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Lietuviai Reikalauja įsileisti 
Amerikon 400,000 Išvietintų
Kongresas Svarsto “Stratton Bilių” Įsileisti 400,000 
“DP” — Susidarė Komitetas Tą Bilių Remti — Ameri
kos Lietuvių Taryba Stoja už Bilių — livietintiems Žmo

nėms Nėra Kur Dėtis.

so tūkstančių lietuvių Pagelba Graikams
ju ir Turkams Priimta

gyvena iš Amerikos duoda- ---------
mų almužnų be nuolatinės Amerikos kongresas nu
gyvenamos vietos, be pa- balsavo paskirti 400 milio- 
stovaus darbo ir visai neži- nų dolerių Graikijai ir Tur- 
nodami, koks bus jų ryto- kijai paremti. Graikija gaus 
jus. 300 milionų dolerių, o Tur-

Kongresmonas William kijai teks 100 milionų dole- 
Stratton įnešė į atstovų ru- rių. Visa pagelba turkams 
mus įstatvmo sumanymą, eis jų armijai sustiprinti, 
kad 400,000 išvietintų žmo- kad jie galėtų gintis nuo 
nių iš Europos butų Įleisti Rusijos. Graikijai pagelba 
įvažiuoti į Ameriką. Tą bi- bus duodama kariuomenei 
lių remia musų šalies prezi- sustiprinti ir ūkio atstaty- 
dentas. Už jį pasisakė pa- mui. _
žangios musų šalies organi- Atstovų minuose ginčai 
zacijos ir darbininkų unijos, dėl pagelbos Turkijai ir 
Pagal Stratton bilių į Ame- Graikijai užsitęsė kelias 
riką galėtų atvažiuoti per dienas, bet nutarimas-buvo 
keturius metus po 100,000 priimtas didele balsų dau- 
žmonių. Tame skaičiuje ga- guma. Tuo~ budu kongresas 
lėtų atvykti nemažai ir lie- pasisakė už “Trumano dok- 
tuvių. ~ triną,” arba už naują Ame-

Todėl Amerikos Lietuvių rikos užsienių politiką. 
Taryba nutarė prisidėti ---------------

Displaced Persons”. kurio Naujai PerSlivOTKe
adresas yra 147 W. 42-nd - _______
st.. New York 18, N. Y. ir Francijos socialistu par-
bendrai su visais pazan- tijos vadovybė praeitą są- 
giais žmonėmis reikalauja, vaitę nutarė remti Rama- 
kad Amerikos kongresas dier valdžią, kurią sudaro 
priimtų tą bilių ir kad ne- kelios vidurio partijos, bet 
laimingi išvietintieji zmo- ; kurią nebeįeina komunis
tės galėtų atvykti į Ame- tų partįja. Socialistų nutari- 
fiką. mas buvo priimtas nedidele

Amerikos Lietuvių Tary- dauguma balsų. Dabar 
ba kviečia visas lietuviškas Francijos valdžioje dirba 
organizacijas ir pavienius išvien tik demokratiškos 
veikėjus įsitraukti į darbą “vidurio” partijos, į ja ne- 
ir siųsti savo prašymus ir jeina kraštutinieji dešinieji, 
reikalavimus į kongresą, neįeina komunistai ir neiei- 
kad tas bilius butų prnm- na de Gaulle šalininkai, ku
tas. Reikia kreiptis į musų rie reikalauja pakeisti 
kongresmonus ir į kongre- Francijos konstituciją il
so komisijas, kad kongresas apkarpyti partijų valdžią.
bilių priimtų kaip galima __________
greičiau.

Nelaimingi išvietintieji 
žmonės laukia nežinodami, 
ko sulauks. Karas tiems 
žmonėms atėmė viską. Tik
tai Amerikoje tie žmonės

SIŪLO LOTERIJĄ, KUR 
“VISI LAIMĖS.”

Kongresmonas Sabath iš 
Chicagos žada įnešti į kon
gresą bilių apie įvedimą

galėtų vėl pradėti naują Amerikoje loterijos. Jis sa- 
gyvemmą ir galėtų surasti k , loterijoj 'niekas ne
žmonišką pragyvenimą. praiįimės, o daugelis žmo- 

nių gali laimėti. Butų taip: 
BRAZILIJOJ BUVO pašto įstaigos pardavinėtų
RUOŠTAS PERVERSMAS už $1 loterijos tikietus, pas-

--------- kui tikietai butų traukiami
Brazijijos armijos vado- ir laimėjimai siektų iki 

vybė praneša, kad ten su- 50,000 dolerių. Laimėjimai 
sektas sąmokslas kariuome- butų išmokami iždo bond- 
nėje nuversti prezidento sais. Po 25 metų visi loteri- 
generolo Dutra valdžią. Į jos tikietai butų apmokami 
sąmokslą buvo įtraukta ne- po 1 dolerį už tikietą. To- 
mažai armijos puskarinin- kiu budu niekas nepralai- 
kų. Pranešimas sako. kad mėtų ir daugelis laimėtų, 
sąmokslas liko išardytas ir

AMERIKOJE LABAI 
TRŪKSTA LIGONINIŲ.

padalyta keliasdešimts are
štų. Sąmokslininkai norėjo
vėl įkelti į Brazilijos vai- ---------
džią buvusį diktatorių Var- National Grange organiza- 
gą. cijos pirmininkas, A. S.

Gross, sako, kad Ameriko
je yra 1200 apskričių (coun- 
ties) su 15 milionų gyven
tojų, kur nėra ligoninių.

KONFISKAVO 100,000 
CIGAREČIŲ.

Kanados policija surado Susirgus tenai reikia toli
daug amerikoniškų eiga- važiuoti iki gali pasiekti Ii- ______________ r-~-..— —;------ . .
rečių, kurias šmugelninkai goninę. Todėl būtinas yra kurio kapitalai yra sudėti Kol kas priešingumai tarp Anglijos karalius Jurgis Lenkijos sienas, kaip jos• a V • *11 , • •• 1« • • - • 1 • A < /• ?1   1 JI L. « m TIA/VaI t l/'lt’An 1 »»jgabeno per žalią sieną, reikalas statyti ligonines 
Kanados policija konfiska- tose farmerių apgyventose 
vo 100,000 amerikoniškų apskrityse, kad farmų gy- 
cigaiecių ir nemažai taba- ventojai turėtų patogias 
ko ; gydymosi sąlygas.

THE TRAVELER - --------------~^~^~^LiTHUANJAN WEEKLV
SO. BOSTON, GEGUŽĖS MAY 14 D., J947 M.

4Entered as Second Class Matter** February 23, 1905, at the_Poat^ffiee_at_ Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

MEKSIKOS PREZIDENT AS JUNG. TAUTŲ SEIME

Meksikos prezidentas Miguel Aleman buvo atvykęs į Jungtinių Tautų seimo 
posėdį ir čia sako kalbą (kairėj) apie būtiną reikalą pagreitinti taikos atsta
tymą. Viršuj matosi UN sekretorius Trygvie Lie (kairėj) ir seimo pirminin
kas Dr. Osvvaldo Aranha.

Amerika Siunčia 
F r uncijai Maistą

Maršalas Kesselring 
Nuteistas Mirti

Šiaurės Irane Dar 
Neramu

Vokiečių armijos Italijoj Iš Irano praneša, kad nl1SIStatymą. 
viršininkas, , maršalas von šiaurinėje jo dalyje dar vei-

Amerikos vyriausybė nu
tarė pasiųsti į Franciją pa
pildomus 36,000 tonų mais- Kesselring, 
to;- kad padėjus Francijos 
gyventojams be bado su
laukti šių metų derliaus.
Amerikos valdžia sako. kad 
maisto siuntimas i Franci-

r, Ingių karo teis- Kia Rusijos palai Komi "par- 
mo buvo nuteistas sušaudy- tizanai,” kurie ruošiasi atei
ti už papildytus karo žiau- nančią vasarą daryti naują 
rumus Italijoj. Kesselringo sukilimą Irano provincijoj 
įsakymu Italijoj buvo nu- Azerbeidžane. Ginkluoti- „ . • - , t « • i Telefonu darbininkų ir
vo nužudyta virs tukstan- Irano partizanai gauna tarnautojų streikas bai-

ją neturi nieko bendra su čio italų “įkaitų.“ kuriuos iš Rusijos pagelbą ginklais gįasį vjsoje Amerikoje. Pietinei Italiioi Kalab- 
Francijos vyriausybės pasi- tas vokietis liepė be jokios ir gauna nurodymus dėl jų Unija iškovojo darbiniu- rijos provincijoj, lekmadie- 
keitimu. Maistas siunčia- kaltes susaudyti vien todėl, veikimo. Partizanai gi- kams uždarbių pakėlimą, nji ir pirmadieni ivvko smar
mas todėl, kad Francuos kad nežinomi partizanai naši, kad jie turi 15,000 bet ne visur tiek, kiek uni- Rus žemės drėbė urnas 4
gyventojams traksta duo- nudėjo kelioliką vokiečių, vyrų, kurie apginkluoti ru- ja reikalavo ir unijai visai žmonės buvo užmušti ir 37
nos, o ne todėl, kad Franci- Nacių maršalas pasisakė, sų ginklais žada įsvaduo- nepavyko sudalyti dar- sužeisti laike žemės drebė-

valdžios.

KONSERVATORIAI UŽ 
SOCIALIZACIJĄ.

Anglijos konservatorių 
partija paskelbė savo rinki
minę programą ir sako. kad 
ji nepanaikins Anglijos 
Banko, anglių kasyklų ir

mybę dėl tų nekaltų italų jį vėl į rasų “globą, 
išžudymo. Dabar už tą

Bandytai Pavogė 
15,743 Dolerius

Lenkijos anglių kasyklo
se paskutiniu laiku iškilo 
daug darbininkų streikų. 
Suvalstybintos unijos vra

ta konriUoi prieš streikus, bet darbinin-.,. . ,. .• Du užmaskuoti oanaitai | . ., . • •gelzkehų nacionalizacijos. Prnvidpnpp R t mieste kai reikalauja pagerinti jų Bet konservatoriai žada so- . |jenio Rte ' užpuolž gyvenimo sąlygas ir duoti 
cializuotas pramones sakas?. .. , _ jiems daugiau mais.. • pr,an?-ones saKas United Eelectiie gelžkelio 3>«ms daugiau maisto. Dau
gėliau tvarkyti negu tą . į indami revolve- iškasamų Lenkijoj

daro Darbo Partijos vai- J ' ž g kafininko 15,_ anglių eina j Rusiją, o mau
džia Rinkimai Anglijoj bus ?43 d , j Bandito! iššo- 0als.. LenklJa negauna is
dar tik uz dvejų metų b< s ; šuviu, kad nu. Rusijos jai reikalingų pre-
konservatoriai jau skelbia M- Lenkijos spauda apie
savo rinkiminius pažadus ir Fh nrjtre”kė kasininką tuos streikus negali rašyti, oba,sius- pagrobTpini™ K eenzu, a neleidžia.

Ofise buvo penki tarnauto-ALASKOJE NAUJA 
ORO BAZĖ

iai. kada plėšikai atėjo pi- GAISRAS APLANKĖ GE- riaušes nuramino. 
___ ; Rlię n AISPININKI IS tipii lenkai sako.nigų vogti. Banditai įėjo į 

ofisą užsimovę ant galvųAmerika ruošia didele ;• , -
oro bazę Maine valstijoj’, P?T iki™ ’
rytinėj Amerikos dalyje: skylem,s akinB-Amerikos 
Dabar praneša, kad labai 
stipra oro bazė bus rengia
ma ir Alaskoje, netoli nuo 
Fairbanks miesto. Nauja 
bazė turės aerodromą, iš

VALDŽIA INDIJOJ ATI
DUODAMA INDAMS.

prietaisus. Už pavyzdingą 
įrankių laikymą gaisrinin
kų viršininkas nusivedė tar-

ANGLIJA UŽ NAUJAS 
LENKIJOS SIENAS.

paže turės aerodromą, is Anglija vra nutarusi 1948 nautojus į karčiamą ir vi- ............................. ?yoas Angiai saKo, Kad
kūno galės pakdti didžiau- vasara ištraukti iš siems užfundijo išsigerti. Anglijos užsienių reika- žydų teroristų įtariami va-
šieji karo_bombėriai. Nauja indijos savo kariuomenę. Gaisrininkams ------- » , „ . „ i- •• j *
oro baze randasi tiktai Į)abar posėdžiauja Indijos gaisrininkų garaže kilo gai- mas iš Maskvos, lankėsi Anglų policija dar te-
dvejų valandų atstume nuo steįoriarnasis seimas, kuris sras ir visi gaisro gesinimo Varšuvoje ir turėjo ligą pa- begaudo praeitą savaitę 
Rusijos tentorijų Sibire. fnr: .ktj nenriklausomai irankiai sudecė. sikalbėjimą su Lenkijos pabėgusius iš kalėjimo zy-turi išdirbti nepriklausomai įrankiai sudegė. 

Indijai konstituciją. Nuo 
šių metų birželio mėnesio 
anglai perleidžia Indijos 

Internacionalinis Bankas, valdymą patiems indams.

FRANCIJA GAUNA ŽY 
MIĄ PASKOLĄ.

nuliu nupiKUdi .y<<* ouvicui įviji pi vc*i i i i nj •
atskirų valstybių, nutarė indusų ir mogometonų dar grjžo iš Pietų Afrikos, kur f.abar yra. pagal Ūdros ir
paskolinti Francijai 250 nėra --------„rv>« kad Pkn.
milionų dolerių ūkio atsta- nai

i’tymo ir modernizavimo rei- butų ____ __ . _ _ i . «
kalams. klausomą Pakistaną. Pietų Afrikos domioną. je bus geresni.

Keleivyje” naudinga yra
pašalinti. Magometo- jis ir jo šeima išbuvo apie Neisos upes. Sako, kad eko- d . vi#okius biznio skel- 
reikalauja, kad jiems 3 mėnesius laiko, lankyda- nominiai santvkiai tarp .
leista sukurti nepri- mi Anglijos kolonijas ir Anglijos ir Lenkijos ateity- bimus ir pajieskojimus.
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Senatas Jau Baigia Svarstyti 
Reakcingą Darbo Bilių

Bilius Turės Būti Suderintas su Atstovų Rūmais — Lau
kiama, kad Prezidentas Bilių Vetuos — Bilių Remia Re- 

publikoniški Senatoriai ir Soutų Demokratai.

Prasidės Derybos 
Dėl Korėjos

Šį antradienį senatas nori 
užbaigti svarstyti darbo bi
lių, kurį remia republikonai 
senatoriai ir dalis demo- 

Amerika Maskvos konfe- kratų. Senato “darbo bi- 
rencijoj pasiūlė rusams pra- liūs” nėra toks griežtas, 
dėti iš naujo derybas dėl kaip priimtas atstovų ru- 
suteikimo Korėjai nepri- muose, bet ir jis stipriai su- 
klausomybės. Rusija suti- varžo unijas ir darbininkų 
ko, o dabar Rusijos valdžia unijos kelia griežtus protes- 
skelbia, kad ji sutinka iš- tus prieš tą bilių. 
klausyti visų Korėjos politi- Galutinas balsavimas se
nių organizacijų nuomonės nate turi įvykti šį antradie- 
dėl Korėjos nepriklausomy- nį, jei neįvyks susitrukdy- 
bės. mų. Kaip tik bilius bus pri-

Seniau rusai reikalavo, imtas, jis bus persvarstytas 
kad tiktai tos politinės or- atstovų rūmų ir senato ben- 
ganizacijos turėtų balsą droj komisijoj ir po suderi- 
Korėjoj, kurios sutiko su nimo kongreso bus patvir- 
“trijų didžiųjų” deklaraci- tintas.
ja apie Korėjos padalijimą. Demokratai senatoriai sa- 
Iš visų Korėjos partijų tik- ko, kad prezidentas Tra
tai komunistai buvo sutikę man tokio griežto biliaus 
su ta “deklaracija,’’ todėl prieš darbininkų unijas
Rusija siūlė tiktai su komu- nepasirašys, bet iš paties 
nistais ir tartis dėl Korėjos prezidento dar nėra jokio 
nepriklausomybės. Dabar pasisakymo tuo klausimu, 
rusai sakosi pakeitę savo Darbininkų unijos kėlė 

daug protestų prieš kon
greso daugumos pasimoji
mą pažaboti unijas. Kovami___i eieronų cu__dirviitua prieš kongreso leidžiamą 
bilių eis ir toliau.Visur Baigiasi
ITALIJOJ BUVO ŽEMĖS 

DREBĖJIMAS.

ir išlyginti darbininkų ir liko sugriauti ir daug žmo- 
tamautojų uždarbius po vi- nių paliko be pastogės, 
są Ameriką. Telefonų kom- Tuo pat laiku praneša.žmogžudystę Kesselringas STREIKAI LENKIJOS 

atsako savo galva. ANGLIŲ KASYKLOSE. panija siūlė, kad darbo su- kad ir Japonijoj buvo jau-
——————— t'ivrirc nntn en/j'iv/TrriMc of_ ii____ J_ - ••__ _ _ 1_tartys butų sudaromos at- čiamas drebėjimas, bet ne 

skiromis sritimis. Kompani- toks smarkus, kaip Italijoj, 
ja tame klausime laimėjo.

DVYLIKA NACIŲ GENE- 
LENKAI NUPLĖŠĖ AME- rOLŲ TEISME.

RIKOS VĖLIAVĄ _ ____
--------  Aliantų karo teismas teis

Vokietijoj, išvietintų len- dvyliką nacių generolų, 
kų stovykloj, Altstadt mie- kune per karą įsakė savo 
ste, kilo riaušės. Lenkai kareiviams papildyti daug 
protestavo prieš naujai pa- žiaurumų visuose okupuo- 
skirtą išvietintų žmonių tuose kraštuose. Tų nacių 
stovyklos administraciją ir viršininkų įsakymu buvo 
protestuodami nuplėšė nuo nužudyta keli šimtai tuks- 
stiebo Amerikos vėliavą, tančių nekaltų žmonių Nor- 

policija vegijoj, Belgijoj, Olandi- 
Išvietin- j°J’ Graikijoj, Jugoslavijoj, 
UNRRA Albanijoj ir kituose kraš-

A merikos karo

RUS GAISRININKUS tieji lenkai sako,
--------- jiems užkorė administrato- tuose.

Waddersono miestelio rių. kurs juos žūt būt nori *Vnu VAni
Anglijoj gaisrininkai buvo grąžinti į bolševikų valdo- ISVLZE 50 ŽYDŲ VADŲ. 
labai tvarkingi ir pavyzdin- mą Lenkiją.
gai laikė gaisro gesinimo Anglai ižvežė dar 50 žy

dų “pogrindžio” vadų iš 
Palestinos į Afriką, kur jau 
seniau buvo išgabenta 261 
žydas. Anglai sako, kad

begeriant lų ministeris Bevin, grįžda- išvežami “dėl saugu-

ANGLIJOS KARALIUS 
GRĮŽO NAMO

kalbėjimą su Len kijo?
ministerių pirmininku J. dus teroristus. Dar virš 150 
Cyrankiewicz. Dabar pra- žydų pabėgusių kalinių te
neša. kad Anglija sutinka bėra laisvėje.
pasisakyti už vakarines ________________________
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nuteisti pakarti gestapininkai

APŽVALGA l

i mainais už pagelbą nei jų te
ritorijų, nei jckių prekybos ar 
ekonominių nuolaidų.” 

Senovėj Romos imperijos' Dafgi d-j pacifiko salu> 
piliečiai su pasididžiavimu N Thomas sako, Amerika 
sakydavo: “civis romanus Jag perima iš Japonijos ku- 
sum”, arba “esu Romos pi- ri salas valdė Tautų Są. 
lietis.’’ Piktybė galingoj, jungos mandato teisėmis ir 
Romoj buvo didžiausia Amerika pripažįsta Jungti- 
žmogaus laisvių ir teisių nju Tautu organizacijos tei- 
apsauga. Ji buvo lyg koks geg toS€ galoge Kaipo pa_ 
pasportas tuometiniame zi- vvzdį? kaip kitos pergalin- 
nomame pasaulyje ir buvo ‘ tautog eigiasi, Tho- 
gerbiama da irgi tuose kras- mag nurodo, kad 
tuose, kurie buvo toli nuo,
Romos ir jai tiesiog nepri
klausė.

“AŠ ESU AMERIKITIS’ 
DIENA.

Kas Savaite
Politikierių Maratonas. Kaa ir Kiek Yra Vertas?

Kongreso vadai republi- Amerikos lietuvių komu- 
Įkonai siūlo mažinti uždai- nistų fiureris Bimba .savo 
* bio mokesčius, “income “Laisvėje bando išaiškin-

“Stalinas aneksavo 270,000 
ketvirtainių mylių žemių plo
tą, daugiausiai iš tautų, su 
kuriomis jis buvo padaręs ne
puolimo sutartis; jis įvedė 
savo rėžimą per lėlių vyriau
sybes valstybėse nuo Baltijos 
iki Adrijos jurų; jis laiko sa
vo kariuomenes bado ištiktuo
se kraštuose, kurie turi tas 
kariuomenes maitinti; jis api
plėšė tas valstybes, ėmė jų 
pramonės mašinas ir išplėšė 
iš jų bilionus.”

Amerika po antro pasau
linių karo neizoliavosi nuo 
pasaulio. Ji davė ir duoda 
visokeriopą pagelbą bado 
ištiktiems kraštams. Ji su
tinka net savo galingiausią 
ginklą, atomines bombas, 
pavesti tvarkyti tarptauti
nei organizacijai. Svarbiau
siai betgi:

“Bendrai imant, pilietinės 
laisvės Amerikoj buvo daug 
geriau išsaugotos per karą ir 
po karo. negu bet kas galė
jo pranašauti... Rekordas ro
do, kad musų šalis buvo vie
nintelė, kuri per karą neįvedė 
priverstino darbininkų drafta- 
vimo ir nesuvaržė žodžio, 
spaudos ir susirinkimų lais- 

• vės "imti į laisvų žmonių bend
ruomenę, kaipo lvgiatei-' Amerika turi trukumų, 
sius šalies gyventojus, su bet N. Thomas sako, kad ir 
lygiomis teisėmis ir lygio- tokiuose klausimuose, kaip 
mis pareigomis. Šiais me-, rasių santykiai, Amerika 
tais ta dieną vra ateinantį per paskutinius 30 metų 
sekmadienį, gegužės 18 d. ] padarė milžinišką progresą 

Mes, kurie esame atvykę ir eina pažangos keliu. Ji ir 
iš kitų šalių ir čia gavę A- per karą padarė neleistinų 
merikos pilietybę, tą dieną dalykų, bet jei lyginsime 
galime pilnai įvertinti Ameriką su kitomis šalimis,
mums tekusią privilegiją matysime, jog iš didžiųjų 
naudotis Amerikos laisva valstybių tai yra ta šalis, 
tvarka ir jaustis čia pilna- kuri gali būti kitoms šalims 
teisiais piliečiais. Tą galin- laisvės ir piliečių teisių ger- 
gą šalį, kuri mus priglaudė bimo pavyzdis.
ir įsunino, verta yra mylėti. --------------
Tą tvarką, kuri mums' tei- FRANCUOS SOČIA- 
kia lygias teises, lygią ap- LISTAI
saugą ir užtikrina (lemo- Francijos ^1^ par. 
kratiskas musų laisves ver- tijos ta ba aeit
SoJraX-b P !? re!ka!UI j sprendė didelės svarbos po- 
esant. ginti. Būdam, lygia-; iįtinj kIausim? Seni 
teisiai piliečiai turime jaus- darant dabartinę Ramadier
tis lygiai Įr atsakomingi uz ‘ yynaygybę socialistu par- 
musų naujos tėvynės geibu-!tijos ta-,.yba buv0 nuialPusi, 

į, . uz jos laisvą t\aiką ir kad socialistai i eis i val-

Šiandien tokios pat reikš
mės pasaulyje turi žodžiai 
“Aš Esu Amerikietis.” A- 
merikos pilietybė šiandie
niniame pasaulyje yra di
džiausia žmogaus teisių ap
sauga. Ta pilietybė atidaro 
daigi rusiškų koncentraci
jos stovyklų aklai uždaras 
duris.

Būti amerikiečiu yra di
delė garbė ir privilegija. 
Esame galingiausios ir tur
tingiausios pasaulio šalies 
gyventojai ir esame DE
MOKRATIŠKOS ŠALIES 
PILIEČIAI, naudojamės vi
somis piliečių laisvėmis ir 
teisėmis. Tą tinkamai su
prasti ir įvertinti galima 
tiktai palyginus musų tei
ses ir laisves su kitų šalių 
žmonių gyvenimu, ypač su 
tų šalių gyventojais, kurie 
nesinaudoja demokratiška 
tvarka ir turi nešti įvairių 
diktatūrų jungą.

Kasmet Amerikos prezi
dentas skelbia “Aš Esu 
Amerikietis” dieną ir kvie
čia visus Amerikos gyven
tojus pagerbti naujai įpilie- 
tintiie. acmpnis; ir iiioa nri-!

Čechų teismas nuteisė pakarti šešius vokiečius, kurie dalyvavo Lidice kaimo 
žudynėse. Naciai Lidice kaimą sudegino, visus gyventojus išžudė, o moteris 
ir vaikas išvežė į įvairias koncentracijos stovyklas. Naciai keršijo Lidice gy
ventojams už vieno aukšto nacių pareigūno nušovimą. Dabar Lidice bude
liai susilaukė teismo. Šitie šeši vyrai dalyvavo Lidice gyventojų žudynėse. 
Čia jie parodyti teisme, kada jiems skaitomas mirties sprendimas.

skaisčią ateitį.

KAS AMERIKOJE YRA 
TVARKOJE?

mokesčius, “income 
Ar žinote, kodėl? 

Vai, todėl, kad VVashing
tone sėdi demokrato Tru- 
mano administracija!

Massachusetts guberna
torius, republikonas Brad
ford, siūlo didint mokesčius 
—nuo uždarbio ir kitokius. 
Kame dalykas?

Tame, kad Mass. valsti
joje republikonai yra admi
nistracijos kapitonai!

Tikri meisteriai — nuo 
vieno galo kerpa ir kitan 
galan dar ilgesnį šniūrą du
ria...

Kodėl šitoks maratonas? 
Todėl, kad eilinis pilie

tis dar neišsikalė iš “dviejų 
partijų sistemos” lukšto. 
Rinkimų metu jis atiduoda 
savo balsą tam, kuris gar
siau rėkauja ir daugiau pri
žada.

įtax’us.”

Prisiminus Petrą 
Cvirką

Atėjo žinia, kad mirė 
šte jokio darbininkų bruz- Petras Cvirka. Teko man jį 
dėjimo. Atrodo, kad visas sutikti Kaune ką tik iš kai-

____  kraštas, neišskiriant nė dar-|mo atvažiavusį. Buvo kuk-
jos socialistai pradeda vesti i bininkų, tik pasidžiaugs, ' lūs berniukas ir nejaukiai1 • _ T* _____J _____ ___ _ ~

jos valdžia negali išsilaikyti tas streikas Renault dirbtu- 
be komunistų pritarimo, vėse jau pasibaigė valdžios 
Dabar pasirodys, ar tie Ru- pasiūlytomis sąlyg o m i s. t 
sijos agentai' tiek jau yra Komunistų išvarymas iš 
stiprus, kad be jų krašto! valdžios visai nesukėlė kra-' 
valdvmas butu neįmano
mas.

Su tuo nutarimu Franci-

savarankią politiką. Jie ne 
atsisako bendradarbiauti su 
komunistais, bet sutinka 
įeiti į valdžią ir be komu
nistų, susidėję į koaliciją 
su kitomis partijomis.

Kol kas bandymas visai

kad svetimos valstybės a- į Kaune jautėsi 
gentai liko pašalinti iš vai- j mis alkūnėmis. Jį ėmė vpa-
džios. O socialistų partija 
gali tiktai sustiprėti vesda
ma savarankią politiką ir 
nesidairydama, kiek Mask
vai patinka ar nepatinka

pavyko. Komunistų šukei- Francijos politika.

Atidarykim Duris Trem
tiniams į Ameriką

ti, kiek yra verti poteriai. 
Girdi:

Gegužės pirmą “katali
kų kunigai laikė mišias ir 
meldėsi už rusų atsiverti
mą,” bet—

“Bet kiek galima patirti, 
tai jos visos neatvertė nei 
vieno bolševiko. Ar berei
kia geresnio įrodymo, kad 
tos maldos buvo bevertis 
dalykas?’’

Right, tovariščiau — tos 
maldos galėjo būt bevertis 
dalykas? Bet kiek yra ver
tas bolševikas?

Bimba šito neaiškina — 
kodėl?

Todėl, kad Rusijoj už 
sušaudyto bolševiko kailį 
Stalinas nemoka jokios pre
mijos...

Neliko Angariečio, Šu
kio, Žalpio ir kitų “leniniz- 
mo-stalinizmo” poterninkų. 
Jie, Bimbos žodžiais ta
riant, buvo tik “bevertis 
dalykas.”
Taigi—Reikia Seimo!

Tautininkai turi retą pri
mestinuką “Lietuvai Vaduo 
ti Sąjungą.” Tas padaras 
gimė “tautos vado” įtakoje.

Jos pirmininkas, cleve- 
landietis P. J. Žiurys, dabar 
paskelbė ilgą manifestą. Jis 
kaltina Amerikos Lietuvių 
Tarybą ir reikalauja, kad 
butų sušauktas “visų Ame
rikos lietuvių seimas.”

Tada išnyksią “siauri po
litinių grupių interesai” ir 
žmonės nebusią daugiau 
“apgauti ir išnaudoti” — 
aišku, per ALT.

Radote Čemodanus?
su ištrinto-1 Gegužės 7 d. Maskvos 

radijas paskelbė tokią nau
jieną:

New Yorko muitinėje 
dingo rusų “diplomatiški 
čemodanai,” du iš 29 če
modanų.

Maskva sako, kad šis yra 
“antras toks incidentas’’ ir, 
natūralu, ji kaltina Ame
riką.

New Yorko muitinės ve
dėjas Duning sako, kad 
Maskvos radijas “besąlygi
niai ir absoliučiai” meluo
jąs. Diplomatų paketai nė- 

ir muitinė už

tingai globoti Antanas 
Venclova ir valkioti po 
Kauno kavines. Cvirka 
miestiško atrodymo žvilgs
niu išpruso, bet turinio gal
voje neįgijo. Tas atsispin
dėjo jo raštuose. Gražiai 
išsireikšti jis turėjo didelę 
dovaną. Jo kaimo vaizdai 
yra puikus, nes jis kaime 
užaugo ir jį pažino. Tačiau 
jo knygų siužetas visada 
buvo sumakalotas. Vaizdai 
gražus, atskiros charekte- 
ristikos įdomios, bet visu- ra tikrinami 
ma nesulieta į pilną aprašo
mo dalyko turinį. P. Cvir-

Jungtinių Amerikos Vai- taria Prezidentas Truma- 
stybių Kongresui yra įteik- nas ir Valstybės Departa- 
tas įstatymo sumanymas į- mentas. Biliui paremti yra kai truko žinių, truko idėjų, 
leisti Į Ameriką per atei-' susiorganizavęs žymių ame- truko mokėjimo turimą me
nančius ketveris metus rikiečių komitetas — Citi- "" * * ‘ '

; 400,000 tremtinių, gyve- zens Committee on Dis- 
įnančių Europoje, arba kaio placed Persons, kurio pry-

džiagą ir vaizdus suderinti į 
ir sulieti į visumą. Jei Cvir
ka butų pridėjęs darbo, įgi-; ?er! Meko vertingo, tik le-

jie yra vadinami, Displaced šakyje stovi prof. Earl G. jęs žinių? išdirbęs aiškia pa-! ninizmo - stalinizmo” nu- 
Į Persons, D. P. Tai yra bi- Harrison, buvęs J. A. V. saulėžiurą. — jis butų vir- Mukusios “tezės.”
Į liūs H. R. 2910. kurį pa- imigracijos komisionierius. tęs garsiu rašytoju/Tuo Į Leis Šimkaus Kuriniu* 
ruošė atstovas William G. Komiteto centrinė rastinė

vra New Yorke: 147 WestStratton iš Illinois.
tarpu Cvirka pasitenkino] 
komunistišku ponaičiavimu

Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomasis Komitetas 
jau kreipėsi laiškais į visus 

]ALT skyrius, draugijų ko
mitetus kolonijose. įvairias

42nd Street, New York 18, Kauno kavinėse. I darbi

juos neatsako.
Well, galėjo būti taip,

kad neblaivas Stalino dip
lomatas tuos čemodanus iai 
paliko... saliune. Į kia seimo, kuriame tauti-

Kas radote, gražinkite, ninku generolai be armijos

N. Y.
Komitete turi savo atsto-

ir lietuvių organizaci- i nesidėjo. Darbininkų gyve-i 
jos. Amerikos Lietuvių Ta-]nimo jis nei nepažino. Gal' 

orframzacuas ir vPik-Pirc ^a Prisidėjo prie Citizens būt Cvirka apako nuo gar- 
i ragindamas iuos r>arid-’i ’ Eommittee on Displaced; bės ir savo bendrų pagyrų, 
buoti, kacf kongresas ta i5-iP?r?on? kai.P tik. kadt didelis rašytojas,
tatymą priimtų, šituorei-fe ,<E™k°2..P'venlmas

ninku judėjimą, darbininkų

Brooklynietis Ksaveras 
Strumskis siūlo (Brooklyno 
“Vienybėje”) išleisti kom-

unijų gyvenimą jis niekada! kuriniu?
Strumskis mano, ir nebe

i__ .ueni įsrnintiS: rei-

galėtų šitaip balamutytis.
Kolonizuos “Kaliningradą”

LDD žurnalas “Darbas” 
gavo labai svarbų doku
mentą. Gavo iš Europos.

Dokumento autorius, bu
vęs komunistas Hermann

pozitoriaus Stasio Šimkaus Maskowsky, sako, kad 1945 
metų vasarą rusai sušaudė 
ar badu išmarino 68,000

pagrindo, kad tai butų K ajraliaučiaus gyventojų 
“amžinas paminklas” miru
siam kompozitoriui.

Jei susidarytų savanorių

Rusams užėmus Kara
liaučių ten buvo 100,000 
gyventojų. Taigi, išnaikinta 
du trečdaliai to miesto gy-kaiu mes dabai- au “auHa ituri ir ?vo >vo karo metu’,-žinių būrys ir sudėtų reikiamų S’

v,-e' „us.,-.f^,La?=kyrius daugelyje; svarbes- neturiu. Tačiau išgirdus <um? pinigų, jie atliktų gė’-| ‘ >į * , 8 13 P

džią tiktai kartu su komu
nistų partija.

Bet su komunistais val
dymas pasirodė neįmano
mas. Komunistai, būdami 
valdžioje, balsavo kartu su 
visais kitais ministeriais už

me“i piač5ją<,Amerikoš’?’?yriils. dau?el?X s',aib^’.Tačiau išgirdu 
lietuvių visuomenę. I"'M ml€8t« ”SOJe Amei i- kad jis mirė — galiu paša-

' koje. j kyti, kad gaila gero įgimto
Taip jo centro raštinė,1 talento be laiko mirus. Gal 

taip vietiniai skyriai šutei- su laiku gyvendamas 
kia informacijų ir patari- Cvirka butų praregėjęs sa
mų draugijoms' bei paski- vo ir radęs būdų jas
riems asmenims, norintiems l?asalintb
paremti kalbamąjį įstaty
mo sumanymą: pasako var-

Amerikos socialistų par
tijos vadas, Norman Tho
mas, sakosi praeityje kriti-j tvark/s“išlaikym7Toloniįo- 
kavęs Amerikos gyvenimo ir už kainų ir uždarbiu 
negeroves Tą jis žada ir at- stabilizaciją. Bet krašte jie 
eityje daryti. Bet HarpersĮvedė agitaciją prieš šituos 
Magazine’ skiltyse us trum.jų pačių ministerių nubal- 
jai sustoja ties klausimu, į suotus tarimus.! Su tokiais 
kas Ampriknw vra “tvarko, veidmainiais būti kartu val-

visuomenę.
I Kongrese yra nemažai 
[atstovų ir senatorių, kurie 
' priešinasi imigracijos pra- 
i plėtimui. Norint, kad įsta
tymas butų priimtas, šita 
! opozicija turės būti nugalė
ta visuomenės spaudimu,—

(laiškais ir telegramomis 
(kongreso nariams, pareiški
mais spaudoje ir kitokiomis 
priemonėmis.

Lietuviai yra gyvai suin- 
teresuoti tuo, kad bilius H. ,reikia siųsti ’ai?kus arba te'

rą darbą. Bet organizuotos!yra 
mu.-u visuomenes Iesomis pakrištytas j Kaliningradą.
toks darbas neįmanomas,
bent šiuo tarpu. • „ D ,Musu visuomenė privalo &TP™S1,U. krastą’ kar-
itempt visas savo jėgas gel- p,,,. Lietuvą.

- • j 6 s Rusams užėmus Kara-

Rusai ruošiasi kolonizuot

PažĮstamas.

dus kongresmanų ir sena^ /t/eG.o/z, Paminėti 
torių iš įvairių distriktų bei] / OJTlineil
valstijų, nurodo kongreso . . — - .
komiteto narius, kuriems Darbininkai Sovietų Rojuje 

“East and West,” facts

kas Amerikoje yra “tvarko
je,” ko jis negali kritikuoti, 
bet nori girti ir gėrėtis? 
Štai ka jis iškelia, kaipo pa
gyrimo verta:

“Niekada praeityje nė vie
na tauta, kuri i&ėjo pergalin
ga iš dvejų pasaulinių karų su 
didžiausia ūkio ir kariška ga
lybe, nėra parodžiusi tiek ma
žai agresingumo ir ncro vy
rauti. Mes šukelėm ir apgink-

džioje pasidarė neįmanoma 
ir Ramadier atleido komu
nistus ministerius, o į jų 
vietą paskyrė kitus. Parla
mentas išreiškė pasitikėji
mą Ramadier valdžiai.

Socialistų partijai teko 
peržiūrėti savo nutarimą 
neiti į valdžią be komunis
tų. Dauguma partijos tary
bos narių pasisakė už palai-

R. 2910 butų priimtas, nes 
tarpe tų Displaced Persons 
vra apie 80.000 tremtinių iš 
Lietuvos. Sugrįžti į Lietu
vą jie negali, nes tenai 
siaučia žiaurus bolševikų 
teroras. Kol Lietuvai nebus 
grąžinta laisvė, jiems teks 
gyventi svetimuose kraštuo
se. Bet karo nualintoje Vo
kietijoje arba Austrijoje 
gyvenimas nepakenčiamas. 
Visi tremtiniai norėtų at
vykti į Jungtines A. Valsty
bes, pas savo gimines ir 

' tautiečius.
Tačiau imigraciios įsta-

legramas, ir t. t.
Visi privalome sukrusti ir 

pasidarbuoti, kad įstaty
mas, kuris atidarytų duris 
tremtiniams į Ameriką, 
praeitų. Netrukus prasidės 
jo svarstymas kongrese. 
To’dėl dabar yra laikas dėti 
visas pastangas, kad atsto
vai ir senatoriai pasisakytų 
už jo priėmimą.

Neatidėliojant laiškai tu
rėtų būti parašyti šiem 
dviem kongreso nariams: 
Rep. Frank Fellows, chair- 
man of the House sub-com- 
mitte on immigration, ir

lavome milžiniškas kariuome- kymą Ramadier valdžios, 
nes, kokios niekada nebuvo] kitaip sakant, dauguma pri- 
sukeltos. Mes davėme musų]tarė išvarymui komunistų iš 
sąjungininkams už 50 su pu- valdžios.
se bilionų dolerių nuomos-J Tuo budu Francijos so- 
paskolos ir mainais gavome cialistai pradeda naują 
tik 7 su puse bilionus. Musų bandymą, valdyti kraštą be 
vyriausybė nereikalavo iš mu- Maskvos agentų partijos, 
sų sąjungininkų ir skolininkų Ikišiol atrodė, kad Franci-

įmigracijos
tymas, kuris dabar yra ga-lU1UM t ~ lioje, nustato Lietuvai tokią'Rbep.’ Earl. 
mažą “kvotą” (tik 386 per <*a>™an o( the House ju- 
metusl. kad imt,, thciary con pittee.metus), kad imtų kažin, 
kiek metų tiems tukstan- Taip pat rašykite ir tele- 
čiams tremtinių sulaukti sa- grafuokite savo distrikto

from behind the iron cur- 
: tain, antrą savo laidą skyrė 
aprašymui darbininkų gy
venimo Sovietų Rusijoje. 
Aleksandras Kaelas plačiai 
aprašo darbo įstatymus So- 
vietijoj ir darbininkų padė
tį “proletariato diktatū
roje”.

A. Kaelas paduoda tiktai 
faktus, Rusijos valdžios pa
tvarkymus ir Įrodo, kad jo
ki kapitalistinė tvarka ne
sugeba taip darbininkų iš
naudoti ir pavergti, kaip 
tariamo “socializmo” šalis 
Rusija.

“East and West” leidžia 
Northern Publications, 29 
Ashburn Place, London 
S. W. 7.

bėjimui tu, kurie spėjo iš- rtrukti iš bolševikų pragaro llaucl,J dokumento autorius 
ir šiandien skursta vakarų 
Europoj. Ji taip pat turi 
kaupt savo jėgas ir išteklius 
kovai už nepriklausomą ir 
demokratinę Lietuvą.
Komunistiški “Baduoliai”.

Lietuviai komunistai turi 
savo “darbininkišką susi
vienijimą.” Jie sako, kad 
tai yra “broliška pašalpos” 
organizacija.

Jie sako tiesą! Štai,
“darbininkiško susivieni
jimo” organas “Tiesa” ge
gužės 1 d. laidoje juodu 
ant balto praneša, kad sau
sio mėnesį buvo sušelpti 
šie alkani “broliai”:

“J. Gasiunas 225.00, J.
Siurba 225.00, J. Orman 
225.00, A. Yakštienė 200.- 
00, B. Kalakauskaitė 190.-

buvo rastas kalėjime ir iš 
jo paleistas. Vėliau jis bu
vo paskirtas vieno Kara
liaučiaus priemiesčio bur
mistru ir savo akimis matė 
bolševikų terorą. Maskov- 
skis, gavęs progos, pabėgo 
į Anglų Zoną.

Dabar jis kelia aikštėn 
buvusių savo draugų “žyg
darbius.”
“Svečiai” iš Pavolgio.

Vienas laikraštis paskel
bė laišką, gautą iš Lietuvos. 
Be kitko, jame skaitome:

“Savo namus mes užlei- 
dome svečiams, o patys ap
sigyvenome ten, kur pir
miau gyveno Margoji”...

Pranešimas visai nekalto 
turinio, išskyrus žodį “Mar
goji.” Rusas cenzorius ma
tyt suprato, kad didžiąją 
raide pradėtas žodis reiškia00, J. Weiss 25.00”...

Visi neginčijami stalin- pavardę ir jį praleido 
cai, jie gavo apie vienuoli-1 “Margoji” tačiau yra 
ką šimtų dolerių. Dar kiti karvė, o tie “svečiai” — 
trys gavo ir atlyginimų su- Stalino kolonistai Lietuvo- 
mai 1,08 dol. Viso kartu j®- Jie siunčiami iš Pavol-
bus 81,230.15. gio ir kitų vietų.

vo eilės įvažiuoti į šią šalį. atstovams kongrese ir savo] Pakalbink biznierius pa- Tai šitaip komunistai šie- . Tai šitoks Stalino “ro- 
Todėl ir buvo sumanytas valstijos senatoriams. Rei- siskelbti “Keleivyje,” pa- naujasi. Kodėl ne? Yra nai- Jus’ lietuviams — karvės 
viršpaminėtas bilius įvažia- kalaukite! garsinti savo biznį tarp lie- vaus svieto, yra aklų bim- tvartas.
vimui. palengvinti. Jam pri- Amerikos Lietuvių Taryba, tuvių. bizmo plytlaižių... St. Strazdas.

u
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje Prieglauda” lietuvių orga-' 
nizacija. Komunistai tą or-i 
ganizaciją nuvedė i savo; 
susivienijimą (LDS), na
melis likosi tos kuopos na- 5 
riams, kūne dar yra užsili-i

H. wallace visai patenkintas

Dr. K. Griniaus pagerbimo Lietuvių Universiteto Kliu 
banketas. | bo gražus vakaras.

Balandžio 19 d Palmer Balandžio 27 d. Įvyko kę. viso tokių narių yra 14,į 
House viešbutvie iškilmin ^ra^us muzikališkai ža- bet ne visi jie čia gyvena. į eai^buvo na kerbtas buvę • vin^as Lietuvi^ Universite- To namelio gaspadoriai da-! 
StuvoT pPSen^sbU'Dk

« jau„KuO.r št rar™ & &

«ė Chicaeos Lietuviu Tarv- “ Pro^es^°Pa^- Kliubo visko kliubo nėra. Yra tik 
ba Banketo tvarka" vedė t^s^as gfynai kultūrinis ir ta traicė, kurie laiko spiki-'
Chicaeos L T Urmininkas lietuvYbės auklėjimas, šiuo zę ir vadina ią “Lietuviu Chicagos b i. pnmminkas k t t žus b mu_ Kliubas”
™«napUrS’ besimokinančio jaunimo j ‘ * * *
nro<narnn vedėin " DmIvvm- suiuose. vakarą, paaukau-j is seniaus čia buvo 3 di- 
vo aDie 300 svečiu damas jo visą pelną BALF- dėlės plieno dirbtuvės. Per'xo apie 300 svečių. ui. Vakaras pavyko gerai ir karą įstatė daugiau dirb-’

Programo kalbose, paša- susirinkusi gana skaitlinga tuvių. Dabar darbai suma- 
kyta daug gražių linkėjimų publika gėrėjosi musų jau- įėjo, bet bedarbiu dar nė- 
Dr. K. Griniui už jo nuveik- nimo gražiu pasirodymu. ra_
tus kulturinius darbus lietu- Programą išpildė artis- Lietuvių čia mažai. Se- 
vybei ir už visas pakeltas tai - daininikai: Helen Ves- nieji įšmif-šta, 0 jaunieji iš- 
kovas dėl Lietuvos laisvės pender-Mathews, soprano; i tautėja ir lietuviškame gy
li' nepriklausomvbės. Tarp Antanas Brashy Jr. ksilo- venime visai nesirodo. Čia 
kalbų buvo žavingas damų fonistas; Algirdas Brazys, dar gyvuoja trys SLA kuo 
programas, kuri pildė dai- baritonas; Silvija Sabonis-
nininkai artistai: Algirdas McElroy, pianistė; Lulu 
Brazis, Aldona Barčus, Ma- Raben - Miciavičienė, smui- 
rvtė Puksnis ir Lietuvos kininkė; Sofija Adomaitie- 
Operos dainininkė, tik ką nė, mezzo soprano; Vytau- 
atvykusi iš Eurooos, Sofija to Beliajaus, šokėjų grupė 
Adomaitienė. Banketas bu- “Ateitis” ir “Birutės” cho- 
vo visais atžvilgiais sek- ras, vedamas Jono Byans- 
mingas, taip kad fašistiškai ko. Klausytojai buvo suža- 
ir komunistiškai nusiteiku- vėti ir kiekvienas reiškė gi- 
siems sukurė didelio nema- lios padėkos kaip LUK taip 
lonumo ir pavydo. Dr. K. ir visiems artistams. Bet 
Grinius savo kalboj neabe- didžiausia padėka tenka
jodamas Dareiškė: Lietuva tarti dviem jaunom mergai- 
turi būti laisva ir demokra- tems, Irenei Mankutei ir 
tiška valstybė.” .Elenai Skirmantaitei, ku-

—o— irios Įdėjo daug savo darbo.
Komunistai knisa Lietuvių kad vakaras butų žavus ir

pos, kurios atsirado subirę-! 
jus vienai SLA 128 kuopai.
Subirėjo ta kuopa Gegužio 
prezidentavimo laikais, bet 
narių dabar visose trijose 
kuopose nėra tiek, kiek se
niau buvo vienoje kuopoje.’ Henry Waliace Washingtone pasakoja žurnalis- 
1925 metais, kada kuopa tams apie savo kelionę i Europą, kur jis agitavo libe- 
skaldėsi, ji turėjo apie 46 falus pasitikėti Rusijai, duoti jai pinigų iš Amerikos 
narius, o dabar per visas iždo, glostyti Staliną ir tuo budu nupirkti pasauliui 

j tris tiek nariu nebesusi- reikalingą taiką. Amerikoje Wallace žada vesti kovą 
links. Veikimo" jokio nėra,' Pfieš Trumano administraciją ir net siūlosi būti kan- 
o jei ką nors ir norėtume didatu i prezidentus, jei kas jo kandidatūrą norės 
daryti, tai neturime salės,' išstatyti.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Paj ieškomi čia asmeny* malonė* kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių paj ieš

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

Adamonis Juozas, kilęs iš Užu- Gurevičius Julijonas, gyv. Pfciia- 
’ guosčio, Trakų ap., gyv. New Yorke. delphijoje.

Adamus Mrs. gyv., rodos, Los, An- izak&s Antanas, iš Degėsių km., 
gėlės, Calif. * * Kaimelių parap., Šakių ap., gyv.

Adomaitienė - Kiškiunaitė Marija, Pnradelphijoje. 
iš Šventežerio v., Seinų apskričio. i Jablonskis, brolis Antano, ar jo

Adomonis Jonas, iš Panevėžio. ' vaikai. Brolis Antanas mirė Ameri-
Aleknavičius. vedęs Magdę Zujutę, koje, bet yra gyvenęs Lietuvoje 

gyv. Kearny, N. J. J Sausininkų km.. Bartininkų vai.,
Aliuzevicius Ona, iš Eržvilkio,' V nkaviškio apskr.

Tauragės ap., gyv. New Yorke ar ( Jankauskiene - Krygerytė Elena, 
Chicagoje. I vyras Kazimieras .Jankauskas ir

Amo, asas Adomas ir Stasys, iš Į vaikai Romualdas, Jadvyga ir zofi- 
Ziklių km., Pabaisko vai., L'kmer- Į ja, gyv. Bethlehem, Pa. 
ges apskričio, gyv. Bostone. i Jasaitis Aleksandras, gyv. rodos,

AHotiusis Amanas, iš Šimokų km. į Cleveland, Ohio.
Barzdų v., Šakių ap., jo žmona Ma-1 Jasiunaitė Ona, ištekėjusios pa
riją, vaikai Veronika, Antanina ir ; varde nežinoma, gyv. Chicagoje. 
Euvardas, gyvenę Chicagoje. j Jokūbaitis Jonas. iš Kretingos,

Andruškevičius Pranas, ir sesuo' gyv. Chicagoje.
Elena Katze, vaikai Juozo ir Ago-Į Jokšis Kazimieras, sūnūs Jono, 
.os. j gy ’. -Marlboro, Mass.

Atkočaitis Pranas, iš Lybiškio < Jonikas Jonas, iš Kretingos, gyv. 
kaimo. Skaudvilės v., Tauragės ap., Chicagoje.
gyv. Chicagoje. i Jonkus Saliamonas, iš Žiniunėlių

August \V„ gyvenusio 1918 Ger- kaimo, Joniškio v., Šiaulių apskr., 
les si.. VVashington, I). C., šeima ir turėjo vaistinę idrug store) Ro- 
įpėdiniai prašomi atsiliepti. į chesieryje ar Philadelphijoje.

Babonas Viktoras, iš Seredžiaus Juknaitė Koste, iš Jogvylių km., 
vai., Kauno ap., spėjamai gyv. New Pabaisko vai., Ukmergės apskr. 
Yorke. ! Jurdonas Antanas ir Aleksas, gyv.

Vladas, gyv. Plum-ti&gavicios 
ville, Pa.

Calsaitės, dvi seserys, iš 
Jzių, Telšių ap.

baltutis Ona, gyv. Bostone. 
Bankauskas Edvardas ir .Juozas, 

iš Pilėnų km., Krakių v.,
ap.. gyv. Philadelphijoje.

Bareika Vincas ir uuKtė Liuciia,
iš Rokiškio ap., gyv. New Yorke, tu
rėjo prekybų.

Barišas Antanas, iš Pazukų km., 
Pušaloto v., Panevėžio apskričio.

Barkauskas Stefa, gyv. New

Ck-veland, Ohio.
Kajutvtė Aneiė, duktė Jono. 
Kalitavičius Jonas ir žmona Ona,

gyv. Kingston, Pa., Main st. 264. 
Kaminskas Kleopas, iš Pažeriu

_....„.. kaimo, Jurbarko ap. ir jo vaikai
Kėdainių Vincenta ir Dzidorius.

Kantrimas Jonas, Juozas ir Toni, 
iš Palangos.

Karečka, trys broliai, kilę iš Tau
ragės apylinkės.

Kasparienė - Blačiutė Elzbieta, iš
Mižonių km., Leipalingio vai.

Katilius (Katyt) Juozas, iš Tar
pučių km., .Mariampolės ap., gyv.

Alsė-

Tautinių Kapinių pamatus, pasekmingas. Visas vakaro
t> i j— on j- • pelnas atiduotas šalnos dar- Balandžio 27 dieną Įvy-^. Pl.oglamo daIyvįaį ar.

ko Lietuvių Tautinių Kapi- ; . « talentus irgi au-
nių. lotų savininkų susinn-|kav0 šjam labdarybfes tiks- 
Kimus. Tikslas buvo lakinu-
syti vaidybos metinį rapor-r n
tą ir nustatyti Kapų Puoši-' 
mo dienos tvarką. '

nes kliube gaspadoriauja 
bolševikiški žmonelės, ku
rie lietuvių neįleidžia Į lie
tuvių namą.

Vietinės SLA kuopos pri-

DETROIT, MICH.

Darbininkų protestai.
Balandžio 24 d. Detroito 

darbininkai darė masinę

nės, kurie su darbininkais 
neturi nieko bendra.

Y orke.
Bartinikas Motiejus, gimęs Ame-vhicagoje. 

rikoje, išvyko iš Lietuvos 1940 me-Į Katzė - Andruškevičiutė Elena, 
tais, gyv. New Jersey, miestas ne- duktė Juozo ir Barboros.
žinomas, 2027 Kay Avenue. | Kazlauskienė-Urbanavičiutė Mar-

Bartkevičius Vincas, žmona Elena cijona, iš Nauradų km., Naujamies- 
Vaitkevičiutė ir sūnus Juozas ir čio valsčiaus, Panevėžio apskr., gyv. 

į Vincas, gyv. Scranton, Pa. i Pittsburghe.
Bartkus Kazimieras, iš Klapati-' Kink (Knižikaučienė) Aleksandra, 

nss km., Veliuonos vai. Į ir vyras Petras Knižikauckis, gyve-
Bartkus Antanas. ~ ' no Binghamton, N. Y., kur turėjo
Beurauskas Kranas, iš Augustavo restoraną Chinton st., bet vėliau ro- 

kaimo, Šakių ap., gyv. Chicagoje. J dos išsikėlė j Johnson City.
Beckeris Juozapas, gyv. Piiifcdel-Į. Klimavičius Viktoras, iš Joknių

Buvo padalytas Įneši-

Lietuvaičių Merginų 
Choro vakaras .

Populiarus “Alice Ste-

klauso prie SLA Trečio Ap-; demonstraciją Cadillac aik- 
skričio, kuris jungia SLA štėje. Demonstravo virš 
kuopas aplink Pittsburghą.! dviejų šimtų tūkstančių 
Balandžio 27 d. Trečias darbininkų, 2-os va«
SLA apskritis turėjo savo landos no pietų fabrikai 
pusmetinę konferenciją, buvo uždaryti." Demonst- 
Buvo aptarta, kaip prisidėti rantų
prie lietuvių tremtinių gel- prieš

Derybos pramonėje.
Pasitarimai tarp darbi-.................. . __________

ninku ur.iju ir darbdaviu'p1***- . .., ... K - „niQ Igį- S5'%G"I>- *"•. ... . - , Beinortus Vincas (7), is Kaseimų, gyv new iorKe. .eina Visuose didesniuose gyv. Chicagoje. • Kliore, iŠ Panevėžio ar Kėdainių
fabrikuose dėl nustatymo! «r.kr. gyv. Br<»kiy„. .r
uždarbių. Automobilių pra- delphijoje. _
monėje prieita prie susita- ’ Juf ' _“

____  . _ Philadel-
Phila- phijoje.

1 Knižikaučienė Aleksandra ir vy-

minios j rotestavo 
rengiamus išleisti

mas, kad Kapų Puošimo,phens Singers” choras, ve-bėjimo. Pasiusta valdžiai priešdarbininkiškus bilius*. 
dieną rinkti aukas isvietin-, damas gabios muzikos mo- rezoliucija 1=1 — ts . ,

rimo, bet dar yra daug 
dirbtuvių, kur dėl uždarbių 
nėra susitarta. Tarp kitko 
eina dervbos Briggs Mfg. 

, Į kompanijoj, kurioj dirba

DlIlUIliene \ unranan 7 - oy/mno.

■ ie, is Telšių ap., gyv. Bayonne.
Bindokas Juozas, iš JušKakaimių 

kaimo, šakių ap.
Biinstrubas.
B<xiendoriaitė Juzė, iš Karmelitų, 

Kaunas.
Bodendorfas Jonas, sun. Prano, iš 

Karmelitų, Kaune, gyv. Chieagoj.
Boris M r.

tinos, karščiavosi, mėtėsi programo dalyve bus žymi ghe birželio 1 d. kortavimo kad" tos rūšies biliai, kokie 
nekultūringais žodžiais ir viešnia, Metropolitan ope-vakarėų. prašome Įsitėmyti ruošiami Michigan seime- 

ros artistė Anna Kaskas parengimą ir gausiai ja- lyje, prasilenktu su Ameri-
Programą pildys, be An-' me atsilankyti.

E. K. šiurmaitienė

šaukė, kad Lietuvos išvie- 
tintiems našlaičiams ne
duoti jokios pagelbos. Da 
blogiaus kuomet inkvizito- 
riškai nusiteikęs jų vadas 
Andriulis sąmoningai me
luodamas, sakė, 
valstijos valdžia
sianti aukas rinkti kapinė
se dėl Lietuvos našlaičių.

na Kaskas, koncerto rengė-; 
jos “Alice Stepbens Sin-j 
gers.” Choras susideda iš 
50 jaunų lietuvaičių. Visos 

kad III. dainininkės pažįsta muziką 
necaveli-’, ir turi lavintus balsus. Cho-

ras gyvuoja jau arti 10 me
tų ir vra pasižymėjęs savo

Šituo savo melu jis apgavo gražiu dainavimu nevien
kelioliką mažai protauian 
čių asmenų ir tokiu budu.

tarp lietuvių, 
svetimtaučiu.

nedidele didžiuma balsų veiklioji sekretorė Josephi-
Įnešimas liko atmestas.

Lietuvių Tautinių Kapi
niu lotų savininkų didelė 
didžiuma yra lietuviai pat
riotai, o čia i jų susirinkimą 
atvykę keli susioreranizave 
Lietuvos kvislingai, kelia 
triukšmą ir sugeba praver
ti nutarimus, kurie daro vi
siems lietuviams sarmata. 
Tai neleistinas apsileidi
mas! Mes jiems turim pa
rodyti duris ir tegul jie sau 
eina pas savo saulės bandi
tą Staliną.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN
VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Vai* 

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

ras Petras Knižikauf is. gyveno 
Binghamton, N. Y., kur turėjo res
toraną Clinton st., bet vėliau rodos 
išsikėlė į Johnson City.

Krasauskaitė Kleofa, kil. iš Uk
mergės apskr., Širvintų vai., Alionių 
kaimo.

Kudulis - Čeponis K., gyv. Eliza
beth, N. J.

Kudulis - Šivickis Pr. Mrs., gyv. 
Elizabeth. N. .1.

Kukanauskaitės Ona ir Marė, iš
tekėjusių pavardės nežinomos, iš 
Kiluvos km., Čekiškės v., Kauno ap.

Kum.rat.eiiė - sanytė Zuzana, iš 
Žemalės km., Tikslių v., Mažeikių 
apskr., vyras Jurgis, gyv. Maynard, 
.Mass.

Kundrotas Klemensas, iš Gedaičių 
kaimo, Gruzdžių v., Šiaulių ap.

Kundrotas Leonardas, iš Gedaičių 
kaimo, Gruzdžių vai.. Šiaulių apsKr., 
vedęs Milkunaitę.

Kundrotas Panijušas, iš Ryškaičių 
kaimo, Gruzdžių v., Šiaulių ap. ir 
jo sesuo Julė Kundrotaitė. 4* .’ •

Kvedaras Antanas ir Jonas, ; jš 
Šaukotu km., Kėdainių ap.

Kvekšas Pranas, S Jurj^nų lėni., 
Garždų v., Kretingos apskr.

Lapinskas Adolfas, iš Adutiškio 
vai., Švenčionių ap., vedęs Apoloniją 
Petrauskaitę.

Lapkauskas, iš Bogušiukų kaimo, 
Šiluvos vai., Raseinių apskr.

Lebeckis Antanas.
Legačinskas, brolis Genovaitės 

Abromaitienės, gyv. Chicagoje.
Leimonienė - žvirgždinaitė Kazi

miera, iš Eidintaiėių km., Telšių ap., 
gvv. Chicagoje.

Lenkaitis Mykolas (Mike), gyve? 
nęs Chicagoje, bet vėliau išsikėlęs 
Californijon.

Lukjanskis Juozas. Jo tėvo sesuo 
buvo Ona Aramavičienė - Lukjans- 
kaitė.

Lukošiūnas Albertas, Viktorijos 
Katelytės - Lukošiunienės sūnūs, 
gyv. New Yorke.

Lutkevicz Frank, gyv. Windsor, 
Conn., 103 Poouonock avė.

Maknickas Juozas ir Petras, iš 
Ricelių km., Liškiavos v., Alytaus 
apskričio.

Malinauskas Antanas, sūnūs Ta
deušo, kuris buvo kilęs iš Žiniunų 
km., Joniškio v., Šiaulių apskr., gyv. 
Chicagoje.

Mališauskienė - Žaliukytė Helena, 
iš Vilniaus, vyras Česlovas, gyv. 
Clevelande ar Chicagoje, turi siu
vyklą.

Maliukevičius.
Martinkus Adomas, Antanas ir 

Martinkaitė Julija, vaikai Pranciš
kaus, iš Luokės.

Matulevičius Antanas, gyv. Pitts
burghe.

Matuliauskas Petras. iš Pūslių 
km., ir jo sūnūs Povilas, gyv. New 
Yorke.

Merkevičiutė Agota, iš Simaneliš- 
kio dv., Vilkaviškio apskr.

Mickevičiūtė Eiė, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, iš Bernatonių km., 
Raudondvario v., Kauno ap.

Mikelis Kazys ir Pranas, iš Pelu- 
telių km., Veliuonos v., Kauno ap.

Mikelkevičius Frederikas, Jurgis 
ir Povilas, iš Kybartų, išvykę pas 
motina Adelę Kleimanienę į Hins- 
dale, III., vėliau rodos persikėlė Chi- 
cagon.

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi

Zarasų 
Shell” bendrovėje.

Bujokas Klemensas.
Cesevičius, iš Šiaulių ap., gyv. 

Chicagoje.
Cinioaiauskas Jonas, gyv. Chica

goje, turi nuosavus namus.
Cirtautas Pranas, gyv. Chicagoje. i 
Cirtautas Zenyias, gyv. Chicagoje. 
Caikunienė (Stira)-Mockytė Ona. 

iš Seredžiaus v., Kauno ap., gyv. 
Brooklyne.

Čelkienė - Cebatauskaitė Zofija, iš 
Babtų, duktė Juozo.

Čeponis - Kudulis K., gyv. Eliza
beth, N. J.

Čepukas Balys, sun. Juozo, gimęs 
Clevelande.

Česnius Jurgis ir česnienė-Sešto- 
kaitė Kastulė, iš Versnupių, Vilka
viškio apskr.

Čiuželis Steponas, gyv. Clevelande
Damalakas, iš Panevėžio ar Kė

dainių ap., gyv. Brooklyne ar Phila
delphijoje.

Danila Antanas, sun. Konstantino, 
gyv. Chicagoje, Lawn avė.

Dargelis Jurgis, iš Šakių km., 
Tauragės apskr.

Daukšys Vincas, iš Dalginės km., 
Kalvarijos ap., gyv. Philadelphijoje.

Dimantienė - Pipirytė Agona, gyv. 
Bostone ar Bayonne.

Drevinskienė Julijona, iš Biržų.
Dryžos Kazio, mirusio Philadel

phijoje, giminės prašomi atsiliepti.
Dulskis (Šulskis) Jurgis, iš Gira- 

tėlių km., I^izdijų v., Seiių apskr.
Dunduias Adomas, iš Reseknės, 

Latvijoje, gyv. Philadelphijoje.
Eišmuntas Lionginas, iš Šėmų 

kaimo, Žarėnų v., Telšių op. ir jo 
uuktė Emilija.

Freimanas Petras, sun. Ermano. 
gyv. Cambridge, Mass.

Galinauskas Kazimieras.
Gaška Jonas, iš Pašvitinio kaimo, 

Šiaulių ap.. gyv. Baltimorėje.
Gelčius Juozas, vedęs Danutę Zu

jutę. gvv. Kearny, N. J. Tappan st. 
146 (’>.

Gelžinaitė Aulelija, iš Dvarviečių.
Gelžinienė - Brusevičiutė Ona, iš 

Telšių ap., gyv. Brooklyne.
Gedvilas Antanas, Teodora 

Wanda, gyv. Montello, Mass.
Ginelevičius Petras ir Povilas,

tu dirbtuvių darbininku už- D“/ielt5, 
darbiai eina nagai automo- 
bilių pramonės uždarbius.

kos konstitucija... L Žodis dėl tremtinių.
Michigan seimelis nore-! Dažnai kalbama apie lie

jo labai griežtai pažaboti j tuvius “pabėgėliu?.”' kurie 
uniias. Darbininkai F ries dabar randasi Vokietijoj ir 
tokias reakcininkų užma-į kituose kraštuose. Jų tarpe 

L. Remti Draugijos vieti- ^as protestavo, o po jų pro- yra pabėgusiu žmonių, ku- - J testų ir generalinis proku- traukėsi nuo fronto ar
roras pripažino, kad Istaty- nuo rusišku okupantų. Bet 
mai prieš darbininkus pra*. Ių tarp,e labai daug yra vo- 
silenktų su konstitucija. i kiečių prievarta išvežtų 

Atrodo, kad gudresnieji į žmonių, šimtus ir tukstan- 
Michigan politikieriai pra- čius lietuvių vokiečiai išve- 
deda susiprasti ir nori is- , žė prie darbų, o kai kuriuos 
vengti aštrių konfliktu su prievarta net Įvilko i vokiš- 
erganizuotais darbininkais.
Bet musų seimelio reakci
ninkai vis dar grasina dar
bininkus “suvaldyti” ir uni-; tremtinių laiškus iš Euro- 
jas pažaboti. Ypač pasižy-į Pcs» tai matome, kad jų tar- 

seimelio atstovas Pe yra daug pažangių žmo-

LOWELL, MASS.

nis skyrius gegužės 4 d. bu
vo surengęs čia judomų pa-

___veikslų rodymą D. L. K.
bet ir tarp1Ykliube. Žmonių su- 

Šio choroĮ^r^n^° neriaug, nes pasitai-

ne Miller, prašo nuoširdžiai 
publiką atsilankyti Į kon
certą. K. L.

E. CARNEGIE, PA.

Žiupsnelis žinių.
Carnegie miestelis ran

dasi 8 mylios atstu nuo di
džiojo plieno pramonės 
centro Pittsburgho. Jis guli 
gražioje vietoje tarpkalnė- 
je ir turi apie 20,000 gyven

kė vestuvės, o bolševikai 
tą dieną visus šaukė Į savo 
prakalbas. Protarpiais tarp 
paveikslų rodymo buvo ren
kama aukų. Surinkta S32. 
Aukavo:

S. Kriaučiūnas — $5. Po 
mažiau aukavo sekantieji

kas uniformas.
Dabar kai gauname iš tų

asmenys: Anelė Mikalopie- mi musy s< „ « • 1 • vnė, Teofilė Senutienė. Aeo-iįePublikon?s „ Charles k.ur.1.etn.eb“v?, nera
ta Ručinskienė. Amiliia!Fcenstla is Grand Rapids okie fašistai. Kai kurie yra 
Stanilionis, Elma Paulaus- ir Charles H. Bloek iš,buvę komunistų pasėkėjai 
kas, L. Paulauskas. Vladas,Wyandotte. i^n'aiL kol

“^U^iSėnŠ- ?mUlki'-' UkininkV

vadinamame Scott town- --*• . T T e’ Pirmąją. Jie po visą platų
ship didžiuma gyventojų^nioni<; 'k kT°SkS Detroitą ir po visą Ameriką
yra lenkai, visa miesto ad- va.Ki.a ’ f pXl t rengė maldas už Rusiją,
ministracija yra lenkų ran-| R G ’ ė »CU9; kad bolševiku valdoma Bu
kose. Šiame miestelyje vra v”a- ’ sija atriverstu Į krikščiony-3 lenkų bažnyčios, dvi Ro- Ras^JkkkKiek tos maldos pagel- 
mos katalikų ir viena ne-ar nepagelbėjo 
priklausomų. Be to, yra ai- siu\t : g^LF reU ietuvai but^ nežino nė tie žmon5s>rių, vokiečių, italų ir kitu 'SF Drauriios %da kurie meIdėsi‘ Iš kitos fu’
tikybų bažnyčių. |Kir Stalino šalininkai

Šalia daugelio bažnyčių dien3 irci minėjo, kaip bol-yra apie 40 karčiamų. o ''?"d ševik« Skutulis diena ir
kliubu, tai kaip po lietaus " i d i i meldėsi už Staliną, kad Le-grybų. Yra vienas kliubas.!___________ Pmlautkas
kuris vadinasi lietuvių kliu-' 
bu. Jis yra užsilikęs nuo se-1

rbininkų.
Unijistas.

ŠALTINIS SVEIKATOS.

iršaltinis Sveikatos, tai tokia kny
ga. laibai naudinga ir turėtų rastis
kiekvienuose namuose. Aprašyti au- . .... ...

į,,..'galai medicinoj ir gydymo budai žo- broliai Veronikos Sipavičienės, kilę
lėmis. šaknimis. Su daugeliu pa- iš Kėdainių ap., gyv. New Yorke kur 
veikslų ir receptų, su nurodymais turėjo kamščių (cork) dirbtuvę, 
kaip sutaisyti gyduoles namie. Kai- Goldupas Antanas ir Juozas, iš 
na 75 centai. (21)

J. SKINDER.
Box 305, CLINTON, IND

nino dvasia apsaugotų jį 
nuo bažnytininkų maldų. 

Gal gudresni draugai iš
kas pasidarė su

‘Keleivis** visada yra gera
nesnių laikų, kada čia lie-, dovan» draugams ir pažįsta- aiškins, 
tuvių buvo daugiau ir kada Užaakykit jį savo arti- Gegužės Pirma* kad ją pa
čia gyvavo “Aukščiausia "liesiemsI i mvlo visokiu plauko žmr

Jomantu km., Švėkšnos vai., Taura
gės apskr.

Grochalskis Antanas, Leonas ir 
Petras, iš Reisterų km., Laukuvos 

, vai., Tauragės ap.. gyv. Vander 
grift.

i Grakauskas, iš Pazukų km., Pu-
---------- 1 saloto v., Panevėžio apskr.

Ant Žemėš gerovės nebus, kol ' Grušnius Anupras, iš Balaveckų 
km., Švenčionių ap., gyv. Chicagoje.

Gudučiauskas George, gyvenęs 
Cranston (7), ar gal Scranton, ro
dos. Beacon st.

Guntorius Juozas ir Viktoras, iš 
Padvariukų km., lankeliškių vai., 

. Vilkaviškio ap.

TEISMAS

neįsisteigs Dievo Karalystė.
ALIK ARM1N,

3444 Mass. St., Gary, Ind.
(Skelb. 5-8)

liepti :
Consulate General of Lithuania

41 West 82nd Street.
New York 24. N. Y.
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limas 
Maikio su Tėvu

Mirties Lotereja
Ant Amerikos kelių vyks

ta nepaliaujamos žudynės. 
Pernai metais ant kelių žu
vo 33 tūkstančiai ir 900 
žmonių, o vienas milionas 
ir trys šimtai tūkstančių 
žmonių buvo sužeisti.

Ant kelių žųsta ne tiktai 
tie, kurie važinėjasi auto

daryti žemės platybes ir 
nieko neįsileisti. Bet tai at
eities reikalas.

---------; . Į Dabar aš norėjau pri-
tei-ų ir vyrų važinėjasi ma- minti, kad Australija turi 
šinomis ir kurie padaro ii- “čiabuvių problemą.” Tai 
gesnes keliones su masino- yra vietiniai gyventojai, ku- 
ntis. , I rie gyveno Australijoj prieš

Nelaimių statistika ant baltųjų užkariautojų pasi
keliu rodo, kad daugiausiai j rodymą. Apie juos niekas 
nelaimių Įvyksta, kada oras
yra gražus ir kada keliai 
yra sausi. Kada yra ūkanos

mobiliuose, bet ir žmonės, ir rūkas,, arba kada keliai 
kūne visai neturi masinu, yra šlapi, sniegu padengti, 
Pernai metais ant kelių bu- tada žmonės važiuoja daug 
vo užmušta 10.070 žmonių, atsargiau ir todėl mažiau 
kurie pėsti ėjo keliais, o nelaimingų atsitikimų įvyk- 
171.910 pėsčių žmonių bu- sta. Kada kelias yra geras, 
vo sužeista ant kelių. Tai o oras gražus, tada automo- 
reiškia, kad kiekvienas ket- bilistai mano. kad važiavi- 
virtas žmogus, užmuštas mas yra “saugus,” pradeda 
ant kelių, yra be mašinos ir skubėti ir tada įvyksta dau- 
iš kiekvieno šimto sužeistų giausiai nelaimių...
13 yra be mašinos. Pagal automobilistų am-

* . . . . Ižių daugiausiai nelaimių į-
Todėl teisingai vyksta su , jaunais žmonė

mis. “Pavojingas amžius’kad Amerikos keliai vra į
; “mirties lotereja.” Ant ke- 
: lių tyko mirtis ir automobi
listą ir pėsčią žmogų. Kas-

yra nuo 18 iki 24 metų. To 
amžiaus draiveriai pernai 
ant kelių užmušė (ar patys

dien ant kelių randa mirti užsimušė) 9,700 žmonių ir 
ar lieka sužaloti 3660 zmo- sužeidė 253,720 žmonių.
niljj , . . , ,. , (Daugelis mokyklų suprato,

Keleivių draudimo korn- kad jaunus automobilistus
i pamjos Hartforde. Conn.
(Travelers Insurance Com- 
panies) išleido knygutę 
apie saugumą ant kelių ii

reikia pratinti prie atsar
gumo ant kelių. Ypatingai 
High Schools pradeda pla
čią apmokinimo programą

i paduoda skaičius apie ne-jįr norj įpratinti jaunus 
laimingus atsitikimus ant į žmones būti atsargiems ant 

. kelių.—Sveikas gyvas, tėve! bažnyčių. Pagalvok, tėve,'Amerikos kelių. Nelaimingi 
—Jes, Maike, aš kol kas kodėl Dievas turėtų ardyti, atsitikimai yra‘ paskirstyti 

da sveikas ir krutu, ale tau ir deginti namus, kuriuos' pagal mėnesius, dienas ir 
tai gali būt šlėktai. tikintieji žmonės stato jo net pagal valandas. Dau-

—Kodėl?
—Ogi todėl, kad tu per

daug mislini.
—No to negali būt “šlėk

tai,” tėve.
—Jes, Maike, gali. Ir tai 

ne mano išgalvota, vaike. 
Taip anąsyk išvirozijo Bos
tono radijušninkas. Jis ro- 
kuoja, kad žmogui nereikia 
gilintis į tokius klausimus, 
kurių jo paties_ razumas ne
gali suprasti bako. žmogus 
turi tikėti taip, kaip Dievo 
yra nurodyta ir perdaug ne- 
mislyti. Taigi ir tu, Maike, 
perdaug nemislyk, 
grieką neįpultum.

—Ar tėvas tam tiki?
—Šiur, kad tikiu.
—Bet ar tėvas nepagal

garbei?
—Šito, Maike tai aš ne

galiu išfigeriuot.
—Tai parodo, kad tėvui Į pavakarėj daugiausiai žmo- 

reikia lavinti savo protą. nių žūva, o sužeidimų dau-
—Na, gerai, Maike, o giausiai atsitinka tarp 

kaip tu rokuoji, kodėl per- 8 valandų vakare. Pagal 
kūnas daužo bažnyčias? dienas daugiausiai nelai-

—Jis daužo jas dėlto, mių atsitinka šeštadieniais, 
kad ju bokštai stovi arčiau po to seka sekmadieniai

giausiai nelaimių ant kelių 
atsitinka pavakarėj ir va
kare. Tarp 5 ir 6 valandos

Nelaimingu atsitikimų 
skaičiai rodo ir dar vieną 
idomu dalvką. Pasirodo, 
kad daugiausiai nelaimingų 
atsitikimų įvvksta su “pa- 
tvrusiais’’ automobilistais.

negirdi ir niekas nekalba. 
Bet šias dienas Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių komi
sijoj pasirodė skundas iš 
dvejų Australijos čiabuvių. 
Jie skundžiasi dėl Austra
lijos teismo sprendimo. 
Teismas juos nubaudė už 
tai, kad jie sukėlė čiabuvių 
streiką vakarinėj Australi
joj ! Išeina, kad streikavi- 
mas pažangioj Australijoj 
yra kriminalas! Iš tikrųjų, 
Australijos įstatymai drau
džia čiabuviams streikuoti 
ir reikalauti žmoniškesnių 
darbo sąlygų.

Iki 1938 metų Australi
jos įstatymai buvo nusta
tę, kad vietiniai gyventojai 
turi gauti iš darbdavių už
laikymą. medicinos nagel- 
bą, bet darbo uždarbio1 
jiems nebuvo - mokama. Po 
1938 metų įstatymas buvo 
pakeistas ir valdžios atsto
vui buvo pavesta vietinių 
darbininkų uždarbius pa
imti iš darbdavių ir juos 
laikyti savo žinioie. Tas vai 
džios atstovas, kurs paima 
savo globon čiabuvių dar
bininkų uždirbtus uždar
bius, yra tikras diktatorius. 
To sorendimai yra galutini. 
Prieš jį nėra kam skųstis ir 
io pašalinti negalima, nes 
čiabuviai žmonės Australi-
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BANDYMAS SU RAKIETINEMIS BOMBOMIS

Australijoj rengiami dideli ir iškaštingi bandymai 
su rekietinėmis bombomis. Žemėlapyje parodytas 
kelias, kuriuo iššautos rakietines bombos lėks. Pir
mieji bandymai bus daromi 200 mylių atstumu, pas
kui bus bandymai iššauti bombas 1,100 mylių ir pa
galiau tikimasi rakietines bombas iššauti 3000 mylių.

Apie Viską Trumpai
Galas Šienligei. ;mas žada gerai apsimokėti. 

Anglių “makaronai” bus

Nepatyrę žmonės, kurie dar joj neturi balsavimo teisės, 
tik pradeda mašiną valdyti,

11 vra labai atsargus, todėl su 
’ais mažiau nelaimių atsi
tinka. Bet “patyrę.” kurie 
giriasi, kad jie “moka” ge-

Žmones, kurie vasarai at- naudojami kurui.
ėjus serga šienlige, arba, ------------
vasarine sloga (hay fever)
šiais metais galės lengvai 
išsigydyti nuo tos nemalo
nios ligos. Bostono univer
siteto medicinos profeso
rius, Dr. Francis C. LowelĮ 
praneša, kad yra surasti 
net du vaistai nuo tos ligos: 
vienas — benadril, o kitas

Gaisrų Kaltininkas.

1946 metais Australi ios Į vadinasi pyrabenzamine.

_ . i x i j rai mašinas valdyti, daž-Tas atsitinka todėl, kad pa- njau vra jjnkę būti neatsar-prie debesų, negu kiti tro
besiai.

—O kodėl aukštų kami
nų prie fabriku nesudaužo?
Juk jie stovi aukščiau da ir 

, už bažnyčių bokštus.
kad į j —Fabriku kaminai ai)-'diena ant kelių, bet 1946

saugoti perkūnsargiais, tė- metais šeštadienis pasidarė 
ve. dėlto perkūnas jų ir ne- pavojingiausia diena. Mat. 
sudaužo. . pernai metais Amerikos
,—O kas tuos perkunsar-Į pramonėje vėl buvo Įvesta 

vojai, kad tai yra labai ne- gjus rrado? ■ penkių darbo dienų sąvai-
aiškus dalykas? —Juos išrado mokslas, tė, todėl šeštadieniais dau-

_—Man, vaike, čia viskas kuris netikėjo pasakoms,!giau žmonių turi laisvą 
aišku. Gyvenk kaip Dievo kad Dievo galvbės negali- dieną ir daugiau išvažiuoja 
nurodyta, ir dac oi. ma suprasti. Mokslas sura-jant kelių. Todėl ir mirtis tą

do, kad perkūnas vra tam, dieną daugiausiai žmonių 
tikra en^rgi’a. kuria gali-; pagauna ant kelių, 
ma ne tiktai suvaldyti, bet į Kas dėl tų žudynių ant 
kuria salima pačiam rasi-, kelių kaltas? Kaip tik ivvk- 
gaminti ir i darbą pakinky-j sta nelaimė ant kelių, poli- 
ti. Šita energiia šiand:en cija tuoj patikrina, kokia- 
iau suka mašinas, varo me stovyje yra automobilis, 
gatvekarius ir traukimus. Pagal policijos, davinius tik- 

Tai gal žino tas “radi-! gamina šalti ir karštį, siun- tai devyni karai iš šimto 
jušninkas”? Ar jis nepasa-: rinė'a oru žinias ir murika patekusių į nelaimę, yra su 
kė, kur yra Dievo nurodyta. | vien*1 žodžiu, atlieka viską, trukumais. Virš 90 nuoš. 
kaip žmogus privalo gy-ika tik žmogus nori. Ir visa

—Gerai, tėve. bet kur tie 
Dievo nurodymai?

—Šito, Maike, tai aš ne
žinau.

—Gal zakristijonas ži
no?

—Ne. vaike, jis irgi ne
žino.

venti?
—Ne, nepasakė. Turbut 

nežino.
—Tai kas žino?

-Maike, tu čia perdau"

minėtomis valandomis 
šeštadieniais bei sekmadie
niais daugiausiai karų yra 
ant kelių. Seniau sekmadie- 

• niai buvo pavojingiausia

11 gus ir todėl, palyginus, dau
giau nelaimių pridaro.

Mirtis tyko ant Amerikos 
keliu žmones. Dabar mes

čiabuviai darbininkai Port 
Hedland sodyboje pareika
lavo, kad jiems butu moka
ma po 30 šilingu uždarbio 
i savaitę ir kad butu page
rintas jų maistas, guolis ir 
darbo salvgoš. Darbdaviai 
iu reikalavimo neišpildė ir 
čiabuviai darbininkai išėjo

Profesorius sako, nauji vai
stai gelbsti. Tik reikia mo
kėti kaip juos vartoti. Be 
daktaro gydytis nepatarti
na.

Žilė Galvon...

prie mirties ant kelių tiek p streiką. Už tą “kriminalą O velnias uodegon, sako 
lietuviškas posakis. Taip

manęs nespaviedok, ba ašį —Denkiu, Maik, už toki 
ne spaviednin pas tave!cražų priklodą. Dabar iau 
atėjau. ! ir aš matau, kad tas Bosto-

—Vadinasi, tėvas prisi-* no radijušninkas durnystę 
pažįsti, kad Dievo nurodv-( kalbėjo.
mų niekas nežino. Todėl i-----------------------------------
gaunasi išvada, kad tokių! 
nudorymų visai nėra. Tas 
“radijušninkas” plepėjo
niekus.

—Olrait, Maike. jeigu

Nuo gaisrų apsaugos 
draugija skelbia, kad di
džiausias gaisrų kaltininkas 
yra degantis cigaretas. Iš 
dekančio cigareto kyla dau
giausiai gaisrų ir namuose 
ir vasaros laike giriose. Ta 
draugija skundžiasi, kad 
turtingi cigaretų fabrikan
tai ir tabako gamintojai vi
sai nenori prisidėti prie 
gaisrų sumažinimo ir nesi
deda į propagandą už gaiš-
m įcvanonmo

Nauja Kometa.
iau inratome kad prieš vi-P n streiko vadai. Clancy . POSTK1S: iaiP „ 7------7 . ..'okils fHdėsnts PčventeJ McKenna ir Doolev Bun- als,tl!<0 Chicagoje, kur vy- Harvardo observatorija 

a anton naskelh a.lbun. buvo teismo nubausti, .A . «•!20 4pauda iš anksto paskelbia, 
kad per švenčių laikotarpi 
tiek tai žmonių ant kelių 
žus. Ir paprastai spauda at- 
soėia. Per Velykas, per 
Darbo Dieną, per Liepos 4 
ir per kitas šventes Ameri
kos keliai nusidažo krauju 
žuvusių ir sužeistų žmonių. 

Į Važiuojantieji mašinomis 
tur» visada žiūrėti, kad jų 
mašinos butų tvarkoje. Bet 
dar daugiau važiuojantieji 
turi žiūrėti, kad iie patys 
butų tvarkoje. Sėdintis už 
automobilio vairo dažnai 
per savo neatsargumą žai
džia su savo ir su kitų žmo
nių gyvvbe ir sveikata.

K. S-s.karų nelaiminguose atsiri
tai padarė žmonės, kurie* kimuose yra tvarkoje. Iš to 
nenorėjo ęrvventi pagal seka. kad dėl nelaimingų j 
“Dievo nurodymus,” bet gi- atsitikimu kalti yra važiuo- AUSTRALIJOS 
lmosi ir stengėsi suprasti, jantie.u kainose žmones, o 
kas buvo neaišku. i ne mašinos. Ir su geriausia ČIABUVIAI

ITALIJOS VALDŽIA 
REZIGNAVO

Italijos koalicinė vyriau-

masina neatsargus draive- 
ris gali įvažiuoti į kitą ma
šiną, pervažiuoti keliu ei
nantį žmogų, atsidaužti i 
stulpą, nuvažiuoti nuo kelio 
Į griovį, ar kaip kitaip pa
tekti į bėdą.

Dažnai žmonės ginčijasi, 
kas geriau važiuoja auto
mobiliais, vyrai ar mote- 
rvs? Pagal paduotus skai-

Australiaj yra pažangi 
šalis. Septyni milionai aus
traliečių turi demokratišką 
tvarką, gerą darbo apsau
gą, socialinį draudimą ir 
daug kitų dalyku. Bet ir to 
ie šalyje yra šešėlių, kurie 
nedaro garbės Australijos 
pažangumui.

Aš nekalbu apie Australi-
taip moki kitus kritikuoti,J svbė, vedama Alcide de 
tai pasakyk, ką tu plepė-Casperi, pasitraukė. Val- 
tum, jeigu tu butum ant to džios krizė iškilo dvi ginču.

ar išmesti komunistus iš 
valdžios, ar palikti juos ir

Australijoj yra dar toks 
įstatymas, kurs draudžia 
baltiesiems gyventojams 
lankytis čiabuvių negrų 
kaimuose. Matomai, įstaty
mas nori, kad balti agitato
riai nekurstytų juodųjų dar
bo galvijų prieš baltuosius 
pasaulio viešpačius...

Australijos spaudoje daž
nai kyla padorių žmonių 
balsai prieš čiabuviams aus- 
traliečiams daromas skriau
das. Baltieji atėmė iš juo
dųjų jų žemę, o dabar ati
ma iš jų uždarbius ir pave
da jų uždirbtus«pinigus glo-

Fisher turi išspręsti dviejų* prie žemės prisiartins nau- 
senių, S. Baker, perskirųJa kometa, kurią galima 
bylą. Vvras 72 metų am- bus matyti su paprastais 
žiaus, o jo žmona 70 metų.1 Padidinamais stiklais, ku- 
Jie jau vedę 53 metai. Bet riuos nešamės į teatrą. Ge 
dabar jie nori skirtis, nes, ~~~ ™ J — ,--XI 
kaip žmona aiškina, jos vy
ras jau turi susiradęs kitą 
panelę ir iai jau nupirko už 
150 dolerių šliubinį žiedą.
Senis tik laukia “laisvės,” 
kad galėtų savo numylėtinę 
vesti. Teisėjas nenustoja 
vilties senukus sutaikinti...

gūžės 20 d. ankstį iš ryto, 
prieš saulės patekėjimą, ta 
kometa bus nuo žemės ‘Tik
tai” 50 milionų mylių atstu
me. Tada ji geriausiai bus 
matoma.

Išnyks Telegrafo Stuloai

Western Union telegrafo 
kompanija praneša, kad 

_ ..... greitu laiku Amerikoj labai
_ __________ _ r....r iancuzų muitininkai pa-^ sumažės telegrafo stulpu
boti baltiems valdininkams. skelbė savotišką streiką, skaičius. Visai tie stulpai ir 
Toks čiabuvių traktavimas j Jie reikalavo pakelti jų už- dratai neišnyks, bet kom pa

darinius, bet valdžia nesuti- nijos vadai mano, kad dau- 
ko Tode1 muitininkai nuta- gumas jų greitu laiku bus 
re vykinti valdžios patvar- pakeisti trumpųjų bangu 
kymus iki paskutinės rai- bokšteliais, kurie bus sta- 
dės.” Jie taip nuoširdžiai tomi nuo 20 iki 50 myliu 
dirbo, taip atsidėję tikrino atstume ir perduos bevieliu 
keleivių lagaminus ant ru- telegrafu visas telegramas, 
bežiaus, taip kratė automo
bilius, nuimdami net oa- .. Ta pati kompanija sako, 
dangas, kad visose parube- Ji daro bandymus su “faksi- 
žio stotyse pasidarė neišpa- Tni*e telegramomis,” arba 
sakytas keleivių susikimši- su. perdavimu telegramų, 
mas. Valdininkai tiktai pil- jos yra parašytos. To- 
dė valdžios patvarkymus, ki°s telegramos ateis para- 
bet tas pildymas pareikala- sytos, kaip nufotografuo- 
vo tiek laiko, jog valdžia tas laiškas.
turėjo su jais tartis, kad jie j 
taip nesistorotų ir nesilai- ' "
kytų patvarkymų iki pasku- FRANCUOS KOLONIJO- 
tinės raidės... į SE VIS NERAMU.

Australijai nedaro garbės.
Kastytis.

Streikuoja Dirbdami...

yrrrvTTrrrTVTTTTvriTTri

Dovana
Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.

Tokia dovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja. 
Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.” Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes į metus.

Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks nauju žinių 
ir primins aukotoją.

“Keleivis” kainuoja 
tik $.3.00 metams.

čius atrodo šitaip: Vyrai1, jos imigracijos , įstatymą 
a ,.x . ’--i- kurg uždaro duris ateiviams

iš kitu šalių. Tik ateiviai r 
Anglijos ir angliškai kal
bančių šalių gali važiuoti į 
Australiją, o kitų kraštų 
ateiviams Australija yra 
uždara. Australija turi 7

draiveriai užmušė ant kelių 
32.100 žmonių ir sužeidė 
1.201.540 žmonių. Moterys 
vairuotojos užmušė 1.800 
žmonių ir sužeidė 113.060 
žmonių. Išeina kad vvrai 
draiveriai užmuša ir svžei

radijušninko pleiso?
—Aš, tėve. neplepėčiau.

Aš pasakyčiau rimtai, kad toliau valdžioje, 
žmogus privalo lavinti pro-1 
tą, kad galėtų suprasti vis
ką, kas jam neaišku.

—Maike, tu čia bedievis-i 
kai kalbi. Dievo galybės1 
žmogus negali suprasti.

—O kas yra Dievo ga
lybė? !mė 973,000 vaikų, arba nau važinėjasi mašinomis.!tų žmonių. Bet Australija

—Ogi paimkim kad ir 310,000 daugiau, negu per- Be to, vyrai su mašinomis turės keisti savo imigraci-
perkuną, Maike: ar tai ne nai metais nėr tą pat laika, paprastai daro ilgesnes ke- ’os ištarimus, o jei nepa-
Dievo galybė? Kai skelia, Mirimų šiais metais oer 3 liones. Todėl sunku yra pa- keis, tai kada nors Azijos &
tai net žemė suvaitoja. mėnesius bnvo 388.000. ar- Ivginti, kas blogiau ar ge- milionai ją užlies ir tada •

—Bet jeigu tai butų Die- ba maždaug tiek pat, kiek riau važiuoja. Tikro ap- australiečiai supras po lai- 5
vo galybė, tai ji neskaidytų ir pernai per tą pat laiką, skaičiavimo nėra. kiek mo- ko, kad nėra protinga už- juuunnui

GIMIMŲ SKAIČIUS 
AMERIKOJE DIDĖJA džia aštuonius kartus dau- milionus gyventojų, o vie- 

giau žmonių ant keliu! Bet I tos turi dviem šimtam 
iš to negalima pasakyti, kas milicnų žmonių! Keli milio 

Šiais metais per pirmus- geriau važiuoja. Negalima'nai žmonių sėdi dideliese 
tris mėnesius Amerikoje gi- todėl, kad vvru daug dau- i latvbėse ir neįsileidžia ki-

“KELEIVIS”
636 Broadway.

S». Boston 27, Mass.

Anglių “Makaronai. Francijos visose koloni
jose eina bruzdėjimas prieš 

Iš Lehisrh. Pa. rraneša, Franciją. Vietiniai gyven- 
kad antracito (kiejųjų ang- tojai reikalauja arba visiš- 
lių) institutas. Wilkes Bar- kos nepriklausomybės, ar- 
re mieste, surado būdą su- ba platesnės savivaldos vie- 
naudoti kietųių anglių dul- tos reikalams tvarkyti. Pas
kęs. Iš tu dulkių bus daro- kutinės dienas francuzų 
mi “anglių makaronai,” ar- valdžia pasiuntė stiprius 
ba ios bus suspaudžiamos į kariuomenės burius i Cons- 
mažas anglies įuostas. Ka- tantine sritį, Alžyro provin- 
dangi 5 nuoš. kietųjų ang- ciioj, šiaurės Afrikoj, kad 
lių gamvbos nueina dulkė- kilančius neramumus nu- 
mis, tai dulkių sunaudoji- malšinti.
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Iš Plataus Pasaulio
Berlyno Demonstracijos
Virš šimto tūkstančių vo-

Ginklai Kinijai
Amerikos valdžia skelbia 

kiečių praeitos sąvaitės ga-' pardavusi Kinijai už vieną
le demonstravo Berlyne ir 
reikalavo pristatyti i miestą 
daugiau maisto. Demonst
racija įvyko tvarkingai. 
Okupacinė valdžia Berlyne 
tariasi, kaip parūpinti mies
tui daugiau maisto.

milioną 56 tūkstančius do
lerių kariškų orlaivių, ku
rie liko po karo sandėliuo
se. Orlaiviai buvo parduoti 
likviduojant karo pertek
lius. Kiek orlaivių kinai 
gavo už tuos pinigus, žinių 
nepaduodama.

Brazilijos Komunistai
Brazilijos valdžia už

draudė komunistų partiją. 
Visi partijos skyriai ir cent
ras uždaryti. Brazilijos po
licija ir kariuomenė buvo 
sukeltos ant kojų po visą 
kraštą uždarant partijos 
įstaigas, kliubus ir kai ku
rias unijas, kuriose komu
nistai vadovavo.

Čili Ūkio Vargai
Iš Čili respublikos prane

ša, kad ten visame krašte 
labai trūksta anglių. Čili 
vyriausybė sako, jei nepa
siseks padidinti anglių ka
simą, tai visas krašto ūkis 
atsidurs didelėj krizėj. Val
džia skiria daug lėšų nau
joms kasykloms įrengti.

KELEIVIS, SO. BOSTON

‘GERAS KAIMYNAS” NEW YORKE ar garbe. Tokius be nugar
kaulio žmones nesunku yra
ir grasinimais laikyti “Ii- • • •nijoj

ReumatiSki Skausmai NORI DARBO
Senyva bet patvari mote

ris pajieško darbo. Gal būt 
ant vištų farmos, aš apie tai 
nusimanau ir aš galėčiau

Deksnio Galinga Mostis, sudaryt*
, iš daug skirtingų elementų, turi sa-

Aį cakvč kad rašvtnill yy> Kalingą šilimą. Šildydama g»-SUKyv, hdu lasytųjų hngai, istarpms Reumatiškus skaus- _ . , -
raštus, jei jie nėra parašy- mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir-j pagelbėti. Prašau rašyt šiuo
ti propagandos 1 eikalui, pagelbėjo ir tamstai pagelbės
reikia skaityti. Bet politikos 
iš rašytojų nepatartina mo
kytis, nes galima pataikinti 
ant “nendrės,” kuri politi
niai sviruoja. 0 jei jau ką 
nors imti už pavyzdį, tai tik 
tokius rašytojus, kurie su
geba už savo įsitikinimus 
ne tik pagal dienos reikalą 
liežuviu malti, bet ir ken
tėti.

N. A—s.

Kas Mums Rašoma

Dėl Dariaus-G’rėno
Paminklo.

dieglius, šaltį. Daugumui žmo- adresu ’
E. Andriusaitis, 

c/o Vaičaitis
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. (29-71

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Box 666. Ne»ark 1, N. J.

KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ]
REUMATIZMO 

ARTHR1TIS

(20)

Necedah, Wisc.
NUO UŽS1SENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji* 
negali ramiai sėdėti ir naktimi* 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 

Poda- LEGULO Ointment. Jų gydomos 
(ypatybės palengvina jūsų skaudėji-

. .Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros 
skaudėjimo. Raumenų gėlimo, Sęia- 
tikos, Strėnų skausmų. Neuralgijos,
Šąnarių sustingimo, Neuritis,
gros ir t-U Pabandykit RADĘ TAB- -- - bLETS dėl gerų pasekmių. Mes no-|^ ir galėsite ramiai miegoti nak- 

_• a____ i ’ f i Y’«a tt o tuiTYfl mm cka.lin7.lll

Kinijoj Neramu
Penkiuose Kinijos dide

liuose miestuose praeitą są- 
vaite įvyko kravinos bado 
riaušės. Išbadėię žmonės 
išplėšė maisto krautuves ir 
turėjo susirėmimų su poli
cija. Ypatingai kruvini ne
ramumai vvko dideliame 
Šanchajaus mieste.

Rusijos Paskola
Rusijos valdžia skelbia,

Belgija Atsistato
Belgijos finansų ministe

ris praneša, kad Belgija jau 
turi subalansuotą valstybės 
biudžetą ir Belgijos poka
rinis ūkio atsistatymas vyk
sta labai sėkmingai. Iš visų 
karo nuteriotu kraštu Bel
gija greičiausiai atstatė sa
vo ūkį ir sutvarkė savo fi
nansus.

Meksikos prezidentas, Miguel Aleman, lankėsi Ame
rikoje ir iš Washingtono aplankė kai kuriuos kitus 
miestus. Čia jį matome atvykusį į New Yorką (deši
nėj). Jį pasitinka New Yorko miesto majoras W. 0’- 
Dwyer. New Yorko miestas savo svečiui surengė šau
nias priimtuves.

POLEMIKA IR KRITIKA

‘Keleivio” re-Gerbiama 
dakcija,

Atnaujinu savo prenu
meratą metams ir prisiun- 
čiu $2 į BALF šalpos fon
dą. Meldžiu tuos pinigus 
ten perduoti.

Draugo Michelsono nuo-

rim, kad jus pamėgintumėt RADĘ 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelėšuos, jei nepatiks. (20)

NORTHVVAY PHARMACAL CO. 
439 North Street,

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 30

PAJIESKOJIMAI

Argentinos Pramonė
Argentinos kongresas pa-

tos rolės, kokią jam skyrė 
Dekanozovas.

--------- I Kaipo politikas V. Krė-
Amerikon atvažiavo ži- vė-Mickevičius pasirodė ne

norui ausias ir ga! geriau- subrendęs. Lietuvos politi-

RAŠYTOJAI IR POLI
TIKA.

Pajieškomas brolis Antanas Knup. 
stis, kuris paskutinius 18 metų gy
veno mažuose miesteliuose apie 

- 1 ,• 1 TA Hartford, Conn., kaip Hazardville,
mone, išreikšta kas link Da- Thompsonville ir kituose. Aš apie jį 

negirdėjau per paskutinius penkis 
metus ir bučiau dėkinga už žinių su

tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusio* 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

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

CICERO 50, ILL.
Arba atvykite į vaistinę

nždr.i^MuaS9ft1bni^,!Stibk"^v'rtino vvriausvbės planai sias lietuviu rašytojas Vin- koje jis blaškėsi, kaip vėjo 
"f, plėsti Arientinos plieno eas Krėvė-Mickevičius. Jo supama nendrė. Buvo tau-

kai ku- tininkas. paskui perejolių buvo pasirašvta su kau
pu per viena dieną. Žmo
nės pasižadėjo paskolinti 
valdžiai 300 milionų rublių 
daugiau, negu valdžia pra
šė.

Chaplin Internacionalistas !

riaus-Girėno paminklo sta-
tvmo, yra sveika ir turėtu teikimą. Jį patį ar kas apie jį’žino 
būti vykdoma. Knyga apie ™aloniai Prašau Pranešti šiuo 
dakunų skridimą butų daug
naudingesnė visuomenei, 
nei stovintis ant vietos pa
minklas.

Su

Mary Barron,
Box 443, Mexico, Maine.

4847
Stem Pharmacy

W. 14th St„ Cicero 50, UL

pramone ir investuoti į ją: atvažiavimo proga
100 milionų doleriu. Perono rie lietuviški . _
vyriausybė sako? plieno ‘ Prisiminė, kad V. Krėvė- žvalgytis į “Tarybų Sąjun- 
pramonė bus stipriausias Mickevičius yra ne tik rašy- gos tautų kultuvą,’ paskui 
Argentinos ūkio pagrindas.: tojas, bet buvo pagarsėjęs virto ministeriu-lėlė, o kai

.-------- [vieną laikotarpį ir Lietuvos atėjo vokiečiai į Lietuvą,
Streikas Ispanijoj j rolitikoje. Sako, V. Krėvė- jis pasispaviedojo visuome- 

Iš Bilbao miesto Ispani- Mickevičius “bandė gelbėti nei. kaip Dekanozovas ir

laikraščiai “opozicijon” ir pradėjo
mais,

M. ŽUKAIČIO KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ SANDĖLIS

335 Dean Park, Spencerport,

. Aukso Altoriukas, Tilžės spaudos,
nau, kilusi iš Švėkšnos valsčiaus, Kraįįaįs celuloido apdarais .. ąi.io 
Pemniškiu kaimo. Paiieško Almi- I6 mažu maldų knyge-

Pajieškomi: Kazys Jucius ir jo 
broliai kilę iš Švėkšnos valsčiaus, 
Blindcukių kaimo, taipogi Jučaitė 

draugiškais linkėji- Petro duktė po vyru pavardės neži-
* noi, Ulinei ie V'jLpimUč.

Franė H. Sirutis.
Philadelphia, Pa.

Našlaičių Reikalu.

Gerbiama redakcija. 
Prisiunčiu šešius dole- 

jrius, 3 už “Keleivį,” o kitus

Pempiškių kaimo. Pajieško Almi-1 .vaįnįkėlis maža maldų 
nauskas Antanas kilęs iš Pempiškių1 
kaimo. Švėkšnos valsčiaus.

Pajieškomi asmenys patys arba 
kas apie juos žino maloniai prašomi 
parašyti šiuo adresu:

Antanas Alminauskas,
Oberlenningen Hauffstr 4 
Kreis Nurtingen 
D. P. Camp nr. 652 RP. Nr. 14 
UNRRA Nr. 1003

Germany, U. S. Zone.

iė

N. Y.

ii>C

Kantičkos, šv. giesmių knyga 2.50 
Aficiero aukšti klausimai, o ka

reivio mandagus atsakymai, maišas
juokų ..............  .-........... .•••

Kaktas į laimingesni gyvenimą l.OU 
Pekla, kur ji yra ir kam reikalin

ga, su kankinimo paveikslais _30c 
Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi,

su apie 20 paveikslų .............. 60c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų 1.75 
Kaip duktė gyveno pustynėj 2ocCharles Spencer Chaplin. joj praneša, kad ten prasi- Lietuva”, kada rusų armi- Molotovas jį apstatė... 

pagarsėjęs filmų artistas ir dėjo didelis statybos ir ge- ios sugužėjo i Lietuvą ir - Ta proga galima bendrai i & dolerius meldžiu priduoti GudtJ>nYk kuris paeina ^^agnTman^ t Duktė Marių!'graži apysaka 25c 
SSkTkad ik vraUJ“inter- k^Srefkas^ ~arbini?- Dekanozovas ‘pastatė prie pasakyti, kad geras rašyto-J i. Emigrantų našlaičių fon- ^^kvjjos, Mažonų kaimo.. Pa- ^Lengvasdirbtuvių darbiniu- Dekanozovas pastatė prie pasakyti, kad geras rašyto-, į Emigrantų našlaičių fon-

įkas. Į streiką stojo Lietuvos vairo Paleckį ir jas nebūtinai reiškia geras dą, uz ką busiu lamstome ar pajieškomasis yra gyvas ar 
politikas. Lietuvių raštijoj dėkingas. “
buvo kitas labai žinomas Man labai prastai
rašytojas, Tumas-Vaižgan
tas, kurs politikoje buvo 
tikru tikriausias avinėlis.

nacionalistas” ir dėlto ne- 20,000 geležies fabriku kitus kvislin<ms. 
nori priimti Amerikos pi- darbininkų ir 5,000 staty-:

Pa- Lengvas Budas išmokt 
žinote kalbos, be kito pagelbos

Neužmokamas žiedas, graži pasa-
p ra nešti, už ka ................................................. 25c

Sapnų Knyga, su paveikslais, ap
daryta ......................................... 1-60

Sapnas Marijos ant kalno alyvų
.................. . 2<Jc

Jonas ir Alenutė, graži pasakaite
.............................. 25c.

Kabalas su Salemono nose .. 15c 
Laimė ir planetų nuspėjimai 25c 
Girtuoklių gadzinkns. jų šeimyniš

kas gyvenimas ir mirtis su 15 pa
veikslų ....................................... 30c

Ragana, graži apysaka ... 35c
Stebuklingas Zerkolas .......... 25c
Apie dangų, žemę ir kitas plane

tas ............................................. 10c
Saulės ritulas, su jos visomis pla

netomis, parodant jų keliones 50c 
. .Savizrolas. su paveikslais .. 50c

Praloto Olšausko darbai ir jo mei
lužės pasmaugimas Birštone 25c 

Gudrus piemenukas, žiomos pasa
ka ................................................. 2»c

Erodas, boba ir velniškas tiltas 35c 
Virėja, kepėja namų. dabotoja 1.00 
Burykla ir burtininkas ...... 35c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

350 visokių vaistinių augmenų ir
kam jie yra tinkami .................. 25c

Karvės ir gerų sūrių darymas 25c 
Istorija seno ir naujo su paveiks

lais ...........................  25c
Nedoras žydas, jaunų merginų

kupčius ......................................... 50c
Reginys, gražių pasakų knyga 35c 
Pamokslų, spyčių, monologų, juo

kų ................................................. 30c
Dainų knyga, telpa apie 120 įvai

riausių dainų .............................. 75c
. .Grigorius, graži apysaka .. 35c

Grigo Kalėdos ir šen. jaunikis 35c
..Keliautojai į Palestiną ___  35c

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Visos žolės yra paskirais pakeliais, 

su lietuviškais ir angliškais nurody
mais, kaip jas vartoti.

Nuo nervų sugedimo, išgąsčio, ne
migos, galvos ir sprando skaudėji
mo, ausyse ūžimo ir visokios nervu-liffos ................................ 85c

Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo, 
tarpina ir varo laukan akmenėl. 60c 

Nesišlapink lovoi bemiegant 60c 
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) 85c 
Nuo kosulio, dusulio bei mainų as

tmos, palengvina atsikosėt ir varo 
laukan visokį brudą nuo plaučių 6Oc 

Nuo širdies ir vandeninės 60c 
Vyriškumo pataisymui Oh boy, ge

rai veikia, ne tik vyrams, bet ir lei- 
dukėms tinginį paakstina .... 1.25 

Plaukų tonikas, ugdina gerai plau
kus, valo pleiskanas ir apsaugoja 
nuo slinkimo ir pražilimo .... 60c 

Nuo užsisenėjusio kataro bei hay
fever ar rose kataro .............. 1.25

Nuo pailių arbata 85c. Mostis 1.25 
Palangos Trajanka, šaknys dėl a-

rielkos užpilimo .......................... 75c
Nuo kietų vidurių .................. fif>c
Kraujo valytojas, valo kraują 6Oc 
Nuo kosulio, kokliušo vaikams 60c 
Moterims nuo sunkių mėnesin. 60c 
Gimdos tonikas, pataiso nevaisin-

........................................... 75c
Nuo reumatiškų sausgėlų .. 60c
Del sumenkėjimo, eik kudyn 85c 
Aukšto kraujo milt. 5 unc. 1.60 
Mostis stabdo bile niežulį .. 1.25 
I-aiškams popiera i Lietuvą su pa

sveikinimais ir dainelėmis, tuz. 40ę 
Nuo blogo kvapo iš burnos 85c 
Nuo surūgusio pilvo heart-bum 85c 
Senelių ir nervuotų arbata dėl tų. 

kurie suvargę įr negali miegot 85c 
M. tUKAITIS. (23)

33.» Dean Park. Spencerport. N. T.
PAAIŠKINIMAS: Del aukščiu 

skelbiamų knygų prašome kreiptis i 
patį skelbėją. “Keleivio” administ
racija jų nepardavinėja.

ręs maloniai prašome 
pranešimą bus atlyginta. Prašau ra
šyti šiuo adresu: (20)

Joseph Dabulski
1615 S. Desplaines st.,

Chicago 16, III.

trodo
tas dalykas, kad iš Europos 
atvyksta į šią šalį su. val
džios pavelijimu išvietintų 
žmonių našlaičiai, tai juos

riaiA Kiek seniau “Vienybėje”
kodėl kai kurie miestai pra- atleidimo 14,000 darbinin- buvęs Smetonos laikais bol- 
deda boikotuoti 'jo paga-kų, kurie Gegužės Pirmą ševikas. 
mintas filmas. į neatėjo į darbą.

K^„kA.. litru v uct. di? aiica, • njiirnnį. Lroc 
uvi nnac

o paskui virtęs

KorespondencijoS
HARTFORD, CONN.

Musų lietuvių organiza
cijos su pavasariu atbudo, 
ir pradeda ruoštis vasaros 
sezonui su visokiais išva-; 
žiavimais, gegužinėmis iri 
panašiai. Hartfordo mieštoj 
draugijos kaip girdėtis irgi 
jau plačiai ruošiasi.

> Visus 
Sąryšis.

kviečia Draugijų

A. Sabeika.

Skaitytoją Balsai

.smetoniniu žvalgybininku ]a_ ____ __ - ....... ,
poetas Įz.=ve Mįckevi- bai puikiai, paliko didelį! P?}™3 1^X9 žinią baznyti Steponiškių kaimo,
peizojo •/fi ZjV; • /1 kulturinį turtą,ciu, kaipo kulturbolseviz- , . .. % ,1 , koje jis buvo, lyg nesubren
mRei*ggilr'pasakyti, kad ka- vaikas ir kai jau būda- 

V. Krėvė-Mickevičius

Aš, Elzbieta Vilkaitė, po vyro 
Vansevičienė, pajieškau savo pus- 

Adomo Vilko iš• »v n____urr VBlsČl^ri^ f
bet noliti-1 n’n^ai- Berniukus pasiunčia Marijos Cuprinavičienės ir jos bro-

1 hnžnvčirm frarhintnin aka- Aleksio ir Juozo Tamasevičių iš I oaznycios gai oiniojų dKd Jėzno miestclio; Kazio Kamieno ir 
demiją, o mergaitės pakilu- Marcelės Kamienaitės iš Viliunų 

kaimo, Kruonio valsčiaus.
daise
buvo tautininkas, Mirono, 
Voldemaro ir Smetonos 
partijos žmogus. Paskui jis 
susikivirčijo su tautinin
kais ir pradėjo įdomautis 
“kultūriniais santykiais” su 
Tarybų Respublikomis ir

vo stebėtis. Tokių politiško 
vaikiškumo pavyzdžių ra- 

i švtojų tarpe yra daug. Im
kime Petrą Cvirką, dides
nio politinio kvailiuko gal 
iš viso negalima rasti. Arba 
imkime Vienuolį-Žukauską.

pasidarė kaitas “kulturi- kurs P° Smetonos Pervers- jasidare karstas Kuitun verkdamas aiškinosi,

vo nukalba, tai tik reikėda-jva 1 PLot? ubagyystės įstai- j£įĮT°’ pačius atsišaukti, arba juos

Hartfordo Draugijų Sąry- o labiausiai man patinka Mai- 
šio pirmutinis piknikas ir kio su Tėvu pasikalbėjimai, 
parko atidarymas įvyksta Laukių kožną ketvirtadieni 
šį mėnesį May 18 d. sekma- laikraščio ir siunčiu jums už 
dienį Lietuvių Sąryšio sa- prenumeratą $3 ir Maikiui su 
varne parke Station 24 East Tėvu $2.
Hartford, Conn. prie Conn. Su pagarba, 
upės. Šis parkas yra vienas 
iš gražiausiu lietuvių parkų 
Conn. valstijoje. Aš tikiu.' 
kad visi lietuviai galės pui
kiai pasilinksminti šia va-į 
sąrą ant tų visų išvažiavi-i 
mų. Karo laiku ir dar po 
karo mes pergvvenome la
bai daug visokiu suvaržy
mų ir nebuvo galima nieko 
rengti, bet šiemet jau visai 
kitaip yra.

Užtat Hartfordo Draugi
jų Sąryšis maloniai kviečia 
visus Hartfordo, apielinkės, 
ir iš tolimesnių kolonijų lie
tuvius atsilankyti į šį musų 
pirmutinį pikniką ir pralei
sti laika linksmai. Bus už-

Gerbiamieji.
As- Antanas Kmstauskas. i njo bendradarbiavimo” sa- 

labai myliu skaityti “Keleivį, , ]įnjnkas Kada rusai gavo kad jis tik per klaidą bro- 
liavosi su liaudininkais, oprosos prarvti Lietuva, jieji. j

įirmiauriai iieškojo kvislin-bla,P__Įau.'?sl_J^Len™«- 
davikų tų “kulturi-
Sovietų Sąjungos

Y. Knislauskas.
Chicago, Iii.

Gerbiama redakcija. 
Prisiunčiu jums šešius su pu- 

įse dolerius už prenumeratą 
“Keleivio” dviem metams ir už 
kalendorių. Tegu bus Maikio 
Tėvui ant naujų batų ir ant 
geros ruginės. Bus senukui 
linksmiau lankytis j musų na
melius ilgesnį laiką. Liekame 
su didele pagarba.

K. šukaič ai. 
Detroit. Mich

Gerbiamieji.
Aš turiu nauja kostumerj

tektinai užkandžių ir gčri-j jUSų laikraščiui, tai Mrs. S 
mų. taip pat bus gera mu
zika.

Busas išeis nuo Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainės 
ant 227 Lavvrence st. 2 va
landą po pietų ir tiesiai nu
veš į parką 'ir vakare atgal 
namo.

Po šito pikniko kitos 
Hartfordo draugijos turės 
savo

Chesnick. Nevv Kensington. Pa. 
ir prašau siųsti laikraštį nuro
dytu adresu. Už prenumerata 
Įdedu $3. Su pagarba.

J. Rudrick.
Sagamore. Pa.

gas, išlaikomas vienuolių.
Pakliuvę į tokias auklėji

mo įstaigas jaunieji yra
.auklėjami toje dvasioje, Pajieškau Antaną Mažrimą kilusį
koki viešpatauja tose įstai- Kulių valsčiaus, Mažiavų kaimo, 

- - gyveno La Šalie mieste, netoli Cni-
cajžTos.

Ir pajieškau Aleksandrą ir Joną 
... ~ . .. Pareigius, kilusius iš Gargždų mies-gGHHU, JC1 atVCZHITUejl nas- telio, vienas seniau gyveno Millino-

atiduodami ckc.^ .. .Jieškomieji ar kas juos žino pra
šome pranešti: (21)

Ant. Lukauskas,
42 Colonial avė., Dorchester, Mass.

gose ir gali išeiti proto uba
gai. Man rodos, kad butų

tumiausiai iieškojo , - . ■ ,
gu ir išdavikų tų “kulturi- nuo Pat “'I® uzg>F<"°>- - - ’ - - vo tikrų tikriausias tauti

ninkas. Dabar tas pats Žu
kauskas “Kaukazo Aro” 
garbei rašo ilgus plytlaižia- 
vimo pagyrimus. Panašiai 
stojosi su Pivoša, kurs savo 
trumpame gyvenime tris 
kartus kailiuką mainė ir 
dar mainys, kaip tik gausis 
proga. Čia pat Amerikoje 
mes turime poetą Juozą 
Tysliavą, kurs moka nukal
ti skambias frazes, bet poli
tikoje neturi jokio nusista
tymo ir pagal biznio reika
lą gali garbinti demo
kratiją ir kartu siųsti ištiki
mybės telegramas “tautos 
vadui.” Jo galvoje yra tik 
ras politinis mutinys.

Tokių politinių “nend
rių” lietuvių rašytojų tarpe 
buvo ir vra daug. Liudas 
Gira. Vairas-Račkauskas, 
Kazys Binkis Ignas Šei
nius. eksbolševikas Raila, 
eksbolševikas Alantas ir 

j daugelis kitu mainė savo

nių
“draugų” tarpe. Dekanozo
vo parinktas žmogus buvo 
ir Y. Krėvė-Mickevičius. 
Jam buvo pavesta būti Lie
tuvos užsienių reikalų mi
nisteriu. Žinoma, patys ru
sai gerai žinojo, kad tas 
ministeris bus tiktai jų lė
lė. Tą žinojo ir kiekvienas 
politiškai apsišvietęs žmo
gus. Jei V. Krėvė-Mickevi
čius manė, kad jis gali “iš
gelbėti” Lietuva, užimda
mas užsienių reikalų minis- 
terio vietą, tai tas tik rodo, 
kad jis yra politiškas kūdi
kis, kurs neturėjo nė ma
žiausio supratimo apie So
vietų Rusijos politiką.

Nuvažiavęs į Maskva pas 
Molotovą, V. Krėvė-Micke
vičius išgirdo iš Molotovo 
aiškų pasisakymą, kad Lie
tuva bus įjungta i Rusiją. 
Gal Molotovo žodžiai tren
kė į Krėvės galva, kaip per
kūnas giedroie. bet tai irgi 
tiktai rodo, kad V. Krėvė- 
Mickevičius “nesuprato” 

<

laičiai butų 
auklėti į civiliškas auklėji
mo įstaigas, kol juos paim
tų globoti lietuvių šeimy
nos. Taip auklėjami tie 
jaunieji butų mums vėliau 
dėkingi ir išeitų naudinges
ni pačiai visuomenei. Rei
kėtų apie tai gerai pagalvo
ti musų atsakomingiems vi
suomenės vadams.

A. B. Urzy. 
Benld, III.

Paragvajų Arbata

žinančius man pranešti jų adresus. 
Busiu labai dėkinga už tai. Mano ad
resas: (20)

Elzbieta Vansevičienė,
Aguiar 69, Apt. 40, Habana, Cuba.

NEBŪK ŽILAS 1

Mes pardavinėjame
Paragvajų Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną
Svarą UŽ $1.25. Stebuklingos gyduolės kurios p«-

_ naikina žilumą, plaukų slinkimą ir
Daugelio daktarų y ra pasaK. piaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 

ta kad Parajrvajų Arbata yra turėti kiekvienas, kuriam žyla. slen-
’ x • i - :     ka arba pleiskanuoja plaukai. Josgera. širdies taisytoja ll atitaiso žilus plaukus koki buvo, be»

gijos kūrėja. Ji yra gera virs 
kinamiems organams, stimulas 

maistingaiusis vaistas ner-

nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės ne- 
atidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. Jei
gu nebusite pilnai patenkintas, jums

vams bei šiluma teikiantis sti- bus sugrąžinti.• Pastaba. Su orderiu sykiu siųskit

ir

Gerbiamas Tėvai.
Šiuomi prisiunčiu Tamstai 

piknikus kiękvieną tris rublius ant puspadžių ir 
sekmadienį iki liepos mė- i didelis ačiū — -kad
nėšio. Mes lauksime visų j lenkei nė vieną 
May 18 d. atsilankant pas per visus metus. Man prailgs-

manęs neap- 
ketvirtadieni

mumis. ta laikas, kol Tavęs sulaukiu,

veikimui.
nesudaro

Pa-
politinį plauką pagal vėją ragvajų Arbata nesuaaro ne- 
ir visai nesidrovėjo išsišer- migo ir sloginamo jausmo, bet 
ti. kaip pavasarį išsišeria atgaivinas išsekusias jėgas tų 
šeškai i kurie yra pavergę. Ji yra gera

Kalbėti apie tokių “išsi- kuno ir Proto stiprintoja, 
silankvtumei du sykius ant sa- veriančiu” Žmonių politiką Paragvajų Arbata išblaito 
vaitės. vra negalima. Politiniai to- mieguistumą ir yra labai gardi dovana draugams ir pažįsta

Gerbiami leidėjai. linkiu kie žmonės vra. “visu bend- Kerti su medum

labai mylėčiau, kad Tamsta at-

jums geriausios

mulas raumenų 
Arbata

ir pinigus, 
išpildyti.

kitaip orderiai nebus is- 
(22)

FLORAI, HERB CO.
Dept. 5

Rot 305. Dept. 5, Clinton. Indiana

‘Keleivis” visada yra gera

kloties. rakeleiviai”. Jie eina su
V. Pikulis, tais, kurie turi valdžią ir 

New Britain, Conn. gali juos pavilioti pinigais

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway. 

So. Boston 27, Mass.

miems. Užsakykit jį savo arti
miesiems!

I
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Moterų Skyrius
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

M. Valančius

Senku Kalnas
Didžiai senai žemaičiai nes parako ir šautuvų tuo- 

ant aukšto sauso kalno iš- kart dar nežinojo. Krito 
pylė sau piij ant Tenžės u- tuokart gudų i penkias (lo
pelio, tankiai gebėjo ant šimtis, žemaičių ne mažiau, 
jo melstis, bet niekuomet Vadas Kirkutis, regėda- 
nesilaikė ten Įgulę. Todėl mas užėjus kaitrai, vyrus 
gudai, pajūriu atplaukę, pailsus ir išalkus, liepė pus- 
leidosi i kraštą, rado pili ir ti ožragi, kaip ženklą, kad 
ją užėmė. O kad žemaičiai atstotų. Šie tuojau, nulipę 
neiškrapštytų, išmūrijo sau
ant kalno aukštą bokštą, 
kuriame laikėsi Įgulę, prisi- 
tiekę gana maisto.

Būdami pilies ponai, no
rėjo pajūri vaidyti ir tarėsi 
pamušti dali žemaičių. Iš
girdęs apie tai Gintėnis, 
aukščiausias kunigas, kuris,

nuo kalno, susėdo valgyti 
— maisto kiekvienas mai
šelyje turėjo. Valgvdami 
šnekėjosi apie kritusius ir 
pažeistus. Vienas atsiliepė:

—Kritusieji yra jau am
žiname atilsyje, dievai už
mokės jiems, nes gindami 
tėvynę ir savo kraštą padė-

MOTINOS AŠAROS

Mrs. R. Skillman dukrelė dvejų su puse metų am
žiaus, iškrito iš trečio aukšto i gatvę ir skaudžiai su
sižeidė. Motina, belaukdama vežimo vaiką nuvežti Į 
ligoninę, gailiai verkia prie sužeisto vaiko. Ta nelai
mė atsitiko pereitą savaitę San Francisco mieste.

iCK Tamstai reikia daug laiko 
praleisti ir kantiybės turėti. 
Už tai aš reiškiu Tamstai 
gilią pagarbą ir nuoširdų 
ačiū! Prašau, gerbiamoji, 
priimti šią, nors menką do
vanėlę už Tamstos pasidar
bavimą ir mano rašinių tai
symą praeity.

Su didele pagarba,
Elzbieta Navickienė.

Labai ačiū už dovanelę, 
kurią draugė Navickienė 
man prisiuntė.

M. Michelsonine.

Sveikinimas iš Montrealo:
Širdingai prašau priimti 

asveikinimą ir nuo manęs. 
Aš sveikinu p. Michelsonie- 
nę kaip savo motiną, nes iš 
’os vedamo Moterų Sky
riaus sužinojau ir išmokau 
daug naudingų dalykų 
Ačiū už visus patarimus ir 
nurodymus.

Su pagarba, R. Z.

'Keleivio” Knygos
DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
.įcrisi, atšaus nepagalvoįęs žmogus.
3et dėl ko gi norisi? Del ko be val

io žmogus silpsta? Ir delko vienas 
ai. tas dueda daugiau spėkų, kitas 
a. i..u? lieiko žmogui reikia cuk- 
u. . thu jkos ir kitų panašių daly-
.? Kodėl jam veikia riebalų? Si- 

s kiaušinius suprasi liktai iš šios pagerinta laika. Kaina
:• v.-utė?. Parašė Dr. G-mus. Jos 
-i* a tik .................................... 15c DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

f.'Il II? AIPQKI AI kitos fonės. Daugiau juokų, ne-IK SiKAiraniAi gU Amerįkoj munšaino. Šioje kny-
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, gOje telpa net 72 “Džian Bambos 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu-
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c moristiški straipsniukai ir juokai.

. Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
KURGI VISA TAI NYKSTA? 1 

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos SOCIALIZMO TEORIJA

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS 

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, laDai gražių ir juokingų monolo
gų ir uekiamacijų. visokios temos: 
darbininkiškos revoliueionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros, 
l'inka visokiems apvaiksciojimams, 

am • eik’ia' riebalu? ši- baliams, koncertams ir t.t. Antra 
.................. .... 25c

paskyręs karvedžiu Kirkti- Q gafvas bet kaip mes isi- 
ti, liepe jam surinkti zmo-,Jauyime j gudu muro bo'kš- 

tą?
—Nėra ko rūpintis,—ka

ži kas atsakė: — turime ge
ležies dalbas su bartomis—

Tr. , . x _ išmušime geležies duris, vi-eras. Kiekvienas is jų ture- dus v,.a m|dinis _ uždegsi.

nes ir Įsigriauti i pili. Že
maičiai vadinami aukščiau
sio kunigo vardu, tuojau 
griebė ginklus, susirinko Į 
buri. Buvo jų i tris tukstan-

jo už juostos keletą medžio 
strypų, kalaviją, ragotinę, 
geležies bizūną, ant kurio 
galo kybojo dvejų svarų 
geležies bumbulas, o kiti ir 
saidokus su strėlėmis.

Atsitiko tai birželio mė
nesyje. Karvedys vedė juos 
prie Senkų kalno. Juos pa
matę gudai sukušo bokšte, 
it skruzdės šapeliui i skruz
dyną Įkritus. Žemaičiai 
tuojau apgulė k alną. o 
Kirkutis sušuko:

Matot, vyrai, jog tie ne
dori atėjūnai Įsimetė Į musų 
pilt, it širšūnai Į Svetimą 
drevę, nori musų žemę už
imti, mus savo vergais pa
daryti ir musų dievus išnai
kinti ! Iškrapštvkime tas 
biaurybes, išmeskime iš mu
sų žemės ir nepalikime nė 
vieno gyvo. Tegu pažįsta, 
ką gali stiprus žemaičiai 
padaryti.

—Vis tai beregint pada
rysime! — atsakė žmonės.

—Ei, vaikai, — vėl sušu
ko Kirkutis. — strypų tuo-

me ir išsvilinsime, kaip vap- 
sas i avilĮ Įsimetusias. Die 
vai patys pagaliau mums 
padės!

Besėdint, gin gru gru 
perkūnas sugrumėjo. Visi 
sušuko:

—Štai dievas jau eina 
mums padėti!

Užslinko iš juros juodai 
raudoni debesiai, pakilo 
toks viesulas, jog ir pušis 
apsukui laužė. Sustoję že
maičiai stebėjosi Į debesius, 
rankas iškėlė ir meldėsi sa
kydami :

“Perkūne dievaiti,
Nemušk žemaiti,
Bet mušk tą gudą.
Kaip šunį indą!”
Tris kartus vos tą maldą 

atkalbėjo, perkūnas činkt 
spyrė i gudų bokštą! Žemė 
sudrebėjo, o gudų bokštas 
Įlindo Į žemę su visais jo 
gynėjais. Į jo vietą kliur. 
kliur iššoko vanduo, ir pa
sidarė ant aukšto nuo am
žių sauso kalno gili duobė,

KELETAS VASARŲ
Tu toli... Tu toli ne už girių.
Nei kalnų, nei už jūrių gilių—
O jau mus kelios vasaros skiria.
Jas peržengt nėra žemėj kelių.

Nukeliaučiau visvien, kur bebūtum,
Del tavęs — kas kelionė ilga!
Del tavęs nėra žemėj man kliūčių, 
Nugalėt su jaunystės jėga.

Del tavęs atiduočiau pasaulĮ,
Kaip buvau ir žadėjęs kadais;
Bet dabar — man prieš norą ir valią— 
Nepasieks tavęs šie pažadai...

Juk žinau: tavo meilė numirus 
Niekada, niekada nepabus...
Mus jau keletas vasarų skiria,
Lyg bedugnė be jokių ribų...

O. Nakas.

BUKIME DRAUGIŠKESNĖS

32,000 Nelaimingų
Mirčių Namuose
Amerikos Raudonas! 

Kryžius praneša, kad per 
metus Amerikos namuose 
dėl Įvairių nelaimingų atsi
tikimų būna 33,000 mirčių 
Daugiau kaip pusė tų nelai
mių Įvyksta krintant laip
tais, griūvant nuo kėdžių ir 
t.t.

Todėl šita organizacija Į- 
spėja namų šeimininkes, 
kad darant namų ruošą jes 
butų labai atsargios.

Labai pavojingas papro
tys yra statyti ant laiptų 
šluotas, kibirus ir kitokius 
daiktus.

Laiptai privalo būt gerai

įmonės kuria per amžius? šį intri- 
'uojantj politiskai-ekonomiškų klau- 
mų aiškina garsusis Vokietijos so- 

•ia!<!emokratą teoretikas Kari Kaut- 
ky. Kaina ................................ 10c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nešipaėiuoja. Čia 
Tai skinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš-" 
bijos nupuolimas, šių knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
■r jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų i tokių kunigų globų. Para
še kun. Geo. Totvnsend Fox, D. D., 
-uiietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina .......................................... 25c

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS

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

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyga parodo, kodėl taip mano
ma. Labai Įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ..................... 25c

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- 

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai- 

... . . mo moteris, mažai mokslo išėjusi,
apšviesti IIUO pat Viršaus«gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 

i U'tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
. • jo paskui ji ėmė apysakas rašyti.Einant l skiepą, pats apa-',J°s apysakos vra tikras gyvenimas,

finis; lainta^ niitartma nu kur* tūkstančiai žmonių gyvena, betimis laiptas patai tina nu- žemaitė pastfcbėjo daug dalykų, ku

maliavoti baltai ir. kaip nu- rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos
Ginpčinia vpI otniiiiiint Vii H aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa-
sinesioja, \ei atnautint. Kau rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke-LSUi_aisniau - _ _iiiiauyuipi. Lr»ia» L—z__ __

I\U! AU’G

statyti. Nes daug nelaimiu 
atsitinka statant koją ant 
žemės nepasiekus paskuti
nės palai ntės.

Užkabinant ar nukabi
nant langų uždangas reikia 
turėti geras kopėtėles.

Einant Į klazetus su dra
panomis arba lipant i pa
lėpes, niekad nerukvkit ci-

Įgivįs'’ riardurula ios raštus narą šv- 
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik 
šiai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir AL Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių.

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

NIHILISTAI -
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
gaibino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

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

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Raina................................................

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

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

jau neišmėčiokit. vienas už1 kuri tebėra ir lig šiol. Nuo 
vieno iš visų pusių lipkite Į to laiko žmonės tą kalną
kalną ir muškite gudus! 
Kas priešingas, tas yra prie
šas!

—Linksma nelinksma, 
bet kibsime! — atsiliepė 
žemaičiai.

praminė Bliudkalniu. Aud
ra tuojau praslinko. Prasi
džiugę žemaičiai keletą su
žeistųjų. bet dar gyvų gu
dų sudegino savo dievų 
garbei. Apie tą atsitikimą

Taip tarę, op, op, prade- pranešė aukščiausiam kuni- 
jo kabintis Į kalną. Gudai gui ir sugrįžo kiekvienas Į 
gynėsi, bet, negalėdami iš- savo namus.
tverti, spruko Į muro bokš- Ar tikrai taip atsitiko, ne- 
tą ir užsidarė su geležinė- žinau. Kaip man vienas se- 
mis durimis. Pro bokšto nolis papasakojo, taip ir aš 
skyles tačiau strėles laidė, jums išdėjau.

POLICIJA BEJĖGĖ PRIEŠ LIGĄ

Gerbiamos sesės, bukime, turim viena kitą gerbti, bet 
draugiskesnės viena kitai, i ne pavydėti ir ne apkalbėt
Imkime pavyzdi iš tų. ku- viena kitą. Turim visur vie- garėtų. Ą pač vengkit^ ug- 
rios nesididžiuoja ir nepa- na kitai padėti reikale, o ne 
vydi viena kitai. Pasekim didžiuotis viena prieš kitą. 
papročius tų,~ kurios visom Įvertindamos viena kitos 
turi malonų žodi, patarimą draugiškumą, o ne turtą ar 
ar bent nuoširdų pasveiki- puošnumą, mes užsipelny- 
nimą. Kažin kodėl, bet pas sim kitų pagalbą ir pasiti- 
mus. lietuves, retai pastebi kėįimą.
prielankumą viena kitai. {' ’ Moteris.
Jos tuoj užvydi, peikia vie-Į ____________
na kitos drabužių skoni ar
kitaip stengiasi viena kitą 
pažeminti. Tai yra labai 
peiktina.

Tos iš mus, kurios geriau 
ar turtingiau gyvena, di
džiuojasi vaikšeiodamos no
sis užrietusios ir nenori i 
draugauti su biednesnėm.»

Los Angeles teismas nusprendė iškraustyti Mrs. Al
ma Ruekman iš jos buto. Policija iškraustė jos bal
dus, kurie matosi pro langą, bet ji pati sunkiai serga 
vėžiu ir policija turėjo ją palikti ramybėje. Mrs. 
Ruekman sako, namų savininkas jai nedavė laiko su
sirasti kitą butą.

PAVĖLUOTI PASVEIKI
NIMAI.

Nors Moterų Skyriaus 
jubilėjinė laida išėjo jau 
dvi sąvaitės atgal, tačiau 
sveikinimų su linkėjimais 
dar vis gaunam. Štai drau
gui pasveikinimai iš Wor- 
cesterio ir Montrealo:Tos joms jau negana geros.

O kodėl? Jei tu turi gra-Į Worcester, Mass. 
žesnius rubus, automobili i Didžiai gerbiama p. Mi- 
ar namus, tai tavo laimė.1 chelsoniene:
Bet tai anaiptol nepadaro Aš irgi sveikinu Tamstą 
tavęs geresne už tą moterį, 10 metų sukakties proga, 
kuri tokių “raškažių” netu- Sveikinu ir linkiu dar daug, 
ri. Ji gali būt dar geresnė, daug ' metų nenuilstančiai
doresnė ar protingesnė už 
tas, kurios didžiuojasi ne 
protu, bet automobilio bran 
erimu ar namo puošnumu. 
Didžiuotis turtu ir ignoruo
ti tas, kurios turto neturi.

darbuotis ir vesti šį skyrių. 
Nors kaltais gal ir sunkus, 
bet tai labai mums naudin
gas darbas. Gerai, jei raštų 
prisiunčia mokytos, tai ne
reikia jų taisyti; bet yra

yra kvailystė. Karas mums daug ir tokių, kurios rašo 
parodė turtų vertę. Kur 
šiandien tie, kurie skaitė 
milionus, pasipūtę vaikščio 
io ir iš silpnesnių visaip ty 
čiojosi? Didžiuma jų labai 
negarbingo galo sulaukė.
Taip būna su visais. Mes 
šiandien didžiuoiamės, o li
kimas juokiasi iš musų.

Mano nuomone, jei mano

labai
sios.

mažai prasilavinu- 
Tada reikia padėti

nies valant drapanas leng
vai sprogstamais ar užside
gamais chemikalais.

Neleiskit mažiems vai
kams ir seniems žmonėms 
nešti ar kelti sunkių daiktų.

Jeigu laiptuose ar grin- 
dysė” yrą liuesu lentų, tuo
jau jas sutaisykit.

Šeimininkė privalo visa
dos turėti galvoje, kad ne
laimė gali atsitikti keliant 
ar nešant bet kuri daiktą, 
ar žengiant bet kuri žings
nį.

VALGIAI

>- daug laiko, kad paruošti jų lu, Įdėti Į puodą ir užpilti 
rašinėlius spaudai. O visgi vandeniu, kad apsemtų iki 

vedėja tai pusės. Gerai uždenrti ir pa-musų sKyriaus

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
. . - t. Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 

“ **£±1 ” ,r S pave,rms; tinkamai išmokti savo tėvų kalte,
x ................................ UCi o senimas irgi dažnai nori pagilint

savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi-KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 

PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?_______ ________  ______ siems, kas nori gerai lietuvių kal-
Labai įdomus senovė filosoT,' da- j* Uide,ė knyff8’ 144

leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal Ka,na tn< ..................................
daugelį autorių parašė Iksas. Antra jnnYVAS
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo-
ksias, arba Kaip Atsirado Kalbos.” Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c ai kitas žodis lietuviškai vadinasi.

Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikraį jie lietuviškai vladinasi. Tam 
reikalui yrą reikalingas geras žody- 

jįĮnas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

TABAKAS
Kaip 'jis žreoptšTffif kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovj 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para^ 
šė K. Stiklelis. Kair.a ............. 25c

ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS
Dar galima gauti 1947 metų “Ke

leivio’’ kalendorių. Tai 96 puslapių 
knyga. Kaina ............................ 50c.

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: <1»

Ncužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
i visokius prietarus, burtus ir tt. 15c

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 .................................. 10c

LYTIŠKOS LIGOS

Kimšta Kopūsto Galva
Reikia paimti didele kie- [

. 1 • • į Kams. zvrt.”* yia ai ua tintai i\<xvia irvt ot<Į KOpUStO galvą, išplauti j Duti kūdikiu tėvais, būtinai turėtu I 
kotą, išgręžti vidurį, kad 1 Pakaityti tą knygutę. Kaina 1<V 
butų ko didžiausia tuštuma.

Tuos kopūstus, kurie bu
vo išimti iš vidaus, reikia 
smulkiai sukapoti, pasūdy
ti, pridėti porą kiaušinių, 
šaukštuką sviesto, porą šau
kštų Smetonos ir biskek’ 
trintų juodu pipirų. Viską 
reikia sumaišyti ir sudėti i 
kopūsto vidurį. Kopūsto 
kiauruosius galus ardengti 
kopūsto lapais, aprišti sui

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų v
Kas yra arba tikisi kada n°rs, “Keleivis,” 636 Broadway,
ndi!rt;i Ipvuk hntmni I

ioc! Boston 27. Mass.

M antyte Labai Dėkinga

padaro ir mus patenkina, statyt ant nesmarkios ug- 
Tas mus paskatina daugiau nies. Kai užvirs, pridėti tau- 
skaityti, daugiau lavintis ir ku ar sviesto šaukštą Tei 
dažniau rašinėti. reikia, pasudyt. Šutinti tol

Aš pati nesu mokyta. Tik kol kopūstas pasidarvs min- 
draugė man ištikima, mud-’mamytė verpdama prie ra- kštas. Tuomet Įdėti Į puodą 
vi viena kitą suprantam ir, telio šiek-tiek pamokino, o pusę puoduko duonos tru- 
sutinkam. Jei mes viena su į kit-ką pati per save pramo- pinių ir puoduką pieno 
kita mėgstam draugauti, tai kau. Mano ir kalba prasta, Dabar reikia užvirinti, 
nežiūrint ar aš už ją mokv-' nuo Dzūkijos, vienok ger- Prieš duodant stalan. reikia 
tesnė, ar turtingesnė, vistiek biamoji mano raštą ištai- ——- 
mudvi esam draugės. Mes[sai ir patalpini. Žinau, kad

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
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

nuimti siūlą ir užpilti sun
ką.

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

Keleivis
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

X i. 1 1 i •c- .
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Iš Stasseno su Stalinu
Pasikalbėjimo j

—
Rusijos diktatorius prisipa- Stalinas: Negalimas daik- 
žįsta norėjęs talkininkauti , tas, kad aš bučiau kada 

Hitleriui. nors taip sakęs.
Harold E. Stassen, buvęs* Stassenas: Toki pareiš- 

Minnesotos gubernatorius,1 kimą tamsta esi padaręs 
o dabar numatomas repub- pilnoj komunistų partijos 
likonų kandidatas ateinan- komiteto sesijoj 1937 Kie
tiems prezidento rinki- tais ir paskui 18-tame ko- 
mams, buvo šiomis dieno- munistų partijos kongrese 
mis nuvykęs Maskvon ir 1939 metais. Tamsta tenai 
dabar paskelbė savo pasi- kalbėjai apie “monopoli- 
kalbėjimą su Stalinu. ; jas” ir apie tai, kaip Sovie-

Tame pasikalbėjime yra tų Rusijai gręsia “kapitalis- 
trys įdomus momentai, bu- tinis apsupimas.” 
tent: I Stalinas: Jokioj sesijoj ir

kongrese1. Rusijos diktatoriui la- jokiame
bai norisi žinoti, ar Ameri- sakęs, ir negalėjau sakyti, 
koje bus depresija. kad dvi priešingos ekono-

2. Jisai tvirtina, kad Ru- minės sistemos negali su
si ja karo su Amerika neno- gyventi. Aš tik sakiau, kad 
rinti, ir kad šitos dvi vals- Sovietų Sąjunga yra kapi- 
tybės galinčios gyventi są- talistinių valstybių apsupta 
taikoj, nežiūrint savo eko-.................
nominių sistemų priešingu
mo.

3. Komunistų valdoma 
Rusija butų bendradarbia-

as nesu

kad jai gresia užpuolimo 
pavojus. Ir ištikrujų Vokie-' 
tija užpuolė Sovietų Sąjun-' 
gą. Ar Sovietų Sąjunga ne-į 
butų galėjus su Vokietija 

vusi ir su Hitlerio Vokieti- bendradarbiauti? Žinoma, 
ja, sako Stalinas, bet ture- kad butų galėjusi, bet Vo- 
jo su ja kariauti, nes Hitle- kietija to nenorėjo. Kitaip, 
ris nenorėjęs vienybės su Sovietų Sąjunga butų su 
bolševikais. Vokietija bendradarbiavus.

Kaip Stassenas praneša, į (Čia Stalinas
jo pasikalbėjimas su Stali
nu buvęs šitokio turinio:

Stassenas: Vyriausis ma
no kelionės po Europą tiks-j 
las yra patirti ekonominio 
pobūdžio sąlygas. Šituo 1

įr

KEISTA SAUŽUDYSTE

Jauna mergaitė, Evelyn McHale, 20 metų amžiaus, 
sumanė nusižudyti ir nušoko New Yorke nuo Empire 
State Building’o 86 aukšto. Ji nukrito ant automobi- 
liaus gatvėje, įlaužė automobiliaus viršų ir vietoje 
užsimušė. Čia matome, kaip policija išima saužudę 
iš automobiliaus.

Kaip Eina Šalpos 
Vajus.

Naujausios žinios 
LF vajaus fronto yra džiu
ginančios. Yra vietų, kur 
Vajaus kvota jau užbaigta. 
Tokie pirmieji miestai, kur 
veikia veiklus BALF sky
riai yra Providence, R. I. ir 
Great Neck, N. Y. Bet jie 
nenutraukė savo veiklos — 
pašalpos darbas tęsiamas ir 
toliau.

Maryland valstija visai 
arti savo kvotos užbaigos, 
kuri, tikimasi, bus atsiekta 
birželio 14 d., kai įvyks 
Baltimorėje vieša rinkliava.

Connecticut aukų sumos 
' smarkiai paaugo gegužės 
Į pradžioje. Gegužės 2 ir 3 
d. New Britaine, o gegužės 
3 d. Hartforde Įvyko vietos 
viešos rinkliavos. Gegužės 
17 d. milžiniška rinkliava 
bus Waterburyje.

Illinois valstijos viesas 
vajaus atidarymas įvyks 
gegužės 11 d. Chicagoje 

Į Dariaus-Girėno salėje. Pra
džia labai įspūdinga, tad ir 
vajauas pasisekimas užtik
rintas.

Massachusetts valstijoje 
vajaus vedimas gerokai pa-1e — • • • 1 • w

Aš Delegatas
iš BA- KAIP AŠ VAŽIAVAU Į MASKVĄ “SU DELEGACIJA’

(Laiškas iš Francijos)
Užėmus rusams Lietuvą butą. Įvedė į savo butą. Su- 

1940 metais vasarą ir panai sėdome. Mano draugas Jo- 
kinus jos nepriklausomybę, nas, matyti, to ir laukė. Jis 
visi žiurėjo, kas čia bus. tuoj išsitraukė iš plačios ki- 
Daug valdininkų spruko nuo senės lietuviškos dešros, at- 
atėjunų, kaip nuo maro, į piovė storą gabalą ir duoda 
užsienius. Pasilikusieji vai- seneliui. Sako, paragauk lie-
dininkai ir šiaip sau eiliniai 
pilečiai nekantraudami lau
kė, kas bus. Nors raudono
sios saulės nešėjai iš išvaiz
dos pasirodė ne kažin kaip, 
bet jie buvo geraširdžiai ir 
visokių pažadų tikrai nesi
gailėjo. Jie tuoj pat davė 
darbininkams ir mažaže
miams ūkininkams galimy
bę be jokio mokesčio va
žiuoti į Kauną. Suvažiavu
sius vadino “draugais” ir 
šiaip mums pasakojo viso
kių gerų žodžiu krūvas.

Tuoj po to nemokamo 
važiavimo į Kauną įvyko 
liepos mėnesį rinkimai. Po 
“rinkimų” pradėjo dingti 
žinomesni žmonės. Niekas 
nežinojo, kur jie dingo ir 
kas su jais pasidarė. Dau
giausiai dingdavo iš nak-

tuviškos dešros... Senukas 
atsikalbinėja, sako, jis ne- 
alkanas. Bet Jonas nenusi
leidžia ir vis prašo paimti 
ir paragauti, nes tai yra iš 
Lietuvos atvežta.

Pagaliau senelis priima 
dovaną ir pradėjo kramtyti 
dešros gabalėlį ir tuoj aky- 
se pasirodė ašaros. Nusi
šluostęs ašaras padėkavojo 
ir sako, per 20 metų tokios 
dešros neragavau...

Tas mums padarė ne ka- 
! žin koki įspūdį. Turi “dar-

prieki, ypač’f.^^*, 13 “«.“
H rJ/lUL ties> bet mums buvo neais-

nepasijuto
prisipažindamas, kad jeigu XI|luues R<,u ---- - -
Hitleris nebūtų jį užpuolę*, * santvarka yra monopolijų! nedarbas? Ir taip toliau, 
tai Rusija butų padėjusi kapitalizmas. Jei mes pra-

kitus

žvilgsniu, suprantama, la
bai svarbu yra išaiškinti 
Amerikos santikius su Ru
sija. Aš suprantu, kad mes 
čia turim dvi skirtingas nenorės, 
ekonomines sistemas. Rusi- karas, 
joj yra komunizmas, socia- 
lizuota kolektyvinė valsty
bė, o Amerikoje laisva eko
nominė santvarka, privati
nė nuosavybė. Tai yra di
delis skirtumas. Taigi aš 
norėčiau žinoti, kaip tams
ta manai: ar gali taip prie
šingos sistemos gyventi 
santaikoj greta viena ki
tos?

Stalinas: Žinoma, kad

Vokietijai vesti karą prieš 
demokratines valstybes.)

Stalinas tęsia: Galimybė 
bendradarbiauti visuomet 
yra, bet nevisuomet yra no
ro bendradarbiauti. Jei vie-

dėsime vieni kitus pravar
džiuoti monopolininkais ir 
totalitarininkais, mes ne
prieisime prie bendradar
biavimo. Mes turime priim
ti istorinį faktą, kad yra

gęs BALF skyrius Lindene, 
Iš to pasikalbėjimo ma-įkur gegužės 18 d. bus vie

tosi, kad Rusijos diktato- (šaS BALF naudai parengi- 
riui Amerika labai rupi. į mas. Newarko BALF ren-

Bet kalbėdamas apie ko-^ama pramoga bus gegu- 
Jžės 31 d.

I New Yorko valstijoj šiuo 
metu didžiausias judėjimas

apie
munistinę Rusiją jisai me 
lavo per akis. Pavyzdžiui,

na puse bendradarbiauti' dvejopų sfstęi^ vaTiybfe J™ Rochesterv. kur gegu-
tai rezultate bus įr kad abidvi sistemos yra 

. žmonių užgirtos. Tiktai ši-1
Stassenas: Bendradar-1 tuo pagrindu bus galimas ‘temos

biavimas reikalingas iš abe-(SUgyVenimas.
jų pusių. T - 1 Kai Stassenas pastebėjo,

Stalinas: Taip. Ir as ga-. kad Europa da negali paši
lių n odyt, kad Sovietu Są- Į gaminti reikalingų sau dai- 

arniaut;. jr kad Amerikai tenka 
net anglių tenai gabenti,

d. susidarė 
komitetas.

priešingos ekonominės sis-.ž» 2 d- susidarė specialus 
temos negali sugyventi.” O vajaus komitetas Roches- 
ištikrųju Stalinas yra ne ^ery lietuvių salpos vaju. 

LoVoo iri bus vedamas avi sąvaites—
birželio 8 d. iki 22 d.

junga nori oenaraaaroiauu.
Stassenas: Pirma tamsta 

išsireiškei, kad tarp Vokie
tijos ir Amerikos nebuvo 
skirtumo. Aš su tuo nesu
tinku. Vokietijoj vystėsi 
valstybinė monopolija ir

gali. Skirtumas neturi dide-l darbininkų pavergimas.Tuo 
lės reikšmės, kiek tai liečia * 
sugyvenimą. Vokie t i j o s 
santvarka buvo tokia pat, 
kaip Amerikos, o betgi tarp j daugiau
jų kilo karas. Amerikos iri negu Marksas ir Engelsas, Sparciai 
Rusijos sistemos yra skir-! tikėjosi, kad jie galės kada šuoliais, 
tingos. tačiau mes vieni;nors turėti. Taigi Ameriko- 
prieš kitus nekariavom, iri je padėtis yra visai kitokia, 

negu Vokietijoj buvo.
Stalinas: Nekritikųokim 

vieni kitų santvarkos. Kiek-

tarpu Amerikoje monopo
lija yra uždrausta įstaty
mais, o darbininkai turi 

laisvės ir galios, 
ir ”

Rusija tokio karo nenori. 
Mes ko-operavome karo
metu, tai kodėl negalėtume 
ko-operuoti taikos metu? j vienas turi teisę turėti tokią

Stassenas: Žinoma, aš ti
kiu, kad ko-operuoti galė
tume, jeigu butų noro. Bet 
yra sakoma, kad priešingos 
ekonominės santvarkos ko
operuoti negali. Prieš karą 
tamsta pats taip sakydavai.
Argi galimas daiktas, kad 
dabar situacija butų jau pa- kas bus 
kitėjus? numirus.

tiktai sakęs taip 
parašęs. Savo 
“Dėl Leninizmo 
(išleista Maskvoj 
36 puslapy, jisai

bet yra ir 
brošiūroj 

klausimu” 
1934 m.), 
rašo:

Stalinas atsakė: Į “Mes gyvenam — sako
Amerikai bepiga. Ji ap-' Leninas — ne tik valstybėj,( 

saugota dviem vandeny- bet ir valstybių sistemoj, 
Iš šiaurės yra silpna, kur Sovietų respublikų gy- 

Kanada: iš pietų yra vavimas greta imperialisti- 
silpnas kraštas Mek- nių valstybių ilgai neįma-
Amerikai nėra ko bi-

nais. 
šalis, 
kitas 
sika.
jotis. Po Nepriklausomybės;
Karo, ji neturėjo kito karo 

į per 60 metų. Tai padėjo jai 
ir vystytisaugti

nomas.
Kokia tada išeitis? Kito

kios išeities nėra, kaip tik
tai karas. Ir ten pat Stali
nas rašo:

santvarką, kokios jis nori... 
Valstybių bendradarbiavi
mui santvarkų vienodumas 
nereikalingas. Reikia gerbti 
kiekvieną santvarką, jeigu 
visuomenė jai pritaria... O 
kai dėl Markso ir Engelso, 
tai jie negalėjo numatyti.

už 40 metų jiems 
Mes turime laiky-

TRUMAN SVEIKINA MEKSIKOS PREZIDENTĄ

Prezidentas Truman VVashingtone, laike iškilmingų 
pietų Meksikos prezidentui Miguel Aleman’ui pa
gerbti, kelia taurę už Amerikos ir Meksikos gerą kai
mynišką sugyvenimą. Ta proga Truman dėkojo Mek
sikos prezidentui už širdingumą, su kokiu preziden
tas Truman buvo priimtas Meksikoje..

pradėjo rinkti delegaciją 
važiuoti į Maskva pas pati 
aukščiausią. Surinko pati
kimus žmones. Patekau ir 
aš į tų išrinktųjų skaičių. 
Važiuojam į Kauną, iš Kau
no į Vilnių link Minsko. 
Privažiavus prie Baltgudžių nereikia, 
respublikos sienos, mums bausmės, 
mandagiai “patarė” nusi
imti kaklaraiščius (nektai- 
zas — Red.), nes, sako, So
vietų darbininkiškoj žemėj 
nepridera nešioti tokius da

bininkišką tvarką” ir “ge
riausią” pasaulyje valdžią, 
o darbininkas sakosi per 20 
metų neragavęs geros deš
ros, kokią mes Lietuvoje ir 
būdami paprasti darbinin
kai galėjom valgyti.

Sulig programos buvome 
Maskvoje, apžiurinėjom 
miestą. Pagaliau atėjo lai
kas grjžti. Važiuojant na
mo NKVD valdininkas atė
jo pas mus ir mums paaiš
kino, kad parvažiavę turim 
pasakoti žmonėms, jog Ma
skvoje mums viskas patiko 
ir viskas atrodo puikiai. 
Valdininkas davė mums su
prasti, kad už plepėjimą ko 

galime susilaukti 
arba, kaip jis sa

kė: “Atsidursite ten, kur ir 
jums ir mums bus saugu.”

Po to pašnekesio tikrai 
supratom, ką reiškia “Stali
no saulė” ir tos saulės kon-

Talkon^uktr^Ji;!1^^^
tuvių draugai kitataučiai. 1 imti ‘Bet mano kaimynas policininkai pradėjo siusti 

Jonas man juokiasi: “0 gal no visą Lietuvą ir į 
vėliau lieps ir kelnes nusi- žmones, kaip kokius 
mauti, kad atrodytume so-

! vietiškiau?”
' Nuvažiavome į Maskvą.
Ten mus pradėjo tampyti

INeatsmeni* A mctnrcltim ' !««»«»■ -

tai liepia, stituciįa. Tą greit išvydo ir 
Kaklaraiščius lengva nusi- visa Lietuva, kada Stalino 
imti. Bet

“Galų gale arba viena, 
arba kita (valstybė) nuga
lės. O kol tas įvyks, neiš- 

—vengiama eilė pačių baisių-' 
džiuoju karu buvo sumuštas' jų susirėmimų, tarp Sovie-' 
toli nuo musų kraštų. Bet’ tų respublikos ir buržuazi-1 
ačiū musų laisvai ekonomi- ■ nių valstybių...” 
nei santvarkai, mes greitai'
perėjom iš karo pramonės į 
taikos reikmenų gamybą, 
ir dabar kila baimė, kad
neprigamintūme visko per-1 įįt “‘vįa' eilė” karu. ir tai 
daug. kad neprasidėtų de- sįsil.ėmį.

turi 
kita

Stassenas: Tiesa, geogra
finė musų padėtis daug 
reiškia. Ir musų laimė, kad 
musų . priešas ų per du di-

rroiirl vtl v*su Schenectady, kur gegu
žės 30 d. bus rodomi Br.
Motuzų-Beleckų paveiks
lai. New Yorko miesto ko
mitetas gegužės 30 ir 31 d.
ir salėje, turės savo dvi di- *s nenor vietos į kitą. Rodė pasaulyje tikrai nėra 
dėlės pramneas. norėjo parodyt,.|

Michiean valst. daugiau- Apgyvendino mus gerame 
šia sielojamasi Detroito ir "pūtyje. Vien, labai ma- 
Grand Rapids miestuose, i kur .vaikščiojom Bet'

Pennsvlvanijoje šiomis^ '»ejome is viešbučio 
dienomis daugiausia judė- kellese Apsidaireme. kad 
limo Pittsburghe. kur darb-; amolu sargų nėra ap- 

komitetas ealu-i llnkį" .V užkalbinom senei,
Į viešbučio kiemsargi. Pa
klausėm, kaip jis gyvena.
Sako, gerai, gyvena labai 
puikiai, giria mums sovie
tišką tvarką. Viešbutyje jis 
tarnauja nuo senų laikų, 
dar ir caro laikais panašų 
darbą dirbęs. Paprašėme,

štus vajaus 
tinai susiorganizavo ir pra
dėjo darbą.

JUOKAI
Vadinasi, Stalinas tiki. 

kad tarp Sovietų Rusijos ir 
kapitalistinių valstybių tu- 

i rėš įvykti ne riena’s karas,
nep

presija.
Stalinas: Ar jus tikrai 

laukiat krizio?
Stassenas: Aš nelaukiu.

Bet musų santvarkoj krizis 
sunkiai išvengiamas, nes 
laisva pramonė sparčiai 
dirba.

Stalinas: Sąlygos Ameri
kai dabar palankios, nes 
didžiausios jos konkurentės 
—Vokietija ir Japonija — 
yra pašalintos iš tarptauti
nės rinkos. Europa, Kinija, 
Japonija ir Pietų Amerika 
dabar turi pirkti iš Ameri
kos. Šitokių progų Ameri
kos pramonė pirma netu
rėjo.

Stassenas: Bet tos šalys 
neturi kuo pirkti. Jos nega
li užmokėti. Ištikrujų mes 
turim net šelpti jas. Vokie
tijos ir Japonijos pašalini
mas iš pasaulio arenos 

j mums yra svarbus rik tuo, nių 
j kad iš jų pusės jau nebėra 
.karo pavojaus.

Stalinas daug teiravosi 
apie Amerikos pramonę. 
Girdi, žurnaluose rašoma, 
kad Amerikos fabrikai dir-

pačių baisiausių 
mų.” Ir “susirėmimai 
tęstis tol, kol viena ar 
pusė paims viršų, nes jų gy
vavimas greta viena kitos 
NEĮMANOMAS.

Tai paties Stalino para
šyti žodžiai. Na, o dabar ji
sai bažijasi Stassenui, kad
jis taip nesakęs ir negalėjęs 
sakyti!

Ar gali būt didesnis me
las? S. M.

DAUG PRODUKTŲ GA
MINAMA IŠ CUKRAUS.

Neverta Eiti
Mažasis Jonukas grįžo uiiuęa. rapia?emc,,

dieną iš mokyklos ir kad mums parodytų savo!pirmą 
griežtai 
kad jis 
nebeis.

—Kodėl? — klausia ma
ma.

—Matai, mamyte, aš ne
moku nei rašyti nei skaity
ti, o jie ten man neleidžia 
kalbėti, tai man iš viso nė
ra kas daryti toj mokykloj...

pareiškė mamai, 
daugiau į mokyklą

Šunų Nuomonė
Du šuniukai bėea gatve ir 

staiga vienas prabilo šitaip:
—Žinai. Rėksi, prie ano 

* namo ten reikėtų prikalti 
' lentelę su parašu: “Atsar
giai, čia gyvena piktas vai
kas.”

Dr. Maurice Stacey, ang
lų žinomas mokslininkas, 
laikė paskaitą 
setts Technologiniame In
stitute ir sakė, kad Angli
joj daug naujų produktų, 
plastikų ir kitokių išdirbi- 

gaminama iš cukraus. 
Tarp kitko iš cukraus gali
ma gaminti geros rūšies 
nailoną. Viso apie 10,000 
visokių išdirbinių.

Patogus Marškiniai
Vienas žmogus nusipirko 

Massachu- naktinius marškinius su 
“klietkomis’’ ir kiekvienoj 
ketvirtainėj klietkoj buvo 
kitoks numeris. Paklaustas, 
kodėl iis tokius keistus 
marškinius nakčia nėšio ia, 
tas žmogus paaiškino ši
taip:

—Kai aš nakčia pabundu 
ir noriu, kad man žmonavaistų,

plastikų ir dū miniu pro- nugarą pakasytų, man ne
dūktų galima gaminti iš reikia sakyti, kur kasyti. Aš 

ba pilną laiką ir nespėja iš- cukraus, sakė tas moksli- tik pasakau numetą ir ji jau 
pildyt užsakymą. * * •Ai tai tie- ninkas.I

pati suranda tą vietą...

zvens.
Kaipo paprastas darbi

ninkas, turiu pasakyti, kad 
tokių melagiu ir teroristų, 
kaip tie rusiški tovarišciai,

Darbininkas P. S-ius.

Kalendorius Baigias
“Keleivio’’ Kalendoriaus 

1947 metams jau nedaug 
beliko. Jei kas da nėra jo 
gavęs, bet norėtų gauti, 
prašom tuoj prisiųsti 50 
centų, ir mes jį tuojau iš
siųsime, kol da turėsime.

Užmokestį galima pri
siųsti pašto ženkleliais. 

“KELEIVIS,” ,
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

NELAIMINGA PERSKIRŲ AUKA

Vidury matosi 14 metų amžiaus mergaitė, Shirley 
Smith. kurios išsižada abudu tėvai, nes jiedu persisky
rė ir tėvas vedė kitą moterį, o motina ištekėjo už kito 
vyro. Jiedu turi da ir 11 metų vaiką, kurio taip pat 
nenori prisiimti, ši nuotrauka buvo padaryta Los An
geles teisme.
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Rekordinis Oras PAKVIETIMAS

Vietinės Žinios
GRAŽIAI PASIDAR

BAVO
Kaip buvo išgelbėtas “Dar

bininko” koncertas

Lietuvai Remti Draugija 
reiškia padėkos visiems 
Naujosios Anglijos lietu
viams veikėjams, kurie pri-

Jordan Hali salėj pereitą 
nedėlieni buvo suruoštas 
“Darbininko” koncertai- 
Polvna Stoškiutė buvo gar-

sidėjo prie parodymo musų sinta, kaip vyriausia to 
publikai brolių Motuzų- koncerto žvaigždė. Bet su- 
Beleckų judomų paveikslų sirinko publika, o Poly nos 
apie lietuvių pabėgėlių gy- nėra. Atėjo žinia, kad jai 
venimą, apie okupantų te- gerklė suskaudo. Rengėjai 
rorą ir apie Amerikos lietu- bėgioja neramus ir nežino 
vių pastangas paremti nuo ką daryti. Jau išrodė.
karo nukentėjusius lietu
vius per BALF organiza
ciją.

Norisi paminėti tuos mu
sų veikėjus, kurie nesigai
lėjo pastangų ir laiko or-

__ _ kad
reikės grąžint publikai pi; 
nigus, nes koncertas negali 
Įvykti. Bet situaciją išgel
bėjo “Dainos” choro vedė
ja, p-lė Tataroniutė. kuri 
buvo nuvykus pasiklausyti

ganizuojant tų paveikslų Polynos Štoškiutės. Paklau- 
rodymą. Bostone darbavosi sta, ar ji nesutiktų užimti 
J. Tumavičienė. V. Anesta, Štoškiutės vieną, p-lė Tata- 
A. Januškevičienė; Stough- roniutė apsiėmė. Laimei sa- 
tone — Ad. Stonkus. W. lėj buvo ir viena jos moki- 
Grigas; Brigdewatere — nių. p. Zaikienė. Ir jodvi iš

pildė koncerto programą 
taip, kad geriau ir nereikė
jo. Keliais atvejais publika 
iššaukė jas antru kartu.

Rep.

Ona ir Jonas Kušleikai; 
Lynne — K. Stirbikas, K. 
Mereškevičius: Haverhille 
—Stella Paplauskienė, M. 
Kuliešius, M. Matonis. A. 
Šaukis; Lotvelle — L. Pau
lauskas. V. Ramanauskas; 
Cambridge — J. Andrevvs- 
Andriukaitis.

Visų darbuotojų negali
ma išvardinti, bet visiems 
lygiai tariame ačiū.

P. J. Tuinila.

Iš Dorchesterio Liet. 
Kliubo Veiklos

Pil.

KELEIVIS, SO. BOSTON

MOKOSI VAIKŠČIOTI DIRBTINA KOJA

Chicagiškė Betty Jeane Lampe, 22 metų, buvo gimu
si be kojos. Dabar ji prisitaisė dirbtiną koją ir mo
kosi su ja vaikščioti. Jai padeda daryti pirmus žings
nius W. Schoene, kurs tą jos koją padirbo. W. Scho- 
ene ir pats vaikšto su viena dirbtine koja.

sj pavasaiį Olas mėgsta sekmadienį n Val. ryto
mušti rekordus. Praeitą yra laikomos Linksinv žiniv 

sąvaitę buvo salta, kaip zie- pamaldos svetainėj. E. 4th ir 
ma. Šią sąvaitę yra šilta, Atlantic Sts, Bostone, 
kaip vasara. Šilima praeitą
pirmadienį “beveik” riesu- Dienotvarkė: Giesmės, pa
muše rekordo, termometras maldos ir evangelijos Jėzaus 
buvo dakopęs iki 83 laips- Kristaus skelbimas. Kviečiame 
niu. Bostono žmonės pa- visuomenė gausiai atsilankyti, 
traukė būriais Į bvčius, bet įėjimas nemokamai. Privažiuot
Į vandenį dar neteko maty- «alima vicais City Point karais> 
ti nieko lendant Išlipk Broadway ir Dorchester.

___________ -------- - (99)
RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa ateinantį ne- _____
dėldienį iš \\ ORL stoties, 220 E Street, South Boston 
950 kilociklių. taip 9:30 ir j»nStat0 ir vj„,
°1 M1SkabUS tOkla: kioa rMS“ ah) baliams- vestu

2. DairOntnkė Dr. Emilija vėm3 j namua * Mles- 
Rudokiutė iš So. Boston

3. Pasaka apie Magdutę

REIKALINGA SEKRE
TORĖ

BORIS BEVERAGE CO.

Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

NUŠOVĖ TURTUOLIO 
NAŠLĘ

Gubernatorius Gina 
“Sales Tax”

Pirmadienį prieš pietus . Gubernatorius Bradford 
buvo nušauta savo ofise Pįnnadienio vakare per ra-'

~ — . turtinga našlė, Mrs. Rebec- ^lo . a aPle J° S1U^°"
Gegužės 25 d. įvyks ofi- ca Simons, kuri turėjo kon- Ivesti - procentų apy- 

nn,.,^ao,.,n T.Wh,. cesiją arkHų lenktynėms vartos mokesni. Jis sako,;
Suffolk Dovcns ir valdė ke- ^as. mokesnis reikalingas 
lėtą sporto ir rungtynių sa- Pa’aikyti mokykloms ir jis 

, . ... liu. Ją nušovė jos giminai- ”us. imamas tiktai perkant
Cambridge’aus Kliubo kon- gauti pas kliubo pirmininką j? p Shames, su kuriuo Prekes kiautuvėse, bet ne- 

ccrt&s publika neapvylė. p. ai pas laiKina našle negalėjo susitaikinti bu^ imamas daiant kitokius
--------- kliubo gaspadorių F. Ra- ^ėl jo tarnybos ir dėl iš-

manauską kas vakaras, dėjimo jam 15,000 doleriu 
kliube, 1810 Dorchester p-okio tai atlyginimo. E. F.
avc. .... - Shames pirma nušovė savo

Bankietui tikietus prašo- Įetą, o paskui pats sau pa
iki gegužes leido kulipką į galvą.

Mokanti knygas vesti, 
stenografiją ir rašyti maši
nėle. Pageidaujama su 
tyrimu. Darbas 35 valan 
per sąvaitę, penkios dienos. 
Geras atlyginimas ir malo
nios darbo sąlygos. Kreip
kitės į

Ketvirti* & Co.
379 W. Broadvvay,

So. Boston.

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Day* Service

Ketvirtis and Co.
Watches - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliances

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

cialus Dorchesterio Lietu
vių Piliečių Kliubo atidary
mas su šauniu bankietu. 

Bankietui tikietų galima

Užpereitą sekmadienį po 
pietų, Rindge Auditoriume.
Cambridge’uje Lietuvių Pi
liečių Kliubas turėjo kon
certą, kuris, galima sakyti, me rezervuoti 
susirinkusią publiką neap
vylė, nes koncertas tikrai 
buvo geras.

Koncerto pažiba buvo 
chicagietis Algirdas Bra
zis, baritonas, Chicago Ci- 
vic operos narys. Jis kiek
vieną kartą buvo iššauktas 
gausiais klausytojų aplodis
mentais.

Neprasčiau pasirodė ir 
vietinis smuikininkas Lon-

išmokėjimus už patarnavi
mus. Jis sako, toks mokes
nis jau veikia 23 valstijose 
Amerikoje ir niekas ten ne
siskundžia dėl jo. Guberna
torius sako, valdžiai reikia 

pinigų, nes viskas
Double Baigias 1:40 vai.

daugiaud. i Turtuolė našlė R. Simons ,
kliubas jau dabar yra at- buvo žinoma biznierka Bo- 

daras ir daro bizni kasdien stone jj kadaise su savo tarnautojams mokėti 
vakarais. vyru pradėjo bizni pardavi- tes™es algas. . .

Valdyba. nėdami karštas dešras ant Massachusetts biznierių
-------------- mažiuko stando, bet vėliau organizacijos kelia dideli

Prasidėjo Gcodale Byla labai pralobo. Jos vyras mi- Protestą pneš apyvartos

—iLrlrrid yaiu&ia ivui X
aukš-

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sųuare 
Hardivare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

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

FINI DRUG
"Tikra pasitenkinimo vieta.” 

Receptus išpildom, kaip Daktaro 
nurodyta. Spumoni Ice-Cream’as, 
vienas iš geriausių vestuvėms.
Receptus paimam iš namų ir 

vaistus pristatom
FINI BROS.

Registruoti Farmacistai 
290 Broadway. Tel. ŠOU 2754

Čia parduodamas ir “Keleivis”

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE « INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roabury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

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

lr nuo 7 ild 8 

546 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: SOUth Boston 1220

--------- 5 re 1943 metais, o giminai-
Plymouth aukštajame tei- tis Shames tada buvo armi- 

sme šią sąvaitę prasidėjo ioj. Kada jis grįžo iš armi- 
sensacinga Charles R. Goo- jos našle jam nebedavė tar- 

T, . . T , ... dale bvla. Jis kaltinamas už nybos, kurią jis turėjo prieš 
ginas Buinis. Jam put .'a nužudvma cambridgietės karą ir atsisakė jam išmo- 
įrgi gausiai plojo ir keletą mer^aįtės MacGurk. kurios keti kompensaciją. Mato-
kartų iššaukė pakartoti. lavonas buvo rastas raistuo- mai dėl piniginiu ginču 

Graži, gyva, jauna darni- — • -
ninkė Violeta Čypaitė, kuri

mokesnio įvedimą. Atrodo.] 
kad ir seimelyje kils dide
lis pasipriešinimas prieš gu
bernatoriaus planą.
Kiek Trokų Musų Valstijoj

Subatos Ypatybė

The Constitution
HANDICAP

Treigiai—Seni—Viena Mylia

$10,000 Pridėta

d. netoli Onset miestelio
, . .. v- , . • , Kaltinamasis ginasi ne-

1F£ papildęs žmogžudystės,
Valstybės gynėjas šaukia

šiuom laiku lavina savo

Massachusetts valstija 
dabar turi daug daugiau 

•se praeita vasarą, rugpiučio Shames ją ir nušovė kartu trokų ir busu, negu turėj'o 
1 padalydamas ir sau galą.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais:
noo 10 iki 12 ryte

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SU arto Central ■< 

CAMBRIDGE, MASS.

likai patiko
Visiems artistams pianu 

akompanavo p-lė Amelia 
Tataroniutė.

Mišrus Kliubo choras, ku
ris daugumoj susideda iš 

dainininku.

Unitarionai Suspendavo 
Savo Kunigą

, . . , Unitarionai Bostone pa-nejas sako. teisme bus iro- šalin0 savo kuni St hP 
d.vta, kad C. Goodale ne- Fritchman iš -‘Christian 
kaltas. Jaunas kaltininarna- jjegjster-» laikraščio redak- 
sis Goodale yra karo vete- toriaus vietos. Sako, tas ku-

29 liudininkus. Goodale gy-

viduramžių dainininkų, ir
gi neprastai pasirodė. Jį la-• .y. . • v- m 1 » daliui 1I1V1 U LilUVlliUvina ir diriguoja p-le Tata- „ , žfj į „ k laik 
romute, pagarsėjusi Dai- J 
nos” choro vedėja. Pradė
jus dainuoti, tuoj jauti kad
čia yra pridėta darbas mo- .... ,
kančios savo profesija mo- Pirmadienį į Bostoną at- ir įvairiose bažnytinėse or- 
kytojos. Nors choras daina- važiavo Ringling Brothers ganizacijose. Vienas iš to- 
vo gana gerai, jam tačiau and Barnum and Bailey čir- kių bolševikų tarnų. sako. 
truko to gyvumo, kokį ma- kas, kurs sakosi esąs “di- buvęs kun. S. Fritchman. 
tai jaunesnių žmonių cho- džiausiąs pasaulyje.’’ Čir----------------

ranas, iš amato piešėjas, 
r asiturinčių žmonių sūnūs

prieš karą. Dabar yra čia 
registruotų trokų 129,293, 
o 1941 metais trokų buvo 
tiktai 110.650. Iš registruo
tų 4,610 busų šiais metais 
1,075 yra mokyklų busai. 
kurie nuveža ir parveža 
vaikus į mokyklas.

Iš kiekvieno šimto trokų 
musų valstijoj 17 yra ant 
farmų. 770 agentų ir par-

Cirkas Atvažiavo!

nigas per daug susibičiulia- 
vo su bolševikiškomis orga- 7”?*, 
nizacijomis ir dirba, kaip
Rusijos imperializmo ben- ?avin.«Ja ^okiis. Laismuotų 
drakeieivis. Komuni štai sofer,ų ,r
bando susirasti talkininku mufų valstlJ°J y|a 13°’690-

EI—B. *• M. ir Basai iki Vietos

Daug Vietos Karams

No. 15

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas

Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVE^ 

BOSTON, MASS.
TeL Common wealth 4>7*

jaunesnių žmonių
iriose. kas su klounais, drambliais.

Publikos buvo nevisai mokytais liūtais ir gudrio- 
maža. bet erdvioj Rindge mis beždžionėmis pasirodys
Auditorijoj ji lyg ir prapuo- Boston Garden

G. Jurėnaitės Vestuvės

Gertrūda Jurėnaitė, žino-
_______. patalpose mos darbuotojos p-nios J.
lė, svetainė atrodė pustušti, nuo šio antradienio iki ge- Tumavičienės duktė, šį sek- 

Korespondentė. gūžės 21 d. kasdien po du madienį išteka už jaunikai-
--------------- kartu, popiečiais ir vaka- čio Mr. Swiek. Tėvai rengia

Sušukavo $1,026.74 Šalpos rais. Pirmadienį po pietų šaunias vestuves.
Darbui cirką gatvėse pasitiko tuks-
--------- tančiai vaikų, kurie gavo

bnerica ’s 
Smartest-
BULOVA

RONAN VPHOLSTERING CO.
112 Pleasant St., Dorchester, Mass.

Telefonas: GEN 7516
Taisoni visokiu rusių senus rakandus.

Imam užsakymus dėl naujų.
Nemokamas apkainavimas. Gvarantuotas darbas.

JOSEPH CIDLEWICZ, Manager

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nue 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto ild 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MA8S.

Rodant Naujosios Angli- progos nemokamai pamaty 
jos kolonijose broliu Motu- ti cirko žvėrelius, 
zų paveikslus Lietuvai
Remti Draugija surinko iš 
geraširdžių lietuvių 1026 
dolerių aukų lietuviams

Padėka M. Olevičienei.

Namų Statyba Neužten
kama

vMassachusetts 
reikia žūt būt 50.000 naujų 
namų jaunoms šeimynoms.

ai
aAMBMCAM < 

17

952»Lietuvis tremtinys, Anta- Bet statyba paskutiniu lai 
tremtiniams šelpti. Pinigai nas Matulis, iš Miuncheno, • ku sumažėjo. Statyba su- 
pasiųsti į BALF šalpos va- Vokietijoj, rašo per Lietu- mažėjo dėl nesvietiškai iš-
-IV v « w o »» 4 V D «-* Al t “Ič r. bnnciilotc ir rirtiČA dtutvRnc rr> Ai — 

ta iš Loveli 32 doleriai. To- nei, South Bostono gyven- kiu budu patenkinti namų 
kiu budu susirinko aukų tojai, už jam suteiktą para- pareikalavimo, nes nieks 
virš tūkstančio dolerių ir vi- mą sunkioje gyvenimo va- nedrįsta namų statyti, kuo
sos aukos eina šalpos dar- landoje. Jo adresas yra mu- met medžiagos ir darbo 
bui paremti. <sų redakcijoj. .kainos taip yra iškilusios.

Ketvirtis & Co.
Watches, Jewelry, Radios 

Electrical Appliances

379 We*t Broadvvay
South Boston, Mass.

GARANTUOTAS DARBAS ANT

Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų
TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ

Radijų, Radio-Fonografų, Elektrikinių ir Garinių 
Šildytuvų bet Kokiam Ruimui. Taipgi 

Prosai, Toasteriai, etc.

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

South Boston Radio Service Center
652 E. Broadvvay, prie Lincoln School

Te.l ŠOU 2446

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2271 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikriaiaų

Valandos:
Nuo 9 ryto Iki 7 vak. kasdiea 
Nedėiiom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTO J AI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON. MASS. 
TaL SOUth Boaton 4618




