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Aliantai Tarias 'Bendrai Veikt’ 
Dėl Berlyno Blokados

Rusai Nieko Neatsakė j Notą — Berlynas Vis Dar Užblo
kuotas — Aliantai Laukia Neigiamo Atsakymo — Taria
si, Ką Toliau Daryti.

Korėjoj Yra Dvi 
Vyriausybės

Šiaurinėj ir pietinėj Ko- 
blokavimo. Aliantai reika- i rėjos dalyse kuriasi dvi yy- 
lavo, kad rusai atidarytų riausybės. Pietinėj Korėjoj,! 
kelią i Berlyną traukiniams kur valdo .amerikiečiai, ku- 
ir automobiliams. Aliantai naši demokratiška valdžia J

Jau praėjo savaitė laiko, 
kaip Amerika, Anglija ir 
Francija pasiuntė Rusijai 
protesto notą dėl Berlyno

sakė, kad jie iš Berlyno jo
kiu budu nesitrauks, nes jie 
ten yra pagal susitarimą su 
Rusija.

Rusija Į tą protesto notą 
dar jokio atsakymo nedavė, 
įraukiama, kad rusai šią sa
vaitę koki atsakymą duos, 
i et tas atsakymas greičiau
siai bus neigiamas.

Dabar amerikiečiai, ang
lai ir franeuzai tariasi Lon
done, kokių žygių reikės to
liau imtis, jei rusai nenu- 
ims Berlyno blokados? Kol 
pasitarimai dar eina, Ame
rika siunčia daugiau karo 
orlaivių i Europą, kad kar
tais Įvykiai neužkluptų 
aliantus visai nepasiruošu
sius, o anglai siunčia daug 
daugiau kariuomenės.

Maistas ir kiti reikmenys 
vis dar gabenami į Berlyną 
orlaiviais, bet ilgainiui oro 
transporto visvien neužteks, 
o aliantai pradeda galvoti 
kad Rusija iš jų tyčiojasi,

kuri remiasi laisvai išrink
tu parlamentu, o šiaurinėj 
rusų valdomoj Korėjoj, Įsi
kūrė bolševikiška vienparti
nė vyriausybė.

Abi Korėjos vyriausybės 
nori kalbėti visos Korėjos 
vardu ir rengiasi plėsti sa
vo galią po visą kraštą. Kol 
amerikiečiai ir rusai dar 
neapleidžia Korėjos, pilie
tinis karas nekyla. Bet jei 
jie trauksis, tada jie paliks 
Korėjos gyventojams ne 
žadėtą laisvę, bet kruviną 
pilietini karą.
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DemokratųPartijosKonvencija 
Išstato Kandidatu Trumaną

Opozicija Prie* Prezidentą Trumaną Susmuko — Eina 
Ginčai ir Spėliojimai dėl Kandidato į Vice-Prezentu* 
Minimi Keli Vardai.

ŠĮ pirmadienĮ prasidė; 
Philadelphijoj demokrat 
partijos konvencija, kur 

Agrikultūros departamen- išstatvs kandidatus Į prezi

Amerikos Derlius 
Labai Geras

į tas praneša, kad šiais me- 
i tais Amerikos derlius bus 
i labai geras. Komų derlius 
bus rekordinis, o kviečių

dento ir vice-prczidento 
vietas. Pradžioje konvenci
joj ėjo už kulisų derybos ir 
rasitarimai dėl partijos

užderėjo irgi labai daug. platformos surašymo. Dau-rr <•• • . • $ •__ • •Komų šiais metais bus su 
i rinkta 3,328,862,000 buše 
! Hų, arba 41 milionas buše 
lių daugiau, negu rekordi
niais 1946 metais. Kviečių 
derlius numatomas 1,241,- 
751,000 bušelių, arba tiktai 
123 milionai bušelių ma
žiau, kaip užderėjo rekordi
niais 1947 metais.

Komunistų rarūįos
Griežtai “Valomos”
Tito maištas Jugoslaviioj 

prieš Maskvos bolševikų 
popiežių privertė Maskvą 
pravesti griežtą valymą vi- 
sove komunistinėse partijo
se. Griežtas valymas jau

Rusų Karo Misija Jugoslavija Neklau- Užmušė Daug Tito 
Albanijoj so Kominformo Įsa- Bendradarbių

Maskvos valdžia praneša, kįinUĮ Jugoslavijos informacijų
kad i Albaniją atvyko rusų < , kom;nįstu biur?s Paneša, kad vienas
kam misi ia, kurią “daug traukinys su Tito valdiniu-
tūkstančių gyventojų“ pasi- į ^aHrii©’‘

Ti_i ūmia * z-
a o. kais važiavo iš Albanijos ir 

• pakelėje traukinys išsprogo

Jugoslavijos ekspertus ir' A:insKarmi-a jr\olieiia AlbaP^a išvarė is savo 
jie dabar vadovaus Albani- val^Ini’nkai įĮ vaistiniai 
jos kariuomenei. Albanijos gj fak(,_ ka(, kon,informaJ
valdžia pianesa, kad ji ^u'turi pripažinti savo klaidas 
stirnino .Tuposlavnos nasie- • _  t___ teuždarydama kelią į Berly-' Pras?.d®j° Rumunijoj. Vo-• stiprino’ ir susitaikinti su Jugoslavi-

na. Kokia teise Rusija nori! K^ti joj, Vengrijoj, Bulga- ng kad jokie teronstai n Jos komunistais. Jei komin- 
išmarinti Berlvne 2 milio-lf1^ kitur. Rumunijoj is sabotaznmkai negalėtų at-!formas nenusilenkg, Jug0. 
nūs gyventojų? Kokia teise Į komunistų partijos įsmegs pykti į Albaniją. slavrija eis savo keliu ir nu-
Rusijos valdžia užblokavo ^nas bolševikas Gheorghiu *____ ________________ sispiaus Į kominformo lėles
Berivni kurs pagal susite- i Jej. Buigaiijoi jau “nutii- Ispanijos Diktatūra
rimą turi būti prieinamas
visiems ai,antante? ^aug vokiečių komunistu' Ispanijos diktatūros teis-

vra numatyta išmesti iš par-jmas pasmerkė aštuomus so-
MAKEDONIJOS KOMU tijos, nes bijomasi, kad jie
NISTAI STOJA UŽ TITO- gali pasirodyti palinkę Į ti-

Makedonijos komunistų tizmą. Ypatingai daug va-

cialistus ir komunistus mir-

Geras derlius, pagal eks
pertų apskaičiavimą, turės 
atsiliepti Į duonos ir mėsos 
kainas, o nemažai javų at
liks ir išvežti Į užsienius.

. jus ir čielas traukinys tų iš- 
s vanlųjų Jugoslavijos val

dininkų- grįžo namo, kada 
Įvyko ta nelaimė kelyje. Ar 
traukinys buvo komunistų 
išsprogdintas, žinių nėra.

Rusijos ir jos vasalu ko
munistų partijos atsisakė 
atsiųsti savo atstovus i Ju- 
goslavių komunistų partijos 
suvažiavimą liepos 21 d. Ju-

ti už opozicinį veikimą prieš Waviai di,ltn visai ne‘le‘ 
generolo Franko diktatūrą.; JU0J3,
Jie buvo nuteisti už tai, kad

giausiai ginčų kėlė “pilieti
nių teisių’’ užtikrinimo 
klausimas.

Pietinių valstijų demo
kratai reikalauja, kad par
tijos platforma visai nuty
lėtų negrų civilinių teisių 
apsaugą, arba surašytų tą 
reikalavimą tokiu budu, 
kad tai nebūtų pavojus 
baltųjų pirmavimui pietinė
se valstijose. Pietinių vals
tijų demokratų partijos de
legatai grasino išstatyti sa
vo atskirą kandidatą Į pre
zidentus, jei platforma bus 
jiems nepriimtina.

IFm. Green Apie Re- 
. publikomis

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas kalbėjo 
Philadelphijoj, prii m a n t 
partijos platformą apie re- 
publikonų partiją ir darbi
ninkus. Jis sakė, jei republi- 
konai laimės ateinančio ru
dens rinkimus, jie duos dar
bininkams naują daug griež 
tesni Taft-Hartley bilių, 
duos dar aukštesnes kainas 
ir didesnį butų trukumą. W. 
Green siūlė Įrašyti Į demo
kratų partijos platformą 
kovą prieš brangenybę, bu
tų parupinimą miestų gy
ventojams ir atitaisymą 
Taft-Hartley biliaus. W. 
Green mano, kad darbinin
kai negali balsuoti už re- 
publikonų partijos kandi
datus.

Kandidatu į prezidentus 
bus išąĮtaiytas prezidentas 
Trumanas, prieš kurį anks
čiau buvo stipra opozicija, 
bet prieš konvenciją visa 
opozicija susmuko. Prieš 
Trumaną griežtai buvo iš
stoję didmiesčių demokratų 
partijos bosai, kurie mano, 
kad prezidento pralaimėji
mas gali atsiliepti Į jų vie
tas ir Įtaką. Prieš preziden
tą Trumaną stojo ir kai ku
rie ‘‘naujosios dalybos” ša
lininkai, kurie kaltino Tru- 
maną, kari jis atsi metęs nuo 
Roosetfelto vidaus politi
kos. Ypatingai griežtai 
prieš Tnimaną stojo pieti
nių valstijų demokratai, 
nes jiems nepatiko, kad 
prezidentas Trumanas pasi
sakė už praktišką davimą 
lygią pilietinių teisių vi
siems gyventojams, be skir
tumo rasės ir tikybos. Bet 
visa opozicija susmuko ii 
prezidentas Trumanas bui 
išsutytas kandidatu.
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Dėl kandidato Į vice-pre 
zidentas rina dar kov 
Daugiausiai minimas va 
das vra aukščiausio teisė

Palestinoj Vėl Eina 
Karas

Karo paliaubom Palesti
noje pasibaigė praeitą penk 
tądien Į ir arabai atmetė 
Jungtinių Tautų organiza
cijos atstovo pasiūlymą ka
ro paliaubas pratęsti. Karas 

ir pirmieji 
pranešimai iš frontų sako, 
kad keliose vietose buvo 
labai smarkus susikirtimai. 
Žydai praneša, kad jie atė
mė iš arabiį Lydda aerodro
mą ir stiprią arabų bazę.

Jungtinių Tautų organi-

partija vieningai pasisakė lvmo partija turės Cecho . . _ ...
už visos Jugoslavijos komu- Slovakijoj ir Lenkijoj. buk tai organizavę išsprog- Kalif OMUOS DctTlO- r<\Pa,,aubas_ .P’

dinima vieno ginklų sande- > i • n • * n !vel prasidėjo
Ii© pietinėj Ispanijoj. Teis- ------ «
me nieko nebuvo Įrodyta,
bet policija įtarė, kad tie!

nistų pravadirių Juozą 
Broz, vadinama Tito. Ma-į

Nulemia Ameri-
nacionalistai ir per karą 
bendradarbiavo su Bulgari
jos fašistine valdžia 
puotoj Makedonijoj.

oku-

MOTERYS YRA POLITI
KOS PODUKROS

Demokratų partijos na
cionalinio komiteto moterų 
skyriaus pirmininkė, Mrs.

kratai Prieš Roo- 
seveltą

žmo^^uvrZpro^inimo -
teniZ±™; if ‘ falini Jameskos Rinkinius

Amerikos liberalinės gru .
pės “Amerieans for Demo-įkad astuoni opoziciniai 
eratie Action” pirmininkas i ^noncs ^utl- Pasmerkti mir-

venciją pa-
Rooseveltą iš delegacijos j

Leon Hendcrson ‘Ncw
Leader“ skiltyse rašo, kad 
Amerikos rinkimus papras
tai nulemia “nepriklauso
mieji balsuotojai”, kurie 
arba išsijudina Į rinkimus, 

i arba likdami namuose irL Edwards, sako, kad mo-Į *.*\ susilaikydami nuo balsavi-tervs Amerikos politikoje: a i , . .yni. kaip podukrJ. Jos po- ™ rt,,w’a wna’ ar
pietyje turi visas teises, bet *1 Pa l^a,‘
praktikoje politinėmis tei-Į .Jei liberalai ateinančiuo- 
sėmis mažai tesinaudoja, se rinkimuose nepajėgs su-

BERLYNAS VOKIEČIU
LAISVĖS SOSTINE

Vokiečių Socialdemokra- , 
tų partija Berlyne paskelbė kondidaturą 
atsišaukimą Į gyventojus,
kuriame sako, kad visi vo
kiečiai turi stengtis padary
ti iš Berlyno vokiškos lais
vės “Stalingradą” ir neleis-

pirmininko V už tai,|zaC)ja tariasi pasmerkti 
kad jis viešai i/kele genero- arahus už atsisakymą 
lo Eisenhoweiio kandidatu- < pratęsti karo paliaubas, 
rą ir pakartotinai pasisakė

ANGL1JA TURI ATOMI
NIŲ BATAREJŲ

Praeitą savaitę Anglija 
atidarė antrą atominę bata- 
reją, arba atominę dirbtu
vę, kur gaminama atominė 
energija ne karo, bet tyri
nėjimo tikslams. Pirmoji

Moterys pačios yra kaltos 
dėl savo mažos Įtakos Į po
litini krašto gyvenimą.

kelti plačiųjų balsuotojų . ..
masių už demokratų kandi- pankas, tada visoj ry
datas, tai reakcingieji re- v_
publikonai pasinaudos rin
kimais ir praves saviškius 
kandidatus. Tokiame reak
cingame kongrese pietinių 
valstijų demokratai mielai 
bendradarbiaus su republi- 
konais priimant darbinin
kams ir plačiosioms ma
sėms nenaudingus Įstaty
mus. Liberalų tikslas turi

prieš prezidento Trumano 
kondidaturą. J. Roosevel- 
tas, mirusiojo prezidento 
sūnūs, kartu -u kitais de
mokratų vadais labai norė-

GELŽKELlEčIAI SUSI
TARĖ DEL UŽDARBIŲ
Trys gclžkeliečių unijos, 

kūrins norėjo skelbti strei-
jo išstatyti kuri nors kita į ką gclžkdiuosc dėl uždar- 
kandidata i prezidentus, bių. bet buvo sulaikytos nuo 

’ to teismo Įsakymų, dabar 
susitarė su gelžkelių kom
panijomis dėl uždarbių ir 
dėl darbo sąlygų. Gelžke-

RlaT'ė baISUOS LnmpLij!Tb6 vy,“a“
cialdemokratai. ‘ ™ MARŠALAS SOKOLOVS- tarpininky pasiūlytas , sąly

ti rusu totalitarizmui pa- ncs demokratiškų vadų 
smaugti vokiečiu pilietine^ ta,'P« daugelis mano, jog 
laisves. Jei Berlynas pateks Prez- Trumanas negali lai- 

tnkas. tada visni » v- mėti. Dabar n J. Roosevelt

MAINERIŲ UNIJA VEI,
TEISME

Amerikos angliakasių uni
ja paskelbė streiką plieno 
kompanijų anglių kasyklo
se. Streikuoja apie 40,000 
mainerių. Vyriausybė krei
pėsi i teismą, kad butų iš-
leistas .indžionkžinas priėš^ ,ka’ da>7ti- & - sams nepavyko amerikiečių
mainierių uniją ir kad ang- ? . ralint daulnau Palaukti ir pažiūrėti, i ir anglų iš Berlvno išvaryti,
liakasiai butų priversti grĮž-,. . P f* . i kokią politiką ves Jugosla- tai, sako, Sokolovskis buv~
ti prie darbo iki derybos atstovų ir sukelti Į nn- vijos Tito, o tada ir Ameri- pavalytas. kad kitas ius 
bus baigtos. ŠĮ trečiadienį kimus prie partijų nepri-ka galės nustatyti savo po-1 viršininkas galėtų deryba 
teismas spręs tą bylą. klausančius balsuotojus. litiką. pradėti iš

KIS PAVARYTAS 
BERLYNE?SIŪLO PALAUKTI IR 

PAŽIŪRĖTI
Amerikos ambasadorius

Jugoslavijai parvažiavo i_______
Washingtoną ir sako, kad davė įsakymą įvesti Perly
dei Amerikos politikos link no blokadą, esąs pavarytas 
Jugoslavijos dabar dar per iš savo vietos. Kadangi ru-

gas. bet išsiderėjo šiokį to 
ki pagerinimą darbo sąly-

Anglų ir aimrikiečių šal- Valdžia dabar gelž
tiniai .praneša, kad rusuikelms vei perleido priva- 
maršalas Sokolovskis, kurs! čion* kompanijoms.

atominė dirbtuvė Anclijoji o:..,’”u.ęla';- kurį remi 
buvo atidaryta prieš metus elementai. Bei m « a 1 . - Wii iv rl•įiifri'in ii i’yra ir daugiau kandidatų ir 

dar neaišku Į kurio kandi
dato pusę pasvirs konvenci
jos dauguma. Balsavimas 
dėl kandidatu vyks ŠĮ tre- 

GELŽKELIAI RYTUOSE čiadienj.

Tarpvalstijinės preky^s' z««»omi3
komisija Washingtone lei-HC*:?c‘-las Douglas ga
ri o gelžkelių kompanijoms' ll,t,na1 aLM^ake būti kandi- 
rvtinėsc valstijose pakeiti•<a^u' ?/inI,,.ni \a,dai senato- 
gelžkeliu bilietų kainas i7lJ,aus Barkley ir k. 
nuošimčių. Gelžkelių kom-i
panijos sako, kad pabran
ginus bilietą* jos turės per

laiko, o dabar pradėjo vei
kti kita, daug galingesnė 
dirbtuvė

metus papildomų pajamų 
61 milioną dolerių.

VOKIETIJOJ SUDUŽO
Anglija šių metų balau-1 AMERIKOS ORLAIVIS 

džio mėnesį beturėjo tiktai Praeitą penktadieni vie- 
930,000 vyrų įvairiose gink- nas amerikiečių orlaivis. 
Įimtu naiėtni T5 /z. ffaben;int muistą i Rprlvnn

10 PILIEČIŲ 40 DIP
LOMATŲ !

Sovietų Rusija turi Siamo 
valstybėj 10 savo piliečių, 
o tuos piliečius atstovauti ji 
atsiuntė Į Bangkoką, Siamo 
sostinę. 40 diplomatų. Sia
mo valdžia mano, kad bol
ševikai nori atidaryti Siamo 
valstybėj savo propagandos

lomatine priedanga.

t
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J APŽVALGA 5
SUOMIJOS DEMOKRATI- kad “dideliame ūkyje vi- 

JA ATSILAIKĖ soks bradas (drian) gali su-
--------  sigadyti”, o dabartinėse ga-

Suomijos rinkimų rezul- lybių varžytynėse visokiam 
tatai jau paskelbti, balsai brudui tikrai yra vietos. Tas 
suskaityti ir visi tų rinkimų pats Juozas Broz-Tito iški- 
stebėtojai, neišskiriant nė lo tiktai dėka tam, kad Roo- 
bolševikų, pripažįsta, kad seveltas ir Churehillis suti- 
rinkimai buvo demokratiš- ko su Stalino reikalavimu
ki, Ui reiškia laisvi. Laisvai pastatyti Tito į pirmą vietą' 
buvo šutomi kandidatai,. Jugoslavijoj ir nebeduoti 
laisvai žmonės už savo pa- paramos generolo Michailo- 
sirinktus kandidatus agita- vičiaus četnikams. Brudnas 
vo, laisvai ir balsavo.. Ui buvo susitarimas ir išda-

Naujo Suomijos parla-' vikiškas link jugoslavių tau- 
mento sąstatas po liepos 1 tos ir demokratijos. Bet jis 
ir 2 dd. rinkimu yra toks: buvo padalytas.

Komunistai ir kai kurie Tilo kelia maišų
“kairieji", kurie susidėjo su Pnes Maskvą tai kodėl tuo 
komunistais i “liaudies demo- nepasinaudoti- Javaizdin- 
kratu" erune nravedė i parla- klm valandėlei, kad per an- 
menta 38 atstovus. Seniau jie. £3 pasaulinį karą Mussolini 
turėjo išrinkę 49 atstovus ir! butų kariavęs demokratijų 
du buvo pas juos atbėgę iš ki-' PUseje pnes Hitlerį. Ar jis 
tu partijų. Grynas bolševiku nebūtų gavęs paramos ir 
ir bendrakeleiviu nuostolis yra^ zodz,.V krūvas? Jis bu- 
n atstovi. ui buvęs t^ras Benito, o ne

Socialdemokratai pravedė į “MussoUni Flop”.
54 atstovus (laimėjo 4 vie- Panasiąi XTa dabar 

, Tito gali pasitarnauti,•-^5*/. ' -7 • T* Y*** “... r. v ' nnęValstiečiu partija pravedė - --Ui.-.m-i- n.nijĮ 
, . - • _ via čirvo! Patstovus (u-imcjo . i uuti geras,

KELEIVIS, r-i. BOSTON

SENAS KARO LAIVAS GRIMSTA 1 DUGNĄ

ra dugną, šaudymo pratimai vyko 50 mylių nuo Hawajų salų, Pacifike

Kas Savaite
Pasakė Tiesą. “Dranga* Sabotaievaa”

Henry Wallace sako, kad Vilniuje išeinanti bolsevi- 
i komunistai geriausiai jam kų “Tiesa’ praneša, kad 
I padėtų šio rudens rinki- Švėkšnos miestelyje Lietu- 
muose, jei jie išstatytų savo
partijos kandidatą į prezi
dento vietą! Tuo budu ko
munistai atitrauktų nuo

voje šeimininkauja rasas, 
kurio pavaldė yra “Sabota- 
ževas”. Simboliška to rusiš
ko satrapėlio pavardė, o jo

Wallace apie 100 tukstan- darbai yra tokie, koki jo 
čių balsų, bet duotų jam i pavardė : jis tikrai sabota- 
apie 3 milionus naujų balsų, žuoja visokį kūrybinį dar- 

Wallace sako tiesą. Susi- bą Švėkšnoje, miestelis ap- 
dėjęs su komunistais jis pa- leistas, namai griūva, o 
sidarė “penktosios kolonos” draugas Sabotazevas, mato- 

, kandidatas ir nežiūrint sa- mai, turi kitokius rupes- 
vo pasigyrimų, kad jis yra nius...
“kapitalistas” ir “geras biz- gu gabotaževais į Lietu- 
nierius” daugelio amenkie- grįžo seni musų jaunų 
čių akyse jis atstovauja jienų pažistami — Vziat- 
nuolankumą Maskvai ir kovičiai> Vakchanal i j a i, 
vienpusiskas nuolaidas ra- Merzavcovai ir visa mask- 
sų imperializmui. vinės išpurpusios biurokra-

tas)

Jei 
kad

Banditą 
tai ir Tito gali
ar bent naudin-

Konservatyvinė partija pra- ^as. 
vedė 33 atstovus 
vietas).

O tai reiškia, kad jis

Į Pažangiąją Visuomenę
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ ŽODIS AME
RIKOS LIETUVIAMS PER LSS SUVAŽIAVIMĄ
Brangus Draugai, LSS Su- Lietuvių Socialdemokratų 

važiavimo Dalyviai! Sąjungoje.
Musų Tėvynė žiauraus, Socialdemokratija, kovo-

Gal Wallace’ui dabar ko
munistai ir nebebūtų reika
lingi, bet jis komunistams 

Todėl

tijos “Smerdiakovščina”.
Ponai draugai Sabųtaže- 

vai siunčiami pulkais iŠ Ma
skvos į Lietuvą, kad musų 
senąją gimtinę “įjungtų” į 
sovietiškai rusišką gyveni- 

be

suvažiavimas turės tinka
mai šį klausimą išspręsti ir vis dar reikalingas, 
surasti budus bei priemones į jie prie jo kandidatūros ir 
susieti į vieną vienetą iš- prilipo, kaip bėrio lapas 
blaškytus po platųjį pasaulįt pirtyje prie skuros.
musų draugus. Muarų Šeima mą; Maskva Įjungimo

Suvažiavimui neturi būti Rojus Mizara sakosi skai- o
svetima mintis, kad trem-įtęs J. Butėno straipsni “Li- todėl Sabotazevai n yra siu

ha __ j k___„ — dienu Lietuvos gyvenimo
c k i a ities masėse, ypač besimo- teraturoj ir Mene”, kur ra- a.iepy .. .eiuvosp -p

kančio ir darbo jaunimo ei- soma, kad “buržuaziniai Y.iesPa^i* 4° , eri šnrr ir t jiems tik batus valo.(UimėJo^j ?alės gauti iš Vakaru ir pa-Jk!^tin&° ir §e Joki?s žmo-,dama už lėse yra daug gabių ir inte- nacionalistai” Lietuvoje nu- Jiems
( ' ramos ir, reikalui ’ esant,ĮSiskos morales pneso oku- vę ir nepnk ausomybę, lj- lektualiniai stiprių žmonių.ižudę jo brolį Povylą Miza- Nauja* Divorsa*

- amunicijos. Jei tik jis galės! Pu?ta Jf;šiuos ; žmones reikia nu-Įrą ir jo šeimą, kartu su ki- “New Republic” liberali- 
raitrastis, skinasi su 
Agar Wallace, tre- 
komunistų pradėtos 
kandidatu.

nesuvarys peilį į nugarą... M* laimėta AmenKos rauja gyvendinimui. Turime įsi-į gišką likimą Mizara gauna „
Taip pasiskirsto partijų Nauda iš Tito maišto ga-■ į,1®tuvili -ocialdemokratų rfaba^de- sąmoninti šio klausimo svar žinias per laikraščių straip- žumaki ^daktorin °nn tn

įtaka naujame parlamente. Ii būti nemaža. Jugoslavijai^QJun?a toje kovoje užima minčiųi - J „szin bą- Šiuo reikalu jau esame snius? Kodėl Lietuva taip , • n,.p-;fu„ta« nu'
Suomijos demokratija gerai turi 400,000 kareivių ir vra pirmąsias pozicijas, gi jos dasi č emo • , ' 4° padare eilę pasiūlymų ir tu- aklai uždara, kad net tokie P-----  ” - p '
pasitarnavo viso pasaulio svarbioje strateginėj pozi- — atlaiko svarbų fren toks įtarpis xy au a p„
demokratijos reikalui. Drą- •cijoj. Tito maištas taiko į.te barą. Ir šiam suvažiavi- tokia mada. į.^reiskmĮ mu- maj .. suvažiavimo darbų'pagandos šaltinius gali pa
šai, ramiai, pasiryžę gintis, rusiškos imperijos pačius mui teks dar kaitą dėklą- sų di augai 'reipu tvarkog nei«eis be teigiamo siekti gimines?
bet neprovoKuodami savo pamatus Balkanuose. Butų f00*1’ kad Sąjunga nuo tos 7 P .ir aiškaus sprendimo. Povylas Mizara, pagal
galingo kaimyno, suomiai kvaila tų pamatų negriauti kovo? neatsisako ir neatsi- yą uz demokratiją . .. - . - Roko Mizaros pasakojimą, -i, • - , , • .
išsirinko Darlamenta koki danri «u bradno Tito na- sakys, bet tęs ją iki galuti- hzuoti jėgas ją ginti, nes Esame didžiai dėkingi uz Lietuvos armiiJ nkos Vlsuomenes ardytoją įkSiniiKo panamenų, KOKĮ oargi ai brudno lito pa- nio-,ain.iėjinį0 Jį g. sajun. smurto metodų išpažintojai nuoširdžią paramą, teikia-!savo pastogę. Redaktorius 

gos suvažiavimas turi kreip- skaitosi tik su organizuota mą mums ir musų drau- . p virto jnamįu, o įnamis da-
ti suklaidintu ir klaidina- opinija ir jėga. gams. musų jaunajai kartai,:; . .. 1 bar prašomas patuštinti vie-

IŠ mų Amerik°s lietuvių dar- T„ri^ nr^ni^- kuri ilgainiui privalės P_asi-I iV ?r nebepedliavoti savo
ČIAI NESITRAUKS bo žmonių dėmėsi į tai, kad

ferei^^ersuom^rnedvi-L^’^A?Je' Lietuvos okupantas pa- kfa^ ^vr’mfntiT Jokia ^ senoji karta cionalistai” butų turėję žu- Ar “N. R.” rems demo-
prasmiai parodė savo pasi- ^??J0SJrc;i^-nC1J0S verge musų kraštą tam. kad okupanto ranka, kad ir no- f LįetuY0S TS-?cial^em^’ dyti? 3 kratų partijos kandidatą
ryžimą bet kokį sukilimą * nrnto-ro Pa-i' p* i FU" Jii 11 be atvangos rėdama, negali Jusu pasiek- tV. aituos Lzs. Organiza-. pokas yjizara ir gavęs rinkimuose, dar nėra paaiš^
numalšinti ginklais. Kadan- ?am? Protes^ įe] Berlyno.ūkiškai alintu, kad musų fi iv C1J°S "anai, kiek leidžia
gi Maskva skaitė momentą ybės vienin- žmonės žiaur
nepatogu savo armijoms Čf* sa,ko’ kad Ber]>'n0 ne’ bt>d>' snaude

jie norėjo, o ne kokį Mask- galba. 
vos samdiniai ir agentai bu
tų norėję kraštui užkarti.

Suomijos komunistai po 
Čechoslovakijos įvykių ren

Suomiją siųsti, tai suomiai 
turėjo progos laisvai išsi- -.Maciai 
rinkti savo valdžią. , -

Rinkimai Suomijoj nerei- es 
škia, kad tam mažam demo
kratiškam kraštui praėjo 
visoks perversmo pavojus.
Bolševikai krašto viduje, o 
Maskvos armijos Suomijos 
pasieniuose lieka ir toliau 
didelis pavojus kraštui. Bet

Amerikoj
rašoma,

no- juos darbo 
kad čiais totalinei .... mui, jos Kuopų n 

vaistvbei n'! skaičiaus didėjimui idealų, dėl kurių L. S. D.
Jungtinės Amerikos Valsty- jos parazitiškai biurokrati- LdhSįu^ Vislus'"oriklauso Partija kovojo ištisus de- 
h* iaj ?ė,7bes. ir egzistencijos „uo^usu Jktogumo L & Neaplejdžiame

ici gra- ^Ygas- Tiems pavergtųjų'Sąjungos - ;egv stlp!u,ima„ » eilinio lasdienimo rniaų 
miliiATi-ims n-ivnrtintiomc ^ & Partijos daroo. Tuo budu

busime atlikę visas pareigas 
ir pateisinę Jums, draugai,

“...nebus priverstos nei
sinimais. nei spaudimu, nei vi- milijonams, nuvertintiems tebūna vyriausiuoju ir svar- 
sokiomis kitomis priemonėmis ^k\ paprasto. nevertingo blausiuoju šio suvažiavimo 
atsisakyti nuo savo teisių Ber- daikto, kaip užmokesčiu už jj. sudarytų organu sieki- 
lyne”. gyvuliškas gyvenimo sąly- mas ir rūpestis!

T . . . . _ , gas, kuriose jie priverti
Jei rusai non karo Berly- skursti, paliekama teisė

karą ’ Dzūkijos kaime. Ar ,nas žingsnis, 
varymas valstiečių į kolcho- Demokratai Nevieningi

kartaig okupant0 Demokratų partijos kon
vencija posėdžiauja Phila-

zus nėra 
atneštas karas į lietuvišką 
kaimą? Ar ir toki paprasta 
mintis nesutelpa Roko gal
voje?

į mus dedamas viltis.

šiuo tarpu Suomija, nors ir J1.- tures.karą, bet ahan- trumpam laikui išlaikyti gy- 
F tai is to miesto nesitrauks, vybę. Klaidinamieji

Sunkiose tremties sąlygo
se, svetimame krašte atgijo

Tito ir Rusija
Bolševikų “Laisvė’

delphijoj ir visi stebėtojai 
savo, partija yra nevienin
ga, nepasitiki pati savimi ir 
ruošiasi rinkimams be vil- 

paga- ties pergalėti.
Mes esame didžiai dė- jjau pranešė savo skaityto- n , .

kingi LSS draugams irjjams> kad kaltinimus prieš mok,'.aty ir republiko- 
tlpm« A m c n L- ne linhiviomc t __ ___________________________ ! J1U DartllOS VT3 koallCl“.«».»»• vyne Maldinamieji ir su- —Socialdemokratu Iem? Anienkos littųviums, Jugoslavijos Tito iškėlė ne P?^iį“ J™. .. .

keS Amerikos valdžios oareigu- klaidinti mivalo «ur£JS Partija. Trumpu laiku, ne- ku"e deJ°sl ! Lietuvos So-,koks ten “kominformas”, JunPa Įvairiausiu,
bet vis dar lieka la1Sva sa- naj ma k , į wmctmt. privalo turėdJama vefkimo j . c.aldemokr a t a m s Remti bet Rugijos komunistų par- kraa?° * «"*"-
,K- 'ės karo išprovokuoti ir kad nSok ir kUnie^!nuolatos trukdoma rielnti- *ptija,“Uisvr rąAri J

Lietuvos

jie bando amerikiečius iš alaf Jie mivaln niams taikomų judėjimo !<‘,!.eikaJu?.tvark?-.,. . , . “Sužinome, .»««
AMERIKA IR TITO Berlyno išėsti. Bet jei rusai kad tik demokratiia neša varžyn'-n. Partija sumobili-i ?Ie.s busime didžiai lai- Sąjungos komunistų partija kJ? •

- -------. nori karo, tai jie gali karą darbo žmogui laisve ir aDsi- zav0 savo senuosius drau- min''Į’. J.ei Jum.s pavyks iš- patiekė bei suformulavo ap- .Jį lkl de«nių
Tito maištas prieš Mask- išprovokuoti ne vien Berly- sprendimą" vi-oms navet-p- subinė apie savo vėlia- sPl£stl visus opiuosius klau- kaltinimus prieš jugoslavių' "

vą regis užklupo Amerikos i ne, bet ir kitur. Todėl bauk- toms tautoms. Tad visi vą naujų narių ir socialde- Hrnus’ sudaryti musų drau- • koTnUnistų vadovybę, nuro-; Kai tokioms partijoms
diplomatus, kaip maloni štymasis karo neapsaugos skaidraus nrntn kilni™?'moleratinio jaunimo buri. £uose darbingą ūpą ir Įt- jos daromas klaidas ir reikia susitarti dėl kandi-
staigmena iš anapus “gele- nuo karo. Karas ar taika dvasios šviesiu idealu Dase- Šiandien, besiskl aidant iauk^ Vla,'bą visus bei juos;ragino jas taisyti”. datų ar platformos, tai jos
žinės uždangos”. Tai pir- dėl Berlyno yra rasų ranko- kėiai ir už" inn« k-nvfSniai tremties masėms, ir musų ?Va,‘t:Vvintl- Alusų žingsnius Rusijos partija, vadinasi, galvatrūkčiais ieško “vidu-Tai
mas p1všy<! ?»Iaskvos vasalu 
bloke, pirmas Maskvos rim 
tas pralaimėjimas, k”rs c 
labai brangiai kainuoti Ru-jjai pii-mą kartą sužinome, 
sijos diktatoriams.

žvalgybininko patar 
savo broliams jugo-

is Amerikos no..os Ruri-
tame mieste

rio kelio” ir dažnai vietoje 
kelio’’ sutaria bendrų fra-

kaip amerikiečiai atsidūrė lygiateisiais šeimininkais,! nadą, šved ką, Belgiją, Aus-■v-k « * _ - . . colio tnifrięę M -. _ - - 2-^. — « •

pasaulį. Nemažas skaičius milžiniškais šuoliais. slaviams, o tas foniškas zių glėbius, kurie ir atstoja
jų jau išvyko į Angliją, Ka- .. e.s mielai bendradar- “kominformas” buvo tiktai rr”~ '

A.... niausi!

• • a a ve A VZI i&Jl 1 • f V4 V v/ MV* a a v-V*
tatorius Tito dėlto nepasi- leido rusams plačias sritis tartas slaptai ir Amerika musų dramų 
darė geresnis, kad jis nebe-•*il'—A-- -• i—’ —
klauso Maskvos. Jis buvo ir
lieka politinis banditas, sa
vo tautos budelis ir diktato-,
rius. Jo rėžimas yra sauva-įupę, o mainais už tas Vo-‘dėjo pagrindą “vokiškam siryžimus,'l aimėjimus ar 
lės ir smurto rėžimas. To-'kietijos platybes, rusai tu- ”

mielai bendradar- 
me su naujai išrink- 
Sąjungos vykdomai- 

vykdysime
e palikti šių VS1^’ Kas nuima, kad musų 
be nuolatinio raibas butų našus.

kominformas’ 
priedanga.

kelią. Tuo žvilgsniu tarp 
demokratų ir republikonu 

Jugoslavijos komunistai, i nėra skirtumo. O todėl de^ 
kaip geri rusų mokiniai, ir-imokratai eina į rinkimus su 

*“ T * “ tokiomis pat perspektyvo- 
kaįP ir republikonaL 

Didžiausias demokratų ko
ziris rinkimuose yra repub- 
likoniško kongreso dvejų 
metų “pasidarbavi m a s ”, 
kurs kraštui atnešė brange
nybę ir nieko nedavė.

 J. D.

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

| skyriai.

gi moka atsikąsti. Jie “gar
bina” Staliną, lank^osi 

“ko- 
nors 
“ko-

minformo” lėlės yra tik be
balsės avelės maskoliškame 
garde. Brooklyno “Laisvu- 
tė” savo rolę gerai žino, ji 
drąsiai pranašauja Jugosla
vijos maistininkui Zinovje- 
vo, Trockio, Bucharino ir 
Tuchačevskio likimą. Ki
taip sakant, Bimba siūlo 
Belgrado Juozui kulipką į 
kaktą. Tai tau bimbiška 
“demokratija”.

tuo budu aliantai patys pa- apie musų sumanymus, pa- ,, .
dėjo pagrindą “vokiškam siryžimus. aimėjimus ar ne- _s !ink!me Jums geriau-

dėl tiktai lengvapėdiški rėjo leisti amerikiečiams ir 
žmonės ims garbinti tą iš-; anglams su franeuzais oku- 
puikusį Jugoslavijos dikta- puoti dalį Berlyno miesto, 
torėlį, kaipo koki tai did-j Rusai gavo apie 15 milio- 
vyri. nų vokiečių ir plačią pra-

Bet politikoje ne viskas
yra matuojama padorumo 
ir demokratijos mastu. Le
ninas kadaise sakydavo,

monę, kasyklas ir derlingus 
Vokietijos laukus, o ameri
kiečiai gavo iš rusų teisę 
laikyti Berlyne savo kariuo-

klausimui”, kurs dabar kan-i pasisekimus. Tie musų* pa. įsekimo. 
kiną ne tik Europą, bet ir draugai palės mums padi- . QnD r * e7?2*’
visą pasaulį. Na, o rasai no- dinti musų eiles svetimuose - Gentro K-to Uzs.
ri amerikiečiu^ išvalyti ir iŠ 
Berlyno. Vadinasi, rusai

ęirma paėmė Saksoniją, 
iuringiją ir Palabio sritis, 

o paskui nori atsiimti ir sa
vo mainus. Bet Dėdė Šamas 
sako “NE”.

Del. sekretorius.kraštuose ir parems musų______ ___________________
sumanymu- ištekliais. Atga
vus laisvę, jie bus naudinti Lietuva pavergta, lietu- 
Lietuvos tstatymo darbe, viai kenčia sovietų jungą, 
įsijungdami į musų tėvynės Paremki tad, lietuvi, auko- 
politinį, ūkinį ir kulturinį mis Antrąjį Lietuvos Gel- 
gyvenimą. L. S. Sąjungos bėjimo Vajų.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

LEIV1S, $0. BOSTON

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Apie Tremtiniu Biliu

* Ką Turime Žinoti Apie ju davėjas nesiima jokios
Naują “D. P.” Biliu atsakomybės už atvykusį,

Išėjo naujas imigracijos išėmus darbo ir buto pasiu- 
įstatymo papildymas, taip to*. Tie visi liudymai reikia 
vadinamas D. P. bilius. Są- tuoj tiesioginiai siųsti tiems 
ryšy j su juo mes tikimės su- asmenims, ir jie visur turi' 
laukti daugiau tremtinių — būti pasirašyti pas notarą 2 
lietuvių iš Vokietijos. kopijose.

Pagal naują biliu bus: 8) Giminės iki 3-čios ei- ’
1) Trijų asmenų vyriau- lės turės pirmumą (priori-' 

šioji komisija, kuri vykdys ty) atvykti ir affidavitai čia 
tremtinių įsileidimo darbą. ; reikalingi, kad įrodyti gimi-

2) Prie konsulatų bus pa- nystę ir pajėgumą prašan- 
skirti tos komisijos “selec-čio D. P. įsileisti. Kelionė 
tors” — parinkėjai, kurie'nebus reikalinga apmokėti. I 
darys atranką įvažiuojan- 9) Affidavitai atrodo la-f
ėiųjų prašymams kartu su 
konsulais.

3) Galės įvažiuoti iš visų 
trijų zonų: Amerikos, Britų 
ir Prancūzų. Iki šiol galėjo

bai reikalingi senesnio amž. 
žmonėms, kurie negalės 
gauti darbo liudymų ir ga
lės įvažiuoti tik tada, jeigu 

_ . giminės ar draugai užtik- 
važiuoti tik iš Amerikos zo-riins affidavitu jo gerbūvį, 
nos. 10, Lietuvos kvota nėra

4, Pirmiausia atvyks tie,;visai užskolinta, tai yra iš 
kurie turi užvedę savo bylas kitų valstybių lietuviai ga- 
konsulatuose. Tai yra visi į lės įvažiuoti po 193 asm. į 
tie, kurie turi susirašinėji- metus. Jų įvažiavimo taisy-Į 
mą su konsulais, kurie jau
ištirti per daktarus ir CIC .
(kariška policija) ir kurie liečia.
laukia kvotos numeriu. Tie' 11) Taipogi turės phrmu-

DIDELE GAISRININKŲ NELAIME OAKLANDO MIESTE, CAL.
•-w

Du gaisrininkų vežimai visu smarkumu susidūrė viename gatvės kampe, sku
bėdami į tą patį gaisrą iš dvejų vietų. _ Abu vežimai buvo paleidę gaisro si
renas ir abu turėjo lygią teisę važiuoti neatsižvelgdami Į trafiką. Susidūrimo 
nelaimėje buvo sužeisti šeši gaisrininkai. Ko! sužeistieji gaisrininkai buvo nu
gabenti į ligoninę, gaisras pats savaime užgeso.

PITTSBURGH, PA. taiką, gerus pažįstamus 
veda į piktumus 
daug nemalonumų

rosbpjs rretita

KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRA1O

Kas Nauja BrooMyne
f . .------- .Iš Siuvėjų Tarpo Naujienos Washin°tone bus 2 savai- 

Birželio 30, 1948 m. bu- tęs. Paskui aplankys Los
vo siuvėjų unijos 54 sky- Angeles, sustos Chicagoje,. 
riaus delegato linkimai. Iki Siuvėjai Turi Vakacijas 
šiam laikui delegato purei- Siuvėjai iki šių metų tM- 
gas ėjo J. Buivydas. Per rėdą vo vieną savaitę atosto- 
šiuos rinkimus delegatu iš- gų, o šiemet jau turi dvi sa- 
rinktas Ch. Kundrotas 287 vaites. Daugelis kriaučių iš- 
balsais prieš F. Milo-Mila- vyko į vakacijas White Sul- 
šausko 234 balsus. Rinki- phur Springs pas Menderį 
muose dalyvavo daug žmo- paviešėti. Kiti išvyko kitur 
nių, nes visos 4 srovės: ka- atost<>ga3 praleisti. Po dvie- 
talikai, socialsitai, tautinin-,jų savaičių grįš iš vakacijų 
kai (smetoniniai) ir komu- ir pradės vėl dirbti. Kada 
nistai interesavosi šiais rin- sugrįš jie gaus antrą savai- 
kimais. Komunistai ir tauti- tę vakacijų užmokėti, 
ninkai rėmė Ch. Kundrotą. ‘ E ? CvAni
? ;• Milą-Milasauską tente Crg. ?ovylas k,.iauvįaku( 
katalikai ir socialdemokra- senai ,urėjo sužei5ti> koją į.

T. , A _ visą laiką šlubavo, šiemet
• 9 * 1S r?tas buvo is- jįs nutarė pasiduoti opera*- 

rinktas todėl, kad jis siuvę- cįjaj jr birželio 24 d. Brook- 
jams yra gerai žinomas, tu- j Col, ligoninėi jam 
n daug draugų ir jau yra buvo pa(|aryta koio6 kanlo

Musų Tretininkai
klės pasilieka senos, ir tas Aš kaipo katalikas nore- nėms. Atrodo, kad daugelis Girdėjau, kad kai kurios nors tų srovių žmonių siuvę- pas sav0 sese, { į New Jer-
įstatymo pakeitimas’jų ne-j&a“ pabrėžti keletą žodžių tretininku užmiršo savo davatkėlės nesisarmatiia ir ju tarpe nėra daug. !gey. valstija. *Be{ pO tokios

apie man gerai žinomus “brostvos” kūrėjo švento naktimis eiti prie kaimynų; Lietuviški tautininkai ir sunkiesoperacijos jam rei-
_ _ _ Pittsburgho katalikus. Yra Pranciškaus priminimą, kad palangių klausytis, ką kas komunistai sutartinai agita- kės kelis mėnesius gydytis,

įvažiuos sena tvarka, pagalimą — priority asmens, ku- juk sakoma, kad visi, kurie žmogui liežuvis yra duotas savo bute daro. vo už Kundrotą, kuris į rin-1 iki visai pasveiks,
jau turimus dokumentus. ; rie buvo “engaged in agri-į krikštyti bažnyčioj, tai ir ne kaimynams apkalbėti. Iš visos širdies patariu Rimus i«ėjo, kaipo “neparti-‘ nrap Kriauoiuk-ir vra

5) Kelionė* išlaido* bu* cultural pursuits”, t. y. tieji™ katalikai. bet Dievą garbinti. kiekvienam žmogui pasi-inis”. Kiek ilgai tautininkų r centro nnrvs ir i DD 7-
valdžio* apmokamo*. USAikurie vertėsi žemės ukiu (isi noriu pakalbėti apie K Teko. pastebėti, kad ir saugoti davatkiškų liežuvių. jr komunistų vienybė tvers, tos kuopos finansų sekreto-
vyriausybė paskyrė 2 mili- State Dept. aplinkraščio' viena kataliku rušf * apie ka‘ kurie kunigai neuzsijonu, be to, IRO, karo ir ---- ***-«a\ ... r I
laivyno departamentai pri
sidės savo darbais ir trans- 
portacija, tuo budu kelionės 
išlaidos iki laivo ir laivu 
bus apmokėtos.

konsulatams Nr. 2410). Čia tretininkus, kurie eina kas ken^a. šutais tretininkais 
bus reikalingi įrodymai tu- mėnesį išpažinties ir gal Kune .lr a kunos genau yra
retų ūkių, paliudymai, kvi- kasdien prie komunijos. žinomi davatkų vardu. Yra . .
tai susiję su žemės ukiu. Pažiurėjus į tų tretininkų lek? gedėti, kad kunigas Ulcimnkų aptelmke. A. L.

12) Šis įstatymas liečia pasielgimus matome, kad ir per pamokslą bara savo , nevio v , => ... dauo. parapijos tietmnkus uz jų

CUSTER, MICH.

K»**l»k**-; sunku butų pasakyti. Gal
jie, pasiglamonėję, ir vėl gaj iįnki jain gj-eįt pasveikti

rius. Visi Brooklyno drau-
usipeš, o gal tas jų “bend- jr grįžti į musų organizacinį

ras frontas 
drūtas.

ir pasirodys darbą
Atcstogo* Menderių 

Farmoje
Vincas Kalvelis vasaroja

tar^’iiežūrilvdmlZ“’ Kaiu Vienų kartų priėjau, kaip Slaugiausia sukelti pini-i r££,“r,us raipaaausąas Menderio farmoje jau nuo to Jetl™'™Si S davatkoms: gu; Lietuvos gelbėjimo9 jr SĖSTIS ^eiio 21 dienos. .J. Buivy
būdami sunku hoatrinriinti Išėjusios iš bažnyčias nešto- šalpos reikalams. Šiems tiK- vrr*

apsigyvenimo liudymai. Atvykstantieji bus vežami i bet kai’ jie pradeda senti v®kit po 2 valandas ant gat- slams, buvo surengtas gra----

Lietuviai ūkininkai dar-! Lapa*au*ko Dirbtuve 
Likviduotausaprnohetos. tik tuos D. P., kurie gyveno taipe yra labai daug ugniniais uz jų uetuviai uKimnaai aar-j

6) Corporate (organiza-; • V -i r> ymnTrin I™™ nlJnesvietiškai ilgus liežuvius, buojasi ir rūpinasi, kaipi . , . T .ciįų) affidavitai tuc> tarpu Yok^°Je Amenkos, Bntų ^rnrų, kūne mėgsta pleį Vifina karta kain kuodauriausia sukelk nini-i Andrius Lisauskas tu-
atSsMiVti prancūzų zonoseatšaukti.

7) Reikalingi darbo
nuo

ir
m

it/lv Iii.
ivzvrl rz-Lr-k zT51 «vrv*z^xvz Vi.

Šis punktas yra visai nau- ir karo laivyno į Philadel- 
jas ir jis dalinai pakeis affi- phijos, Bostono ir New Yor- 
davitus. ko uostus. Dabar eina dery-

Rei nas sa žmona paS 
rius pradėjo vakacijas lie-kia priminti, kad pas A. Ui- pos 4 ir tęs iki Hepos 17

kėti «avo kaimvn^s rSSoia ni^ neapkalbėkit," nenešio- ir piknikas gegužės 30 d. d* Taip pat pas Menderi.us
liSurii^’ir EumT kit nepietkavokit šiedu parengimai gerai pa- 11 da^ Ten t sk™ t
tai jie pradeda apšne- vės kampo, nesudykit žmo- žus koncertas gegužės 2 d..

Tas, kurs nori atvykti bos dėl pereinamųjų punk-jmiu žmonių sukepa nesan- ap*e bažnyčioj ma- vyko ir davė gražaus pelno..i—... ----- • tto» i.-.,. ,r_,— 1 m;uL_ _tj tėte, kaip kas buvo apsiren- Mus apielinkėje randasi ir
gęg jr kajp gjgėgj Lietuvos priešų, išdavikų,

ŽODYNAS 1 Kunigas teisingai sakė, kurie stengiasi pakenkti 
tmrlSuri i. 1 bet davatkoms to kunigo Lietuvos gelbėjimo reika-

lietnvSkai An/iS/J I patarimas nieko nepagelbė- lams. Žmonės praturtėjo čia A LUJO I jo- Jos vis sa'° Kivius Ūkininkaudami, dabar lau-

naujuoju įstatymu į USA tų įsteigimo ir kiek Volun 
kreipdamasis į konsulatą, tary Ageneies, Šalpos ir 
turi pristatyti tuos du liu- “Travelers Aid” organizaci- 
dvmus. įjos galės padėti iš uostų pa-į

a) Kad jis atvykęs turės siekti gyvenamas vietas.! 
čia tinkamą butą, t. y. apsi- Taipgi eina derybos dėl! 
gyvenimo vietą, arba kad tremtinių įkurdinimo dides- 
jis pasidalins tuo butu (ren- niais skaičiais. Kai kur yra 
da) su kuo kitu, kad jis’ne-i dideli darbininkų pareika- 
skriaudžia kito gyventojo lavimai, bet yra apsigyveni
mo neišvaro iš gyvenamo m° vietų stoka. Kai kur at-Į 
namo). Turi būti paduotas.skiros valstijos nori prisidė-i 
I’ilnas antį asas apsigyveni- ti prie įkurdinimo, ypač že-i 
mo vietos. Geriausiai pažy-.mės ūkyje.

> kad su«atvykusiu ’gi- Numatoma, kad pirmieji 
miųės ar draugai pasidalins transportai pasieks jau rug- 
kambariais. piučio mėn. apie 2,000 asm.

b) Darbo liudymas, tai!ir paskui kas mėnuo pa- 
lyg ir darbo kontraktas. Ku- laipsniui daugiau, kad pa- 
ri įstaiga, farma, biznierius siekti 100,000 į metus. Bijo- 
ar profesionalas ar amat- masi, kad toks staigus įkur- 
ninkas gali parašyti, kad tą dinimas bus sunkus pra- 
asmenį samdo, turi jam dar- džieje ir todėl tikimasi pa
ko ir dėl jo nepaliuosuoja; galbos įsikuriant iš tų tau- 
kitų darbininkų ir kad jo tybių, kurių tautiečiai at- 
atįvginimas yra (parašyti vyks;
kiek). Padėti samdytojo ir! Jeigu šis projektas eis 
samdinio pilnus antrašus, i gerai ir tremtiniai pasiro- 
Toks samdymas už akių ne- į dys teigiamu įnašu Ameri- 
taip ir Įpareigoja, bet ka- k»s gyvenime,‘galima tikė- 
dangi įstatymas to reikalau- tie, kad sekantis kongresas 
ja, mes turime pasistengti į nfaplės įvažiavimo galimy- 
tą padaryti. Vaikai 16 metų į bes. Bet tas priklausys nuo 
amž. ir gali būt samdomi, i pačių atvykusiųjų tremti- 
mokinys gali būti samdo- kuriems beabejo rūpės 
mas ūkiuose ir privačiai šei- ateitis pasilikusiųjų, 
mininkėmis ir panašiai. į Musų vienas tikslų (D.

Esmėje tokie du liudymai T- bilius) atsiektas, dabar 
turėtų būti gauti daug leng- i ka<l jįs nebūt veltui, turime 
viau negu affidavitai, nes Padėti atvykstantiems ten 

užsirašyti ir čia įsikurti.
Svarbiausia *hf*ti darbo 

ir apsigyvenimo liudymus 
tiek, kiek kas tik galite. Ju 
antrašų turime tiek ir tiek* 
Juo daugiau padėsime, juo 
daugiau jų atvyks. Dabai 
daug priklauso nuo musų 
norų ir pastangų, — gali
mybės mums duotos.

Alena V. Deveniene,
ALT narys, Bendr. Liet 
Imigr. Komiteto sekr.
307 W. 30th Street,
New York 1, N. Y.

Liepos 3 d., 1948 m.

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pust 

KAINA 12 DOLERIŲ 
Pinigai reikia siųsti su už

sakymu :
DR. D. PILKA 

51S E. Broadway 
South Boston 27, Mass.

angesnj 
mokestis . , , 5" vasaroja: J. Styra, J. Baliu-

buvo daug auks- nas, Smagorius ir visa eilė 
tesnis, bet ir darbas reikė- lietuviu.
davo padaryti daug geriau, ą Matulis Menderių kai- 
negu kur kitur. Lapašaus- mynas irgi atvyko su šeima 
kas nusprendė toliau biznio raleist atostogas savo uk.v- 
nevaryti, o jo partenerys, je Vienu žodžiu, visi poil- 
Jonas Dumbliauskas nutarė sia u j a White Sulphur 
tą pat daryti. Kada du tokie Springs kalnynuose, 
tūzai atsisakė is kompani
jos, tai kiti nusprendė biznį George B. Puidokas knau- 
likviduoti. Dirbtuvė tapo!^1* 54 skyriaus pildomosios 
parduota ir darbininkai iš- tarybos narys ir Ripley

J
leidžia į darbą, lvg kokius kia, kada Stalinas atvažiuos 
malūnus. Atrodo, kad treti- ir pagerins jų būklę su na- 
ninkės tik dėlto ir į bažny- gaika. Labai gerai, kad mes 
čią eina, kad galėtų ką nors turim jauną darbštų klebo-
navatnesnio pamatyti ir pa- ną, kun Juozą Alksnį l ^laidyti po kitas’dirbtuves, dirbtuvės darbininkų pirmi- 
skui tuietų ką paplepėti J° pagelbos butų sunku kas # ninkas išvyko į New Hamp-
apie savo pažjstamus. nuveikti

Teko girdėti, kad, vienas A. L. T. skyriui aukavo:
lietuvis' šako savo laikams. Kazlauskas $3 per kun. 
eikit vaikeliai į bažnyčią, o -L Alksnį $10. Viso surinkta 

§209.17. Pinigai pasiųsti i

YRA KELETAS VIETŲ 
AUTO BODY IR METALO 

PATYRUSIEMS MECHANIKAMS

Didžiausios Algos
Geriausi* įrengimą* ir Darbo Sulygo’

Bronė Spudienė įivyko j _ ____________________
Seattie, Wa»h. Įleisti atostogas. Jis ketina

Liepos 3, vakare d. B. 1 aplankyti Bostdną, Mofltef- 
bpudienė is La Guardia oro j0 ir kitas kolonijas, 
stoties išskndo pas savo te- yyL Katilių*,
tą į Seattie, Washington.
Kaip ji sako, nemačiusi te-
tos nuo pat kūdikystės. Parsiduoda Farm* 
Rengėsi jau Senai nuvykti 10 lot“ žemės Broektone, ryvena-

shire Baltuosius kalnus prsh-

dvi vietas: Į A. L. Tarybos 
centrą §114.21 ir BALF 
§94.96. Lieka skyriuje $10.

A. L. Tarybos skyrius,
Custer, Mich. rengia gegu
žinę rugpiučio 22 d., 1948.! pasimatyti 
Pelnas skiriamas Lietuvos' Drg. F?, 
gelbėjimo reikalams. Tary-j LSS Centro Komiteto narė 
bos skyrius taria nuoširdų ne vien savo tetą aplankys,

, , z-> 11 • • mas o ruimu namas su visais palopąs SaVO tetą Gulbienę ir < umais, banė, vištininkai, fraražius, 
didelis sodas. Parsiduoda iš priela-- 

e, . ties žmonos mirties. Kreiptis: (30)Spudiene kaipo st. Shapnmn,
849 Oak Street, Brocktr . Mass.

ačiū visiems geraširdžiams 
rėmėjams.

Skyriau* Valdyba.

LIETUVIS M. LUCKIS 
GARSUS ŠACHMATI

NINKAS

PARSIDUODA NAMAI 
Parsiduoda 2 tenement namai, Mon- 

tellos, Mass. sreroj vietoj su patogu-
Dr?. B. Si.udienė kelyje

3«»W (29)

bet ji nori aplankyti ir Toli
mųjų Vakarų vienminčius.

! išbus š Šias savaites. Seattie

WORCESTER, MASS.

C BĖSTNETS 
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Vicolrių Gėrimų, Alam, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
O* gaunama Ir “Keleivi*” 

pavieniai* numertela
90 MILLBURY STREET 

WORCESTES, MASK

MARTINO MISEVIČIAUS 

AMERICAN AUTOMOTIVE

P. O. Boa 881 
STAMFORD, CONN.

Argentinoje, M ar de Plu
ta mieste, vyko tarptautinė- 
šachmatų rungtynės, kurio-į 
se dalyvavo pasaulinės šach 
matų žvaigždės. Tarp kitų 
šachmatininkų dalyvavo ir 
lietuvis Morkus Luckis, ku
ris rungtynėse išsimušė Į 

i trečią vietą ir turės dar per
siimti su jungtinių Ameri- 
! kos Valstybių čempionu Ar- 
inold S. Denker. M. Luckis, 
(Lietuva), H. Pilnik (Ar
gentina) ir A. S. Denker 

i (J. A. Valstybės) pasirodė 
lygiai stiprus lošikai. Pir
mas vietas užėmė J. Bolbo- 
chan (Argentina) ir A. de 

'Gahvay (Belgija).

Biznieriam* geriausia vie* 
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininka* Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mas*.
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Perimta Ketvirtam

Nykstanti Jura
Pietų Rusijoj yra didelė “sabotažą". Pasirodė, kad 

Kaspijos jura, kuri kartais, leidžiant vandenį iš Azovo 
yra vadinama ežeru, nes ji

—Gera diena, tėve! tu toks kytras, tai 
—Jes, Maike, dienos da- gi, ką josreiškia 

bar nesiektos, ba šilta ir —Taid's 
overkotas jau nebereiks, in- ejskia s 
gas. Ale ar tu žinai, iš kcno džius “anie mene 
lockos mes turim tokias vi- lietuvių kalbu, e 
cadas- “prieš vidudieni. ’

—Žinau. , “P. M.” “■ ■
—Na, Ui pasakyk! ...J diem,” arba “po
—Šilu yra dėl to, tėve,;nio.’’ Vadinasi, su misio

neturi jokio susisiekimo 
plačiomis juromis.

Kaspijos jura yra du kar
tu didesnė, kaip visi penki 
Amerikos Didieji Ežerai. 
Jos plotas siekia 169,381 
ketvirtainės mylios. Jei tą 
jurą vadinti ežeru, Ui tas 
ežeras yra didžiausias visa
me pasaulyje.
j. Kaspijos jura beveik vi
sa yra rusų valdomoj terito
rijoj. TikUi savo pietinėj 
dalyje tas ežeras-jura priei
na Irano teritoriją.

Kaspijos jura yra garsi 
tuo, kad jos vandens lygis 
yra daug žemesnis, negu 
plačiosiose jurose. Sako, tos 
juros vandens paviršius yra 
95 pėdos žemesnis, kaip 
’uodosios juros paviršius. 
Bet Ui nėra visai tikras 
skaičius, nes Kaspijos jura 
vis labiau išsenka ir sako, 
kad vien per paskutinius 15 
metų tos juros vanduo nu
krito 6 pėdas! Tos juros pa
kraščiuose atsiranda vis 
daugiau balų, o vanduo 
traukiasi ir senka.

Raštija yra įdomi
nes *i po musu

------

su
juros j Kaspiją, vanduo iš 
Juodosios juros turės tekėti 
j Azovo jurą ir padarys 
Azovo juros vandenį sūres
nį, negu jis dabar yra. (Juo
dosios juro6 vanduo

yra žinoma tuo, kad palei į 
tą upę bolševikai turi daug 
prievartos darbų stovyklų,: 
kur dirba ir skursta nema
žai ir lietuvių.

“Gigantišku’ bolševikų; 
planai pripilti Kaspijos jurą J 
yra vykdomi taip pat, kaip’ 
ir didžiųjų Rusijos kanalų; 
kasimas: būtent, vergų dar-; 
bo pagalba. Didysis kana-; 
las, kurs jungia Baltijos ju-j

KAIRE MIRĖ 25 ŽMONĖS

juro6 vanciuo yra 
daug sūrelis, kaip Azovo rą su Baltąja jura, buvo iš-i

kastas vergų, kurie dešimti
mis tūkstančių dirbo ne
žmoniškose sąlygose ir tą i 
“stalinišką stebuklą” vyk-i 

L.S.

juros vanduo). Sūresnis 
vanduo, pagal tų ekspertų 
pasakojimą, sunaikins Azo
vo juros žuvis, kurios ten 
labai gerai veisiasi ir duoda J dė. 
pagrindą olačiai žuvininky
stės pram nei. Dar kiti eks- Tito Prieš Staliną 
pertai pradėjo baukstytis.
kad leidžiant kanalais suiy 
vandenį iš Azovo juros Į 
Kaspiją, tas sūrūs vanduo 
pagadins pakelyje plačią 
derlingos žemės juostą.
Projektas buvo palaidotas.
Neteko patirti, ar bolševikų 
ekspertai paskelbė caro lai
ku inžinierius, kurie tą pro- pabaltės ‘vatevhėmkffiSnįSi0’ ZbSI Cec^ija- ’ fa kitom,

kanalas buvo paliktas pu-
&la,UofJar<1?S^aSp •• tis savarankiai, be maskolių

1946 metais Rusijos spau- g Maskvos, be Stalino nu-

Pietųslavijos vadas Tito,'; 
berods komunistas, bet Sta-į 
lino maskoliškos valdžios 
nenori-b Stalino perspėjimų 
jis nepaiso ir atsišaukia į Į 
slavių tautas kovoti Masko-į 
lijos užmačias, pavergti po 
Stalino padų, kaip padarė

Kairo mieste, Egipto sostinėj, nežinomi piktadariai 
išsprogdino žydų kvartale 8 namus. Sprogime žuvo 
25 žmonės. Paveiksle matyti, kaip giminės ir pažįs
tami rausiasi po griuvėsius tikėdamies surasti žuvu
siųjų lavonus.

MARGUMYNAI/
Generolą* Plaukioja r.ės padangėmis su penkiais 

Juromis rkliais niekada neužmiršti,
Šias dienas Argentinos o jei jis ir užmirštų, tai nu- 

viename uoste pasirodė lai- kasta ausis jam visada pri- 
vas su nematyta vėliava, mins tą kelionę.
Tai buvo Šveicarijos laivas. ---------
pavadintas “Generolas Gui- Sanskrito*
san ’. Senas “džiokas apie Kaip pas mus lotvnu, se-

. - io-__ r--.,—.,- ______ „ Šveicarijos admirolą ir lai-rtoVfc graikų ir hebrajų kal-
upė tekėjo į Kaspiją ir se-i nesam slavįai* mums dar v-'ną pasirodė ne tiktai juo- bos yra “mirusios’’ kalbos, 
novės graikai to upe plauk- ja|jjau nepakeliui gy Mas- . kas, bet koki tai tikrenybė. vartojamos tiktai bažnvčio- 
davo įs Kaspijos l Indiją. koiija Šveicarija yra mažutė Al-moksiiškose knygose ar-
Graikai tą upę \admdayo Lietuviams sveikiausiąPy kalnų valstybė, kuri yi-studijuojamo;

Įdomi ’i-ra, ro laikų inžinierių P\an^:‘Maskolija kliuvę netik lais-
“ n”??j t"**?1:-,. ie,. prac eJ v ka?,? v? praranda, o ir gerų pilie-

. mis.’' k-na.ą. kurs tu-.^n uokų tėvynainių neten- 
Maskolija,•nu

k 
inti

nalą, kurs tu- cln 
Amrr-Darja į*’

adaise, la- ucs darbams j Sibirą,
•. . a upe EI;r sveikas nebegrįžta. 

Kaspi. os ju- — - -- -

nes išveža
is1,c - a 

rejo tikrai te ėjo i
liepos rą, bet vėliau ____ , ~ I ___

. - “tė-‘° iš Rusijos Kaspiją užjako ir upė pati įoHjos bičiulvstės^ kviečiareiškia “post men- kitas pranešimas, kure rako, pasuko savo kelią į Aralo: flavJius kovai x,Raskoli_
vid dt. kad šiemet pietinę Rusiją. ežerą. Sako, kad dar pnes;jos • fai lietuviams

siomis palei žemutinę Volgą, ištiko tūkstanti metų Amur-Darja geras pt^dys. Lietuviai

as derlius
i raid-.s pradžio e

US:
Bet

ZV4. -i Pietųslavija slavių kilmės
;-o» ..elia» }. tauta> o betgi nenori Mas-

kad mūsiškė planeta pakry- tas neturi nieko bendra. r idelė sausra ir derlius ten • 
” ašigaliu į —Bet zakristijonas, Mai-, bus menkas. Žemutinė Vol-

ke, kitaip man tlumočijo. ga ir šiaurinis Kaukazas 
—Jeigu tėvas paklaus- yra Rusijos aruodas. Jei ten 

tum zakristijono, iš katro sausra, tai visai Rusijai 
_  ~ _ ____  galo goriau bažnyčią šluoti,. duonos bus mažai.

rutulF tėve" Mes įgyvename tai jis, be abejo, galėtų duo- Sausros žemutinės Volgos 
šiauriniame jos pusrutuly, ti praktišką patarimą; bet srityje pasikartoja gana 
Žiemos laiku žemės ašigalis laiko skaičiavimas, tai ne jo dažnai ir rusai jau senai ži- 
buna nukrypęs nuo saulės i kompetencijos dalykas. no, kad tų sausrų priežastis 
priešingą pusę; mes Ūda —Na, Jeigu tu, Maike, yra Kaspijos nykstanti ju- 
gauname mažiau saulės mokmiesi visokių klumpe- ra. Dar carų laikais rusų in- 
spindulių ir dėl to čia būna tencijų, tai pasakyk, kas ir žinieriai galvojo ir planavo, 
šalto. Dabar gi šiaurinis že-; Jokiu spasabu nustoto viso- ką daryti, kad Kaspijos ju- 
mės ašigalis vra pakrypęs i kias adynas? vot, napsi- ros nykimą sulaikius, kad 
saulės puse, ir dėl to mums klat, Bostono žmogus nu- tai jurai davus daugiau van- 
taip šilto. stato savo dziegorių ant 12- dens? Jei to jura bus palik-

_ Ot, matai, kaip bedie- adynos, ° kai nuvažiuo- to pati sau, ji eis seklyn,
viziri raštai sumaišė tau ra- Ja Čikagon, tai tenai dzie- nyks ir sausros pietinėj Ru- zumą.^mė Maike, neturi goriai eina visą adyną yė- sijoj bus vis dažnesni. iki 
jokiu ašigalių, ba ji nėra bau. Bet kai 35 pereitą žie-; plačios sritys paliks visai 
jokia kalamaška. Dievas "?} buvau nuvažiavęs į Flio-
sutvėrė fa dėl to, kad butui F>dė,. beveik toliau
kur žmonėms gyventi, o šil- kaip 1 Čikagą, tai tenai ant

po savo siaurės 
saulės pusę.

—Apie kokią planetą tu 
čia man kalbi? Oksus. Bolševiku

AX naiuu opiv

nevaisingos.
Carų laikais rusų inžinie

riai buvo pasiūlę tris budus
to yra valuk to, kad grybai dziegorių nėra jokio difren- padidinti vandens kiekį 
galėtu dygti. Tai vot, kaip so- 1ArJ.tP Kfdi man išviro- Kaspijos juroje. Jie siūlė: 
ištikro jTa. Ir už tai, Mai-;2*'1’ kodėl taip yra? , Iškasti kanalą tarp Azovo 
ke, reikia melstis, kad po
nas Dievas yra mums toks 
geras.

—Ar tėvas daug meldie-

Taip, tėve, galiu. Visų juros ir Kaspijos ir tuo bu-o ^3.. i* 4___ T. . _ 1 • -pirma tėvas turi suprasti, 
kad žemė yra apskritas ka
muolys. Nors ji ir ne ‘‘kala

du iš Azovo ir Juodosios ju
ros duoti vandens KaspijaL 
Kanalą reikėtų Kasti tiktai

si

spauda burtis ar draugauti 
1946 metais plačiai garsino,, uioic-- ----------- — 'j viaiokanalaskaip naujasis kanalas pa 
kreips Amur-Darja upę į 
Kaspiją ir koki palaima iš 
to bus visam kraštui.

Bet ir antras projektas 
užkliuvo už kažko ir po ke
lių mėnesių apie jį mažai 
bebuvo kalbama. Kai Amur

senovės
sai neprieina prie jurų, o to- iaiku raštUose, 
dėl neturi nė vieno uosto ir

kovot ūž tų šalių išlaisvini- np<mli t,,rpti 1aivvnn Tftdėl 
mą.

• Kovot įmanomais budais 
už Lietuvos ir Pabaltės tau-
ty laisvę * - -

Stolinaciai, kurie užstoja'™^ įsigudrino turėti savo kalbų, prie kurių priklauso 
askolių gruoboniškus žv- lalvM’ Ji padarė sutartį su jr lietuvių kalba. Sanskrito 

ko masko- Italija ’r kai kuriuose italų kalba jau nebėra vartoja- 
‘ — o - senovės

įrro įmioifl įgaumai^
su lat-

ii auiruimia,

maskolių 
grius, lai atsako:

Tnrliio covniJIUlJ“----- --------VLU I Ort V V7
negali turėti laivyno. Todėl 
juokas apie “šveicarų admi- sanskritu 
rolus” visada skamba juo
kingai. ' Sanskrito kalba yra se-

Bet mažutė Šveicarija niausią iš “indoeuropiečių”

rasią“ kalbą, vadinamą

-Darja kanalas jau buvo ke- fiai įenda~ j “'laisv'^''"uet^ uostuose ji turi savo laivus, 2,500 metų, o šen 
lis mėnesius kasamas, atsi- vos urėdus? Jei nėra užten--kurie P° Šveicarijos vėliava indų šventosios knygos yra 
rado ekspertai, kurie ap- karnai lietuvių tai kam Ve-'P^auk^°-ia Juromį- Vienas parašytos dar senesne kal- 
skaičiavo, kad Amur-Darja lietuvius Maskolijon? toks naujas šveicarų laivas ba, kuri buvo vartojama 

vardą generole Gui- prieš 4,000 metų.
Indijoj mokslainėse da

bar plačiai yra mokoma 
sanskrito kalba, bet nei raš
tuose, nei gyvenime tos kal
bos niekas nebando atgai
vinti.

Kai kurie lietuviai sako. 
kad lietuvių kalba yra labai 

sis transporto orlaivis, kurs gimininga sanskrito kalbai, 
čia atgabeno iš Franeijos 5 taip nėra. Sanskrito ir 
arklius. Orlaiviui nusilei- dėtuvių kalbos neturi nieko 
duš, iŠ jo išlipo franeuzas bendra, jei neskaityti, kad 
Eugene Ėlepicier su aptvar- j?^ abi priklauso tai pačiai 
styto ausimi. .Jis papasako- “indoeuropiečių” kalbų šei- 
jo, kad aukštai padangėse ma'-
vienas arklys jam nukando - -------------------------
ausį. Tas franeuzas sakėsi ir Pavergęs Lietuvą priešas
^kbtumoPja.Tg,fabė'už au- nesi«ai,i i»' naikinti,
sies, ar tiktai norėjo “drau- Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi
giškai” jį paerzinti _ ir per aukos ir neparemti ALT 
neatsargumą nuplėšė jam . , .. .
ausį... Kaip ten bebūtų, vykdomo Vajaus jai islais- 
franeuzas žada savo kelio- vinti?

i i ji-------------- - Maskolijonupes ūsai neužteks kad Cia ir aklas RaIi Jsuprast gavo
Kaspijos vandeni padaugi- Maskolijos užmačias lietu- San’ kurs Per antr* Pa?aul»- 
nus. Todėl naujai kasamas išnaikint, Lietuvą pasi- n* kan* vadovavo šveicarų 
kanalas buvo panaudotos gavint; ką carai senai gei- an™jai ir budriai saugojo 
tiktai žemę* drėkinimui oifJė, tą Stalino “demokrati- to mažiuko krašto sienas, 
ne Kaspijai papildyti. Tuo,ja- vykdo tik šimteriopai
budu ir antrasis projektas žiauresniu’budu 
Kaspijai pripildyti buvo; Lietuviai maskoliškos san- 
susabotozuotas . tvarkos su jų bernais neno-

Liko trecias sumanymas n
pasukti kai kurias Uralo i Ani* Ruka*.

Arkly* Orlaivyje Nukando 
Žmogui Ausį

Praeitą savaitę į Bostoną 
atskrido iš Europos sunku-

kalnų upes, kad jos tekėtų |
--------z-------------- ,į Karnos upę. kuri įteka į LAIŠKAS IŠ LENKIJOS

maska, i bet vistiek ji^suka- nuo Azovo juros iki Kurna Volgą. Per eilę metų Rusi-; ---------
kuri teka į Kaspijos Į jos planavimo komisija ty-i

Kitas projektas siūlė
upės,
jurą.

—Teisybė, Maike, pere:- aP.buk savo ašį. Dabar
tą nedėldienį mišias pra- isnaizdu°kun, tėve, kad _ _ r ____ ___
miegojau. Ale tai atsitiko į PH° neno J?s ašigalio iki pakreipti Amur-Darja upę į 
valuk to, kad gaspadinė pa-ikl^° ^a. nutiesta tiesi lini- Kaspiją. Dabar to upė teka 
piovė gaidį, kuris prieš mi-Ha* . Tokių linijų yra 360. į Aralo ežerą Turkestane, 
šias giedodavo; dabar neži-■ 0. jadl.na jas nieridi-;Trečias projektas siūlė pa- 
nau kada reikia keltis. Ot,ifnais’ Raaėkim, kad vienas; kreipti kai kurias Uralo
gal tu, vaike, žinai, kas turi; mendianų eina per šią; upes, kurios dabar teka į Si- ----------- Ineta knnm birQ Upeg ka(j jog j

Volgą ir toliau į Kaspiją. 
Tų projektų tikslas buvo

Didžiai gerbiamas redak-
rinėjo ir senuosius caro lai-, toriau, 
kų inžinierių planus ir tąsi Su širdingiausiu jausmu 
upes. kurias galima butų Įrašau jusų redakcijai laišką 
pasukti į Kaspiją. Po ilgų :įr širdingai dėkoju jums už 
tyrinėjimų buvo pradėto Husų geradarystę, nes aš ne- 
reguliuoti kelios Uralo kai- buvau tikras, ar musų lietu-vioi i__ _____

ant pardavimo gerą krajava; kurioj tėvas dabar
ta atsistos tiesiai po saule,
tai visoj šitoj linijoj, nuo

i šiaurės ašigalio iki pietų.
bus lygiai 12-ta valanda.
Todėl kaip toli ta kryptimi
bekeliautum, laikrodžiai vi-
uomet rodys vien*'- • • * * • • •< ie’ vclia”s-

budilninką?
—0 ar tėvas žinai, kaip

tokiu aparatu naudotis?
—Šiur, kad žinau. Juk 

tenai kiekviena adyna yra 
paženklinta. Kol būna 9 
A. M., 10 A. M., ar 11 \M . 
tai reiškia, čėsas Ant Misi 
O kai būna P. M., tai reiš
kia, jau Po Mišių.

—Aš patarčiau tėvui ge
riau įsigyti gaidį.

—Kodėl?
—Todėl, kad laikrodžio 

tėvas nesupranti.
—Nu, vot tiebe raz! Kra- 

juje būdamas visą laiką ne
šiojau džiegorių ant cidab- 
rinio lenciūgėlio, o dabar,
mat, imsiu ir nesuprasiu ,adynu! Nebūk balamutas! ?»‘..bo’n?e™>. B-17 su d. <su/nV. i CMUA ,,imcia zmomų. Bomberis

—Bet tėvas nesupranti; aėmė gazolino ir greit vėl 
ką reiškia prie valandų ra- pakilo ir išskrido nežinia 
somos raidės “A. M.” ir
“P. M.

• i r us.
—Pala -k 

. Įsigeri, /
suprasiu, ką tu man ei, 
tuos meridianus šneki.
BOMBERIS LEKIA“ 

ŽINIA KUR”

99

nų upės, bet vėliau paaiškė 
jo, kad tų upių vandens ne
užteks Kaspijos vandenims 
padauginti.

Visai nesenai atėjo iš Ru
sijos žinia, kad 1951 metais 
bus baigtos kasti grandio-

viai nepamiršto kartais sa
vo brolių tremtinių ir išvie- 
tintųjų, bet dabar patyriau, 
kad jie stengiasi pildyt jų 
prašymus ir padeda kuo ga
lėdami musų sunkiausiame 
laike. Tad su didžiausia pa- 

žiškas l<analas ar visas ka-{garba ir padėka rašau jums 
n ln tinklas, kurs pakreips i laišką ir dėkoju už laikraš- 

’or - rpę, kad ji tekėtų Į čius kurie mane lanko kas 
*ionrės Ledinh’otę | savaitę ir kurie man atneša 

. j'ar. iV?~ na, bet i Kamcsi^aug naujienų, kurias per- 
• ; y i upe i Volgą ir ’ tuodu čia esantiems lietu-

;evoiiuc: ..ta čią Kaspiją. Rusų ^iams. Ypatingai mape nu- 
jrigantišl.omis” piati- spauda džiaugsmingai rašo,

jlietkomis, o Kaspijos jurai kaip Pečora pripildys Kas-

įleisti į Kaspijos jurą dau
giau vandens, kad sulaikius 
tos juros nykimą ir tuo budu 
kovoti prieš sausras žemuti- 

Volgos ?rit”’e. ^’r’!=r t7“ '
»- t v* ■ •« /-»q •

b

a su
Art :

uodu 
viams. 
džiugino 
kuriame

papildyti nebeužteko 
laiko nei lėšų.

Tiesa, bolševikai į antrą- 
Iš Harrison, N. Y. prane- ‘J3 piatilietką buvo įrašę su- 

a, kad ten sekmadienį nu- manymą įpilti daugiau van- 
rileido trumpam^ laikui vie-i dens į Kaspijos jurą. Jie 

buvo ir pradėję kasti kana
lą tarp Azovo ir Kaspijos

—Olrait, Maik, jeigu jau‘pagalbą žydams,

‘NE- nei

jurų.
baigtas 1940 metais. Bet 

ur. Spėjama, kad tas bom- 1938 metais, kada kanalas 
beris skrenda į Palestiną į jau buvo per pusę iškastos,

pirmas laikraštis, 
visai netikėtai ra

fiją, o pakeliui į tą pietinę | dau savo laišką ir dabar 
jurą ji vaiys milžiniškas J žinom, kad musų broliai 
elektros stotis, pagilins Vol-Įnors turėdami geresnį ir lai- 
gos upę ir padalys Karnos ir. mingesnį gyvenimą, nepa- 
Volgos upes tinkamas di-’mu^to ir musų tremtinius 
diesiems laivams plaukioti. į bei išvietintųjų, už ką mes 

esame širdingai dė-

O
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Šeštadienio Įdomybė 
THE BETSY ROSS STAKES

Prrtrė. Knmrlailr.. Penhi ir l’u-č Fnrlonių

$10,000 Pridėta

B. & M. ir Gatvėkarisi bei Rusai iki vielos

s•sss•s•fs•■

Ar taip bus ar ne, pasa-Į ’iems
_ ___r kyti negalima. Gal vėliau km gi.

Kanalas turėjo būti J paaiškės koks nors naujas -b’sų broliškai, 
ima —0 gal Pečoros

upė ir bus pakreipto tekėti —........................................
kito va?a į Karnos upę. Da-; / Biznieriam* geriausia vie- 
bartiniu laiku Pečoros upė *• pasiskelbti “Keleivyje.”kokie tai ekspertai surado

N. Baniai. ■
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’Pražus Amerika’ Vyt. Sirvydas tariasi ži
nąs, kad Stalinas išnaikins 
visus lietuvius, jei kiltu tre
čias pasaulinis karas. Iš kur 

Žmonės nepavargsta kai- drąsos gintis nuo priešo. Vyt. Sirvydas tą žino? Juk 
bedami apie karą. {vykiai Dabar “pasaulio galo” lietuvių tautos padėtyje 
Berlyne, Kinijoj, Graikijoj, pranašystės tarnauja rusis-i šiandien yra ne tiktai viena į 
Korėjoj ir Irane, Rytų Eu- kam agresoriui, nes šių die- lietuvių tauta, bet ir šimtas
ropoj ir Balkanuose, vis pri- nų varžytynėse Rusija yra milionų kitų tautų ------ - '
mena žmonėms, kad taikos agresingoji pusė. Rusijos
dar nėra ir vargu ji bus. propaganda siekia įkalbėti 
Žmonės spėlioja, ar dabar- žmonėms užsieniuose, kad 
tinis “šaltas karas” virs kilus naujam karui “pra- 
karštu karu ir kada tas bus. žus Amerika”, o gal ir visas 

Tie kurie atsimena laiko- kamuolys subiręs j
tarpį prieš antrąjį pasauli-
nį karą, mato daug panašu- • „Vyt. Sirvydas “pranašau-

zmomų. 
Argi Stalinas visus tu.<^: 
žmones ims ir “išnaikins”, į 
kai tik kils trečiasis karas? • 
O gal Vyt. Sirvydas tyčia] 
pei-stato visą lietuvių tautą 
“įkaito” padėtyje, kad mes 
nedrįstume reikalauti Lietu
vai laisvės ir nepriklauso

mo tam 1937-39 metu ir ia”’ kad naujas karas P^-įmybės? Juk tęsiant iki galo 
♦ 'i’aiVn ‘ t-- šildys ne tik Ameriką ir Ru- Vyt. Sirvydo galvojimą rei-L.1.-J b bet kad tai bu.? ir lie-kėlų atsigulti fnt pilvo prieš 
valstybių " ginklavimosi Įuvių tautos paskutinis ga-;agresingą Rusijos galybę ir 
karštligėj ir paruošiamo' las. Vyt. Sirvydo “pranašys- leisti su savim daryti viską 

tės” butų įdomios skaityti, i ką tik Maskvos “batiuška 
jei jos taip aiškiai netar- nori...
nautų šių dienų agreso- Agresorių propaganda 
riams. dirba įvairiais budais. Ji
’ Jei Vyt. Sirvydas drįstų dangstosi visokiomis skrais- 
savo samprotavimus davesti temis. Pacifizmas, “pasau- 
iki galo, jis turėtų po visų licgalizmas” ir kitos prie- 
savo pranašysčių ir “istori- monės tos propagandos 
nių” apdūmojimų pridėti skleidėjams yra gana ge- 

“Todėl daugelis laukia kito tokią išvadą: i ros, iei tik jos padeda mora-
karo. ir j jo neišvengiamumą Karas yra baisus dalykas, liniai nuginkluoti demokra- 
tiki. Bet tai desperacija. Ka- Jei karas kils, žus Amerika tiškus kraštus. Tiktai to- 

ir išnyks lietuvių tauta. To
dėl reikia viską daryti, kad 
k; ro išvengus. O todėl nesi
priešinkime Rusijos agresi-------------------
joms, nes kiekvienas pasi- ,v . v s ...
priešinimas gali iššaukti ka- LsUlSrCaS IS AtlffllJOS
ra ir mus visus pražudyti...t ------------

Su tokia propaganda Vyt. 
bus nušluotos, kaip Sirvydas tariasi kalbąs už

propagandoj.
FYopagandos girdime vi

sokios. Kaipo pavyzdi gud
rios propagandos galima 
paminėti Vytauto Sirvydo 
samprotavimus apie karą. 
apie Lietuvos likimą ir apie 
kitūs dalykus. Jis rašo:

ras gal bus. gal nebus.. Viena 
aišku, jei bus, pražus netik 
Amerika ir Rusija, bet iš Lie
tuvos tikrai tik atsiminimas 
istorijos puslapiuose (jei bus 
kam tuos puslapius rašyti 
žmonijoj) pasiliks. Prie p'nro 
šūvio. Lietuva, Latvija ir Es-

kiam tikslui pasitarnauja ir 
Vyt. Sirvydas su savo “pa
saulio galu”. S. D.

Musų laikraščio skaityto
jas d. T. Firavičius mum

KALEA APIE BERLYNO MAITINIMĄ

Amerikos generolas -Joseph E. Smith, kurio žinioje 
yra daugybė orlaivių, pasakoja žurnalistams Frank
furte, kaip orlaiviai gabena į Berlyną maistą ir kitus 
reikmenis, tuo budu laužydami nišų Įvestą Berlyno 
blokadą.

Anglijos Lietuviai
ARGI MES TIKRAI 

ATSAKOM?
Mes dabar esame demo

kratiniuose kraštuose ir 
tankiai vartojame žodis de
mokratija. Liet ar mes su
prantame tikrai kas via de
mokratija? Ir ar einame tuo 
keliu? Jeigu mes esame tik-tija taip

Pavolgės vokiečių respublika lietuvių tautą, bet jis kalba pridavė savo giminaičio lai- 
ar Karelijos suomiai. Lietuvis “dėdės Juozo” kalbą ir, pa-lšką iš Anglijos, kuriame 
kuris kito karo prašo, prašo gal savo išgalės, padeda skaitome:
savo tautai amžino atilsio." Maskvos agresoriams plėsti Man buvo labai didelis 

Čia yra pavyzdys, kaip jų Įtaką pasaulyje. džiaugsmas gavus Jusų lai-
nrf n man Vyt širv>’do Pranašystės šką, nes mes esam labai pa- 
p 1 •' - apįe karą jr istoriją yra pa- siilgę savo tėvų, brolių ir

grįsti Vera Micheles Dean, giminių... Aš musu šeimoje------ . - ------ ....— per &
Britani- 

lietuvių sąjun
... tais istoriškais samprotavi- dirbau keletą metų! 1940 ga- Jos tikslas sėkmingesne 
* _ :------- x——— ——=-- i n*7 Lietuvos išlaisvini-

dabartiniu laiku 
da siekia moraliniai nu
ginkluoti Ameriką, Kad ji £jnomos bendrakeleiviškos buvau vyriausias, iki 22 me- šame vienas kitam 
butų mmkstesne n mažiau pu^Hcistės samprotavimais tų gyvenau pas tėvelius, vė- vą? Sakysim Didž. 
priešintųsi Rusijos a?PJa" apie Rusijos galybę ir skys- liau pradėjau dirbti pašte ir • joj susikūrė Hptnv, 
cioms. vyt. Širvy aa*. zia?’ tais istoriškais samprotavi- dirbau keletą metų. 1940 ga- Jos tiks; 
ma, kalba ne uz Ku-i.ią. i- majs apje (}videšimt žuvusių metais į musu tėviškę atėjo kova už Lietuvos 
sai ne. Jis kalba uz cmliza- givįKTapiiir Pagal Vyt Šir-i kemunistai rusai įr nuo ta-r;imą iš okupantų 
ciją, už lietuvių tautos atei- išmanymą, jei Rusija da prasidėjo
t}, uz taiką ir panašius daly- *-----•... E.TL/n.. x.-<_:

Jei Butu Valia...
Maskolijos jos čių norės išsprukt iš Masko

lijos rojaus kad patektų į 
J. V. Kaip pro tvenkinio 
plyšį veržiasi vanduo, taip 
Maskolijos piliečiai varžo
mo spaudžiami veršis į lais
vę. Varžymas laisvės, nie
kam nėra priprastas, užtai 
nemalonus, sunkiai paken-

Išvykt iš
piliečiams, kaip kad J. V. A. 
kur kas nori, kaip kad H.

1 Wallaee Stalinui primena: 
duot laisvę Rusijos žmo
nėms kur kas nori vykt, ir 

] norintiems iš kitų šalių Ma
skolijon vykt. Taip pat, kad 
ši šalis tyčia leistų iš Mas
kolijos įvažiuot jos pilie- čiamas. Kenčia žmogus kaip 

jčiams be nustatyto kiekio ir gyvulys, iki uždaras ar 
(kvotos) išbandymui: ku- pririštas. Paliuosuok,
rion šalin rasis daugiau no
rinčių vykt — Maskolijon, 
prie komunistinės santvar
kos, ar į J. V. Amerikon'-’ 
Toks .bandymas netik at
vertų "komunistų fanatikams 
akis, o sykiu užčiauptų jų 
burnas gyrimui Maskolijos 
rojaus.

Ir siauramanis atspės, 
kad Maskolijai ir J. V. da
vus laisvę kur kas nori iš
vykt ar atvykt, labai mažai 

• rasis norinčių vvkt gyvent i 
Maskoliją, o šimtai tukstan-

• * 1S-
AR NULĖKS JO GALVA?

musų kova už Lietuvos 
laisvinimą. Tai tie ponai 
turi tiesos. Bet, kad tie va
dovaujantis ponai išnaudo
dami lietuvių sąjungos var-1 
dą savo tikslams, o visuo
menini susibūrimą trukdo, 
tai jie to nemato ir negirdi 
ir žinoma jie nenori matyti 
nei girdėti. Tik jie mėgsta

ri demokratai, tai mtisų tik- »uojau privesti komunisto 
slas visų vienas (išskiriant titulą., jeigu ne pagal jų li- 
komunistus) suburtomis ie- niją. Bet koki titulą tiems 
gomis visi prieš musų kur. i- penams prisegti reikalin- 
ną priešą komunizmą, bet ga? žinoma aš čia sprendi- 
gerai pažiūrėkime argi mes mo nesiimsiu, tegul spren- 
tuo keliu einame. Algi rie- džia visuomenė
toje priešo mušimo, nemu- . . . .

kitam per gal- Taigi jeigu .
vartoti žodi demokratija, 
tai aš manau, kad mes gali-

visuomene.
mes mokame

nagų. ir
uz geresnį .būvį Anglijoje 
esančių lietuvių. Kiek aš su
prantu tai Į lietuvių sąjun
gą susiburia visų srovių lie
tuviai (išskiriant komunis
tus). Tai, kadangi čia susi
buria visos srovės, tai sro-

Andriej Ždanov
Juozas Stalinas turi ke

me ir pagal demokratinius liąs “dešiniąsias rankas . 
principus dirbti. Viena tų rankų yra Andriej

Taigi pabuskite iš miego ’»Ždanov, Rusijos komunistų 
_

musų skaus-
, r, x • - . x- Amerika susipeštų, tai ir’mai ir vargai, kurie jau tę-
kus. Bet jo pranasvstes apie j>usįja įr Amerika “neisven-: siasi astuoni metai... 

pasaulio galą ir jo įsgąs- gjamaj ^us”, o žudamos jos į 1947 metais birželio mė-
tavimai yra grynų gryniau- jr «vįgą žemę į dausas nusi- nėšio 20 d. aš atvažiavau į 
sias pašilai navimas siu die- neš- , AngUją 0 mano žmona 5U
nų agresonams. Lygiai taip pat Hitlerio vaiku liko Vokietijoj. 1948 .

Pasako? aPie . PasaulIp propagandistai žadėjo mum m. vasario mėnesį mano! v}niąm neturi bu-
ii naujas _a>. “civilizaciios irala”. iei de- žmona ir vaikas irgi atva-iti vietos. Reiškia turi būti 

grynai neutrali. Nagi paė-
galą, jei kiltų, , . t> • xi ‘civilizacijos galą”, jei 
nėra naujas dalykas. Piie.' mokratiškasis pasaulis drįs 
antrąjį pasaulini kają Hn- priešintis Hitlerio reikala- 
leno propaganda labiausiai vjmarns> Dabar po antro 
mėgo įkalbinėti žmonėm.- pasauiini0 karo mes žino-

de- žmona ir vaikas 
žiavo į Angliją...

AKTUALIU KLAUSIMU

Vilkas.^partijos sekretorius.
A. Ždanov yra 51 metų 

amžiaus ir kartu su Moloto
vu, maršalu Bulganinu ir

i

naudosis kiek galis laisve.
Iš Maskolijos vai’žtų pa

tekę laisvon šalin, negalės 
suprast, kaip čia žmonės 
gyvena be varžtų; vvksta 
kur kas nori, nė nesiklau
sęs: kalba, rašo peikia ne
gabių ar suktų valdžios pa
reigūnų žygius; daro suei
gas, suvažiavimus ir strei
kuoja laisvai.

O nuvykę Maskolijon, 
kad ir garbintojai Stalino, 
vargiai, mėnesį kitą pakęs; 
ims pumpėt, ir jei galės, 
spruks atgal: bet atgal grįžt 
kelias turėtų būt tokiems 
amžinai uždaras.

Nes nūnai laisvai ir ge
rai gyvendami, jie primala 
maišus pagyrimų Maskoli- 
ics rojui, patys betgi nė ne
mano ten vykt gyvent. Toks 
bandymas užčiauptų bur- 

• nas maskolberniam, nebe- 
! drįstų girt, kas peiktina. 
Nūnai plepa kaip girti, kas 
ant seilės ateina. Dar blo
giau, pavergtą Lietuvą, iš
laisvinta vadina. “Išlaisvin
toj” Lietuvoj, lietuvis varg
sta, badauja/ jam nevalia 
pasakyt teisybės nė pasi
skųst; už pasakymą teisy
bės gali gilumon Maskoli
jos atsidurt. Blogiausia kad 
nuo giminių iš svetur neva
lia priimt maisto pagalbos. 
Tokia Lietuvos “laisvė” po 
komunybės skraiste.

Anis Rūkas.

Laiškas is Lietuvos

Nuo seno laiko Anglijoje, L?vr«nl!lu Beria
____ ____ ^kaičius asmenys siu dienų

Rusijoj.
A. Ždanovas, kaipo Rusi- 

yra visai uzmiręs. Iki Šio4os PartV°? sekretorius, yra

gyvena nemažas 
lietuvių, bet sociaKstinis- 
demokratinis jų veikimas

___ _ ___ . ............... laiko Anglijoje nėra jokies
Aš čia Anglijoj 4 mene- skaitau “Britanijos Lie- demokratinės organizaci- 

sius dirbau fanuose, o vė- tuvio” 22 nr. vedamajame. jos kurioje pasireikštų lie- . , •-
liau persikėliau į miestą ir1 Straipsnyje “Britų Darbo tuviai kaip socialistai. iU"°.v-a.

4< . ... .- __ ____ -....... ...... jv. : dabar dirbu batų fabrike. Partijos konferencija ra- Tikrai mums socialistams s-
13S i'eiks civilizacijos ga- Karas buvo baisi žmonijos Pavalgyti ir drabužių nusi- šo: gėda, kad tokiame krašte,!
^\_pR*ens. ren£ė karą. nelaimė, bet jei Hitlerio pirkti Anglijoj butų galima, ‘‘Per..tris valdymo metus ^jp Anglijoj, kur duoda-
ruošėsi karui, ginklavosi, propagandos pranašystės bet reikia turėti daugiau darbiečiai daug patyrė ir ma ]aisvė visokiam politi-
bet kartu jis siekė morali- |>utu išsipildžiusios, tai Šir-'pinigų. Ašį savaitę uždirbu sužino jo. kad ne viskas ga- nįam organizavimuisi, kur
mai nuginkluoti savo busi- vydai šiandien nebegalėtų;4 ‘ -------
mus pnesus, kad jie bijotų sakvti, kad musų žemė su-!ruimą 

rus 
piai
maistui.

užsieniuose, kad naujas ka- me kad civilizacija nežuvo.

itneš ‘civi-karo, nes karas 
lizacijos galą”.

Ypatingai sekėsi Hitlerio 
propagandai Franci jo j, kui 
daugelis' žmonių 
aiškino, kaip kilę
naikins franeuzu tautą ir . .
visa Europa? civilizacija, kiek Vokietija nukentėjo 
Kada vokiški tankai pakilo per šį kąra ir per 30-ies me- 
i karo žygį, “pasaulio galo” tų karą (pradžioje 17-o am- 
pranašystės Hitleriui gerai žiaus), tai matysime, kad 
apsimokėjo, nes Francija dabar ji yra daug mažiau 
buvo moraliniai nuginkluo- nukentėjusi, negu per bai-į 
ta ir nebeturėjo reikiamos sųjį karą prieš 300 metų!

birės į šipulius, neš ji jau 
butų senai “dausose”.

{domu, kad per antrą pa

ir kominformo bosas. Jo 
iniciatyva ir sprendimu Sta
linas sutiko išvaryti Tito iš 

komunistu va-

Dabar 
kas bus, 
nuversti ? 
vija stos

Drg. M. K. iš Waterburio 
prisiuntė laiškelį iš Lietuvos 
nuo savo giminių, kuriame 
rašo:

Brangi sesute, sveikinu 
per šitą laišką jus ir sūne
lius, linkėdama daug lai
mės ir sveikatos nuog Vieš
paties Dievo. Klausiu, kodėl 
laiško neparašote, tik vieną 
laišką nuo jus gavom. Mes 
esame visi sveiki, tik A. ser
ga, guli lovoj jau daug me
tų, serga ramatu.

Gyvename savo vietoj, 
gyvenam labai gerai, toliau 
dar geriau gyvensim, visko 
turim, nesiųskit nė siuntinių 
nė pinigų. Kaip reiks, tai 
paprašysim, tada parsiųsit 
visko.

Parašykit, kaip gyvena 
giminės Z. ir S. Baigiu ra
šyti ir sakau sudie. S. K.

spėliojama, kada 
jei Tito nesiduos 
.Jei visa Jugosla- 
prieš “kominfor- 

vis dar ga- 
jei jis 

dtybę už 
Ždanovo. 

padaryti li
ne pirmas kartas, 
savo artimiausius

_____ uauKiame fferes- mvi inaz.<u <civ . < < eilutes, i vioz. critamia via , • t .
ncijoj, kur K^a ^an^ į nių laikų. Širdingi linkėji- nešė, suvalstvbintos ūkio atvvk? kontinento 60,850
į atsidėję gulini ka^ nJ^°,mai... O. A. F. ' šakos, kaip anglis, elektros. D P kain “European Vo- hadiJ?.
s karas su- kietija, kun gavo daugiau-______________ _________ transrorto. kol kas jokio i1inru.-v WnrVcr«’’ .Tn tarno bendiad<

šiai bombų. .Jei palyginti,
KANDIDATAS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yTa išmokėjęs arti $5.000,000.00. ,
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St-, N«w York 1, N. Y.

transporto, kol kas jokio 
pagerėjimo neparodė. Net 
davė atvirkščių rezultatų".

Ištrauka iš 22 nr. 1948 m. 
gegužės d. Tai aš manau 
čia- komentarai nereikalin
gi. Aiškiai natyti kas kont
roliuoja "Lietuvių Sąjungą 
ir pagal keno liniją rašo 
“Britanijos Lietuvis”. Tai 
norisi paklausti, ar nebus 
tik panaudojamas sąjungos 
vardas vienos politinės sro
vės tikslams siekti? Ar čia 
einama pagal demokratiją 
Ir štai kaip nusiskundžia. 
“Labai. esą. gaila, kad dar 
daug liet:;'' ų, nesusipranta 
ir neįstoja i lietuvių sąjun
gą”. Bet ;: manau, ar ne
bus di-iz; ’-tsia priežastis 
vienos pe.’.t nės srovės ve
dama uoliti.ka pagal jos 

j kurpali. 7ai aš čia pat ir 
Kandidatu į Panamos atsakau. <u aš būdam;/ 

prezidento vietą buvo Ar- kitos poii mės srovės isiti- 
, nulfo Arias, kurs po baisa-, minimu i Įstočiau i lietu- 
vimo turėjo slėptis nuo vių sąjm P ir dar užsipre- 
riaušininkų. Riaušės Pana- numeri; tą jų laikra-t:
moję tęsėsi keturias dienas i “Britam Lietuvis”, tai
ir daugelis Amulfo Arias vienu ž. ik > padėčiau va- 
šalininkų turėjo slėptis nuo'iyti pr ‘ndą pats an’ 
įtužusios minios. Pats kan- savęs, t j’ tuomet tikra; 
didatas irgi saugiai pasislėk bučiau -'pratęs. Aisti:;, 
nė amerikiečių valdomoj kad sum ; s i lietuviu ?ą- 
Panamos kanalo zonoje. ' jungą

, . ,XT , ,, T - vv.m.adarbius siunčia i ka-luntaiy WOrkers . Jų arpe a). ali(hl„,hl ,)H(leliuĮ
yra gerokas skaičius lietu- SBg’fctj.
vių u nėra jokios abejones. ,o|Au , ko! ka,
kad jų tarpe yra apstas bu- .Iuįosl.,vi:(,s k„l;u,ni.t,, |>a), 
rys socialdemokratams ne- ž b lanUslwi'pricS 
abejingų. Jeigu butų tmisų ^ f k , ■
organizacija galerų tuos hlInj„Jonno ir ant Ždano- 
zmones vienyti, o dabar jie v() Staljn„ rankose r|abal.
>Ta da|. yra rasirin.;imas_Zt)a.

Žinau Škotijoje buvusią novas ar Tito. Gali dar ir 
Rankpelnio” grupę, kuri Andriejaus galva nulėkti. tautieti, tad jos darbus!

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

J sėkmingesnė

"Rankpelnį” leido berods 
iki 1916 metų. Labai butų 
malonu, kad bent dalis tos 
grupės prisikeltų iš miego ir 
gal tada bendromis jėgomis 
‘pajudintumem žemę”. Bu- 

labai svarbu jeigu tos 
gi u; ės žmonių kas nors at
sirastų Londone. “Keleivio” 
redakcija iš savo pusės la
bai pasitarnautų bendram 
labui suvesdama kontaktai! 
senuosius socialistus su nau
jais dabar atvykusiais ir to
kiu budu gal užgimtų L. S. 
I). P. organizacija D. Brita
nijoje, kuri darbo žmonėms 
galėtu atlikti daug gero.

A. Z.

$250,000 Lietuvai vaduo
ti nebus didelė suma, jei 
Tu. Tautieti, prisidėsi savo 
gera auka!

Angliškai -1Actu viskas Žodynas

I)ru< iai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’-j formato, kaina $3.00.

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

636 Broadvvay,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

s
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Aleksa* Smeltyniškis.

Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENC

100 Metu Kova
s

Vt LYGIAS MOTERŲ TEISES

JAUNA AUKA

Baisi Draugo Mirtis
(Tęsir.vs) I ir šiaip lietuvių, esate jsi-

—Jeigu ir nėbutum pra-jungę j kovą, kokia ji dabar 
šęs, vistiek bučiau atėjusi (gali buti, prieš tautos žudi 
pas tave pasidalyti tėviškė- kus. Aš taip pat pilnai pa
* u-uj-į. A -_ * *» • • __ * _ .X| je gautomis žiniomis — at
sakė mergaitė.

Ramutis gyveno Kalinau- 
skio gatvėje nr 18. netoli 
nuo teatro, todėl jiedu grei-

Žinant kaip sunkiai ture- vyrais balsuoti. . daly\ auti 
jo kovoti pirmutinės kovo- valdžioje ir turėti bal>ą įs
tojęs m lygias moterų tei- tatymų leidime. Jos taipgi 
sės, šiandien kiekviena mo- nutarė kovoti už lygu mo
teris turėtų džiaugtis jų lai- terims atlyginimą uz lygų 
mėjimu ir visuomet naudo- darbą su vyrais.
tis jų iškovota balsavimo Prie moterų kovos daug 
teise. Kovojant už balsavi- prisidėjo ir Luey 5>tone is, 
mo teisę, neviena sufragis- Brookfield, Mass. Dar jau- ... 
tė buvo apmėtyta sugedu- na būdama, ji sakė pi akai- Jvirač 
siais kiaušiniais. Didžiuma bas ir agitavo už juodvei- njų lankomoj
vyrų ir dalis tamsių, savo džių vergijos panaikinimą, dalyje, kai ant v__ —----
reikalų nesuprantančių mo- Paskui ji prisidėjo pne suf- nežinomas piktadarys ir ją 
terų, visaip iš jų tyčiojosi ragisčių ir prie kiekvienos į nudure su peiliu. Policija
ir pravardžiavo. Joms daug. progos kalbėjo už moterų į daro dideles pastangas,__ ________________  ....
kenkė ir dvasiškiai. Jie nuo- teises. Tų laikų atžagarei- žmogžudį sugauti. Du kiti gamasis, valgomasis ir sv 
latos kartojo, kad moterų riai ją vadindavo “pavojui- vaįkai matė, kaip žmogžu- į čiiį kambarys.
vieta namuose, prie pečiaus, ga radikale”. \ ėliau jos dys mergaitę nugalabijo.
vyro ir vaikų, o ne politi- duktė, Alice Stone Black-j----------------------------------
koj. \vell, buvo kai-sta sufragistė.; ^uo tQ pinn0 Senecos

Taipgi daug pnsidejo . j-e moteru guvažia_ 
moterims balsavimo. . i_s

'Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

Arba komunistu diktatūra faktu I S*®* knyS°->« telPa .^augybė ««►*P?' Rife

bios, visos geros, 
apvaikšėiojimams,

•ū • - • - • • -* >ra demokratija, kokie' darbininkų. KL^ru‘,^5
pasibaisėjau JU priemone-< Uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų paeennta laika. Kaina ............. _6c
mis. Jo< vra tikrai baisios. IKfu,““ rUi'2i ^ak01k,-<i ®HAN BAMBOS SPYCIAI r. . ? J, • t-. 1-ietuva buk tai yra Rusijos dalis. _ . . . . .. ...Baigiant tai sakyti, Ra- Rusai dabar Lietuvą valdo, ui kas Ir kitos fones. Daugiau juokų, ne-

otinria? ^nlrnhinn*3^ ***** aP*e tai yra tiesa £u. Amerikoj munsamo. šiojemutis stipnai apkabino apie dabartinę Lietuko. pj»tį. Ko- KOX. telpa net 72 ftnan Bambos 
Skirmantę ir jų lupos SUSl-kia_Lietuv<>s ateiti, .gali guri? . *^tsa-f

Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bu
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

mačiau ir gerai supratau SfTtur u* Sp Ii įįį™-
mUSų Okupantų tikslus baliams, koncertams, ir t.t.

; tai čia pribuvo.
Kambarys, kuri Ramutis-----------, .. . — .. . ..

, buvo išsinuomavęs* penkta- jungė išsiilgusiam pasibu- t/ n^ipirk^ ^“šUS^knf^ 
• me bute, buvo oakandamai čiavimui. 98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.
;erdvus ir skoningai apstaty- —Mano mažytė! Kaip gi DELKO REIKIA ŽMOGUI

spalvos p.iusine 
Taigi, tame pačiame kam- 

pastangas baryje buvo Ramučio mie- 
e-

Taigi, žinant tą sunkią ie motenms balsavimo i v * • ^aue kas lai
kovą, atėjus rinkimų dienai • • įčį<nvoįįmo ;r Susan im *,a Jau.aau? Kaf ?ai
kiekviena pilietė turėtų eiti Brou:neu Anthony kuri bu- mėta* ^et uz 1-vgias J®1®68 
bal«uoti kad išrinkti <?e- h,0V,nJn . moterų kova dar neuzbaig-oauuou, Kaa įsunKu ge- v0 organizaci- . Danaplv vietų da ir šian-
riąusiug ir tinkamiausius jog identė nuo 1892 iki .? r
miesto, valstijos ir salies 1900 PirTniausįa ji kovojo*

kad
žmofni-s. 

val-
Tragedija trijuose aktuose. Veik*- 

las Persėto nužudymą caro Alek- 
, . . , . - .. Tv*” sandro II. Labai puikus ir nesun-^*a* scenoj perstatomas veikalas. Iš 

kų. Kodėl jam reikią riebalų. Si-, viso reikalaujamos 2a ypatus. 25c 
tuos klausimus suprasi tiktai ts sios
knygutės Parašė Dr. G-mus. Jos AR ROMOS POPIEŽIUS YRA

3 ................................... 15c: KRISTAUS VIETININKAS?
KURGI VISA TAI NYKSTA? į Parašė kun. M. Valadka. Knyga

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos i drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
žmonės kuria per amžius? šį intri- bažnyčios autoritetą ir laktais pa- 
guojantj politiskai-ekonomišką klau- rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
šimą aiškina garsusis Vokietijos so- tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 
sky Sn”tų teoretikas Karl Ka“£ KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
KITNIPIT rPliRATAc GARBINO SENOVĖJE?

K* CELIBATAS Visokiuose kraštuose žmonės gar
si knygelė parodo, kodėl Romos I bino įvairius dievus. Dievų garbini-

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus
išaiškinta visa _ jų bepatystės istori- garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- ėias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų priėjo krikščionybės gadynę? Visus

Frskaityti kiekvienas vyras, tėvas tuos klausimus galėsi atsakyti pa- 
jacmkaitis, kurie geidžia, kad jų , skaitęs šią knygą. Tai didelio for- 

moterys, dukterys ir mylimosios ne- mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00 
papultų j tokią kunigų globą. Para- _ . _ _ . .
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D.. SIELOS BALSAI
sulietuvino Ferdinand de Samogitia Gražios eilės ir dainos, čia yra 
Lotina ..................................................... 25c : sudėtos įvairios . lietuviškos dainos

NIHIUSTAI

tavo brangių žodžių, aš tik
rai sustiprėjau.
—Ar tu nepagalvojai, kad 

šio vakaro įvykiai koncerto 
Sutvarkęs ant stalo esą-Julėje gali NKVD tarpe iš- 

mas knygas, Ramutis priėjo i saukti mintį, kad čia buvo 
prie Skirmantė.', kuri tuo j iš anksto apgalvotas daly- 
laiku pastatė ant kėdės kas ir kad tos demonstraci

jos rengėjai esate jus, kon
certui ruošti komiteto na
riai, o ypatingai tu? — bai
mingai teiravosi Skirmantė.

—Tu pajudinai mintį, ku
rios aš labiausiai bijojau ir 
kuri mane persekioja,—rim 
tai atsakė Ramutis. — Bet 
vykime tokias mintis iš gal
vos, nes jos pavagia mums 
brangų laiką ir gadina nuo
taiką. Aš prisipažįstu, kad 
panašios mintys pastaruoju 
laiku mane dažnai ėmė 

dien praleidęs vienas vaka- kankinti ir kelti nerimą, to
rą, kai pas mane tokia kan-’dėl aš pajutau, kaip sunku 
kiftanti nuotaika... man vienam be tavęs, kaip

Šiandien nas tave turė- bbai.?,u ^™nJe*a!in«£!

elektros pečiuką, paėmė ją 
už rankų, privedė prie sofos 
ir pasisodino greta savęs. 

—Ramuti, ar tu matei
dien moterim< vra mokama kiek žmonių salėje verkė,

11 *1900. Pirmiausia ji Kovojo* -• - . nati darba kaiD tu dainavai paskutinevaldininkus. Nors gaila, bet - KUivvhe ber vSlian dėio maziau UZ P.*, ,aai.D^ 1-P , uainavai pašutinę tain nėra. Dangau kain nu- uz blan-\bę; bet \eįia2L.?i?; negu vyrams. Da tik kelioseį damą? —jautriai pnsispau-taip nėra. Daugiau kaip pu 
sė piliečių moterų 
šiandien balsavimo teise
salnesinaudoja. Tokių ia lsmaLoni. Las JMS »«-. • t metu motery
leidelių yra «• tarp hetuv.ų kIos ne5uiaikė. jj mirė tik fabai? daue Su
rintis kad ios balsavimo ?ier^ais nesuidlįKUy teisiu iškovojusios.Kdu jot, uan»avuin t kam tiek dauSr aukojosi. * M M
taisyklių gerai nesupranta. .. m, m-nc.
todėl ii* neina balsuoti. Bet Sufragisčių kovos istorijoj -----------——
nebalsuoja daugelis ir čia taipgi žymią vietą užima KAIP MES VAŽIAVOM į 
gimusių lietuvaičių, kurios Mrs. Helen Gardener, Mrs. SLA SEIMO PIKNIKĄ, 
gerai moka anglų kalbą ir C ame Chapman Catt ir =
taisykles supranta. Jos tin- Maud VVood Park. Saulė užtekėjo

-------7-- ------- -------
čiau, bet esu neapsakomai 
laimingas, kad šiandieną tu 
atvykai, nes neturiu supra
timo, kaip aš bučiau šian

;tų- buti geriausia nuotaika, 1,68 ouaamas greta ta
no. tZvn £un rUinln.nl J3UC1UOS1 laimingasgi pašvęsti pusvalandi laiko Belva Ann Bennett Lock- b 

padėti išrinkti šalies 'valdi- wood, pirmutinė moteris g mum, besrengumt 
ninkus, kuomet kitos pa- advokatė, kuriai buvo leista į Kin nei 51151 °* 
šventė visą gyvenimą kovai praktikuoti teisę "Vyriausia- £ajp devynios baigės,
už teisę balsuoti. Reikia me Tribunole (Supreme prie Kliubo traukėm, ir gėrėjausi tavo daina, ta-i
nepamiršti, kad buvo ir lie- Court), irgi nemažai prisi- 
tuvių inteligenčių, kurios dėjo prie moterų kovos už 
priklausė prie sufragisčių balsavimo teisę. Būdama; 
sąjungos ir kartu su kita- gabi teisininkė, mokytoja. Mat. jis yra vadas 
tautėm vedė kovą už mote- gera kalbėtoja ir kartu kar- Ir jam viskas rupi: 
ru teises. Laike rinkimų ir šta sufragistė, ji 1884 me- 
jos eidavo pikietuoti baisa- tais gudriai išgarsino mote- 
vimo vietas, nešdamos iška- rų balvasimo bylą, pastaty- Valanda Hpčimta 
bas su užrašais: “Votes for dama savo kandidatūra į 
Women”. Jų tarpe buvo M. Jungtinių Valstijų prezi- keHonėT
Račiutė, S. Puišiutė — da- dentus. Tai buvo vienintele Neduotum už nieka 
bartinė advokatė Šalnienė. moteris, kuri kada nors) *

Tenai Labanauskas 
Jau nekantriai laukė.

Ir busas ir žmonės 
Turi laiku buti.

‘ apie musų tautą, apie šeimyną ir 
f apie darbą. Toji knyga palinksmins 
i jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di- 

*. , .... . . . . ’ delio formato, 223 puslapių knyga,, S» knygele aiškiną proletariato fi- kūmoje yra <jaUg visokių eilių ir dai-
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas | *............ ...... $1.00
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-
kius, Ui perskaityk šitą knygelę. SAPNININKAS

' Didysis Lietuviškas Sapnininkas ^“mK,^rb,n’nkamS neapka’n^ «n Salemono galva. Išaiškinti visokie 
jam*. Kaina ..................................... Mc 3apnai visokiais atsitikimais. Virš

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

ŽEMAITĖS RAŠTAI 300 puslapių knyga. Kaina

JUOZAS STALINAS
*1.00

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas

1/a pasidarė Rusijos diktatorium. Kaipmo moteris, mažai mokslo išėjusi,: r. . .. v,,
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip! ▼ 02^X03 VIZCAVĮĘVI?.tūkstančiai ir milionai kitų moterų. L'T’.1““
O paskui ji ėmė apysakas rašyti, i 1
Jos apysakos yra tikras ^enimas,^ K0DEL A§ NETIKIU 
xarj tūkstančiai žmonių gyvena, bet! .
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku-. Į DIEVĄ?

‘/•L**. viicrnid.. • . • rnann p-lobpia ir r!ų kl-tl nePa?t«bėi°’ ir grazmi juos, Laisvamanis čia pasako, kodėl jisAŠ jau daug kartu girdė au J • • giooeja ir apraše Žemaitę yra daug raštų pa- negali tikėti. Pilna argumentų, ku-
• -• • . » • - ! ramintoja. Lietuvoje ir Amerikoje. Ke-: rjų nesu muš joks jėzuitas............ 20c

, . leiris parduoda jos rastus parasy- •
<Bus daugiau > tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi LIETUVIŲ KALBOS

laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- pnsv<Tiu i se raštuose ji gražiai aprašo, gra- GRAMATIKA
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- 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, 
sios rašytojos parašu, taipgi paveik- o senimas irgi dažnai nori pagilint 
šiai vaikų prieglaudų, kurias Že- savo raštišką lietuvių kalbos žinoji- 
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- mą. šita gramatika yra tinkama vi
las Žemaitės Kartu su Andrium Bu- siems, kas nori gerai lietuvių kal
kėta ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- bą išmokti. Didelė knyga, 144 pnsl.. ............. ........................ *1..0d

nes tai tavo, kaip daininin- . . » m j-i j v -ko, triumfo diena. Audito-Į1.1* Todėl debartmė-
’ je mano dvasinėje buseno-rija šiandien tave dievina., i y

čiau šiandien tavo sūdai-į 
nuota “Lietuva brangi” už
būrė mane. Ne be reikalo' 

j visa salė sustojusi su ašaro-* 
mis akyse pakartojo visą 
tavo dainuotą dainą.

SERGA PONIA RUK- 
SONIENE.

25c

ir šio skyriaus vedėja. Be kandidatavo į prezidento Koks gamtos gražumas širdžių skundą, 
abejo, buvo ir daugiau. vietą. Nors ji mirė 1917 me- Anglijoj Naujojoj! ; Ramutis klai

Ponia Ona Kubilienė pra- 
Paėmusi į savo rankas neša mums iš Waukegar.o,

Ramučio ranką ir kiek pa- jld., kad tenai rimtai susir- riai nužudė vokiečiai laike šito ka- Kaina tik 
galvojusi, Skirmantė tęsė*g? jos motinėlė, p. Rukso- garsiais 1raštaiZI^’raiSspaveiks- LYTIŠKOS LIGOS
toliau: nienė. Prie savo motinėlės Jais- k*’118 ......................... 50c rJrraiPrJl?.?-iLapfL!

—Šiandien tu savo daina i P- Kubilienė ketina išbūti į PAPARČIO ŽIEDAS 
iššaukei kenčiančios tautos;kokius tris mėnesius, o gai

r . apsisaugoti. Parašė 
. Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
I ir papildyta laida. Kaina .... 25c

ir ilgiau, jei

ris ivvko mažam Seneca. .. . ,n. j kiinno;N. I.: miestely. Tą suvažia- P"™ as 19-tas amer.dmen- Ten zj n. bijūnai
vimą sumanė ir jo sušauki- ta^’ (*u!,(*antl- raoteiim» ly- vVenia krūmai
ura rūpinosi Elizabeth C. > a* W dal>'-; 1 k'epia k“umaI-
Stanton. vėliau visur žino- qa? 1 linkimuose.. gt į ■ j parke'
ma kaip “Moterų Balsavi- Sufragietes kovą laimėjo! viskį -ia margPuoja> 
mo Teisių Motina.” Jai pa- Šiandien moterų balsuo- Vanduo ežerėlio 
dėjo Lukretija Mott. Šuva- tojų organizacija “League Skaisčiai mėlynuoja, 
žlavusios moterys nutarė of Women Voters” turi;
reikalauti lygių teisių su 700.000 narių.

SUOMIJOS PREZIDENTIENĖ balsuoja

Suomijos prezidentas Juho Paasikivi ir jo žmona 
Halsinkyje paduoda savo balsus praėjusiuose parla
mento rinkimuose. Rinkimų rezultatai jau yra pa
skelbti. Suomijos demokratai rinkimus laimėjo.

Čia visur taip linksma, 
Jaukiai skamba daina; 
Visur žmogus girdi 
Savo tėvų kalbą.
Ir gerti ir valgyt —
Kiek tik kas norėjo: 
Dešrelės, kopūstai 
Taip gardžiai kvepėjo!
Muzikantai groja,
Šokėjai tik sukas — 
Lietuviškos polkos 
Ir smagus valciukas.
Štai, vadovai kalba — 
Skubame į salę — 
Uždainavo choras 
Vedamas Dirvelio.
Viskas taip malonu, 
Džiaugias žmogaus siela, 
Vakars tačiau slenka, 
Nors buti čia miela.
Žvalgomės į saulę —
Oi, kaip laikas trumpas! 
Taip gaila palikti 
Ežerėlio krantus.
Į namus važiuojant 
Vėl dainos skambėjo! 
,(Ne vienam iš musų 
Ir galvą skaudėjo).

mųtis klausė Skirman
tę ilui fiurfJ°| i de-
ganaasDbs akis. Jis- jautė 
didelį džiaugsmą,: kad ji 
reiškia tokių gražių minčių sveikti
šia tema, kuri taip buvo janii-------------

. artima ir taip miela.
—Mano brangus Ramuti!)

Ar mes jau turėsime žūti 
šioje baisioje tautų naiki
nimo bendruomenėje? 

i —Šiandien, būdama te- 
i atro salėje, aš įsitikinau, 
kad tauta, kuri taip myli 
savo tėvynę kaip lietuviai, 
nežus, nors ir begalo daug 
iškentės.

Nenorėdamas nutraukti 
Skirmantės minčių ir noro 

, toliau kalbėti šia tema, Ra- (
Įmutis vis dar nesistengė įsi-' 
jungti savo žodžiu į bendrą 
kalbą. Skirmantė tuo tarpu! 
apsikabino abiem rankom' 
jo kaklą ir, laikydama savo 
pravertas lupas prie jo vei-' 
do, kalbėjo:

—Tu šiandien esi labai 
blogoje nuotaikoje Ir aš, 
turbut, darausi tau įkyri, 
kad tu visiškai nieko neat
sakai į mano klausimus New Yorko policija iškė- 
Bet aš noriu kalbėti šia te- lė bylą prieš šitą gražią tei
ma, nes įsitikinau, kad mu-’dę. Sako, ji yra valkata ir 
sų brangioji tėvynė iŠ šių'linkusi į prostituciją... Teis- 
įvykių neišeis be kančių irimas ją išteisino dėl kaltini- 

' kad mes visi turėsime dėl.mo valkatavime, bet kalti- 
jos kentėti ir kovoti. Tavojnimas dėl “moralinio pa- 
dainog žodžiai galutinai ma- laidumo” dar bus svarato- 
ne pastatė į tėvynės kovoto- mas. Kaltinamoji yra Mrs. 
jų eiles. Nors tu man iki N. F. Choremi, kurios vy- 
siol nieko nesakei, bet aš ras yra užjūriuose, o ji pati

laikotarpį nepasveiks
Ponia Ruksonienė yra

“Keleivio” skaitytoja ir 
mes linkime jai greitai pa

nesiūs, o gai S tavo kelias į
ligone per tą ri.; <3> Klaida; <4> Korekla. Jos. <*»CIALIZklA.
____ nurodoma Lili ta 7monp«i YAailrfaT tiVi •

gražuole teisme

nurodoma, kaip žmonės paikai tiki ______ .. . _ i. ..
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c , farab® L. Blurnas. Trumpas 
* t- ’ _ soctalizmo aiskmimas............2oc.
ANGLISKAI-LIETUVISKAS KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
ŽODYNAS PERSISTATYDAVO ŽEME?

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas LabaJ įd senovg fj,
A"SS!, 22K leidimai apie žemės išvaizdą. Pagalžldžhi, bet dažnai nežhSme/tog dai?vra—f’ Ikk":
tikrai iie lietuviškai vadinasi. Tam. *•;
reikalui yra reikalinjras geras žody- ž Alek’a Ka7n^ ’
nas. Taipgi kas turi giminių Europo- rarabe Aleksa. Kama
je ir nori jiems pažibėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 

puslapiikišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. *3.<K)

KUR MUSŲ BOČIAI 
!GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nos gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyga parodo, kodėl taip mano- Į <<Keleivis 

i ma. Labai įdomus ir pamokinantis ‘ - -
skaitymas. Kainna

10c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

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

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolova ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para- 
šė__K.^ Stiklelis. Kaina ................. 25c

636 Broadway, 
25c* So. Boston 27. Mass.

jau senokai pastebėjau, kad 
Luskienė. ir daugelis kitų studentų,

yra vieno Amerikos diplo
mato duktė.

Mamyte Labai Dėkinga

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

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

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

Keleivit
636 E. Broodway, So. Boston 27, Mass.

rUinln.nl


:•«». 23. <£, Ptjvfop?*

Iš Plataus Pasaulio
• tų birželio mėn. 14 d. ko- 
'munistų išvežti Sibiran) iš 
bado ir skurdo gelbėdami 
mus geraširdžiai lietuviai 
p. p. Jonas Sekys ir Ponia 
prisiuntė mums CARE irŠveicarijo, Komunistei Olandijos Rinkimai F, ______ _

Šveicarijos komunistų Olandijos parlamento rin- >avo darbo siuntinius, be to 
partija vienintelė iš visų ko- kimuose liepos 7 d. komu- pažadėjo pagelbėti emigra- 
mumstinių partijų, rito- nistai iš dešimties atstovų cijos atveju. Už Jūsų kilnią 
Zdano\ o ginče pasilakė už prarado 2 ir bepravedė i širdį brangus tautiečiai pri- 
Jugoslavijos kom u n i s t ų parlamentą tiktai aštuonius imkite musų nuoširdų lietu- 
pai tiją ir pasmei kg komin- atstovus. Darbo partija pra- viška ačiū. K. Bagdonas, - 
iormo užsipuldinėjimus laimėjo dvi vietas ir prave- Old'enburgo Lietuvių Gim-! 
prieš jugoslavus, j “vienin-)dė 27 atstovus. Sustiprėjo nazijos Vicedirektorius, 
gą komunistų frontą prieš trupučiuką dešiniosios par- _________
Titn ėvoiotn-ai inočo tru™, • . 1,1 • ISkaitytojų BalsaiTito, šveicarai Įneša trupu- tijos 
čiuka įvairumo.

Lenkijos Protestas
Lenkijos valdžia protes

tavo Amerikai

Siamo Auksas
Siamo (Thailando) poli

cija praneša, kad ji surado 
12 d.

Gerbiama “Keleivio” ad-' 
ir Anglijai gegužes 12 d. Bangkoko ministracija, j

dėl vakarinės Vokietiios aerodrome pavogtą auksą , ^an?. prenumerata pasi- 
valstybės kūrimo.-Amerika j 5000,000 dolerių vertės. kal^„^„"’s^^Tri^'hiK^už
ir Anglija atsakė lenkams, i Auksas buvo rąstas paslėp-Į.^ Smnciu Jo.TnsHous uz 
kad jie protestą pasiuntė tas vienoje dirbtuvėje Pra- keleivio pienumeratą ir 

ehuab mieste. Kitas pavog- [rasau pnsiųsti dvi
tas auksas buvo rastas ank- knygutes Kaukazo Razbai- 
sčiau. Policija dabar nori ni°ka> ir kalendorių 1948 

o anglai lenkams priminė,'gauti 10 nuošimčiu to auk- ^Maiklo t!™! antT 
bako. Su pagarba,

A. Šukys,
Ispanijos Bandymai Cleveland, Ohio.

jie protestą pasiuntė 
klaidingu adresu. Jie turi 
protestuoti Maskvoje, kam 
Rusija suskaldė Vokietiją, į sčiau.

gauti
kaip Hitleris su Stalinu dar s0> kaipo dovaną iš draudi-

50. 20ST0N

TEISĖJAS DOUGLAS TOLI NUO POLITIKOS ladojusiems rusams oku- AR AMERIKA TURĖJO 
Į pantams stato Ostrovskio RUDAKI PREZIDENTĄ? 
dramą “Pelninga Vieta”.
Jiems tikrai “pelninga” Lie- Vienas angias, Jan Strut- 
tuvoje. . her, kurs dažnai lankosi

Lietuve. Žemė. Ūkyje i Amerikoje, Okbhomoj ap-
, Lietuvos žemės ūkyje da- !?"ka muzeJv'Į- lku"a™Lį™ 
bar jau įvesta daug itolcho- -statytos visų Amenkos 

,zų, kuriuos Sovietų Lietu- ^I^d £
tvrin^a^'ukiar’^alialld" iki ki°l J buvu»‘’i Ameri- 
ehozų yra tarybiniu ūkių”, !kos. P«««knt>! akys boro
kur apie iš seniau likmiusi"?61^./^“; "”kl”5;? 
j r . . - jis nemate ne vieno rad-llnkfe vabtiX^m& iri“*1“- Kodėl?. ~ klausia U.s 
tuos dvarus veda valdžios I“®!“; 5.^j^Si’hrti
pastatyti valdininkai, o dir-l™’ „Tjt k 
L burnai Kai kur Prezidentais. Tas anglas 

Kai kul nėra tikras, ar kartais to 
muzėjaus dabotojai neper- 
maliavojo patys preziden
tų stovylų akis, kad jos bu
tų mėlynos.

PAIEŠKOJIMAI

ba juos kumečiai, 
žemės plotai yra perleisti 
“žemės ūkio draugijoms” ir 
vadinasi “koperatiniai u-1 
kiai”. Šalia to dar yra atski
rų valstiečių ūkiai, kur ko
lektivizacija dar neprave- 

,sta.

116 LIETUVIŲ I KANA- 
DĄ 9 Į J. VALSTIJAS

prieš karą sutarė pasidalin
ti Lenkiją.

mo kompanijų.

Ispanijos- inžinieriai pra-
Peru Maistas neša piačius bandymus Gerbiamieji,

n ^ieE°S r.esPuk" iššaukti lietų netoli Pirenė- Dėkui už pranešimą, kad
likoj >uvo įskilęs kanuome-:.-^ kalnų. Ispanų moksiinin- prenumeratą reikia atnau- 
nes maistas, bet vynausy-Hj ^anc|0 lietų iššaukti iš-ijinti. Prisiunčiu $4, tris už 
bes armija maistą nuslopi-| jaU(jamj į debesis rakieti- prenumeratą, o vienas dole- 
no ir dabar praneša, kad pes bombas, kurios debesy- ris “Keleivio” namui išpirk-
visame krašte via įamu. paskleidžia “skysta orą” ti. Su pagarba, 
Peru valdžia skelbia, kad|j priverčia debesis A—*
maisto viršininkai bus skau-’j^ r
džiai nubausti.

Augustinas Bartkus,
Waterbury, Conn.

Jugoslavijos Blokada
Komunistinės valdžios 

Bulgarijoje, Albanijoje ir

Jugoslavija ‘Vieninga”
Visa Jugoslavijos spauda 

,(141 dienraščių, savaitraš
čių ir žurnalų) vieningai

Gentlemen:
Enclosed find money or

der in the amount of 54 
which vili cover the folio-

Aukšeiausio teismo narys, William O. Douglas, kada 
turi laisvo laiko, važiuoja i savo ūkį Oregono valsti
joj, kur mėgsta gyventi, kaip žuvininkas ir farmerys. 
Čia matyti, kaip jis savo gličioje kepa sau pusry
čiam? bekoną su kiaušiniais. Dabar teisėjo vardas 
minimas, kaipo kandidato i vice-prezidento vietą 
nuo demokratų partijos.

Paicškau: 1) Jankučių, kilusiu iš 
. Garliavos par., aplankiusių neprikiau- 
jomą Lietuvą; 2) Bagdono ar j® 'įpė
dinių, kilusių iš Podrečių, Veiverių 

1 vaisė., Mariampolės apskr.; 3)' Sko- 
' kauskaitės, kilusios nuo Antan»eos, 
Vabalninko vai., Biržų apskr. lište-

\'PW York __ laivu Ma-k«iBsii vyro Pavardė nežinoma).-:• * , K L,alVU , \ivo aplankiusi Lietuvą su sunurai.
line Marlm liepos 8 d. is! Bagdonas Kazys, D. P. Camp, 
Europos atvyko ir Halifax, '“Unterm Berg” Oldenburg , o.

Naujienos iš Lietuvos

Nova Scotia uoste išsėdo 
,116 lietuvių. Tai daugumo
je lietuvių studentai. Jie 
.Kanadoj dirbs miško, namų 
i luošos ir kitokius darbus.

Tuo patim laivu iki New 
! Yorko atplaukė dar 9 lietu-

Gvrmany Britische Zene.

Pait-škau giminių ar pažįstamų iš 
Papilio parapijos, Biržų apskrities, 
kurie gali būt dabar tremtyje. Aš 
esu Emilija Sadauskaitė, iš Kubilių 
kaimo, Papilio parapijos.

Emilija Karsokienė,
25 Rowell st., Dorchester, Mass.

Paieškau krikšto motinos Stanis- 
. . .. . .. . , Javos Lazauskis-Lazaoskaitės iš Jur-viai: Natkevičiene su dukra barko miesto, kuri prieš i9H metų 

_Ikarą išvyko Amerikon. Ištekėjusio* 
” ' >ta neii-

Stasenis,
siars Ilietaii) ja- - Atvvkn ir Rnmntip 1 Konsįantin-Kaserne Block G. (16)‘Tiocn” Cflkn- mines* ĄlVyKO ir Lsernotie- FieW*.Heasen Germany, U. S. Zone. 
liesa saKO•;nė su dukteria. ----------- ------- -----------------

ori Statyti mės ūkio kooeratinė drau-J1- Jurkunienė kurios išvy-lį^sTS? 'SS?un Matyti mes ūkio Koperaune orau ko goston Mass pas gj. ieškotojas st^ys sta
setai gija užmiršo Šiais metais ja- • At L • p į KonĄantin-Kaserne Block G.

Kiek Pieno Turi
Valstiečiai gija

TarybinėsLietuvos “mini-;vus sėti 
stėnų taryba kovo menesi “Draugija savo žinioje turi. T • New YorRa 
29 d. nutarė, o gegužės mė- 12o hektaras žemes. Tačiau Rnriu Petrag Mi„kunį

7 d.Vengrijoje pradėjo Jugos- stoja už Tito jo ginče su wjng; $3 for one year’s sub- neS1° 
lavijos blokada. I Tito kra- Kommformu. Visos orga- serintion Klouną nan^r «l vos valstiecil> .slt2J
štą nebeleidžiamos prekės 
ir laivai. Rumunija nebe
siunčia i Jugoslaviją alie
jaus ir laivų susisiekimas 
Dunojaus upe liko sutruk
dytas" Rusija tuo budu ma
no paklupdyti Tito.

scription Keleivis paper, $1‘.
paskelbė Lietu- ją apsėti čia visai nesirupi- 

metų pie- narna, tartum sėja galima

Paieškomi Gegys Anupras, ir Ge- 
gvs Juozas, abudu kilę iš Vaidžiunų 
kaimo, Švenčionių apskrities; Link
menų valsčiaus. Išvykę ahoda iš Lie
tuvos prieš didįjį karą. Prašau atsi- 

ir Laimute. Minkunas buvoij'r^' šiuo adresu: Emilia Smagrans-
— v a t kienė Oskmaite, (13h> GoramehMunchene BALF atstovu. Jaeyer Kaseme, Baltic D. P. Camp, 

Block 15, Germany, U JS. Zona.

yra
su žmona ir dukterim Dalia

nizacijos pasisako už Tito. į for 1 Mike to be used* as hein? stat>’mo prievoles. Kiek- butu atlikti bet kuriuo tne-
Maskvos šalininkai negavo fįnds fit Verv tralv vourc vienas valstietis tun priva- tu. Pirmininkas Židonis ne-įTocg pareigose išbuvo per
’ ------- --- n' Evk c^tete’ loma Statyt‘ Va dZla' ,P!ena' Pasl,r-UPino-.kad butų ,laiku du metu. Kiip Amerikos pi-

tva Musiaun,,{formos nustatytos tokios: pradėtas žemes suanmas. ?___
Kada kaimyniniai
čiu ūkiai sėjos darbus jau

Jugoslavijoj niekur progos 
Tito į

diktatūra laiko užčiaupusi 
bumą visiems opozicionie
riams.

pareikšti savo balso, Tito|
Valstiečių ūkiai su žemės 

plotu iki 5 hektarų statoBrangus draugai, 250'kilogramų "pieno nuo Įpusėjo, koperatiniuose plo-
KHu as tiiAcp ru>W3rt2 np viena va-

KAS MUMS RAŠOMA

Šiuomi pranešu, 
šiandien sulaukiau labai 
garbingą svečią savo na
muose. Atsilankė Maikio 
Tėvas su savo generoliška

ūkio;
Valstiečių ūkiai, turintieji ga- Numatytam plotui apsė- 

žemės daugiau kaip 5 hek- ti traks sėklų. Bet ir šiam
vo eeneronsKa terU5’ stato Pieno P° 50 ki- taikumui pasalinti beveik 

. ,, . geneionsKa tkiekvieno hek-rtneko nedaroma. Turimos
at l- • e kQrm?e Pypke-'/SĮažemės ploto sėklos užteks vos 20 hekta-

visur yra Maskvos agentai Tur būt buvo senis kur pa- tar° žemes pio.o.
• • 1 • _ * T ’    • _ . 1  .11 1 1 * .

Cleveland, Ohio.
Atvykusiuosius sutiko B-

_ . . ALF atstovas Jonas Valai-tuose neisarta ne viena va-

Šunų Ruja
Reikia stebėtis su kokiui ir Įrankiai. Jie gavo Įsaky-{klydęs, kad tik subatoje*at- 

itužimu ir pašėlusiu piktu-i mą ir rėkia prieš Tito, visai Į ėjo. Labai ačiū jums, kad 
mu Vrurumictn snaude nra-' nesvarstvdami. ar kaliais manės npnamiržfaf T

Valstiečių ūkiai, kurie ra apsėti. Kas sės likusios 
1947 metų gruodžio 1 d. tu-1 žemės plotą? Apie tai nesi-

mu komunistų spauda' pra-1nesvarstydami, ar kartais manęs nepamiršt. Labai StvtikĮdįnaOT?paIen^:int^ ^'^tainteŽidonS“^ State Valle
dėjo pulti Jugoslavijos dik- Tito neturi rimto pagrindo ilgos ir nuobodžios dienos.tyl1,pieną.,.. i..--*.----------- Y.-.. .
fotnrin Titn Porinti ipi CTO- Šiauštis nrieš Maskvos tetų- hlina kai P<si hp inVin mis sąlygomis .

Įvairenybes
Didžiausi Amerikos ą- 

žuolų medžiai tarpsta ir 
bujoja taip vadinamoj Ohio 

‘ ey.
sąlygomis’. Būtent: ^apskrities organizacinis biu-i Didžiojo anglų raiytoj„

lėtų, tai mūsiškiai Bimbelės šį Staliną. Tokios minties,mimo ir neturi su kuo pasi- fin.t žemės daugiau kaip 5.las • Šekspyro duktė nemokėjo
ir Pruseikos Jugoslavijos tikras komunistas ir prileis- kalbėti, o su kuo taip drau- ‘he, ?ru.s . .ho5^’ Skolina “Su Entuziazmu” nei rašyt, nei skaityt,

ti nedali. Jiems Stalinas vi- eiškai ir mm širriioc <r«»u i valstietis tun statyti o00 ki

tatoriu Tito. Rodos, jei ga-;šiauštis prieš Maskvos tetų- būna, kai esi be jokio užsiė-t . .----. , . , • -iex.. Z-r___ : s; :__ ____ : 1__ • nnt žemes daugiau kaip o
Skolina

‘Tiesa” praneša, kad po 
Lietuvą žmonės “su en-

Paieškau trijų seserų: Kazianės 
Kibartienčs, Marės Petronienės ir 
Petricijos Gavenienėš. Kas man (Hmm 
apie jas žinoti, gaus $5.00 dovaną.

John Petraitis, (36)AAS.fi — — o*> III•VT^OV^IVT CK-V-^.p

APS1V ĖDIMAI
Ieškau apsivedimui moterį ar mer

giną, ne senesnę, kaip 60 metą; aš 
turiu nedidelį akį, gerą darbą ir tar
tą, moku visokį darbą prie namą tai
symo. Esu našlys, gyvenu vienas, ne
toli Bostono. Prašau rašyti: (28)

V. 9.
636 E. Broadvray,

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,

_____ ________ ______ 1944 metais vidutinė A-
e ______ .----- , ----- ---- . n- ė tuziazmu pritarė” Maskvos menkos darbininko alga

sargiai, Leone,! Toki komunistų paklus- tarp visokių žmonių ir nau-- . Pieno reikia sta- valios paskolai ir skubė- buvo $46.25 Į savaitę.
•nas i titiškas; nvbė Maskvai gali atrodyti jienų daug žino. Dar karta t^1 kilogramų o turint ^am- ne^a gavo “darbo su_ -------- 'f . ,A1. _
.—- jums ačiū. Su pagarba ’ ^emės daugiau, kaip 1? taupas” valstybei. Kelmės Pereitais metais su pa-'^mbo. nuo geltliges, nuo 

M. Paupli. hektarų, pieno reikia statyti valstiečiai savo paskolas galba didžiausio teleskopo i f kropulo .r nuo sukrekėjimo 
Hudson, Mass P? 25 kilogramus nuo kiek- valdžiai duo(ia “grynais pi- nufotografuota dešimt kva- kraujo čemeryaos saknys jau 

' vieno hektaro žemės ploto. njaais”, Kaišiadoryse dir- dralionų (10,000,000,000,- vra n^rnna

blauzdas. Ats 
bekandžiodamas
blauzdas nepersistorok ir Juokinga, bet tas rodo ir 
neikask pats sau i kulnį.! bolševikų pavojingumą. Juk 
Juk ir pats esi ne be “titiš-! tokie dvasios vergai, gavę iš
ko grieko”... : Maskvos Įsakymą, gali ir , —o— 7 ------------ — aaaaaai - l

Vi^n nn^nlin knmnnistoi bombas kaišioti po dirbtu- Gerbiama redakcija, j Vadinasi, ieisu valstietis bantieji, tik išgirdę apie pa- žvaigždžių.
Tito atsitikime parodė savo!ves ar kaip kitaip tarnauti Man labai gaila, kad pa-1 turi vieną karvę ir 16 hekta- skolos paskelbimą, tuoj pra- 
visišką priklausomybę nuo savo “vadui*’. 1K°3e,į®» h"g-u, a.ts.1,1/^inti- my- rų žemės; tai jis turi iš tos dėjo skubėti su savo sutau-
Maskvos Diktatorius Krem-! New York, N. Y.; m Keleivi skaityti ir Iau-vienos karvės atiduoti vai- ponus i kaznaceistvą. Jona-
liuje sušvilpė, o komunisti- -------------- . klV: kada jis atkeliaus. Man džiai 400 kilogramų pieno, voje ir Panevėžyje, Kaune
nių šunų nik tuoj ir supuo-j Ačiū už Kilnią Širdį |fe„^£ItV“„^?a™as.i2Jai P? turi rien^ karv.ę:!r visur^oneTJi

pakilimu” neša 
pinigus Rusijos vai- į

Didysis
SAPNININKAS 

Su Salemono Galva

yra vartojamos per 3000 metu, 
ir musų čemeryčia nėra suka
pota, bet yra tokia, kaip užau
gus. Supiaustykit čemeryčios 
gerą šaifkštą, įdėkit Į keliškėlį, 
užpilkit šiltu ar šaltu vandeniu 
ir už valandos galit gerti arba 
įdėkit unciją čemeryčios j bon-

Gražiais mėlynais viršeliais,; ką vyno ar stipresnio gėrimo ir 
parankaus formato, daugiau galit gerti po valgių, čemery- 
kaip 300 puslapių, kuriuose su- i čios svaras $1.33.

CO.aklam rodo. kad komunistai sūnelis ir dukrytė 1941 me- A^lunciu .$4- Trys už į švara pieno iš vienos kar- džiai. Bent taip rašo “Tie- rašyta apie 1>500 visokių sapnų. ALFXANDFR’S
skiriu Tfrinii ti x.__ -• on __ _  - i— _ Kaina bet Keleivio skai 414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.Skaitykit Naujienas
J TŪKSTANČIAI netari? yra tfblaikvti po visą pasaulj.

TCKSTANČIAI ju dabar jyvena Vokietijoje, Olandijoje, 
Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje Ir kitur. Tarp tų Išvietintų 
(ii tavo gimtojo krašto ifcneatų) lietuviu, galimas daiktas, yra 
ir Jflsų įminės, Jūsų draugai. Jflaą pažįstami. Jie nori su Ju* 
mis susižinoti, susirašyti. __

NAUJIENOS tiems ižviettatlem* lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia jų prisiunčiamus paiežkojimus giminių ir pažįstama

NAUJIENOS apauadna raitas žinomų Lietuvos rašytoju fr 
(analistų, kurie vaizdžiai plaUa tuos taaaingus Įvykius, ku* 
rluoa teko išgyventi Lietuvai per pąakutlnTns
Sakytuose raituose pasakojama MąyM apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlykščią "liaudies arimo" rinkimų komediją, ne* 
fcnonišką terorą iki karo pradžios, o paskui "rudosios oku*
P#C1Skai^da?n? NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių į 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raitų, kurie bus nuolat 
"epOTk*i,fr Tu°* 

MOS: M OfetfM ribų kaina metams SOOOj

•••

BIŲSKrn ČEKI ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

r NAUJIENOS
|7M ■* BataM UnA CUcage S, M

kiliu Tėvui tegul paieško! Jeigu valstietis turi 20
ką nore šiltą išgerti, kad no-;hektarų ūki ir daugiau, ne- ___ ______

X V*n ^^ar^a» igu vieną karvę (gal dvi ar diados teatras yra Jogailos ne
v eromis* Babrauakienė, daugiau), tai ji.< turi statyti gatvėje ir i Lietuvą atoiba- 636 Broadway, S. Boatoa, 

navernill, Mass. | po 50 kilogramų pieno nuo ... — ■■ ■
n . ~~ 'hektaro, arba 1,000 kilo-

r®da^ija, i gramų pieno per šių metų 
įaecra $o uz laikraštį me- vasarą. 1000 kilogramu vra 

tams ir uz kalendorių I948įčiela tona, arba 2,200 ame-
metams, Jeigu dar turite, oįrikoniškų svarų pieno.
.a> \^ai gkinu visokių i Pieną turi statyti ir visi 
tikra pagarCadengimUi* S” kaimU žmonės, kurie nors

“Pelninga Vieta”
Vilniaus valstybinis rasų

tytojams tik $1.00.
Gaunamas “Keleivio” knyžy-

“KELEIVIS”

Ieva Diringis,
Lewiston, Me.

KAIP TAPTI PILIEČIU?

Dar

žmones.
žemės ir neturi, bet laiko 
vieną ar daugiau karvių. 
Tokie bežemiai duoda val
džiai nuo karvės po 300 ki
logramų pieno. Į “žemės 
plotą” Įskaitoma visoki že
mė, miškai, pievos, ganyk
los, tiktai neskaitoma “pel
kės, ežerai, upės ir kopos”.

—. turime knygučių 
K.aiPTaP‘» Suvienytų VaK

stijų Piliečiu?”, kur m a»- .
kiai išguldyti pilietybės js- Pieną turi statvti ir mies- 
tatymai su reikalingais klau x ’ 1“i’* ’—
simais ir atsakymais. Kaina
25 centai. Kreiptis į

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

ty gyventojai, jei laiko kar
vę. Tokie stato nuo karvės 
po 150 kilogramų pieno.

Užmiršo Javus Sėti
“Tiesa” 1^7 nr. praneša,! 

kad Pušaloto valsčiaus že-|

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJA
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų
šviesoje. *

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadw»yi
“KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

NUO UžSISENftJUSIV. ATVIMV

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji* 
negali ramiai sėdčti ir naktimi* 
miegoti, nes jų užsisenėjuaioa žais- 

f dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
| tą niežėjimą ir spaudė jimą seną, 

atviru ir skaudžią žaizdų, uždėkite 
• LEGULO Ointmcnt. Ją gydomės 

ypatybės palengvina jūsų skaudėtt* 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nao skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos F9ORIA8I9. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S POOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džtostanflan ir
odos. Jos yra geros gy
duolės noo visą išvirši
nių odos ligą. LEGU
LO Ointment suteiks 

! jums pagelbą nuo nu
vargusių, per štamų ir 
niežiančių koją. Legato 

i Ointment yra parduo
damas po 75c„ >1.25 ir 
>3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite- money j 

1 orderį į: (42)
LEGULO, Dept. J,

047 W. 14th Street, 
CICERO 50, ILL.
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Aštuntas KELEIVIS, SO BOSTON

REVERE STEBUKLAI
Federalinės valdžios agen

tai Įsimaišė i Revere gemb-

Juroj Jau Pasirodė 
Smaugliai

Rai tik ateina vasaros

RADIO ŽINIOS.
Visi laukiam Lietuvių 

Radio Korp. metinio, di-

No. 28. Liepos 14 d., 1948 m.

MASSACHUSETTS DE
LEGATAI REMIA 

McCORMACK
Veik visi musų valstijos 

demokratų kon- 
kan-

CUKRAUS FABRIKE .
STREIKAS TĘSIASI
Po 15 savaičių streiko 

South Bostono cukraus fab
riko darbininkai vis dar tę
sia streiką ir nesiduoda fa- vencijoj nori išstatyti 
brikantams nuveikiami. Fa- didatu i 
brikas prisisamdė jaunų valstijos kongr 
vaikėzų ir neorganizuotų W. McCormack. Delegaci- 
negrų ir bando streiką su- jos pirmininkas Moriarty iš
laužyti, bet cukraus garny- kels jo kandaturą ir laukia- 
ba dirbtuvėje neina, nes vi- ma. kad daugelis delegatų 
si patyrusieji darbininkai iš kitų valstijų irgi pasisa- 
laikosi su unija ir neina kys už ji. 
streiklaužiauti. Skebai susi- Bet kas bus išstatytas į 
renka Į dirbtuvę, gauna ai- vice - prezidentus dar neaiš- 
gas, bet cukraus pagaminti ku, nes prezidentas Trumą- *aVo

delegatai

BRIDGEWATERY MIRĖ 
STANLEY GAUBIS

Liepos 8 d. ketvirtadieni . __ _ ......... _
čia mirė Stanley Gaubis, lerių ir raku tierių skauda- karščiai ir redaktoriai netu džiausio, linksmiausio pik- 
senas "Keleivio” skaityto- lą ir pradėjo tyrinėti, kaip ri ką rašyti, jie suranda ju- niko, -kuris Įvyks Vose’sl
jas. kilimo iš Žemaitijos, iš žmogus, kv, > uždirba 45 rose baisius smauglius ir Pond, Maynarde, nedėlioj.
Plungės miestelio. Laidotu- dolerius per savaitę, gali deda ilgiausius aprašymus, August
vės Įvyko sekmadieni lie- pasistatvti sau namus už kaip tie smaugliai atrodo,
jos 11‘ d. Velionis paliko 25,000 doleri į ir gali turėti kiek galvų jie turi ir kiek
Amerikoje vieną seserį Mrs. du automob' iu, neskaitant vaikų jie suėda pusryčiams
Veroniką Motuzienę Dėt- mergų ir kitų “malonumų’’, ir pietums.

Sesuo su dukrele bu- Visas skai lalas tarp Re- \ ienas toks šios vasaros,™.. JSl-ilr. zlSl imyntrlvc nacirzv/iA J‘
durų, Kaiser sedan

1 d.
Siame piknike kas metas 

* leidžiama laimėjimui ge
riausios ir brangiausios do-į 

Pirmavanos. Pirma dovana šie-roite. Sesuo su auKieie du- visas saa: tams taip
vo atvykusios ir rūpinosi vere rakietierių iškilo dėl smauglys pasirodė ties Win- / Lm ’
laidotuvėmis. Velionis mirė vieno “teroristinio akto”, throp. Jis yra baltas, dau- į" * ų’

vice-prezidentus (jar jaUnas sulaukęs 58 me- Viena rakietierių ir gemble- zosi van 
įgresmoną John amžiaus. Tebūnie jam rių grupė nuėjo pabaidyti kęs, o ji

lengva Amerikos žemelė

automobilis, o kitos septy
nios dovanos irgi yra labaižosi vandenyje, kaip patra- 

matė 12 metų ber-
savo konkurentus ir apšau- niukas, kartu su kitais tokio 
dė iš ievolvt io tu konku- pat amžiaus smauglių spe- Bus ir 8 Įžangos dovanos, 
rentų klubą. Dėlto prasidė- cialistais. " pirma iš kurių yra naujas.
jo tardymas, kurs Įtraukia --------------- 1948 mados de-luxe Ken-

’vis daugiau žmonių. Dabar Lankėsi Drg. J. Akstinas more Washer vertės $117,- 
savaitė musu re- ^8.

Bernardas

geros.

Pragaras ir Dangus Kas
dieniniame Gyvenime

Metodistų kunigas J. T.
Copplestone. Coplev meto- ir federalinių agentai Įsiki- Praeitą ___
distu bažnyčios klebonas, šo Į tą reika ą ir greitu lai- dakc-ijoj lankėsi drg. J. Ak- 
praeitą sekmadieni aiškino ku gali iškilti vardai Įtarti- stir.as iš Pautucket, R. I. 

parapijonam
Korites yra

— e,— -~—- ;----- ----- ... :prisirengęs ir šiemet paro-
kad nų žmonių, uiie daie gra Drg. Akstinas kasmet vasa- dyt puikią kailių oarodą: 

negali. Dirbtuvės bosai žūt nas dar nėra galutinai pa- pragaras ir dangus nėra at- žius pelnus iš visokių nele- rą apsilanko pas mus ir at- linksmi Kanadiečiai. Ka- 
but nori paklupdyti uniją ir reiškęs, kokio kandidato jis Rities dalykai, bet juos gališkų biznių. veža savo ir kaimynų pre-Jyackas ir Bubelis atvažiuos-

numeratas, nusiperka kny- su naujom, juokingom dai
ningame gyvenime, pagal
savo pasielgimus ir pagal

ją išardyti. Darbininkai yra norėtų, o jo nuomone 
nusistatę nepasiduoti. Char- nusveriamos reikšmės. 
lestown cukernės darbinin
kai ateina southbostoniš- 
kiams Į pagalbą ir šio pir
madienio vakare 200 darbi
ninkų pikietavo 
cūkernę.

įėjimus į

. Broclctonas Turi Keistų 
Katinų

Sekmadieni vi e n o j e 
Brocktono kra u t u v ė j e 
žmonės išgirdo nepa
prastą triukšmą ir manė. 
kad vagys bus Įlindę i Ed
vardo Skluto krautuvę vog-

Užteršta Upė
Užėjus didelėms kait

roms žmonės tūkstančiais 
eina i “byčius” ir paupius 
ieškoti atsigaivinimo nuo 
karščio ir drėgmės. Ir lyg 
tyčia praeitą savaitę mies
tas uždarė maudynes Char
les upėie. nes, ištyius, pasi
rodė. kad vanduo toje upė
je yra užterštas ir pavojin
gas sveikatai. Pasirodo, kad 
kai kurios dirbtuvės i upę 
leidžia visokias išmatas.

laikymąsi Dievo prisakymų.

Worcesteris' Neatsilieka 
Nuo Bostono

W orcesterio miestas pa-

numeratas, nusiperka knv 
gų. Smagu buvo ir šiemet 
laukiamą svečią susitikti.

Pasaka apie "paskutini tei-!skelbė, kad taksai nuo nuocmo*’ i,- nron-oi-n 'ir fbnKni___mą ir pragarą ar dangų 
po mirties tas kunigas vadi
na tiktai "tradicinėmis 
žiūromis
tinka šių dienų pažiūras.

Ssavvbės tame mieste šiemet ... ..
RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora-

bus pakelti r>o $6.80 nuo ei jos programa ateinantį ne-« . w • • j • . . • J ” 1 J ’ • * TT T T « . •

SU
nom. Kviečiame lietuvaites 
iš visų miestų dalyvauti 
“Miss Lithuania of N. E.” 
gražuolių konteste. Dilge
lio smagi šokių orkestrą 
gros, o valgių ir gėrimų bus 
užtektinai! Bušai važiuostradicinėmis pa- tūkstančio Įvertinto turto ir dėldienį iš WORL stoties,

kurios nebeati- dabar sieks $46.80 nuo 950 kilociklių. tarp 9:30 ir! iš visų didesnių miestų nuo

Nušoko 60 Pėdų i Upę
ŠĮ pirmadienį anksti rytą 

viena nežinoma jauna mo
teriškė nušoko nuo W. Bos-

tukstaneio dolerių vertės. 10:30 ryto bus tokia: 
Tokie taksa yra “rekordi- 1. Muzika, 
niai” Worce-tere.

Lietuviškų Kliubų. Rep.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

ti. Buvo pašaukta policija dėlko upės vanduo yra mur- įeidė o kada 
ir kada policininkai Įėjo i žinąs. Charles paupio gy- ištraukė iš van 
vidų, jie rado ne vagis, bet ventojai. kurie tūkstančiais
savininko katiną, kurs vo- eidavo i upę maudytis, dr,- 
liojosi ant grindų ir kėlė bar protestuoja

- ______ J______-• ‘ V 7 —

nusižudvti.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kaa turime mu

sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojinjui, kaip tai Floor San- 
ders, \Vall Paper Kemovers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių. plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

628 E. Broadway, So. Bostone
Tel. SO S-4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watches - Je»elry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliancea

379 W. Broad»ay, So. Boston
T<į}. ŠOU 4649

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.

2. Dainos.
-------------- 3. Pasaka apie Magdutę.

Maištas Jurose Po programos parašykite Už $12 per metus gausi li-
Bostone gauta žinia, kad savo Įspūdžius ir nusiųskit goję $25 pašalpos savaitei 

preky- šiuo adresu: W0RL Sta-! visais insurance reikalais 
I (33)

1 BRONIS KONTRIM

ton tilto Į Charles upę. Ji i viename Amerikos . .
šoko 60 pėdu, bet nesusi- bos laive jurininkai pakėlė tion, Lithuanian Program, 

tą prieš laivo yadovy- 216 Tremont st., Boston,’ 
Laivas randasi netoli Mass., pranešdami savo Įs-

policija ją 
andens, tai ji

mai
bę.

atsisakė pasakyti savo var- Azorų salų, Atlanto vande- pūdžius, o skelbimus prašo- 598 _E*»t Broadway, 
dą ir pavardę/Policija spė- nyne. Artimiausiam karo me siųsti Į 502 East Broad-'

. . . _ ir Kel.e ?ar remaiau- -a, ka(J įaana moteriškė laivui duotas įsakymas sku- way, So. Boston 27. Mass.
baisų triukšmą krautuvėj, ja, kad dirbtuvėms, paupyje bandė nusižudytt prie sukilėliu laivo. Steponą. Miniai.1
Patyrinėjus pasirodė, kad butų
katinas, belaipiodamas po teršti.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-01*18
Rea. 37 ORIOLE STREE7T 

West Roabury. Mana.
Tel. PArkvvey 7-1ŽS3 W

draudžiama ’ vandeni 
Ar protestai ką gel- 

prekes, nuvertė’ vieną dėžę bės. pamatysime tiktai kitą 
su kabliukais žuvims gau- vasarą, kai vėl bus karšta, 
dyti. Tų kabliukų buvo vi- . . ~ ~ r
šokiu, kai kurie buvo žuvę- Naujosios Anglijos Gelzxe- 
lių pavydale. Katinas neiš- Pabrangina Bilietus
kentė ir pradėjo tuos kab- Naujosios Anglijos geiz- 
lius ėsti ir nagais draskyti.

So. •Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

keliai praneša, kad jie pa
kelia kainas bilietams nuo 

15 d. Pagal naujas 
kainas kelionė iš Bostono Į 
New Yorką kainuos Į vieną 
galą $6.89 (buvo $6.61) ir 
prie to prisideda dar tak-

_________ sai. Kelias iš Bostono Į
Darbininku Delegatai De- Fortland. Me. kainuos 

mokratų Konvencijoj $b-o8 ($2.82), iš Bostono Į 
Iš visų valstijų i demo- j^°'^ence kainuos $1.32 

kratų konvenciją atvažiavo
nemažai atstovų įr nuo dar- Common Parkas Be “Ais- 
bininkų unijų. Darbininku krimo”7
'Idegaui iškėlė reikaiavt Bostono “Common parko 
mą, kad demokratų parti- draugija” per teismą žada
S.,,,!' ? t T u 2?s,za/’«t’J reikalauti, kad parkį butu 
atšaukti Taft Hartley bilių. uždrausta pardavinėti le-
U^riJS.Uv1J05Ve« u'rae' dai’ ^dainiai ir riešutai, de gneztą kovą. Sako. de- nes Farko neealima

Pasekmėje jis pats pakliu 
vo “ant meškerės” ir dėlto hepos 
pradėjo kelti riksmą. Kati
nas buvo nuvežtas i ligoni
nę. kur jam kabliukai buvo 
ištraukti iš gerklės ir kojų.

mokratų partija tą 
vimą Įrašo i savo 
mą.

reikala-
platfor-

speti
apvalyti, tiek jis yra užter
šiamas visokiomis atmato
mis. Ypatingai daug šiukš- 

prisėja visokie pardavė-liu

Truputį elektros 

galit padaryti 

patys

• • •

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

Ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS. 

Talafonaa: SOUth Boaton 1820

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL. arto Central *B- 

CAMBRIDGE. MASS.

TeL ŠOU 2806

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nno 9 ryto iki 11

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Norwoodo Veteranai 
Gyvena Girioje

Noruoodiškis karo vete
tanas 28 metų Henry T. Nutraukė Darbininko 
March and. buvo išvalytas Ranka
lLSa,'f,Kn?"nr 4,Vi?!'kais Huntington su,ties prekių

Jls.,s?,k?le stotyje vienas kranas paga- 
ei ti i Sharon giną, kur jis vo darbininko ranka š ant-

žė Pk- ęv maZąi ’0tUką ra,lieni ir nutraukė ' 
žemes. Kai Nor\voodo vete- alkūnė? 
ranai sužinojo apie savo

jai, kurie parke Įsitaisė sa
vo standukus.

ir nutraukė ją iki 
Darbininkas, Er- 

Harrington nuvežtas

padaryti ELEKTROS

dei Naujos Anglijos turi
nuolatos dirbti tūkstančiai žmonių

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą 

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

lranoo „ oį-i. ** i-r• •• nest Hanington nuvežtas i augo sunk ą padėt), jie liffoninę, kur gyvybei
nutarė jam ateiti i pagalba J ’i pagalbą 
ir pradžiai Įtaisė jam pala
pinę, kad jis turėtų nors lai
kina pastogę. Vėliau vetera
nai žada jam padėti pasi
statyti namuką.

Worcesterio gyventojai 
turi daug nesmagumų dėl 
busų tarnautojų streiko, ku
ris tęsiasi antra savaitė.

PIKNIKAS

Liepos 25 Dieną 
Romuvos Parke
Montello, Mass.

Rengia Stepono Dariaus Legi- 
jonierių Posto Moterys.

Kviečiami visi vietos ir apy
linkės lietuviai. Bus muzikos, 
gert. valgyt ir visokiu pasilink
sminimų.

gresia pavoju?

EXTRA! NAUJIENA!
Nuo š. m. liepos 18 d. kas 

sekmadieni, nuo 4:30 iki 5 
vai. popiet veikią naujas 
radio pusvalandis —

“TREMTINYS“
WVOM stotis, 1600 kil.

Brookline, Mass.z
Radio bangomis perduoda

mos vėliausios žinios iš Lietu
vos tremtinių gyvenimo Vokie-. 
tikoj ir kitur.

' Tad nepamirškit liepos 18 d..
, J :30 popiet.

Įsteigėjas:
Tremtinys Anthony Norvaiša.

Garbės Rėmėjas:
John V. Burbu,.

(pd32)

O\R ST1TOMA!

Itanzian elektroj* —
KlI.0W VrTV Hsogias— P»- 
?amin« Naujosios 
elektros įmonėm we-
tais! ši plėtimo programa 
pakels musy šešių kaimynit) 
valstijų išteklias iki KETI - 
R1V M1LIONV KILOVAT- 
TV su viriam — •**
'argą šviesiai elektro* atei
čiai.

Jus žinot kad šukuojami plaukai kartais spragsi ir šiaušia
si. Tai yra elektra, tikrių-tikriausia... tik ne komercinėj kie
kybėj. Kad aprūpinti Naują Angliją elektros srove po 24 
valandas kasdien, ir metas po metų, elektros kompanijos 
samdo didelę armiją išlavintų žmonių. Jų ištikimai gami
nama bei skirstoma elektros energija savo ruoštu padeda 
aprūpinti darbu iririjadus darbininkų Naujos Anglijos pra
monėse—didelėse ir mažose.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viao- 

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

eleetrie light and powęr companies
OP NBW ENOLANO

thi» UrfrliM'mtitl BOSTON EDISON COMPANY

I LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
; PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movera)

Perkrauatom
čia pat ir i to-1 
limas vietas.I
Saugi priežiūra, kaina prieinan 
826 BROADWAY,

80. BOSTON, MAS! 
TaL SOUth Boston 4618

l




