oi janizacija, Irgun 
ka ir gyva. Daktarai neži- Zvai Leun.i. pasižymė- 
no, kaip išaiškinti šitokį jo Palestinos politikoje sa- 
reiškinį. Apie tą badaujan- vo griežtu krastutiniškumu, Žmonių aukų dar nesuspė 
čia kinietę praneša AP ži- kreipėsi į Sovietų Rusiją su ta suskaityti, bet spėjama, 
nių agentūra iš Kinijos mie- prašymu padėti Izraelio vai- kad jų bus nemažai, vpatin- 
sto Chungking. stybei apsiginti nuo priešų, gai Vanport mieste. Me-

Per 19 dienų, kada ta Irgun sak“. kad Anglija ir džiaginių nuostolių vien 
mergaitė daktarų priežiuro- Arabai, su Amerikos valsty- Vanport mieste bus nema- 
je badavo, ji išgėrė tiktai bes departamento pagalba, žiau. kaip 27 milionai dole- 

' — - farmoms 1----

CECHŲ DIPLOMATAI 
BĖGA

Devyni Čechoslovakijos 
ambasados tarnautojai Lon
done pasitraukė iš savo pa
reigų ir pareiškė, kad jie 
nepritaria suktiems rinki
mams, kokius pravedė Pra
hos sukčiai Čechoslovakijoj 
praeitą sekmadienį.

žintiii usę pantės vandens ir visai-nori pasmaugti žydų valsty- rių. o farmoms ir mieste- 
kainas, nežiūrint, kad dar-j Amerikos visuomenės para- nieko nevalgė. Mergaitė sa- bę ir kad tiktai Sovietų Ru- liams nuostolių bus prida- 
L-rinkų uždarbiai buvo pa- mą Amerikos užsienių poli- ko, kad ji neturi jokio noro sija galinti duoti žydams ryta apie 30 milionų dole- 
Lelti po II centų į valandą, tikai. [valgyti. i rimta pagalbą jų kovoje. rių.

NELAIMĖSE ŽUVO 
384 ŽMONĖS

Per praėjusį savaitgalį 
ant kelių ir šiaip visokiose 

Į nelaimėse žuvo arti 400 
žmonių. Ant kelių užsimušė 
161 žmogus, 46 žmonės nu
skendo, o kiti žuvo kitose 
nelaimėse. Per tris poilsio 
dienas šiais metais žuvo 
mažiau, negu pernai.
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ŠIURPI NELAIME ANT KELIO

S APŽVALGA
RUSIJOS “TAIKOS 

PROGRAMA”
dėl netikusios propagandos.

Ispanų kalboje "Ameri- 
ko Balsas sakė. kad Nau
joji Anglija buvo sukulta 
ant veidmainystės”, o Te
sąs valstija "gimusi nuodė
mėj”. Apie Nevadą "Bal
sas” sakė. kad toje valsti
joj du miestai varžosi tar-
pusavėj: Vienas yra

Amerikos ambasadoriaus 
generolo Bedell Smith Mas
kvoje įteiktas gegužės 4 d. 
dokumentas, pagal dabarti
ni Washingtono valdžios 
aiškinimą, buvo ne pakvie- . . 
timas derėtis, bet perspėji- pusavėj: Vienas yra "Las 
mas. kad Rusija daugiau Vegas. kur žmonės susituo- 
nieko nebevogtų. Amerikos kia ir kitas yra Reno. kur 
valdžia norėjusi perspėti žmonės gauna perskiras”. 
Maskvą, kad Amerika ne- Kongresas grasina, kad 
galės ilgai kantriai žiūrėti, nebeskirs pinigu “Ameri- 
kaip Rusija grobsto savo kos Balsui . kurs šmeižia 
kaimynu žemes, daro per- Ameriką . Bet. is tikrųjų, 
versmus, kursto neramumus viskas tur būt baigsis paša- 
ir stato amerikiečius ir są linimu vieno kito redakto- 
jungininkus Į visai kvailą riaus, kurs užmiršo kokiam 
padėtį Berlyne... tikslui "Amerikos Balsas”

Kodėl iš *‘‘perspėjimo” iš- turi tarnauti. Pats tas “grie- 
ėjo pakvietimas derėtis, tai kas” buvo papildytas praei- 
yra paslaptis, kurios dar tą žiemą ir jį, tur būt. visi 
niekas neišaiškino. Maskva jau ir užmiršo. Tik žmonės 
greitai pasigavo kelias fra- be "nuodėmės” ir be “veid- 
zes iš to "perspėjimo”, jas mainystės" gali norėti, kad. 
išaiškino, kaipo Washing- Amerikos radio "Balsas" 
tono norą taikintis, ir pa- butų užsmaugtas, 
skelbė pasauliui, kad ji “Voice of America” at- 
“priima pakvietimą". lieka pasaulyje labai svar-

Per Amerikos vyriausy- bu darbą. Tūkstančiai žmo- 
bės galvą Rusijos diktato- nių pavergtuose kraštuose 
rius kreipėsi į VVallace. klausosi to balso ir iš jo 
‘‘trečios partijos’’ kandida- gauna teisingų žinių apie 
tą ir jam pasiūlė susitarti pasaulio įvykius. Jo už- 
taip, kaip tai Rusijai nau- smaugimas butų visai nepa- 
dinga. “Xew Leader’’ na- teisinamas.
grinėja Stalino taikos pa- --------------
siūlymus ir prieina išvados, 
kad Stalinas daug ką nori 
gauti ir nič nieko nenori 
duoti. “N. L”, rašo:

“Stalino pirmas siulvmas

BIMBOS “DEMOKRA
TIJA”

jk

Gaisrininkų vežimas visu smarkumu važiuodamas 
įlėkė į busą su keleiviais Columbus, Ohio mieste. 
Gelbėtojai stengiasi iš abeju vežimų griuvėsiu išgel
bėti žmones. Nelaimėje vienas gaisrininkas, Louis 
Martin, buvo užmuštas, o 10 žmonių buvo sunkiai 
sužeisti.

Suomijos Likimas

abejojamai butų didelis 
smūgis bolševikų partijai ir 
jos pakalikams. Bet ar tie 
rinkimai galės įvykti? At
sakymą į tą klausimą galėtų 
duoti Maskva, ar ji prileis, 
kad Suomijos gyventojai 
laisvai pasisakytų rinki
muose ?

Suomijos komunistų par
tija. kada 
Leir.o buvo išmestas iš vai-. tUoJ

Kas Savaite
cionalizuoti. Gyvenimas pa- 

žmoną: rodė, kad gelžkeliai, veda- 
Givorsavusi, šviesiaplaukė, mi valdžios, daug geriau 

jos mYnisteris patraukli, reikia Įmokėti patarnauja visuomenei, ne- 
pat 10 tūkstančių dole- gu privačių kapitalistų lan

džios, pradėjo po visa kraš- rių, vesti ją įr išlaikyti ją ir Koše. Rasiuįvmas dabar at- 
ta kelti neramumus.* strei- Jcs du vaiku mestas, bet jis nebus užmir
kus. demonstracijas. Jei ko- T Toki skelbimą įdėjo stas ne Amerikoje, 
munistams pavyks sutruk- Hemstead Nevv s Day , pia- pruseįka “Sau-Žmogu»” 
dyti gamybą ir Suomija ne- e*tą savaitę. Kaip tik skel- Leonas Pruseika, visai ne
begalės laiku pristatyti ru- bimas patraukė žmonių aki, Vydūno raštų, su
sams prekių "už reparaci- atsirado ka\alienų, ku- sukritikuoti Vydūną
jas”, rusai gali tuoj pa- ”e nė tos parduodamos gra-
siųsti į Suomiją savo armi- žudės, nematę, pasiūlė ją 
ją, arba gali grasinimais ir vesti ir sumokėti už tą lai- 
“pabaudomis” priversti Šuo- 1B.000 dolerių, 
miją vėl įsileisti komunistą Ar vedybos jau įvyko ir ar 
į vidaus reikalų ministerio P^igai už malonumą jau 
vieta. Rusai turi daug budu sumokėti, mes nebesekeme 
"paveikti” į Suomiją, o ma- laikraščių. Bet pats suma- 
ža suomių tauta negali lau- nTraas ir _ pasisiūlymas vra 
kti jokios pagalbos iš demo-ver5as. dėmesio. Mrs. Do- 
kratiško pasaulio, nes tame f^Ly kun Y? -"kel-
pasaulvje vadovaun t i e j i ?una įdėjo į laikrašti, atro- 
žmonės' tiktai kalba apie teisingai suprato musu 
"kovą prieš bolševizmą”, . yį; ..
bet kur bolševizmas mindo Į^^Lipti.,

Žmona už $10,000
"Galima pirkti

vedybinio sakramento 
pinigai ant bač-

vojaus nemato, 
“demokr;

toks nuogas, biznis

kelis mėnesius Rusija parei-'yra "nurašę 
kalavo, kad Suomija pasi- skaito esant
rašytų su rusais “draugin- ležinės, užlaidos”. Todėl uar<rpnil»» 
gurno sutartį”. Suomiai Suomijos demokratija iš s M - 
bandė atsikalbinėti, bet pa- pasaulio demokratijų gali Maištas Leningrade 

baigia savo dienas, i galiau turėjo pasirašyti to- susilaukti tiktai ašarų ir ap- “Socialističeskij Viestnik 
josikią sutartį. Suomiai griežtai gailestavimų, bet jokios rim 

tos pagalbos.
Jei Suomija

Šiais metais, liepos 1 ar 
2 dienas. Suomijoj turi įvy
kti parlamento rinkimai. 
1945 metais, tuoj po karo 
pabaigos išrinktas parla
mentas
Tame parlamente Suomi jo 
komunistų partija turi iš 
200 atstovų 39. ir kartu su 
komunistais eina "liaudies

atsisakė įsileisti rusų armi
ją taikos metu į savo terito
riją ir Stalinas patsai

ir prirašė dvi špaltas visokių 
šiukšlių. Apsižiūrėjęs, Leo-Aj
nas pamate, kad jis neišaiš
kino “Vilnies” skaityto
jams, kas tai yra Vydūno 
vartojamas posakis ”§au- 
žmonės”. Taigi, jis jį ir 
aiškina. Klausykite:

“Ką reiškia tas terminas 
‘sau-žmogus’? Turėk ome
nyje tik save, bukie egois
tas, buk sau-žmogus! Tas 
terminas labai patiko sava
naudžiams.”

Taip visos vydūniškos pa
slaptys ir išsiaiškino.

Kada Leonas rašė apie 
sau-žmogų” jis, matomai,

s dolerių ir pasidėjo 
pinigus į kapitalistinį Ame
rikos banką, o paskui ramia 
sąžine skelbia dvarų nusa- 

praneša iš Rusijos, kad ten vinimą ir panašias prašmat- 
Leningrade, kovo mėnesio nybes.
viduryje minios alkanų žmo . Žinoma, Pruseikos ‘ sau-atsilaikys, -—------------------------- . „ . . , , ,

Stalinas patsai nuo tai tik per jos pačios visuo- nių išplėšė maisto krautuvę, žmogus netun nieKo oena-
demokratų” grupė. Viso;to reikalavimo atsisakė. To- menės pastangas, o ne dėka apdaužė miliciją, sudegino ra. Vydūno sau-zmogu-
bolševikai ir bolševikuojan- dėl šiuo tarpu rusai turi tik- galingųjų demokratijų po- policijos automobilį. Nėra- mi- Bet nereikia per daug
tieji parlamente turi 51 at- tai savo karišką bazę netoli litikai. v.
stovą, arba apie ketvirtada- Suomijos sostinės, bet šiaip 
lį visų atstovų. jau rusų armijų kitose suo-

Suomija yra karą pralai- mių žemėse nėra. 
mėjusi šalis. Ji iš dvejų kar- per tris metus Suomiia
tų kariavo nelygų karą gyveno rusų “draugystės” , - . ........................, ZXTTZ<TT. - . -. , ----------------- -------------
prieš Rusiją. 1939-40 me- ir taikos pašonėj ir suomių buvo pasaukti pirmieji jau- Ja (NKVD) tvarką greit at- tuvėse baigėsi darbininkų
tais karas buvo Suomijai palankumas Rusijai, kurs Pu°Lai į priverstiną darbo statė, o valdžia į Leningra- laimėjimų. Kompanijos pa-
rusų užkartas ir Suomija reiškėsi 1945 metais, pra- ’r kariško apmokymo “tar- dą pradėjo siųsti pagreitin- siūlyti 6 centai uždarbių
tiktai gynėsi nuo savo ga- dėjo nykti. Suomiai narna- • Pagal išleistą pa- tu budu maistą. pakėlimo į valandą darbi-

41-1944 tė. kad suomiu komunistai tvarkymą visas Lenkijos Ja proga laikraštis pra- ninku buvo priimti, kaip 
neša, kad po visą Rusiją pasityčiojimas ir 75,000 

pirmojo karo tąsa. kratiškos konstitucijos ir amžiaus, turi atlikti še- žmonių nepasitenkinimas darbininkų vieningai stojo

A. Bimba kadaise aprašė, 
kaip Amerikos komunistų 

liečia ‘uždraudimą atominių partijoj. 1925 metais, suva- 
ginklu’. Tai yra jo senas rei- žiavę delegatai į konvenci- 
kalavimas... jis tik pakartoja ją išrinko vieną grupę vado
vą- ką jis reikalavo jau prieš vauti partijai, o Kominter-
Hn mptu.š nanašiai& žodžiai^—. IS VUrtvnc i'cal-A vcrlr.

— *-■u ——------------------------------------i i«c* ie icanv vauv
Kitas reikalavimas liečia ‘gin- vybę pakeisti ir... vadova vi- 
k laviruosi sumažinimą". Šian- mas perėjo į kitos grupės 
dien Sovietų Sąjunga yra ge- rankas, nes Komintemas tą 
riausiai ginkluota valstybė, kitą giupę skaitė “ištikimes- 
J. A. Valstybės dar tik prade- ne” Komintemo nusistaty- 
da apsiginkluoti, nors ir labai mui.
plačiu užsimojimu. Per du ar “Keleivyje” buvo nuro
tos metus J. A. Valstybės bus dyta, kad A. Bimba pats 
geriau ginkluotos, kaip S. Są- užmiršo, ką jis savo “isto- 
junga. Sumažinimas ginklavi- rijoj’’ rašė ir dabar pasako- nal ?uomi5- 
mosi dabar reikštų, kad Sovie- ja žmonėms, kad komunis-
tų Sąjunga liktų geriau gink- tų partijose, “kiek jam ži- re Abu aišku Suomijos vidaus rei-
luota. Trečias reikalavimas noma” yra pilniausia de- Ka,.u su°niija pralaimėjo ir kalų ministerio, komunisto
liečia ‘ištraukimą Sovietų ir mokratija. LY! Sumokėti rusams apie y rjo Leino politikoj. Jis,
Amerikos kariuomenių iš K
rėjos’. Tai irgi yra labai senas 
Sovietų reikalavimas. Ameri 
ka ir Jungtinių Tautų organi 
zacija tą reikalavimą senai___  ____
jau atmetė, nes. patenkinus ji. tija. Jis sako* kad jei ku- 1 ]a‘jab daugelis nepasitikėjimą ir Suomijos
visa Korėja patektų Į proso- rioj nors partijoj draugai 

Žmonių rankas. Ket- susivaidija, tai įsimaišo cen-

mumų. priežastis buvo ba- poi*eti is Leono. Jis negali 
das, ar nepristatvmas laiku savo kailio issinerti ir už- 
duonos ir kitokio maisto i uot vydūniško nupiešė va- 
mie^tą ‘ balinį “sau-žmogelį”.

---------- Atsiųsta \ idaus reikalų Chrysler Laimėjimas
Gegužės 30 d. Lenkijoj ministerijos politinė polici- Streikas Chryslerio dirb-

“Služba Polsce99

lingo kaimyno. 1941-iy44 tė, 
metų karas suomiams buvo visai nemano laikytis demo- Jaunima5, nuo 16 iki 21 me- p* 
tiktai pirmojo karo tąsa. kratiškos konstitucijos ir amžiaus, turi atlikti še- 
Suomija siekė atsiimti gry- tik ieško progos įsistiprinti

__1 J X-  .X - * — - * 1
: šių mėnesių "darbo tamy- bolševikų diktatūros šeimi- į kovą.

Chrysler darbininkai pa-
. ___ _ ai rodė ir kitu automobiliu

kų pratimų ir darbo tamv- keikė ne tik bolševikų rėži- kompanijų bosams, kad 
bą ir bus mokomi visokios bet ir “patį” Staliną, darbininkai vra pasiryžę 
bolševikiškos išminties. kuriam žmonės nesigailėjo iškovoti teisingesnį atlygi- 

Lenkijos valdžia sako, šlykščiausių vardų. Rimą. General Motors * be
, pa- Badas, kasdieninis neda- kovos sutiko patenkinti dar- 

darbo tar- valgymas ir visokie truku- bininkų reikalavimą. Viena
s nemokamai raa^- toks yra bolševikinio iš didžiųjų Amerikos pra-

_ ugriautą “rojaus piliečių gyveni- monės šakų dabar vėl turės
__  „_r_............kra?to ūkį, o virš to, pusė mas- Laimėjo karą, 30 me- taiką ir galės normališkai

id jie prezidentą- komunistą Lei- metų bolševikiško treniravi- tų valdo kraštą, o gyvento- tęsti gamybą.
ikiai” no pašai ir. iš valdžios. Vi- 5?° Pa(Jės palenkti jaunąja Jai. skęsta skurdo juroje ir . ..

' Lenkiją į diktatūros režimo baisiausioj nelygybėj. ori
pusę ir sustiprins Maskvos Toki utėlėtą, bado ir ne-
lėlių valdžią Lenkijoje lygybės režimą bolševiku 
. Darbo tarnybą turi atlik- valdįia stengiasi “ekspor- <*ai

ti berniukai ir mergaitės, tuoti į užsienius, o to “eks- in(>Karn€)- 
bet kol kas tos “tarnvbos” P0^0'’ agentai komunistai 
viršininkas pulkininkas Bra- ka^a apie Rusijos režimo 
niewskis žada šaukti tiktai gerumus.
bemiukus, nes. sako, mer- * Nacionalizuot Gelžkelius! 
gaitėms ' 
stovyklos
karnai paruoštų V.1:“: “,l1. gatves pensijas ir
ku instruktorių.'

miškas žemes, kurias valdžios aparate ir pagrok milionai jaunų žmo ninkavimu eina didyn. Le-
asigavo "žiemos ka- ti valdžią. Tas itin buvo bus perleisti per kariš- ningrade žmonės atvirai

vietiškų
virtas reikalavimas liečia ‘iš- tras ir 
traukimą svetimos kariuome- gina”, 
nės iš Kinijos’. Oficialiai So- kad: 
vietai neturi savo kariuome
nės Kinijoj, tuo tarpu kai ten 
dar yra keli tūkstančiai Ame
rikos kareivių ir marinų. Tas 
senas Sovietų reikalavimas 
nėra joki nuolaida."

nesusipratimus išly
dis dar priduria. -

Tokie yra ir visi kiti Sta
lino pasiūlymai. Jis “taikos 
pagrindan” deda visus savo 
reikalavimus ir nori. kad 
taika jam duotų ko

"Galimas daiktas, kad kuo
pos sus»rinkime dauguma bu
vo sudaryta mechaniškai, ne
teisingai. Tai suradęs, komi
tetas palaikė mažumos pusę. 
Kas čia blogo? Ar tai reiškia 
atmetimą ir nebuvimą organi
zacijoj demokratijos ? Nieko 
panašaus nereiškia.'

Taigi, komintemo tele-

suomių gailėjosi, kad 
iš viso nesugebėjo “taikiai 
sugyventi su Rusija. Dėl 
‘ praeities klaidų” daugelis 
žmonių balsavo už “drau- nes nėra 
gystę-’ su Rusija ir vienu gyventi ir 
laikotarpiu.
vietų Bičiulystės draugija žmones m(- ’.žioti 
buvo . usirasę net 200,000 į komuni.- ines koncentraci- 
žmoniu. Keturių milionų jos stovyklas.
Syvqnt.°jy krašte, tai yra Suomijos visuomenę prie 
milžiniškas skaičius. budrumo paskatino ir kitų
.. ?et Įa’įas bėgo. Rusija kraštų pavyzdžiai. Suomiai 
išsiderėjo iš suomių žiaurias matė, s likimas ištiko

sa demok: tiška krašto vi
suomenė įgviau atsiduso, 

okio malonumo 
laukti, kada su- 

į Suomių-So- bclševikinta policija pradės
vatSo ga|)entj

Socialinis Draudimas
Turtinga Amerika “pa- 

tėyiskai” rūpinasi savo se
nais darbininkais. Dabar 

s senatvės pensijos 
yra ubagiškos, o socialinis 
draudimas iš viso neapima 
dąugybės žmonių, kurių se
natvė dažnai vra skurdi.

«•, nes. >aKo, mer- Nacionalizuot beizkelim! Prezidentas pasiūlė išolė
'ir ,raerra -,’aragtos ..Amerikos gelžkeliečio u- sti socialini draudimą, pa 

> ii dar nėra uzten- niju vadovybes įskėlė reika- kelti <5enptvąc

įeparacijas ir reikalauja Lenkijos, Bulgarijos ir kitų
raiKa įam onotn u-n ™ — —.................... .. jaf.mokė^ ‘'^ąilokiškai”, be kraštų demokratus. Cecho-
kalanin m- inai- r>;z • " ?rarna pakeitė partijos va- JoklU ai^i-Kaibinėjimų. Prieš slovakijos pavyzdys vpa-kc Xrfd“ nlC tai yra-----------------------------------tingai atioJė iisbi^s.

Stalino pasiulymas pagai tarae
AvL,?“" Savo boBeviffik

ti Wallace poziciją rinki- valkelėms 
muose. Stalinui lengva pn- tlin- ,i«r rarti Waliaceui. nes “wlll. mokX? aiškumą 
ace sem,a savo pohtme tent. ,ei dauguma kuopoj, atsistoja

niju vadovybes įskėlė reika- kelti
bolševikiš- lavimą, kad gelžkeliai butų kisti įiensininkams uzsi- 

,a„ ■ - . nacionalizuoti. Unijos sako, dirbti ki 40 doleriu wrVvfcik ^ij^%r^ ^ neprarandanti

krašiuos? PtSj? i, ’B'T* fjątarnavirnus, tai kodėl vai- Iki rinkim p,.ezi(iento
tėlk^“ i,,?,“?"? "lJ°S. s?-,?.zla. ne«ah P,alm‘’ felz,ke- programa tikrai nepraeis.

ruošiasi karui ir liūs į savo rankas ir tvarky- Republikonu vadai ta pro-
iiuoti nuo mnkvldn Ž L' “a ki"? 5UB?'Z' gram* pavadino “politika”.

ra“: S \Ia2k- o?^^ • T *-t bet l':Sako' P'ezidenta-s rinki-
iš ? r -Via>R,os imperialistai gelzkehu susisiekimą vesti mams bakn«:^i: busimam kam? B,butų aisus žvejoj.

me. Mums demokratija yra kljrje. (kl!
ten, kur organizacijos dau- Įsitikinę (, . ------

koms da- guma j astato prie vadova- tingumo. ; omu, kad “Šuo- F- a"?(la jaunus žmones dri 
nuraminti Bimba vimo parinktus žmones, o mių-Sovie;; Sąjungos drau luotl

“ekstra” de- Antanui Bimbai demokrati- gijos" narių skaičius
Bu- ja via ten. kur vadovybėje 200,000 <rito iki kelioli- RU?,rnam karui ruošia “ar- taip, kaip visuomenei 

naudingiau?

ebuvo anksčiau 
bolševiku klas

žvejoja.
Be abejonės, ta progra-

iki kelioli- uu?lmam karui
__  _____ ištikimi k<>s tūkstančių. Sumažėjo •**—’ — t'-.-js--

Pąrtijoj, ar liet kokioj orga- žmonės. Jei vadovybę pa- komunistų Įtaka ir darbi- Lenkijoj šita kariška jau-' Pasiūlymas išpirkti gelž- ma Yra politika, bet ji yra 
nizacijoj yra sudaroma ima neištikimi ar mažiau iš- ninku un.. se. Suomijos vi- nuomenės paruošimo pro- kelius neranda daug pritari- &era P°Htika. Jei republiko- 
"mechaniškai’’ ir “neteisin- tikimi žmonės, tai centras suomenė mdien yra išsi- 2Tama> surišta, su darbo tar- mo nei valdžioje nei visuo- nai socialinio draudi-
gai’\ tai Komintemas, ar turi teise tą “mechanišką”ar gydžiusi nuo bolševizmo ny vad>nasi “Služba Pol- menėje. Bet mintis yra mes-'J110 draugai, jie tą preziden-
koks mažesnis diktatorėlis “neteisingą" dauguma suar- “draugj‘.-tė>” iliuzijų. Kiek- rCe . .arba “tarnavimas ta, reikalavimas iškėlus ir to pobtiką pasistengtų fra-

AMERIKOS BALSAS” daugumos sprendimą dyti ir pastatvti prie* vado- 'ienas su is žino, kad, ne- į,enklJai • Teisingiau betgi neapsiriksime pasakę, kad,s.vti .i savo kreditą ir galėtų
--------  panaikinti ir atiduoti vado- vybės mažumą. Bet koki žiūrint vb Rusijos pažadų. butV. pavadinti šitą jaunuo- tas reikalavimas bus vis su J3Ja girtis. Bet daugu-

Amerikos kongrese kilo 'avimą mažumai. Su “me- tada čia yra demokratija? iei tik R d jos agentai ko- menės. militarizaciją “pasi-į dažniau ir dažniau girdi- mas republikonu vadų j so
de! “Voice of Ame- chaniskai ’ ir “neteisingai" Tą, ką Bimba perša savo niunisUi yalės, jie Įves sa-

politinę iš
mintį iš ‘Daily Worker, ku
ris ją gauna iš ‘Pravdos’ ~ 
‘Pravda’ ją gauna iš 
Stalino”.

centrui
o

paties

Maskvai”, nes mas- cialinį draudimą žiuri. kaii>
i “nmiirvoinc d„1,.audra unima peisai o<*w --•• i,c.ico, s?a- ... __ ——’~^‘r

rica” radio pranešimų ispa- bolševikų popiežiukai gali parapijos avelėms, yra dik- v° diktat ą, ir parduos sa- 71* Alaskvos interesuose ši-į Anglijos valdžia gelžke- .j naujosios dalybos” išmis- 
nų kalboje apie Jungtinių maujoti po komunistines tatura, kuri dėl kvailiųjų kraštą Maskvos impe- toks Jaupu žmonių driliavi-! liūs nacionalizavo. Veik vi-ir’ J.ei Sa‘ėtų, Ui visai jj 
Amerikos Valstybių atski- organizacijas ir sUtyti to- burikių akių yra vadinama rialistams. J 1 ’
ras valstijas. Kongresas nu- kias vadovybes,, kokias tie “demokratija".
Urė daryti tyrinėjimą, pre- popiežiukai nori. Apie Komintemo mirti
zidentas irgi pažadėjo, Kad .Bet jei taip, ui mes
bus padarytas nuodugnus 
tardymas, kas yra kaltas

Bet
Bimba visai sutinkame, 
patvirtina tą, ką mes sakė

mas ir tėra daromas.
, Jei Stic: i jos likimas pri- ’s Roosevelto ir

ir savo jaunimą turi 
ti kautyn 
siekimus.

11140 HGViviiauooT v. T ▼ i- x ®
suose Europos kraštuose: panaikintų. Republikonu 
gelžkeliai jau senai yra na- partijos “old guard” vis dar
-------- --------------------------- išpažįsta “principą”, kad

i paruoš- “kiekvienas už save ir tegu 
ti kautynėms už Maskvos giltinė griebia paskutinįjį..”

a. b. i J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
musuKą Rinksime Siuvėjų 

Delegatu?
Birželio pabaigoje bus 

kriaučių 54 skyriaus dele
gato rinkimai. Laiko jau 
nedaug. Siuvėjai teiraujasi lų-Milašauskų i delegato

musų lokalo ateitis, 
lietuvių gerovė.

Mano nuomonė yra toji. 
kad ateinančiuose rinki
muose reikia išrinkti F. Mi-įi

ir tarpe savęs kalbasi: “Kų vietą. Jis tai vietai tinka- 
rinksime ateinančiais rinki- mas. Liuosai kalba angliš- 
mais i delegatus?” kai. Plačiai pažįsta darbo

Kandidatų i delegatus unijų veiklų. Per metų ine- 
niekuomet netruko, jų ne- tus Įeina į Trade Boardų, Į 
trūksta nė šiuo tarpu. Jų Joint Boardų. Ten nuėjęs 
yra užtektinai. Tik klausi- nesėdi, bet, reikalui esant, 
mas, ar jie visi toms parei- reiškia savo nuomonę, daly- 
goms yra tinkami? Ne! vauja unijos reikalų svars- 

Labai tos delegato vietos tyme. Prie to, yra geras be
nori, tai buvę delegatai. Iš tuvis, stoja su tais žmonė- 
jų kaip kurie ir savo demo- mis, kurie didžiausias pa- 
kratinius principus jau iš- stangas šiandien deda, kad 
mainė, susidėjo su komuni- Lietuva vėl butų laisva ir 
stais, kad tik patekti i dele- demokratiš k a respublika, 
gato vietų. Kai jie buvo, tai Kaip tik toks asmuo ir yra 
rėkdavo: “Voi, kad sunku, musų lokaiui reikalingas, o 
sunku!” Bet dabar laksto ne toks, kuris palei orų mai
šu vaišėms ir prašo: “Bro- no savo pažiūras, savo nusi- 
li, sese, balsuokite už mane statymų.
Į delegatus. F. Milas “ne
tinkamas”, per jaunas!”

Netiesa! F. Milas nėra 
jaunuolis. Aštuoniolika me
tų kaip jis veikia musų lo- 
kale. Turi susikūręs gražių

SAKO, GERAI NUSIPELNĖ AMERIKAI Detroito Naujienos
General Motors Darbinin- matiško” uždarbių pritaiky- 

kai Susitaikė mo prie gyvenimo brange-
Penktadieni, gegužės 28 nybės, bet išsiderėjo darbi- 

d. 225,000 darbininkų Ge- ninkams ir gyvenimo page- 
tėvynės ir nepriklausomy- neral Motors dirbtuvėse rinimų, kad ir 3 centus i va-

ii politinėje srityj. Ši bend
ra Amerikos socialdemo
kratų pajėga ruošdama vi
suomenę busimai socialinei 
santvarkai, o dabar kovoda
ma už darbo žmogaus socia
linius reikalus, galės būti 
kartais panaudota ir musu

Prie to. F. Milas veikda
mas Joint Boarde turi gerų 
pažinčių su unijos vadais. 
JĮ gerbia už tai, kad jis 
veiklus ir sumanus unijos 
reikaluose. 0 musų indust
rijoje laikai ne tie, kų buvo 
metas kitas atgal. Reiks tu-

Amerikos generalinis prokuroras Tom Clark (kai
rėj ) gauna iš Armijos ir Karo Laivyno Sąjungos ko- 
mandieriaus James Callaghan (dešinėj)) “ameriko- 
r.izmo medali” už jo kovų prieš bolševizmų.

Suvažiavimui Artėjant
Birželio mėn. Įvyksta Bo-jnio 

stone Amerikos lietuviu so-'raušeimvnų. Žmogus anie 30
metų, tai ne jaunas. * žino- ! n.e DU? ° cialdemokra t ų suvaziavi-
ma, nėra nei senas, bet pa- Kitas atgal. KeiKs tu- mas, kuriame bus aptarti
čiam gerume užimti darbo,retį reik,a umjos veiklos pagrindiniai klausi-
unijoje vietų, nes jo rekor-• \a^ovy^e’ rV^S 1'nstl ?u J.a mai, nustatytos artimos at- 
das rodo, kaipo gero ir ?.a“? k!et? klausl,r'«’ kūne
veiklaus unijisto, kuris nuo ’! les mVslė lokalą.
pat atvykimo iš Lietuvos J/Milas ne naujokas.susiei- 
veikia kriaučių tarpe. “ su Jo,nt Boardo virsimu- 

Musų visų nūs

eities darbo gairės.
Visos kuopos, siųsdamos

iekimas, 
per visa

partijos 
valo susi
lygose mes bebutumėm 

Kokia musų padėtis
Amerikoje '■

teisingumo 
audonu siulu eina

engėsi išeiti i streikų. Bal- landų. Jei prie to uždarbių
Todėl musu draugams ir savimai lokaluose visur bu- pakėlimo pridėti mokesčių 

tenka pasitarti ir pasisakyti vo pravesti ir didžiulė dau- sumažinimų, kurs buvo ive- 
ar dabartinė musų veiklos guma darbininkų pasišakė stas nuo gegužės mėnesio 
kryptis ir apimtis teisinga ir r.ž streikų. Tik kai kurie di- pradžios, tai darbininkų už- 
pateisinama? ° dtli lokalai balsavo prieš darbiai šiuo tarpu bus dau-

Taip pat ir spaudos kiau- streikų. giau ar mažiau prisitaikę
Simais pasisakys suvažiavi- Unijos viršininkai turėjo prie gyvenimo pabrangimo.
mas. Bus keliamas, kaip nuspręsti, ar streikuoti ar T . . O11
girdėti, ir žurnalo leidimo priimti kad ir mažesni už- . , įSasibakrė “trečia"
reikalas. Spaudos reikšmę dalinu pakėlimą Pagaliau sis rl]n(1’aJ už Lždar-

i- >usitaikvoi ant ii centu i , - , ... . , • . .' ' bių pakėlimų stambiausioj
tiprinti, nes ji ugdo žmo- Uždarbių pakėlimas nėra 

gaus dvasines ir moralines toks, kokio darbininkai ti- 
vertybes, kurios padaro kėjosi. Bet visvien darbi- 
žmogų stipriausia tvirtove ninku tarpe taika buvo pa- 
pasaulyje. Ir džiaugdamiesi fsitikta su nemažu pasiten- 
musų dabartine spauda, pa- kinimu. Dabar ir Chryslerio 
sigendame ir suvažiavime kompanijos streikuojantieji 
turėtumėm rasti budus, ja darbininkai laukia, kad ir 
patobulinti, kad rastuir.ėm jų kompanija pasiūlys Gė
joje ir socialini bei ekono- neral Motors priimta už
mini - kooperatyvi skyrių, darbių pakėlimų, 
kuris duetų šios sryties dar- Streikas, kad ir laimėtas, 
bo žmonių laimėjimus pa- visada skaudžiai atsiliepia 
šaulyje ir USA. Trūksta, Į darbininkų kišenes. O jei 
mano manymu, ir lietuvių streikas reikia nutraukti,

bes atgavimo reikalams, 
u,

visi gerai suprantame ir tu 
rime visomis pajėgomis ja valandų. automobilių kompanijoj, ku

rios uždarbiais laikosi virš 
miliono darbininkų ir jų 
šeimos narių.

Fcrdo Darbininkas.

L D. D. Reikalai

Del Lietuvių Darbininkų 
Draugijos Suvažiavimo .

istoriją. Jie neori- kalbos skyriaus, kuris padė- kaip tai atsitiko su skerdy- : Š,!‘LnLietuv'iu^Darbinilt 
ilpnėti? kokiose U. tu mvsą tautiečiams geriau klt, darbininkais. Ui darbi- ^D^ugi cs ^važUvim^.

_avo kalbą vartoti. Neran- ninkai turi tiktai nuostolius 
čia dame ir musų klasikų dai- ir paskui ilgai turi taupyti 

lies literatūros. Pravartu tu- kiekvieną centų, kad strei-

nu Draugijos 
Vieta: Lietuvių Piliečių
Draugijos svetainėje, kam
pas E ir Silver gatvių (artimažė- rėti ir Lietuvos istorijos skv- ko padarytą skylę kišenėje fc' d ‘J (ų,“ Bostone 

rmenę rit). kuris vaizduotąJš toji- ržlopytiį Todėl visas Dėt-
Matome sparčiai

atstovus, privalo aptarti ak- jančių musų bendruomenę . . . ... . .
... ,. .. ...tualiuosius klausimus, bei ir gęstančių tautinę samenę. m°s ir artimos praeities di- roitas džiaugiasi, kad didy-

iteikimas kats.: J1S_įuo? Paz!sta; Jle JI naujus sumanymus ir tinka- Musų veikla ją žadinant džius Įvykius. Turėtų būt sis General Motors darbi tų.
po pie-

------------------------ . j. VT t - * • i -i Kviečiame LDD kuopasižu J-*- • ♦ 1 mai paruoštus iškelti šuva- menka ir nepakankami šal- pavaizduota ir N. Lietuvos ninku streikas neįvyko. Jr pavienius dalyvauti suva-
zmonems Įeiti Į atsakomin- Įžiavime. Visi atstovai turi tiniai ugdantieji tautini sa- laikotarpis objektyviai, įvai Chrysler dirbtuvių darbi- žiavime. Bet jei dėl kurių
gas vietas musų lokale. Mes 2??^’ būti pilni iniciatyvos ir sų- monmgumų. _ Musų srovė nose gyvenimo srityse n tt.;ninkai- jau streikuoja trečių nors svarbių priežasčių kas
galvas laužėme, kaip pri- ,. Hol<»<ratn moningurr.o, kas laiduos su- pirmoji iškėlusi Lietuvos Tai butų kaitų ir viena savaitę, bet po G. M. ginčo negali dalyvauti, prašom
traukti jaunuolius prie \.,,j.važiavimo pasisekimų bei laisvės ir nepriklausomybės priemonių musų tautiečių išsprendimo ir jie laukia, pasveikinti musų suvažiavi-
kriaučių, prie veikimo. Bet duos naujo akstino visai siekimų rn., privalo pa- sąmoningumui palaikyti ii; kad taika bus padalyta, mą, kartu pridedant nOrš
kaip ateina delegato rinki- rupiauirno, oi ąsos u musų veiklai. švęsti daug energijos ir dar-ugdytį. Streikas Chryslerio dirbtu- mažų aukų.
mų laikas, tai tie musų bu- . \ ' ir^’i^dantn Kai kuriais aktualiais bo, kad -JAV, kur susispie- Kitas labai opus ir svar-įvėse kilo todėl, kad ta kom- Lietuvių Darbininkų Drau-
vę delegatai zilioja po kai- vioU-/toi musi3 veiklos klausimais čia tusi didžiausia musų išeivi- bus klausimas — organiza-j paniia siūlė darbininkams gija, kaip visiems jau žino-' - - . • mp mnziau. m Kiaioą. ^jei tenka pasisakyti. jos dalis, ji neištirptų ir ne-'

Kiekviena partija, orga- žūtų, bet liktų musų tautos Į pa’o
mzacija, klasė turi savo nariai, gyvenantieji po r0
specifinius savumus, kurie žvaigždėta vėliava. kesčiai, Įvairių parengimų sti. Bet jei uždarbiai bus mui, gaunant naujų skaity
ba išskiria iš kitų tarpo, su- Antrasis musų siekimas— pajamos ir aukos. Paskuti-!pakelti iki 11 centų, tai, tojų, platinant jo pavienes
jungia draugėn vienų inte- sccialinio teisingumo Įgy- njojį pozicija dažniausiai atrodo, ir Chryslerio darbi- kopijas ar prisidedant savo
resų ir pažiūrų asmenis, vendinimas, čia dar
duodama ryšku organizaci- menkiau vystomas.

turi būt, kad duot'naujiems I’įiJ“- Vot toks žmogus ir

mynus ir peršasi į tas vie 
tas. Kodėl taip jie daro? 
Argi jie nesupranta, kad 
musų visų ateitis gludi jau
nuose nariuose, o ne senuo
se. Seni jau atgyveno savo 
laika ir lai padeda kiek ga
li jaunesniems žmonėms 
dirbti darbo unijose. Tada 
jie parodys, kad jiems rupi 

DETROIT, MICH.

me didžiausia 
rinktume kitų, o ne F. Mi
lą. Visi stokime už F. Milą 
ir jis bus delegatu.

J. Buivydas.

MANCHESTER, CONN.

Bene f U Dinner
for

Manchesterio Lietuvių 
Bendrovė saukia nepapras- eifinius 
tų visų šėrininkų susirinki 
ma, šeštadieni birželi
12 d., 1948m. kaip 7 
vakare, lietuvių svetainėje

įjos veiklos finansavimas, tiktai šešius centus uždai- ma, leidžia žurnalų “Dar- 
rtiniai ištekliai suda- bių pakėlimų ir darbininkai bų”. Šia proga kviečiame 

žinoma, nario mo-įtoki pasiūlymų turėjo atme-ijus pasidarbuot jo palaiky-kaip
vėliava. kesčiai, Įvairių parengimų; sti. Bet
musų siekimas— pajamos ir aukos. Paskuti- pakelti iki 

nioji pozicija J---' ’
yra stambiausia, bet drau
ge ir nepastovi. Pirmų dve-

įgy-
vra ninkai sutiks taikintis. 

General Motors darbinin
auka.

Tos

DISPLACED PERSONS 
OF LITHUANIA

SUNDAY, JUNE 20, 1948
Sponsnred By The 

L. Sosial Democarts
at 7640 Artesian

North of W. Warren
Dinner, Drinks and Music 

12 to 4 P. M.
Two Dollars Per Person

vakaredienos
tuoj po su va
pai svetainė-

bus pakelti, o jei jc bus šaunus banketas. Ja- 
susipa- 
delega- 

atvykusiais

zyks. prie stalo ir pagal valdžios Draugai, kurie atvažiuos
Ir mums tenka kreipti paskelbtų statistiką bandys iš kitų miestų ir norės pasi- 

žvilgsni Į pusiau kooperati- nustatyti, ar uždarbius lei- likt ilgesniam laikui, tegul 
nių b-vių organizavimų, Į kia pakelti ar sumažinti, at apie tai praneša man. Krei- 
pradžioje, kad ir su men- palikti ir toliau, kokie jie i iantis ž< miau nurodytu 
kais kapitalais. Kažkuriose i yra. .adresu. Visiems bus paru-
srityse, kur lietuviai gyve- Pritaikymas uždarbių prie pintos nakvynės, 
na kompaktiškiau, sekmin- ’ ragy venimo kilimo ar at
gal gaiėtų veikti būtino rei- igimo yra gana naujas da- 
kalingumo gėrybių pardavi- iykas. Lapiastai unijos ne- me Ikj ,raionaus 
no kooperatyvai su tam mėgsta tokio susitarimo, nes į t
tikrais suvaržymais, kitur tai reiškia uždarbių stabili- ' i n’i 
kitokio pobūdžio, panašiais I žavima ilgesniam laikui, 
irincipais suorganizuotos Priimdami tokį susitarimų 
ietuviškos valgyklos, barai darbininkai lyg ir atsisako 
r pan.. bet taikomi Įvai- nuo savo gyveninio pageri- 
iaspalviai publikai. Dalinimo. Bet kada kainos yra 
itvr galima kurti gamybi- nepastovios ir svvruoja. 

nio kooperatyvus, esant tin- /aip dabar, tai darbininkai

pat
jai veidų. Ir musų organiza- Socialdemokratija, kaip iP pozicijų Įplaukos men-jkų susitarime su kompanija (birželio 19, 
cijai yra labai svarbu spe- vadovaujantis darbininki- kos Tad tenka ieškoti nau- numatyta, kad darbininku žiavimo) toje 

privalo “ į ra

Malonėkite visi pribūti 
paskirtu laiku. Turime iš
spręsti daug svarbių reika
lų. Vienas iš svarbiausių 
klausimų, tai svetainės pa- 

Barnch nų gei inimas, didesnė apsauga 
_4 bioeks nuo nelaimės — ugnies, pa

gal reikalavimų valstijos ap
saugos departamento. Mat,1- . 
dabar yra naujas patvarky- ,arP° 
mas, valdžia
kad visos viešos ištaigos bu

m.vsų elementus ir jos avangardas kelių ir būdų veik- uždarbiai

me su kitomis grupėmis, ne-i Socialinio teisingumo Įgy 
tenkama. rvška.os veido vendinimas visuomenėje
ir paliekame lietuvišką dar-:sunkus ir labai atsakomin- 
bo visuomenę neerganizuo- gas darbas, kuriame viena 
ta. j ateivių tautybė negali daug

Lietuvos Socialdemokra- kų nuveikti. Jo Įgyvendini-
reikalinga nepaprastą’ 

tipri ekonominė ir politinė 
ėpa, kuri pati negimsta, 

jei nėra žmogaus proto ir

S. Gausite gerai pavalgvti stipriai apsaugotos nuo
Prez. J. Užupis,

P.
ir išsigerti, ant tyro oro; o jei- Ugnies, 
gu tą dieną lytu, tai yra pašto-' 
gė. Galima privažiuoti Cross-j 
toun busais.

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

Komisijos narys.
M. L. Ba Ir hunas, laišką: 

10X34 Aurora st. Detroit, Mich. įnu,
Tel. W. E. 4-5081

tų Partijos du į nncipai, mui 
mus išskiria iš kitų ideolo- 

ir tartum švitu-
reikal-u’a rys rodo veikIai kelia. Tai .

J? L-’ yra Lietuvos, nepriklauso- rankų kuriama. Ji vystosi ir 
mos ir demokratinės valsty- t radeda augti Amerikos 
bes siekimas, kurioje demo-! darbo visuomenės gyveni- 
krati.'os pradai ir socialinė- me ir lietuvi?! socialdemo- 
je bei ekonominėje srityje! kratai privalo prisidėti irRast. A. Biretta.

Dar kartą visus ir visas 
raginu dalyvauti suvažiavi
me. Iki malonaus pasima-

LDI) C. K-to sekr.
N. Jonuška,

15 Cotton st., 
Roslindale,

\VORCESTER, MASS.

CIlESTNErS
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
Kerdžiai pa«amhitų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais 
90 MILLBURY STREET

butų Įgyvendinami ir vestų bendrai * veikdami su kitų 
'prie socialinio teisingumo tautybių drauunis, veikti to 
Įgyvendinimo. i rašto socialini formavimą-

Šie du bruožai: Lietuvos įsi, siekiant darbo žmogaus, 
Šio skyriaus vedėja gavo nepriklausomybės ir sociali- viešpatavimo ekonominėje 

iš Vokietijos tokio turinio
“Nors labai nemalo- 

bet vargo ir bado ver
giama drįstu prašyti Jūsų 

i agalbos. Esu našlė su 
dviem mažom dukrelėm ir 
labai vargstam. Jokios pa
galbos iš niekur negaunu.
Labai prašau Įdėti laikraš- 
tin šį mano laišką, gal kas 
nors sušelps maistu. Antosė 
Avižienė, 13-a Seligenstadt,
U. S. Zone, Bavaria, Ger
many.”

NAŠLĖ PRAŠO 
GALBOS

PA- Hartford, Conn.

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

Insurance—Apdrauda!
Nu<>'3vybes

Atstovauja šešias milionines kompanijas. Ar<lrauskite savo 
namus, rakandus, biznius, automobilius ir ap<i<irauskite sa
vo sveikata. ,

karnom sąlygom.
Tais keliais parūpinti sau

lėšų galėtų pradžioje ke
lios skaitlingesnės ir stip
resnės kuopos, pasikviesda-

sutiko geriau uždarbius sta
bilizuoti. negu vaikytis ki- 
lančias kainas.

General Motors darbinin
kų sutartv’e vra numatyta.

JONO SEKIO 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA

Parduoda laivakortes, siunčia 
pinigus i visus kraštus, atsto
vauja geriausias apdraudos

mos ir kitas talkon, bei su- kad uždarbiai dėl pragvve- 
rengusios didesnius pinigų nimo pabrangimo pakelia- 

: vajus, kurie duotų dali rei- mi 8 centus i valanda, o 3 
kalingo pradžiai kapitalo, centai uždarbių pakėlimas kompanijas. Rūpinasi atitrau- 

Tad ruošdami Įvairius duodamas, kaino darbinin- tremtinių iš Vokietijos ir

Musų tėvų kraštas Lietu
va buvo ir bus laisva. Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 

įvykdomas Vajus. Paremki, J tautieti, tad jos darbus!

Parduodamas vištų ūkis, galima laikyti 3.500 vištų ir ke
lis tūkstančius mažiukų viščiukų. Puikus 7 kambarių namas 
su visokiais moderniškais Įrengimais. Kaina ?G.000.

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

124 A Ste,
c. P. YURGELUN

Brockton.

kvie-renkimės su-'kų uždarbiu pagerinimas, kitur. Padaro affidavitus. 
kuris tesustip-'Po metų laiko, 1949 metų t'mus ir kitus Notarialius raš- 

rina musų darbų ir organi- gegužės mėnesį, komnanija tus- Parduoda ir užrašo visus 
zaciją, kad savo uždavinius vė! pasižadėjo" pakelti už- Hatuvių laikraščius, 
tinkamai galėtumėm atlikti, darbius 3 centus i valandą Laiškais ar asmeniškai kreip- 

J. Paknvs. “gyvenimo pagerinimui”, o kitės: (24)
= jei gyvenimas eis brangvn J. SEKYS AGENCY 

Juo didesnė bus Tavo arba atpigs, tai kas trys mė- 444 Braad Street, 
Lietuvai gelbėti auka, juo nėšiai bus uždarbiai pritai-
Tėvynė bus Tau labiau dė- kemi prie pragyvenimo

sumanymus,
'važiavimui,

’kinga. Aukas 
rikos Lietuvių 
skyriai.

S'
T

rnma Ame- brangumo, 
aryba ir jos

Hartford 6, Conn.

‘Keleivyje” naudinga yra
Kaip matyti iš to susitari-, daryti visokius biznio skel* 

mo, unija nepriėmė “auto- b«nra» ir pajieškojimus.
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imas
Maikio su Totu

Gyvūnijos Pasaulis
Neteisinga žmonių pažiūra į gyvūnų 

drąsumą ir bailumą

tikrintų tarnautojų, iš kurių 
60 nuošimčių yra moterys ir 
mergaitės, beveik pusė už
dirba per savaitę mažiau 
35 dolerių. Penktoji balt- 
kalnierių dalis uždirba ma
žiau 25 dolerių per savaitę, 
trečdalis uždirba mažiau

dis žmonių turi vi-Į Musų lydeka yra skaito- 30 dolerių.
idingą supratimą a-| ma plėšria žuvimi. Parodyk Vidutiniai Massachusetts
ų gyvūnų poelgius, jai sidabtinės spalvos žu- valstijos darbininkai uždir-

Paugdis žmonių turi 
sai klaidingą
rie tūlų gyvūnų poelgius, l jai sidabtinės spalvos žu- valsti jo 
Vienus gvvunus jie vadina vytę— tuoj prarys. Bet ak- ba per savaitę 51 dolerį, 
drąsiais ir plėšriais, antrus * vairume ta pati lydeka gra- Bet vidutinis baltkalnieriu 
baugščiais, o da kitus ne-;žiausiai sugyvena su auksi- uždarbis vra daug žemesnis 
švariais. Pavyzdžiui, kiau-nės spalvos žuvyte. Auksi- įr 7(5 nuošimčiai visų tar- 
lė vra skaitoma nešvariu nė spalva lydekai nežino- nautoju uždirba mažiau 50 
gyvuliu. tigras plėšriu žvė- ma ir tokios žuvytės ji ne- dolerių per savaitę, 
rimi. o “zuikelis nabagėlis” liečia. Baltkalnieriu uždarbiai
—tikriausiu bailiu. Jis visų Dabar apie vistas. Y“
biiąs ir visų saugosi. šunų,

Tai klaidinga pažiūra, vištų.
Išmintingas ūkininkas žino. ko daugiau, 
kad kiaulė moka palaikyti maži
švarą. įei turi progos. Ša- gavo ragauti pereklės sna 
vo guoli ji visuomet užlai- po, nagų ir sparnų kirčių, 
ko švariai, kada turi užten- Pereklė, gindama viščie-

MARGUMYNAI
Kas Yra Genijus? turėjo pratęsti Juozo Stali- 

Geniali š k a s Amerikos no gyvenimą iki 150 metų. 
mokslininkas, Thomas Ala- Bet, Bogomolec numirė ir 
va Edison, mėgdavo sakyti, jo vaistai nebeteko savo 
kad genijus yra: 99 nuošim- stebuklingo veikimo. Is tie- 
čiai persi i racijos (prakai- sų, koks čia stebuklas, jei 
tavimo) ir 1 nuošimtis in- pats jų išradėjas kojas pa-
spiracijos (Įkvėpimo). K i- kratė?
taip sakant, be darbo nėra Atsirado kitas rusų moks- 
nė genijaus. lininkas, Filatovas, kurs

* J. ... , .. (skelbiasi suradęs tikrų tik-
Šias dienas liko paskelb- rįausią “gyvybės eleksirą” 

tas T. A. Edisono dienynas ~ “mirštančių lapų” syvų. 
ir įvairus užrašai. <lhe Maskvos “Pravda” ir Broo- 
Diarv and Sundry Observa-

kamai vietos. Kiaulė taip 
pat mėgsta praustis, ir jei 
besiprausdama ii išsimozo- 
ja purvu — ne jos kaltė. Ji 
neturi geresnės maudynės, 
tik balą. o baloje visuomet 
daug purvo.

Dabar apie žvėrius-plėšru 
nūs. Žmonės sako, kad tig
ras yra labiausiai pavojin
gas žvėris, ir drąsus. Taip, 
tigras yra pavojingas žvė
ris. bet ne visuomet toks 
drąsuolis, kaip apie jį kal
bama. Profesorius Mentei- 
fel, tyrinėjęs gyvūnų poel
gius. duoda sekamų pavyz-

kus. jokiu budu neprileis 
šunies. O kuris prisiartina, 
jį pavaišina savo kirčiais. 

Reikia paminėt ir Sacha

ir jų tarpe yra daug dirban- Edisono daug darbo, tyri-! Skylė Žemėje
čių tiktai dalinai, po kelias nėjimo ir begalinės kantry- vakarinės Australijos
va^an^as Per dieną, o taip; bes. Po savo darbo patyri- praneša, kad ten aliejaus 

ros rtruti-strausa Strutis i paL-Yra mot^rd ir ^'- mų genialis mokslininkas ir i ieškotojai atrado didelę 
turi stiprias kojas. Sako, ?alC1^.- kui?°? rodo maziau sakė, kad 99 nuošimčių pra-J £kvlę žemėje, kuri turi 150 

• - - ‘ noro jungtis 1 unijas. kaitavimo ir 1 nuos. Įkvėpi- pėdų gilumo ir apie pusękad jo kojos smūgis yra 
skaudesnis ir už arklio spy- 
rimą. Bet... kas iš to. Jis 
žioplas! Užmauk ant laz
dos kepurę ir iškelk aukš
čiau stručio galvos — jis 
bėgs kaip greitas!

Petras. mo sudaro tikrą genijų.

JUGOSLAVIJOJ NACIO
NALIZUOTOS VISOS

KRAUTUVĖS

mylios diametrą. Kaip ji
--------- . t atsirado žemėje?

“Gyvybė# Eleksirą#” Firma tyrinėtojai manė,
Per amžius šarlatanai ir j kad tai yra kokio nors vul- 

burtin inkai, monelninkai ir kano “krateris” arba žio- 
sukčiai prekiavo “gyvybės, tys, bet ilgesnis tyrinėjimas

—Maike, šiandien aš at- galvą ir be to katino, 
einu pas tave su nauju rei- —O iš kur tu'žinai? 
kalu. . —Nes merginos tėvas te- ^žių;

—Nauji dalykai man vi- nai sėdėjo su kuolu ir lauke Kartą i zoologijos sodą 
sada patinka, tėve. kas lys per langą. Katinas atklydo jaunas ožiukas ir į-

—Na, tai, vot, aš tau pa- nieko su tuo neturėjo. lindo pas tigrus. Pamatę o-
sakysiu savo reikalą. Aš no- —Na. tai gudbai, Maike. žiuką. trys dideli tigrai pa- 
riu žinoti, ar tu gali man iš- —Palauk, tėve, kur taip šoko iš vietų ir atsistojo gv- 
burti ateitį iš mano delno? skubini? nimosi pozicijon. Tigrų el-

—Tai yra čigonų verslas, —Einu pas čigonką. vai- gėsena ožiuką nenustebino, 
tėve. Aš tokiais dalykais ke. ką nesenai Į musų mies- jis ramiai artinosi prie vie- 
neužsiimu. tą atvažiavo. Tikra varaž- no tigro, o šis atbulas trau-
—Bet čigonai, vaike, paša- titka. Už kvoterį visą žmo- kėši. Tigras atsirėmė į sie
ko teisybę. gaus gyvenimą nusako. na. gi ožiukas savo snuku-

—Netikėk tam. tėve. —Nebūk mažas. tėve. ti Įrėmė jo pilvan, jieško- 
Žmogaus ateities niekas pa- —Maike. aš noriu žinot damas spenio. Drąsusis tig- 
sakyti negali. daug daiktų, v e, gažietoš ras atsistojo prie sienos ir

—Maike, tu manęs neir.o- rašo. kad Stalinas nori siųs- užsimerkęs mataravo pir- 
kjk, ba aš ilgiau ant svieto ti savo vaiską žydų ginti, miltinėmis kojomis, kelda- 
gyvenu ir daugiau už tave ale niekas tikrai nežino, ar mas didžiausi alasą. 
žinau. Da ir šiandien atsi- jam rupi žydai, ar Palestina Ot jums ir drąsuolis—nu
menu. kaip Lietuvoje eigon- kve; ia. Pe to. aš noriu žino- sieando ožiuko! Bet tai su
ka išvirozijo man teisybę, ti. kaip ilgai aš gyvensiu, prantama: savo gyvenime 
Pažiurėjo i ranką ir sako: Čigonka pasakys. tigras tokio sutvėrimo ne-
“Tavo namuose bus smer- —Netikėk tam. tėve. Pa- metė ir nežinojo ką daryti, 
tis.” Ir akurat jos žodis išsi- 'au!v nėra tokio žmogaus. Imkim kita gyvūną, asi- 
pildė. Už pusės metų pasti- kuris galėtų pasakyti, kas ja žmonės jį vadina kvai- 
po musų ožka. Na. tai paša- > u- ateity. Bet jeigu ir butų Jin. b°t sekamas pavyzd’5 
kyk. kaip tu dabar gali č’- galima ateit.- atspėti, tai vis- rodo. kad asilas nėra toks 
gonkai netikėti? tiek geriau jos nežinoti. kvailas, kaip daugelis ma-

—Į šitą klausimą aš atsa- —F^dėl? no. j,s vra rambus, dažnai
kyšiu tėvui savo paklausi- —Todėl, kad gyvenimas ir mušamas nejuda iš vie-Į
mu: Pasakyk man. tėve. bmmet pasidarvtų visai ne- tos. Jšdvkęs berniukas kar-i 
kaip galima Į tokius niekus Įdomus. Dabar kiekvienas ta raėroė šuninę musę ir 
tikėti? Pasakyk, ką tėvo nori gyventi dėl to. kad ti- uždėjo ant asilo. Pajutęs 
ranka galėjo turėti bendra • iri susilaukti kaž kokios musę asilas puolė ant že- 
šu ožkos mirtimi? Jeigu laimės, šita viltis ir vilioja mės ir ėmė voliotis, norė- 
delno raukšlės ir turėtų ko- nws gyvenime. Bet jeigu damas ją sutrinti. Atsikra- 
kios reikšmės, tai jos galėtų žmogus žinotų, kas jo ateity t*»s nelauktos viešnios asi- 
rodyt tiktai tėvo likimą, bet L ūkia. tuomet gyvenimas las v*l atsistojo, gi bemiu- 
ne ožkos. Juk ožka tėvui ne pasidarytu ne tiktai tuščias, kas ;o laukė su nauja mu- 
giminė. bet ir baisus. Pamatęs berniuko ran-

—Vistiek. Maike. aš tikiu —Kodėl tu sakai, kad koje musę. asilas taip spy-
į zababonus. Ot. aš galiu baisus? rp j berniuką, kad šis kubu
tau pasakyt tokį prajovą iš —O ar tėvui nebūtų bai- ' nusirito i griovį. Reiškia, a-i 
mano jaunų dienų. Tas irgi jeigu žinotum, kad už rilas nėra toks kvailas, jis 
dėjosi Lietuvoje. Atsimenu savaitės turėsi mirti ? suprato, kad jam ruošiama
kaip šiandien, syki ėjau —jeięU Maike. bu- n.r™al°1?1 pirtis ir blogada-. 
pas mergas. Žinoma, buvau čiau bedievis, tai gal ir bu- 2jc!‘ni.nk3 nubaudė. , 
da jaunas ir nieko nebijo- tu smertis man baisi: bet , 9 ?tai
jau. Taigi žergiu sau keliu kaip dabar aš esu geras ^ai HS zuiknikas. Kartą Į 
ir mislinu, kaip man pasi- žmogus ir kasmet atlieku ;auPa* kumeliukas pastatre;
seks. Ogi žiuriuskersai ke- velykinę spaviednį, tai ga- ^"'prie“ va"^ Staiga i 
lią slenka juodas katinas. ]ju atiduot Dievui dūšia bo [Inosi Pne va .os. . staiga, 
Nors - buvau atvožnas, ale jokio strioko kumeliukas sustojo ir paso-
vistiek plaukai pasišiaušė. -Klysti, tėve; geram ka-
Kusau Slvt Ma" < mirt? na'tSit aM
^u.Pats sau parodyt, kad a- >esne, nes jis bijosi patekti Kai atsjtraukė bailusis 
katino bijausi. Persizegno- į velnio nagus. Tiktai lais- 7„ikie Ui Dailusis
jau ir žergiu toliau._ Nueinu varnams gali mirti ramiai,
prie svirno, kur turėjo rr.er- be jokios baimės, nes jis ži- 
gina miegoti, ir lendu per no,’kad nėra nei velnio, nei 
langą. Ogi pasirodo, kad tą r ragaro, nei kito gyvenimo

“ Balt (įkalni er i ai

atsigu-

Jugoslavijos vyriausybė , , ■ valtys, bet ilgesnis tyrinėjimas
paėmė i valdžios rankas'vi- jlęksiru , arba tokiais vais- parodė, kad tai yra meteo- 

gali piailginti gy- > ito padaryta žaizda žemės 
net prikelti žmo- paviršiuje. Spėjama, kad 

nes iš numirusių. Anie “gy- ------
vybės eleksirą” kalba liau-

sas privačias krautuves. Vi- ““t kun.c ?į' 
gamyba ir prekyba na- xenim^ 11

cionalizuotos. Tiktai dar 
žemės ūkyje JugoslavijosŽemiausiai apmokami

darbininkai Amerikoje yra diktatūra leidžia privatiems

didelis dangaus kūnas atsi
daužė į žemę ir padarė jos

ne juodo darbo žmonės, bet 
taip vadinami “baltkalnie- 
riai” (white-collar 1 darbi
ninkai, arba visokie ofisų 
tarnautojai.

savininkams 
mes.

dirbti jų že-
dies pasakos ir įvairios le- į paviršiuje tokia didelę sky- 
gendos. Gyvybės eleksiro ję. paties to meteorito tyri- 
iesko ir mokslininkai, kurie nėtoiai dar nesurado, bet 
kovoja prieš įvairias ligas Spėja, kad jis turi būti labai 

didelis ir giliai įsmigęs į 
žemę.

ir siekia pratęsti žmogaus 
Pavergęs Lietuvą priešas gyvenimą.

Praeitą sakaitę Massachu- nesigaili nieko jai naikinti. Daugiausiai “gyvybės elek 
setts valstijos darbo depai- Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi siro” ieško Rusijos dakta- 
tamentas paskelbė skaičius aukos ir neparemti ALT rai. Vienas pagarsėjęs Ru- ti 
apie baltkalnieriu ' ' ' ' ..................... ..
bius. Jis sako, iš

$250,000 Lietuvai vaduo- 
_ nebus didelė suma, jei

ių uždar- vykdomo Vajaus jai išlais- sDos daktaras, Bogomolec, Tu, Tautieti, prisidėsi savo 
23.260 pa- vinti? buvo suradęs vaistą, kurs i gera auka!

INTERCOIIIIECTE0 wer line*

patogiai
lė senoion vieton.

Reiškia, “kiškelis naba
gėlis“ nėra jau toks bailus. 
Bet iis ir kitokių šposų da- 

vaikė zui- 
atsikratrti

žvaigždžių is akių pasipylė, maniui nesinori mirti — ne viii' įhėgoP ariui°burinZUii- 
kad

matau tik gerą pamoką, kad pašau Iv da ne viskas iš- žiauria paiso.' jFs* bėga ir 
kad naktimis nereikia per tirta, da nežinoma kaip iš- vėl atsitupia, lyg vilioda- 
įangus landžioti. rodys žmonijos ateitis. Jis mas persekiotoją. Jei pirma

—Jes, vaike, bet tas juo- nori kaip galima ilgiau pa- šuo pavargsta, jis duoda 
das katinas buvo geras per- gyventi, kad daugiau suži- ramybę zuikiui, o jei zuikis' 
spėjimas nuo nelaimės. As noti. nenori ilgiau bovytis sii{
nenorėjau tam tikėt, ir ga- —Olrait, Maike, jeigu j ersekietoiu. jis daro kelis I
vau per galvą. Sy? jau tu taip sakai, tai aš pas smarkius šuolius ir šunį pa-j

—Tėvas butum gavęs per čigonką neisiu. ilieka.

—Aš čia nematau jokių dėlto, suprantama, kad jis dingo. Dar yra taip, 
“zababonų,” tėve. Aš čia ko nors bijotų, bet dėl to, negreito šuns zuikismtik nųTnnVo Vari T'.OC’Onl™ rlo nn XI__ •

imk statoma:
Ilangiau elektros — 831,000 
KILOWATTV daugiau—pa
gamins Naujosios Anglijos 
ekktros įmonės 1052 orė
tais I ši plėtimo programa 
pakels musą šešių kaimynių 
valstijų išteklius iki KETU
RIŲ MILIONŲ KIIX>WAT- 
TŲ su viršum — zausi at
sarga šviesiai elektros atei
čiai.

• » toki ucaiiir

Uztikrinkit sau 
ELEKTROS TIEKIMĄ
Sujungi i savytarpy transmisijos laidai, reikalui esant, gali duoti 

elektros iš toli. Tai geras užtikrinimas kiekvienam kostumeriui. Tai 

leidžia elektros įmonėms greitai stoti talkon, patenkinti nepaprastą 

pareikalavimą ir pristatytu prie darbo elektros perteki;. Tai sumažina 

išlaidas įrengimo, kokį priešingu atveju turėtą laikyti kiekviena 

kompanija. Tarpusavis laidą jungimas reiškia didelį pajėgumą, pasi

tikėjimą ir ekonomiją teikiant jums Naujosios Anglijos elektrą.

eleetrie lig h t and
•F NKW BlieLANB

ower compamesO
T%>» Wrrr»ii«rmo»»r Sp»w».«orrrf fcy BOSTON ■BISOH COMPANT
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minti apie 2 milionu kilo- , 
watų elektros energijos, bet 
dabartiniu laiku dar ne visi 

.elektros generatoriai yra į-j 
(Tęsinys) vidaus reikalų Baršauskas)/taisyti. 1945 metais to tven-i

Vadinamasis lietuvių ba- betgi jie tikri rusai. Užsie- kinio elektros stotis davė 
taljonas, kuriame yra dau- nių reikalų “ministeris” Po- 818,000 kilowatų elektros

Kas Darosi Lietuvoje

energijos.
Grand Coulee

giau rusų, negu lietuvių, vilas Rotomskis, nieko ne
stovi Pabradėje, kur 1911 veikia ir nieko negali veik
iu. per didįjį lietuvių išveži- ti. Domaševičius iš Panevė- buvo statomas ne tiek elek- 
mą bolševikai per kartą iš- žio buvo teisingumo “mini-įtros energijos gamybai pa- 
sivedę iš vagonų ten pat be stelių”, bet atleistas ir pa- kelti, kiek irigacijos (laukų

tvenkinys

drėkinimo) reikalams. Tven 
kinys užtvenkia smarkią ir! 
labai gilią Columbia upę.! 
Už to tvenkinio dabar vra 
didelis Franklin Delano

teismo sušaudė 12 žymių ir žemintas dėl neaktyvumo, 
gerų lietuvių, jų tarpe ir Štai graži, šauni iliustracija 
kūrėją savanori Juozą Luk- apie vadinamąjį Lietuvos 
šonj. Bataljonui vadovauja “prezidentą” Justiną Pa
rašų specais apstatytas gen. leekį rygionį. Viename mie- 
Karvelis. Amerikiečių zono- sčiuke viena gimnazistė bu- Roosevelt ežeras, kurs turi į 
je Vokietijoje, kur yra ru- vo nuteista trejus metus ka- 127 ketvirtaines mylias plo- 
sų atsiųstas patikėtinis Įeit. lėti ir buvo išgabenta į Vii- to. Milžiniškas kiekis van- 
Repšys, yra kilimo iš Že- niaus kalėjimus. Įtakinga dens, surinktas tame ežere, 
maitijos Papilės, buvęs asmenybė dėl tos gimnazis- šį pavasarį jau pradėtas 
komjaunuolis jau per aną tės teiravosi Paleckio, nore- naudoti žemių drėkinimui..:i__ 4.: :.......:• i- .... a • ~z__ — ~ 17.* Z Kuo KoJertac

MILIONIER1US TURI NAUJĄ PAČIĄ

bolševikmetį, ir reikalinga, dama užtarimo tai gimna- 
trumpai sakant, lietuviams zistei. Paleckis pats telefo- 
pasisaugoti. Be to, vienas nu visą valandą teiravosi 
kitas vadinamasis “lietuvių nuteistosios gimnazistės po 
bataljonas” (kaip caro lai- Vilniaus kalėjimų kontoras,

Kai projektas bus baigtas, 
kanalai ir dūdos išvedžioti, 
tada virš miliono akrų (1,- 
029000) žemės bus derlingi 
laukai ir neš gerus derlius.

Smolensko - Maskvos, o kiti dėl patiektojo gimnazistės deliais sklypais atskiriems 
toliau į rytus, kur tuose ba- vadavimo prašymo jis tepa- farmeriams. Numatoma drę- 
taljonuose gyvenimas nepa- sakė, kad ir nors jo, prezi- kinti žemė yra išpirkta is 
vydėtinas. Gen. Vitkauskas denio, vardu prašymai rašo- buvusių stambiųjų savinin- 
matomas Kaune, susenęs ir ma, bet reikalus spren- kų. Dabar pradėtame drė- 
tautos išdaviko karjeros ūžianti speciali komisija, jis kinti 5,500 akrų plote rei- 
prislėgtas iš kūno ir iš vei- tesąs tik tos komisijos na- kalinga buvo pravesti 18 
do. Urbšys lektoriauja prie rys, o jos pirmininku net ir mylių kanalų ir 5 mylias ce-

Amerikos milionierius. vyno prekiautojas Krikor 
Arakeiiąn,' 7 7 metų amžiaus, vedė jauną gražią Mrs. 
Rer.ee A. Lyons. Jaunavedžiai garsus savo pinigais, 
o senis pagarsėjo dar ir tuo, kad nesenai partraukė 
iš tolimo Irano vieną stebukladarį, kuriam pavedė 
gydyti jo sūnų. Ar stebukladaris gelbėjo ką, žinių 
nėra, bet tėvas dėlto Įvykio pateko į gazietas.

ATOSTOGOS APLINK PASAULĮ
Francuzų rašvtojas Julius r;•nkumai. reikalingi keliau- 

Veme yra parašęs daug ža- tojui. Sakoma, kad nauiie-

40,000 Karo Kriminalistu
I ' 1 «

1943 metais buvo įkurta tai pildę savo viršininkų 
Jungtiniu- Tautų komisija įsakymą. O tie viršininkai 
karo kriminalistams susekti sakėsi gavę įsakymą iš pa- 
ir išvardyti. Ta komisija ties vyriausio viršininko — 
šias dienas, po penkių metų Hitlerio. Hitleris gi nusižu- 
darbo. baigė savo veikimą, dė ir tokiu budu, pagal vo- 
Ji per pen kius metus pa- kiečių išmanymą, niekas 
skelbė 80 karo kriminalistų nebuvo kaltas dėl žmonių 
sąrašus ir išvardijo virš 40 šaudymų, dėl žmonių kan- 
tukstančių vokiečių, italų, kinimų koncentracijos sto- 
japonų ir kitų tautybių karo vykiose ir dėl visokių kito- 
kriminalistų, kurie papildė kių per karą papildytų 
visokius prasikaltimus per žiaurumų. Bet aliantų karo , 
karą. teismai kitaip visą reikalą

Ne visi tos komisijos iš- aiškino. Jie laikėsi to nusi- 
vardytieji karo kriminalis-! statymo, kad pildymas kri
tai buvo teisiami. Europoje minališko Įsakymo irgi yra 
iš komisijos išvardytųjų ka- prasikaltimas ir turi būti 
ro prasikaltėlių tiktai 3.170 baudžiamas. Tai yra visai 
asmenų buvo patraukti į sveikas principas, kad kri- 
aliantų karo teismus. Iš jų minalistas negali pasislėpti 
900 buvo pasmerkti mirti, o už “viršininkų įsakymo”. 
583 buvo išteisinti. Aziioie Kada nors tas sveikas prin- 
iš tos komisijos išvardytųjų cipas bus pritaikintas ir 
prasikaltėlių 2,674 buvo Maskvos kriminalist a m s, 

ir 667 kurie dabar tęsia hitleriz- 
o 414 mo niekšybes.

patraukti į teismus 
buvo nuteisti mirti, 
buvo išteisinti.

Karo kriminalistų teismai 
eina ir dabar. Bet Jungti-: 
nių Tautų komisija, kuriai 
buvo pavesta susekti karo 
kriminalistus, savo darbą

JUOKAI

Kam Tiek Daug?
—Mano miela, — sako

užbaigė. Ji kriminalistų ne-Įvyrąs savo žmonai — kam 
teisė, tiktai juos įvardinėjo į tau reikia dvidešimt porų 
ir paliko specialiniams teis- i čeverikučių, kuomet man 
mams juos teisti, jų kaltes užtenka dvejų porų? 
aiškinti ir juos bausti. ! >r ,_.r— _______ ?  ........ ..... ■ ... , — __ , x .__________________________ t _____ J —Mano brangusis, — at-

Lietuvoje visokių juokų pri- I reikia vežte išvežti iš po- siekia nuo 17 iki 164 akių. na, nes įo pasirinktos temos vietas. Svarbiausis inžinie- Daug karo kriminalistų siliepė žmona — kokiems 
sako, linksniuoja “bimbi- būvių. Jo didžiausias drau- Kada visas irigacijos pro- buvo tokios, kad skaityto jas riams galvosūkis yra tik buvo patraukti į teismus at- galams tau reikia 27 nektai- 
ninkus” į priešakį ir atgal tai negras šokėjas. sektas bus baigtas, 350,000 noroms-nenoroms turėdavo vienas — kaip galvanizuoti j skirose valstijose, pagal tų zų, kuomet aš visai jų netu- 
ir labai šaiposi iš jo pavar- (Bus daugiau) žmonių gyvens iš drėkina-: pasakyti: Graži pasaka, bet metalus, kad jie šalčio ir valstijų paruoštus sąrašus*. Iriu ir nenoriu turėti?

mos Žemės derliu farmose 4-zVHo ii iv litre* no'rulim-.ic Vu* čėir> ittiL-rmnc maėia,įeini Plano- vnlrioėiii Knim toieio BUVO “Prieš” MuSdės ir iš “bimbinių kalbų”. --------------- m<)S žemes derlių faunose tokia ji ir liks: negalimas kaiščio įtakoms mažiausiai
Jei kam melagingai, dirbti- ; ir aP‘elinki,J miesteliuose. daiktas, kad žmogus paukš- pasiduotų. Yra taip. kad
nai ir miksinčiai <ekasi kai- vOIMCc 1 V€U~ Toks, trumpai suglaudus,: čiu takais skraidytu ar kain dideliam šalty metalai trau-
bėti, tuoj ir sako: “bimbinė 
kalba”. Apie bimbininkus,

kinys yra tas Grand Coulee tven- žuvis vandenyje nardytų, kiasi. o karšty — plečiasi, 
kinys, kurio vandenys šias nors butų labai gera. jei Tokių metalų lėktuvai neiš- 
dienas pradėjo drėkinti tain butų... 'laiko technikos

Daug vokiečių buvo teisia 
ma Francijoj, ir kitose ša
lyse.

Sovietų Rusija turėjo sa-
Dvi poniutės diskusuoja 

tarnaičių klausimą ir labai
ėktuvai neiš- vo visai atskirą karo krimi-i dejuoja, kad tarnaitės da- 
s reikalavi- nalistų komisiją ir į bendrą bar ne be tokios, kokios jos
iėUtllVlli IS- ' nlinnt,, U/kmidio nnciflnin V...1.1___

milicininkus, politrukus, ka- Gegužės 15 d Washing PraaeJ° areKinu taip butų... laiko . . - - -

tiušas atsiranda vis ir vis teno valsti ioi netoli ptsco Wa^ingtono valstlJps sau- šiandien toji “pasaka ’ mu. Sakysime, ėktuvui is-{aliantų komisiją nesidėjo, 
naujos tautosakos. Jokios mksto vand^ sas zemes- J K-us. virto tikrove. Moderniško kilus i toki aukšti, kur esti
UNRRAos Lietuvoje žmo- kinti pirmus 5,500 akrų že- 
nės nežinojo ir jokios *un- mės iš didžiojo vandens 
raiškos pašalpos lietuviai tvenkinio- žinomo vardu 
negavo: negavo nė Bimbos:“Grand Coulee Dam”. Atei-į
pažadėtos pašalpos iš Ame- tyįe iš to didžiojo tvenkinio* v „a,... ta.*n irpn(y+n<; i-oa he zmoill1 KanKintojankos komunistu. Kai kurie bus-aodrėkinta vienas mi-’ Žuvys yra vadinamos kųi ppU ” kuk non I a- nei a taip ii engtos, kari kriminalistai ž
milicininkai ir Valdžios at r apnieKinta vienas mi “šaltakraujais” gvviais Ta- vvzdziui. buvo laikai, kada speciales kaukes žmogus *ie Kiiminaii. tai z mnicinmhai n vaiozios at- Bonas akru zemes. ia • - . . „kist,, t-;it ; dideli ankšti J’e ffah susilaukstovai tai tikrai gavo. Didžiulis* t v e n k i n v s ciau Ul nera vlsai teisinga, «menkietis mane. kad \an- galėtų kilt į dideli aukšti, ^Vo šUnvbe><

c • •• • • - , uAlb , t'e n Kiny s kadangi ir žnvn krauias denvnai vra 10 geriausia kur oras vra skvstas ir grę- u , r i • b •' . . . . .Senieji ir naujai įtaisyti Grand Coulee jau senai kartaifbuna šiltesnis už am ^psau-a Pereito karo pra- šia mirties pavojus. Įrengus Vokiečiai, teisiami uz vi-
kalejimai ir arešto namai buvo sumanvtas statyt. Pro- . nuna -utinis uz' ap- i . " ; ................ >. , , - • ■ cnVmc
pilni visokio “stono” žmo- paganda ir kova dėl to !,nk?nJ y?"denĮt ?uv^t kaiP ^’°Je * d
nelių. Tebepraktikuojama, tvenkinio statymo ėjo per lr ,\,s! ,kltl £?2?al'T ^>er" V,,!*;
kad iš nakties žmonės ding- 40 metu ir tik Rooseveltoi83 P V .?u^a1^1; dei^va?aij? T.rnIn;;n kain greitai kilti i dideles aukštumas
Sta ir dingsta lietuvi dra- “naninsin^ dalvhos’’ laikais Paimti is tvenkinio žuvis ir Japonija. Bet kaip gi eitai kilti i nineies auKsiuma.,sta i dingsta. Lietuva mą naujosios dalybos laikais t ■ - . . j.*. buvo paskelbtas karas, tam kur nera audru, žaibų, lie-

•?? "'TU '"'-‘V* ™.a; b,'v<> Fnsiruosta tvenkinys kuIjo nacių subraarinai taus ir sniego. Tose aukštu-
__x x__ . Jt TvoeL-rvzis nakiaš* ruošė pasažierius galės jaus-

Kaip žuvis pralei-
, v • w- •

lėktuvo pagalba žmogus ky- virš šimto laipsniu šalčio. 
Ia oran ir nuskrenda tuks- motoras pradeda “šlubuoti.” 
tančius mylių: modernišku Dideliam karšty motoras!. . ■« t I-v %-u-i « i imi: i
5UVIIIČII Illtl Į taip pat “šlubuoja,” Paga- 
vandenynu gelmes ir nardo liau. lėktuvų patalpos da

ne nueinanti Į ’acmv K

būdavo seniau. Viena klau-
Karo kriminalistu komi-isia: _ , , .

sija, baigdama savo darbą, I. Pasakykit, kaip ilgai 
sakosi atlikusi naudingą ją paskutine virėja buvo
dalyką. Sako, jei dabar kil
tų naujas Karas, tai visi 
žmonių kankintojai ir kito- 

žinos, kad

su jumis?
—O- ii niekada nehnvo

SU mumis — atsiliepė ant
roji poniutė — ji nuo pat

jie gali susilaukti bausmės Pirmos dienos buvo PRIEŠ 
mus.

žiausiai 200 inteligentų, statyti.
Žmonė> savęs klaupia, Grand Coulee tvenkinys| vandenį tai žuvis per ke-ilgai tas košmaras truks. ....  „•__ _ .. jU-a, • < žuvis per Ke

inių šaltesnis už tvenkinio pasirodė .Amerikos pt 
^vandeni, tai žuvis nėr ke_ čiuose ir šimtus laiviu pa- tis lygiai taip. kaip kad ju 

ros laive, kuomet nėra aud-

kad mc- 
jšriš. Di- j

------- apsikloja storu ledu, tuvu nusileido Paryžiaus a- desnė problema bus su iren-
besislapstančių lietuvių per 2 milionai galionų vandens; žuvims kyla pavojus už- crodrome. visas pasaulis ejmi, tinkamu aerodromų, 
tuos trejus metus daug žu- ir varo milžinišką elektros’<rokšti, nes vandeny pristin-< stebėjosi. Į kelias valandas viena, tokiam darbui ręi- 

liko herojum, ^ės dideliu kapitalų; antra, 
metu tukstan- atsiras ir kitokių painiavų.

bus tokių valsty- 
strateginiais su-

pne eke- Kas nesisu eio; nesis-.eorp> metimais nenorės leisti, kad 
užsigrūdinę, sukandę dan- per karą davė daug elektros čių. gelbėdamosios nuo už- ^ėl to. ka J musų gyvenimo svetimos valstybės žmonės 
tis, nenusiminę, būdami iau energijos daugybei karo troškimo. i lėktuvas pasidarė tuo. ką naudotųsi jų aerodromais,
tiek daug laiko iškentę ir iš- dirbtuvių, ypatingai aliumi- Kai kurios žuvų rūšys žie- anglas vadina “comnu n- ir tos klintys galės būt
IStlRę ionc? 1in.’nmc IrtI vw*a£ __ •

Vadinamųjų 
tarpe keli 
išsigalvoję

dumblą. Kai kada žuvys į- knyga “Vienas Basau-
šala į ledą. Tačiau ledui lė- ir tv"' nl’ekas jau nesi-
tai ištirpus, įšalusios žuvvs stebėjo.
vėl atgyja. * Greitu kuku bus tam. kad

Jei žiemą, dideliam šal- amerikietis, gavęs dvTeni

vo. Ypač žiemos lig tyčia stotį. Grand Coulee tvenki- ga deguonies. Tokiu laiku-Lindbergha 
jiems buvo nepalankios, nys buvo baigtas statyti jau!žuvims daug padeda eke- Bet karoz__ ___ .i   i,.,.„.i i ▲ *_ _ i . 1 _ • i-i <

“KELEIVIO” KALENDORIUS

“Keleivis” turi išleidęs didelį Kalendorių 1948 me
tams. Kalendoriuje yra daug straipsnių, naudingų 
patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir visokių pa
siskaitymų. Yra arti 100 puslapių rašto.

Kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus galima 
prisiųsti kartu su prenumerata ar atskirai. Siunčiant 
pinigus kartu su prenumerata reikia pažymėti, kad 
užsisakote-kalendorių, nes kitaip visi pinigai bus pa
skaityti už prenumeratą.

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

' “Keleivis”
636 E. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5.000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti.' Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHU ANI AN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New York 1, N. Y.

Ateities kelionė padangė
mis daug kuo skirsis nuo 
dabartinės kelionės. Aero
dromuose bus specialus lėk
tuvai. h ei i koptai. Jais pasa
žierius galės būt nuvežtas 
i aukštą kalną ar nuleistas 
i nepereinamus raistus. Ap
žiūrėjęs gamtą, jisai ir vėl

ty. pagauti žuvį ir ištraukti javaičiu .m stogas. galės
ją oran. tai žuvis tuojau su- ias P^alei'- skrisdamas an- 
šala. Tekią sušalusią žuvi bnk basaa ir matydamas 
galima ilgai laikyti, nes j! t?ki^ vi(uas: a»,ie kuriįs Z1,1C1V,

ją iš ,ėto at- ?’and,en nfyne?a*Hyi?ja: sė< uro milžinan^ir skris to- 
sildvti vandeny, Ui ji vėl žl™™a Priklaus.> p , j savaites huc
atgyja. nuo to. kai’) brangi bus oro a’ r t

Didysis
SAPNININKAS

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

parankaus formato, daugiau 
kaip 300 puslapių, kuriuose su
rašyta apie 1,500 visokių sapnų 
Kaina $2, bet “Keleivio“ skai-i^vos jau > 
tytojams tik $1.00. tyti tok;

_ . J . kuriuos d:
Gaunamas “Keleivio” knygy- kep Clii"”’

„ fKEi-pyis-’ • tukai. .’u.«
636 Broadwa,, S. Boston, Mx«» vu. sab

transportac’a. Dabar u 
vis dar yra nepigi ir tik 
piniginga:1' žmogui prieina
ma. Bet neužmirškite: Kris
tupo Kolumbo kelionė A- 
merikon buvo labai brangi.

užtenkamai laiko pamatyti 
tolimiausias ir nuošaliausias 
\ lėtas, pasilsėti ir gryžt prie 
savo kasdieninių pareigu.

Ar mes norim tų lakiųjų 
dienų susilaukti? Žinoma, 
i.ad norime, jei tik giltinėo šiandien u vidutiniai pa- . daloi išvalas-larbininkas gali n<->usnes savo dalgi isgaiąs-siturintis

per jura per laukti. t i ir mus pasigauti!
Stamb; * ' ktuvu kompa- 

ošia planus sta- 
lėktuvns. jvieš 
utiniai

K. V.

Lietuva pavergta, lietu- 
Yan- viai kenčia sovietu jungą, 

bus tik nvkš- Parenki tad, lietuvi, auko- 
*us iren<rti erd- mis Antrąii Lietuvos Gel- 
ir visi kiti pa- bėjimo Vajų.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininka* Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mass.

z
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M. Bukia.

Motelru Skyrius
ŠJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Tvirta Motinos Pažiūra
kaip viena motina, Į Valstijose bažnyčia yra at- 

Mrs. Vashti McCollum, lai- skirta nuo valstybės, o ino- 
mėjo kovą prieš religijos; kykla nuo bažnyčios, ir to- 
dėstymą pradžios mokykloj. ■ dėl viešose mokyklose, ku- 

Mrs. McCollum gyvena'rios yra užlaikomos p’lie- 
neuideliame Champaigno čių mokesčiais, religija ne

štai

privalo būt dėstoma.
Tuo budu dvieju žemes-

miesteiy, lllinojaus valstijo
je, kur religinis fanatizmas
tur _
nai viską valdo katalikų p
bažnyčia. Viešose mokyklo- ienės byla prieš mokyklų

iri giliai Įleidęs šaknis. Te- nių teismų sprendimai buvo 
ai viską valdo kataliku panaikinti ir McCollura’-

se valdvba laimėta.vaikai verčiami klausyti.- ...
ir davatkų pamokų. Tai buvo skaudus mora

li- da verčiami už tas panto-; lis smūgis fanatikams, o 
kas mokėti po 25 centus i triumfas laisvamanybei. 
savaitę. O kuiie nenori «.U; tįtai kovai laimėti
pamokų klausytis ir <Javat-!t.pi.v-in tvirto įtikinimo irt 

ntrybės. Visą jos ei-

kunigų

ir
mokėti,

klausytis 
koms duokles 
yra persekiojami 
mušami.

“Syki mano vaika 
jo iš mokyklos su juodomis 
akimis,-’ sako Mrs. McCol
lum. "Jo veidas buvo 
draskytas ir galvoje buvo 
keli guzai. Aš nuėjau mo
kyklon protestuoti. Jie pa-

i * i Bet da\ar sekėjo
. Z* daug k ir dagi . dabar aprašė “St. Louis 

. iPost-Dispatch/’ kuri mums 
Pa!<r' prisiuntė drg. A. B. Urzy iš 

Benld. Ilk Tas laiRrastis sa
ko, kad dėl tos bylos Mrs. 

ap“ i McCollum vra labai daug

KELEIVIS. SO. BOSTON

MOTERŲ GOLFO ČEMPIONĖ GAUNA DOVANĄ

Amerikos moterys mėgsta sportuoti ir turi pasižymėjusių sportininkų savo 
eilėse. Paveiksle matyti, kaip moterų golfo čempionė. Mrs. Glenna Coilet 
Vare. gauna dovaną už sporto pirmenybes tarptautinėse rungtynėse Angli
joj. Paveiksle ji sako prakalbą. Amerikos atstovės tose varžytynėse užėmė pir
mą vietą ir nugalėjo anglų ir kitų tautų goifininkes.

jŠ pasirodydavo, kad aš jau laistyt ta sunka, kurios atsi-{ 
pradedu minkštėti, tada ji randa keptuvėj; o jei tokios 
imdavo dalyti spaudimą, sunkos nėra. tai galima ipil- 
Svki aš ėmiau ir parodžiau ti truputi verdančio van-
jai

Viešpaties Keliai Yra 
Nepatiriami...

KAIP IR PASAKA
(Pabaiga)

Ir Stalinas-Blumas kai po 
sunkios darbo dienos 

{išsenka paskutinės jėgos, 
pasinerdamas i gaivinanti

kalus civilj žmogų?
Bet ir ortodoksai pakvai

šo: jie nemato, už ką stoja. 
...... I patriarcho skarmalus isi-

vilkęs čekistas siunčia jiems 
prašymus, o tie per aklumą

miegą, dar spėja pasvajoti: nemla^°*1 Jfenis_tik toima, o 
didžiąja savo svajonę — ne dalyko esmė... 
baigti savo uždavinį Var- . Arkangelas Mykolas šu
kutėj. Ten jis turi uždegti »MaUGinęs nutilo n, valan- 
vergų milijonams tikrąją ( palaukęs, įsidi ąsmo n 
laisvės, lygybės ir brolišku- PaPrašė; 
mo saulę; ir tai bus pasku- Leisk man, Viešpatie, 
tinė jo kalvarijos stotis. sutvarkyti žemiškąjį pasau- 

, , * Ii; padarysiu tai per dvi
n . valandas. O kol ten nebus
Ba^»saiio saule \arku- tvarkos, ir čia neturėsim ra

itoj, dar apsiblaususi atgim- nivbės 
stančios gamtos ūkanose, Nutil iauk<iamas 
sypsodamasi pradeda sil- ,nnio
dyti. Net ir mirčiai surinkti

spren-

žmonės, jau netekdami pas
kutinių jėgų, ir tie pradeda

Per Visagalio veidą nu
slinko atlaidi šypsena.

-Tu, Mykolai, sergi vi-; atsigauti Be sąmonės ir be siems kal iams ;pi.asta [i,,-,. 
--------------------------------- va.1!os’ b“P P^;ldytoj ze-:jHms atnxlOj „vvcnimi,
Pirmutinis Moterų aUjuSielon b -ol nėra tvg;k,.’s: kul visi•! * V -• h4 x .,*a ?n 1 žmones neįvilkti i uniformaStreikas : atgaiv ina v iltį. Mirčiai pa- jr neišrikiuoti gretomis. Ju-

--------  ^^^zmomų, vilų. Kam. sugyvenimo Įstatymas—ka-
Kiek yra žinoma, pirmuti-į E32*.?1*1*1?}1 Rat- S n^2ino. rjškas statutas. Dėl to karišpatys

Bet iš kažkur, iš oro, iš ze- l :u;• t i v *.uuvnivimes, js visos aplinkumos administratorii
tuos laiš kus su blevyz- dens. 

kuriuos man rašinė-nuo fanatikų nukentėjusi. Ji 
į buvo Dašalinta net iš darbo. .

. . . ... i Paskui ji pradėjo gauti gra- J05 pluuKO žmones,
tarė man parašyti laišką sinanžiu ir kolioja'nčiu laiš-
mokyklų valdybai. Bet as k Tu,f ju buv0 stažiai r. 
zincjau. kad tai butų bergz- bt;.eik vkuose buvo
dzias dalbas ir laiko eikvo- kartoįamas kuni„a 
jimas. As iškėliau mokyklų
valdybai bylą, kaltindama : ‘' 
ją laužant jungtinių T' ’ ' 
jų konstitucijo
amendmentą ir lllinojaus lba“^“’ama kad ..Dievas U1.
valstijos įstatymą, ku’ts ve nubaus, tu prakeikta be- 
draudžia vartoti mokyklas (]įevį’-«

Vieną vakarą religingi 
Tai buvo 1943 metais. i chuliganai apsupo jos namą
lllinojaus apvgardos teis-! ir pradėjo bombarduoti ak- viena■ ................... . . nus tu pamokų pradžios

svetimiems tikslam?

gomi

“Tai ne krikščionių rašy
ti laiškai.” atsakė jinai.

gi galėjo juos‘Tai kas

kai anties viršus gražiai-nė moteris Amerikoje nuėjo visuomet buvo blogi

Valsti- 
pirmąji1

kad
Be to.

skambinama

argu-
“Kvailvs pasakė. 

Dievo.”’
jai nuolatos buvo 

telefonu ir

rašyti-’” paklausiau aš jos. prikimšti
■Juk bedieviai 

nerūšinės.
įr sudėtingesnio kemšalo. 
Paduosime čia porą tokių 

vyriausis “receptų”, vieną su obuo- 
šalies teismas palaikė Mrs. Iiais, kitą su ryžiais. 
McCollum pusę, fanatikai --------

tOKlU

Bet dabar, kai

nutilo. Nors mokyklose tiky
bą jie tebedėsto, tačiau mo
kiniai nėra verčiami tas pa
mokas lankyti. Pirma tik 

Mrs. 2vIcCclium šu

apkeps, apversk ją krutinę Į dirbti dirbtuvėn 1814 , , - .
viršun, kad ir šita pusė taip'tais. Ji vadinosi Deporah . a.Įyai.’ .P tyliausias pa- nėje neturėjo gudraus 
pat apkeptų. Skinner, o dirbtuvė, kur ji “s’ ,eil?a pe[ .?mon?s ‘ šnibžduno. Tavoji piiuiuti-

Kas netingi dirbti, ančiai pradėjo dirbti, buvo audi- "anclas.’. ka< nebeilga JŲ nė pergalė, Mykolai, kai 
gaiima padaryti mų fabrikas Walthamo mie- 1 ^a',;,_ 11 ,;,u’ Pu°lei prieš mane sukilusius

me- įai. jei paso- 
pa-

stely, netoli nuo Bostono. ’.1.ern& beliko vos
Tai buvo maždaug prieš (1 &yent.lj tiki į w

135 metus. —didelę ir visuotiną. Prieš

kelios angelus, kartu buvo 
5. mutinis pralaimėjimu

ir pir-
No-

rėjai piktą uždaryti praga
re, o pyktis pasklido po visątą bręstančią pasaulinę re-

voliuciją stovi Bertos sar-pasaalį ir sugadinai mano 
gybimai, — akli ir bejėgiai. kurini- Gyvenimas ne karei-

.. ... .... x. . vinės. Gyvenimas turi būti 
\ įsagans sėdi išminties ir įvairus, o žmonės — laisvi.

Šiandien Amerikos pra
monėj dirba 19,000,000 mo
tėm. Reiškia, 19 milionų 
moterų šiandien jau palie
ka namus, kad užsidirbtu

Kemšalas su obuoliais.
šaukštas sukapoto svo

gūno.
2 šaukštai riebalų.
2 puodukai supiaustytų 

rukščių obuolių.
Pusė puoduko salierų.

trUpi-

sau pragyvenimą. į grožio soste ir k.ausosi ar- Laisvi geram ir piktam.
Amerikos Darbo Federa-°, Pianesimo. žmonės patys turi surasti 

cijos žurnale randam žiniųrt^^?aS. eina .^an^^Ps savąjį kelią. Tegu klysta, 
ir apie pirmutini moterų bet te?u Pal^s apmoka sa-mas išsprendė bylą jos ne- i menimis. Išlaužė duris, pri- ™s tų pamokų 

Raudai. Tuomet ii »»adavė mėtė į vidų supuvusių isma- mokykloj neklausydavo, o 
apdrapstė puvėsiais jai dabar esą jau apie lu vai-

‘ vaikam® vp’’dus dra kune religinių dalykų mų. gerinimo , __
‘ nesimokina. Pusė šaukštuko druskos. limo- Toks streikas Įvyko , ,a? ^av?’ *VJ

“15 vU aš esu gąvu« anie McCollum vra apsi- Pieno tiems daiktams su- 1824 metais, Pawtucfeto XTP
5.000 Vreižia^/Vkcdio- Svietnsi moteris. Ji studija- jungti. ^'n^Sta^

vo Centeli Lmverske^gurinys rapnko^. džiais, nepridedamas ir

lllinojaus že- kus ir paspirgink juose svo- ^Hvo retenybė ir sukeldavo 
Laį_ guną. Sumaišyk su kitais .visuomenėje didelio susido

mėjimo, o ką jau kalbėti

tų, 
ir jos 
panas

skundą i vyriausi lllinojaus 
teismą. Čia ji vėl pralaimė
jo. Liko tik viena instanci
ja, kur ji galėjo ieškoti tei
singumo, tai Vyriausis Tri
bunolas Washingtone. Bet 
eiti i tą teismą kainuoja moteris, 
apie ŠI5,000. Kadangi Mrs.

n__ 1..1__ruuuuKas duonos ’fvniLro rlAl ■uuma z4 __ __mai w SP*1" 
ir uždarbių pakė-

jancių
ir

laišku.” sako šita .
“Aš taip su jaisnsprudenciją,

apsipratau, kad neatplėšus profesoriauja Illmojat 
jau galėjau pasakyti jų tu- akademijoj,
rini. Juose būdavo viena- Gilėjusi šitą ‘>ylą ji p;McCollum neturėjo tiek pi- .. . ? .„b.-mjv ;nigų, tai jai i talką atėjo rini. Juose būdavo viena- šitą bylą. Ji i asida- oaiktais n >UKimsk į antp

kelios organizacijos, dakta- Litą citata iš šventraščio, o ie Jabai populiai i motei i
lai, profesoriai ir kai kūne;paskui keiksmai ir baugini- Pazangio> inteligentijos tar- 
advokatai. Sudėjo reika-jmai, kad Dievas man nedo- Pe- 
lingą pinigų sumą ir pada- ■ vanos.”
vė bylą i vyriausi Jungtinių! iena davatkų mokyto- 
Valstijų tribunolą. " ja norėjusi ją geruoju “at- 

šiomis dienomis tribūno- {versti prie dvasios šventos.” 
las paskelbė savo sprendi- Esą, atėjusi ji pradėdavo 
mą, pripažindamas skundą kalbėt švelniai ir saldliežu- 
pamatuotu, kad Jungtinėse vaudavo kaip lapė. Kai jai

kaltu besą- vn Uiuiziuc iz.u--;Tv x>«c»xvsc»£7. i vnr y i cl

gos ir tobulėjimo kelias. Te- 
Mvko- gy 1>er skausmą pažįsta tie

są ir Įsitikina, kad ji veda i 
susirupi- laimę. q laimė yra protin- 

atvirais zo- gOj, visiems lygiai brangioj
, i iv ne_ laisvėj ir broliškam žmonių

atimdamas, kalba: sugyvenime. Tegu tuo pa-
—Palaidumas, Viešpatie! tys Įsitikina. Tokia buvo 

Palaidumas reiškiasi. Ir mano valia pradžioje, tokia

drausmingas 
liškas.

—Kas pas tave,

Tz.L-,

V ALGI Al

Kemšalas su ryžiais
3 puodukai virintų ry žių. 
2 šaukštai sukapotų pet-

ruškų.
Pusė puoduko supiausty

tų salierų.
Du šaukštai 

margarino.
Pusantro -aukšto

Kaip kepti anti.
Viena šio skyriaus skai

tytojų prašo paaiškint, kaip 
reikia kepti antį; ji kelis kuotos oram ių žievės 
kartus mėginusi, bet nepa- Puodukas razinkų.

sviesto ar

sutar-

apie moterų streiką! Jis bu- kaip visuomet, netvarkos ji bus per amžių amžius, 
vo didžiausia sensacija! ‘priešaky stovi kunigai. Jie Drausmingas arkangelas 

1890 metais sustreikavo ir čia negali užmiršti, kuo Mykolas nulenkė prieš Vieš- 
ir batų dirbtuvių darbinin- sirgo žemėje. Ortodoksai pati galvą ir dingo, 
kės. Ne tiktai sustreikavo, sau, katalikai sau. Ortodok- Atlaidžiomis meilės ir iš
liet surengė ir viešą demon-’sai ir čia žegnojasi trim minties akimis klajojo Vi- 
straciją. Nors tai buvo žie- pirštais, katalikai —
mos laiku ir gatvėse buvo sauja. Ir čia jie kelia amzi-
daug sniego, moterys vis-'na ginčą dėl dogmų, dėl žemės planetą. Įsižiūrėjo ir 
tiek išėjo vieningai savo i patriarchų pirmenybės. O šypsena nušvietė Jo veidą, 
protestą pareikšti. Demons- protestantai tai ir visai nu- Nuo tos šypsenos nušvito

visa sagalis beribėj visatoj ir vėl 
,mži- žvilgsniu užkliuvo mažytę

KŪDIKIS NEJAUČIA SKAUSMO vykę. Ji norėtų žinoti, ar 
antį reikia prikimšti, ar ne: 
jeigu reikia, tai kuo ją 
kimšti, kokių prieskonių dė
ti ir tt.

Paaiškinsime.
Visų pirma, anti reikia 

gerai nuplauti iŠ lauko ir iš 
Tik nereikia ją van-vidaus.

denv miiKvti. Nuplautą 
tuoj nusau-

ziupsnys pipirų.
Žiupsnys druskos. 
Paspirgink, petruška? 

salierus ant -viesto ar mar
garino 5 minutes, tuomet 
sumaišyk su kitais daiktais 
ir orikimšk . nti.

PAS MOTINĖLĘ

įr

Akrono, Ohio, ligoninėj slaugė duria kūdikiui Į ran
kutę, kuris visai nejaučia skausmo. Jo motina, Mrs. 
Smith, pirmu kartu pastebėjo ištą jo “skausmui at- 
sparupą”, kuomet jis padėjo rankutę ant karšto pe
čiaus ir pradėjo juoktis. Dabar Akrono ligoninėj jį 
tiria daktarai. Sakoma, kad iš viso pasaulyje yra gi
mę tiktai 4 tokie kūdikiai, kurie visai nejautė skau
smo,

paukštį reikia 
sinti sausu, švariu au lekiu. 
Tuomet reikia prikimšti. 
Kemšalą galima daryti koks 
kam patinka. Kai kas pri
kemša raugintais kopūstais 
su pipirais ir svogūnais. Ki
ti mėgsta obuolius. Galima 
anti prikimšti ir visai pa
prastu budu: suskaldyti i 
keturias dalis obuolius, per
plauti pusiau porą svogūnų, 
suį iausty ti norą lazdelių sa
lierų, Įdėti Kelis čielus pipi
rus, pasudvt viską ir sudėti 
i antį. Paskui r nti užsiūti ir 
riebesnes vietas iš viršaus 
nubadyti šakutėmis, kad ke
pant išbėgtų taukai. Dedant 
i pečių, kojas laisvai su- 

■ rišti.
Padėk anti keptuvėn kru

tinę žemyn, ir kepink 325

Močiute, -irdele 
Tu mano miela 
Auginai . ikreles 
Mus tris. kaip vieną. 
Išleidai i ;olj 
Man už bernelio,
Už lankų, už girių, 
Už Nemi .ėlio.

Tris dienas, dieneles 
Pas tave ėjau,
Tris naktis, nakteles 
Girioj ra vojau. 
Išgirdau, irdėjau 
Girioj g< utę, — 
Mislijau, lumojau: 
Močiutė š ūkia.
Nei šaukė, nei laukė 
Manęs močiutė,
Tik gailiai kukavo 
Girioj gegutė.

Klaidinu; ra manyti, kad
____________ leda plaukams au-

eikia duoti apie 30 Tail> klaidinga žmo-
laipsniu karšty. Kiekvienam saulė padėt!.

is pasaulis. Tuo metutracijos priešaky
didelę vėliavą, ant kurios!vėl pamišo ir man nebesu- Stalinas - atgailautojas, vi- 
buvo užrašyta: “Amerikos prantamu budu — pradeda ?ąs degdamas, kalbėjo mil- 
Moterys Nebus Vergės.” Kalbėti apie trečiąjį pašau- žiniškam prancūzų darbi- 

Kad lengviau butų kovoti lini karą. Girdi, bus karas.,ninku mitinge. Kalbėjo apie 
už savo teises, jos nutarė Tegu sau kalbėtų; bet pasi- bolševizmo klastas ir apie 
susiorganizuoti ir Įkūrė “u-į dalino partijomis: ortodok- žmonių lygybę, laisvę ir 
nĮją'\ kurią pavadino:Įsai už Staliną, gi katalikai,'broliškumą.
‘Švento Krispino Duktė- nebeturėdami nė vieno pa- Dievulis klausėsi. Ir JĮ pa
ryš!” našesnio karaliaus, nusitvė- sekdama, klausėsi visa Eu-

| Tokia buvo Amerikos mo- rė Romos popiežiaus. Dar ropa, berods visas pasaulis, 
terų darbininkių judėjimo suprasčiau ortodoksus, — Žmonija, priėjusi savojo li- 
pradžia. Stalinas yra rytų despotas kimo posūki, ryžtingai ir

Šiandien moterys plikiau- »' bent šiaudinis maršalas.'nebeatšaukiamai nukrypo i 
so prie unijų išvien su vy- Bet kam velti Į kariškus rei- naujus gyvenimo kelius. 
ra’s' .\pa<; Išgerėjo moterų
darbininkių būklė Roose- 
velto prezidentavimo lai
kais, kada buvo įvesta daug' 
naudingų darbininkams re
formų, pakeltas atlygini
mas už darbą. Įvesta senat
vės pensijos ir tt.

Štai keletas skaitlinių, 
kurios parodo, kiek Ameri
kos moterų dirbo Įvairiuose 
karo darbuose:

Elektros srity dirbo apie 
375,000 moterų.

Prie orlaivių, 360,000.
Prie ginklų, 275,000.
Prie laivų, 150,000.
Plieno pramonėj, 45,000.
Pne transporto, 650,000.

jos nešė šneka... Pastaruoju metu jie vist 
kurios!vėl pamišo

M a m y t ė Labai Dėkinga
T

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį." 
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

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

svarui reikia duoti apie 30 iaiJ> :• ■ klaidinga zmo- Ar žinai, lietuvi, kad A- 
;minučių laiko. Pavyzdžiui, niM nuomonė, kad skutimas,menkos Lietuvių Taryba 
jeigu prikimšta antis sveria akstina plaukų augimą. į vykdo Antrąjį Lietuvos Gel- 
apie 6 svarus, tai ji turi Plaukai gali nuo skutirtio; bejimo \ ajų? Paremki tad 
kepti apie 3 valandas. Kar-;sustorėti, bet jų neatsiras JI savo dosnia auka, o Te
tas nuo karto reikia ją pa- daugiau. vyne Tau bus dėkinga.

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. Broadway, So. Boston 27, Mass.



t-

vftfivis, so.boston Poslapis Sspth»t*sNo. 22. Birželio 2 d., 1948 m.

į ei ją ir administraciją ir Įin- 
i kiu gero pasisekimo. visai 
‘•Keleivio” bendrovei. Su
pagarba, J. M. Lukauskas,

Methuen, Mass.

Anglijos Lordai

Čcchų Parlamentas Korėjos Parlamentas
Londone jau susirinko 35 ši pirmadieni pradėjo po- 

Čechoslcvakijos parlamen- sėdžiauti pietinės' Korėjos 
to nariai, kurie galėjo pa- parlamentas, kuriame Dr. 
bėgti is bolševikų valdomos Svngham Rhee vedama par- 
tėvynės i užsienius. Tie par- tija turi absoliutinę daugu- 
lamento nariai sako, gegu- mai Pats l)r. S. Rhee ren- 
žės 30 d. rinkimai Čechoslo- karnas parlamento pirmi- 
vakijoj negali būti teisėti, ninku. Jo partija iš 2<M> at
neš tiktai vienas kandidatų stovų turi 140 vietų ii- jai 
sąrašas tebuvo leidžiamas teks vadovauti Korėjos nau- 
išstatyti. jajai vyriausybei.

Gerbiamieji, 
Prisiunčiu 

bus už “Keleiv

į Sibirą ir skirtis su savo šei
ma.

Tuoj tam vokiečiui buvo 
duotas uždavinys sušnipinė- 

kad Anglija negali sa- ti buvusių nacių “politinių 
bet jos kara- ve išmaitinti. Greta moder- vadovų” pavardes, praneši-

_______ u menka. Vals- niškai apdirbamų dvaro u-; nėti, kas turi draudžiamų
4 dolerius, tautybės reikalus tvarko minis- kių, ten randasi ir dideli raštų, kas palaiko santykius 
ivi” metams ir terių kabinetas.. atsa ingas miškai, kuriuose lordas ir <u anglais, amerikiečiais ir i i A no.* — i • j--,i - . . kritikuoja

•ėdamos

Anglija yra konstitucinė tai 
monarchija, b 
liaus lolė visai

Karą. Mano adresas:
Antosė Mosteikytė-Kaupiene,

\\ urzburg-Zell. Nord Kąserne,
O. P. Camp, U. S. Zone, Germany.

Paješkau sesers Kastancijos De- 
veskaitčs. kilusios iš Užupeiio kaimo, 
Sasnavos valsčiaus, Mariampolės ap
skritie . 1033 metais ji gyveno Bue
nos Aires mieste, Argentinoj, Calle 
San .Martin .Ji pati ar kas ją ži
no, malonės pranešti man jos adre
są. (24)

Anelė Basanavičienė
1224 Mt. Vernon st..

Pniladelphia 23, Pa.

an šn n-mi-ha na- Karalius tuomet pakvie- samdyti darbininkai., kaip ką jr kas nelegališkai aplei-
"' ’ ’ jonas Rimavičius, čia kitą asmenį, kuris suda- Lietuvos kumečiai. Tuo at- džia rusu okupuotą zoną ir

Y ro naują ministerių kabinę- žvilgiu Anglija yra kūme- vėl į ją grįžta.
tą. a.____ , . čių salis, nors žinoma, ang- per pusantrų metų tasBrooklyn, N.

Gerbiamieji, 
Šim

Anglija yra žinoma, kaip lo kumečio būklė daug ge- vokietis sakosi negalėjęs Europos, 
parlamento motina. Tai resne. Lietuvos Nariškmų, nieko rusų žvalgybai pra- 2S .\.,M£h

Paieškomi .Juostas l.iaudanskis, 
Vinco sūnūs, Smiltynės kainao, ir 
Antanas Juščius, Trepenelių dvaro; 
abu Nemakščių valsčiaus. Raseinių 
apskr. Seniau abu gyveno t’hicago- 
je, III. Pra ūmi atsiliepti, arba ži
nantieji kur jie gyvena malonės man 
pranešti turiu svarbių žinių jiems

Bertha Terminas
(22)

Maskvos Protestas Izraelio Lakūnai
Rusijos valdžia protestą- Arabai skelbia numušė 

vo Washingtone dėl Arne- keturius žydus lakūnus Pa
lūkos orlaivių skraidymo lestinoj. Iš tų keturių laku- 
virš rusų laivų Kinijos juro- nų du buvo amerikiečiai, L. 
se. Amerikos valdžia dabar Grubb ir G. R. Danselm, 
rusų protestą atmetė ir sa- vienas anglas K. Kirness ir 
ko, orlaiviai turi žemai vienas olandas V. Berg. Vi- 
skraidyti, kad galėtų kovo- si jie žydų tikybos ir atvyko 
ti prieš visokią kontraban- padėti žydams kariauti.
dą. Rusų protestas numes- --------
tas i gurbą. Marso Augalai

st., Duųuesne, Pa.

iio skiriu Tėvui ant Taba- naus .. T“~ ncuiganiz.uuu « zą tnms metams i
ko Su tndone lauksiu laik- žmonės jaugiau tei- m savo interesus ginti. tos darbu stovyklą.*
ko- ąu godone lauksi a . spręsti valstybes reika- Tik 1904-o metais Lietuvos atsinra«inėio ir šventai na rase,,, ir kalendoriaus. tomis kume,iai „ išjudinti ko.

teisėmis naudojosi vien tur- vai uz savo teises ir šio be) cijai ‘>kaituosills” žmones,
tingi žmones, bet laikui be- to laimėjo. Bet užėjusi re- Rusai sutiko dal. ..paiauk.j
gant jų įsigijo ir kiti ang- akcija vėl sugrąžino dvan-

vili find enelosed a *? visu»n!enfe slėniai. bintai sauvaliavimą. .. Ištrukęs i laisve vokietis' 
order fo? $T T 1,05 Tos 1.1.old,zm? t/adicijos ibt vakarinį Vokieti-

ike^you to'send me -vo liud-

Motiejus Raulinaitis,
Albion, Mich.

Paieškau .-avo brolio Pranciška*** 
Baranausko. Žinau, kad jis gyvena 
Chicagoje, bet aiškesnio adreso netu- 

į • ... riu. Ka.- apie jį žino, arba jis pats, 
V OKle.lS malonės atsiliepti žemiau nurodytu 

mano adresu, o aš busiu labai dė
kingas. Aš labai noriu su juo susiži
noti, nes gavau labai svarbių' žinių 
iš Lietuvos. (23,

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

Dear Sir:
You will find enelosed 

money 
\vould likę

Lith. calendar if

APSIVEDIMAI

--------  Rusijos profesorius G. A. a 1948
Graibų Vaikai Tichov skelbia, kad jis tik- po

Jungtinių Tautų Balkanų rai nustatęs, jog Marso pla- inaining money please send - __nnozieiio* nar- ra
komisija skelbia, kad Grai- netoje auga Įvairus augalai, me a subscription for “Ke- J J ‘ -
kijos partizanai pagavo ir Jis sako, temperatūra toje kivis” paper. Thank you.
išgabeno i Bulgariją, Jugo- planetoje svyruoja tarp 86 
slaviją ir Albaniją daug vai- laipsnių šilimos ir 6b laips- 
kų iš šiaurinės Graikijos, nių šalčio. Ten auga žolė ir 
Graikų “partizanai” tą pa- visokie medžiai.
tvirtina, jie sakosi paėmę --------
10,000 graikų vaikų, bet tą 
darę su “tėvų sutikimu”.

vi

Japcnijos Biudžetas
Japonijos vyriausybė ren-

,„,s Litu eaienaar u ZK'!JOS- pal't.,,a' ,apg?“' Pav-vzdz,U1’ nus pergyvenimus.
iibk and'wkh the re- atsl®‘OJO pne, vaL'tJS65 va'- ??g,lal,tu^ J?"™*)! **•“>?- Tokie nuotykiai rusu va!- S,
ssible and «ith the re rQ Konservatonal llko ant- hteto lordą lordą majo- domuose krajtuose vra kas. “

ir t t. Tai nėra lordai. dieninį reiški j, B,jk.
tija- amenKietis juos vadintų si- - “Releivvie”

Nežiūrint to kad valsty- taip: laivyne. sekretorius, Gentite atsitikimas iš '“so-i 
bes. reikalus tvarko parla- Londono majoias. , vieti«kos I ktuvn<! 
mentas. Anglija buvo ir Taigi, Anglija da turi sa- ..

Paieškau sryvenimui draugo, nes«- 
nesnio 55 metų, kad turėtų tterą dar- 

ir nuosavą namą jryvent. Aš apie 
save paaiškinsiu per laišką. (24, 

.Mrs. .Madonis,
44 Aspinvvall Rd.,

Dorchester 24, Mass.

M. Brudis,
New Milford, Conn

Gerbiamieji,
Prašau siųsti man

aš norėčiau susipažinti

nėra
E X T R A

Schachtas Skelbiasi
Hitlerio “finansinis burti- su Maikio Tėvu. Prisiunčiu | ” «duke.” sų lordų lordas, karalius, tu-

ninkas” Hjalmar Schacht $4 už prenumeratą. Su pa- jaj’ anglų bajorai, grovai ri nusilenkt tautos valiai, 
ako, kad Marshallo planas garba, Joe Salton, kunigaikščiai. Pastarieji žmonių išrinktam paidamen

___ fui nrtlitikn'ip.yra “Europos atstatymo
giasi pasiųsti parlamentui puiki pradžia”. H. Schacht 
ateinančių metų biudžetą, pasisako ir už vakarines 
kurs sieks 399 bilionų jenų. Europos vienybę. Atrodo, 
Vyriausybė skelbia, kad ji kad tas hitlerinis finansi-

Kanadoje

Gerbiamieji, 
Prisiunčiu $3.50

KAIP TAPTI PILIEČIU?

Dar turime knygučių,vra tiK karališkos kilmės t«>. Ko pasiekia politikoje. • Toto;
ės. Pavyzdžiui, neilgai bus pasiekta ir ekonomijų- I *P ‘ V‘d-

note už “Keleivio” prenu-
toki apsunkinanti biudžetą ninkas vėl maino savo poli- meratą ir Maikio Tėvui ant 
priėmusi tiktai todėl, kad tini kailiuką ir dabar deda-, stikliuko gyvatinės (mat aš .
Amerikos kariška vvresny- si “demokratu”. išmokau skaityti lietuviškai l^g>'venuslu. faP-ro^lu* L
bė ją ragino tą daryti. < -------- i- . titulas pareina is gentkai-

tik
žmonės, ravyzuziui nengai — - fi*'vvriauw stijų Piliečiu?”, kur yra aiš-karaliavęs Edvardas turi K- Daibo Partijos vynausy- ? nilietvbės is

Postai Duke of Windsor titulą. be pravedė visą eilę stam- . m
T , i• u biu reformų. Ateityje jų bus tat>™ai. su leikalmgais klauLordas yra aukštosios ba- , .i„1]<F1- * Simais ir atsakymais. Kaina

į jorijos titulas. Einant senai “ ‘ Valonis. centai. Kreiptis Į
--------- I “KELEIVIS”

Piety Afrikos Rinkimai 'st Malkiu^uo^ nes'Tj «s”į.genSarti. Bet’jįglu- Vienas iŠ Tūkstančių 636 Broadvvay,
So. Boston 27, Mass.Pietų Afrikos parlamen- diskusijos labai įdomios, o na to rinkimuose žo; vJ^jnus; kiti jo sūnus šito titu-Argentinos Prezidentas

Argentinos pusiaufašis

Peronas, vėl skelbia per sa- negavo daugumos ir pats 
vo karo ministerj, kad jis maršalas Smuts i parlamen- 
nebebus kandidatu naujuo- tą neišrinktas. Smuts veda- 
se prezidento rinkimuose, ma Pietų Afrikos vyriausy- 
Jis sako, kad “šeši metai bė pasitraukia ir užleidžia 
sunkaus darbo
I areigose yra gana

LIIIU?
Berlyno laikraštis “Der 

Sozialdemokrat” š. m. 83 
nr. skelbia vieno vokiečio

maršalo, “Keleivis” tai tikras kultu- , „..„ia;nail.ua”. ros židinv.< Su ruurm-ha. lo ^paveldi.
_ _ ------- , Beje, Anglijos įoruai _____  ____  _______

L. Končius,'ri savo atskirus Lordų Ru- iai«ką^ kur tas vokietis pa- 
N. Abington, Mass. ’ mus. Jie kažkaip primena <akojasi kaip jį rusų polici-

------— Amerikos senatą nors toli ja privertė būti NKVD šni-
Gerbiama redakcija, gražu nelošia tokios roles, Jis pasakojasi šitaip:

’ prezidento valdžia izoliacininku parti-; ~JSslVnčiu ™>n<iy °fd.en j ^aįp Senato Rūmai. Tų rm 1946 metais sausio mėne- 
rana jai !S9-R° , paskirstau taip: mų nariu gali būt u* lor- • jig buvo pakviestas i NK-
• J uz “Keleivi”, 50c. už ka- das, arba toks asmuo, kuris v n Kai iite nnėin m-

generolas Smuts ‘vipnvhės------j----- X—iu- ZUDYNA5
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas
A. LAIJO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ

-

Skaitytojų Balsai
Gerbiamieji, Gerbiamieji,
Prisiunčiu Maikio Tėvui Prisiunčiu 4 dolerius mo- 

$6.50 ant batų ir noriu, kad ney orderi, 3 už “Keleivi” ir 
jis dar lankytų mano na- pusę dolerio už kalendorių, 
mus per dvejus metus, o jei jeigu dar turite, o pusę do- 
dar turite kalendorių, tai lerio skiriu Maikio Tėvui, 
prašau prisiųsti. Veliju dar- kaipo vaiskavam generolui, 
buotis dar ilgiausius metus Maiklui patariu per daug

, , . . - , , . 1 . ........... VD. Kai jis nuėjo, jam ru . .
lendonų, vieną doleri Mai-Suz ypatingą pasižymėjimą cas karininkas pasakė, kad S p,n,gai re,k,a s,ųstl su uz" 
kio Tėvui ant tabakos, o $5 gauna lordo titulą. Budinga „ turf 4^^ žinias” apie ji - sakymu:
skiriu Tremtinių pagalbai, ir tai, kad paveldėjęs ai už pragg duoti parodymus
Su tikra pagarba, pasižymėjimą gavęs lordo f gs dalini kuriame jis

V * »• - titulą automatiškai jau yra
skaitomas Lordų Rūmų na- Vokietis ?ynėsi, kadFlemington, N. J., riu. Tas rodo, kad lordai

.. I 
Jis

DR. D. PILKA 
546 E. Broad uay 

South Boston 27, Mass.

netarnavo SS kariuomenėstik save atstovauja, jbe ne- (jajjnyje jr parodė rusui iš 
Aišku,' - —i” -- amerikiečių gautą buvusio

ir lieku su pagalba,
Juozas Lukoševičius,

Baltimore, Md.

Reikalingas Darbininkas 
ant Farmos

Darbas nesunkus ir ant visados. 
Darbininkas jęali būt ir nepatyręs 
prie farmos darbų. Atsišaukit jrreit.

Geo. Shalna. 122)

R. D. 1, Hubbardsville, N. Y.

Gerbiama redakcija,
Prisiunčiu money orderi 

$4, tris už “Keleivį”, o vie
ną doleri Maikiui už pa-

Tėvo nekritikuoti, bo vy- * vies-tką. Malonėkite ____ ______ _
resnius reikia gerbti. ‘tau siuntinėti ir ačiū už ne- dina Commons. - v otamo Pn A 1 IIM 4 f

Juozapas Sawickas, suuiikj.iną Su pagarba, , Nore politikoje lordai ne- J? kodė] taį vokietis PAIEŠKOJIMAI
Brood Brook. Conn. Miksis, Chicago, III. i lošia didelės rolės, bet eko- ta , T,’ • Vnmnnictn ---------

________ ________ nrtmiL-nid in fralia vra ne- nepnklaUSO piie komunistų Ieškau savo dėdės .Jeronimo Stepo-
Te- , . -e, Gerbiamas redaktoriau, : ribota Anįli ia vra'vienin- P^’ tuz

Gerbiama redakcija. : Prisiunčiu penkis dole- tėtė Fnrnnns valstvhė netu- ka<1 ka,'° kriminalistai bu- ki., ,.P,kr. a, ,,u i
Prisiunčiu pinigus už Įnik-Irius ir meldžiu ūkio. «». nubausti”, ar jis žino. Z V“ &

V1 ---- ------ gautą
. belaisvio liudijimą, kur bu- , suomenes atstovas yra - y0 pasakyta> kJokfoj kariuo. 

^°??.Ru™“Langlai da Va-,RuŠfvis^yJtuosJ1hud™imS

tikrasis anglų 
5 yrž

mas, arba parlamenta?

Gerbiamas redaktoriau. 
Prisiunčiu pinigų už laik

rašti. kalendorių ir knygas,

■ »

Skaitykit Naujienas
l TŪKSTANČIAI lietuvių yra Hblaikyti po visų pąsauĮt-

TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 
Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietmtų 
(ii savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai- Jūaų pažįstami. Jie non su Ju
mis susižinoti, susirasyti. -

NAUJIENOS tiems Išretintiems lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia ju prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
furnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos trekingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai P«kut,?’u»
Sakytuose rastuose pasakojama teisybč apie pirmųjų bolševikų 
okupacijų, ilvkščia “liaudies seimo” rinkimų komedijų, ne- 
tmemišką terorą iki karo pradžios, o paskui rudosios oku-
P,C,Skaih^iarni^ NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių i 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kūne bus nuolat 
•pausdinamL Nepraleiskiteproffoa tų raštų neperskaitę. Tuoj 
yht pnR»i> u meluokite NAUJIENAS.
Chieaaol metama 18-00; «K ChicajM ribų kaina metanu 88.00; 

šešiems mfaesiama — 85-25.
j SIŲSKITE CEKJ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

f NAUJIENOS

Kdeivį”- Prieždai, šis neskaitlingas dva- 
■,y°F°.s nęi'ččiau paklausti rininkų - loidų luomas tuo 
.uaikio Tėvą, kaipo staršą budu yra tikrasis- krašto sa- 
generolą, kas didesnis veid- vininkas. nes savo rankose 
mainis ir melagis, ar amži- jis turi žeme. Ištaiguma
nathsį Hitleris, ar dar gv- naėgstą anglu lordai padarė ne> nenotėjęs važiuoti i

Ivasis Stalinas? Su tinkama ----------------
I generolui pagarba,

J. Adams,
Chicago, III.

ARBA eiti i kalėjimą ir at- L Prašau jų ,>ač,M ar kas aI„e jas 
siskirti visam laikui nUO SU- žino pranešti man šiuo adresu:

. . Mary Barauskas,
VO SeimOS. 13643 Santa Rosa Dr., Itetroit 4, Mich

Vokietis sutiko būti šni- „ -ra ieškau siy asmenų: Jono Macai
čio, Jurgio Macaičio, J ievos !>orely- 
tčs-V arta v ičienčs, Mares Dorelytės-

Kas norite sužinoti apie iš
ganymą, esu liudytojas išgany
mo—D. Diskevičius, 112 White 
st., VVestfield, Mass. Kaipo mes 
norime išbėgti, jeigu tokio iš
ganymo neatbojate! Heb. 2-3.

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

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

nę kraujo cirkuliaciją. Čemery- 
čia yrft vartojama nuo drugio, 
nuo gumbo, nuo geltligės, nuo 
škropulo ir nuo sukrekėjimo 
kraujo, čemeryčios šaknys jau 
yra vartojamos per 3000 metų, 
ir musu čemervčia nėra suka
pota, bet yra tokia, kaip užau
gus. Supiaustykit čemeryčios 
gerą šaukštą, Įdėkit i keliškėlį, 
užpilkit šiltu ar š:dtu vandeniu 
ir už valandos galit gerti arba 
Įdėkit unciją čemeryčios j bon- 
ką vyno ar stipresnio gėrimo ir 
galit gerti po valgiu, čemery
čios svaras $1.35.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

17M St, Halftod ftmt, CMcago 8, m.

Gerbiama redakcija,
Prisiunčiu pinigus Maikio Tėvui ant tekėlo, te^i 

issigalanda šoblę, kad būt 
Į.risiruošęs karui, bo ki
taip komunistai užklups vi- 

Įsai nepasiruošusį. Su pa- 
i garba, K. R autine itis.

Carbondale, Pa’

Gerbiamieji,
Prisiunčiu 3 rublius Mai- 

k-io Tėvui ant diekų, dabar 
gali eiti žuvauti ir nereikės 
snideno pirkti. Daryk, kaili 
as, kask sliekus ir žuvauk 
Su pagarba,

Cldnent Chvtna Woreester, Ma“:

Tikra Teisybė

apie SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistu Diktatūra Faktų 
šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido ‘‘Kelei
vis” Nor* Skirtų Rusija gyvuoja jau nuo 191 < metų, ta
čiau tikros te.sybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi but*na‘ J*1'0 re'* 
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Malino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitym0- Kaina 50 centų.

Užsakymu? prašome siųsti šiuo adresu: 

-KELEIVIS”
696 Bro«dw«y. So. Boston 27, Mass.

Nikienės. Viktoro Stiklioraiėio ir Jie- 
vos Skcponcitytčs. Vis: jie 1921 me
tais gyveno South Bostone, Bučiau 
labai dėkinga, jei kas duotų man ži
nią apie juos. Ida Isakaitytė,

10 Margaret Street,
St. Thomas, Ont., Canada.

Aš .Mary Gusėiotė-Ginkus, kilusi 
iš Anglininkų. Stakliškės parapijos, 
Ignaciaus duktė, ieškau pusbrolių Jo
no ir Prano Brokų kilusių iš Vaitku
mi kaimo, Užuguosčio parapijos. Jo
nas seniau gyveno apie Bostoną. Jie 
patys ar kas juos žino malonėkite 
parašyti šiuo adresu: (27)

Mrs. Mary Ginkus 
41 Sehool st., Rojcbury, Mass.

Paieškau Antano Šiugždos, kilusio 
iš Daujočiu kaimo. Sakių apskrities, 
(•elgaudiškio 'valsčiaus. Rodos, jis 
gyvena Philadelphijoj. Busiu dėkin
ga, kas praneš man jo adresą. (23)

Marcella Sakalauskas,
Box 2, VVapping, Conn.

Paieškau šių giminių: (1) Juozo 
į Petraičio ir Onos Petraitytės Kava- 
j i liauskienės; abudu kily iš Plokščių 

kaimo, šidlavos valse., Raseinių aps. 
!; (2) Prano Ročkos, Žardiškių kaimo, 

Čekiškės vai., ir (3) Juozo Damijo- 
! naičio, Pagausančio kaimo, Girkalnio 

i valsč., Raseinių apskr. Jie išvyko A- 
.ųmerikon da prieš Pirmąjį Pasaulinį

NUO UŽSISENĖJUSIV, ATVIBV

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jis 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda, kad pašalinti 
ta niežėjimą ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGUI.O Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jasų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASISL 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S EOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir nuskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
I.O Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. l.egulo 
Ointment yra parduo
damas po 75e„ $1.25 ir 
?3.5d. Pirkite vaistinėse 

, Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite moneyj 
orderį į: (42)

LEGULO. Dept. 2,
4847 W. 14th Stroat,

CICERO 50. 1LL.



Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 22. Birželio 2 d., 1948 m.

Vietinės Žinios
UNITARIONŲ SUVAŽIA- MUSŲ VALSTIJA AUGA, PARVEŽA PRANO ADO- 

V1MAS UŽ LIBERA- PRAMONĖ PLEČIASI MA1ČIO PALAIKUS IŠ
L1ZMĄ Massaehusetts valstija yra' PACIFIKO

Praeitą savaitę Bostone viena iš j ramoningiausių Iš Pacifiko salų atvyko i
pasibaigė Unitarionų baž- Amerikos sričių ir nori toki San Francisco laivas su 
nyčios delegatu 123-čias i‘asilikti. Gyventojų skai- 4459 kūnais kritusiųjų kare 
metinis suvažiavimas. Da- čius čia nors palengvina, j Amerikos kareivių. Parvež- 
lyvavo 803 delegatai iš ivai- bet auga ir dabar musų vai- tieji kūnai bus išvežioti po 
rių Amerikos kampu. >tijoj jau yra 4,713,000 Įvairias Amerikos vietas.

žmonių. (1940 metais buvo Tarp kitko i Massaehusetts, 
Iš to suvažiavimo svarbu 4.316.000 žmonių). Iš pa- valstiją pargabenama 82 

pažymėti, kad jame buvo (įaugėjusio gyventojų skai-1 kareivių kūnai. Jų skaičiuje 
seimas prasi- Patvirtinta ir toliau laikytis čiaus matyti, kad žmonės'yra Pranas Adomaitis, kri

ti 10 valan- vkiško liberalizmo ir leisti čia mėgsta gyventi, nes tarp tęs Pacifiko kautvnėse 1945 
Diena prieš tai, H.kti bažnyčios rėmuose vi- 1940 ir 1947 metų 206,000 metais vasario 9 d.

’ siems, nuo tikybinių kon- daugiau žmonių čia atsikė- ---------------
servatorių iki grynųjų hu- Jė gyventi iš kitur, negu iš-
manistų, kurie mano. kad Vyko i kitas valstijas.

SLA 45-o SEIMO PRO
GRAMA

Susivienijimo Lietuvių A- 
mcrikoje 45-as seimas bus 
Bostone. Praeitą sekmadie
ni SLA seimo ruošimo ko- 
misijos sekretorius. Juozas 
Arlauskas, per radio prane
šė šeiminių iškilmių ir pa
rengimų pragramą. Iš jo 

sekan-

LIETUVAI REMTI DRAU- MIRĖ ROKAS PELE-
GIJA SIUNČIA MAISTO DŽIUS-PERNICKIS ___ ___

PAKIETUS Praeitą trečiadieni, anksti bailios paduodame
Pagal savo naujai pra- rytą, Dorehesteryje mirė ^.jas žinias, 

plėstą čarteri Lietuvai Reni- Rokas Peledžius. geriau ži- SLA 45-as 
ti Draugija gali aptarnauti nomas Perniekiu pavarde. dės birželio 21 
žmonėms pasiųsdama mai- Velionis atvyko i Ameriką da į< ,vto. pį

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Fload Square 
H ar d ir are Co.
A. J. ALEKNA. I’rop.

62S E. Broadway. So. Bostone 
Tel. ŠOU 4148

stą pagal užsakymą i Euro- 1906 metais ir senais lai- sekmadieni, birželio 20 die 
pą. Maisto siuntimą atliks kais buvo labai veiklus so- na įvyks priešs 
L. R. Draugijos darbuotojai cialistiniame judėjime. Bet ■ ’ ’YI T___ _______ »\z-\ cl-T’l 1 ZA

eiminis pik-į 
Lake Chauncy,nikas, prie

Worcestere, prie draugijos po skvlimo niekur nebepri- ty’estboro. Mass. Piknike Vievo negalime pązin- Vien pernai metais musų
centro. Yra numatyta siųsti klausė. Velionis priklausė dainuos “Gabijos”, “Aušre- ll» o todėl neturime apie jį vaistijoj atsidarė 200 įvai-
dveju rūšių maisto pakie- prie Lietuvos Dukterų ir Su- lės“ įr ty'orcesterio Moterų Jr tupintis, o \ įva žiuo
tus: už $10 ir už $7.50. Į nų draugijos ir prie D. L. K. chorai. Trumpas kalbas pa-in.llį tikybinė veikla tun liev-
maisto siuntinius bus deda- Vytauto draugijos. Mirė su- sakys SLA vadai iš tolimes- 11 zm2,n^s ..?r
ma tokie produktai: laukęs 67 metų amžiaus, niųjų kolonijų. , T.ai humanivtivkaviv

Palaidotas šeštadieni Mount Seimas posėdžiaus Cop- tos. bažnyčios sparnas, kiuį 
.......• Hope kapinėse. 1

PASIUNTĖ 30 MAISTO 
SIUNTINIŲ

Praeitą šeštadieni Sanda-

Už $10.00:
3 svarai taukų, 5 

cukraus, 5 svarai kavos, 2 \ elionis paliko nuliudi-
dėžutės “Mazola” aliejaus, me žmoną ip kur tai Phila- 
2 dėžutės “Standard” pie- delphijoj broli Juozą, bet 
no. 1 pakelis razinkų, 1 dė- tikras brolio adresas nėra 
žutė kakao, 1 pora mot. ko- žinomas.
jinių “nylons” ir 3 gabalai
muilo.

Už $7.50:
3 svarai taukų, 3 svarai 

kavos, 5 svarai cukraus. 1 
pakelis razinkų. 1 pora mot. 
kojinių “nylons” ir 2 gab. 
muilo.

Visus užsakymus reikia 
siųsti tokiu adresu: Lithua- 
nian Aid Association. 99 
ty’ard st., Worcester, Mass.

Kartu su užsakymu rei
kia siųsti pinigus čekiu, mo- 
ney orderiu ar postai note. 
Reikia aiškiai rašyti savo ir 
pakieto gavėjo adresą.

Laidotuvėse dalyvavo di
delis draugų ir pažįstamų 
būrys. Atsisveikinimo žodi 
prie kapo pasakė drg. Na
poleonas Jonuška.

beima
ley Plaza viešbutyje. I sei
mo atidarymo iškilmes pir
madienį 10 vai. iš ryto kvie
čiami ir svečiai.

Antradienį, birželio 22 d. 
vakare ruošiamas delega
tams ir svečiams išvažiavi
mas laivu į juras. “Moon- 
light Sail”. Tikietai išvažia
vimui pardavinėjami iš 
anksto seimo ruošimo ko-

Delegatų Priėmimo ir Va
karienės Komisijos Posėdis

LDD ir LSS kuopų dele-

net laisva-galima vadinti 
manišku.

Suvažiavimas pasisakė, 
kad unitarionų bažnyčioje 
visiems yra vietos ir visi 
gali ramiai gyventi vieni ša
lia kitų.

Ginčas Tarp Vyskupo ir 
Parapijos

Iš Bridgepoilo praneša.
misijos. Jų bus galima įsi- ba<? įskilęs unijotų
gyti ir laike pikniko. bažnyčioj ginčas, kam pn-

i,i----- parapijos bažnyčia.Trečiadienį. birželio 23 d. 
7 vai. vakare bus didysis 
;eimo bankietas Copley

gatų priėmimo ir vaKane- pįaza viešbutyje. Bankiete 
nes komisijos posėdis įvyks dainuos dainininkai Rapo-
ši penktadienį, birželio 5 d. 
7:30 vai. vakare. L. Piliečių 
Draugijos mažojoj svetai
nėj. N. Jonuška.

Pavogė Seną 1776 Metų 
Kanuolę

Du jauni Cambridge vy-

Bostone Įvesti “Parkinimo 
Meteriai”

Nuo šio antradienio Bos
tone, Dorchestere. Brighto- 
ne, Roxbury,

klauso
vyskupui ar parapijonims ' 
Teismas nutarė, kad bažny- 
nyčia yra parapijonų nuosa
vybė ir jei parapijonys nori.

kis -Juška i Charlotte Shork 
-šarkiutė. šokiams grieš 
Bob Hardi orkestrą. Ban- 
kieto tikietai jau platinami.

Bostono lietuviškoji vi
suomenė širdingai yra kvie
čiama dalyvauti visuose

riu pramonės dirbtuvių, ku- ^ote.‘b 
rieše dirba 10 ar dau- te.lk?s d,!*el? taiką s.unti- 
giau darbininkų. “““» . s,VstL Susirinko

šitokias geras žinias apie 'ii -* *! s\eiainę apie _
musu valstija paskelbė pra-'«J!«kavo 30 

J - f" maisto ir drabužių pakietų
I 'Itl-antbnt-o^, Tą pat naĮętįeitą savaitę

1

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Day» Service

Ketvirtis and Co.
Watcfces - Jewelry - Diamonds 
Kadius - Electrical Appliancea

379 W. Broad* ay. So. Boston 
Tel. ŠOU 4049

valstijos 
draugijos vice- tremtiniams. _ .>Vfl

pirmininkas R. F. Wjlliams. i ^.tiniai ]>uvo išsiųsti. Į
1 __________z : pakietus buvo dedamas

i maistas ir drabužiai. Dali 
Siūlo Nusavinti “Old Colo- maisto ir drabužius suauka- 

ny” Gelžkelj
Weymouth miesto preky

bos rūmai pasiūlė, kad val
stija nusavintų “Old Colo-[Moterų Klubas iš savo 
nv” gelžkelio liniją ir leis-; sos. Vincas Gegužis

monininkų

vo geraširdžiai žmonės, o Į 
dalis maisto ir siuntimo iš
laidas padengė Sandaros 

ka-!
„ parų- Į

tų ją toliau, kaip iki šiolei, pino siuntiniams geru dėžu-
Ta linija aptarnauja visą 
eilę Massaehusetts mieste-

jie gali vyskupo neįleisti ^fiiją išlaikyti ir ateityje
net i bažnyčia pamaldų lai- : 7 “
kyti. ' " Pagavo Juroje Brangų

_______ • Laimikį
Pirmadienio nakčia i 
grižo iš 'Už

čių. P-nia J. Tumavičienė 
mus informavo, kad Sanda

lių ir žmonės kelia dideli ros Moterų klubas ir toliau 
triukšmą dėl tos linijos už- tęs tą gerą darbą.
darymo. Yra visokių pro----------------
jektų ir pasiūlymų, kaip tą

Senatorius Saltonstall 
Vyrų Draftavimą

Massaehusetts senatorius 
SLA seimo parengimuose ir Saltonstall sekmadienį kal- 
susipažinti su tolimųjų lie- bėjo Belmonte ir sakė. kad 

Roslindale, tuviu kolonijų delegatais ir dabar yra būtinas reikalas ne 
io 8 vai. ry- musų didžiausios organiza-; stiprinti Ameriką ir šaukti Da

rintara

tą grizo iš juros žvejų__
vas Theresa R. ir parsivežė tes 
už $125,000 “pilkojo ginta-

Liepos 11 Našlių Širdžių 
Gegužinė

Sekmadienį liepos 11 d. 
bus didelis “našlių širdžių 

uos- Panikas” Romuvos parke, 
lai-i Brocktone. Rengs sandarie- 

motervs.

Bent žvejai
ii,

Tel. ŠOU 2712 arba B1G 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
RE A L ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SO!>o»ton 8-0948
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Mass.
Tel. PArkwey 7-1233 W

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

ir noo 7 iki 8 

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUth Boston 1320

Ar Bus Autobusų Streikas ?
v Rytinės Massaehusetts 

dveselieną. ^^d^tijos gatvėkarių komjia- 

turi
prasidėti trečiadienį, 5 vak 

ryto. Jei streikas kiltų,

mano, kadro
,.ie pagavo “ambergriso

_ kokią nors _______ .. .
rukai sumanė pavogti ir Jamaica Plain nuo 8 vai. ry- musų didžiausios organiza- stiprinti Ameriką ir šaukti Dabar parvežtą “pilkąjį niJos tarnautojai yra i 
parduoti į “džionką” seną to iki 6 valandų vakarų par- cijos veikėjais. vyrus į karo tarnybą, nes edntara” tvrinėia laborato- r£ streikuoti. Streikas
1776 metų kanuolę. kuri kinant automobilį reikia SLA 45-as seimas tik vie-įjei tnes nors kiek atleisime
buvo laikoma Fort Wash- mokėti po nikeli už valan- na kartą vra buvęs Bostone, vadžias, Rusija tą progą------- -  ~ - .

prieš 28 metus. Panaudos naujoms aeresi- kiančios medžiagos yra tai žmonių, kurie
'Stono lietuviams joms. Senatorius mano. kad “pilkasis gintaras”, tai žve- važinėjasi busais ir gatvė-

garbė tą seimą dar iki vasaros atostogų jai už jį gautų 125 tukstan- ^at}ais j darbą, turėtų ies-
senų gelžgalių Automobilį reikia pastatyti pasitikti. " kongresas turi nutarti draf- čius dolerių. “Ambergris”ikotl. kiti£ susisiekimo prie-'nuveze ją į

šalia šaligatvio, tarp baltų 
linijų. Jei automobilis sto
vės ilgiau, kaip užmokėta. 

t • a r> su., tai iš paikinimo meterio iš-
vagystę vertina, kaip “šventi50.?1. JaUf on<?- ?e laxu e
vagystę”. Vogti revoliucinio -1. 5 .. Taip pat ir uz pastatymą

sandėlį. Bet atėjo atsiskai
tymo diena ir abu vyrukai 
atsidūrė teisme.

tuoti vyrus į armiją.

SLA 45-to SEIMO PAT A- i
RĖJŲ KOMISIJA Dešimts

SLA Seimo Rengimo Ko-i 
pabaudą, misija turi garbės paskelbti _ 
astatvma sąrašą Bostono ir apylinkės i

PerŽmonių Žuvo 
* Šventes

Per praėjusias šventes de- 
apylinkės; šimts žmonių žuvo ant Nau-

tyrinėja laborato 
ii ja. Jei pasirodytų kad 
125 svarai gana keistai dvo- iš

Tel. TRObridjre 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SU, arto Central K- 

CAMBRIDGE, MASS.

eina,
Dar

banginių išmatos, ku- .Peryh°s dar
s plačiai yra naudoja- v- . ^’eiko išvengus. Dal
is kvepalu gamyboje. bininkai reikalauja pakelti 

uždarbius po 20 centų į va
landą.

Lietus Sugadino Savaitgalį -----------------

yra 
rio 
m o

Sekmadienį ir pirmadienį
karo paminklus yra nedova- "ažįnoS’nė tarp baltu linijų veikėjų ir SLA nuoširdžiu josios Anglijos kelių ir kito- įkyrus lietus sugadino, dau ir abu , -J ui'1 1 • ... 5i,— _.i - - .....................

RADIJO PROGRAMA
notinas prasikaltimaskaltininkai, Svdnev Cox 21 ,„c'kes ,.m<!k?tI. Į>ah?u''t 
metų ir Joseph liunlap 20 Sekmadieniais ir po 6 vai. 
metu, abu iš Cambridge, už vakal° Penimas yra lais
tą prasižengimą turės skau- g . ; susilaukėme
dziai atsakyti. . ..... rankie. susilaukti iš
Nori Pabranginti Gelžkelio "?• 0 Kltosc m,esto dalySe SLA

.J w e. i .

draugų, kurie maloniai suti- kiose nelaimėse. Du zmo 
ko būti nariais patarėju nčs buvo taip sunkiai sužei 
(Advisory > komisijoj. Mus j sti, kad bijoma dėl 
džiugina pritarimas, kurio bės.

nių buvo lengviau sužeisti.

geliui žmonių švenčių išva
žiavimą. Bet kapinėse buvo

ir dar tikime 
musų visuome- 

Seimo paruošia
muose darbuose. I komisiją 
maloniai sutiko įeiti šie as
menys: A. -J. Alekna, W. Į
A. Amsie. V. Balukonis, F. Į

.. , , J- Ragučius, J. W. Casper,;Kapų lankymo dieną ma- r„, w G I)uaerick
, , . , . , - v 1,..j-oras M- ęur’ey kalh1eJO F- Galės. J. B. Gailius, P.
kad joms butų leista pakelti Common parke ir apgailės- GeruLk!- A Iva- Dr P J 
bilietų kainas, jos nori pa- tavo, kad Bostone išsiplafi- Jakmaub.'j. Jakštas A. Ja- 
kelti 20 nuošimčių paprastu no vandalizmas, jauni zmo- ri,]<t-(,, „a t
bilietų kainas ir 14 nuosim- nes nebegerbia net kare zu- p. Ketvirtis. J. Klimas, A. I 
eių pulmano tikietų kainas, vusių paminklų ir juos api- KIin„a B Kontri p ’ Li.
Pa?kut,ni kartą gelžkelių biauroja ar sugadina Ma- kaf g Michdsona^’ Dr. j. 
bilietai buvo pabranginti joras sake, kad su tokiais p. ilikal„ni g j.’MinkuSi
194, metų pavasari. Gelz- palaidūnais reikia kovot, v. Minkienė, A. K. Neviac-
kelių kompanijos aiškina, griežtai. Jis sako. ne tiktai į;as r) r t PoS-tamk 
kad bilietų kainas reikia vaikai, bet paaugliai ir jau- or. j) p;]į:a Dr J C Sev-
pakelti todėl, kad pakilo ni žmonės pasižymi negrą- mour A O Shallna *S P
gelžkelių išlaikymo išlaidos, žiais pasielgimais. Shall’nienė. S. Strazdas, G.

C. Stukas, V. Tautvaiša, P. 
Trečiokas, .J. Tuinila, A. 
Wallackas, Dr. A. J. West, 
K. \\ ilaiszis, D. A. Zalets- 
kas, S. Zavetskas, K. Ur-

Bilietus
Naujosios Anglijos trys 

gelžkelių linijos kreipėsi į 
valstijos viešojo patarnavi
mo komisiją (public Utili
ties commission) ir prašo,

kelį reikia pasukti 
o kitose

meteriai vra automatiški.

Majonas Apgailestauja 
‘Vandalizmą’

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo 
METINIS

K7VI I< !
SEKMADIENY, BIRŽ.-JUNE 6 D., 1948

LIGHTHOUSE GROVE PARK, GLASTONBURY
(Lietuvių Parke)

Grajis DANA RADIO Orchestra šokius. Bus žaidimai: Kū
dikių Kontestas. Moterų Ralunų Pūtimo Kontestas, Pieno 
Gėrimo Kontestas; Kviečiam visus dalyvauti.

PASARGA: Jei lytų tai piknikas busią Klubo auditorijoj. 
227 Iawrence Street. Hartforde; Autobusai išeisią i Pikni
ką nuo klubo 1 :30 vai. po pietų, nepraleiskit progos.

Visus kviečia KU BO VALDYBA.

ban.
SLA

misija:
Adv.

Seimo Rengimo Ko-

K. J.

Juozas

Kalinauskas,
Pirmininkas 

Arlauskas, seki'.

LSS 60 kp. Susirinkimas
Lietuvių Socialdemokra- 

ą u n gos 60 kuopos na
rių susirinkimas įvyks šį, 
sekmadienį, birželio 6 d. 11 
vai. iš ryto “Keleivio” pa
talpose. Visi nariai kviečia
mi būti, nes turėsime aptar
ti j asiruošimus prie LSS 
suvažiavimo. Valdyba.

tu s

_ Lietuvių Radio Korpora-
d bijoma dėl jų gyvy- piina žmonių, kurie ėjo lan- Keli,, dešimtys žino- Ryti savo ,^~i^iųjų ^Seikli^

įnikus ant kapų. . i0;30 ryto bus tokia:ir nese vai

T»L ŠOU 2803

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

MILŽINIŠKAS

PIKNIKAS!
Rengia SLA Antras Apskritis

SEKMADIENI, BIRŽELIO-JUNE 20, 1948

Lake Chauncy Parke
WESTBORO, MASS.

Pradžia 1 vai. popiet.

Visib ir visas kviečiame dalyvauti šiame piknike. 
Turėsit rogos susipažinti su SLA Seimo delegatais. 
Be to. ame piknike kalbės:

SLA prez. adv. William Laukaitis 
SLA sekr. Dr. M. J. Vinikas 
Naujienų” red. Dr. P. Grigaitis 

Buvęs SLA prez. St. Gegužis 
“Sandaros” red. M. Vaidyla 

Mer programą išpildys Gabijos choras, Aušrelės 
choras ; Worcesterio moterų choras.

Šokiams gros gera orchestra. Rengėjai.

MIKOLO LEMEŽIO ŽINIAI
Miknlas Ixntežis, kurs taipgi buvo žinomas kaipo Michael 

Lemish kitokiais jo pavardės iškraipymais, kurs pirmiau 
gyven- South Boston, Mass.. ir vėlesniais laikais išvyko į 
Detroitą, jei yra gyvas, lai atsišaukia pas adv. Bagočių. 
Svarbu eikalai jo naudai. Jei yra miręs, lai kas žino apie 
jį tuoj sirašo su adv. Bagočium, pas kurį jis paliko testa
mentą (24)

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

1. Muzika.
2. Dainininkė Cleo Kau- 

chas iš So. Bostono.
3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir' nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo Įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502
way, So. Boston 27, Mass.

Ofi»o ralandoa:
Nuo 9 ryto iU 7

Seredomis:
Nao 9 ryto IU 12

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

▼akara

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. I^fayette 2371 

arba: Somerset 2044-J
East Broad- specialistas kraujo, inkstų 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimu 

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 rak. kasdien 
Nedėliotu, nuo 10 ryto iki 1.

JUOZO ŠIRVINSKO GI
MINIŲ ŽINIAI

Juozas širvinskas. kuris apie 
1915 metais iš Argentinos at 
važiavo į U. S. A.—iš kur jis _______
paėjo iš Lietuvos man nežino- £20 E Street, South Boston 
ma—mirė Bostone ir paliko d?- pristato toniką, vyną ir viso-

BORIS BEVERAGE CO.

doką sumą pinigų, kuriuos pa
siims valdžia, jei neatsišauks, _ . . . .

• ■ - ♦j-.v a. vems i namus ir sales. (-)gimines, su tinkamais darodv-, ‘
mais savo giminystės. Visi su

kios rūšies alų baliams, vestu-

interesuoti kreipkitės prie (24)
Adv. F. J. Bagočius
302 W. Broadway,

So. Boston 27. Mass.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais, 
kreipkitės į (33) j

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

SO 8-2483

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDJtAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insnred 
Movers)

Perkraastom
čia pat ir į to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 
826 BR0ADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
T«L SOUth Boston UIS

prieinama




