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Suomijos Rinkimai Sustiprino 
Demokratiškas Partijas

Kcnrunistai Neteko 12 Atstovų Parlamente — Valstiečių 
Partija Žymiai Sustiprėjo — Socialdemokratai Laimėjo 
3 Vietzs — Komunistai Reikalauja Kelių Ministerių Vie
tų Valdžioje.

Laisvuose linkimuose Šuo- Rusija Atsisako 
įiia liepos 1 ir 2 dd. isrin- ni i-m i ja liepos 

ko naują parlamentą. Kan
didatų išstatymas, rinkimų

Nuimti Blokadą
Praeitą šeštadieni aliantų

agitacija ir balsavimas Šuo- karo vadai Berlyne turėjo 
mijoj buvo laisvi. Balsų, pasimatymą su rusų marša- 
skaitymas buvo atliekamas lu Sokolovskiu. Aliantai 
teisingai, dalyvaujant visų reikalavo, kad rusai nuimtų 
išstatytųjų kandidatų sąra- Berlyno blokadą ir leistų Į
sų atstovams.

Visas pasaulis su nekant-
įumu laukė Suomijos rinki
mų rezultatų. Dabar balsai 
jau beveik baigti skaityti ir 
pasirodo, kad komunistai 
laisvuose rinkimuose labai 
skaudžiai pralaimėjo. Ko
munistai ir jų bendrakelei
viai pasivadinę “liaudies 
demokratais” pralaimėjo 
rinkimuose 12 vietų parla
mente. Seniau turėjo 51 
atstovą, o dabar beturės 39 
atstovus.

Stipriausioji partija po 
šių rinkimų yra demokrati
nė valstiečių partija, kūnai 
prezidentas paves sudaryti 
ir naują vyriausybę. Suomi
jos socialdemokratų partija 
laimėjo tris vietas parla
mente, bet nebebus stip
riausioji partija.

Suomijos rinkimai paro
dė visam pasauliui, kad ko
munistai negali laimėti lais
vuose rinkimuose. Kur žmo
nės laisvai gali balsuoti, ko
munistai pralaimi.

Tik po rinkimų Suomijos 
komunistai, nežiūrint i savo 
pralaimėjimą, jau kelia rei
kalavimą, kad jiems butų 
užleistos kelios vietos val
džioje. Suomijos komunis-

miestą gabenti mar-tą ir ki
tus reikmenis gelžkeliais ir 
keliais. Maršalas Sokolovs- 
kis atsisakė nuimti blokadą. 
Pasikalbėjimas su maršalu 
Sokolovskiu buvo “manda
gus ir gana draugiškas”, bet 
naudos iš to pasikalbėjimo 
nebuvo jokios. Dabar Ame
rika, Anglija ir Francija ta
riasi siųsti Rusijai ultimatu
mą, ar bent griežtą įspėji
mą, kad Berlyno blokada 
yra “rimtas reikalas” ir gali 
priversti ali a n t u s imtis 
griežtų priemonių. Atrodo, 
kad tų aliantų kantrybė yra 
visai be dugno. Rusai ban
do išdvasinti viii dvejų mi- 
lionų žmonių Berlyne, o 
aliantai tiktai tariasi, ką 
daryti dėl tokio rusų sabo
tažo...

Siūlo Pasaulio Unijų 
Sąjungą

Pietų Amerikos darbinin
kų unijos kreipėsi i Ameri
kos Darbo Federaciją su 
pasiulymu suvienyti visas 
pasaulio darbininkų unijas 
i vieną internacionalinę są
jungą ir neįsileisti Į tą tarp
tautinę sąjungą bolševikų
vedamų unijų. Į naują tarp

iai sako, kad Rusija nepasi- tautinę unijų sąjungą Įeitų 
tikės Suomijos valdžiai, jei Azijos, Amerikos, Europos 
toje valdžioje nebus komu- ir Australijos unijos. Jos 
nistų atstovų. Komunistai
žada kelti streikus ir suiru
tes, jei jie nebus Įleisti i 
valdžią. Kadangi už Suomi
jos komunistų stovi Rusija, 
tai komunistai, tur būt, bus 
Įleisti Į valdžią, bet ar jie 
begaus vidaus reikalų mini- 
sterio vietą (policiją) tai 
abejotina.

jungtų milionus darbinin
kų Įvairiuose kraštuose ir 
galutinai parautų WFTU, 
arba komunistų vedamo 
tarptautinio unijų susivieni
jimo gyvavimo.

Šias dienas jau Įvyko pir
mieji pasitarimai San Fran- 
cisco mieste tarp Pietų A- 
merikos, Kinijos ir J. A.

* mą tokios tarptautinės uni 
jų sąjungos.

to Reikalas -------------
Nuo liepos 4 d. Anglijo-! NUSIŽUDĖ MŪVIU AK- 

je ligoninės perėjo i visuo
menės rankas ir draudimas 
ligoje pasidarė visuotinas

Sveikata Viso Kraš-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS JAPONIJOJ flfciDARĖ DIDELIŲ NUOSTOLIŲ

Iš oro padalyta nuotrauka Lukui miesto, kurs per žemės drebėjimą užpraeitą 
savaitę labai skaudžiai nukentėjo. Po žemės drebėjimo tame mieste kilo gais
ras ir visus trobesius mieste sudegino. Žemės drebėjimo aukų jau priskaito- 
ma 3 tūkstančiai, o materialiniai nuostoliai yra labai dideli.

Pakėlė Algas Val
džios Tarnautojams
Prezidentas Trumanas pa-

Albanija Prieš 
Maršalą Tito

Albanijos komunistų par-

TORKA C. LANDIS
Mūviu artistė Carole Lan- 

dis, graži, 29 metų moteriš- 
Visi Anglijos gyventojai, kė, nusižudė Hollyvvoode
li i ed n i ar turtingi gali gydy
tis ir gauti vaistus nemoka

Generolas Eisenhower Atsisako 
Būti Kandidatu

Nesutiko Būti Republikonų Kandidatu — Nesutinka Bū
ti Nė Demokratų Kandidatu — Trumano Priešininkai 
Demokratų Partijoj Ieško Naujo Kandidato. e

Maskva Bandė 
Nuversti Tito

Iš Jugoslavijos praneša, 
sirašė bilių, pagal kuri 840,- kad Maskvos agentai Jugo- tija ir krašto diktatorėlis 
000 federalinės valdžios slavijoj buvo padarę są- “generolas” Hohxa nutrau- 
larnautojų gaus padidintas mokslą nuversti maršalo kė visus ekonominius, miii- 
algas, maždaug po 330 do- Tito valdžią. Svarbiausieji tarinius ir kulturinius iy- 
Ierių per metus. 478,000 pa- Maskvos agentai buvo du sius su Jugoslavija. Albani- 
što tarnautojų gauna algų Įtakingi ministeriai, A. He- ja iki šiolei buvo Tito kolo- 
pakėlimą po 450 dolerių per brang ir S. Zujovič. Bet Ti- nija, virš pusės Albanijos 
metus. Kad išlyginus padi- to šnipai tą sąmokslą suse- biudžeto buvo padengiama 

iš Jugoslavijos iždo. Mato-dėjusias pašto Įstaigos išlai- kė ir tuos ministerius išme- 
das dėl algų pakėlimo, kon-.tė iš valdžios. Dabar jie bus 
gresas pakėlė mokesti už teisiami Jugoslavijos “liau- 
pašto patarnavimą. Nuo dies teisme” už pasikesini- 
sausio 1 d. 1949 metų už mą išmesti Tito ir jo arti- 
laiškų persiuntimą ir kitus mus bendradarbius iš val- 
pašto patarnavimus mokės- džios. Tik po to, kai Mask- 
nis bus pakeltas. vai nepasisekė nuversti Ti-

------------------- to, ji pasiuntinėjo “komin-

Jugoslavija Remia i£&Zga ' & 
Maršalą Tito knistas ir kad jį reikia pa- 

Jugoslavijos komunistų Į smerkti.
partija, “nacionalinio fron-

mai, Maskva pažadėjo duo
ti Albanijai pinigų, kad ji 
galėtų verstis be Jugoslavi
jos pagalbos.

Albanija išvarė maršalo 
Tito Įvairias “misijas”, iš
metė Tito paveikslus iš mo
kyklų, Įsakė mokyklose ne
beminėti Tito vardo ir ben
drai Tito pasidarė komunis
tams lyg koks “raupsuotas” 
žmogus. Panašiai daro Bul
garijos, Vengrijos ir kitų

to” orgdnizacijos ir visas! TRUMANAS TIKRAS, ^a^ y b ė7^Jugoslavija 
diktatūros šnipų ir kariškas KAD BUS NOMINUOTAS! ,-^untė Albanijos* nvkHu-
aparatas remia maršala Ti- prp7iripnT< Tmmana*! • • -L n- + y •to io kovoie prieš “komin Prezidentu irumana. <kui grieztą ultimatumą ir to jo Kovoje piies Komin- per savo patikėtinius sako,]OTa«ina ii sutvarkvti 
f?™C... rr°‘e?-|kad demokratų partijos'graSlna ”
nska divizija , kurią Tito konvencija, kuri pradės po- AMERIKOS POLITIKA 
suorganizavo laike karo . iš- sėdžiauti liepos 12 d. Phila-, “per DAUG MINKŠTA
linko Tito delegatu i ko- rinlrdritni nominuos; ii kan- rui;• • oelpnijoj, nominuos jį Kan Gallupo viešosios nuomo-

ajos suvaziavi- dįdatu į prezidentus. Sako.inėg in?titutas skelbia, kadmunistų partijos
Valstybių unijų apie kuri- mų Komun.stų partua visur kad iš f231 partijos dėkoj-! nuošimčiai Amerikos 

........ —....... ............. kati nuos Ji'd' ti, jau virš pusės esą pas.-ibabwtojų mano, jog Ame-
&arijos komu^pm- sak« >!?litika
tiįos suvažiavimas pasisa- .. , , • rr • "U i ?ra ~er-- ^au£. — k n------- minkšta , 14 nuošimčių makvs už maišalą Tito ir rei-. Demokratai Tariasi
kalaus kad “komin formas” flgf kandidato
atšauktų savo šmeižtus ir

savo namuose. Aktorka jau 
buvo persiskyrusi su trimi

mai. Ligonių gydymo išlai- vyrais ir dabar buvo iškėlu- 
dos bus padengiamos iš j si bylą dėl divorso ketvir- 
draudimo kasos, i kurią vi- tam vyrui. Aktorka paliko 
si moka tam tikrą nuošimti raščiuką savo motinai, ku- 
nuo uždarbių. iriame ji atsiprašo motiną.

melus”.
Jugoslavijos diktatoriaus

Tito piautvnė* su Maskva 
nukėlė visame pasaulyje di
delio dėmesio.

2827 ligoninės ir 640 kli
nikų perėjo iš privačių ran
kų Į visuomenės nuosavybę. 
Iš 17.000 Anglijos daktarų 
14,784 pasirašė sutartį su

kad “daro toki dalyką”.

LIŪTAI MAITINASI TIK
TAI ŽMOGIENA

19 demokratų partijo* 
vadų ir itakincų politikierių 
išsiuntinėjo L>92 telegra
mas demokratų partijos 
konvencijos delegatams ir 
kviečia juos .-usirinkti lie
pos 10 ’ d. Philadelphijoj, 
dvi diena- prieš konvenci
jos atidai-mą. Į pasitarimą

no. kad ta politika yra 
maždaug gera, o 6 nuošim
čiai mano, kad Amerikos 
politika yra “per kieta”. 
Tarp biznierių ir kapitalis
tų. pagal Gallup pranešimą, 
yra daugiau šalininkų “švel
nios” poetikos, negu tarp 
darbininkų, kurie norėtų 
“kietesnės” politikos.

ORLAIVIŲ NELAIMĖJ 
ŽUVO 39 ŽMONĖS

Prie Londono, Anglijoj, 
4 d. susidūrė ore du 

kartoj” mai stipru-' kandidatas, o transporto orlaiviai su ke- 
valgo tiktai gyvų žmonių kartu su j° pralaimėjimu leiviais. Vienas orlaivis bu- 
mėsą ir kitokio* maisto visai ir demokrate partija su-vo švedų oro linijos, jis

Afrikoje, Tanganyika ko- ka išstatyti kandidatu i pre- 
lonijoj yra liūtų, kurie mai- zidentus.' Tie demokratų va- 
tinasi tiktai žmonių mėsa. i c ai bijo. prezidentą< Prie 
Sako, kai kurios liūtų šei- Trumana- ne>us užtenka-liepos 
mos jau “trečioj kartoj” mai stipru.' kandidatas, o transp

PER ŠVENTES ŽUVO 
550 ŽMONIŲ

Per Liepos 4-os šventę 
draudimo Įstaiga dėl ligo- šiais metais visoj Amerikoj 
nių gydymo. Kiti daktarai žuvo apie 550 žmonių. Dau- 
nutarė ir toliau laikytis pri- giausiai žmonių, kaip visa- 
vačios praktikos. Keli šim- da, žuvo nelaiminguose at- 
tai ligoninių, kurios buvo sitikimuose ant kelių. Auto- 
religinių organizacijų ran- mobilių nelaimėse mirė 261 tams ir žada juos visus iš- 19 demnk:au; 'adų tarpe žuvo 39 žmonės, tame skai- 

““ du amerikiečiai

Biznieriam* geriausia rie- 
pasiskelbti “Keleivyje.”

Trumanas Siūlo 
Teisingą Taiką

Prezidentas Trumanas 
kalbėjo Liepos 4-os proga 
Wash ingtone ir sakė, kad 
Amerikos politikos tikslas 
yra Įgyvendinti visame pa
saulyje teisingą taiką. Jis 
sako, Jungtinių Tautų orga
nizacija turi irgi tam tiks
lui dirbti, o Ameriko po ka
ro galo tokia taikos politi
ka ir vedė.

Prezidentas kalbėjo Į ke
lis tūkstančius asmenų prie 
Washingtono paminklo ir 
sakė, kad Amerika turi da
bar nešti atsakomybę vž 
pasaulio taiką ir teisingu
mą. Amerika kariavo du 
pasaulinius karus, kad pa
saulyje Įgyvendinus pasto
vią ir teisingą taiką. Ame
rika ir dabar neturi kito 
tikslo, kaip tik tarnauti tei
singai taikai.

Žydai ir Arabai
*7 5* £»-- •-Negali dusliam

Ir Izraelis ir Arabų Lygos 
valstybės sutartinai atmetė 
grafo Bernadotte padarytus 
pasiūlymus dėl pastovios 
taikos užtikrinimo Palesti
noje.

Arabų valstybės yra grie
žtai nusistačiusios prieš pri
pažinimą nepriklaus o m o s 
žydų valstybės Palestinoj ir 
žada ginklais ginti arabų 
teises i Palestiną. Žydai ir
gi nepatenkinti pasiūlyto
mis taikos sąlygomis, nes 
tese sąlygose nėra užtikrin
ta laisva imigracija Į Izrae
lio valstybę. Žydai ir arabai 
rengiasi ginklais spręsti sa
vo ginčą.

ŽADA VĖL MAŽINTI 
MOKESČIUS

Republikonas kongresmo- 
nas H. Knudson sako, kad 
jis vėl bus kandidatas šio 
rudens rinkimuose ir prašys 
jį išrinkti i kongresą, kad 
jis galėtų 1950 metais su
mažinti piliečiams mokes
čių naštą bent 4 bilionus 
dolerių. Tas kongresmonas 
atstovauja Minnesotos vals
tiją.

Daugelis demokratų prieš 
savo partijos konvenciją 
Philadelphijoj manė “draf- 
tuoti” generolą D. I). Eisen- 
hcweri, kad jis sutiktų būti 
Kandidatu Į'prezidentus. Už 
generolą pasisakė daug Įta
kingų demokratų partijos 
vadų. Bet ŠĮ pirmadieni ge
nerolas Eisenhower paskel
bė savo pareiškimą, kad jiš 
nesutinka būti kandidatu ir 
yra j asiryžęs likti ir dirbti 
Columbia universitete.

Jau sausio mėnesi gene
rolas Eisenhower paskelbė 
platų paaiškinimą, kodėl jis 
nesutinka būti kandidatu 
nuo republikonų partijos. 
Tada generolas skelbė, kad 
kariškiai geriau padarytų, 
jei nesiveržtų Į politiką, 
nes kariškio amatas nepa
ruošia žmonių politiniam 
vadovavimui. Dabar gene
rolas tiktai patvirtino savo 
pirmesni nusistatymą ir ne
dviprasmiai atsisakė būti 
kandidatu Į prezidento vie
tą.

i/vniokratai. kurie tikėju
si išstatyti generolą Eisen- 
howeri ' nuo savo partijos, 
dabar tariasi apie kurį nors 
kitą kandidatą vietoj pre
zidento Trumano. Kalba
ma apie aukščiausio teismo 
teisėjo William O. Doug- 
ias, kandidatūrą. Teisėjas 
W. O. Douglas yra libera
liškas demokratas, prezi
dento F. D. Roosevelto arti
mas bendradarbis.

KIEK UŽDIRBA MŪVIU 
ŽVAIGŽDĖS?

Iždas skelbia aukščiau
sius uždarbius praeitai* 
metais. Riebiausiai uždir
bo: Betty Grable — $299,- 
300, Hedy Lamarr — $279,- 
800, Gary Grant — $278.- 
125, Bob Hope —$275,000, 
Ray Millard — $229,166, 
Tyrone Power — $199,333.

Tie uždarbiai yra “prieš 
mokesnių sumokėjimą”. Kai 
iždas atsiskaito savo dalį, 
tai artistams tiek nebelieka. 
Bet daugiausiai uždirba ne 
artistai, o teatrų savininkai 
ir mūviu gamintojai. C. P 
Skouras, daugybės teatrų 
savininkas, pernai uždirbo 
$985,000. Laikraščių leidė
jas Hearstas parodė asme
ninių pajamų per metus 
1 $233.333.

Rusija Gydo Kol
chozų Ligas

Sovietų Rusijos kolcho
zuose, • pagal rusų spaudos 
informacijas, priviso galy
bė tinginių (lodyrių), kyši
ninkų ir sukčių. Sako, de
šimtimis tūkstančių visokių 
nenaudėlių veikia kolcho^ 
zuose ir trukdo žemės ūkio 
gamybą. Svarbiausioji kol
chozu liga betgi yra valstie
čių palinkimas į privačią 
nuosavybę...

Kad apvalius kolchozus 
nuo visokių nenaudėlių Ma
skvos valdžia išleido naują, 
labai griežtą dekretą, kurs 
Įveda naują būdą mokėti 
kolchozninkams už jų dar
bą ir suvaržo nukrypimus Į 
privačią nuosavybę.

SIŪLO PRATĘSTI KARO 
PALIAUBAS

Ši penktadieni pasibaigia 
keturių savaičių karo pa
liaubos Palestinoj. UN or
ganizacijos atstovas Berna
dotte pasiūlė žydams ir ara
bams pratęsti pasiaubas il
gesniam laikui, bet dar ne
žinia. ar tas pasiūlymas bus 
į riimtas.

TITO PRAŠO $590,000,0: 
PASKOLOS

Jugoslavijos diktatorii 
Tito kreipėsi Į Tarptauti 

:“World Bank” su prašyn 
duoti Jugoslavijai 590 n" 
lionų dolerių paskolos uk 
atstatymo reikalams. Ba 
kas tą prašymą svarstys v 
liau.



Poslapis Antra*

Š APŽVALGA l

KA PARODĖ TITO 
MAIŠTAS?

Jugoslavijos 
partijos maištas

priešakyje stovėjo Pietrc 
Nenni. kadaise buvęs Mus
solinio draugas ir "svyra- 

komunistų vęs". ar eiti su savo draugu, 
prieš Rusi- ar likti su socialistais. Apsi-

satelitų gy
vadinamo “kominformo ’ o per paskutinius kelis me- 
kaltinimai prieš Tito rėži- tus “pasuko i bendrą fron- 
mą yra ne kas kitas, kaip tą su komunistais. Jo vado- 
Rusijos komunistų partijos vybėje socialistai susirišo 
iškeltieji kaltinimai. Ko- su komj artija ir susilaukė 
minformas tiktai nurašė• pelnyto pralaimėjimo. 1947 
Rusijos komunistų partijos m. sausio 11 d. nuo partijos 
kaltinimus ir paskelbė juos. atsiskyrė dešinysis sparnas, 
kaip savo. Iš tų kaltinimų vadovaujamas Saragato ir 
matyli, kad Rusija nepripa- dabar tie "atskilėliai" turi 
žįsta jokio savarankumo tiek pat narių, kiek ir seno
lėms valstybėms, kurios for- ji partija.
maliai skaitosi "nepriklau- Kongresas karštai svarstė 
somos”. Rusija nori visas tolimesnę partijos politiką. 
tąs valstybes Įjungti Į So- Taip vadinami kairieji siu- 
vietų Sąjungą, kaip buvo lė ir toliau laikytis tos pa- 
įjungta Lietuva, Latvija ir čios “liaudies fronto” poli-į 
Estija. tikos ir eiti išvien su komu-

R. H. Markham, buvęs ii- nistais. Dešinysis sparnas 
gametis Amerikos spaudos siūlė griežtai atmesti bet 
atstovas Balkanuose ir da- kokius ryšius su komunis- 
bar dirbąs “C. S. Monitor" tais ir įsijungti į demokra- 
jedakcijoj, dėl “kominter- tinių jėgų koaliciją būti
no” kaltinimų jugoslaviams noms krašte reformoms 
sako: {.ravesti. Centrą^ siūlė atsi-

“ Kominformo deklaracija... skilti nuo komunistų, bet 
rodo, kad kiekvieno krašto ko- ..ko?'? PneS. Italijos I,
munistu partija ir komuniste krikščionių demokratų vo
nia rėžimas yra visiškai pri. danu, vyriausybę, 
klausomi nuo Sovietų Sąjun- ld°m!Į5 S“1681 ėjo ir de 
gos komunistų partijos, kas Marshallo plano. Kairieji 
reiškia ir nuo Sovietų
gos valdžios. Jis rodo ir 
dalykus. Pavyzdžiui:

"Rusijos civ

KELEIVIS, 50. BOSTON

PIRMIEJI PLYŠIAI GELEŽINĖJ UŽDANGOJ

Rusijos imperializmas užliejo pusę Europos ir uždė
jo savo leteną 100,000,000 žmonių Europoje. Dabar 
pasirodė pirmieji plyšiai rusų valdomoj ir pa jung
to j Europoj. Jugoslavijos diktatorius Tito nebesutin
ka klausyti Stalino. Ar iš to bus kokios naudos lais
vajam pasauliui, dar sunku pranašauti. Bet Tito ža
da spirtis prieš Maskvą ir jis norėtų krankti į bend
rą frontą prieš Rusiją Bulgariją ir Albaniją.

Tito Kelias

Kiek paaiškėjo iki šiolei,! 
Tito su Maskva negali susi
taikyti. Jei Jugoslavijos ko
munistų partija liepos 21 d. 
nutars nusilenkti Maskvos 
įsakymams, tai Tito ir jo 
artimieji bendradarbiai bus 
pašalinti iš vadovaujamų 
vietų ir, anksčiau ar vėliau, 
bus likviduoti, kaip "pasiu
tę šunės”. Tą jie žino. Tą 
žino ir Maskva.
nybės nuodėmė Stalino 
p atystėj yra 
taip pat griežtai, kaip ir 
dausų karalijoj, kur sukilę 
angelai buvo nutremti
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Kas Savaite
“Ai kapitalistas..." Tito “įsitikinimai” ir prade;

Naujojoj Anglijoj lankėsi da svyruoti. Mat, l ito gerai
Henrv VVallace "trečiosios” atsimena, kaip Jis is Ameri- 
kandidatas į prezidentus, kos per UNRRA gavo kelis 

Nenaklu'Z Jis piršosi biznieriams ir sa- šimtus milionų dolerių. Geli
relino* vieš kėsi nesąs komunistas. Jis tai buvo laikai. Dabar ta 

rtanno vieš karvutė užtruko, o iš Rusi-
baudziama - kapitalistas, o ne jos "padorusis Joe” jam at-

kcmunistas... aš esu vienin- siunčia tiktai liesą, diaugą 
tremti i er- telis tikras biznierius prezi- Judiną ir gaujas šnipų. Na, 
ravo*velniu dento rinkimų lenktynėse”, o šnipų jis ir savo turi. Jam 
■ ' Po šitokio ideologinio reikia dolerių.

• Jeigu Jugoslavijos kom- ‘-pasilengvinimo" Amerikos Čia visa ta seimos trage-
partija pasisakys už Tito, komunistai dar karsčiau 

— - agituos uz VVallace, kaipo
vienintelį “tikrą biznierių’ 
ir gerą “kapitalistą”.

Tikras caca tas VVallace.
Geras kapitalistas, moka 
bibliją atmintinai, žino, iš 
kurio galo pusti Iericho 
triubą ir žino, kaip Įtikti 
Maskvos dvikojei saulei.
Kur rasi geresnį kandidatą 
visiem^ veltagalviams ir 
Maskvos ūsoriaus čebatlai- 
žiams? Svarbiausias daly
kas yra tas, kad jis moka 
vartvti milionus ir yra “ka

nų.
Čia visa ta

ir slepiasi. Badas ne te
žada ateis laikas Tito rėži- agituos uz nauaty, tūlė.
mui apsispręsti dėl tolimes- yienmte } tikrą biznierių “Ncreikia Nė Prileisti’ 
nės politikos. Jau yra žinių. ir kapitalistą . Republikonų kandidatas
kad Tito “baigia susitarti” Tikras caca tas VVallace. Thomas E. Dewey buvo pa
su Amerika ir gaus iš čia Geras kapitalistas, moka klaustas žurnalistų, ar jis 
30 milionų doleriu grynais bibliją atmintinai, žino, iš nemano, kad dėl Berlyno 
pinigais. Tito gali dar dau- kurio galo putli lene o gaj, kiltį karas? Jis atsakė: 
giau Dasukti į “vakarus" ir triubą ir žino, kaip įtikti “Tokios minties nereikia 
gauti geras sąlygas preky- Maskvos dvikojei ei. prileisti", 
bai varyti su Amerika ir hu.r rasi 8eresn-1 kandidatą Trumpai ir drūtai pasa- 
Anglija. Tito gali ir į Mar- ^Įsiems veltagalviams n kyta. Bet tas atsakymas ro- 
shallo plano ^gerybes “įsi- Maskvos ūsoriaus cebatlai- kad daug lengviau yra
painioti” ir, prisimindamas ziams. žvarbiausias daly- įkišti galvą į smėlį ir nema- 

! UNRRA gerus laikus, gali kas V1? laf? kad. J16 . "T3 tyti, kas darosi, negu žiūrėti 
■bandyti pačiulpti gaivinan- xart^.tl miln»nus n via a- į esama padėtį atviromis 
! tį Dėdės Šamo spenį. Toki Palįstas , o ne koks ten is akimi/ 
politika reikštų, kad Tito menkų fartneiių kilę.- liu- pa<lėtis Berlyne yra labai 
padės Vakarams įlenkti manas ar Devvey. aiški. Jei Amerika yra pa-

■ "geležinę uždangą” opiame “Raktas į Dangų—$10,000 siryžūsi ten žūt būt likti ir 
i Balkanų fronte ir bus kylis Vyskupas Fred Dodge ir ginti savo pozicijas su ar- 

. i Rusijos imperijos įtaką jo žmona, iš Cranston, R. I., motomis, rusai amerikiečių 
prie Viduržemių juros. Pas- sakosi esą "Jėzaus Bažny- iš ten neišės ir karas nekils, 
kui Tito turės sekti ir jo čios” apaštalai. Pasiremda- Bet jei Amerikos vadai bi- 

, kolonija — Albanija, o gal mi “savo’’ bažnyčios moks- jos “net prileisti” karo

dija

“savo’’ bažnyčios moks- jos “net prileisti” karo ga- 
ir Bulgarija. Tito tarptauti- lu ir evangelijos patarimais limybę, juos rusai iš Berly- 

Saiun- ?ak^» planas yra kapita- Jugoslavijos diktatorius maištą, tai, tur būt, savo jė- nėj politikoj ilgai negalės atsikratyti žemiškų turtų, no tikrai išės.
kitus listu išmislas Italijai pa- Jozef Broz. vadinamas Ti- gas gerai apskaičiavo ir nu- ant tvoros sėdėti” tarp jie išviliojo iš savo žento Anglai tuo žvilgsniu yra

jungti. Dešinieji Marshallo to pakėlė maištą prieš Ru- matė visokius kelius gelbė- R-Vt9 ir Vakarų. Graikų Gari Nelson 10,000 dolerių, didesni realistai. Jie atvirai
dUniki valdinio- PĮan3 ?kai.t0 konstruktyviu sij05 neklaidingąjį "vadą. tis, jei reikėtų prieš Rusijos J1.5 ->au ir Pa< kaipo užmokesnį už raktą į sako, kad dėl Berlyno ka-

kai dirba Jugoslavijos vaLsty- žingsniu į Europos atstaty-, tėvą ir mokytoją Staliną" deda
bės 
niai 
mus
miją. Sovietų 
kai gyvena Jugoslavijoj 
tie rusai reikalauja sau spe- 
cialinių privilegijų ir jaučias! 
užgauti, kada su jais elgiama
si taip pat, kaip ir su visais

u armijos karinin- reali oe, pnes Kūną Kovoti atsisakė klausyti s 
Jugoslavijoj. Visiriš principo yra neprotinga”, rjausio vado. Už t

Kitaip sakant, centras su- žengimą jis 
tinka imti Amerikos para- “troekisto” ir

Italijos ukiui atstatyti, ilga ranka ji pasieks, jis tu- 
neskaitys savo prievole rėš žūti. Jei Stalinas jį pa-

mą
bet

galybę spirtis. Bolševikiškų t,eaa uKviauon. dangaus karalystę. liausime. Tai yra aiškus ir
angelų maištas” Paika- . Neprotingas žentas ir suk-! Stalino satrapams visai su-

e žada dar parodyti . Rltas bu« Tito tas uošvis pagaliau abu at- prantamas pasisakymas,
auliui linksmą komediją V1daus politika. Nuo dikta- sidurė teisme ir Providence, Muši* Orlaivyje

savo vy- pro geležinės uždangos sky- , v?s mokinys r. i. teisėjas Alberic A. Ar- praeitą savaitę Turkijoj
atsisakyti. Dar ne- chambault išnešė sprendi- nnsilėkio' vienas bulę^ru or-

, ... - - atsi- mą, kadtikimo, kad diktatūra_______ .12 — _ I----- -------- —''T''-’' —
neprotin- lotas) ir du žmonės sunkiai

žentui. Iš viso

prasi- les. Įdomu bus žiūrėti, kaip nenorės atsisakyti. Dar ne iaiic»c SH.wiui- nusileMlo vienas
buvo pasaulio istorijoj atsi- mą> ka<] vyskupas turi grą- iaivfe. Jame”buvo 19 sveikų 
sakytų nuo savo clole,1«.su žmonių, vienas negyvas (pi-

Kaip įprasta tarp bolševi- ™ž "tIL™ NebUS “ , t , t ,•
k-n kada ii» nradeda rietis Rm - at i la luri atmoReL1 žentui Pasirodo, kad keli anti-Kų kaąa jie Diaaena lietis. Bet ko\a pnes Maskvą §10,468 bėgyje 30 dienu. komunistiniai bulgarai su- 
Tito ir Stalinas remiasi gah pastūmėti Tito režimą Terime naai^kėio kad R.?mui??nnįa.1 ?u?5a‘31

arba “mark- į artimesni bendradarhiavf - i • • ^aaisReį°’ ka<l sibaude pabėgti iš savo te-
į animemi Geneli aclaroiavi- durnių gimine niekada ne- Vynės — kalėjimo, susėdo 

Tas vyskupo skristi, kaip keleiviai i tran-
hemeto vaikai. Rusija sako, gyventojui)’ Maskva "jau plTuti^'leng' ariki^kSrs SpOT h' pake‘iUi ”*
i-cj Tite. užmiršo “klasių Jokoz ;; j pąsKutinis lengvatikis, kui s revolveriais

gavo vardą suktasis Tito. imsis su 
jei Rusijos suktuoju ęx-4x>su.

o—

savo

jugosbviais. Amerikai bent
“Kada Tito panaikino viso- 'u< tJ dėkoti uz - .

kia opoziciją krašte, Rusija 1 ai-ptautmej politikoj cent- Radeko ir kitų komunisti- 
neprotestavo. Kada jis pa- užimti absoliučiai nių žvaigždžių likimo—ku-
traukė j teismą ir pasmerkė ?ncutialią poziciją taip Ry- lipkos į makaulę. Klausi- 

tų ir \ akarų. arba, kitaip mas yra. ar Stalinas ji pa- 
pasakius, sėdėti ant tvoros gaus?
ir laukti, kol kas nors Itali-. Pasaulio spauda ilgiau- 
ją nustums i vieną ar kitą siuose straipsniuose ir spė- 
tvoros pusę. Mojimuose "aiškina”, kodėl

Balsavime už dešiniųjų Tito pakėlė maištą prie. 
nusistatymą paduota 141.- Rusijos diktatorių. Bet' visi 
866 balsai, už kairiųjų — tie spėliojimai ir aiškini- 

Rusijos komunistų parti- 161,556 balsai ir už centro mai galima suvesti prie 
ja (kas reiškia tą pat, ką ir rezoliuciją — 227,609 bal- vieno dalvko: ” Tito turėjo 
Rusijos vyriausybė) duoda sai. progos pasirinkti, ar būti
įsakymus Jugoslavijos ir ki- I centro komitetą išrinkti liokajų ar ponu? .Jis paši
lų kraštų komunistams, centro žmonės. P. Nenni ir rinko būti' pats sau bosas 
kaip jie turi kraštą valdyti. L. Basso išmesti iš vadovy- Jugoslavijos ribose ir dargi
kokias reformas vykdyti, bės. Nuo komunistų partija tikisi i savo valdžios Įtaką
kaip elgtis su opozicija, atsiskirs, bet neatsisakys įtraukti Albaniią ir gal' Bui- 
kaip NAIKINTI valstiečius bendradarbiauti nė su jais, gariją.
ir t. t. Rusijos šnipai ir pri- jei bus toks reikalas. Tito nėra pirmas bolševi-
žiurėtojai daboja, kad kai- Bendrai paėmus, Italijos kų “galiūnas", kurs bandė 
mynų komunistinės partijos socialistų partija pasuko į kelti maišta prieš Stalino 
nenukryptų nuo “teisingo teisingą kelią, bet neišdrįso kruvinojo natvaldvste. Kiti

kokiu nors ims i savo globą. Tito susi- 
tą paramą, lauks Zinovjevo, Piatakovo,

“šventraščiu’

kai kuriuos 
vietų radio 
pritarė. Bet 
slavijoj ir

komunistus. So- 
pakartotinai tam 
kada rusai Jugo- 

kai kurie tu rusu
draugai buvo šnipų sekami, 
tada Rusija apšaukė Tito dik
tatorių ir teroristu.’’

sizmo - leninizmo mokslu”. mą su Jugoslavijos valstie- ririhakriJ2 Abu sakosi esą tikrieji Ma- čiais (kurių yra 85 nuoš. žen^nėra

pasuko masiną
į Turkiją...

Tai jau ne pirmas toks at
sitikimas. Bet šį kartą Bul
garijos budelis Dimitrovas

kad Tito 
kovos’
jasi, kad jis yra ištikimiau- 

: sias marksistas ir “liaudies _____
demokratijos” šalininkas. tiečiu parama'jam^bus reL Jo?as Benešąs

Pasibažiję apie savo išti- kalinga, o todėl ir jo dikta- * Is ę.echosįc .
kimybę “marksizmo - lem- turą turės keisti savo “ba- Ameriką Jonas Benesąs, kijai grasinanti įeikalavi-
nizmo" mokslui, abu peštu- žę” ---- ’ • Čechoslovakii
kai eina prie įimtų prie- mu ir patriousKu jaunimu
kaistų. Rusija skundžiasi, kaip miestų liumnenais ir klliells . ir g>7.ena
kad Tito linksta i vakarus, negausiu nroletariatu Rni kee’ ^is. Jis išbuvo čecho- jo valdžios, yra "kriminali- arba kitai,, pasakius, nori šerikiškai P dik Jturai ne! Slovakijoj 19 mėnesių irstė- štai”, 
būti nepi įklausomas nuo sunku pakeisti kaili i nacio- bejC PaskPtinI bolševikų “Nežada Pasiprovyti” 
Maskvos! Tai didelis kalti- r.alistišką ar fašistišką dik- PePe,'rn^ Eduardo Be- Antanas Bimba, lietuviš- 
nimas, daug didesnis, negu taturą. Tas dvi diktatūrų ne^ kaPltukų komunistu dvasios vado- 
“ištikimybe ’ Markso - En- rūšis ir dabar nelengva at- ido.mu- A kad P^sė vas, pagal Workerio “li-
gelso mokslui. skirti vieną nuo kitos. spaudos atstovų neklausine- niją”, staiga atrado tarp

Kitas ?Iaskvos kaltini- 0 ti ™ - - - - -
mas sako. kad Tito neger- Taip atrodo Tito kelias - -
bia rusu Kariškų ekspertų Jis dėsis savo šalies nepri- P.en°,nJr blj° atv\rai kalbė" “kominformas”

dirba Jugosla- klausornybės saugo t o ja s! k »• • nepakenkus savo vo trupučiuką Tito, o Tito
uos apstato sm- prieš Rusijos kišimąsi. Jis b£- Y”.. drauSams če- paėmė žodį ir demokratiš- 

vcnjt- u. . T. £Įns vksy Balkanų laisvę.; P R3tS- kai išvadino kominforma
periu Jrs,tHGS ^tinimus Tito Jis godžiai žiūrės paramos Slno mela8iais ir šmeižikais, žo-
P K,? atsiliepiu, ad Maskva me- is \ akarų valstybių savo b g pdną pensiją ir (jžįu? demokratija Balka-

- <nrvan« sargybinių saugo- nuošė žydi...

skva. be: ko, kad bendrą- turės ieškoti sau atramos ge!h,nsą sfa visai tikras dėl Bal-
in-; > tun remtis Ju£roslaviin<; k-rirvio kapitunaciją Gottu al d a s kanu

reikalą, o Tito kaR\n.a’ ka<3 .Hs Pa_ už “dangaus raktą” moka 
• ,, taika’uJa buožėms! Jei Tito 10,000 doleriu. Yra tokių ir

norės laikytis prieš “svei- lietuviu, 
kuosius’’ komunistus, vals 
dėčių parama jam bus rei Iš Čechoslovakijos grižo į turėjo drąsos pasiųsti Tur- 

■neriką Jonas Benešąs, kijai grasinantį reikalavi- 
irdaugiau^remtU kaK čechoslovakijos prezidento mą išduot jam tuos pabėgę- 
ir patriotišku jaunimu br,'-’lls' k}lns yra Amerikos hm. Dmutrovas mano, kad

Milvvau- V1S1 žmonės, kurie nenori

irn Balkanų bolševikų tikrą de-
Jis sako kad 

pakritika-

mynais elgiasi, kaip Hitle- mas dar tebėra prieš akis. 
ri§ su užkariautais kraš
tais.

Bet rusams ir to negana.
Jie nori ir siekia iš Bulgari
jos, Rumunijos, Jugoslavi
jos, Albanijos, Čechoslova- §jų metų birželio 
kijos, Lenkijos ir Vengrijos! BALF drabužių 
padaryti tokias pat paverg- BALF 
tas beteises ir bebalses ša- viams tremtiniam 
lis, kaip yra Lietuva, I^atvi- siuntė dv

Birželio Siuntos 
Tremtiniams

litu LIKIM tO
ti, nes jis tui
ne^oheria  ̂ ir šr eižia”. Tito siu- nualintam kritu! ^astinrin0 g^’ena sargybinių saugo-
ruota b ,1 liti t <lre8!-. losi bendru iarbiauti su Ma- ti. Jis, W Raikys vad^,' mas Prezidento paloeiuje 
ruotą Jugoslavijos komum- ,cVl.o ’ ZlsjaiKys vadžias, n(,toH "vijos
stų partiją. Tito, palyginus!

daug šiurpus ir toks pat 
šlykštus, kaip Hitlerio im
perializmas.

siunta, susidedanti iš 113 Dto nėra nekaltas avinė- st0Ja Pa> 
gabalų drabužių ir avalynės' Hs, kurs nežinotu, ką jis g*au tiki 
—11.318 svaru. 810.983.25 daro. Tito vra Stalino'mo- jos rev

Jie

ITALIJOS SOCIALISTAI 
IEŠKO “VIDURIO KELIO

--------- 100 gabalų drabužių, 9,622' ‘
Italijos kairiųjų socialistų svarų 89,422.00 iš New ži siuntiniai is _ __ _

kongresas Genujos mieste Yorko išsiųsta birželio 30 d. 571 sv., $501.00 vertės. kie-

ėjimą. Jie dau- Ne\v Yorke nutarė įvesti sip,atimas ir kapitalistams ™okratija butų tik tada, jei
ki politinės polici- “Adomo Mickevičiaus ka- nėra ko ? tą reikalą kišti *“0 atsiklauptų prieš Stali-
-olv ii, kaip į visas tedrą”, kur bus dėstoma sav° ilgą nosį. ną ir atsiprašytų už savo

ir kalba. Gal tai ir “šeimos” reika- Paklydimus...
draugija l3?* Bet jei taip, tai apie tą j Bimba sąmoningai me- 

~ Colum- seimą galima pasakyti de' Į00Ja- kad “astuonios parti- 
viens am pataiko tie- bia universiteto pirminin-; Maupassant’o žodžiais* kad kominforme kritikuoja

karštai svarstė partijos poli-, Be šių dviejų stambesnių Tokiu budu birželio mėn.
tiką ir priežastis, dėl kurių siuntų, birželio mėn. buvo 
partija neteko apie pusę išsiųsta 34 maži drabužių ir 
savo narių ir daugiau pusės maisto siuntiniai į tas Euro-balsų rinkimuose.

laikotarpyje BARF išviso 
lietuviams tremtiniams nu
siuntė įvairios daiktinės pa-

š viso svėrė i šiai į akį Vbu rakaliai to- kui, generolui D. D. Eisen- B “d’eno^ metu dalijasi blo- 
howeriui, padėkos laišką už nuo^aika, o nakčia dali- 
įvedimą lenkų kalbos į uni- jaį s.a.v<>. smarve. ”

pos vietas, kur BALF netu-!galbos 21,511 sv. $20,906.-• 1. • m. 1 o rItalijos socialistų partijos ri savo įgaliotinių. Tie ma- 25 vertės.

Bet ka oliau? Ar gali versitetą.
Tito susit;T yti su Maskva?.—-----------------------------
O jei jis susitaiko su Ma- Pakalbinkime draugus 
skva, tai r kryps Jugosla- kaimynus užsisakyti “Ke-
vijos poli*i a? leirį”. Metams $3.00.

Baisieji kapitalistai vis- 
vien neiškenčia nekišę savoa_•__r* • a • ♦ *

vieną —- jugoslavių partiją. 
Jis gerai žino, kad visa ta 

kritiką iškėlė viena Rusi
jos partija, o kitos tiktai 
pasekė savo bosų nurody-

trigrašio į dvejų Juozų gin- mus- Bet Bimbai pameluoti, 
čą. Jie ne tiek kišasi, kiek k“ ka>P pypkiui nusispiau^ 
iš tolo mosikuoja doleriu, o J11— , J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Poslapis Trečia*

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Musų Uždaviniai bamą darbą. 
Pabandykit jucs suvesti

su savuoju jaunimu, kad ir 
jis pasidcrvtų ne tik social- 
demokratiškas, bet ir lietu
viškas visa savo siela, savo 

eivijoj ir žadinkime pašau- jutimu ne tik demokratinei 
svei lio sąžine tevvnei, bet ir senajaię' nustoti jūsų tėvynei — Lietuvai.

DRAUGO KAMINSKO ŽODIS AMERIKOS 
LIETUVIAMS

Brangus Draugai,
Su visu nuoširdumu svei- Uo sąžinę

kinu Amerikos Lietuviu So- Mes neprivalome -------- rv, . t , .cialdemokratų Sąjungos at-'vilties. mĄ veiklą turi gai- Menam Lietuvą atkutino 
stovų metinį suvažiavimą ir vinti nepalaužiamas įsitiki- . . . Jr
linkiu jam vaisingo darbo, nimas, kad mes laimėsime. P » <n*-piėinn ra-

Gyvename nepaprastus Ir mes laimiesim ka d n kiek S
laikus. Ne tik dėl to nepa- aukų mums tektų dar pa- j ąnnXą ir turas hen-
prastus, kad gavome pakel- kelti. Toje kovoje uz musų - | P . utoitteą
ti ontvaii rt-jcmiKni įz-jro iv laisva ateiti mums. Lietu- uiug uždavinius jų ateitie-ti antrąjį pasauliai karą ir laisvą ateitį mums, Lietu . .
gal busime dalyviais galimo vos Socialdemokratams, kur ^enžmir
krėrimai ^a nauj£°giiS Ut^TdidelS^vinys. . fe.?tsįilo’..^.^ve
tančio pasaulio skaudžios Prieš 50 metų, carų paverg- 
konvulsijos. Jums, draugai, toje Lietuvoje kilęs socia- 
amerikiečio ak
Europą, gal ka___ . ____ , . _ _ .
kad ji yra baigianti savo dino musų liaudy politinė 
amžių senutė. Taip nėra. laisvės sąmoningą 
Europa, kurusi musu kultu- ir pastūmėjo ją į ,ra ir civilizaciją, skatinusi kovą prieš pasaulinį milžiną icstokj 
ir ugdžiusi jas kur kitur, —carų Rusi ją. Po 20 metų 
dar turi savy neišsemtu ku- kova buvo laimėta. Lietuva

J atsikūrė kaipo nepriklauso-i P« VT1S.°/o, kas vydo ir vyk 
demokratiška Respu'o- sta Lietuvoje.

Neužmirškit ir tų, kurie 
jo jūsų ai

suklaidinti ir nuėjo šunta
kiais. Ir tai yla musų bro-

siekimą ištikimai stovi sargybas 
tkaklia Pr*e geležinės užtvaros, už 

baisus daly
kai. Mes nesuprantame jų 
apjakimo ir sukiautėjimo

rybingų jėgų. šiuo momen 
tu tos jėgos vėl pasireiškia nid 
gal kam nelauktai, bet su Hka ir nuostabiu spartumu 
pasigrąsėtinu ryžtumu. So- žengė pirmyn visose savo:

gyvenimo srityse.
Jūsų, draugai, —

cialistinė Vakarų Europa, 
viena ranka atstatydama 
karo griuvėsius, kita ranka 
deda pamatus naujam ne

Tremtiniu .Reikalu
KAIP PRAVESTAS ĮSTA- susižavėjo lietuviais. Su Se- 
TYMAS TREMTINIAMS natorium, kaip ir kitais Se- 

ĮSILEISTI nato ir Atstovų Rūmų na-
T —~7~. . riais, nuolat ryšius palaikė
Įstatymas įsileisti 20a,000 BALF pirmininkas kun. J. 

tremtinių per dvejis metusi B Končius, laiškais ir as- 
Amenka jau įsigaliojo, meniškai.

PASIRAŠO SUTARTI DĖL MARSHALLO PLANO

Kongreso priimtą bilių pre
zidentas pasirašė. Kai ku
riems jis labai nepatinka ir 
dėl jo reiškiama daug nepa-

“Congressional Record” 
birželio 19 d. laidoje pusla
py 9194 įdėjo senatoriaus 
Revercomb kalbą, kurioje

sitenkinimo. Buvo žmonių, jis atsakė j priekaištus. Sa- 
kurie prašė prezidentą ne- vo kalboje Revercomb pasi- 
pasirašyti. Tą r.epasitenki- naudojo BALF pirm. kun. 
.urną reiškia daugumoje tie, Dr. j B Končiaus patiek- 
cunų globojamų tremtinių faktais, tais faktais ir samprotavi-
irmiau atvykdavo iki 90 mais. 

nuošimčių. Pravestasis įsta- Senatorius 
ymas, nežiūrint jo silpnu- atsakė i ' 

mu, yra palankus lietu- daromus 
viams, estams, latviams, leidimą 
enkams ir ukrainiečiams, jjs sakė,
gyvenusiems

Revercomb 
visus priekaištus, 
įstatymui apie įsi- 
D. P. iš Europos, 
kad visi priekaiš- 

an- 
pa-

į rytus už va- tai dėl antisemitizmo ir 
Imamos Curzono linijos. tikatalikizmo yra be 

Įstatymas reikalauja, ka grindo.
40 nutšimčių vizų butų su Įstatymas numato įsileisti 
teikta tremtiniams, kilu- 40 nuošimčių išvietintųjų 
-iems is Lietuvos, Latvijos, žmonių kilimo iš Baltijos 
Estijos ir rytų Lenkijos. šalių ir iš rytinės Lenkijos, 

Lemiantysis žodis už nau- ynoj pusėj Curzon linijos, 
iąj, įstatymą buvo Senato- jr Baltijos šalyse ir rytinėj 
riuus Chapman Revercomb. Lenkijoj žmonės tikybos 
šis lietuvių draugas buvo žvilgsniu yra labai maišyti 
nuvykęs į Europą ir pats jr negalima kalbėti, kad 

įsileidžiant

sta Lietuvoje. Mes turime 
pagrindo manyti, kad tie 
žmonės galėjo virsti Ma
skvos penimais agentais 

musu Bet jų dar klauso šimtai 
senosios išeivijos — v:iid- "™?<i suklaidintu brolių, 
niuo toie kovoje buvo nepa- '“^'u I131 'laibo žinomų,- 

- kaip ir mes, dar tebetikin- 
čių atviram melui ir re-j 
miančių bolševikiškos dik
tatūros baisius žygius. Kai 
dabar darbininkiškas pa-

prastai didelis ir nuostabiai 
gražus. Jūsų dauguma ap- 

jusi, sukaupusi socialistines leidote pavergtą tėvynę, 
jėgas ir kartu vesdama ko- kaipo jos posūniai. Anų me-
vą dviem frontais, — prieš i tų Lietuva daugeliui jūsų nagaliau Draree-ėio ir
kanitalizina ir nrieš barba- pagailėjo juodos duonos. ‘auJ1- paganau praregėjo ir Kapitalizmą n prie narna j tnrėiote iš ios nuo bolševizmo atsiriboja,riską bolševizmą. Bus tre- Daug kas turėjom iš jos, j »
čiasis Dasaulinis karas a’- bėgti, caro žandaro vejami ai ne?utų musų visų oend- ciasis pasaulinis naias. ai s «tOvėiote kovo- ras uždavinys bent paban-jo nebus, socialistine Euro- uz tai, kad stosejote kovo t,ww hm '
ųa nesustos ėjus «avo keliu jancių eilese uz laisvą Lie- Įy11 šnekinti tuos musų bro- pa ne. u. to. ejj, .avo Keliu. J * irmutjnjai. Pūslėto-.!11*, kad praregėtų ir grįžtų 

Musų Tėvynės Lietuvos mjg rankomis ir vargingu J musb eiles. Pagalvokit, 
būklė yra tragiška. Lietuva darbu ius turėjote sau pa- draugai. 1
vėl ne tik pavergta, bet ir tikrinti" pragyvenimą naujoj _ Bet ^vojarpe rikiuoki-: 
kruvinai teriojama. Lietu- jUSų tėvynėj. Bet jus neuž- mes ir uaugimūni savo gre-i 
vos žmonės naikinami ir miršot savo pirmosios tėvy- ^s*. Prieš mus dideli Įvy- 
aukojami nepasotintam bol- nės_ Sunkiai uždirbami do- kiai- ir juose mums yra ski- 
ševizmo Molochui. Tam Mo- ierjai duosnios jusu rankos didelis uždavinys,
lochui aukojamas ir Lietu- buvo dedami vienas nrie Ruoškimės jam. Visuomet, 
vos darbo žmogus,— suvar- kjto įr iš iu sus
gęs darbininkas, atitraukia
mas nuo savo
ke; ūkininkas , ___ _ ____ ~
io ir dešimtmečiais prakai- Lietuvoį laišvęV už daria, J> Įvykiai musų tyšius dvi- tciksitžs D.„inaudo-i 
tu laistytos žemės. Bet Lie- žmOgaus geresnį rytojų, gubai sutnrtino. Kiečiau su- ^iukimu 
tuva nepasiduoda ir krau- Brangus buvo jūsų doleriai, remkime pečius. Stipriau luo
juoduma veda žūtbūtinę bet daF brangesnė buvo ju- sunerkime rankas ir vienin- Prakalbų mašrutas vyk? 
kovą su okupantu. Jei ji dar jautri širdis kovojančiai Som^s gretomis eikime kar- antroje pusėje rugpiučio 
atkakliai ginasi, tai tik dėl- m*us„ * tautai. Nesigailėkit tu su Xisu socialistiniu pa- (August) mėnesio, 
to, kad tikisi pagalbos is sudėtų aukų,nes jos gaivino I ateitį, kovoti ir lai- toju bus vienai k
demokratiškų Vakarų. Pa- dideli musužvgi ir padėjo laisvą, socialistiniai vis profesionalas,
galbos laukia ji ir iš musų. jj laimėti. " * demokratiška T.ietnva atvvk^ ič Fni-nro

tik Europos, bet ir pasaulio 
gyvenimui. Deda apsivieni Paveiksle viršuje matyti, kaip Italijos užsienių rei

kalų ministeris Carlo Sforza (dešinėj) sveikinasi su 
Amerikos ambasadorių James C. Dunn po pasirašy
mo sutarties apie davimą Italijai pagalbos pagal 
Marshall planą. Panaši ceremonija buvo ir Paryžiu
je, kur po pasirašymo sutarties Francijos užsienių 
reikalų ministeris (apačioj kairėj) sveikinasi su Ame
rikos ambasadorių Jefferson Caffery. Viduryje sto
vi W. Averell Harriman, Marshall plano ambasado
rius Europai.

ATSIŠAUKIMAS I KIE
TOSIOS ANGLIES RA

JONO LIETUVIU KO
LONIJAS

LAWRENCE, MASS. 

Extra.

juos jsileidziant daroma 
diskriminacija prieš kurią 
nors tikybą.

Įstatymas dar numato, 
kad bent 50 nuošimčių iš
vietintųjų žmonių, kurie bus

Šėrininkų Susirin
kimas !

Lietuvių Tautinės Korpo- 
lacijos Bakeiy, pusmetinis Įleidžiami, turėtu “agricul 
sėnmnkų susirinkimas į- *tural background’’, arba bu- 
vyks July-Liepos 2o dieną, tų kilę iš kaimų ir but ar.
2 Ya,anf 3 P° B- L. tojai. Tas padaryta todėl,
Kliubo name, 41 Barkley kad Amerikoje farmose 
st., Lawrence. .... lengviausiai susirasti dar- 

Gerbiamieji sėnmnkai, bo, o todėl farmeriams ir 
yra labai svarbių reikalų palengvi narna atvažiavi- 
Bukit visi paskirtu laiku. mas

F. Vareikis, sek. BALF vadovybė su pirm.

kalinga, ypač dabartiniu 
laiku, kuomet eina taip va
dinamas “skrining”, kuo
met ruošiamasi išskirstyti.

-------  Pavieniai, kad ir kaip besi-
Nesenai šios apielinkės rūpintume savo brolių lie-

ir iš iu sus'SSė J™ JuV Amerikoje''mes" Lietui He^viV koloniio.r,s breo iš- tuvių sušelpti neįstengsi- 
n įb jų subiudie Luhb-| . . • 1 laiškai kviečiai;- me

is, auudu&id- lančiai Tip fr Wan čia i bu- VOje ar kur tremtyj, buvome -lununeia laibai, K ieva nie. 
eta kliu fa hri 1 • n - viena darni lietuviu eocial surengti savo mieste Kas kita bus, .ei mes vi-

n,, in s,un.cla”” ™US,M .Part,J" demokratė šekna Pa^rie Pakalbąs BALF naudai, si kartu išvien dirbsime or-
!r.mus !gal'n.° ‘e®11 kovą uz ".T Kurie tokių laiškų negavo- ganizuctai.

S1‘ Tad visos šios apielinkės 
lietuvių kolonijos esate 
kviečiamos savo mieste su
rengti prakalbas. Tą pada- 

Kalbė- lyti gali BALF skyriai. O 
Kuris lietu- kur tokių, nėra, tai bile 

nesenai draugija, kliubas arba koki 
atvykęs iš Europos. didžiųjų organizacijų kuo-

širdimi, Pagalba skurstantiems lie- pa. paėmus iniciatyvą į sa-
J. Kaminskas, tuviams tremtyje labai rei- vo rankas. Apie iškasčius 

nesirūpinkite. Visos tuo rei
kalu pasidariusios išlaidos 
bus j adengtos iš abelnų įp
laukų.

Jeigu rastumėte galimu 
savo mieste surengti pra
kalbas atsiliepkite. Apie to
limesnes informacijas rašy
kite maršruto rengimo ko
misijos adresu:

J. D. Taunis, 714 Chest- 
nut it., Kuinmont, Pa.

draugai; iš musų, pabirusių. Babar mes stovim pnes 
dabar po visą pasaulį. naują uždavinį, — vėl iš-

Kuo mes galime dabar laisvinti Lietuvą ir kurti jo- 
savo tautai padėti, tai sauk- je naują, darbo žmogui ge- 
tis jai civilizuotojo pasaulio resnj gyvenimą. Ir šiuo mo-į 
ir visų pirma socialistinio men‘tu p,.įeš mus, Socialde-j
pasaulio pagalbos. Musų 
bvla yra tyra kaip skausmo 
ašara. Mes norime būti lais
vi. Išsilaisvinę, mes norime 
atkurti tokią Lietuvą, kad

demokratišką Lietuvą. 
Jūsų visa

mokratus, stovi naujas, epo
chinės reikšmės uždavinys. 
—ne tik atkurti Lietuvoje 
pelitinę .demokratiją, bet 
ir kurti joje socialinę de-

ji pasidarytų darbo žmogui mokratiją. Kaip 1901-1905 
tikra jo tėvynė. Mes norime metais, taip ir dabar mes, 
pasekti socialistinę Europą Socialdemokratai, turėsime 
ir į ią įsilieti, ją bendrai būti naujo persitvarkymo 
kurti. Kas gali mums užgin- skelbėjais ir pionieriais, 
čyti teisę laisvai gyventi ir Mes esame geros vilties, 
laisvai kurtis? Niekas. Nie- kad išvarginta Lietuvių tau- 
kas, kas dar turi gyvą ir ta ir šiuo kartu mus paseks, 
jautrią sąžinę. Jei mus yra skatinama Vakarų Europo- 
linkę užmiršti ar paaukoti je vykstančių pasikeitimu, 
bolševizmui, šaukime* prieš Tam dideliam uždaviniui 
tokį begėdiškumą visų žu- mes turime surinkti visas 
domos tautos įskaudintu niusu jėgas, ugdyti
riksmu. Šaukime visur, kur 
tik musų yra, — tremtyj, iš-

WORCESTER, MASS.

CBESTNEYS
CANTEEN

VIETA MALONI IR iILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTO,

naujas
ir ruoštis ateities darbui. Iš 
tremties atvyksta pas jus 
musų jaunimas. Jo bus vis 
daugiau. Tai yra gražus 
jaunimas, pilnas gerų norų. 
gyvenimo nepažeistas ir pa
siryžęs savo gyvenime eiti 
vienu keliu su darbo Lietu
va. Panaudokit jį kaipo so
cialistinės dirvos artojus ir 
jos rėmėjus. Padėkite tam 
jaunimui suaugti su darbo 
žmogaus gyvenimu, jo rū
pesčiais, jo siekimais, su jo 
siela, čia biznis tikras. Tuo 
budu mes išauginsim naują 
musų socialdemokratų kar- 

j tą, kuri perima ir turės per
imti musų, vyresniųjų dir-

YRA KELETAS VIETŲ 
AUTO BODY IR METALO 

PATYRUSIEMS MECHANIKAMS

Didžiausios Algos
Geriamu įrengimas jr Darbo Sąlygos

MARTINO MISEVIČIAUS 

AMERICAN AUTOMOTIVE

P. O. Box 881 
STAMFORD, CONN.

PATERSON, N. J.

L. Soc. Dem. 65-oji 
pa paskutiniame savo

kvo- 
sv.si

rinkime š. m. birželio 20 c 
nutarė pareikšti viešą pade 
ką prof. dr. J. Pajaujui, J 
Buivydui ir K. Balčiauske 
už gr; žias ir turtingas kai 
l as, pasakytas per kuop : 
rengias prakalbas: taip į a 

už puikiai suM. Šekeli

kun. Dr. Končium prieša
kyje ilgą laiką budriai vei
kė, kad ypač lietuvių trem
tinių reikalai nenukentėtų 
Kongrese, svarstant tremti- 

B-
ALF pirmininkui teko daug

ir toji vasara neišrodo, kad ‘‘a’
jau atėjus, blaivesniu die- ’ Pa‘
S 'abai §ykŽ4iai tePaSi' & ^lpos rei-

Bu-želio 27 d. “Naujię- KZian^Relfc
dusias SSštisP°P?irS Fund of America’ Inc > 105 
..įausias laikia^tis, tuiejo pT,.anri n
savo metinę sueigą ar pikni-

CHICAGO, ILL.

“Naujienų” Piknikas
Chicagoje politikos dirvo

svarbas bei vertingo, kas Įstatymą,
butų įdomu atpasakoti. Nei

ką. Nors oras iš pat ryto ap
sitraukęs ir pačioje Chica
goje nemažai lijo, bet pik
niko vietoje, linojo neper- 
daugiausiai.

‘'Naujienų'’ gegužinė ne
žiūrint į erą labai sėkmin
gai praėjo. Publikos daug, 
geram upe, linksmoje nuo- 
.aikoje, suvažiavę iš arti ir 
‘oliau. Buvo ir tokių, kurie 
net 1000 mylių atvažiavo į 
dienraščio parengimą.

Piknikas praėjo smagiai 
ir linkėtina susitikti kitame 
“N.” parengime. J. J. P.

Street, Brooklyn 11,
N. Y. i

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
Pinigai reikia siųsti su už

sakymu :
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway
South Boston 27, Mass.

renetą gardžią vakarienę.

Kuopa prakalbų metu su
rinko $39.85. Išlaidų turė
ta: kelionės išlaidoms pa
dengti — $5, už svetainę- 
$3, už plakatus — $2. Viso 
$10. I'ž likusius pinigus — 
$29.85 nutarta pasiųsti mai
sto pakietus vienminčiams 
draugam Vokietijoj, Shwae 
bisch Gmuend Aukštosios 
Technikos Mokyklos Lietu
viu Socialdemokratų kuo
pai.

Jusu Korespondentas.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, liet 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
lapini grynų faktų, kaina tik 25 cent. (kaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mass.

<



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 27. Liepos 7 d-, 1948
Pttshpta Ketvirtas

Jurų Dugnas Į tas dar laikoma paslaptyje.!
Sako, kad jis jau skrenda 

į tūkstanti mylių per valan
da, bet tai gal tik spėlioji-Į 

Šias dienas į Ameriką su- • j riežastis. Jura negi gali tu- m*as.
grįžo laivas “Atlantis”, kure rėti du dugnu, tai kodėl Tas greitasis orlaivis ne
vešius mėnesius plaukiojo garsas atsimuša du kartu? | akyla nuo žemės, bet jį iš-
po Atlanto vandenyną ir po 
Viduržemių jurą ir darė ju
rų dugno tyrinėjimus. “At
lantis” važinėjosi po pla- 
ėiasias juras ir vežėsi su sa-

Patyrinėji’s plačiau pasiro- kelia į aukštumą didysis 
dė, kad toje vietoje gana B-29 bomberis ir kai didy- 
giliai vandenyje yra tieki sis orlaivis pasiekia 5 my- 
daug smulkučių gyvių, kad lių aukštumos, jis išmeta tą 
jie sudaro lvg ir savotišką greitąjį orlaivį į orą. 

vinį visus naujausius insiru- juros dugną ir garsas, alsi- Aviacijos sekretorius sa- 
mentus jurų gilumai matuo- mušdamas nuo tų gyvių , k d (, dirbtuvei 
u. Laivas turėjo n naujau- gausybes, klaidino tyrinėto- užsakvmas padaryti dau.
šių fotografijos aparatų, su jus. 
kuriais galima daryti nuo- Laivas Atlantis’ , ... giau tokių greitų orlaivių, 

kIk'V i bet kiek jų bus padirbta,

mių gyvius. . tyoes visokiu žinių ir - k kapitonas Yeager iš
Tarp naujų atradimų urnai pr pilde okeonograf.- į ’ w Jis tarnavo

‘Adantis parvežė žinių jos mokslą naujausiais at- v f • k (,. skraidė
kad Atlanto vandenyne , radimais. ..... . orlaiviais naikintuvais. Mu-
rytus nuo Bermudų salų, į Atlantis ekspedicijai 
yra didelė kalnų grandinė, vadovavo mokslininkas M. 
kuri iškyla į viršų virš A.- J. Pollak, o su juo važiavo

D1ENA NEW YORKO SUBVESE

dar 8 įvairių sričių specia
listai tyrinėtojai ir visi gavo 
naujų žinių apie jurų gel
mių ir vandenų gyvenimą.

šiuose Europoje tas laku- 
: nas yra numušęs 13 vokie
čių orlaivių. Dabar jis yra 
karo aviacijos bandomas 
skraidytojas ir jam pirmam 
teko skristi greičiau už

mių. Nuotraukos buvo daro
mos nuleidžiant fotografi
jos aparatą giliai į vandenį, 
o prie aparato buvo pritai- 

pagarbintas, ten atėjęs kunigas poterius syta elektros viela ir skaisti 
.sukalbėjo. Bet tai kunigo ir lemputė. Įvairiose vietose 

tėve, ką gera darbas, jis juk iš to duoną buvo daromos nuotraukos ir

lanto dugno 6 tūkstančius 
pėdų! Surasta naujos seklu
mos Viduržemių juroje ir
patikrinta senieji Atlanto _ ---------------------- - „arsa
dugno tyrinėjimai. Laivas tyrinėjo ir vandens *

Laivas parvežė labai įdo- sroves Atlanto vandenyne, j 
mių nuotraukų iš jurų gel- matavo jurų gelmių tempe- Garsas eina 763 mylias 

įaturą, stebėjo jurų paukš- pCr valanda palei vandenį 
čių gyvenimą ir t. t. prie 59 laipsnių F šilimos.

New Yorko mieste nuo liejios 1 d. už važiavimą po
žeminiu traukiniu reikia mokėti dešimtuką. Nikelio 
laikai praėjo, kada už penktuką galima buvo važiuo
ti porą valandų požeminiais traukiniais. Paveiksle 
matyti, kaip nešpetna mergaitė Esther Pollack įmeta 
pirmą dešimtuką Times skvero požeminių traukinių 
stotyje... 1

MARGUMYNAI

—Tegul bu 
Maike!

—Sveikas, 
pasakysi ?

—Maik, aš norėjau tave , . _ _ .
paklausti, kada tu eisi spa- darbą atliko, o tėvas ir žak- Viena nuotrauka, padalyta 
viednės, jug žinai, kad da-• ristijonas iš to norit dideli 6,000 pėdų gilumoje, rodo 
bar užėjo tokie čėsai, kad vežimą priskaldyti. dideli 28 colių ilgumo jurų
visi bedieviai atvirsta prie v . ., w5*iv vor3» kurs išrodo, kaip tik-
dvasios šventos. Vedlug to , —£etiesa> A?1,!’ ilgakojis sausumos vo-
ir tau atėjo čėsas eiti’ir išsi-'bai Die'.° g.ai,nei jį^ ras. Reikia atsiminti, kad 
spaviedoti iš viso gyvenimo. ™inom ir nieko neskaldem. tas jusų voras gyvena 6,000

—Nežinau, apie ką tėvt,«:Bet 
kalbi?
girdėjai, kaip Bostone vie-'kąd " pl IĮ1" traukos buvo padarytos 3
name dideliame utelvje visi!',eR““,. "f"""C"-.' ‘sū Puse mylių gilumoje,šliuptarniu rabinai pįteria- pas araivyskupą "pabučia
vo prie pono Dievo? !a.ra . pantapl>,aiKV“

-Pirmą karta girdžiu., ™sll-'bMaike._ai Jai jiera 
tėve.

—Vot tebie raz. Maike. į 
Visas Bostonas apie tai kal
ba, o tu nieko nežinai’ Ky
bą miegojai. Maike?

valgo. Jei kas nore ji prašė kai kurie paveikslai parodė 
ateiti, tai jis atėjo ir savo keistus jurų gelmių gyvius.

Viduržemių juroje viena 
nuotrauka rodo kokių tai 

dav'adas, kad atėjo strošni gyvių gyvenamus “korius”, 
čėsai ir kad belzebubo vai- kurių skylės turi pustrečio 
kams jau einasi liestai? colio diametro. Kokie gy- 

. , , , , jviai tuose koriuose gyvena,
, Ąpie belzebubo .vaikus įyrinetojai nežino.

XT .. - • z, , i nežinau, tė\e, geitau pa- Jurų giluma galima išma
—Ne, teve, as nemiego-. klausk savo frentą zaknsti - ‘ '

buvau tame joną, o kad Čechoslovaki- kudas vra nuleisti ant vii
, , , . , , _ , tuoti dvejopu budijau, as pats buvau tame jOną, o kad čechoslovaki- - jį

viesbutvje, kuri tu pravar- jos prezidentas Gottwaldas 
džioji “uteliu*. Bet as ne-įėt0 įč arkivyskupo palaimi- 
mačiau, kad kokie tai “ra- nimo prašyti, tai ta? nieko 
binai” ten butų potieriavę. . neįrodo. Bolševikai yra to- 

—Maike, tu turi akis, be: kįe veidmainiai, kad jie vie- 
nematai, turi ausis, bet ne- ną dieną gali eiti pas vys- 
girdi. Aš tau viską išviro- kūpą palaiminimo prašyti, 
žysiu ir tu, kaip nais boisas į 9 kitą diena tą, patį vyskupą 
turėsi pripažinti, kad aš t;ali pakarti
rait , i imesti.

—O iš kur, tėve, gavai * —Nausa, j-* ^- ?ugTlzta
savo žinias? gauna vyskupo blagaslo- į

—Mano informeišenas, Į venstvą, tai jau tok 
'•imas vyskupo į 
bekiš.

ar į kalėjimą 

Maik, jei kas

Laivo vadovybė skelbia. juo eras šaltesnis, Juo gar- 
kad oras pasitaikė labai ge- Sas eina lėčiau. Prie 67 laip- 
ras, išskyras rytinę Vidur- Sniu šalčio garsas beina 
žemių jurą,* kur 11 dienų tiktai 662 mylias 
laivas turėjo grumtis su sti- landą.
pria audra. S. P. teko

dindavo visus laisvamanius 
ar “šliuptarnius”.

“Revoliucijos Klaida”
Dr. Grinius savo atsimi

rimuose pasakoja įdomų Žodis “masonas” reiškia 
Stalino prisipažinimą prie “mūrininkas”, o “freema- 

; “revoliucijos klaidos”. Sta- sonry”, arba laisvųjų muri- 
linas kartą sakė paskuti- ninku brolija, yra plačiai 
niam Lietuvos pasiuntiniui pasaulyje pasklvdusi orga- 

skris ^askvoje, Dr. Natkevičiui, nizacija, kurios nariai sako- 
kad per revoliuciją buvo pa si esą susirišę tarp savęs 
daryta “klaida”, nes Rusi- tam tikrais simboliškais ry- 
joįe buvo “sunaikinti gyvu- šiais ir broliškumo bei sa
liai ir inteligentai”.

per va-i

Ilgą laiką 
kalbant apie
arba pavojus, su kokiais or
laivis susidurs, jei jis 

karo aviacijos ['eičiau už garsą. Bet da 
W. Stuart Šv- K"'. ta. garso siena pra- 

laužta ir orlaiviai su zmo-‘ 
nėmis jau skrenda 
už garsą.

Greičiau Už Garsą

Amerikos
sekretorius, W. Stuart 
mington, birželio 10 d. pa
skelbė, kad Amerika turi 
orlaivių, kurie lekia grei-į 
čiau už garsą. Tokią žinią 
pernai metų gale buvo pa
skelbęs savaitinis “Aviation 
Week”, bet tada valdžia 
laikraštį patraukė atsako
mybėn už paskelbimą ka
riškų paslapčių. Prieš porą 
savaičių valstybės prokuro

“garso sieną”, |

greičiau
N. L.

JUOKAI

Malino Stempes

vitarpės pagalbos apžadais. 
... _ .. .... Masonai yra pasiskirstę į

į I? tiesų, Rusijos bolsevi- įvairias “ložas” ir į daugy- 
Jkmės revoliucijos eigoje bu- į,ę rusiu, pasivadinusiu gar
avo sunaikinta daug .gyvulių >iais įfgana tuščiais var- 
įr labai daug Rusuos inteli- da;s
gentų. Bet tiktai Stalino 
“šviesiajam genijui” pri- Pilt ve x c* v ▼ o aiclzinauivniiit* 9

Rusijos paštas išleido; klauso garbė, kad jis gyvu- kad jų tradicijos siekia tų 
gražias pašto stempes su į lių ir inteligentų sunaikini- laikų, kada Saliamonas sta- 
dar gražesniu maršalo Sta- mą sujungė i vieną sakini ir

ras pranese, kad jis neran- lino paveikslu. Viskas atro- Į vieną “klaida” 
da jokio prasikaltimo tame dė Puikiai, iki staiga pašto

tė Jeruzalėje garsiąją žydų 
sinagogą. Bet tai tik pasi
gyrimas. Iš tikrųjų, masonų 
tradicijos siekia viduramžių 
laikų, kada buvo statomoslaikraščio paskelbime, o ofisas pradėjo skųstis, kad 

kiek vėliau ir pats aviacijos pempės su Stalino paveiks- 
sekretorius patvirtino žinią. -u nebmpa j ne laiškų. Kaip 
kad Amerika turi tokiu ;ikz™onęs tas stempes pri- 
°reitu orlaiviu ‘Įklijuoja, ios bematant ir nu-

Greitasis orlaivis, kure krenta. Dėlto paštui buvo 
lekia greičiau už garsą. dau^ nemalonumų, o žmo-
vra vadinamas SX-1. Jis n^{ns daug iškaščių. Todėl “umhoifrri ” skiiiAu; J • o -• -------‘ i
vra mažiukas, turi 31 pėda P3^0 oflsas kreipėsi , vals- ^n\ara? bf.’oie ir zjnomos slap-
•i • - i z Qr>Qiicfnvo eu cVnnriii ijhhh ) juiojg n tincjosi to^ unijos ? kurios kovo-

uždirbti rtan<r tnlč<tunZ-in Jovn

“Pilkasis Gintaras”
Nesenai vienas Bostono didžiosios katedros Vakarų 

žvejų laivas pagavo jurose Europoje. Kai kurių bažny- 
125 svarus kokios tai pilkos čių statymas tais laikais tęs- 
ir dvokiančios medžiagos ir davosi po šimtą ir daugiau 
parvilko tą “smarvę” į uos- metų. Prie jų statybos dirbo 
tą. Žvejai manė, kad jie pa- gentkartės mūrininkų ir

vės koki nors sunkumą ir 
tokiu budu išmatuoti gilu
mą. Bet tas būdas nėra vi
sai tikras. Kitas būdas yra 
garsinis: iš aparato paleis
tas garsas eina per vande
ni tam tikru greitumu, o at
simušęs i jurų dugną jis 
grįžta i tą pati aparatą. Pa- 

1 gal laiką, per kuri garsas 
iš juros dugno, su- 

gili jura yra 
vietoje

ilgumo ir 28 pėdas (periNv,jes spaustuvę su skundu
- ---- ir prašė patikrinti, ar nėra1 UZ(IU 

kur nors toje spaustuvėje
svorj įeina apie 500 švara: k'’^ sabotažninkas. 
visokių instrumentų, kurie .,Ya ^ybes spaustuvė pa
yra įtaisyti į tą orlaivį. Jis ; .nn° ir atrado, kad stem-
gali nešti 8,000 svaru kuro pes -Va a.!?al £eraĮ padary

tos. Kad ištyrus visą reika-
greitasis orlaivis yra i Į?, .spaustuvės agentai lan- 
55 J kesi

tybės
sparnus) platumo. Tuščias j}1
jis sveria 4,892 svarus. Į ta , , koks

daug tūkstančių davo už “uždarą šapą' ir
Laboratorijoj par- uždarbius. Dėl pereekioji- 

medžiaga buvo j a- mų tos “unijos” buvo slap- 
tikrinta ir... išmesta vėl į tos, o jų nariai pažindavo 
jurą, nes pasirodė, kad tai viens kitą iš tam tikrų slap-

pinigų
vilktoji

varvkliniam motorui.
orlaivis yra • - -. ...

Bemieruojant jura gilumą padarytas iš tokios atspa- P.asto Įstaigose n
.... . . “garsiniu” budu pasitaiko rios medžiagos, kad jis gali į į”??.^lurejo’ kaip žmones

—Apie tai, teve, nėra rei-ikeistu dalvku vienoje vie- lėkti 1,017 mvlių per valan- stejnpes lipdo. Pasi-
- ou* rio m niin , ,Vžtnn,A.: kad žmones seilio.a

•s
turmą

_ į žinoma, kiek 
suoe- toje ar kitoje 

ne-

savo
Sako,vaike, yra iš pirmų rankų.

Anądien pas gaspadinę at
bėgo mano frentas Zacirka

Pagy™’ Pa?^, M™
ną, bus didelis bankietas n —Okev, vsike. tu trycenk■ atsak' aU da'°

«Si’„^auke- jr -?tyk' ° IX" pas k°ki vi-r'toVeVkM; Bet kain^it^i
nuėjau n nską sužinojau. knstijoną uzbaigtuves da- __________ ;____________________•______

—O ką tėvas sužinojai? 'ryti.
—Don aiy, Maik, viską: * —Gero apetito, tėve.

sužinosi. Kaip tik nuėjau. ---------------------------------
tai mano aki pagavo didelė
plėčka ant stalo su išsiputu- ROOSEVELTIENE Į V1CE 
siu pilviuku ir čielas šolde-į PREZIDENTUS
ris, až malonu ir paveizėti. --------

—Palauk, tėve, ar tai ne-* Artinantis demok ratu

dvejų ir 1.700 mylių per valanda P?- — stempes pusę, kur yra 
J--------- < i .- . •- kli ai, bet spiauna Stalinui įir pradžioje nesu- 80,000 oėdų aukštumoje!

~ ‘ ‘ " lekia,

DEWEY SVEIKINA KORESPONDENTUS

f artijos konvencijai, prezi- 
pėt n v č i a,«lentas Trumanas buvo laik

buvo pėtnyčia’’
—Nevermai

Maik, by tik šolderis buvo.
Pradėjom traukti po lašeli 
iš tos plėčkos, užsikandom. 
o paskui musų frentas zak
ristijonas pasakė spyčių.
Sako, gyvenam navatnius' kratai 
čėsus, pagoniškose kontrė- vietai. j
se žemė dreba, bulšiu tūzai Trumanas atsakė, kad jis, 
riejasi tarp savęs, kaip šu- sutiktų; tačiau pati p. Roo- 
nes pasiutę, o visi zlidziuko seveltienė sakosi neturinti 
služauninkai įpuolė į altara- n01'° tokioms pareigoms.
ciją ir atsiverčia prie pono ----------------------------------
Dievo. Vedlug to ir tas ban- Pavergęs Lietuvą priešas 
kietas buvo frv. Vot, vaike.' • . , . .per tą spyčių ’ aš ir sužino-,nc?,?al1' n,eko J31 na,km“; 
jau, kad visi farmazonai ta- Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
me litelyje poterius kalbėjo. aukos ir neparemti ALT 

—Tėvas klysti. As jau sa- . , ... ......
kiau, kad aš buvau tame ^kdomo Vajaus jai islais- 
viešbutyje ir mačiau, kaip vinti? 1

raštininkų paklaustas, ar ji' 
sutiktų statyti buvusio pre
zidento Roosevelto našlės 
kandidatūra į vice prezi
dentus, jeigu jį patį demo- 

nominuotų pirmajai

Republikonų partijos kandidatas Thomas E. Dewey 
(dešinėj) ir šalia jo gubernatoriu> Kari Warren, pri
ima Dewey farmoje spaudos atstovus ir jiems pasa
koja apie republikonų rinkimine^ iltis ir politiką. 
Guo. Warren pirmą kaitą lankėsi I)ewey namuose ir 
abu kandidatai aptarė rinkiminę kampaniją.

nera “ambergris”. tų
Kas yra tas pilkasis gin

taras. apie kuri svajoja visi 
žvejai ir vis tikisi pagauti?

ženklų. 
Dabartinė

veidą ir linina jį prie laiško. 
Aišku, kad taio apseiliotos 
stempės, kaip tik išdžiūva, 
tuo i ir nukrenta. Todėl val
stybės spaustuvė pasiuntė 
pašto ofisui paaiškinimą, 
kuriame sako:

“masonerija” 
su mūrininkų darbu neturi 
nieko bendra. Ji atsirado 

Pilkasis gintaras yra tam Anglijoj 17-ame amžiuje ir 
tikros rūšies banginių išma- tik pasisavino iš senovės 
tos. Kartais banginiai jį iš- minininkų brolijų tam tik- 
spiauna, o kartais banginių ras apeigas ir slaptaženk- 
žve.'ai ji randa pagauto bus.
banginio viduriuose. Pilka- Dabar 
sis gintaras yra riebi masor.ai įvairiuose
j-- , me‘Į kraštuose turi apie porą mi-

pI kos- ?Palv°s su licnų nariu savo organiza- 
zęitonu ar rusvu atspalviu. cijose. Jd‘o kad 
Ji Padaro bangiu,o viriu- dikuturų kraštuose maso
nuose, jei bangines dėl ko- naj JTa persekiojami, o jų 
kios nors ligos nesuy.rskma. ..|ožos., uždarytos. Mat, dik- 

toki ne- taturų rėžimai negali pa-
•, , t°.liekana kęsti kokių tai “slaptu” or-

sas krauna banginio pilve, ganizaeiju, kurių nariai su- 
JKa, kada bangmys tą nesu- įirinkę be p()1,cij^ priežiu.

a ros Pali pradėti kalbėti ir žvejai jį uztm- apįe “tautos vado” visokius 
griekelius. Hitleris, Stali-

Stalino stempės yra ge- pagauto maisto ir 
ros bet paprašykit policiją, suvirškinta maisK 
kad ji perauklėtų publiką.
kad ji laižytų Stalino užpa 
kalį,,, o ne spiaudytų jam į i virškintą maistą 
usus • i lauk ir tada

:ka jurose.
Ambergris yra labai bran-Jaunas Svečias

—Kaip tau patiko pietus. 
Staseli, — paklausė šeimi
ninkė jauną svečią, kurs 
pirmą kartą pas ją atėjo su 
mama į vaišes.

—Nelabai, — atsiliepė 
i Stasiukas — valgiai buvo 
neblogi, bet mama man lie
pė išpalengva valgyti, tai 
jokio malonumo neturėjau...

Lietuva pavergta, lietu
viai kenčia sovietų jungą. 
Paremki tad, lietuvi, auko-

gus n?s%: nuo senu laiku' “
tos banginių išmatos, dvo- be jr>kjo gSt'TkS

S & —
myboje. Uostydami “parfu- ko, tai yra Samanių S-

mSmvb«rieeHaV1’aartb $?ni2a^a, k”ri "e da^
nekvpi d€njLes,° bekreipia į švento-

' jo Petro sosto autoritetą.

mus 
kad jų 
jam i kartais visai 
piantvs dalykai...

Ka. Yra Ma.onai? Mus1 tėvlJ kraštas Lietu-
Dažnai girdime apie “ma- va buvo ir bus laisva. Lietu-

sonus , o tarp lietuvių dar vos išlaisvinimo siekia Ame- 
genau yra žinomas parma-x tu viii r\ i in w t llvVUV 1^ rt U f\"j; v* r. * i . wi * į cu iiitt** *a e

mis Antrąjį Lietuvos Gel- vardas. Parmazonais nkos Lietuvių Taryba ir jos
bėjimo Vajų. seniau lietuviai kunigai va- vykdomas Vajus. Paremki,
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Lietuvos Vyriausybė 
Tremtyje

Buvusių lietuvių tautos sovietinės jėgos pagalba pa- 
atstovų demokratini u o s e statytos vyriausybės aktai 
seimuose, suvažiavusių yra niekingi ir neturi jo- 
1948 metų gegužės mėn. 15 kios juridinės ir privalomo-i 
dieną paminėti tremtyje sios galios. Jėga ir klasta
Steigiamojo Seimo susirin 
kimo sukakties,

AKTAS.
I.

Tautų apsisprendimo teise 
remdamosi, 1918 metų va
sario 16 diena Valstybės

prieš tautos valią įjungtame) 
į Sovietų Sąjungą krašte 
buvo įvesta bolševikinė san-Į 
tvarka.

II.
Greitai sukaks aštuoneri 

metai, kaip lietuvių tauta
Taryba paskelbė atstatanti veda k?v.? ?u b^zmu uz 
nepriklausoma Lietuvos va'- sa™ išsilaisvinimą. Lietu- 
sty-bę. Tuo budu buvo reali- P”. V111,05. kovof. kella?- 
zuotL vieningas ir ne-a- k?‘P i?11*41 Parod,e- fa. 
laužiamas lietuviu tautos kl1-' Eur?Pos ««« ,k®’ 
noras vėl būti laisvai n o “u ,uz ’?lsv« >r .nePnkkįU8£ 
okupaciju ir atsipalaiduoti J?™s W. Pat.isr-vy
visiems laikams nuo sveti- kejo sovietų siekimai r me-, 
mųjų viešpatavimo. t0<ial- ? suJals « ?'sYa,i

Slaptu, betarpiu, lysių ir srasme' Kova su bol«‘v'z- 
visuotiniu balsavimu laisvai
išrinktas Lietuvos Steigia
masis Seimas atbaigė ne
priklausomos Lietuvos vals
tybės atkūrimą, nustatyda
mas ją kaipo demokratinę 
Lietuvos respubliką.

Užmegsdama ryšiu 
su pasauliu, siekdama tai

KELEIVIS, SO. BOSTON

GRAIKŲ ARMIJA VALO “PARTIZANUS”

Graikijos armija yra pasiryžusi dar ši? vasarą apvalyti savo kraštą 
apginkluotų partizanų. Paveiksle rr.atvti i akių kanuolė Grammos 
kuri apšaudo “partizanų” pozi i -rs. T< kia kanuoliu Graikijo 
Amerikos labai daug ir jų pagalba Graikija apvaloma.

pasak X, tikrai buvo savo- —Nors aš esu raudonosios 
tiškai gerai apsišvietęs) so- armijos karininkas ir čia 
vietiško teisingumo valdi- esu atsiųstas jus’prikalbinti 
ninkas nepajėgė suprasti, gryžti į tėvynę, bet esu lie- 
kaip tai galima pasigailėti tuvis ir jūsų draugas ir ge- 
ir ištiesti pagalbos ranką rai suprantu jūsų vargus ir 
nelaimėn patekusiam kitaip dabartinį beviltį gyvenimą, 
manančiam žmogui ! Bet vis dėlto jums nuošir-

1918. V. 31d. Žemaitis, džiai patariu negryžti da- 
--------------- bar į Lietuvą ir palaukti ge

resnių laikų. Jums gal sun
kiai suprantamas dabarti
nis, beviltis ir pilnas perse
kiojimų, Lietuvoje gyveni
mas. Jūsų sugryžusiųjų tik
riausiai laukia arba mirtis 
arba vergija Sibire.

nuo rusų 
kalnuose, 

armija gavo iš

mu yra kova už laisvę ir 
kultūrą, kova už demokrati
nę santvarką.

Kodėl Tasajovas
Gryžo Berlynan

Prieš keliatą savaičių pla
čiai spaudoje ir per radio 
nuskambėjo apie dingimą 
Bremene rusų pulkininko 
Tasajovo. Toliau sekė Mas
kvos puolimai, kad Tasajo
vas buvo pagrobtas anglų- 
amerikiečių ir šių aiškini
mai, kad jie apie tai nieko 
nežiną.

Praslinkus kuriam laikui, 
minėtas pulk. Tasajovas at
sirado Anglijoje ir viešai 
pareiškė, kad jis savo valia 
dereztyravo iš raud. armijos 
ir slapta atbėgo Anglijon 
ieškodamas čia globos. Jam 

j buvo globa suteikta ir leista 
i čia likti gyventi.
' Atrodo .reikalas tuo ir tu
rėjo baigtis. Bet ne. Pasku- 

dienomi

Kiekviena separatinė po-
.. , . . . , i litinė veikla smerkiama ir
šį aktą pasilakusieji tau-a uH butį sustabdvta. Visi 

re"in?a\PaS-' Politiniai veiksniai privalo
s>ako, kad lietuvių tauta vi- darnįaj bendradarbiauti su Kalbėti apie ------ ---- - -------------...
sa, kaip vienas stoja vaka- ylik-u ir paklusti jo vado- dorą mums, mačiusiems atkreipė jos dėmesį į tai, tmemi> (įienomis sužinome,
rų demokratijų puseje. Su vybej 1941 mt. birželio 13-15 die- kad, pav., kai kuriuos kalti- kad pulk. Tasajovas, jam

su m- siu pastarųjų laimėjimu n 'p;rmoJo< Konferencijos nas, kada kelios dešimtvs nimus esant iš piršto išlauž- U.aclam 1 eikalaujant, gią-
jų pasaulėžiūros jgyvendi- - f meuis sudaryta- tūkstančių ne užkietėjusiu tus žino kiekvienas kortu-įimtas Berlynan ir perduo

tus ir gero sugyvenimo su nimu tarptautiniuose santy- į - Tarvbai komunistu priešų, bet ne- nistas. Ką gi atsakė ta ko- tas vyriausybei...didelėmis ir mažomis tauto- kiuose siejamas ir musų vii- vyKciomajai raryuai t ----- ... i .. b

Komunistu Dora!
komunistų rašytoją Anna Sehgers ir

reiškiantis visokeriopai pa- Didžiausia 
žangai, lydėjo laisvosios klauso

nri dyti, pereinamuoju metu mačiusiems nainio misKe- ūmo Karo Kovotojas, u iau kad buvo paprašytas gryžti.
i VLIK-ui einant Seimo, jo Ho, Provemškių, Červenės apleidus komunistų partiją Kodėl jis palikęs saugią

valrtvbės metu* kiančiai rezistencijai o y-ipirmininkui — Respublikos ir kitų vietų tūkstantines musų pareiga Tave visokio- prieglaudą vėl savo gyvybę
č--j " . •"* r - rl -£V • Prezidento ir Vykdomajai aukas, kurios bu\o nuzudy- mis pnemonemis moialis-Į savanoriškai paaukojo Sta-
Kilus antiniam pasauli- pat- ilnhjn.kai kovojau- q-arvį„j _  Miništeriu Ka- tos pačiais bjauriausiais bu- kai sunaikinti. Įsidėmėki- jjno kartuvėms’

niam kanu, taikus darbščiu- tiems partizanams. i bS funkcijas dais, nebebūtu, rodos, pras-me, taip kalba ne NKVD ......
sios lietuvių tautos gyveni-. ReaHai vertinant oku-! Kiekvieno lietuvio parei- mes. O vis dėlto reikia tai agentė, ne rusė, bet vokie-
mas buvo nutrauktas be jo- ivestą reži Uetu.
kios kaltes. Nežiūrint, kad t„je;„'etenka turėti iliuzijų 
Lietuva buvo deklaravusi J ’ 
savo neutralumą ir

ga sąmoningai paklusti tau- daryti, nes ir šiandien dar čių rašyloja, vadinasi, iš-, - • ’ ’ ’ --- l-.l-.r. l--- 1_1-a mote_

Į šį klausimą noriu atsa
kyti vieno įdomaus atsitiki
mo aprašymu.

Netolimoje praeityje, vietos vadovybėje atsistoju- daug žmonių yra aklų. ku- mokslinta, išauklėta m
_ siems organams, glaudžiai rie visų tų komunistų daro- ris! Ir ji yra nuosekli—taip no pįetų Vokietijos išgriau-

ir jos jungtis apie lietuvybės žįdį- mų biaurybių nenori maty- sakyti ir daryti turi kiekvie-1 miesto gatve žingsniuoja
o . ma iš nįus, budriai stovėti Lietu- ti arba nemato. Pirmie- nas komunistas, taip gaivo-icau tūlas lietuvis tremtinys,

vyraujant viešoje opini o e Lietuvos, tad visa Lietuvos vos išlaisvinimo sargyboje, Ki.««ieioC mifoe.ui ir Jam ir L-n- t— s; i—
PalaHkurnui TYakarM demo- jajsvinimo našta ir atsako- gaivinti viltis ir stiprinti pa-

kad išlaisvinimo kova galė- 
.1'* įii Kuti vztrlrtvaniama

šventai laikėsi, visuotinai v;,ik] 1 'o^^jama 
vyraujant —----- — ” J

kratijoms, Lietuvos Res- mvM krcnta ant š

Aš patsai, nors ir nešioju 
auksinius antpečius, bet 
biauriuosi jais ir mielai iš
mainyčiau į jūsų vargingą 
civilį apdarą.

—Tas yra lengvai pada- 
roda, atsakė abu vaikinai, 
mesk uniformą ir einam pas 
mus į D. P. stovyklą ir gy
vensi kartu tokį gyvenimą, 
kaip kad mes. Ten pas mus 
nerasi nei prabangos nei 
turtų, bet turėsi ramią są
žinę.

—Ne, mieli tautiečiai, at
sakė raudonas karininkas, 
man tas neįmanoma pada
lyti nors ir labai norėčiau. 
Ten liko mano žmona, vai
kučiai ir seni tėvai. O ar 
jus žinote kas jų laukia 
man negryžus? Jie išžudytų 
netik mano šeimą, bet ir vi
sus pirmos ir antros eilės 
mano gimines. Juk man pa
sakyta į čia vykstant: “Jei 
negryšį —žus tavo keturias
dešimt artimiausių kraujo 
giminaičių”.

Dabar mums aišku, kodėl 
gryžo pulk. Tasajovas pa
aukoti savo gyvybę. Gryžo, 
kad savo kraujo kaina iš
gelbėtų savo mylimos šei
mos ir artimųjų galvas iš 
Stalino kartuvių kilpos.

Urbonas.
Anglija, 6. 8. 1948.

įtu/Drvvcfc Įr rnuua t,
siems — tai išmislas, piktas ja ir daro
šmeižtas, antriesiems — tai munistai. __________

laimėti. a^kirų pareigūnų kaltė, o Štai Sovietų Sąjungos tei- uniformuotu

Amerikos ko-|jam čj kartą pasitaikė 
staiga akis-akin susidurti su 

rusų
Egyptiečiai syrupą vadi- 

juodas medus.”
gaiv

gele-' siryžimus kovai laimėti, atskirų pareigūnų kalte, o štai sovietų Sąjungos tei- uniformuotu rusų karinin- 
Laisvės saulei užtekėjus, blogų pareigūnų, girdi, vi- sės reikalams nagrinėti žur- ku. Žinoma jaunuolis krup-
kiekvieno lietuvio šventa sur yra. Pirmuosius, kaip nalas “Sovietskaja justici-Į telėjo staiga išvydęs prieš

1937 mt. rašė: “Mes save stalinišką padarą ir nė
nugalėti tą saldų, labas nesakęs spaudė mik-

’’ Bet koks buvo 
kada jis at- 

kad minė-
_ .......... ,_________ pakeitė savo kryp-

politinis organas liekas; K. Kupčiūnas: K. menų darbas, bet tai gludi liūs, todėl ten isi šiol nebu- tį ir seka jo pėdomis. Tau

SIOSpublika 1940 biiželio men. £jngg uždangos pusėje esan 
15 dieną buvo sovietų ka
riuomenės okupuota. čios tautos dalies.

Šį aktą pasirašiusieji tau- pareiga kuo veikiausiai gri- yra sakoma, tik grabo len- ja 
\ + Vi’nninfrni rtoci-i i I». tll iŠlvCrins hpt JintriPli tUl'lSis agresijos 

Lietuvą ne pripuolamai į 
ko, bet buvo 
tartas ir suplanuotas 
tyse tarp Vokie 
vietų Sąjungos.

Ši aktą pasirašiusieji tau- lietuvių tautos valiai reikšti Bielinis: 
tos atstovai, priklausantie’i ir suvereniniai *’

i įausias
A. Sugintas; V. 

atstovauti Jočys; Vacį. Kletakaitis; 
visoms demokratinėms poli- politiniams Lietuvos reika- J. Makauskas; J. Kardelis:
tinėms partijoms, iškilmin- lams, ligi kraštą atvadavus, V. Vaidotas; P. Karvelis; patieksiu k<
gai Lietuvos vardu pakar- galės būti demokratiniu bu- J. Kaminskas; V. šmulkš- faktus, kuri
toja visam kultūringajam du sudalyta valstybės val-
pasauliui savo metu tautos džia.
vardu pareikštą griežta pro- VLIK-as yra apjungęs ne 
testą prieš Lietuvos valsty- tik visas politines grupes, 
bės okupaciją. laimėjusias Lietuvai nepri-

Laisva Lietuvos Respub- klausomybę po pirmo pa- “Dėdė iš Žaliukų Sveikina., 
likos organų veikla yra nu- saulinio karo, bet ir rėžis- Siūlė Žemės, Neėmiau” vaidinęs didelį 
traukta nuo momento, ka- tencinės kovos organizaci-Į Drg. A. B. iš Michigan tarptautinė

tys, J. Valaitis.

Laiškas is Lietuvos

pačioj komunistų dabartį- y° taikoma jokia amnesti-. tietis nejuokais paspartino 
nės tvarkos esmėj. Ja> kurios jau kelis kartus žingsnius išgriauta apytušte

Tuo tikslu ir aš ši kartą atidarė duris tukstantims' gatve, nes Vokietijoje ar 
kelis gyvenimo plėšikų, vagių ir kitokių Austrijoje juk tankiai pasi-
ie pavaizduoja kriminalistų, bet neišleido I taikydavo pabaltiečių ar ki-

komunistų doros supratimą, laisvę nė vieno politinio ka-'tų tremtinių pagrobimai.
Dabar Meksikoj gvve- dnio, kurių tūkstančiai sėdi Musų vyrukui prašvito akys, 

nantis Gustav Rigler, jau ne už padalytus nusikalti-! kada jis gatvėje priešais
prieš Hitlerio laikus žino- mus, bet vien už įtarimą ki- j pamatė savo pažįstamą
mas Vokiečių rašytojas, .galvojant negu tuo me-'draugą taip pat lietuvį ir 
Ispanų pilietinio karo metu tu galvojo partijos viršūnės, abu nusprendė prieš perse- 

vaidmeni

na

Šimtas metų atgal, kuo
met Jungtinėse Valstijose 
gyvybės apdrauda buvo da 
naujas dalykas, o iš vaka
rų pusės gręsė nemažas pa
vojus nuo indėnų, tada The 
Mutual Benefit Life Insu
rance Co. savo kontraktuo
se (policy) nusakydavo, 
kad persikėlus per Missis- 
sippi upę ir tenai ištiktas 
nelaimės, apdrauda nebus 
išmokėta.

Per 12 pastarųjų metų iš 
viso išradimų U. S. Patent 
Office užpatentavo tik 48 
nuošimtį. Visus kitus at
metė.

da pasekmėje Lietuvai įtei- jas, aktyviai pasireiškusias valstijos prisiuntė mums 
kto ultimatumo 1940 metų nūdieninėje kovoje. VLIK- įdomų laiškelį iš Lietuvos, 
birželio mėn. 15 dieną so- as per visą savo egzistavi- Laiškas trumputis, bet tik- 
vietų kariuomenė padarė mo laiką sėkmingai yra va- rai “Įdomus skaityti”. Rašo 
Lietuvon invaziją. dovavęs išlaisvinimo kovai: giminaitė:

Nuo šio meto visi oku- jis ją turi tęsti ir garbingai Mielas Dėde, 
puotosiog Lietuvos vardu baigti. . į xors gyvenu’ ne kartu su

mama, bet tur būt jau bu
vo toks supuolimas, kad bu
vau namuose tuom kartu, 
kaip gavom nuo tamstos 
laišką. Musų namai išliko 

i sveiki per karą. Norėčiau

ilgus
metus buvo komunistų par
tijos narys, bet išgyvenęs 
daug skaudžių patyrimų, 
persiskyrė su savo senais 
idėjos draugais. Ir ką gi 
manote! i rieš jį komunis
tai pradėjo biauriausią vie-

brigadoj.
O štai faktas iš Lietuvos kiotoją pavartoti jėgą. Bet 

gyvenimo. 1940 mt. vasara, to neįvyko. Rusas karinin- 
Firmosios bolševiku okupa- kas gryniausiai lietuviškai 
cijos pradžia. Dideli areš- ir draugiškai užšnekino jau
tai. Suimamas ir X, žino- nuolius ir pareiškė pažinęs 
mas krikščioniškosios vi- savo tautieti iš įsegto švar- 
suomenės darbuotojas. Ilgi kę trispalvio ženkliuko. 0 
tardymai, “pasikalbėjimai”, vijęsis dėlto.
Vieno tokio “pasikalbėji- pakalbėti ir

Anot statistikos, Jungti
nėse Valstijose yra 5.150,- 
000 vištų ūkių, kuriuose yra 
apie 423,000,000 vištų.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,300.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $3.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuosg*mie- 
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas’lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

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

Vyoming valstija turinti 
kad norėjęs! 3,800 ūkių, kur veisiama 

r_______ pasidalinti) vien tik avys. Vilnų pro
są ir slaptą šmeižto kampa- nio” metu paaiškėja, kad draugiškai laiko įspūdžiais.| dukcija siekianti apie 30,- 
niją — nebuvo tokio nusi- tardomasis dažnai padeda- Išsikalbėjus plačiau jis pa- 000,000 svarų per metus, 
kaitimo, kuris nebūtų bu- ves Smetonos laikais ir ko- reiškė sekantį: J» D. T.
vęs jarn primetamas. munistams kaliniams — su-

Rigler šaukėsi Į \ okiečių šelpdavęs pinigais, pagydy-
------------ davęs, išdubdavęs lengvai

ką parašyti, kad jums skai- tai vėl rašyk ant mamo- kaliniui reikalingą sveika- 
ti butų idomu. Gvvenam vardo, greičiau bus galima pažymėjimą (mat, tar- 
taip, kaip ir seniau.’ Dabar gauti, kaip kad į kaimą ra- Imąsis buvo gydytojas) ir, 
visi Lietuvoje gavo žemės šant. Geriausių linkėjimų t- t-
kas tik norėjo, man irgi siu- dėl tamst,". K. 'Kodėl taip darei, juk
“ ' nesi komunistas , paklausė

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

lė, bet aš nenorėjau, nes ne
moku jos dirbti. Dabar gy
venimo lygis pas mus paki
lo daug aukščiau negu prieš 
karą, ir S. su D. negali di
džiuotis
ukiu 
Dėdis 
tamstai 
mų.
išgriautas karo laiku, "bet Tarp 
Žaliukių kvartala. iiliko apie 
sveikas. gy^i

Kaip Juozienė su savo 
vyru gyvena, ar tankiai su- kur tie u 
seinat? Kad rašysi laiška neparaš"

Tai ir visas laiškelis. Gi- tardytojas, 
minaitė norėjo, kad man ^.s tai dariau kaip krik- 
butu “idomu skaityti”, bet ><i<»nis. Kaip nepasigailėti 
negali ‘atvirai papasakoti, žmogaus, kuris, gal būti už

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 490 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5* 2 formato, kaina $3.00.

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

uRinink?

masis.
“ Taip ir reikia, 

už tokius dalykus 
stato”, šaltai

i ,raudinių frazių 
gyvenimo lygį” para- 
k'.>d artimi giminės 

nebeturi ūkių, o no,s
ai, tai taip ir tardytojas. 

A. B. Taigi tas

Pas mus 
prie sie- 

kalbėjo

išprusęs (o jis,

KELEIVIS
636 Broad way, So. Boston 27, Mass.

/
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Aleksas Smeltyniškis.

Baisi Draugo Mirtis

—Turėk kantrybės, Ra-' 
muti, paaiškinsiu vėliau.

Užkulisyje esantieji kon
certo rengėjai svarstė susi
dariusią padėti ir baimino
si, kad šis Įvykis nebūtų pa
skaitytas kaip tam tikra de
monstracija. Svečiai skirs
tėsi nepaprastai pakilusia 
nuotaika. Užkulisyje Ra
muti sveikino visi koncerto 
programos dalyviai, tačiau 
dauguma širdvse jausdami, 
kad visa tai nepraeis NKV- 
I) nepastebėta.

Ramutis su Skirmante tuoj 
apleido teatrą ir atsidūrė 
šalčio sukaustytoje gatvėje.

—Kur apsistojai, vaikuti

šaukė “bis”, bet Ramutis 
tisuoti nebeišėjo.

Po Ramučio sudainavo 
dvi rusiškas, sovietiškas
daineles “Ramybės" ręsto- mano brangus? — jausmin-į 
rano dainininkė, kuriai ka- gaį pasiteiravo Ramutis, 
tučių buvo tik iš mandagu- stipriai spausdamas Skir-

(Tęsinys)
Sunku buvo sudaryti pro

gramą, nes niekas iš daini
ninkų nenorėjo dainuoti so
vietinių dainų, o be jų, aiš
ku, leidimas nebus gautas.

Pristačius programą, ko
misaras kai ką išbraukė, ži- mo. Tuo pirmoji programos mantės parankę.V • J • — “  - 1-. «■» V C* - - d . X.. ~dalis buvo baigta. -Studentų bendrabutyje,noma lietuvišką, įraše ru
sišką, ir pareiškė, kad salė
je tvarką prižiūrės komuni
stų jaunuoliai. Ir vietoje kino Ramuti kaip geriausi 
koncerto 16 vasario, leidi- šios dienos dainininką, tik * 
mą davė vasario 21 dienai, apgailestavo, kad Ramutis atsakė Skirmantė.

Koncerto dieną rengė- nepasirinkęs sovietiškų dai-‘ —Tai buk gerutė ir ly- 
jams darbo buvo begalės, nelių. kurios esančios daug j dėk mane iki kambario, nes 
tačiau visi dirbo su pasi
šventimu ir todėl visos kliū
tys buvo nugalėtos. buvo toks lietuviškos dai- iš tėviškės padangės, iš ku-

Tik kelioms minutėms nos paneigimas, bet dantis no? tur būti tik šiandien at
laiko likus iki koncerto, sukandęs aiškinosi, kad ru- skridai, prašė Ramutis. 
Ramutis per uždangos kam- siškai dainuoti dar negalįs., *Bus daugiau»
puti žvilgterėjo salėn i pir- nes esąs visai silpnas rusų,
mutines vietas ir jose pašte-; kalboje. DEL STRAIPSNIO: “MO-
bėjo visiškai negeistiną sve- Antrąją programos dalį TERIS VICE - PREZI- 
eia — komisarą su žmona, ir bendrai koncertą baigti DENTĖ.”
Be to, sėdėjo du raudono- teko Rainučiui. jausmingai’ --------
sios armijos karininkai, taip sudainavus: "Kur banguoja Aš čia noriu pasakyti sa- 
pat su žmonomis. Nemunėlis, kur Šešupė mie- vo nuomonę dėl Onutės Ku

šį “radinį” Ramutis tuo- la plaukia”, šį syk. svečiai bilienės straipsnio “Moteris 
jau parodė ir kitiems rengė- šaukė “bis” ir taip trypė Vice-Prezidentė,” kuris til- 

kojomis, kad dundėjo visa pO šiame skyriuje tūlas lai-

Pertraukos metu komisą- pas Birutę, su kuria ir kon 
rag atėjęs užkulisin pasvei- certan drauge atvykome, — 

stipriai spausdama po savo 
pažastimi Ramučio ranką

gražesnės, negu lietuviškos, tikiu, kad daug ko malo- 
Nors Ramučiui ir šlykštus naus turėsi man papasakoti

jams. Tas jiems taip pa; ne
padarė gero įspūdžio, bet 
privertė dar kartą peržiūrė
ti programą.

-alė. kas atgal. Tunu pasakyt,.
Vieną, antra ir trečią kar- jOg aš norėčiau matyti mo

tą Ramutis buvo priverstas teri Amerikos vice-prezi

samdė tam reikalui daini- ninkais 
Rinke iš “Ramybės’' ręsto- Ketvirtą

į partijos nominuoja 
nesigaili delnų, kandidatus tik vyrus, 

kartą Remutis iš- Bendrai, publika yra įsi-: 
rano, kuri turėjo padainuo- ėjęs pakvietė akompanistą tikinusi, kad" moterys kras-i 
ti keturias rusiškas daine- sėsti prie pianyno ir prade- tui valdyti netinka, nes joms: 
les, o studentų kvartetas jo dainuoti: “Lietuva bran- daugiau rupi mados, negu 
dvi: viso šešias daineles. gi, mano tėvynė". i valstybės reikalai. Kiek lai-

Scena atsidarė. Salėje ty- Salėje įsiviešpatavo kapų ko atgal pati Onutė rašė! 
la. Į sceną išeina Vilniaus tylą, gi Ramutis taip jaut- "Keleivy”, kad Šios šalies; 
universiteto studenčių okte- riai dainavo, kad ir pats moterys niekuo daugiau ne- 
tas. Po kiekvieno išpildymo jautė, kaip gaida plaukia iš įdomauja, kain tik pasipuo-' 
salė ūžia nuo katučių. Vė- jo širdies gelmių. Visa salė Šimais, kad tik vyrai į jas 
liau išstoja Kauno universi- sustojo ir drauge su solistu žiūrėtų.
teto studentų kvartetas, ku- ėmė dainuoti. Aš pats esu tos nuomo-
ris padainuoja ir vieną seną Salėje esantiems sve- nės. kad moterys. gavusios 
rusų liaudies dainą. Po to čiams atsistojus ir ėmus dai- lygias teis_-s su vyrais, nei 
scenoje pasirodo Ramutis, nuoti, priešakyje sėdįs ko- kiek progreso nepadarė. Aš 
kurį salė pasitinka audrin- misara? ir raudonieji kari-į sakysiu, kad jos padarė 
gaiš plojimais. Grakščiai ninkai iškart nesusiorienta- daugiau blogo, nes dažniau- 
publikai nusilenkęs, Ramu- vo kas įvyko, bet likę sėdėti šia balsavo taio, kaip jų pa
ti? pradėjo: “Oi greičiau, vieni, pasijuto nepergeriau-! rapijos kunigėlis patarė. Aš 
greičiau skriskit, debesė- šia, todėl ir jie su savo žmo- septynerius metus gyvenau' 
liai.” nomig atsistojo ir stovėjo pne vienos bažnvčios ir j

Švelnus lyrinis tenoras už- iki buvo baigta daina. mačiau, kaip rinkimų die- 
burė klausytojus. . Ramutis Baigiant dainuoti, su gė- noj pryčeris vežė savo pa-
dainuodamas pastebėjo, bų puokšte užlipo Skirman 
kad pirmoje eilėje sėdįs ko- tė Mintautaitė ir įteikė ją 
misaras ypatingą dėmėsi at- Ramučiui. Ramutis nusilen- 
kreipė į jį. Baigus dainą, kė sustojusiai publikai ir 
publika" sukėlė dainininkui dingo užkulisin, nusivesda- 
ovacijas. mas ir Skirmantę. Publika

Salei kiek aprimus, Ra- bangavo, tačiau Ramutis 
muti? klausytojams “pado- daugiau nepasirodė. Tik iš
vanojo” antrą dainelę: ėjus užkulisin, Ramutis 
“Kur bakūžė samanota, ku- kreipėsi į Skirmantę: 
rioje gimiau”. Ilgai salė —Kaip tu čia atsiradai?

GRAŽI LEIDE, DIDELIS CIGARAS

Ponia Karen Koch, kuri yra ministeriu Švedijos val
džioje, lankėsi New Yorke ir po vieno bankieto ji nu
stebino svečius tuo, kad užsirukė storą cigarą. Ug
nies cigarui užkurti jai duoda New Yorko majoro pa
dėjėjas V. Impelliteri. Mrs. Karen Koch čia lankėsi 
minėti 100 rnetų sukaktuvių, kaip švedai pradėjo ma
siniai važiuoti į Ameriką.

rapijonkas balsuoti.
Onutė sako, kad yra mo-, 

terų, kurios užima aukštas; 
vieta? politikos ir mokslo Į 
srityse. Aš tą žinau ir keletą 
tokių moterų asmeniškai 
pažįstu. Bet jos gyvena atsi
skyrusios nuo paprastų mo
terų ir neturi su jomis jokių 
reikalų. Nesenai man teko 
susitikti su Ohio Moterų 
Astronomijos Mėgėjų Drau
gijos sekretore. Miss Virgi- 
nia Burgės. Aš jos paklau
siau. ar daug moterų lanko 
iusų didelę observatoriią? 
Nedaug, sako ji. O jei ku
rios ir ateina, tai nelabai 
žvaigždėmis įdomauja. Pa
žiūri į teleskopą, ir tuojaus 
atsidaro savo rankinuką, iš- 
-iima veidroduką ir pud
ruoja sau nosį, dažo lupas,, 
taiso plaukus, kad gražiau 
šrodytų, negu žvaigždės 
dausose.

Taip yra su moterimis vi
sur ir visada. Joms rupi vi
sų pirma pasipuošimas, kad 
gražiai išrodyt. Nauja skry
bėlė ir nauia šlėbė, tai svar
biausi dalykai pasauly, o vi
sa kita — menkniekis. Gal 
aš ir klystu, bet mano aki
mis žiūrint, tai 30 metų at
gal moterys buvo pažanges
nės ir daugiau rūpinosi vi
suomenės gyvenimu, negu 
dabar. Jos neprogresuoja,
bet regresuoja. S. K

AR MOTERIS BUS VICE-PREZIDENTU?

Prezidentas Trumanas praeitą savaitę sakė, kad jis 
sutiktų, jei Mrs. F. D. Roosevelt butų kandidatė į vi- 
ce-prezidentus. Ponia Rooseveltienė vėliau sakė 
spaudos atstovams, kad ji nemano “runyti”. Paveik
sle matyti prezidentas Trumanas ir Mrs. F. D. Roo
sevelt viename pasikalbėjime.

Petro Praeitis.

Oi putė, putė rytų vėjalis;
Oi vyjos, vyjos Petrą ruskelis: 
į Vokietiją, į blogą šalį.
Kur musų žmogus gyventi negali.

Palikęs žmoną ir vaikus savo,
Kad ir toliausia, Petras važiavo,
Kad tik pabėgti nuo raudonųjų,
Kad nepatekti į rankas jųjų.

Bet pagyvenus bavarų šalyje,
Kur visą vasarą lietus nelyja,
Kur derlius menkas, duonos permaža,
Tremtinį žmogų dar toliau veža.

Tas yra aišku visiem šiandieną —
Po nakties būna visuomet diena.
.Itti tik I iatuvu ninc iiiuc ltricvj kiltu

Storasis Petras čionai nedžiūtu.
virr

Stalinas “tėvas" kai sužinojo,
Iš Maskvos šaukė ir ranka mojo: 
“Sugryžk, Petreli, į savo šalį,
Tavo vaikučiai gyvent negali.”

“Laisvės tu metais savanoriu stojai;
Tu prieš bolševizmą narsiai kovojai, 
Nors žemės sklypeli gavai neblogą. 
Dabar trankaisi po svetimu stogu.

“Atsižadėjai tėvynėn tu gryžti.
Tave bekviesdams galiu aš ir plyšti.
Tau viską šiandieną aš dovanoju.
Tau gi negryžtant kasdien aš raudoju.

“Ir manifestą turiu tau parašęs.
Ir gilią duobę turiu jau iškasęs.
Tave tėvynėn kasdien vis šaukiu, 
Kasdien prie duobės tavęs vis laukiu...”

Sudieu, Lietuva, brangi šalele.
Storasis Petras gryžti negali;
Išsižadėjo vaikučių savo 
Ir britų žemėn jau išvažiavo.

Pi •ie pat Atlanto, plataus vandenyno,
Kur Petras gyvena, Stalins nežino.
Gali iis šaukti, visa gerkle rėkti — 
Storojo Petro negalės pasiekti.

Petras vis trankos po svetimą šalį,
Nes gryžti tėvynėn jis da negali. ’’
Jo nevilioja raudonasis rojus.
Kur i ūsas naudoja musų artojus.

Kada mus tėvynė laisva pasiliks,
Kada tenai ruso nei vieno neliks/
Kada komunizmas visai subiręs

Tada tik mus Petras sugryžti galės.

Anglija, 19 i8.
J*: >V|< 

Storasis Petras.

APIE VALGIUS.
Kepti kiauliniai mi surhim

6 kiaušiniai.
2 šaukštai tauku.- 
6 apskritos bandukės.
6 riekutės sūrio.

'Keleivio’ Knygos
| MONOLOGAI IR 
! DEKLAMACIJOS

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ ,

| Arba komunistų .diktatūra faktu! ir’juokTg^mo“

i S ^iemTkZ* TuJsiSLs kSS* ir dekTnJijU.J Visokis temos:
Rusija nesusiatria su kitomis valsty- darbininkiškos

1....1npnorį įsileisti tautiškos, humoristiskos ir laisvama- 
ba'ižiurčti kaiu ii niškos- Visos skambios, visos geros, osi? Ar yra Rusijoj laivė? ar £"ka visokiems apvaikscioj,mums, 

demokratija, kokie darbininkų baltams koncertams ir t.t. Antra 
... ’.i: pagerinta laika. Kaina ........... t

į iš kitur žmonių 
j tvarkosi ?
yra dem-------- __________ ______ ___

Į uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų PaK^rlnta 
pragyventi? Dabar rusai sako kad DŽIAN BAMBOS SPYČIAI 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. ... , . „ . ,
Rusai dabar Lietuva valdo, tai kas Ir kitos fones. Daugiau juokų, ne
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 8U. Amerikoj munsaino. Šioje kny- 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- te,)pa ..*?* •- Bambos
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa- ei^es» . pasikalbėjimai, hu-
kymus į šiuos klausimus galėsi gau- moristiški straipsniukai ir juokai, 
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. Antra pagerinta laida. Kaina 25c. 

puslapių didumo. Kaina 50 centų. SfR'ĮĄ| IZMQ TEORIJA
DELKO REIKIA ŽMOGUI Šis veikalas trumpais ir aiškiais
CPPT 1D VAfrVT? faktais parodo, kaip iki šiol keitėsiUfcK 1 IK V ALG I T. draugijos formos, ir kodėl turės bu-

’ valgyt ir gert reikia dėl to, kad ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 
1 norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai- NIHILISTAI 
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 

I mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly- 

. kų ? Kodėl jam reikia riebalų ? Ši- 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ........................................... 15c

25c

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 y pa tos. 25c

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

žmonės kuria per amžius? šį intri

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa-

guojantį politiskai-ekonomišką klau- rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
šimą aiškina garsusis Vokietijos so- tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 

K&T’ “”r<’tlkas Karf K*i‘į KOKIUS DIEVUS ŽMONES
KUNIGU CEUBATAS G4I‘“NO «NOV*«?

, v įšoktuose kraštuose žmones gar-
Ši knygelė parodo, kodėl Romos bino įvairius dievus. Dievų garbini- 

popieziaus kunigai nesipačiuoja. Čia „ias keitėsi. Rodei? Kokius dievus 
išaiškinta visa jų bepatystės istori- garbino musų oočiai? Kokias 
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- ‘
kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kua. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina ..............................................

MATERIALISTIšKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

Ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuo- 
jama. Kaina .................................. 25c

ziny-
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmones 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Čia yra 
"C sudėtos įvairios lietuviškos dainos 

apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................... $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00ŽEMAITĖS RAŠTAI

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-į JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razhaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
avo bu- 

knyga.
Kaina........................................................ 25c

na žymiausių lietuvių rašytojų ? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, i• •• .... . . ,gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip JI® įgijo valdžią ir pasalino :

ilinnai kitu VUSIUS draugus. Mbai (domitūkstančiai ir milionai kitų moterų.
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. Į 
uOS apv^anvs yFS tinFSS j; y V£7i i 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- Į DIEVĄ?
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
apraše. Žemaite yra daug rastųpa- negali tikėti. Pilna argumentų, ku-
ra.s,.u®1 Lietuvoje ir Amerikoje. Re- rjų nesumuš joks jėzuitas............20c
lenus parduoda jos rastus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi LIETUVIŲ KALBOS
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- fp am \TIK \
se raštuose ji gražiai aprašo, gra-
žiai pajuokia ir gražiai pagiria niu- Pritaikyta Amerikos lietuviams, 
sų gyvenimo būdą ir musų papro- Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- tinkamai išmokti savo tėvų kalba, 
stos rašytojos parašu, taipgi paveik- o senimas irgi dažnai nori pagilint

KOIIEL. AS ALUMI

šiai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu- 

Į lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- 
; riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ....................................... 50c

savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi. 
Kaina tik ....................................... «1.«M>
LYTIŠKOS LIGOS

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25cPAPARČIO ŽIEDAS

1 Ir keturios kitos apysakos: (lj 
i Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi- 
tria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose SOCIALIZMĄ, 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki -- T m t
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c , paraše L. Blumas. Trumpas ir aiš

kus socializmo aiskimmąs...........25c.
^GLIŠKAJ-UETUVIŠKAS KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
ŽODYNAS PERSISTATYDAVO ŽEME?
arDS žX SS ^n£|leiS’’ —ės filosofų da-
Mes kasdien girdime daug angliškų . aT*’

žodžių, bet dažnai nežinome, kaip; k £ ?- į.k?a.: AT^ra
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam ■. k • 3‘a«
reikalui yra reikalingas geras žody SSšė Z Atek’S Ka^na
nas. Taipgi kas tun giminių Europo- se AleKsa- Eama ............ 10c
je ir nori jiems pagelbėti angliškai SOCIALIZMAS IR RELIGIJA 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. S3.00 

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO? |TABAKAS

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo- Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
nas gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro- kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad daugelį iš gyvenimo patyrimų para- 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir'šė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c
ši knyga parodo, kodėl taip mano- Į "Keleivi* ” 636 Rmarlurav 
ma. I^bai įdomus ir pamokinantis ™ ® Droaaway,
skaitymas. Kaina .......................... 25c 2>O. DOSton 27. Mas*.

TAVO KELIAS I

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina ........................................ 10c

Mamytė Labai Dėkinga

gimtadienio pro-\ 
i ioi “K" oi p? vi ” '

eiuje, iki suris sutirps. Kar
tu sudėk ir likusias bandu
kes. Tuo tarpu iškepk kiau
linius ir sudėk juos ant tų 
bandukių, kurios be sūrio. 

Svogūnas supiausty tas Ant kiaušinių padėk po rie- 
riekutėm. kūtę.svogūno, pabarstyk pi-

Druskos ir pipirų. . | Pirais ir druska. Ant sūrio 
Čili soso ir sukapoto pi-'duok po lašą čili soso. Prie- 

kelio. ' (‘u.i . duok pikelių. Valgyt
Perpiauk oandukes per- reikia karštus.

pus ir sudėk keptuvei), plok- - ----- -----------------------
sčiom pusėm aukštyn. Ant “Keleivyje’* madinga yra 
viršaus pa !ėk pp riekutę daryti visokiu* biznio skel- 
surio ir kepink karštame pe- binro* ir pajiežkojimoa.

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

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

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedalyti? 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. Broodway, So. Boston 27, Mass.
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Iš Plataus Pasaulio
______________________ Ji

Pagalba Kinijai Komendantūra “Kaput”
Amerika ir Kinija pasira- Berlyne rusai galutinai 

šė sutarti, pagal kurią Kini- pasitraukė iš bendrosios 
ja gauna is Amerikos pa- aliantu komendantūros, ku- 
galbos už 400 milionų dole- ri seniau valdė Berlyno mie- 
į iu. Sutartis pasirašyta Ki- stą. Dabar visai nebėra ben- 
nijos sostinėj Kankine. A- droš visų aiiantų valdžios 
merikos kongresas jau se- Berlyno mieste, o miesto 
niau buvo nutaręs duoti Ki- taryba nežino, kurio iš 
nijai pagalbą _ jos kovoje aiiantų klausyti. Rusai tyčia 
prieš rusų remiamus komu- sudarė Berlyne anarchiškas
įlįstus.

Korejos “Elektra”
Rusai nutraukė elektros 

srovę iš šiaurinės Korėjos į

sąlygas,I /.i<eiau iš ten bėgti
kad aliantai erei-

Filipinų Reformos
Amnestuotas Filipinų vai-

KELEIVIS, SO. BOSTON

TRYS ALIANTŲ GALVOS DŪMOJA kių orlaivių, kurie gali ga
benti po 5 ar 7 tonas viso
kių krovinių. Anglai turi 
jau 100 orlaivių, kurie ga- 

(Pabaiga) žinkeliuose matėme daug bena nuo 2 iki 6 tonų krovi-
Kaliniui numirus jis buvo kariuom e nės transportų. nįų Anglai mobilizuoja dar 

laidojamas čia pat prie la- Mes važiavome gana ra- 100 sunkiųjų orlaivių. Ame- 
gerio. Žiemos laike niekas miai, niekas neklausinėjo, rikiečiai irgi traukia dau- 
lavonų neužkasdavo į že- kur važiuojame. Aš važia- gjau orlaivių.
mę, juos išmesdavo prie la- vau spalių (octoberio) mė- j Berlyną reikia nuga-
gerio ir laukdavo pavasa- nesj ir tada buvo didelė su- benti per dieną ne mažiau,
rio. irutė ir gelžkeliuose ir, tur kaip 2,000 tonų maisto ir

Kada mane atvežė į la- būt, visoje Rusijoje. kitų reikmenų. Amerika ir
gerj čia dar galima buvo Bevažiuojant man j lenkų Anglija tą gali padaryti, 
duonos pirkti. Karui prasi- kariuomenę pritrukau ir pi- Maisto j Berlyną jau prista- 
dėjus duonos kaina pabran- nigų ir duonos. Iš bado nu- tomą, kiek reikia. Bet bus 
go iki 10 rublių uz svarą, tariau eiti ubagais per kol-jsunkumų su anglimis, kurių 
Mums už darbą mokėdavo chczus, nes kitaip bučiau miestui būtinai reikia. A- 

merikiečiai jau turi nužiu-

Aš Buvau Vergijoj

Trijų vakarinių aiiantų karo vadai Vokietijoj (is kai
rės i dešinę) generolas Lucius Clay, britų generolas 
Sir Brian Robertson ir francuzų generolas J Piene 
Koenig, susirinko Frankfurte, vakarinėj Vokietijoj, 
pasitarti apie sujungimą trijų vakarinių \ okietijos 
zonų i vieną Vokietijos valstybę.

pietinę jos dalj ir dabar stiečių vadas, Louis Taruc, 
skelbia, kad amerikiečiai kurs dabar sėdi kongrese,' 
pietinėj Korėjoj gali gauti kaipo pilnateisis jo narys, 
elektrą, bet turi dėl to kai- veda derybas su prezidento 
Rėtis su šiaurine Korėjos ru- Quirino valdžia dėl prave-
siškų lėlių “valdžia”. Ame- dimo žemės reformos Luzon _____________ ___ __ _
rikiečiai tos valdžios nepri- saloje, kur valstiečiai su ..
pažįsta, o- rusai neduoda ginklais rankose gynė savo savigarbos? Argi jie taip iš-' Gerbiamieji, 
elektros. , teisę j žemę. Valstiečiai rei-'sidėvėjo, kad gali kalbėti, Mano prenumerata

--------- kalauja išdalinti stambiuo- kaip vėtryčios, ir j kairę ir “Keleivį’ pasibaigė, todėl,
sius dvarus tarp bežemių. i dešinę ir vis kitokiu bal- kad Maikio Tėvas nejpultųStalino-Tito “Triksas”

Kai kurie Franci jos poli
tikieriai kilusi ginčą tarp 
Rusijos ir Jugoslavijos va

su

į po kelius rublius per mene- turėjęs badu numirti pake- 
jsj, bet ir mokesnis priklau- liui.
sė nuo “akordo”, kiek kas Rusų ūkininkai ar “kol- 
išdirbo, kokj darbą dirbo, chozninkai” gyvena labai 
žemiausias darbąs buvo skurdžiai. Bet žmonės nuo- 

, sniegas kasti, malkos piau- širdųs ir geros širdies. Nors moką, ką reiškia moderniš- 
ti, žemė kasti ir panašus:ir skurde jie gyvena, bet už kas oro transportas. Ameri- 
darbai. Aukštesnis darbas save alkanesnj pakeleivį vis l-Jo/.i-j,' «• nno-iui turi 
jau buvo prie lentų piovimo, sušelpdavo ir neišleisdavo 
prie lentų mieravimo, prie,1

rėję vietas, kur orlaiviais 
atgabentos anglis bus su
krautos.

Rusija Berlyne gauna pa

ko nors, 1 -

kiečiai ir anglai turi gerą 
praktiką, kaip aprūpinti 

nedavę. Senesni oro transpoitais apgultą
mašinų arba “kačegamėj” I žmonės manęs daug teirau- miestą. Virš 2 milionų gy 

už (prie inžinų). Darbas buvo davosi, kaip gyvena žmonės i ventojų gali būti sotus, gali
surušiuotas j 15 visokių ru- užsieniuose. Pasakodavau, būti aprūpinti viskuo oro
šių. Aš per mėnesį niekada i kaip mes prieš rusų užplu- transportais. Rusijos val-
daugiau neuždirbd a v a u, dimą į Lenkiją gyvenome, džia gali “paskaičiuoti”,

idrmu butu kad kas nore nūs amerikoniškus, už ku- kaip 4 rublius. Tai buvoskaip valgydavom, kaip že- kiek bombų gali atvežti tie
a'iknistu" " »o bolševikų riuos melddžiu panaujinti mano aukščiausias uždarbis mę valdėme Nakvynes pra- sunkieji orlaiviai kurie da-
asmmstų po ooiseimų nuoS , j „ kartais uždirb-! šyti nereikėdavo, nes patys bar gabena Berlynui mai-

vieną rublį. paklausdavo: “Ar turi nak- stą.
visokius darbus, vynę”. , _

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau lietuvių kilusių iš Suko- 

nių kaimo, Birių apskrities. Norė
čiau su jais susirašinėti. Prašau at-

j “zlastį”, prisiunčiu ketu-* • •! •*! v 1
Svečias iš Venecuelos

Venecuelos nrezidentas “oasiknistų

bės” komediją. Tie f rančų- aptarti ir įvairus politiniai plokštelę uždėjai, tokį gar- nės. Su gilia pagarba,
. •   • Til 1 • i * • • • ‘ 1 1 • •   1 •.I/* VnKn Psiclrsizai, matydami savo lioka-jbei ekonominiai klausimai 

jiškug Thorezus ir Dūdos, tarp-abejų šalių. Preziden- 
negali įsivaizdinti, kad kur tas Gallegos išbus Amerikoj 
nors komunistas galėtų kelti, kelias dienas.
maištą prieš Staliną.

są ir leidžia. Koveli*, 
New York, N. Y.

Laimės Paslaptis

Potviniai Kinijoj
Graikijos Karas

Graikijos valdžia skelbia.

Kolchozninkų valgis toks: 
bulvės, duona, “saldė” (ru-

_____ ___ _________ ginių miltų gira), ir druska.
John Puskunigis, Vokiečių-rusų karas man Karvių, kiaulių, avių man: siliepti šiuo adresu: (27)
Cleveland, Ohio! davė laisvę. Kaip tik tas ka- neteko matyti, nuosavų ark- K- ^““^veUndi oto.

_____  ras iškilo, tai tarp Rusijos 1«J kolchozninkai neturi tei-------------------------------------
Gerbiami draugai, ir Lenkijos prasidėjo dery- turėti. Jei kur yra ark-TJUTBUStoT
Siunčiu už “Keleivi” tris bos ir aš, kaipo Lenkijos pi- “ai, tai viso kolchozo. Peticijos Gavęmeafc. Kas man duos
uiunviu vz. i u‘ci,. .. ~ r..! m • , v » j _ apie jas žinoti, gaus >5.00 dovanų.

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

priskirtas prie ukrai- 
perėjau viso

kius lagerio bandymus.

Skaičiau p. O. Kubilienės dolerius ir vieną dolerį ki- lietis, buvau “amnestuotas” Taip elgetaudamas aš da-
lotovimnc lzoin Kiifi _____i _____ _____________ i_____i i»- kmiomoo nononil votiavun iki

Staigus upių potviniai Ki- kad jos armija vis labiau ir ę ‘ ;. J. . 7 ./t .
lijoj, Foochow provincijoj, labiau spaudžia “partiza- ir. ”O1 lU J?? 
nidarė žmonėms dideliu nūs’’ į vieną kalnu kampa Pa e 4 uz o 1

n iJ o J
pridarė žmonėms didelių!nūs’’ į vieną kalnų kampą 
nuostolių. Pranešimai sako, prie Albanijos sienos. Par- 
kad 1,00b žmonių nusken- tizanai darė kelis puolimus. iv.

patarimus, kaip būti laimin- tiems laikraščio reikalams, ir nuo bausmės už nepapil- važiavau iki Ckalovo miesto
gam šioje ašarų pakalnėje §u draugiškais linkėjimais, įdytus prasižengimus buvau (seniau Erinburk). Ten su- _____

-----mano: j Peter$o ’ paliuosuotas. Kada lenkų sitikau su giminaičiu Tarno- « Angiininkų sukimės parapijos,

tokius kil- Wondhavpn, L. I., N. Y.(generolas Sikorskis atvažia- šiunu ir su visa jo šeimyna.“Brokų'k»“8?ų iš vV»u«- 
vo į Rusiją ir ten sutarė Jis buvo girininkas ir buvo £

Aš Mary Gusčiutė-Ginkus, kilusi

mus ir gerus patarimus. 
Laimė yra keistas daly

kas. Sako, kad senais lai-
Gerbiamas “Keleivi’

. .„.o • tv • 1 nas seniau gyveno apie Boston*. Jiekurti lenkų armiją, tai mes 1040 metais išvežtas į Kusi- patys ar kas juos žino malonėkit*
T__ ______ •• ± C*-- narasvti šiun adresu* 1271

do, o 200,000 žmonių liko bet ne^jėgė sumažinti vy- vfenas’ar kok;
be pastogės. Sako, potviniai riausybės armijos spaudi- 
sugriovė 10,000 namų. mo.

KAS MUMS RAŠOMA
Kada Jie Meluoja? munistas man pasakė š.i- 

Musų lietuviški komunis- taip: Kas kam tarnauja 
tai yra “gudrus, kaip mu- mums visai nesvarbu. Mums 
sėlės”. Jie dažnai sako svarbu yra. kad jus netar- 
inums socialistams, kad mes naujate mums, o dėlto mes 
tarnaujame klerikalams, ir sakysime, kad jus esate rnar<Į<inin neturi Sako, kunigai jumis (sočia- “klerikalų pastumdėliai” ' U
listus) pasikinkė ir važiuo
ja į zakristiją...

Prisiunčiu čekį 3 dolerius Lenkijos piliečiai visi sten- ją- Su jais kartu pasiekiau parašyti m uo MaryUGmkus
uz “Keleivį”, o 50c. Maikio gėmės iš to lagerio pragaro Uzbekų kraštą ir ten pate- 

tai galiūnas gavo patarimą i Tėvui ant tikieto, kad atva- ištrukti- kau į lenkų armiją,
iš savo daktaro, kaip pasi-įžiuotų į Philadelphia, kur Prieš pat karo pradžią ir Lenkų armijoj Rusijoj 
gydyti nuo visokių iigų. Ka-:vyksta gjonio draiverio rin- J“ pradžioje į musų lageri buvo baisus badas. Karei- 
tarimas buvo toks: surask' kimai. Aštuoni kandidatai buvo atvaryta labai daug viai krito, kaip muselės, 
ir užsivilk laimingo žmo- bėga į tą vietą, bus daug lenkų, o jų tarpe buvo daug Viešpatavo ligos, ypatingai 
gaus marškinius! Tas kara- triukšmo ir reikia pridaboti. Lenkijos žydų, kurie čia pa- raudonligė (kruvinoji ar 
liūs pasiuntė pasius ; 1 j ----- • "< ■ •
pasaulio kampus 
mingo žmogau
lai ieškojo, o kai surado lai- baj reikalingas generolas leidžiami grupėmis po 10 ir Kai tik saulė nusileisdavo,
mingą žmogų, tai pasirodė, padaryti čia tvarką ir pri- 15 žmonių. Kelionei gavo- tai kareivius reikėjo už ran-
kad laimingasis žmogus daboti, kad neįvyktų muš- P16 P° keliasdešimts rublių kos vedžioti, nes žmonės

tynių.9 Nepamiršk atva- ’r P° kebus svarus duonos, pasidalydavo akli. (Višt----------- pajej,*“-Dabar tas karalius ar ga- žiucti į Philadelphia. leidžiant klausė: “Kur akis užpuola žmones dėl ne- 
jame

41 School st.,

(27) 

Roxbury, Mass.

APSIVEDIMAI
Ieškau apsivedimui moterį ar 

Iriną, ne senesnę, kaip 50 S5£t!f; 
turiu nedidelį ūkį, gerą darbą ir tur
tą, moku visokį darbą prie namų tai
symo. Esu našlys, gyvenu vienas, ne
toli Bostono. Prašau rašyti: (28)

V. S.
€36 E. Broadvvay,

South Boston, Mass.

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

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

I nuo gumbo, nuo geltligės, nuo 
ir nuo sukrekėjimo

J. P. Trakimas, norį vykti?” Galima buvo tikusio maisto, kada 
Woodbury H’ths. N. j’i pasirinkti vykti į Sverdlovs- nėra vitaminu).

'__  ką, į čeliabinską arba i Vėliau iš Uzbeku nesvei-
Gerbiama redakcija, čkalovų ir, pasirinkus, duoT kos šalies mus iškėlė per

.. . - . • , ... cv i........... Aš gavau nuog Tamstų dokumentas Kaspijos jurų j Persiją, kur _
cialistų liokajai ir tarnauja įdomu atsakymą, diktatoriui su visai mažiuku.laišką, kad mano prenume- lr bilietą. mus paėmė globoti anglai u ^kropu|o iiwj
Gijgaičiams, kaip imliai- zmones^nemoka gl™.i jie pel Manau tokių laimin- ratą pasibaigė. Ačiū už pra-1K^“' n^erovfe^utlės'^ba- krauio- CCTler’'iiM >»

ią,.Ką iu j^m. gų bu§ ir daugiau. J. V-as, nešimą ir prašau prabocyti,! iaken.°> tą1 P}r ngos, negeroves, meies, oa
tirais smo mo-! Stoughton, MasZ kad aš neapsižiurėjau. Da- mas ro^kls kurĮ pnvazta-idas ir vtsas tas utėlėtas Ru-

F Maikiui ant v?me.’ buvo Kirov- Miestas sijos “rojus”.
nogv didelis, apleistas, senas, ša- Tai tiek trumpai iš mano 
ę.; ’ ligatviai sugriuvę, nakčia patyrimų Rusijoj.OI UI* , •__ . i < • * i B----  j. Alpuka*.

. 4,® dar klau??.au’ ,ar. b°4- liūnas nebeturėtų tokio var sevikų laikraščių skaityto-1 - - - - ?

Žiūrint su kuo jie kalba, “žino’’ tiktai 
ju kalba vra kiloki. Komu- pakiši po akimi 
nistai toki dvišaką priekaiš- mentu, o atsisukę jau ir už-i 
ta vadina “taktišku manei- miršo, kas anksčiau buvo 
ru”. Tikslas vra supiudyti sakoma. Todėl mums nieko, 
katalikus su socialistais. * nekenkia, jei mes vieną

Aš karta paklausiau vie- kaitą sakome taip, o kitą! 
“7vmn”‘komunistą, kada karta kitaip!

yra vartojamos per 3000 metų, 
ir musų čemeryčia nėra suka
pota, bet yra tokia, kaip užau
gus. Supiaustykit čemeryčios 
gerą šaukštą, įdėkit į keiiškėlį, 
ežpilkit šiltu ar šaltu vandeniu 
ir už valandos galit gerti arba 
įdėkit unciją čemeryčios j bon
ką vyno ar stipresnio gėrimo ir 
galit gerti po valgių, čemery
čios svaras $1.35.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.
NUO UŽSISENfiJUSIv. ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENĮ 
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ 
negali ramiai sėdėti ir 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad painlmll 
tą niežėjimą ir spaudė jimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
I.EGUIO Ointment. Jų gydomos 
ypatyliės palensrvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligoa 
vadinamos ATHI.ETE'S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančio* ir 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. I.EGU- 
1,0 Ointment suteiks 
jums pagclbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Ix*gulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite moneyj 
orderį į: (42)

LEGULO. D^rt. J,
<547 W. 14th Street,

CICERO 50. ILL.

bar prisiunčiu

Skaitytoją Balsai ^-<1,
ir 50c. Si/godo^ TomeI nmTSe

FtRt Winfkor Hill Ct bai lludnas ir skurdus. Prie East Wind.-or Hill, Ct..kepyk]y maUme jlgas ny
vargusių žmonių eiles. Eilė- 

Gerbiami 'Keleivio” lei-į se stovėdavo žmonės pasi
dėjai,

Gerbiamasis Maikio Tėve, 
Gavome nuo Tamstos pa-

ną “žymų' komunistą, kada kaitą kitaip
jie meluoja, ar kada sako, Gal jiems tas ir “neken-j _____________
jog katalikai tarnauja so- kia’, galas ten žino. Bet as viestką, kad pasibaigė mu- 
cialistams, ar kada tvirtina, kaltais parmsliju. argi tų ?ų prenumerata. Taigi pri- 
jog socialistai tarnauja ka- bolševikų tarpe nėra žmo- siunčiame penkinę, tris už 
talikams? Tas gudrus ko- nių, kurie turi šiokios tokios Į prenumeratą, o du doleriu 

Tamstos patarnavimą.

Skaitykit Naujienas

“očiščenos”

Orlaiviai Gabena 
Maistą Berlynan

Į vakarinę Vokietiją ame- 
keisdami, kai vienas šeimos rikiečiai ir anglai sutraukė 

Siunčiu Jums $10 čekį už:narys nesulaukdavo duonos, daug sunkiųjų transporto 
Skaitydamas popierių patė- laikraščio prenumeratą' ii tai kitas iį pavaduodavo, orlaivių ir gabena maistą ir 
mi jau, kad Tėvas ieškaisau!vien* doleri skiriu dėl Na-į kol gaudavo pirkti maisto, kitokius reikmenis į rusų

u z

turtingos leidukės. Tai kaip 
ieškosi sau, tai tuom pačiu 
sykiu paieškok ir man. Aš 
neieškau turtingos, bet ge

TCKSTANčIAI lietuvių jn HblalkvH po> teą .
TŪKSTANČIAI jų dabar jnrv«na Vokietijoje. Olandijoje,

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išyietmtų 
(ii tavo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra ros gaspadmes, kad mokė- 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai. Jflaų paijstami. Jie non au Ju- ■ tų išvirti gardžius kopūstus

NAuilE&Os’SiM.ttoH.m. llebtri.™ ..n»tolnk.nX Jke,P« . ^ži,
—akeibia ju prisiunčiamua paieikojimua gimimų ir —

NAUJIENOS apausdna rsštua žinomų Lietuvos 
furnalistų, kurie vaizdžiai piešia ‘

mo. Su pagarba, Iš Kirov miesto išvažia- blokuotą Berlyną. Ameri-
A. Lawrence, vome į Sverdlovską. Gele- kiečiai jau turi ten 160 sun- 

Philadelphia, Pa.'

tuos trekingus jvv!
riuoa teko išgyventi Lietuvai P«paak ««■»»»
Sakytuose raituose pasakojama taisybš apie bo šėrikų
okupaciją, šlykščią “liaudies seimo” rink mų komediją, ne- 
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui rudosios oku-
PaC1JSkaitPvCdarn? NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius7 kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių j 
yakarua nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai jdomių raštų, J“"* TuSi
spausdinami. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
nšaipraauneniokita NAUJIENAS.

98.00; ui ChlcafM ribų kaina metamas 9M»»ribų tariu
šešiems mė testams — 93 J5.

SIŲSKIT! CEKJ ARBA MONET ORDERI ADRESU:

' NAUJIENOS
17SS Są BMatod StwU, CMea«o 8, m.

ūkininkas, turiu 180 akerių 
derlingos žemės, esu našlys 
ir neperdaug senas. Taigi, 
neužmiršk, o aš tėvą pa^ 
kviesiu ant veselios. Su pa- 
8arba» Joe Pundin,

Charlotte, Mich., R. 6. 

Gerbiamieji,
Aš prisiunčiu $4. Trys te- 

btinie už “Keleivi”, o vienasl 
doleris Tėvui ant batų. Aš 
noriu, kad laikraštis ir to
liau mane lankytų. Su pa
garba, A. Paulikae,

Detroit, Mich.

UN LIEKA BE NAMŲ

Jungtinių Tautų organi- 
buvo nutarusi pasi- 
New Yorke gražų 

palocių ir prašė, kad Ame
rika paskolintu jai tam rei- 
kąlui pinigų. Bet kongresas 
išsiskirstė nedavęs J. Tautų 
organizacijai 65 milionų do
lerių paskolos, todėl UN or
ganizacija turės dar kurį 
laiką gyventi i’ “vetuotis”
svetimoj pastogėj.

IEŠKAU DARBO FABMOS 
Turiu 35 nį. ; ?•»''«» prie far-

Diy ir daržovių Katram ar
katrai reikaiin”^ kimaa darbi
ninkas ar ra*ra'l'ir:l P*>yu rašy
ti man žemiau 1 adresu:

M. J. W. c-o A. Belus, (27) 
R. D. 2, Gretnfield (enUr, N. Y.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadway,
“KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

SENU. AT- 
tAIZDU,
ir naktimis
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CUKRAUS FABRIKAS 
NORI SULAUŽYTI

STREIKĄ
South Bostono “cukernė

IŠ KUR ATSIRADO 
KUNIGAS?

Atidarant SLA seimo po- 
ėdžius Copley Plaza vieš-

ar American Sugar Refi-: būtyje, pasirodė kunigas
nery”,daro pastangas sulau 
žyti darbininkų streiką, ku
ris jau tęsiasi 14 savaičių. 
Praeitą savaitę visi cuker- 
nės darbininkai gavo pa-

Virmauskas ir atkalbėjo 
ekzortus už SLA seimo ir jo 
delegatų sveikatą ir dvasi
nę čystatą.

Žmonės dabar ginčijasi.
kvietimą atvykti i darbą ir ar tos maldos buvo geros ar 
dirbti tomis pat sąlygomis, negeros? Kiti klausia, ar 
kaip ir iki streiko. Cukernės jos buvo reikalingos ar ne- 
streiklaužiški bosai giriasi, reikalingos?

KELEIVIS, SO. BOSTON

MERGYTĖ PASAKOJA, KAIP JI IŠLIKO GYVA

Yra visokiu
nuomonių ir po pasikalbėji
mų žmonės pasilieka vis-

kad daug darbininkų atėjo 
j darbą, bet unijos viršinin
kai sako, kad bosai tiktai vien prie savo nuomonių, 
giriasi. Unija sako, kad tik- Bet viena§ klausimas ir 
tai labai mažas būrelis dar- šiandien tebėra neaiškus, 
bininkų sutiko eiti dirbti Į būtent kas pakvietė kunigą, 
cukernę, kol uždarbių ir kad jis ateitų pašventinti 
unijos pripažinimo klausi- SLA seimo delegatus ir at- 
mai nėra išspręsti. kalbėti žemaitiškus pote-

To pačios kompanijos fa- rius? SLA viršininkai sako- 
brikas Baltimorėj irgi ban- -i nieko nežiną 
dė sulaužvti darbininku ne jų reikalas! 
streiką. So.* Bostono cuker- gimo komisija 
nės darbininkai reikalauja nieko nežinanti! Seimo ren- 
pakelti uždarbius ir pripa- ginto komisijos pirmininkas 
žinti uniją. Gal kom- tik pečiais trauko, bet nieko 
panija ir sutiktų toki prie- nesako. Tai kas gi kunigą 
dą dubti, bet kompanija ne-:kvietė?
nori pripažinti unijos ir da-' Jei kunigas atėjo nekvie- __  ______
ro visas pastangas, kad dar- stas, tai butų “nei sis. nei į,ckčta^ vra senu laikų baž- sokios varžytynės, v • • i • i • i • • _  f o T n i -it /-v f A zv Ai • *•*’ i _ _ i • I T>.. ~ 1 1

įr tai esąs 
Seimo ren- 
sakosi irgi

Dvejų metų Cythia Salti sėdėjo su mana New Yorke 
ant šaiigatvio šalia vieno karo. Staiga į tą karą smar
kiai atsidaužė kita mašina ir užmetė tą karą ant ša
ligatvio. Mažoji mergytė ir jos mama vos vos išsigel
bėjo nuo mirties. Po nelaimingo įvyio policininkas 
kalbina mažąją mergaitę papasakoti, kaip tas didy
sis karas ant jos užpuolė...

LRKSA SEIMAS BAIGĖSI Plėšikai Sauvaliauja
Praeitą penktadienį pasi- Per šventes plėšikai Bos- 

baigė Bostone . Lietuvių R. tone netinginiavo. Jie nie- 
Katalikų Susivienijimo sei- kur ir nevažiavo, bet dar
nias. kurs posėdžiavo Stat- bavosi pačiame mieste.
Iv r viešbutyje. Seimas išrin- Du plėšikai nakčia iš pir
ko naują vykdomąjį komi- madienio į antradienį ban- 
tetą, i kurį įeina: pirm. L. dė apiplėšti vieną klubą, 
šimutis, vice pirmininkas— Show Bar, Huntington avė. 
bostoniškis advokatas Jo- Jie nieko nepešė ir vos spė- 
nas Grigalius, sekretorius— jo pabėgti nuo policijos. 
Vincas T. Kvetkas, iždinin- Kiti trys plėšikai šį antra- 
kas — P. Karašauskas, iždo dienį iš ryto užpuolė kinie- 
globėjai — J. K. Venslovas čių restoraną Beach gatvėj, 
ir V. Abromaitis, kontrolės Jie surišo tris restorano tar- 
komisija — L. Žemaitytė, nautojus ir du troko šofe- 
V. Grieštoraitis ir P. Kati- rius, iškratė jų kišenes, bet 
liūs, švietimo komisija — į seifą neįsilaužė. Jie tik 
kun. P. M. Juras, kun. A. pavogė iš vieno kiniečio 300 
Rakauskas ir A. Poškienė, dolerių.
redaktorius — M. Zujus. Per šventes Bostono ir 
“Dvasios vadu” išrinktas apielinkių policija darė di-į 
kun. J. Baltusevičius. dėlę medžioklę, norėdama

e , lx. . . pagauti du jaunus plėšikus,
Seimas nutarė pakelti kai kurie padarė kelis užpuoli^ 

kui lems savo tarnautojams mus. Mpdžinlclp nonavvL-n 
algas. Sekretoriui bus mo
kama $325 per mėnesį, o re
daktoriui — $275. Rep.

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas nūs,—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sąuare 
Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

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

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watehes - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliaaces

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

AR NEVVPORT BOKŠTAS 
YRA BAŽNYČIA AR 

MALŪNAS?

Bus Šaunus Piknikai
Šį sekmadienį, liepos 11

inus. Medžioklė nepavyko.

Kalba Apie “Lietuvos 
Auksą”

Maskvos žurnalas “Ogo- 
niok” plačiai rašo apie 
“Lietuvos auksą” ar ginta
rą ir pasakoja lietuviu le

Krautuvės Šiemet Daugiau 
Parduoda

Didžiosios krautuvės Bos-, . , - . -
tone praneša, kad ju paja-&.ei]^ al}1.e duiat€ ir Kasty- 

ais vra didp*-'^' Ogoniok rašo, kad Pa
sel

mos šiais metais yra dides-
d. Romuvos parke Montel- ntss, Raip pernai. Sako, šiais ^ang°Je 1S. vieno šimto 

Nevvpcrt. R. I. stovi senas loję bus Sandaros moterų nietais “departamentinės” [nynli’ kunos Pneš karą dir-j 
mūrinis bokštas. Amerikos klubo ruošiamas “našlių krautuvės turi apie 10 nuo-1?0 g*ntaro pramonėje, da- 

....................................... šimčiu dauma,. nniarm, bar bera tiktai ketursenų laiku tyrinėtojai dėl to širdžių piknikas” su labai 
bokšto iau ilgą laiką ginei- marga ir įvairia programa, 
asi. Vieni “žinovai” sako, Bus dovanų dalijimas ir vi-

simciu daugiau 
kaip pernai.

pajamų, nos šei
mynos.

bininkai apleistu unija. Dar- tas . Jei ji kvietė nežir.o- t vcia. pastatyta* prieš* kokį Rugpiučio 1 d. bus didy-

norės savo darbą išlaikyti. nei l0KS pasielgimas. (je isiando trubematonus ke bus išdalyta daug viso-
- tą PąslaPti ,iš- vėjo malūno sparnams iška- kių dovanų, o programa bus
p oicbmti žinantieji prašo- binti... labai įvairi. Bus dainų, mu-

Žinovai ginčijasi jau 150 zikos, kailių paroda, gra- 
metų ir nieko tikra negali žuolės rinkimai ir t. t.
pasakyti. Kad baigus tą --------------
ginčą‘mokslininkai pradeda Maži Vagišėliai

Dabar unija vėl išstatė aiškinti? 
pikietus -prie visų trijų Įėji- me mane painformuoti, bu
mų į dirbtuvę ir perspėja siu labai dėkingas, 
darbininkus neiti dirbti i Pašventintas Del-tas.
cukernę, kol kompanija ne-i --------------
sutinka susitarti su unija Gsį;rss Arlausko = Skenda- 
dėl uždarbių ir dėl kitų dar- li<T* Krautuvėj
bo sąlygų.

Viiv.-tinrfa. "v X- ▼▼ J/v/i v
pagrindu tyrinėti.

Per šventes gaisras prida- statytas * jo amžių

bokštą, js 
Bus nu-

rr 111 Lr 01III<XZ>iv<rv.csi K/\_ x 111 u 1

D , RADIJO PROGRAMA
Pabrango Pienas Lietuvių Radio Korjjora-

I įaeitą savaitę pieno kai- cijos programa ateinantį ne- 
na pakilo po vieną centą dėldienį iš W0RL stoties, 
kvortai. Krautuvėse dabar 950 kilociklių, tarp 9:30 ir. 

. pienas parduodamas po 22c! 10:30 ryto bus tokia:
1. Armonistas Gilbert. už kvortą.

Gailius iš Dorchesterio.
2. Dainos.
3. Pasaka apie Magdutę. 
Po programos parašykite* J * • • ** 1 • t

Tikrins Valdininkų 
Ištikimybę

Federalinė “civil Service . . ..
eommission” paskyrė Nau- ??vo *sPudzius ir nuSfųskit 
jai Anglijai penkių asmenų f?uo adf®su: . W0RL Sta- 
komisiją, kuriai yra paves- l1??’ Lithuanian Program, 
ta patikrinti čia visu fpHe- --0 1 remont st.,^ Boston,

iš Jamaica '.alinės valdžios tarnautojų 
Į policijos ištiki m y b ę konstitucijai.

patikrinimas eina po

dvtf^av^unria^^Be orclnT F°i E gat-Vėje. u.ž?ide-.ė iš dar vienas įrodymas, kad doleriai.' Vaikai prisipažino PARSIDUODA GELEŽŲ
zac ios darbintnka? via be’ ^°- Vie™ S1-€na balti žmonės čia gy\eno įe' pinigus pavogę iš Vienos STORAS
zacijos darbininkai .via be- isdege. Nuo gaisro ir gaisrą iįU5 šimtus metu prieš Ko- Jamaica Plain gazolino sto- rPrn; ui r •jegiai ir kiekvienas kornpa- hpo-pcinant nadarvta dano- ‘ •Janid.iva r iaui 0..0 .l Geroj xletoj Hardvvare biznis

„oi; be?esil?.ant padaryta daug iumbą. ties, į kurią jie įsi lauže ir išdirbtas per 30 metu. ant Cod-
__________ išnešė 93 dolerius. $40 vai- man Sųuarc,

Mirė Nikodemas Gendrolis bU\O spėję kleisti. Parsiduoda
Policija vagiselius

nijos parazitas gali neorga- nuostoliu, gal už 2 ar 3 tuk- 
mzuotiems darbinin kam; stančius‘dolerių, 
sprandais jodinėti. "______ '

Kiek Armėnų Išvyko 
Tėvynėn?

Bostono armėnų organi
zacija užginčija iš Rusijos 
paleistą “informaciją”, kad 
visi Amerikos armėnai nori 
grįžti į savo tėvynę “Tary
bų Armėniją’

Majoras Siūlo Uždrausti 
Komunistus

Bostono majoras J. Cur

šeštadieni, liepos 3 d. Ja- ,. 
maica Hain mirė Nikode- Jaunamecių teismui. 

Gendrolis,mat

Dorehester, Mass. 
— iš priežasties savi-

perdavė ninko mirties.

...... žinoma. Atsidarė Salaveišiu Kempėtam lietuviu biznierius. Lai- Tx. virc,inf*
ley, kalbėdamas Liepos 4 d. dėtuvės buvo antradienį iš „A1 le 2 Sjį -/' ’

* * Ame- ,yto. Velionis paliko nuliu- ?>aron n’'estelyJe

eiti i tą bizni, 
kreiptis pas:

minėjime, siūlė, kad 
rika uždraustų komunistus dįme žmoną Konstanciją.
ir vestų griežtą politiką san- ’_______
tykiuose su Rusija. Majoras
mano, kad rusų praktikuo-

salavei- 
šiai šią savaitę atidarė savo 
vasaros stovyklą vaikams 
Sako, toje kempėje per va
sarą gaus poilsio ir page-Telefonų Daugėja

Naujosios Anglijos telefo- rinto maisto apie 2,000 neIš Bostono, kur yra tuks- jama Berlvno blokada vra , - „ , , . -
tanciai armėnų. į Armėniją atviras banditizmas ir ne- no kompanija praneša, kad turtingų vaikų.
išvažiavo tiktai 153 žmo- turėtu buti toleruojamas. dabar. dauf lengviau -- ---- ——
nės, visi žinomi, kaipo ko- ________ _ yra įsivesti telefoną ir ne-‘ Taiso Keliusir ne-*

bereikia ilgai laukti. Liepos 
6 d. 
kad

munįstai. Iš tų išvažiavusių
jų giminės ir pažistami ga- Dorchesterio Liet. Piliečių 
vo nemažai laiškų, visi Kliubo Susirirfkimas
skundžiasi, kad gyvenimas Dorchesterio Lietuvių Pi- 2200 naujų telefonų į butus.
Tarybų Armėnijoje yra ne- liečiu Kliubo narių susirin- Dabai \Vorcesterio mieste 
pakenčiamas. Visi norėtų kimas Įvyksta šį penktadie- jau yra 70.000 telefonų.
vėl atvažiuoti į Ameriką, nį, liepos 9 d. nuosavoj sve---------------------------------------- ----—---------------- ---------
bet nebegali, nes važiuoda- tainėj, 1810 Dorehester avė. m x v i • ,
mi i Armėniją turėjo atsisa- Visi nariai prašomi daly- tas SV&rbll KIĮ JM8 Uždirbate-
kyti nuo Amerikos piliety- vauti.
bės. Beje, dar kartą primena-

Armenų organizacijos pra me narių žiniai, kad papra- 
nešimas sako, Amerikos ar- stomis dienomis kliubas at- 
menai džiaugiasi, kad jie sidaro 4 vai. popiet, o sek- 
vra čia, o ne rusų okupuo- madieniais — 1 vai. popiet, 
toj Armėnijoj. Valdyba.

ta kompanija praneša, 
V.'orcestere ji įvedė

Praeitos savaitės gale 
musų valstija pasirašė kon
traktus su keliomis firmo
mis patai.'Vti visą eilę tiltų 
ir kelių. Kontraktai pasira
šyti 860,5>4 dolerių sumai.

bet tas kiek jus galite sutaunyti!

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

Steponas Minkus

APSIDRAUSK NUO LI- 
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
•Jei kas norėtu kreipkitės į (33)

tuojau 
(27)

VVilliam Yanuss, - 
224 E st.. So. Boston, Mass.

Tel. SO 8-4196. No brockers.

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

SO 8-2483

Namu Savininkų Žiniai
MRACM’S

ZINCOLEAD
HOUSK PAINT
^lNCOLEAb£«£

Į"**,
UJLTSJ'ff

Užlaikom visokių reikmenų 
namams taisyti, sienoms 
popierų. karpenteriams tul
žių, pentoriams brušių, sto
gams medžiagos ir visokio 
pento po $2.50, $2.80 ir iki 
$4-00. Turiu “pure lead 
Heavy Parste“ ir Pure Lin- 
seed Oil”.

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0048
Res. 37 ORIOLE STREET 

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

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

ir
2 iki 4
7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tet TRObridpre 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

NedėHomts ir šveatadieniato: 
nuo 10 iki 12 ryte

278 HARVABD STREET
kanp. laman St, arto Centrai Be

CAMBRIDGE. MASS.

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Naa 9 ryto iki 7 vakara

Šaradomis:
Nuo 9 ryto iki 12 tfea«

447 Broadway
80. BOSTON, MASS.

NAŠLIĘ ŠIRDŽIŲ PIKNIKAS
Rengia Sandaros Moterų Kliubas 

SEKMADIENĮ, LIEPOS 11 DIENĄ 
Romuvos Parke, Montelloje

Bus įdomi pragrama. dovanų dalijimas, gera muzika ir daug 
visokių smagumų. Bus duodama graži dovana pirmai našlių po
rai pagal jų širdžių numeriukus, bus našlių moterų lenktynės su 
kiaušiniais, vyrų našlių lenktynės, kuris greičiau išgers su žindu
ku bonka pieno, paskui panelės vaišins kavalierius su bananafs "ir 
bus mergaičių ir berniukų lenktynės. Seniausioji ir jauniausioji 
našlė gaus gražią dovaną ir bus išrinkti 1948 metų našlių Kara
lius ir Karalienė. Rinkimuose teisėjais bus adv. K. Kalinauskas 
ir Dr. A. Kapočius.

Piknike grieš B. Paul’s orkestras.
Bušai išeis iš So. Bostono pirmą valandą nuo Lietuvių Piliečių 

Svetainės, šiemet leap-year. taigi bukime visi.

•Jo: esi tik jaunuolis, besiruošiantis oti į pirmąjį 
no laiko darbą, saugokis pinigais žibanė pasiūlymo!

Kromet esate priimtas Armijos ar "ro Jėgų tarnybos 
darbui, jus tikrai žinote kiek pinigų gausite kiekvieną mė
nesį — savo pilną algą!

Suprantama, jus galite užsirašyti aidraudą ar taupy
mui bonus, už ką butų atitraukiama :< jusu algos. Bet 
niekuomet nėra priverstinų atitraukimų ,s justi algos. Pa
gal -etatiar veikiančius Įstatymus, jums nereikia rūpintis 
daktaro ir dentisto sąskaitomis, nereikia ■ irkti maistą, sam
dyti butą. pirkti rubus ar mokėti už keli»rię j darbą

Todėl jei nenaudosite perdaug luksusii. Beveik Kiekvie
ną uždirbamą Dolerį Galite Sutaupyti! Išsiteiraukite jums 
artimiausiame U. S. Armijos ar U. S. Oro Jėgų Bekrutavi- 
mo Biure apie pilnus detarius kaip pa- įaudoti šia puikia 
proga.

S. ARMV AND l . S. AIR FORCE

RE< RVITING SERVICE

55 TREMONT STREET,

pil-

r Ąpr . u ę 4 nirunr

U.5 Army and 
U. S. Air Force

IlOSTON. MASS.

e nnda resps ef eetoa

$4.75.©.

VISKAS PRIEINAMA KAINA. UŽEIKIT

SOUTH BOSTON HARDWARE, Ine.
JOHN KLIMAS, Mgr.

322 W. Broadvray, South Boston 
Tarp E ir D gatvių

Tel. SOuth Boston 8-1756

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skenda lis.
Telef.: ŠOU 3141.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insored 
Movera)

Perkranatom
čia pat ir i to-j
limaa vietas. ____ _____________
Saugi priežiūra, * kaina prieinama 
228 BRO A DW A Y.

SO. BOSTON. MASS. 
T«L 8OUtb Boston 481«




