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Prisipažino Nužudęs
papildė naują agresiją prieš — - -- •-
savo kaimynus. Rusų oku
puotoj Vengrijoj bolševikai 
padarė perversmą, nuvertė 
valdžią ir pasodino i vai- je

Keturius Vaikus
Praeitą sąvaitę “Keleivy-

____ „ r________  t ” buvo pranešta apie
džios vietą savo Paleckius žiaurią žmogžudystę La- 
ir panašius kvislingus. Ven- peer, Michigane, kur miške 
gri joj per parlamento rinki- buvo nužudei keturi vai- 
mus bolševikai gavo mažai kai. Tuos vaikus nužudė su 
balsų, bet dėka rusų okupa- jais buvęs kaimynų 16 me- 
cinei armijai bolševikų par- tų berniukas, Oliver Ter- 
tija Įėjo į valdžią ir turėjo pening. Jis vaikus nužudė 
ten vidaus reikalų ministe- ir paskui pabėgo, bet praei- 
riją. Turėdami policiją sa- tą sąvaitę jaunas žmogžu- 
vo rankose, bolševikai pra- dys buvo suimtas Ohio val- 
dėjo stiprintis ir rusų pade- stijoj. Policijos apklausinė- 
dami užgrobė į savo rankas tas berniukas prisipažino 
unijas. Vėliau politinė poli- nušovęs visus keturius 
cija pradėjo “valyti’’ armi- Smith šeimos vaikus ir Sa
ją. areštuoti sau nepatinka- kosi nežinąs kodėl jis tą pa
muš karininkus ir parla- daręs. Jaunas žmogžudys 
mento daugumos atstovus, pakartojo policijai iš kelių 
Praeitą sąvaitę bolševikai, kartų, kaip jis nužudė kai- 
rusų durtuvų padedami, pa- mynų vaikus, bet jis visą 
darė perversmą, nuvertė laiką sakosi nežinąs, kodėl 
buvusią valdžią ir valdžiai tą daręs ir nerodo jokio su- 
vadovauti pasodino savo sijaudinimo dėl savo bai
lelę, Lajos Dinnyes, kuris į sios žmogžudystės.
yra aklas rusu įrankis iri -------- -----
bolševikų “bendrakeleiv is” Abd-Kl-Krimas Pa
nori jis sakosi esąs smul- r- ,
kiųju valstiečių partijos na- DeįįO f EiffypMį

liaudininku partijos narys.
Bolševikai Vengrijoj su- vo kabilų ir arabų sukilimui 

laužė ką tik pasirašytą tai- prieš franeuzus ir ispanus

PENKI SUŽEISTI TRAUKINIO NELAIMĖJ

Westem Pacific gelžkelio vienas traukinys nuvažiavo nuo bėgių Kaliforni
joj. Paveiksle matyti apv irtusius vagonus. Penki žm onės buvo sužeisti nelai
mėje. Dešinėj šerifas Al Ayres tyrinėja nelaimės pri ežastis.

Kongresas Svarsto Bilių Apie 
įsileidimą Išvietintujų

Šį Trečirdien; Prasideda Apklausinėjimas — Visos Pa
žangios ir Humanitarinės Organizacijos Stovi už Bilių— 
Prieš Biliu Pasisako Reakcininkai ir Nacionalistai.

Visoj Kinijoj Dideli 
Neramumai

Kinijos didmiesčiuose ei
na didelis studentų ir dar
bininkų bruzdėjimas. Pro
testai eina dėl nežmoniškos 
brangenybės ir maisto tru
kumo. Kinijos policija pas- 
kutiniomis dienomis pada
rė labai daug areštų opozi- 
jos žmonių tarpe ir skelbia, 
kad ji gaudo komunistus, 
kurie nori nuversti naciona
linę vyriausybę. Kartu Ki
nijos valdžio kreipiasi į 
Ameriką prašydama duot 
jai paskolą ukiui atstatyti.

Kinijoj siaučia badas ir 
ekonominė suirutė, pinigų 
vertė visai nusmuko. Ilgas

. . * i |karas ir dabar siaučiantisSabotū- pilietinis karas kraštą pri-
-y/»>•/» krnvfn Cunima vedė Prie visiško bankroto. zato Krašto bylumą Konn,‘nistai šiaurėS Kinijoj!

tikisi pasinaudoti Kinijos

kos sutartį. Jie dar kartą 
apspiaudė šlykščios atmin
ties Jaltos sutartį, kurią jie

Moroke. Franeuzai paga
liau jį nugalėjo ir laikė ne
laisvėje per 20 metų. Jis

padarė su Rooseveltu ir buvo laikomas Reunion sa- 
Churchillu. Rusai išniekino loję, Indijos vandenyne. 
Amerikos garantiias duotas Praeik sąvaitę senyvam 
Vengrijai, kad taikos sutar- maištininkui buvo leista 
tis bus pildoma. Amerikos vykti į Franciją apsigyven- 
valdžia siunčia Rusijai ti. Jis keliavo per Sueco ka- 
griežtą protestą. Anglija nalą ir ten pabėgo iš laivo į 
irgi tą pat daro. Egyptą, kur jam valdžia

Bet iš Amerikos protestų l leido ir net kvietė jį apsigy- 
Vengrijos demokratijai ne- venti. Abd-el-Krimas jau 
bus jokios pagelbos, nes yra senas ir aktingai į poli- 
prieš Amerikos žodžius ru- tiką nebesikiš, bet jo pabė- 
sai atstato savo šautuvus girnas ras didelio atgarsio 
Vengrijoj ir paprastai taip visuose arabų kraštuose.
yra, kad šautuvai, o ne žo- ---------------
džiai nugali. Reikėtų, kad NUSILEIDO PARAŠIUTU 
Amerika nesitenkintų žo- J NEW YORKO GATVĘ
džiais, bet sutiauktų jėgas Parašiutistas karo vetera- 
ir pagrąsytų, tada rusai be- nas D’AtoKco iš Brooklyno 
matant atstatytų V engnjoj i praeitą šeštadienį iššoko iš 
teisėtą tvarką. Bet Amerika or]ajvįo virš New Yorko 
to nedaro, o todėl ir Amen- Times Sq. Jis bandė nusi- 
kos protestas paliks be pa- leigti j Times aikštę ir ke_
sėkmių. krisdamas norėjo nutraukti

Praeitą sąvaitę Rusija paveikslus. Jis paveikslus 
vėl pareikalavo iš Turkijos nutraukė ir saugiai nusilei- 
duoti rusams kariškas bazes j \ew Yorko 44-tą gat- 
turkų žemėje, kad “bendrai Vę, bet kajp tik jis nusilei- 
gintis” nuo kokių tai “pa- do, policija jį suėmė ir nu
veju”. Turkai reikalavimą varė pas teisėją už leidimą- 
atmetė. • si į miesto gatvę be leidimo.

Iš Irano praneša, kad ru- Kokios jo nuotraukos išėjo 
sai ten rengia naują “suki- parašiutininkas dar negavo 
limą” Azerbeidžano pro- nė pats patirti, nes pirma 
vincijoj. Jei Irano vąldžia turi atpakutavoti už nusi- 
neduos rusams aliejaus, ru- leidimą į gatvę be leidimo.
sai grasina sukelti 15,000 
jų pačių apginkluotų “par
tizanų” Azerbeidžane ir 
atskirti tą provinciją nuo 
Irano.

“Keleivis” visada yra gera

Prezidentas Truman pasi
rašė bilių, kurs skiria 350 
milionų dolerių pagelbai 
užsiniams kovai prieš badą. 
Prezidentas kartu davė įga
liojimus Valstybės sekreto
riui G. C. Marshall patvar

dovana draugams ir pažįsta*, kyti, kaię tie pinigai bus
miems. Ufeokykit Ji saro arti- skirstomi ir kas juos skirs- 

tys badaujantiems kras-
miesiemcf tams.

Italijoj Susidarė 
Nauja Valdžia

Italijos naują valdžią su
darė A. de Gaspari, kuris ir

Mainerių Derybos 
Su Darbdaviais 

Nutruko Atstovų rūmų darbo ko
misija skelbia, kad Ameri-

vidaus sunkumais ir įsigalė
ti visoj Kinijoj.Ik. vic \jaapaLi, ii ,, _ • • v,„._ II11SI it StS.eiUia, Kilti Alliei I-

pirma vadovavo valdžiai. Į P Si kos komunistų partija 1941
buvo sukėlusi strei-l ...

komunistai ir socialistai. Ją Xios dartn.'XX M Allis-Chalmers dirbtuvė-1 IndlJOS Partijos sud^ daugumoje katah-^^l^ SSperN^ MHwaukee mieste, su!
tikslu trukdyti karo laivyno! Negali Susitarti
užsakymų išpildymą. 19411 . -------- ..
metais, iki Hitleris užpuolė1 §ią sąvaitę Indijos sosti- 
Rusiją, komunistai Ameri- nėj Delhi eina svarbus pasi- 
koj visomis jėgomis trukdė i tarimai tarp indų partijų ir 
krašto gynimą ir tuo tikslu Anglijos. Anglai sutinka ir 
kurstė, kur galėjo streikus, i nori tuoj pat perduoti val- 

susilauks griežtos opocizi- ““inpri,, Kada Hitleris užpuolė Ru- džią patiems indams, bet
jos. Italijoj dabar daromas ™ knkb iii nouda komunistai persi- indų tarpe nėra susitarimo,
pirmas bandymas valdyti ir prkdėjo Priešingumai tarpe mago-
kraštą be komunistų ir be tuoj pat reikalauti “antro metonų ir indusų yra tiek

kai kartu su demokratais ir
liberalais. Nauja vyriausv- , , . . , .
b« tikisi gauti pritarimo fykla J "»>•

- - neriai tun su darbdaviais

duoda visas kasyklas ka-

parlamente, kur dešiniosios
partijos žada balsuoti už su^tarti dė! naujos darbo 
vyriausybę. Bet iš darbinin- sutarties. Derybos ėjo, bet 
kų partijų nauja valdžia Jos praeitą šeštadieni nu- 

- - truko. Darbdaviai sako,

socialistų.

Per Šventes Žuvo 
500 Žmonių

reikalauja pakelti jų uždar
bius 30 nuoš.. arba po 35 
centus į sąvaitę. Į ginčą ža
da įsikišti valdžia ir tarpi-
tensXrtisJei tai^enos^" Didžiausias Priešas valdžios Anglija siūlys In- 

. 1RPys 1 a- diia padalyti j dvi dalis—
gali kilti mainų streikas.

fronto”. dideli, kad mažai tėra vil-
___________ | ties sudaryti vieną valdžią

n - .i » visai Indijai. Jei indai ne-Polsevizmas Dabar <raiės susitarti dėl vienos

_____ : diją padalyti į
Praeitą sekmadienį New^nd’^ “ Pahktaną.
“arfcaktoriSŽ lie" j40 LEN££LCMJVYKO

xander Kahn kalbėjo Bos-! ______
tone, kur buvo minimas 50 T

Kada Sovietų delegacija metų to dienraščio sukaktu- „A. < .į-jL-i,, iš
nės žuvo dvejose orlaivių ^al?k®s.* "m?™0 V-ėS' A- Kahn./ake, ilidziau- Europos atvv)(0 40 |cnĮ{aj.
nelaimėse New Yorke ir pnęmiescio 1 nsboiy mies- sias civilizacijos pnesas da- čj J į ,
Brainbridge, Md. 50 žmo- tai delegacijai pa- bartiniu laiku yra1 bolseviz, . Kana<U kur i(į ,1]rbf
nių nuskendo, 41 žmogus dova,noį° .dxl Jęr?^nlv’ ^u; mas. Per karą, kada teikėjo aU(jinyčioje. Mergaitės vyk- 
žuvo baisiame vėsule. kuris !los ka Lenino sumušti Hitlerj. kovą prieš
siautė kai kuriose vakarinio b.u.te lr s?lde b°lsevizmo ku- bolševizmą reikėjo padėti j 
valstijų vietose ir-kiti žuvo t.®!0.Auką. elegacija su salį, bet dabar su tuo pne- 
kitokiose nelaimėse. Dau- d!d®.1.lu, d?!*"®™ j3? re- ai vęl reikia vesti kovą. Žy- 
giausiai auku, kaip visada. Lkvijas; issiveze į Rusiją dų _ Forvvard yra socialis- 
buvo ant kelių. Aukų skai- Rade>° •' minties dienraštis ir
čių padidino dvi skaudžios Dabar paaiškėjo, kad ru- jis nepailstamai vede ir ve- 
orlaivių nelaimės. sų išsivežtieji pečiai visa, da kovą prieš diktatūros

nebuvo Lenino, bute, nes idėjas. Dėka to dienraščio
------------------ vokiečių bombos Lenino pastangoms žydai Ameri-

KUR DĖSIS TELEFONU *?.uvusi ' i— i_ i - • i t • ”
DARBININKAI? C1US lsdauzc- Geraširdžiai prieš bolševizmo kenksmin- 

anglai rusams davė du ki- gas idėjas.
--------- tus pečius. Sako, tokios fal- ---------------

šyvos “relikviios” negalės SENA MOTERIS PERŠO-

Per Memorial šventę ir 
per praėjusį sąvaitgalį A- 
merikoje ant kelių ir įvai
riose nelaimėse žuvo 500 
žmonių. 275 žmonės buvo 
užmušti ant kelių, 95 žmo-

‘LENINO RELIKVIJOS’
KURIŲ LENINAS NE

MATĖ.

. Po telefonų darbininkų darvti stebuklų.. 
ir tarnautojų streiko telefo-

VĖ VAGI
nistai po visą Ameriką ELEKTROS GAMYKLA Gary, Ind. praneša.
smarkiai diskutuoja klausi 
mą, ar neatėjo laikas tele
fonų darbininkams prisidė
ti į CIO ar A. Darbo Fede- 
raciią. Daugumas darbinin
kų linksta sudaryti vieną 
industrinę uniją ir prisidėti

sta į Kanadą iš pabėgėlių 
stovyklų Vokietijoje. Sako, 
vėliau atvyks dar 60 mer
gaičių ir jų tarpe bus ir lie
tuvaičių.

DIDELI AREŠTAI FRAN- 
KINĖJ ISPANIJOJ

kad ten Mrs. Maude Harri
son, 60 metų amžiaus mo-'40 žmonių. 

Norvegijoj. Vinstra elekt- teriškė. peršovė jauną vagį.
GILIAI PO KALNŲ

Generalisimo Franko po
licija praeitą sąvaitę visoj 
Ispanijoj padarė didelius 
areštus opozicijos tarpe. 
Tarp kitko policija susekė 
vieną spaustuvę, kurioj bu
vo spausdinamas monarchi- 
stų laikraštis “Barrendero”. 
Susekus spaustuvę suimta

Šį trečiadienį, birželio 4 
d. atstovų rūmų teisių pako- 
misijoj (judiciary subeom- 
mittee) prasideda apklau
sinėjimas liudininkų dėl 
Stratton biliaus. Tas bilius 
(bilius H. R. 2910) numato 
įsileisti į Ameriką per 4 
metus 400,000 išvietintųjų 
žmonių iš Europos. Jei bi
lius butų priimtas, daug ir 
benamių lietuvių iš Euro
pos galėtų atvykti į Ame
riką.

Už bilių pasisakė Valsty
bės sekretorius generolas 
George C. Marshall. Dar 
praeitą sąvaitę G. C. Mar
shall pareiškė darbininkų ir 
tikybinių organizacijų at
stovams, jog jis nori, kad 
bilius butų priimtas. Jis sa
kė : “Mano nuomone, iš
sprendimas tos tragiškos 
padėties, kurioj atsidūrė iš
viete ntiej i žmonės, reikalau
ja, kad demokratiškos šalys 
bendrai atidarytų duris ir 
suteiktų prieglobstį tiems 
žmonėms. Virš to, aš ma
nau, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės turi imti va
dovavimą tame reikale”.

Už bilių jau pasisakė di
džiosios darbininkų unijos, 
už jį pasisakė bažnytinės 
organizacijos ir įvairios pa
žangios ir humanitarinės 
grupės. Prieš bilių viešai iš
ėjo “Amerikos Revoliucijos 
I)ukterys”, legionieriai ir 
kitos nacionalistinės orga
nizacijos. Biliaus priešinin
kai sako, kad Amerika jau 
yra “prisotinta” ateiviais ir 
nebegalės daugiau jų “su
virškinti”. Tie žmonės ty
čia užmiršta, kad vien 1907 
metais per vienus metus į 
Ameriką atvažiavo 1.285.- 
000 žmonių ir visi buvo 
“suvirškinti”, o dabar sako, 
kad Amerika ir per 4 metus 
nebegali įsileisti net trečda
lio to skaičiaus žmonių!

Apklausinėjime dėl bi- 
iiaus priėmimo liudys Illi
nois kongresmonas. Wil- 
liam G. Stratton, kurs tą 
bilių įnešė svarstyti, atsto
vas nuo “Federal Council 
of Churches of Christ”, vy
skupas W. T. Mullon nuo 
katalikiškų organizacijų ir 
atstovai nuo kitų humanita
rinių, kultūrinių ir sociali
nių organizacijų.

Lietuviai po visą Ameri
ką siunčia savo kongresmo
nams laiškus kviesdami pri
imti tą bilių.

REIKALAUJA ĮVESTI 
KARIŠKĄ APMOKYMĄ

ros kompanija stato vieną kurs įsibriovė į jos krautu- Anglijos vyriausybė sky- 
elektros stoti giliai kalnuo- vę ir norėjo ją apiplėšti, rė 98 nedideles dirbtuves, 
se, 3000 pėdu po kalnu vir- Mrs. M. Harrison mėgsta kuriose dirbs apie 10,000 
šune uolose. Nauja elektros šaudymo sportą ir visada karo invalidų ir paliegėlių, 

prie CIO unijų centro. Bet gamykla galės pagaminti rraktikuojasi šaudyti į tai- kurie iš karo priežasties ne- 
ir A. Darbo Federacija da- per metus 180.000 kilouatų kyklį. Kada priėjo šauti va- gali dirbti normališko dar- 
ro žygius patraukti telefo- elektros. Dirbtuvei pastaty- gi. ji neblogai pataikė, iš bo. Dirbtuvių gamyba bus 
nų darbininkus į Federaci- ti reikia kalnuose išsprog- trijų šūvių du kliuvo vagiui. įvairi, bet darbas bus tvar- 
jos eiles. Ginčas dar nėra dinti daug turelių ir pra- Vagis dabar gydosi ligoni- komas taip, kad jį galėtų 
išspręstas. j vesti kelių. i nėję. įdirbti ir paliegėliai.

Prezidento paskirta civi
linė komisija tyrinėjo Ame
rikos apsaugos klausima ir 
paskelbė savo išvadas. Ko
misija reikalauja, kad A- 
merikoj visi jauni vyrai bu
tu priverstinai apmokomi 
ginklą vartoti. Apmokini- 
mas tęstųsi 6 mėnesius sto
vykloj ir paskui šešius mė
nesius kurioj nors ginklų 
rūšyje. Šiais metais kongre
sas vargu išspręs tą klausi
mą.
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APŽVALGA i

turi tokią šlykščią vergiją 
ir žmonių išniekinimo sis-

-------- temą, kaip milioninės pri-
Maskvos radio praneša, verstino darbo stovyklos, 

kad Sovietų Rusijoj panai- Ta vergijos ir negirdėtos 
kinama mirties bausmė, prievartos šalis yra Sovie- 
Vietoj mirties bausmės ru- tų Rusija. Ir lyg tyčia tos 
siški teismai skirs 25 metus vergijos šalies budeliai gar- 
priverstino darbo stovyklo- šiauriai giriami savo “hu- 
se. Ar šita Stalino “malo- maniškumu”.
nė” lies ir politinius pra
sikaltėlius, ar tiktai krimi
nalistus, iš pranešimo ne
aišku. Atrodo, kad mirties 
bausmė nebebus taikoma ir 
politiniams prasikaltėliams.

Pagarsėjęs Stalino bude
lis, Andriejus Višinskis, ku
ris apsiputojęs reikalavo 
mirties bausmės “pasiutu- 
siems šunims” Bucnarinui.
Zinovjevui. Kamenevui ir 
kitiems bolševikų vadams, 
dabar “Pravdoje” rašo ši
taip apie mirties bausmės 
panaikinimą:

“Dekretas (apie panaikini
mą mirties bausmės) atiden
gia naują lapą Sovietų valsty
bės istorijoj. Sovietų valstybė 
tęsia nenuilstamą kovą už de
mokratijos reikalą, už stipri
nimą visuotinos taikos ir sau
gumo visoms tautoms... So
vietų tauta pasitiks šitą didelį 
įvyki socialistiniame humaniš
kume su dideliu pasitenkini
mu. Tai duoda naują įrodymą 
apie Sovietų valdžios stipru
mą, apie masių prisirišimą 
prie tėvynės ir prie Sovietų 
valdžios, kuri su pasitikėjimu 
žygiuoja po vadovybe didžio
jo mokytojo Draugo Stalino, 
į vis naujas ir naujas perga
les”.

Mes davėme ilgą ištrau
ką Višinskio giesmelės apie 
“socialistini humaniškumą" 
ir snviotu “Hemnkratiia”.— -r - --- -

Sovietų režimas yra kru
viniausias žmonijos istori
joj. Bet to režimo budeliai 
ir propagandistai giriasi 
pasauliui savo žmoniškumu 
ir progresu, savo

BUDELIŲ “HUMA
NIZMAS”

tija ir taikingumu.
Tikrenybė su tuo “huma

niškumu” yra visai kitoki.

PRALAIMĖJIMAS 
PERGALĖJE

Šiame “Keleivio” nume
ryje mes skelbiame Jono 
Valentukevičiaus laišką iš 
Anglijos. Jonas Valentuke
vičius yra vilnietis lietuvis. 
Kada į Vilniją atėjo rusai 
1939 metais, jie be jokios 
kaltės jį suėmė ir “nuteisė” 
aštuoniems metams į sun
kiųjų darbų katorgą ir iš
siuntė į Sibirą. Ten jis var
go iki 1941 metų vasaros, 
kada rusai Lenkijos pilie
čius pasižadėjo paleisti iš 
koncentracijos stovyklų. 
Buvo paleistas ir Jonas. Jis 
stojo Į lenkų armiją ir su ta 
armija padarė fantastišką 
kelionę per karštuosius 
Pietų kraštus, per žiaurius 
karo mušius Italijoj, per 
baisųjį. krauju apipiltą* 
Monte Cassino ir pagaliau 
pasiekė pergalės ir atsidūrė 
Anglijoj. Bet namon į savo 
tėviškę jis negali grįžti, nes 
jo tėviškėj ir šiandien yra 
rusai, kurie, kaip ir 1939 
metais, žmones persekioja, 
tremia į Sibirą ir laiko pa
vergę jiems nepriklausomą 
kraštą.

Jonas Valentukevičius yra 
gyvas pavyzdys, kaip ga
lingosios pasaulio demo
kratijos ginklais karą lai
mėjo, bet_ politiniai jį pra
laimėjo. Pergalingas demo
kratijos kareivis, apdova
notas karo kryžiais, pasi
žymėjęs mūšiuose, perėjęs 
ugnį ir vandenį, po perga- 

demokra- ne§a^ grįžti į savo na-
mus, nes namuose sėdi pik
tas priešas pavergėjas. Ko
ki tai “pergalė”, jei perga-

negu Višinskis sako. Tikre-' Įet0Jams nevalia savo tėvų 
nybė yra ta, kad Rusijai i gyventi Kpr
reikalingi yra priverstino i keturios laisves , jei 120 
darbo vergai. Milioninės!žmonių Europoje 
prievartos darbininkų ma-in.etul? Paci°? paprasciau- 
sės stovyklose (14 milionų.S1OS.pagrindines laisves 
vergų!) miršta, kaip musė- ran}lai gyventi savo namuo- 
lės. Mirštantiems pakeisti se be svetimo jungo ir oku- 
reikia naujų vergų. Todėl Pan*-° sauvales.
Stalinui daug pelningiau
yra visokius tikrus ir taria
mus prasikaltėlius siųsti į 
priverstino darbo stovyklas, 
kaip juos žudyti. Stalino 
“humaniškumas” reiškia, 
kad iš nuteisto žmogaus 
pirma bus iščiulptas visas

KARAS KARTAIS 
LAUKIAMAS”

jo darbingumas ir tada jis šitaip:

Viename laiške iš Lietu
vos, kurį per neapdairumą 
įdėjo bolševikų “Vilnis,” 
žmogus iš Lietuvos rašo

PATARĖJA TELESKOPŲ STEBI SAULĖS UŽTEMIMĄ
g?

Kaip priešlėktuvinės kanuolės teleskopai nustatyti į saulę daro nuotraukas 
saulės užtemimo. Amerikos mokslininkai vyko į Braziliją stebėti visiško sau
lės užtemimo, kurs ten buvo geriausiai matyti. Tai buvo gegužės 20 d. Nuo
trauka padaryta Brazilijos kaimelyje, Bacaiuva, kur buvo susirinkę daug ste
bėtojų iš įvairių šalių.

Per Ugnį ir Vandenį

Kas Savaite
Liūdnas Minėjimas Į nacių kalėjimuose ir kuris

Į i. a-™; abuvo skaitomas rezistenci-I Pereitą penktadienį Ame- herojumi, pasmerktas 
į nkos žmonės vėl atžymėjo įal_ti įRi g galvos> už 
I savo tradicinę sventę-kapų jisJbuvęs amisovie-
i puošimo dieną. tiško nusistatymo. Kitas
| Amerikonams P F* z1' parlamento atstovas Sch- 
noma kaip Memonal Day wa kuris buvo vienas iš 
ir Decoration Day. . kurie priešinosi jau 1938

Ne tik Amerikoj J1 J^vo metais nacįų invazijai, da- 
atzymeta. Toli uz jos ribų ^ar j)UV0 sučaudytas už tai, 
šiemet buyo sakomos jaudi- Ra(J itarė Kremliaus
nancios kalbos uz tuos, ku- pomikai” 
rie žuvo musių laukuose,'*' Komenįarų nereikia. Be
kovodami uz Amenkos ir ^evįj.ų dominuojama Praha 
viso pasaulio laisvę bei tai- į vjrto enjne kopija staliniš-

» Taip palengva išvietintų- 
jų skaičius eina mažyn. Bet 
taip skirstant išvietintuo- 

’sius, stipresnieji ir galintie- 
Vilnietis lietuvis rašo sutikau čia lietuvaites, at- ji dirbti sunkius darbus bus 

‘Keleiviui” iš Anglijos. Štai vežtas iš Vokietijos, kurios išvežioti po įvairius kraš-, . • •---- 1 j-ii j.us, o Rag bug (Jaroma su
seneliais, paliegėliais ir jau
nimu? Kur jiems reiks dė
tis?

Atsakymo į tą klausimą

ką jis sako trumpai apie sa-!t dirba anglų džiovininkų li- 
vo pergyvenimus karo lai-' goninėse. Perskaitęs laik- 
ke: | raštj joms siuntinėju, tai jos

Gerbiama “Keleivio” re- negali atsidžiaugti ir atsi- 
dakcija, dėkoti. Su “Keleiviu” iki.

Aš, lietuvis, Jonas Va-J mirties nesiskirsiu, liksiu jo j neturi niekas. Geriausias 
lentuke vičius, paeinu iš len-1 skaitytojas. Sudieu. {sprendimas butų, jei Ame-
kų okupuotos Lietuvos. J Jonas Valentukevičius. i rika atidalytų plačiau duris

galės mirti prievartos darbo 
stovyklose, kada jo darbo 
jėgos bus išsemtos ir kada 
jis bus atidavęs savo pra
kaito sunkią duoklę Stalino 
“humanizmui”. Toki yra 
tikra to dekreto prasmė.

Iš esmės dėl mirties baus- 
piės panaikinimo tenka pa
sakyti, kad daugelis šalių 
jau senai yra mirties baus
mę panaikinusios, bet jos 
visai nesigiria ypatingu hu
maniškumu. Tarp kitko 
mirties bausmė buvo panai
kinta carų Rusijoj, ji yra 
panaikinta Portugaliioje. 
Panamoje, Puerto Rikoi, 
Peru, Urugvajuje, Brazili
joj, Kosta Rikoje, prieška
rinėje Rumunijoj, San Do
mingo respublikoj, Vene- 
cueloje, Olandijoj, Norve
gijoj, prieškarinėj Latvijoj, 
Liuksemburge, Švedijoj ir k. 

Iš Amerikos valstijų mir-

“Tuo Lietuva baisiai nuken
tėjo: daug žmonių išžudyta,
daug sunaikinta sunkiai su
krauto turto ir gyvybių. Nuo 
okupantų rankos nukentėjo ir 
Raulinaičikės. Marcelės Rauli- 
naičikės vienas vaikas buvo 
baisiai nukankintas: kankin
tojai nupiaustė nosį. lupas, 
akis gręžė, odą rankų iki al
kūnės lupo. kol jis nuo kanki
nimų mirė. Medžiai prie kurių 
kankinamieji buvo pririšti gal 
iki trijų metrų aukščiau krau
jais aptaškyti. Magdės Rauli
naičikės nušovė vyrą ir sūnų 
(tą vieną ji turėjo), vieną vir
tuvėje, kitą sukniubusį ant 
slenksčio.

“Rašau tau liūdnus dalykus. 
Tik kažin ar suprasit. Jus ten 
Amerikoje sėdėdami nieko ne
nusimanote. kad karas kartais 
laukiamas ir nebaisus, kai jis 
neša išvadavimą iš priespau
dos. Tai jau aš kartą paty
riau...”ties bausmę yra panaikinu 

sios sekamos: Maine, Mi- 
chigan, Minnesota, North Pavergti žmonės laukia 
Dakota, Rhode Island, Wis- karo, kad juos išvaduotų iš 
consin. ; vergijos. Laiško rašėjas sa-

Daug šalių panaikino kosi pats patyręs tą lauki- 
mirties bausmę, bet tiktai mo jausmą. Patirti tą jaus- 
viena šalis pasaulyje dabar mą jis galėjo tiktai per pir-

ką. Deja—
Virš du metai kaip baigė

si antrasis pasaulio karas ir 
—tas pasaulis neturi nei 
taikos, nei laisvės... Milio
nai žmonių dar gyvena 
anoj pusėj “geležinės už
laidos”; ten viešpatauja 
smurtas ir badas!

Liūdnas, tikrai liūdnas 
kraitis tiems, kurie žuvo 
kovodami už Atlanto Čartą 
ir Keturias Laisves...
UNRRA Galas, Kas Toliau?

Yra gyvų daiktų, kurie 
nežinojo ir niekada neži
nos, kada pasibaigs jų gy
venimo kelionė. Bet yra 
vienas sutvėrimas, kuris 
jau žino savo galą.

Tai išgarsėjusi UNRRA 
—United Nations Relief & 
Rehabilitation Administra- 
tion. Birželio 30 d. ji baigia 
“gyvuoti”, kitaip sakant, 
uždaro savo “biznį”.

Garbingam tikslui kurta 
ji betgi skandalingai gyve
no; taip skandalingai, kad 
tik retas galės tart gerą žo
dį už ją. jei nenorės apsi- 
meluoti ir veidmainiauti.

Skandalingo gyvenimo 
čiukurą UNRRA buvo pa
siekusi tada, kai prie jos 
vairo stovėjo visus kami
nus išlandęs liberalas La- 
Guardia.

UNRRA džiauna pančia- 
kas—kas toliau?
Tarybų Lietuva “De Facto”

Chicagos komunistų “Vil- 
burge; nies” burdingierius L. Pru-

Musų Kelias”, sąvait- seika savo viernuosius ši- 
raštis, leidžiamas Dillinge- taip informuoja: 
ne; J “...Britanija pripažino de

Tėviškės Garsai”, lietu-'facto Tarybų Lietuvą ir ki-

kos Maskvos.
“Dvi birbynės, vienas tonas, 
“Tenai Moskva, čia Praha; 
“Kas negroja kaip jo ponas, 
“To nusirita galva”...

Bus—“Susplėšyta Taika”
Francijos politikoj įvyko 

naujas pasisukimas. Jos už
sienių reikalų ministras Bi
dault jau žino, kad “ketu
rių didžiųjų” konferencija 
Maskvoje nedavė lauktų 
pasėkų. Ateityje francuzai 
turėtų daugiau bendrauti 
su Amerika.

Be to, Bidault nedaug 
laukia ir iš busimosios “di
džiųjų” konferencijos Lon
done. Jis sako:

“Jei bus susitarta dėl Vo
kietijos, tai bus susitarta ir 
dėl visko. Gi jei nebus susi
tarta dėl Vokietijos, taika 
bus visiškai suplėšyta—pa
saulis gyvens naują avan
tiūrą”.

Dėl rekordo reikia paste
bėti, kad Bidault dar nese
nai tampė maskviniai kata
likiškas striunas — patai
kavo Maskvai ir vengė nu
sikalsi Vatikanui.
Jau Yra “Missing Linkas”

Lietuvių komunistų fiu-uiIT7IK5 UIIIIUU. LkIISVC-

je”) praneša tokią naujie- 
1 ną:

“Labai toli pietų Afriko
je žmonės atrado liekanas, 
kurios labai panašios į žmo
gų, bet dar labiau panašes
nės į beždžionę... Mokslo 
vyrai tuos suakmenėjusius 
palaikus studijuos ir jieš- 
kos garsiosios ‘nesuranda-

pabėgėliams ir tremtiniams 
atvykti į šią šalį. Čia jie ga
lėtų kurtis, kaip kūrėsi ir 
visi kiti ateiviai. Dėlto rei
kėtų, kad Amerikos kon
gresas priimtu Stratton bi- 
lių. * N. Y.

1939 metais, pasidalijus vo-'1947 m. gegužės 24 d. 
kiečiams su raudonaisiais 
Lenkiją, patekau raudonų
jų globon. Jie tuoj įžiūrėjo _____
manyje politikantą, kad aš Į mėnesio gale UN-
Lenkuos laikau prigulėjęs RRA bai ia sav0 §arb J; 
pnę Įegaliska, veikusių lie- ,iela sJ tini T|utu
tuviskų organizacijų. Taigi, pPaMgaiy Organiia c i j a i 
mane are.tovo a nuteik (mf,j žmoJnių 
Mtuoniems metam,. ■ globoti. Vien Vokietijoj yra
« d«rb,» ® ««« 600 UNRRA išlaikomų sto-

Kilus* karui tarp vokiečiu' ao» pu?^ tviskų iaik
ir raudonųjų, aš, Šaipo Lėni Z£ ? 1O'kijos pilietis, buvau paliuo- • • į L “Lietuvių Žodis", sąvai-
suotas iš Sibiro katorgos ir. tinis ,aikraštis leidžiamas
turėjau pasilikti arba' rau-! lr ItallJa su Detmolde;

UNKKA GALAS

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Gavome iš Vokietijos di-

donųjų piliečiu, arba stoti!20^®/™?"1’*- tarne vra! ‘‘žib“riai”: . lietuvių są- 
i Unin, - j • 131 Pe , * a! vaitrastis, leidžiamas Augs-225,000 žydų ir gana daug, ’į lenkų kariuomenę.

Sutikau geriau stoti į len
kų kariuomenę negu pasi
likti raudonųjų rojuje. Su 
lenkų kariuomene perke- 
liavom Persiją, Palestiną, 
Siriją, Egyptą ir Italiją ir 
pagaliau atsidūriau Angli
joj. Italijoj perėjau sun
kiausius karo mušius, o 
ypač prie Monte Cassino, 
Ačiū Dievui, išlikau 
kelis kartus už pasižymėji
mus mūšiuose buvau apdo
vanotas lenkų ir anglų kry
žiais, bet kas iš to, į tėvy-

ypač Austrijoje, yra vokie
čių iš Balkanų šalių. “Išvie- 
tintųjų” masę sudaro len
kai, Baltijos kraštų žmonės
(lietuviai, latviai, estai),L.sąvaitraštis, išeina Sch- 
ukramai, jugoslavai, arba t Weinfurte ir 
žmonės iš rusų okupuotų! “Mintis”, tris kartus per
kraštų.

.UNRRA paskutinius ^a- 
vo* ^yvayfcne- račttesjus dėjo 

’ visas pastangas išvietintus 
žmones “repatriuoti”. UN
RRA viršininkai nesigailėjo: 
pažadų, nevengė grasini- 

badinimo ir visokių

sąvaitę išeinantis lietuvių 
bendruomenės laikraštis, 
leidžiamas Memmingene.

nę F-įžti negaliu. Semkis 
metus negirdėjau lietuvių ,- .ryn-ngų,’ R 
kalbos! Bet ant šią praeitą tmtuoslus žmones 
Kalėdų švogeris man už-
prenumeravo jūsų laikraštį, 
kurį aš dar namuose prie 
lenkų kelis kartus pas kai
myną mačiau. Labai esu 
juo patenkintas, tik visų 
numerių negaliu gauti to
dėl, kad mane, kaipo dar 
kareivį, pervežinėja iš vie
tos į vietą, čia jau esu ket
virtoj vietoj. Dabar gal ir 
vėl išvažiuosiu į kitą vietą, 
bet prašau permainyti ad
resą, kaip jį paduodu že
miau.

Už laikraštį švogeriui vi
sada busiu dėkingas. Kas 
nėra buvęs vienas tarp sve
timų, tas negali suprasti, daryti1 X * • T 1 • • J • A • T JJ 1

išvarius; 
j jų kilimo kraštus. UNR
RA leisdavo rusų agentams 
lankyti išvietintųjų žmonių 
stovyklas ir daryti tremti
nių ir pabėgėlių apklausi
nėjimus. Rusų agentai sten
gėsi stovyklose priveisti sa
vo provokatorių ir šnipų, 
kurie irgi dėjo pastangas, 
kad išvietintieji žmonės 
grįžtų po Stalino globa.

Dabar ir UNRRA-os vir
šininkai ir tos vyriausybės, 
kurios už UNRRA clarbą 
yra atsakomingos, sutinka, 
kad visų išvietintų žmonių 
jokiu budu nebus galima 
grąžinti namo. Ką su jais

ką tai reiškia negirdėti sa
vo kalbos ir negauti savo 
spaudos. Jūsų laikraščio 
perskaitęs nenaikinu, nes

mąjį bolševikmetį, nes kito 
laiko “karo laukti” Lietu- 
voie nebuvo. Prie vokiečių 
nebuvo reikalo karo laukti, 
nes karas tada ėjo. “Vil
nies” žiopli redaktoriai ne

iš dalies į tą klausimą at
sako didelis darbininkų tru
kumas visuose Europos 
kraštuose, išskyrus Vokieti
ją. Anglija dabar nutarė 
kas mėnesį imti iš pabėgė
lių stovyklų po 15,000 žmo
nių į įvairias dirbtuves ir 
anglių kasyklas. Belgija su
kelia išvietintųjų tarpe 20,- 
000 angliakasių- Francija__ V •dasigalvojo, ką laiško rašė- irgi verbuoja žemės ūkio 

jas tarp eilučių sako ir pra-' darbininkus ir mainerius iš
leido didžiausią Stalino re-, vietintųjų tarpe. Kanada 
žimo kritiku, koki tik gali ieško išvietintųjų taiye 
būti. Vergija yra šlykštes- medkirčių, mainerių ir ze- 
nė ir už baisų karą. Įmes ūkio darbininkų-

MUŠ REKORDĄ

mos grandinės’.”
=WiWir»ME d,S-

turime. Jį galime ir pavaiz
duoti, šitaip:

Jis labai panašus į žmo- 
j. gų. bet iš arčiau žiūrint1— 
dar panašesnis į stalinišką 
kvislingą...

Mr. Bimba, tik pažiūrėk į 
veidrodį!
Tai Bent Šlavė—143,000!

Buvusis kongreso “ser- 
geant-at-arms” ir jo banko 
reikalų tvarkytojas Ken- 
neth Ronney turi bėdos. Jis 
nuteistas kalėti, nuo vienų 
iki trijų metų.

Kongresas pasigendąs 
143.000 dolerių.

Ronney savo bylą ape
liuoja, o tuo tarpu iškelta 
viešumon, kad ne jis vienas 
tuos pinigus šlavėsi; buvę 
ir du kiti.

Lietuvio patarlė sako, 
kad svetimo naudą visi vel
niūkščiai gaudą.
Geriau Mirtis, Ne “Rojus”

Netoli Nonvich’o, Angli
joje, šiomis dienomis pasi
korė lenkas lakūnas, Sta- 
nislaw Ch lošta.

Pasikorė tik dėl to, kad 
bijojo grįžti į Stalino len
kišką rojų. Paliktame rašte
lyje Chlosta sako:

“Aš norėčiau grįžti pas 
savo sūnų ir gimines, bet aš 
nenoriu žūti Rusijos kalėji

kas... Išvada labai aiški... 
Tai skrepliuosis dabar Gri
gaičiai, Šimučiai ir visa ta 
kompanija ant britų dar- 
biečių valdžios!”

Niekas dar nesukonkura- 
vo Pruseikos. Skreplevimo- 
si maratone jisai vis išeina 
pirmuoju. Budinga tačiau, 
kad jis nori būt pirmasis ir 
apgaulėie. Anglijos darbie- 
čių valdžia nėra pripažinusi 
bolševikų smurto Lietu
voje !

Begėdis.
Sugavo Retą Paukštį

Washingtone buvo pa
gautas retas paukštelis — 
Carl Aldo Marzani, alias 
Tony Whale.

Marzanis buvo gavęs at
sakingą darbą viename fe- 
deralės vyriausybės depar
tamente. Savo aplikacijoje 
jis tačiau melavo, kad nėra 
buvęs ir neesąs komunistų 
partijos narys.

Melas turi striukas kojas. 
Išaiškinta, kad Marzani 
priklausė komunistų parti
joje ir kad ten buvo žino
mas kaip Tony Whales. Ir 
daugiau. Jis uoliai platinęs 
stalinišką “literatūrą.”

Prisiekusiųjų teismas tą 
paukštį pripažino kaltu. 
Bet jis nenori pasiduoti — 
apeliuoja.

Marzani ir kiti jo rūšies 
tipai — Roosevelto “eros” 
produktas.
“Laisvoji” Čekoslovakija

Vienas laikraštis gavo

Jaunas veteranas lakū
nas, 24 metų amžiaus W. R.
Hancock iš Arkansas, ren
giasi skristi perdirbtu karo 
orlaiviu vienas. Jis nori su- iš Čekoslovakijos šitokią ži- 
mušti žuvusiojo Wiley Post nią:
rekordą skridimo vienam “Socialistų vadas Stri- 
aplink pasaulį. , brny, kuriam teko sėdėti

me ...
Kitais žodžiais, geriau 

mirtis Anglijoj, o ne “rojiš
kas” gyvenimas Stalino pa
stumdėlių Lenkijoje.

Ak, taip: lenkai komuni
stai jau bumoja “fašistą 
pasikorėlį”, bet patys neai- 
skubi į “rojų”.

St Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Kriaučių Vakacijos ! Buvo Šaunu* Bankietas

Gegužės 17 d. A. L. P. 
Kliube buvo bankietas Juo
zui Zakarauskui pagerbti. 
Susirinko nemažai žmonių. 
Kaip paprastai valgė ir gė
rė, o paskui kalbas kalbėjo, j

J. Zakarauskas yra A. L. t 
P. Kliubo gaspadorius ir J 
geras biznierius, visi kliubo 
nariai sutinka, kad jis yra 
savo vietoje. Kažin kodėl 
bolševikai ypatingai jj gy
rė, kaipo “visai nepamaino
mą” žmogų, na o kada Za
karauskas buvo pirmą kar
tą renkamas kliubo gaspa- 
dorium, tai komunistai 
prieš jj vedė agitaciją ir 
baubė, kaip Pruseikos ir 
Bimbos choro baubliukai.

Vakarienėj buvo ir dai
nų. Tik negerai buvo, kad 
toastmeisteriu buvo paskir
tas visai savo darbui nepri
augęs žmogus Kreivėnas. 
Jis vietoj vadovavimo ban- 
kietui kaž kodėl panorėjo 
“eiti ant kritiku” su kitais

Daugelis musų kriaučių 
teiraujasi, kada gi bus tos 
kriaučių vakacijos? Jos 
prasidės su liepos trečia 
diena ir tęsis iki liepos 14 
dienai. Kriaučiai teiraujasi, 
ar jie gaus šiemet dvi są- 
vaites apmokamų vakacijų. 
ar tik vieną? Aišku, gaus 
tik vieną sąvaitę.

Daugelis kriaučių, kurie 
mainė per metus kelias vie
tas, tai jie nežino, iš kur jie 
gaus apmokėti už vakaci- 
jas. Reikalas yra toks. Ku
rie mainė darbo vietas kon
traktinėse dirbtuvėse, tai 
turi tuojaus po vakacijų 
matyti savo lokalo “biznio 
agentą” ir jam priduoti, 
kur ir po kiek laiko dirbo.
“Biznio agentas” išpildo tą 
visą ir priduoda “collect- 
ing agency”, iš tos įstaigos 
kiekvienas tokis aplikantas 
gauna atmokėti vakacijas.

Jeigu žmogus yra mainęs 
darbavietes, kurios yra “in- 
side shop”, tai tokie nariai 
tankiausiai negauna savo 
vakacijų, nes “inside shop” 
nemoka j “agency”, o patys 
apmoka tiesioginiai savo 
darbinin kams vakacijas.
Tarpe unijos ir drabužių 
fabrikantų yra susitarimas, 
kad jeigu “inside šapoje” 
darbininkas išdirbo 9 mė
nesius, jis gauna pilną są-
vaitę vakacijų. Bet jeigu dai'n“™' f'.‘Mili,““ J.‘ Naii- 
darbininkas pameta darbą, 
kad ir vieną sąvaitę prieš 
vakacijas, — nustoja vaka
cijų.

Metai vakari joms užsi
dirbti skaitosi nuo liepos 
pirmos iki liepos pirmos.
Jeigu kas per visą metą 
vietoje neišdirba nė trijų 
mėnesių, tai irgi nelabai 
gauna vakacijas. Tankiai 
žmogus jieško vakacijų ir 
nežino tų visų virš nurody
tų taisyklių. Jei dėlto ne
gauna vakacijų, tada kei
kia uniją, o daugiausiai, su-'

NUŠOVĖ “KONKUTEN TĘ” IR PATENKINTA

Mrs. Philomene Scavone (dešinėj) šypsosi nušovusi dviem revolverio šūviais 
savo “konkurentę”, Mrs. Margaret Tannazzo (kairėj guli negyva). Ta trage
dija įvyko Brooklyne. Ž mogžudė sako, ji labai patenkinta nušovusi savo prie
šininkę, kuri buk tai viliojusi jos vyrą ir vedusi jj iš gero kelio... Nušautoji 
Tannazzo buvo dvejų vai kų motina.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malones kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš

ko j imu pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieško ir iš kur.

Račkauskas Antanas, gyv. Phila- nas, gyv. New Yorke. -
deipnijoje.

Kainys, Alesius, iš Kruonio vai.,
Kauno ap.

Kakšttus Edmundas, gyv. Chica
gos opylmkėje.

Rakštyte Zuzana iš Žagarės.

rupesnių ir darbų. Dabar čiai nupasakojo tremtinių Ambrazienė; Po $1 auka-
"eiti ant Kritiku" su Kitais laikas apie Pagalvoti, šalpos reikalingumą ir sun- vo: A. Liudvinaitienė, K.
kalbėtojai* Gavosi kvaito1 nam?s. daba.r -vra re!' bukię’ ra«‘no visokiais Lenorth, J. Bundonis. A.
KaiDetojais uavo-j Kvailas kalingas kai kurių pageri- budais tremtinius gelbėti. Lngšiu« B Žemeikis —L
dalykas. Argi Brooklyno nįmų, reikia šis moder. Paskuį kalbėjo Lindeno Biekšienė, B. Marcinkus,
kliubas neturi kulturinges- 
nio žmogaus paskirti j to- 
astmasterius? Kam gadinti 
žmonėms gerą nuotaiką su 
tokiu netikusiu bankieto 
vadovu. Juk atėjome j tą

nizuoti. Be tokių pataisy- miesto majoras H. Roy V. Plungienė, A. Pilipaitis,
mų biznis eina mažyn ir Wheeler, jis ragino visus A. Strazdas, J. Malinaus-
mekas nesupranta, kodėl lietuvius gerai susiorgani- kas, J. Plungis, B. Sebec-
taip yra. Paslaptis yra visai zuoti ir sakė duos leidimą kienė, K. Shukienė, V. Gu-

vanovu iuk aieiomp i t? PaPrasta- jaunieji eina ten, surengti Lietuvių Dieną zevičius, J. Yadinkus, A.
vaaoyu. buk atėjome j tą t kur patalpos yra moderms- “Tag Day”, tai sakė turėsi- Yurshius A Tureeh I Bu-
n^Krehrėno^k^riv?1 kreiva° lkes"ės’ ^raže?nės’ kur jie te pasekmes aukų rinkime. Į zunas, H. Marozas/S.’ Du- 
liavimn klausais t Kren a" i randa sau artimesnę aplm- Publika j j palydėjo gausiu kar. Su smulkiais viso labo

vTkarienėi Kražiai na J-ai?ni ^5?°-^ dauT PloJimu- Toliau kalbėjo žy-*$74.90.
va^nenej gražiai pa gjau ir pinigų įleidžia, tai mus kalbėtojas, miesto adv.) Dar reikia pažymėti, kad

jie ir biznį pakeltų, jei juos Lewis Winetskv. kuris la 
prie namo pritrauktume, bai jautriai apibudino šal- 
Taigi, pagalvokime apie tai pos reikalingumą ir ragino 
visi- . _ tėvus, kad musų jaunimas I

Musų svetainė yra musų privalo su mumis dirbti šį' 
pasirodymo ir musų kultu- tautos gelhėiimn darbą. p 

Musų miesto lietuviai tu- ros įstaiga. Jei kas pas mus aš, sako, jų čia'nematau! 
retų džiaugtis, turėdami to-į atvyksta, mes visada nusi-( Kalbėjo svečia? nesenai 
kią gražią svetainę, kuri įvedame svečius parodyti, atvykęs iš Vokietijos kun. 
yra pastatyta jau 25 metai," ’ ~
851 Hollins st. Visi turėtu
me būti dėkingi tiems dar

vaika ir Bekeris su Vede- 
giu. Narys

BALTIMORE, MD.

nę statė.
Pastatymas ir įrengimas 

lietuvių namo kainavo 300,- 
,- uv. . ,000 doleriu. Prieš 25 metus 

prantama, khuva biznio Į buvo labai dideli pini-
agentui , kad jis neisko-| j jr tokją sumą sukelti 
įekuvo priklausomas yą.-.guv0 galim* tikui

kokį gražų namą Baltimo- J. Klumbis, nušvietė ką lie- 
rės lietuviai sau pastatė, tuvių tauta vra nukentėjusi 
Pasirūpinkime, kad tas na-. karo metais ir dar nėra ga- 

buotojams, kurie tą svetai-fmas ir ateityje butų lietu-* lo tom kančioms, nes iš- 
-x-x’ ' visko gyvenimo centras. j blaškyti po visas pasaulio

Me-lis. ' šalis ir tik broliai amerikie-
---------------- ! čiai gali pagelbėti tremti-

LINDEN. N. J. , niams Europoje. Jo kalbai 
žmonės pritarė. Kalbėjo

įdėjus
Pradžia Darbo

Iškilmingas BALF vajausRacijas Kiek teto patirti, atidarymas6 ivy^o sekma
tuom'U? ieicu viskas'oaslJe pini?al?s .suk.eltl. buvo Į dienį, gegužės 18 d. Lietu- 
tUOja, tai jeigu L a. P^‘ ' nnrdavinėiami šėrai. vė- viii T.aicvėc Pu r L-n Šulais

Žaliuvienė - šneiuerytė Marė, iš 
Dainių, gyv. Bostone.

Žalnieraitis Antanas, gyv. Chica
goje, brolis Bernatavuie •a*»A>.

žalnieraitis Kazys.
Žarskus Antanas, iš Sabaliūnų Į km., Andrioniškio vai.

tartieni- 
Viekš-

Rekis, Albertas, gyv. Bostone. ------ --------------- —-
Riatsevicius - Kimaus Jonas, spė-1 Žastartas Juozas ir Žast 

| Vilčikauskaitė Stanislava, išjamai gyv. Clevelande.
Rimkiene - Motuzaitė Antanina, 

iš Kuioiskes km., Upynos parap., 
■skauuviKs v., gyv. Cincagoje.

Rimkus - KmiKevicius jonas, spė
jamai gyv. Cievelande.

Rinkevičius V incas, iš Mariam- 
poles.

R-dzevičius Antanas, sun. Vinco, 
gyv. I'oringtone.

Sadauskaitė ivazimiera ir Marcelė 
iš Lojo kaimo.

Saniiinini.as Antanas, gyv. Nia
gara Kalis, N. Y.

Sajauskas Juozas, iš Tauragės, 
gyv. CChicagoje.

Sakalauskai? Juozas, iš Panevė
žio, sun. Adomo.

Sakaiaussas, vaikai jau mirusio 
Kazimiero Sakalausko, kuris buvo 
kilęs iš llginniKų km., Merkinės v., 
.Alytaus ap.

Šaka.auskienė ;Agota, gyv. Broo
klyne.

Saukus Antanas, gyv. Ansonia.
Saukus Pranas ir Saukienė Ona, 

gyv. vVashingtone.
Sėesnolevicius (Schesnol), Liuta- 

veras.
Senikienė Barbora, gyv. Water- 

bury.
Svatikaitis Jonas, gyv. Holyoke, 

Mass.
C Skerienė Marijona, gyv. Scranton, 
Pa.

Skrebutėnas Jurgis, iš Kukučių 
km., Tverečiaus vai.

Slavickas Jonas, Juozas ir Vincas, 
iš Islandžių km., Šeštokų v., Ma- 
liampolės ap., gyv. Philadelphijoje.

nių, Mažeikių ap.
Žemaitukė Pranciška, iš Karališ- 

kių km., Kidulių v., Šakių apskr.
Arbačins kienė Magdė ę&osnans- 

kaitė ? ) ir šeima.
Abračinskis Jonas ir Juozas.
Abramavičius Pranciškus, iš PKn- 

gių km., Girkalnio vai.
Adomunas, iš Vaižgų km., Šedu

vos v., Panevėžio ap.
Albat, Friedrich, Leo ir Berta ir 

Albataitė Mary, gyv. Brooklyne.
Andriušis Antanas, iš llgakiemio 

km., Kauno ap., gyv. Brooklyne.
Aniolaitė Ieva, ištekėjusios pa

vardė nežinoma.
Ardavičius Aleksandras ir Mateu- 

šas, iš Kalnaberžės km., Surviliškio 
vai., Kėdainių ap., gyv. Chicagoje.

Arnastauskas Vincas ir žmona, 
gyv. Seattle, Wash. ar Chicagoje.

Astrauskai iš Raudėnų apylinkės, 
Šiaulių ap.

Audenis Kazimieras, is Kauno, 
gyv. Brazilijoje, Rio de Janeiro.

Avižius Jonas, gyv. Chicagoje.
Babinskas Antanas, gyv. Cnicagoj.
Bačiauskas Juozas, gyv. Philadel

phijoje.
Balcerait (Balcereitienė) Ottilija, 

Balcerait Marija, Ottilija ir Elena, 
gyv. Philadelphijoje.

Balčiūnienė Domicėlė, gyv. Ba- 
yonne.

Balinonė Stasė, iš Bališkio km., 
Rozalimo vai., Panevėžio aps.

Baltrušaitis, iš Griškabūdžio km., 
ir vai., šakių ap.

Baltrušaitis V incas, iš Bliuviškių

BALF 132 skyrius turi na
rių 38, kurie sumokėjo po 
$1 ar daugiau metams.

. . -km., Griškabūdžio v., NaumiesčioSmetonis Jurgis ir Petras, iš Lm-;ap ^,v Waterbury. 
dikų km., Jurbarko v., Raseinių ap., Baiukonienė - Beržaitytė Marta, iš 

Smilingienė Agota ir Smilmgis t Taurajfės ap., gyv. 7445 American 
Jonas, is Juodeikių km., Plungės v., aveDetroit, Mich. 
leisiu ap. • . . ..J Bartaška Jonas, iš. Kauno, gyv,

Smtaite Antanina ir Sofija, iš \v i n tiso r, Conn.
Kuršėnų v., Šiaulių ap. Barvidas (Barvidai), iš Papilės

Stankevičius Aleksandras, iš Tu-;vaj, Šiaulių ap. 
riškių km., Krosnos v., Mariampo- Į Barysas Vaclovas, iš Kasčiūnų k„ 
lės ap., gyv. Philadelphijoje. Merkinės v., Alytaus ap.

Staiinskienė Petronėle, iš Vilka-Į Benešiunas Antanas ir Benešiunai- 
viškio ap., gyv. Pittsburghe. Į tg Ona, jš Mauručių km., Veiverių

Steponaitienė (Adomaitienė)- Ja- vaĮsč.
Bingelis Jurgis P., iš Purplių km.,J. J. Liudvinaitis, pirm kelaitytė Magdalena, ir jos vaikai1 Strazevicius Vladas, is Šiaulių, Merkinės v., Alytaus ap.
Bluzgaitė Emilija, iš Klaipėdos ir

Radviniškio, gyv. Brooklyne ar Phi
ladelphijoje. ”

Bulotaitė Marija, iš Lukošių km.,

gyv. Chicagoje
Survila Petras ir kiti, iš Pasva- 

vio m., Biržų ap.
Svotelytė - Kasperavičienė (?) _______  ___

Uršulė, iš Bajorų km., Vilkaviškio: Skriaudžių parap'
ap., gyv. Scranton, Pa. (?) Į Cesnaitė Katrė ir Magdalena, ište-

PtuvuoSo 91 94 rlrl Aio šalkus Stella, iš Plungės, Telšių ėjusių pavardės nežinomos, iš Žir- ueguzes CIO. Ciajapskr. [ niškių km., Javaravo v., Mariampo-
buvo surengta trijų dienu | Sareika Petras iš Bagdanomų k.; ,es apskr.
tontinin ir 4oir.ii' Sareika Steneck ir Kazimiera, is, Česnulevičius Juozas ir česnulevi-tautmių ŠOKIU ll uainų; Maskausčiznos dv. Į čienė Ona, gyv. Athol mieste.
Šventė. Dalyvavo visu Ame-i Sarfeterią (Scharftter) Fricas, Dabulevičius Andrius.

j i- • • * . • • gyv. Cleveland, O., ir Hermanas ir J liagvs Jurgis, iš šlepščių kaimo,likos dalių ir visų ateivių; Jurgis, gyv. Pittsburghe, kilę «f Biržų vai.
grupių Šokikai ir daininin-' Matuliškių km., Vilkaviškio ap. • Dainauskienė Barliora, gyv. Chi- 

T i i. • >• i šermukšnis Antanas, iš Miškinių l cagoje. _ *kai. Lietuvių liaudies SO- km., Debeikių vai. Pa raškė vičius Kazimieras, iš Pa-
kius ir dainas atstovavo dvi Šeštokas Josephina, iŠ Miežiškių 

km.. Raguvos v., Panevėžio ap.
Šiaučiūnienė - Sližytė Marijona, 

iš Kiškelių km., Utenos ap., gyv.
New Yorke.

Simulaitis Juozas ir Šimulaitės 
ir iš Chicagos dalyvavo ŠO- Mariia ir .Elena vaikai Prano, kuris
L’ibn rriuirtS A

5T. LoUiS, Mu.

Tautinių Šokių Švžntė

grupės: iš Bostono dalyva- 
dar p. J.' V. Čižauskas iš1™ p-nios O. Ivaškienės ve- 
Elizabeth. N. J. ir p. K. Le- (lama tautinių šokių grupe 
north. vietinis. ,r K manos dalvvavo so-, »1 J kilęs iš Sintautų v., Vilkeliškių km.

Tarp kalbų Darata že- K?
’ km.Viskas Das'J ’ ~ . t, . P m Vvtailtn Ripliaiaus Slekytė Anastazija, istekej

f. .1 i - ! pardavinėjami serai, ve- vių Laisves Parko Salėje, meikiute, 6 metų mergaite ma P; Vytauto mena jaus. pavar<)ė nežinoma, iš oškabaiių
Hau, baigiant svetainę sta- Skyriaus komitetas išstatė į pasakė eiles “Pasveikini-' j A^1 L PasiL°de ' KrtVČnTo™. i«unijos nan yra 

visuomet savo vakacijas 
gauna. Bet jeigu žmogus 
nei vienoje vietoje neišdir
bęs per metus 3 mėnesius, 
ir dar dirbęs “inside shapo- 
se”, ar ten, kur ne Amalga- 
meitų unija kontroliuoja, 
suprantama, tokis unijos »26 377 52 
narys negauna savo vaka-I Sįo,os 'įaigiamos mokž.

ti. Per porą metų svetainė 
Daugelis kriaučių nori bus visai išmokėta. Tuo 

žinoti apie kiek laiko jie
gali turėti vakacijas. Tas 
priklauso nuo pačios dirb
tuvės. Pereitą metą dauge
lis musų kriaučių turėjo va
kacijas dvi sąvaites. Gal 
būt ir šiemet laikys tiek 
pat. Tik suprantama, reikia 
vienodai kiekvienai dirbtu
vei nusitarti. Jeigu dvi, tai 
dvi. Arba atbulai.

Kriaučius.

nau, kjnji nuliu te uao , pasakė iv. o * . vnv.i.. ji ; Vj,,.*’,, cn arnviui?; lip ' Šliogerytė - Kryžienė Ona, iš V
tyti, buvo vėl užtraukta di-; Amerikos ir Lietuvos vėlia-! mas” ir “Motinėle tu Bran- ' .I7 .a &.j. .. į nių, prašo atsiliepti jos gimines.
HziU nask-nla Rpt nPr 251 vac TčUlmp „vorloin cVv_ n Ona Vpnskhltė, tUVlskaiS Šokiais ir dainele-) Stulas Jonas, iš Raudonės i

Šliogerytė - Kryžienė Ona, iš Var-

nevėzio, gyv. Chicagoje.
Daukintienė Petronėlė, gyv. Ba-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama Ir “Keleivis” 

pavieniais nameliais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTEK, MAJ38.

delė paskola. Bet per 25 j vas. Iškilmę pradėjo sky 
metus gero šeimininkavimo, riaus pirm. J. J. Liudvinai- 
svetainės skolos liko išmo- tis pakviesdamas visus šu
kėtos ir dabar, priėmus pra
eitų metų apyskaitą, sve
tainė beturi skolų tiktai

n Ona Vpn«killtp tuviškais Šokiais ir dainelė-1 Stulas Jonas, iš Raudonės vai., 
mis. Bostoniškiai pasirodė'- RasS„SasP’Kazys, iš Naujavalakių 
J irmą dieną, trečiadienį ge- km., Krosnos v., Mariampolės ap.,

gioji , 
skambino pianu.

Per prakalbas buvo ren
kama aukos. Aukavo:

gyv. Philadelphijoje.
Švabe (Schwabe, Vilhelmas, brolis

Eduardo, vedęs Emą Hermanaitę,
chicagiškiai dalyvavo irgi abramteAiJsUAnKtln^' iš šlapikų 
iš dvejų kartu šeštadienio km., Seirijų parap., Alytaus ap 
gegužes 24 d. programoje. a; ė3 * ’

Bostono Šokikai Šoko Tanckienė - Martanavičiutė Kazi- 
Kalvelį, Kepurinę, Mikitą mTar'aškevičiutėfaTeresė, iš Kunigiš- 
ir Jonkeli; Chicagos grupė

nežinoma.
Lenciūgėlį, Oželi, Blezdin- Trumpaitis Ignacas, kilęs nuo Ra- 

P seimų, gyv. Scranton, Pa.gėlę, Aguonėlę, Rugučius, Tylertas Adolfas, Augustas, Jonas 
ir Liudvikas, iš Ropinės km., Erž-

gūžės 21 d., popietiniame 
ir vakariniame programe, ostoti. Buvo sugiedota Ame

rikos ir Lietuvos himnai,* Levvis Winetsky $15.00; 
vadovaujant komp. J. V. Moterų Sąjungos 53 kuopa 
Čižauskui. Paskui skyriaus $10.00; H. Roy Wheeler 
pirm. pasakė trumpą kalbą $5.00; J. J. Liudvinaitis 
ir pakvietė kalbėti p. K. $5.00; A. P. Butvidas $4;
Baltramaitį, BALF Centro Po $2 aukavo: F. Kairevi- 

žvilgsniu viskas atrodo ge- atstovą. Jis kalbėjo anglis- čius, L. Dambrauskienė, V. “ .'-'n,1,caf.os
rai. Bet dėl še; linkavimo kai ir lietuviškai; gana pla- Karpienė, 0. Žiurlienė, M. (P'.era.1.t^' nt
reikia pareikš’ šiokių tokiųj ' T^nc.cel. Ozel, Rlezrtin-
abejonių. Š mininkavimo'
didelis trukumas atrodo 
tas, kad į vadovavimą musų 
namui nėra įleidžiama nau
jų, jaunų jėgų.

Kada įvyksta metinis šė- 
rininkų susirinkimas, tai 
direktoriai būna išrinkti iš 
senųjų šėrininkų. Pernai 
susirinkime stebėjau daug 
senukų ir senelių, jie mitin
ge visai nekalbėjo, atrodo, 
kad iie nori būti visiems 
geri ir nenori perdaug “ba- 
deriuotis”. Renkant direk-J 
torius tie žmonės sako: 
“palikim senuosius direkto
rius”! Ranku pakėlimu se
nieji ir pasilieka iš metų į 
metus, o naujų ir jaunų jė
gų namo vadovavime nepa
sirodo. Aš patarčiau vi
siems šėrininkams pagalvo
ti apie įtraukimą i namo va
dovybę naujų jėgų, kad 
musų lietuviškas jaunimas 
susirištų su lietuviška veik
la ir nenutoltų nuo musų

SUSIVIENIJIMAS LIETLVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių pdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000.000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $1'M).OO iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už i^zamina- 
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre
suodamas :

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

Kubilą ir Malūnėlį
Liaudies šokių festivalis

sutraukė daug žmonių ir 
buvo tikrai amerikoniško 
užsimojimo. Per tris dienas, 
kiekvieną popietį ir vaka
rais, publika klausėsi ir ste
bėjo įvairiausių dainų ir šo
kių iš visų Amerikos kam
pu ir visų tautinių ir etni
nių grupių. Negrų, meksi
kiečių, lenkų, franeuzu, lie-. • c *1 a . • . uriHjnas Aiiuunan,tuvių, ispanų, Skotu, airių ir Roję, gyvenęs iki 1931 m. Lietuvoje.T ? A 1 • A 1 * i A? ? ___________ 2  ..A. M: *> rv D« i uo t

vilko v., Tauragės ap., ir Tylertai- 
tė Ona, visi gyvena New Yorke. 

UIrich Julius, brolis Adolfo. 
Umaras, Zidaras, iš Armališkių 

km., Užpalių v., Utenos ap.
Umbrasas (ar Imbrasas) Antanas, 

iš Pabaisko vai., Ukmergės ap., 
žmona Ona ir vaikai Antanas, Bro
nius, Jonas ir Jurgis.

Uosis, gyv. Bostone, turi mėsos 
prekyba, lankėsi Lietuvoje, Palango
je ir kitur.

Urban Alfons - Albert, iš Silago- 
lio km., Panevėžio ap., gyv. Pitts- 
gurghe. •

Urbanavičius Kazys, spėjamai gy 
veno Philadelphijoje.

Urbonas Alfonsas, gimęs Ameri-

kitų kitokių tautinių grupių 
dainininkai ir šokikai paro
dė įdomesnius jų tautinius 
šokius ir dainas. Negana to,

Raseinių ap.. Raudonės vai
Vaidely* Jonas, ieško savo giminių

ir pažįstamų. Jis yra augęs ir mo
kęsis Brooklyne, sūnūs Antano ir 
Agotos Jankunaitės Vaidelių.

Vaitkunas Jonas, gyv. Holyoke,
gelžkeliečiai, maine ri a i, JI^įiuka8 Antanas> i4 Trak„ ap. 
medkirčiai ir kaubojai Varnagirienė - Kalėdaitė Ona, i
demonstravo savo ypatin- Liv.ik7i^M,rpiuS* “šPBųrok.- 
gas dainas ir sokius. Tikrai raiščio km.. Merkinės vai., Alytaus. 
,Vencius, brolis Petronėlės Lišaus- UŽ. įmojimas buvo didelis, kienės, kuri seniau gyveno Chicagoj

Korespcnd entas. Voilius Dian (Jonas), gyv. Bronx. 
_______________________ ______ Ymelis Adolis ir Martynas.

Zlatkus Juozas, iš Rokiškio ap.
<!/• i • • »» _!• Zlatkus Juozas, iš Moškėnų km.,Keleivyje naudinga yra Rokiškio ap., gyv. Chicagoje.

yonne. . .
Deringas Gustavas ir Liudvikas,

gyv. Philadelphijoje.
Domeika Antanas, iš Ežeriukų k.,

Sintautų v., Šakių ap., jo žmona 
Kaunaitė ir vaikai, gyv. PiLtsburgire-, 
kur turi saliuną.

Gabraitė Pranė, iš Pagiegalių vk4 
Panevėžio ap. *

Gordona.4 Aleksandras ir Leonas, 
iš Skuodo.

Gotautaitė Viktorija, iš Pumpėnų 
vai., Panevėžio ap.

Grecay Mrs., is Kėdainių m., gyv. 
Brooklyne, lOOth st.

Grigas Andriejus ir Martynas, iš 
Pagynevio km.. Ariogalos v., Kėdai
nių ap., gyv. Chicagoje.

Gruodis Stasys, iš Nemunaičių 
km.. Miroslavo v., Alytaus ap., ir jo 
vaikai, gyv. Pittsburghe ar Pittsto- 
ne. .....

Gudaitytė Veronika, iš Agurkiskes 
km., Kažlų-Rudos vai., Mariampolės 
apskr. .

Gudonis Ignas, iš Širvintų.
Gylys Juozas, Jurgis ir Simanas, 

iš Jurginiškių km., Garliavos vai., 
Kauno ap., gyv. Chicagoje.

Hochleitner Albertina, gyv. Phi
ladelphijoje.

Kinas v įadas, iš Verikauskų km., 
Šiaulėnų v., Šiaulių ap., gyv. Chi
cagoje.

Juodžiukynas Juozas, Kazys ir 
Mikas, gyv. netoli Chicagos.

Jurėnas Petras.
Jurevičienė - Petkevičiūtė Teodora 

iš Jonaičių k., Telšių ap., gyv. Brock 
ton, Mass.

Kairys Ignotas. Kazimieras ir 
Kostas, iš Rokiškio.,

Kairys Jurgis, gyv. Newark.
Kajokas Martynas, iš Tribarčių 

km., Liubavo v., ir jo vaikai, gyv. 
New Yorke ar Chicagoje.

Kaminskas, giminaitis Antano 
Brazdžiūno, kilusio iš Pakruojo vai., 
Šiaulių ap.

Kasparavičienė Barbora. ir jos 
sūnūs Jonas Kasparavičius (Kas- 
perl, vaistininkas (drugist), gyv. 
Boston, Mass.

Katilius Vincas, iš Mariampolės 
apskr.

Kaušinytė Marija, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, iš Širvintų m., Uk
mergės ap.

Kenigaitė Mina. ištekėjusios pa
vardė nežinoma, ir jos dukretys Ve
ra ir Zelma, gyv. Clevelande.

Kesler (Navickas), Pranas^ jj Vi
deikių km., Mosėdžio vai., Kretingos 
a p., gyv. prie New Yorko.

Klaas - Šeflerytė Liskė, Crmtisno 
žmona, iš Grinaičių km.. Kidulių v., 
Šakių ap., gyv. Scranton, Pa.

Klastauskas Kazimieras, prašo at
siliepti gimines ir pažįstamus, kilu
sius iš Papilės vai., Šiaulių ap., ypač 
iš Vilimų ir Barvidų šeimų.

Jieškomieji ar apie juos žinantieji
daryti visokius biznio skel
bimus ir pa j ieškojimus.

ikiškio ap., gyv. Chicagoje. diesKomieji ai »i<ir
Zuikienė - Buzaitė Marija, iš Ka- maloniai prašomi atsiliepti: 

lesnykų km., Simno v., Alytaus ap., Consutate General of Lithuama 
jos vyras Juozas buvo laivo kapito- 41 W. 82nd st., New York 24, N. T.
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Maikio su Tėvu
Laiškai i s Vokietijos Dažnai spaudoje pasiro

do žinių šmeižiančių mus, 
kad esame tinginiai, neno-: 
rime dirbti ir tt. Tąi yra
melas. Mes nesame tingi-Kur prof. A. Voldemaras dar išsibarstys? Ar tiems _ ___  ___  ______

a j t? t -• , ^barstytiems lietuviams ne- niai ir norime dirbti
Adv. F. J. Bagočius mums, teks pergyventi knygos al-

pridavė įdomų laišką nuo 
pabėgėlio A. Voldemaro, ______

...Atlanto Čarta mums že- 
dėjo laisvas tėvynes, žadėjo

kuriame rašo įdomių žinių “Gyvename Pusbadžiu’* : apsaugoti nuo teroro. Baltų
apie profesorių Augustiną iš vieno laiško, rašyto tėvynės ikišiol pavergtos ir
Voldemarą, .savo laiku pa- adv. F. J. Bagočiui apie po- J°se siaučia svetimųjų tero- 
garsėjusį Lietuvos diktato- bėgėlių ir tremtinių maiti- ras- Kad negrįžtame į savo 
rių. Laiške tarp kitko sako: nimosi padėti, paduodame tėvynes, mes esame viso- 

...Kaip įdomią smulkme- šias ištraukas: kiais budais terorizuojami,
ną galiu pasakyti tai. kad] ...Žmonės, nori kur nors UNRRA pasidarė nebe šal- 
tuo metu (1939 metais— greičiau išvažiuoti ir prade- Pos organizacija, bet lyg 
Red.) birželio mėnesį pro- ti šiokį tokį pastovesnį gy- butų musų priešų įnspiruo- 
fesorius (A. Voldemaras) venimą. Gyvename pusba- ta ir dažnai elgiasi taip, 
parašė Vidaus reikalų mi- džiu... Žmonės daugumoje kar^ musų gyvenimas butų 
nisteriui Skučui laišką, ku- apsirengę tais pačiais dra- pasunkintas, o ne paleng- 
riame prašė leisti jam iš iš-jbužiais, su kuriais iie buvo vintas...
tiėmirnp grįžti Lietuvon, atgabenti j Vokietijos pra- Vokiečių neapykanta 
nes girdi, niaukiasi dangus monę dirbti ar į koncentra- ieš užsįeniečius yra dar 
V. grertsalt prasidėti karas, cijos stovyklas. Is Įvairių didesnė ncj prie Hitlerio. 
Šis laiškas tuometiniams gautų skuduru per UNRRA Jic ncapykanta žiuri j 
valdovams sukėlė smagų oaugelis pasidarė šiokius ympriL-iP a ;,, ą anglim ir 
juoką dėl profesoriaus fan- tokius darbo drabužius. Da- francuzuSi sugalvodami fan- 

o.ka* rugsėjo mene- bartmiu laiku dauvebui tastiškiausius šmeižtus. DP 
SĮ Vokiečiai paskelbė Len- pradėjus dirbti buvo isdalv- yra labiausiai nekenčiami, 
kams karą. tai užčiaupę lu- ta kanski batai ir pirštinės, Naujiejį Vokietijos politi

kai viešai daro pastangas 
mumis nusikratyti. Tą pati 
mes matome ir jaučiame su
sidurdami su atskirais vo
kiečiais. Užuojautos jie 
mums neturi. Mums ateities 
Vokietijoj nėra ir nebus...

V. Saudargas.

SPRĘS PALESTINOS KLAUSIMĄ

—Sei, Maik, kur taip bė- iš vienos pusės, tai atsuk ir 
gi galvą užrietęs? antrą pusę. O jeigu kas mes

—Mokyklon. tave akmeniu, tai tu mesk
—Iš mokyklos duonos jį pyragu”, 

nevalgyysi, vaike. Verčiau —Olrait. Maike, o ką ta-
pasišnekėkim apie šio svie- vo razumas sako ant to?
to neteisybes. —Mano nuomonė tokia*

—Ar tėvą n \el kas ap- ^ve; Gyvenk padoriai, kitų
suko- x , neskriausk, bet žiūrėk kad

—Kur čia tau neapsuks. jr taVęg njekas neskriaustų, 
kad- visą-Ameriką valao Priešinkis išnaudojimui ir 
sukčiai. Ve, nuėjau vakar kovok uį savo teises. Šitai 
nusipirktu steiko, tai prašu kovaj nebūtinai reikalingi 
dolerio uz sv arą. Tik tu pa- inkiaj ar akmenys. Gali- 
nuslyk, . doleris uz svarą! * a Rovoti žmoniškesniais
Juk tokį pisiuką as prar/- budajs: streikais, protes- 
ciau ir da nevalgęs busiu.

• i • i LZtir*, minimai;:, m įvirta, uNa, tai kiek man re keti tajT) tojįau<
praspendyt, kad geiai j a- —Maike, tu moki gražiai
valgyt* .. nukalbėti, bet aš tau pasa-

—Tas tiesa, teve, pragy- kySju kad tavo roda nevi-
venimas labai pabrango. j. -- •

pas, nes visuomene jiems 
priminė profesoriaus įspė
jimus...

Nuo 1930 metų profeso
rius pas mane gyveno, iš 
mano buto buvo patupdy
tas kalėiiman ir mano pa 
stangomis ir po mano para
šu. lyg koks daiktas, iš ka
lėjimo man buvo išduotas 
su tam tikromis sąlygomis 
Taigi jo pergyvenimai ne
galėjo nepaliesti ir manęs 
ir tuo budu jis man pasida
rė artimesnis nei brolis. Pr 
'’štrėmimo sovietais aš vė1 
susirašinėjau, bet vokie
čiams okupavus Lietuvą ry
šiai nutruko ir dabar nebe 
turiu žinių apie

bet su jais viešose vietose 
nasirodyti pavojinga, nes 
kariška polįcija pamačiusi 
dažnai atima ir gali būti 
paleistas viduryje gatvės 
be batų. Žmonės taupo 
kiekvieną skudurą, nes jo 
netekus nebėra vilties gauti 
pakaitalą...

Kinietis Dr. Victor Hoo (kairėj) ir meksikietis Dr. 
Alfonso Garcia Robles vadovauja Jungtinių Tautų 
komisijai, kuri vyksta į Palestiną “ištirti padėtį vie
toje”. Jie ir jų bendradarbiai turi parvežti iš Pales
tinos pasiūlymą, ką daryti su tuo kraštu, kad ir žy
dai ir arabai butų patenkinti.

MARGUMYNAI
“Linco Teismas” , ninku ekspedicija pasiekė 

‘Bausmė be teismo spren Į tą vietą, kur meteoritas įs-
dimo” Amerikoje yra vadi- 

JieĮnama “Lynch law”. Tas 
vardas paeina nuo vieno 
amerikiečio teisėjo ir mili-

muko giliai į žemę. Betyri
nėjant buvo surasta ne ma
žiau 800 skeveldrų, kurios 
atšoko nuo didžiojo akmens

cijos pulkininko vardo, jam bekrentant žemyn ir 
Charles Lynch, kurs gyve- atsidaužus į žemę.
no 1736-1796 metais. i -----------

C. Lynch 1780 metais, Nauja Spalvuota FotMi
tindamas taikos teisėju ir grafija
milicijos viršininku, suareš- Hollyvvoodietis Richard

.. . . .. _--------7---- . .. .j tavo ir sukišo į kalėjimą Thomas išrado naują būdą,
Lietuviai Turėjo Gerą Nuo- baste į Lietuvą ir čia apsi- Bedford apskrityje, Virgi- kaip traukti spalvuotas fo-
monę Apie Save, o Todėl gyveno.^ Jo vardas vėliau nijoj, daug “sąmokslinin- tografijas. Jo išradimu jau

ir Savo Kalbos Nebojo buvęs iškreiptas į Palemo- kų” ar susibaudėlių, kurie naudojasi South Bend, Ind.
ną. Iš to Palemono kilę Lie- buk tai rengę maištą prieš laikraštis “Tribūne”. To

Lietuviai ir Romėnai

Dėl to ir streikų Amerikoj 
taip daug.

—Aš, Maike. streikams

sada išeina ant gero. Ve, 
anąsyk tu man patarei iš
imti pinigus iš tomeičių ke-

visada buvau priešingas, ba •no. Taigi aš tavęs paklau-
buntavoti... Tu*-Pr*es Poru> ba" pasakiau apie tai Sčeslyvos 
tahky tikėjimas draudžia; £merties Su5aidės marSai.
ale kaip dabai ziui .u, tai kak Sakau, nešiu savo skar- 
streikuoti reikia. bo kita’p ka j Į,ynUą q jįs sapo į™ 
pelnagrobiai paskutinę sku- w įia Pavo 'e bankj’ 
ią žmogui nuluptų. rius gersį» jje bagoti ir be

—Kaip matau, tai tčvrs to. Verčiau, sako, nupirk 
jau virsti į bedievius. pante gero snapso, tai išsi-

—O, no, no, Maike! Star- gersim ir žinosim, kad ant 
šas vyčių generolas savo svieto gyvenam. Išg’r'm 
dūšios velniui neparduos, vieną pantę, išgėrėm k’tą. 
Aš nebuvau ir nebusiu b > ir pra^ėrėm visus pinigus, 
dievis. —Čia ne aš kaltas, tėve.

—Bet tėvas kalbi bcdto- 9 T .•škai —O kas? Jeigu ne tave
rodą. mano pinigai ir šian
dien butu buvę seif tomei- 

—Tas labai a’šku. tėve. c’1-1 . -
skelbia, kad kiek- Pad,Pt Jdos ’ b:’rk;!' ° ne I

vai?
-Kaip tu tą išfigerr

amžių
vienas vargas pareina nuo 
Dievo, o Dievo valiai ne-

apgyvendintas Kaukaze ir 
vokiečiai tos vietos nena- 
siekė maždaug 100 kilo 
metru...

f dabar nebe- Daugelis lietuvių dabar tuvos kunigaikščiai, o bajo- teisėtą Virginijos valdžią.! laikraščio biznio vedėjas, 
ie u. Jis buvo klausia, kodėl senovės lie- rai ir eiliniai žmonės kilę iš Charles Lvnch pasielgė sau-! F. Schurz, sako, naujas bu-

Liudas Dovydėnas Apie
IcT nVoac

Rašyto ias 
dėnas rašo adv. F. J. Barm
enu anie lietuviškos knygos 
dabartine padėti ir sako:

Mes lietuviai rergvvena- 
me dideli knygų bada... 
Jums žinoma, kad iau nra- 
ėio geri septvni metai, kaip

tuviai visai nesirūpino savo romėnų karininkų ir karei-j vališkai, jis suareštavo žmo-į das traukti spalvuotas foto-
gimtąja
kodėl?

kalba?

iau ir išėmiau. Išėmiau ir Lietuvoje gyvenama nenor
maliu gyvenimu. Bolševik
metis, ir pirmasis ir dabar
tinis. verčiasi propagandi
nėmis brošiuronrs. Hp to 
daugeli tūkstančiu km-gų 
sunaikino. Daugel’* rašy
tojų. ar tai sąlygų slegiami 
arba išblaškvti. neberašo ir 
vargu ar valiau rašvs. n~s

bonka.

rvti?
Tai kas man dabar da-

galima prieštarauti. Teigu i, *- •
tau sunku gyventi, tai nesi- ,- ,". a,a?’ . eve’ pu” J 7.s\~ 
skųsk, bet melskis ir dėkok Urb ,’. .
Dievui, kad atsiuntė tau uzra5:net Gate'

žemės. tas bus laimingas Ma'ke- re,k~
danguje. P_ __________________

—Aš ant to nepristoiu,
Maike. Su dangum da ka- FRANCI '0.1 PF.IKA’AU
žin kain ten bus, o čia ant 
žemės reikia gerai paval
gyt ir išsigerti, ba su t”ščiu 
pilvu ir dangaus nenasieksi

JA EKONOMINĖS
LAISVĖS”

? Iš tiesų, vių. Tie patys žinovai tvir-( nes neatsižvelgdamas į le- grafijas yra labai papras
ti no, kad lietuvių kalba gališkus formalumus. Už,tas. Joms traukti naudoja- 

enoveje Lietuva buvo esanti tiktai iškraipyta loty- šitą sauvališką žygį jam mos tos pačios filmos, ku- 
plati ir galinga. Vienu lai- nų kalba. Kad nebūtų jokių grėsė teismas ir kalėjimas,!rias naudojame ir “juodai- 
kotarpiu Lietuvos valstybė abejojimų tie istorikai pa- bet C. Lynch kreipėsi į Vir- baltoms” fotografijoms 

_ ouvo sLipriauSia pajėga ry- im<Javo lotynų H ginljOS Sėiriielj, aiskinua- traukti. Natūralinės spai-
Liurias Dovy- Europoj,' ji tiesies nuo lietuvių kalbų žodžius ir mas> kad nebuvo laiko atsi-; vos nuotraukoje išiTskėja

Baltijos jurds iki Juoduių sakydavo, žiūrėkit, kaip jie žiūrėti į visokius formalu-'filmas “užtvirtinant”? Nau-
marių. Bet tos didžiulės panašiai skamba. mus ir nusikaltėlius reikėjo jas būdas sako esąs labai
valstybės kalba buvo sveti-; Tokie žodžiai, kaip ug- griebti už kalnieriaus nieko pigus ir greit bus plačiai
ma. gudų rašto kalba. Tos, nis, vyras, senas, jungas, nelaukiant. Seimelis pripa- naudojamas
Lietuvos valstybės doku-!’dievas, traukti, beveik visi žino, kad Charles Lynch -------------- ------------ »--------
mentai buvo rašomi užka- skaičiai, skamba panašiai pasielgė neteisėtai, bet kar-j 
riautos' tautos kalba, o savo lietuvių ir lotynų kalbose, j tu atleido jį nuo bausmės,' 
kalbos užkariautojai* visai Kiti žodžiai skamba pana-, nes jis “vardan visuome-

JUOKAI
nebijo. 

Kodėl toks “apsileidi-
šiai, bet jų prasmė skiriasi. 

Virš to, lietuvių kalbos
nės labo” tą darė.

Nuo to laiko “Lyncho tei
smas” įėjo į amerikiečių renkasi’ posėdžiauja, svars- 
kalbą ir visame pasaulyje to. daro įnešimus, juos pa
reiškia “bausmę be teismo remia, balsuoja, priima, nu
sprendimo”. Kai būrys sprendžia, dar kartą per- 
žmonių užmuša kokį nors svarsto, barasi, susipyksta, 
tariamą ar tikrą prasikal-, išsiskirsto ir vėl susirenka, 

mes žinome, jog ispanų, ita-į ^lį be teismo sprendimo,! Kartais jis pradeda galvoti 
lu, franeuzų, portugalų, ra- sakoma» kad jis buvo “nu- ir apie tikrą veikimą, 

linčiuotas”. Tas “teismas”
dažnai praktikuojamas A- 
merikos pietuose prieš neg
ras.

mas” — klausiame mes da- galūnės yra tokios pat, kaip 
bar ir sunku yra surasti tei-: lotynų ir graikų kalbų. To- 
singas atsakymas. Istorijos dėl tų laikų “kalbų žino- 
žinovai visaip aiškina seno-! Vąms” lengva buvo manyti.

knygų išleidimas susiduri* )sin^auslas
su nenugalimomis khut;- 
mis. Su visu žanrų Cmši D 
knygomis vra ta r»ti sunV 
išleidimo Golgota. M°s Vo 
kietijo’e gyvenantipij jar 
suprantame. yra knyę* 
Keliolika knygų, kurios rž 
klydo j Vokietiją,

vės lietuvių apsileidimą ir 
nebojimą savo kalbos. Te’- 

atsakymas, ro
dos, bus tas, kad senovės 
Lietuva buvo įrijusi per

kad lietuvių kalba yra kilu
si iš lotynų, kaip šiandien

Musų Komitetas
Musų veiklusis komitetas

e ra ir
rankų į rankas, nurašinria 
mos ranka, pasakoiamo* 
vakarais į būrį susimetu- 
siems.

Mes niekada neužmirši
me broliu amerikiečiu para
mos drabužiu, kąsniu, pa- 11
guodos žodžiu, bet aš lauk- ats,11K£
čiau dar vienos dorybės _
priklausymo kultūrai! O 
priklausymas kultūrai rei 
kalauja pirmoto nelaukinio 
žmogaus ginklo—knvgos!

Mes jau turime rašytoju 
apvaldančių plunksną, ku
rie pergvveno tiek okupa
cijų ir žiauriausių susikirti
mu. kultūros, civilizarijos 
sukrėtimų, kurie ilgai jau
dins ir bus nepamirštami 
Tuos įvykius iau moka ap 
rašyti lietuviai rašyto >ai. 
ypač prozaikai. Tai ar nr 
metas suorganizuoti Ame-

_ . munų ir romanu kalbos yra
daug svetimų žemių. Į Lie-j lotyniškos kilmės, 
tuvos ribas buvo įtrauktai Su ta “lotyniškos” kilmės 
visa Gudija ir didžioji Uk- teorija senovės lietuviai 
rainos dalis. Ir gudai ir uk-1 manė, kad lietuviams ver- 
rainai tais laikais jau senai tetų grįžti prie savo tikro- 
buvo krikščionys, turėjo sa- sios kalbos — lotynų, o ne 
vo raštą, o lietuviai į tuos bandyti įvesti lietuvišką 
kraštus atėto ne tiek, kai? rašto kalbą. Daugelis bajo- 
užkariautojai, bet daugiau, rų 15 ar 16 amžiuose reika- 
kaip išlaisvintojai iš sun- Javo lotyniškų mokyklų, 
kaus totorių iungo. Tie už- kad lietuviai galėtų išmokti 
kariautojai buvo pagonys, savo kilmės kalbą ir ją var- 
arba, tu laikų supratimu, toti savo valstybėje, 
“atsilileę” ir nesuprantą Manydami “romėnu 
tikrojo Dievo. Užkariauto- ki|mės-. senovės lietuviai

su

Franci ios krautuvin’nkai 
—Labai teisingai galvoji, farmeriai ir “v'durinier 

tėve. sluoksniai” pradėto smar-
—Šiur. Maike. kad tei- kią nroparanda už atstatv- 

singai. Sukčiams nereikia rra Francitoj “ekonomton: 
nusileisti, ba ne Dievas juos laisvių” arba už uanaikinr- 
sutvėrė. Sakysim, pavoks ma visokios valdžios kont- 
kas mano pinigus: ar aš ra- rolės ir priežiūros uVj0 o—, 
liu už tai Dievui dėkavot? verime. Krautuvininku rei- rikoje Kultūros Fondą, ku 
Arba. sakysim, užvažiuos kalavimus remia de Ganlto ris leistų lietuvių rašyto*’ 
man kas per snuki? Ar a* ’artiia. radikalai ir nasku- veikalus lietuvių ir kitomii 
stovėsiu ir lauksiu, kad t'niuoiu laiku už “ekonomi- kalbomis?... 
duotų ir kitą syki? Nausa!.. re laisve” pasisakė komu- Aš tikiu, kad musu tėvy 
Duosiu atgal, ir dac oi! n:sta>, kurie visiems žada nės nepriklausomvbės at 

—Taip ir reikia, tėve. viską, darbininkams iie ža- statymas anksčiau ar vėliau 
Bet tai nebus katalikiškai, da socializmą, o krautuvi- sulauks savo eilės. Tačiau

la1 pagonys nenorėjo tarėsi esą pranasmgesni, 
kelti prieš save gu ų r - kajp ju kajmynaj slavai,
raimecių, nes tada ‘ kurių kilmė buvo visai ne-
vę sunku juos valdyti. Teku aišRi Romėnai kadaise 
r atiems užkariauto lams pri- vajdg vjsa pasauiį įr turėjo 
sitaikinti prie gudų ir u - sukurę galingiausią valstv- 
rainieciu. Tas buvo na a- kur- gyVavo artj dveju 
ryta perimant <radu rasta ir tukstanč;Ų *metu Todėl bu: 
naudojant tą kalbą visom vq pkajtorna didelė “garbė”
valstybėje. Savąją faf.°į paeiti iš šaunios romėnų 
kalba is viso nebereikeio giTninės. 
rūpintis, nes čia pat valstv-Į Taip garbindami ir aukš- 
bes ribose buvo gatava u Įjndamj savo kilmę senovės 
nlaciau vartojama gu o į netuViai visai nepasirūpino 
kalba. Toks aiskimmas at-jturgtj raštą savo gimtąja 
rodo teisingiausias. kalba. Gudresnieji ir tur-

Didžiausias Meteoritas
1947 metų vasario 12 d. 

Sibire nukrito iš dangaus 
didelis 1000 tonų didumo 
meteoritas. Jis krito žemyn 
su greitumu 99 mylių per 
sekundę ir kai jis atsidau
žė į žemę, tai visa apielin
kė skaudžiai nukentėjo. 
Krentančio meteorito sukel
tas vėsulas buvo jaučiamas 
rrie Pacifiko vandenyno. 
Specialiai pasiųsta moksli-

Penkioliktame ir šešiolik
tame amžiuose Lietuvoje 
pradėjo įsigalėti lenkų kal
ba. Lenkų kalba tais lai
kais plito ne tiktai Lietuvo
je ir Gudijoj, bet ji buvo 
plačiai paplitusi ir Maskvos 
carų valstijoj. Jono Baisio
jo laikais prie rusų dvaro 
labai buvo populiari lenkų 
kalba, kaip vėlesniais lai
kais prie to paties dvaro įsi
vyravo franeuzų kalba, . . . . X Su

Bet yra ir kitoks aiškini- tingesnieji, galėjo šiek tiek lenkų kalba ėjo lenkų kul- 
rr.as. Senovės lietuviai turė- išsirrusinti lotynų kalboje, turą, papročiai, rašliava, o 
jo savo ražiuras į lietuvių kuri tais laikais buvo tarp- ilgainiui lietuvių bajorija ir 
tautos kilmę- Jie manė, tautinė mokslo ir bažnvčios visai sulenkėjo. Apie raštą 
kad lietuviai yra kilę iš ro- kalba, o šiaiD kasdieniniam savo gimtąja kalba galvoto 
menų. Pagal Vytauto laikų gyvenimui teko tenkintis tik tie žmonės, kurie turėjo 
“žinovus” vienas romėnų sava “namu” kalba, arba reikalo su lietuviškai kai-'moteriškė.

Pirkėjų Streikas
Jaunieji Stasė su Pranu 

nutarė paskelbti “pirkėjų 
streiką” ir nieko nebepirk
ti. Nutarė ir padarė — pasi
kinkė savo karą ir nuvažia
vo pas Stasės tėvus į vaišes.

Ginčas Pasibaigė
Pas vieną teisėją kartą 

atėjo su skundu keturios 
jaunos leidės. Jos gyvena 
tuose pačiuose namuose ir 
susikivirčijo tarp savęs, 
kaip tai kartais ir moterims 
pasitaiko. Prieš teisėja vi
sos pradėjo iš karto kalbėti 
ir skustis. Teisėjas sudavė 
i stalą su savo plaktuku, 
saukiančias moteriškes nu
ramino ir pasakė:

—Seniausioji iš tamstų 
prašom pirma išdėstyti visą 
reikalą!

Nė viena leidė nepasinau 
dojo teisėjo pasiulymu ir 
visas ginčas pasibaigė be 
pasekmių.

Pagaliau Susiprato
Viena moteriškė pasako

jasi kitai savo šeimynines 
bėdas ir pagaliau sako:

—Aš manau, kad aš jau 
atsibodau savo vyrui.

—Kodėl? — klausią kita

Kunigai mokina kitaio. Jie ninkams gryną kapitaliz- jau daug lietuvių išsibarstė karvedis, tūlas Publius Li- griebtis kaimynų rašto kai- bančia liaudimi. 1 —O, jau septyni metai,
sako: “Jei gausi per žandą mą. po įvairius kraštus, o kiek bonas su savo kariais atsi-., bos. P. Petraitis, kaip jis nebepareina namo.
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Brazilijos Vargas Į Rusijos Aliejus
Brazilijos valdžia skel-į Rusija pasiuntė 100 mok-' 

bia, kad nesenai susektas'siininkų su įvairiais įran-: 
sąmokslas prieš valdžią ka- j kiais į plačios Rusijos už-, 
riuoraenėje, buvo inspiruo-! kampius ieškoti “juodojo 
tas buvusio Brazilijos dik-! aukso” arba aliejaus. Moks- 
tatoriaus Getulio Vargas. ‘ ’ -•
Valdžia prašo senato leidi
mo apklausinėti patį buvusį 
diktatorių, kurs yra senato 
narys.

lininkai grupėmis išvyko į 
Uralo kalnus, į Sachaliną, 
Baltijos pavogtas šalis, į 
Kaukazą, Kamčatką ir ki
tas vietas.

Zaslavskis Dar Gyvas
Maskvos “Pravdoje” žur

nalistas David Zaslavski 
labai smarkiai užsipuola 
Amerikos generolą Clark. 
Sako, generolas meluoja ir 
kursto karą tarp Rusijos ir 
Amerikos. Mat, gen. Clark 
papasakojo amerikiečiams, 
kaip rusai plėšia Austriją.

Anglijos Darbiečiai
Anglijos Darbo Partijos 

konvencija milžiniška bal
sų dauguma užgyrė Bevino 
užsienių politiką ir pritarė 
Amerikos politikai Graiki
joj ir Turkijoj. Iš 1250 de- 
legarij<£ttbtik poras nesėtkų 
balsavo prieš Bevino poli
tiką.

Korėjoj “Ant Vietos”
Deiybos tarp amerikie-’ 

čių ir rusų dėl Korėjos ne
priklausomybės vis dar te
beina mažoj komisijoj, kuri 
nepadarė jokios pažangos. 
Abejų šalių atstovai vis dar 
ieško ir negali surasti “for
mulę”, ką. daryti su Korėja, 
kuriai buvo pažadėta lais
vė.

PLAUKIA PER SUECO KANALĄ Skaitytojų Balsai PAJ IEŠKOJIMAI

Aš Juozas Gedvilas pa iešką u 
sesers sunaus Vinco Šukio kilu-

PARSIDUODA

Daug rašomų (portable) ma
šinėlių, vartotų ir nevartotų.Gerbiami draugai,

Aš čia jums prisiunčiu vieną
naują “Keleivio” skaitytoją, s’° Rauno rėd., Šiaulių apsk., 
drg. A. Povilanską Brooklyne, Tryškių vai., Taurogčnų kaimo, 
malonėkite jam siųsti laikrašti Gal jis yra tremtinių tarpe? Jį
ir likite sveiki. Pati arba kas aPie JI žino Pra’

P. Kriaučiukas, šau atsiliepti šiuo adresu: (25)
Staten Island. N. Y. I Joseph Gadwell

_____  210 State st., Madison, Illinois,
Gerbiama “Keleivio” admi- U. S. A.

"‘Snįiu money orderi už . S—~ tSKAUIMIV ĮAIZpU, JĮ.

J. Z. Pociūnas (43)
4325 S. W. 13th st.,

Miami si, Fla.

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT-

sunaus Mateušo kilusio* iš Šiaulių ne.KaI‘ . ramiai. įr .naktimis
$6.50. Meldžiu atnaujinti mano aps., Pakrojaus vals., Tolišioni-i kai- miegoti, nes jy užsisenėjusios zaiz-
nrpnumerata ant vienu metu ir mo> kuris išvyko į Ameriką didžiojo dos mesti ir skauda. Kad pasalintiprenumeratą ant \ ienų metų n karo metu irpaskutinis žįnomas tą mezejimą u- spaudėjimą senų,
prašau siuntinėti laikraštį nau- adresas buvo Chicago. Paieško bro- atvirų__ ir skaudžių žaizdų, uždėkite
,'om eiraitvtnilii farmp r i 11 i lio duktė Sofija Nevaduskytė-Kusin-jam skaitytojui, iarmer i u i skienė Jis pats arba kas apie žino
Frank Žemaičiui, VVisconsine. prašomi parašyti šiuo adresu:

ir Iro Sofija Nevadunskytė-Kusinskienė < tj. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių
tvartu prašau prisiųsti ir Kd- ĄVelheim (Teck) Obr. Grabenstr 24 nudegimų. Jos taipgi pasalina nie 
lendorių 1947 metams.

Geriausi linkėjimai Maikiui
ir Tėvui. Paieškomi: Elena, Ona ir Kazys

Su pagarba, Jonas I’uniska Jucius, kilę iš Blidcukių kaimo, švėk.
, Chicago, III. šn°s parapijos, Tauragės aps., Ju-

(14a) Wuertenberg, U. S. A. Zone 
Germany.

caitė duktė Petro kilusi iš Pempiš-
kių kaimo, Švėkšnos parapijos 
Juckus sūnūs Sofijos kilęs iš Švėkš
nos parap., Tauragės aps. Paieško-

Naujas Panamos Kanalas
Amerikos inžinieriai tv-

LEGŪLO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-

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 suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši-

Olandų-Belgų Unija
Olandija ir Belgija yra 

galutinai* sutarusios sudary
ti muitu uniją. Prie tos uni
jos dėsis ir Liuksemburgas, 
kurs dabar jau yra muitų 
uni ioj su Belrija. Muitu 
unija tarp tų trijų šalių bus 
įgyvendinama palaipsniui.

Anglai gabena iš Indijos į Maltą per Sueco kanalą 
didelę plaukiojančią prieplauką, arba doką. Kadan
gi tas dokas buvo perdaug didelis, tai jį reikėjo su- 
piaustyti į dalis. Čia matome, kaip dokas, padalytas 
į tris dalis, plaukia per kanalą. Dokas buvo pastaty
tas per karą ir jis yra tikra prieplauka, kur galima 
taisyti net 50,000 tonų talpumo laivus.

Gerbiamieji,
Ačiū, kad pranešėte, jog ma- mus asmenis arba kas apie juos žino 

no prenumerata baigiasi. Noriu Prašau atsiliePli sekančiu
atnaujinti “Keleivį” vieniems Alminauskas Antanas
metams ir įdedu į šį laišką $3 gSe"!JS"neeH„,""s,r 1 
dėl laikraščio ir $1 dėl Maikio D.P. Camp 652, UNRRA Team 1003 
ant tabakos. Su pagarba, _____U~ s- Zonc» Germany______

POLEMIKA IR KRITIKA
Nikaragvoj Pažadai

Nikaragvoj po kariško
rinėja vietą kasti naują perversmo generolas Somo- 
dvejų vandenynų kanalą za viešai pareiškė, kad jis 
tarp Atlanto ir Pacifiko. sukurstė kariuomenę daryti

DĖL “RAŠYTOJAI IR 
POLITIKA”

visai nepastebėdamas, kad neįsisteigs Dievo Karalystė
Sovietų Rusija per tuos 
“kulturinius santykius” ruo- 

Kelei- šė savo agresijas; paskui-Tokiu antgalgiu
Naujas kanalas, sako, kai- perversmą. Jis sako. Niką- numeryje tilpo tu- jis pasidarė ministeris-lėlė
nuos 2 bilionus dolerių ir ragvoj dabar prasidės “nau- ^-s. straiPsnis’ kuna; is Dekanozovo malones, o
bus saugus nuo atominių ja era” ir kada nors bus! autorius išdavė nekokį 1942 metais pasiaiskmo,
bombų, o taip pat galės ap- rinkimai. Garbingas prie-1 Vincui Kieve- kad Molotovas ir Stalinas
fammrti donma,, lai- saikiau™ dano- MickeVICIUl, kUHS nesenai Jį apstatė.

\ incentas Kuizinas, paįeškomi Dičkus Jonas, kilęs iš 
. . Chicago, III. Kulniškių km., Gelvonių vai., Uk

mergės ap. Binkevičiai Palmyra ir 
Kazimieras, jų vaikai Kazimieras, TEISMAS Juozas ir Ona, kilę iš Gailiunkos k.

______ Pabaisko vai., gyv. Detroite. Minde-
■ < x - v ,i riai 4 broliai ir Minderytė Michasė,Ant Žemes geroves nebus, kol kdę Mažeikiškių km., Pabaisko vai.

Ambrasas, Raguvėlės km., Pabaisko 
vai. Kavarskas Antanas (turi 4 sū
nūs), kilę išMažeikiškių km. Verbic
kas Mykolas ir jo žmona, kilę iš 

c q\ ■ Veprių km., Ukmergės apskr. Visi 
(oKCiD. o-o) gyveno Detraite. Ieško Kavarskaite

____________________________  Kazė iš Kulniškių km., Gelvonių v.
, » Dabar gyvena: 33-135 D. P. A. C.

APSIVEDIMAI '20aK’rC^Pdth^COerma„y

ALIK ARMIN,
3444 Mass. St., Gary, Ind.

tarnauti daug daugiau lai- saiklaužis generolas daug 
vų, negu dabartinis Pana- ką žada. 
mos kanalas, j

ir 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

Stem Pharmacy
4847 W. 14th St., Cicero 50, HL

Pajieškau apsivedimui draugės. .
I Gali būt mergina, našlė ar gyva- Paieškau Magdalenos Laugalienes 
j našlė, tikinti ar laisva, skirtumo ne- po tėvais Atkocaitytes, iš Lietuvos oti-vL-n i čia čali ^vPČiaE 'darau, kad tik butų rimta ir teisin- paeina iš Tauragės apskr., BatakiųatVyKO J Šią sau. svečias, Taiink ąakn pa- Aš esu suaugęs vyras (vaiki- vals ir kaimo Tunų svarbių žiniųpasitikta labai nemanda- . , ldunl» nas), nusimanau apie žemės ūkį ir iš Vokietijos. Ji pati arba kas apie

Ll • JO motyvai buvę gen. Del mechaniko darbą, rimtas, teisingas ją žmo maloniai prašomi atsiliepti
S Straipsnio autorius be ko ,sunku IVengrijoj Krize

i 1 OUaiIJSiliU ėtULVtlUS ue hri J-.' i , .7 v . - , £ sisauKia LOKia, Kuri 9UUKVengrijos ministeriu pir- , . b ‘•tp; v Krėvė sirdj niekam neilysi. As dar žiuoti pas mane į Kanadą, r- mininkas telefonu iš švei-’sak0 Jei V Krėvė- * -7 ri su ik |r ,,, «

M. ŽUKAIČIO KNYGŲ IR
ŽOLIŲ SANDĖLIS

335 Dean Park, Spencerport, N. 1.

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudos, 
gražiais celuloido apdarais .. $ 1 -7» 
..Vainikėlis, maža maldų knyge
lį ................................................ <5c

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

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

Kaktas į laimingesnį gyvenimą 1.00
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 25c
Duktė Marių, graži apysaka 25c
Lengvas Budas išmokt angliškos 

___ 35c

Žuvo 42 Žmonės
Praeitą ketvirtadienį or- mininkas telefonu iš Svei- Mlek^ičius manė” kaY'iri nesu matęs nė vieno Politi- pas save 

laivio nelaimėje New Yorke cacijos pranese parlamen- lbėt- Lietuva už- nio persimetėlio, kuris nesi- veikslo kurį reikalaujant grąžinsiu ’^rdėT nežinau)~‘Vilusi'*Iš Neužmokamas žiedas, graži paša-
žuvo 42 žmonės Nelaimė tui kad jis pasitraukia js užsieniu reikalu sak>'t« turfe geriausių mo-’■*»...ST,'“............................įvyko su dideliu ke eiv niu valdžios. Jis buvo valstiečių in}aamas užsienių reikalų Gaiviu, kuriame skrido 48 partijos narys, o Rusija n<? v
žmonės. Tik pakilus oriai- ri užkarti Vengrijai grynai u“.-’7’” _viui iš LaGuardija aerodro- bolševikų valdžia. Atrod-o, u41. 1S’. kuns neturėjo ne lo y. Krėvės politiką? Kol 
mo jis nukrito žemyn. Or- kad Vengrijoj bus, kaip ™az.iausl° supratimo aPJe jis buvo Europoje, butų bu- laivis skrido j Cleveianda. i Rumunijoj. P|S<’™*i ^s vę negerai kalbėti .‘.‘už, jo

Si kaltinti jį nevertėtų, nes jis musu svečias, tai sako, ne- 
, darė tą ne su tikslu parduo- ,-pikia ii “npiznti” Man , I1. ,LįetVv3- kaip kad darė matos, jei iau kalbėti, tai 

j kiti kvislmgai, bet norėda- jam esant čia, kada jis yra
mas_ ją gelbėti. Jeigu neiš-imusų visuomenės narys.

arba ku- 
pasiimti mane 

Su laišku prašau ir pa- Paieškau mano giminių Ameriko _
je: Vladislavos Jagelevičiutės (po kalbos, be kito pagelbos

“ • , . * . - -J_ ANCIIIUIMUVSV, tJVClia iUUUO x »vvo KM .......... ........................
čia lietuviv’sal Mano gurgh, Pa.; Simono Jegelevičiaus, Į Sapnų Knyga, su paveikslais, ap-

Cobnton, Alte., Canada. kilusio iš Nemunaičio, gyvena, rodos, I *.../*..........<............... 1.60

V o bolKSG anin ražvtn_ 
rvcuiLTVJLi icąoyuv—

. — . daryta --------------------- --------
Westfield, Mass. Jų paeit), ar kasi Sapnas Marijos ant kalno alyvų
juos žino, prašau _ atsiliepti, šiuo ad 
resu: Teodor Y ageiia

Lith. Camp, UNRRA Team 76 
Kempten (Allgaeu) Bavaria 

Rottach str. 15, 1-95

Ko r e sp ond
DOVER-FOXCROFT, ME. tee ir Protestantų organiza-

--------- j cijų. vyksta į Europą trem-
Mirė Darata Mary ’.tinių reikalais.

Puidokienė.
Balandžio 21 čia mirė i laiką lankėsi Washingtone, 

Darata Mary Puidokienė!State Departamente ir ten** v • •• *1 T • *sulaukusi 72 metų amžiaus. 
Lietuvoje velionė buvo gi
mus Suvalkijoje. Liškevos 
valsčiaus, Jokubiškio kai-

_ 20c
Jonas ir Alenutė, graži pasakaitė 

............................. 25c.
Kabalas su Salemono nose .. 15c 
Laimė ir planetų nuspėjimai 25c 
Girtuoklių gadzinkos. 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
San lės 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, žiemos pasa
ka ................................................ 2Se

Erodas, boba ir velniškas tiltas 35c 
Virėja, kepėja namų, dabotoja 1.00
Burvkla 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

ki ................................... 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- 
lūros ............................................ 85c

Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo, 
tarpina ir varo laukan akmenėl. 6Oc

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 60c

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 .................. 60c
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. 1.00
Mostis stabdo bile niežulį .. 1.25
Laiškams popiera j Lietuvą su pa

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

kurie suvargę ir negali miegot 85c 
M. ŽUKAITIS. (23)

335 Dean Park. Spencerport. N. Y.
PAAIŠKINIMAS: Del aukščiaa 

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

rajiesKau itiėrjnnos ar 
kad tik butų be vaikų ir ne gyva
našlė. Aš esu 52 metų amžiaus naš
lys, biznierius iš jaunų dienų ir vai
kų neturiu. Myliu linksmą gyveni- _________ _______________________
mą. Mano adresas toks: (24) Uršu,- Karpinytė-Petkunienė ieš-

n-e o . d *tatKUS’ ko Vileikių iš Žalpių kaimo, Sidla-
2o6 Sunset Koad, valsč., Raseinių apskr. Anelė

Albuquerque, New Mex.co. Adaškeviči’utė . Valantiejienė, duktė
„ .. ’ u _ Zigmanto, ieško Emilės Balstrušai-Pajieškau .merginą arba moterj, *nės įr jog dukters Elenos. Iieško. 

kuri norėtų išvažiuot, kitur aps.gy- ; j{ įomi krciptis šiuo adresu: 
venti. Amžiaus 35 iki 50, sunkumo •» Keblaitienė
10° iki 150- rašant ir pavcUsU pi i- w Euc,id uetroit 6, Mich.
siuskit, kiekvienai duosiu atsakymą. ________________________________

GEORGE (231
11059 Dodge Rd. 2, Van Dyke, Mich.

degė, ne ką padarysi. ; Rašytojas, kaip ir politikas
Tas klaidos nedaro, kas djrba viešumoje, todėl jų 

darbas yra visuomenės rei
kalas ir atviras kritikai. 

. . . . Man matos, jog kiekvienas
tuvos išlaisvinimui. Ar tas žmogus tiek yra branginti

nas, kiek jis turi budo ar 
charakterio. Ypač to reikia 
reikalauti iš visuomenės 
darbuotojų, rašytojų ir po
litiku.

N. A-s.

_ . . • - i • nieko nedaro. Jog mes visi
•?' Ruri { (išskyrus komunistus) kaip
,k» W,Ah,nn+nnP kas jšmanom dirbame Lie-

gavo visas reikalingas in
strukcijas ir nurodymus.

Kaip amerikoniškų orga- 
, • „ T • x nizacijų delegatė Europoje

mo. Atvažiavo iš Lietuvos apiankyS visas lietuvių ko- 
1901 metais į Laurence, jonjjas jr tarpininkaus prie 
Mass. ir čia kelis metus gy- Ame,«ikos Konsulatų emi- 
veno. vėliau atvažiavo į jr rehabilitacijos
Dover - Foxcroft ir čia visą rejka'iajs
laiką išgyveno. Tuiėjo čia, j EurOpa išvyks birželio 
daug pažįstamu ir draugų. mėnesį. Visi suinteresuoti 
Velionė buvo labai taikaus grįmįnių ar pažįsta-
ir malonaus budo. Ji ouvo DrjCg išvažiuojant gali 
pažangi moteris ir nuolati- į - kreiptis šiuo adresu: 
nė “Keleivio skaitytoja ą Devenis, 52 Frank 
nuo pat to laikraščio uzgi- Waterburv, Conn. 
mimo per 40 metų

musų darbas gerai dirba
mas ir tikslą atsieks, to irgi 
dar niekas pasakyti negali.

Kaipo rašyto ias Vincas 
Krėvė - Mickevičius visuo
menei užsitarnavęs ir ta vi
suomenė jį gerbia. Man ro
dosi “Keleivyje” nereikėjo 
jo taip peizoti.

J. D. Taunis.

MANO PASTABA

Dėl drg. J. D. Taunio kri
tiškų pastabų noriu trumpai 
atsiliepti. Savo rašinyje sa
kiau. kad iš rašytojų nėra 
ko mokytis politikos, nes 
rašytojai pasitaiko visokie. 
Kartais ir labai talentingas 
rašytojas yra visai blogas 
ar netikęs politikas; kaltais

Velionė paliko didelia- . . .. .
me nubudime vvrą Andrew Vokietnoje. Aurimo,e. 
ir dukterį Marion. Italijoje fVancuzijoje, Be -

f . I gijoje ir kitose Europos val-
Už jos malonų būdą ir stvbėse skursta, vargsta per 

draugiškumą jai rųirus gi-! 75,000 lietuvių tremtinių. „ . _
minės ir draugai prisiuntė, j,’e vra praėjusio karo au-* rašytojas savo talentą įkin- 
labai daug gražių gėlių, ir kos. Jie yra komunizmo ir ,rios1l]?1rs reakcingos 
suėjo daug draugų ir gimi- nugalėto nacizmo kanki
nių lai atiduoti paskutini niai. Jie visko neteko — sa- 
patarnavimą. Mes likusie'i Vo tėvynės, savo artimųjų, 
jos vyras ir duktė, niekad j?avo pastogės, savo rūbų. 
neužmiršime jos labai ma-;jie apdriskę, alkani, visų 
lonaus budo ir meilės mums niekinami.

Tebūnie jai lengva lais-1 Pagelkėkime jiems savo 
va naujosios tėvynės že-, pinigine auka, kuri dau- 
melė. _ ' "i ausi a naudos atneš, jei

Liūdintys Vyras ir Duktė, bus paskirta Bendrajam A- 
• merikos Lietuvių šalpos

P. A. DEVF.NIENĖ VYKS- Fondui.
TA EUROPON TREM- i Skirkite savo aukas RA

TINIŲ REIKALAIS ! LF per savo skyrius ar iš
taigas arba siųskite tiesiog:

valdžios politiką ir priden
gia tą politiką savo garsu. 
Taip buvo prie Hitlerio Vo
kietijoj, taip yra prie Stali
no, panašiai buvo ir prie 
Smetonos režimo. Lietuvoje 
net tie patys rašytojai, ku
rie tarnavo Smetonai, da
bar atsidėję tarnauja Stali
nui (Vairas-Račkauskas, Pi- 
voša-Gricius, Čurginas, Vie- 
nuolis-Žukauskas ir k.)

Kaipo blogo politiko pa
vyzdį aš paėmiau Vincą 
Krėvę - Mickevičių, kuris

Redakcijas Atsakymai.

Anthony Grebavuskis,
Pittsburgh, Pa. — Ačiū už 
širdingus linkėjimus. Lietu
viai sako, pagal Jurgį ir 
kepurė, o pagal širdį ir lin
kėjimai. Jei kas užsako 
“Keleivį” kokiam nors pa
bėgėliui ir nepaduoda var
do, kam siųsti, tai mes siun
čiame vienam kuriam nors 
pabėgėliui ir apie tai pra
nešame laikraštį užsakiu
siam.

Ponia Alena Devenienė, United Lithuanian Reli-f 5™ labai Seras rašytojas, 
žymi Amerikos lietuvių vei- Fund of America, Ine., 105 buvo tautininkas, pas- 
kėja. Amerikos Lietuvių Grand st., Brooklvn 11, N.Y kui atsidėjęs gyrė lietu-
Tarybos ir SLA narys, de-   —   ---- -  viams Sovietų Rusijos tautų
leguoj a m a International Kreipkitės pas tuos, kurie “kultūrą” ir skatino kultu-
Rescue and Relief Commit- skelbiasi “Keleivyje.” rinius santykius su Rusija,

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame
Paragvajų Arbatą

Paieškau Augusto ir Kristupo Ky- 
nų kilusių iš Resgalų kaimo, Ridu-* 
lių vai., Sakių apskr. Jie patys ar 
kas apie juos žino, maloniai prašo
mi parašyti šiuo adresu: (23)

Jurgis Ramonas
588 Orchard et., Peely, Pa.

Paieškome Šeštakausko (pirmo
ir nriąiunčiam i In- vardo nežinom); jis yra Agotos Seš- ir prisiuntiam f JU- takauskaltės . Jankauskienės brolis, 
SU namus 12 unci- gyvena Chicagoje. Ir Onos Siugždi- 
i.. naitės tėvo Šiugždžio, kilusio iš A.jų tos arbatos uz Panemunės valsčiaus, Patamulšelio 
$1.00, arba viena kaimo (prie Raželių dvaro), Ameri- 

’ 9" k°je jau Šių asmenų gimi-svarą UZ $1.ZO. nįų ar pažįstamų prašome duoti ži- 
Daugelio daktaru yra paaaky- Yr.

ta, kad Paragvajų Arbata yra m. l. Balchunas,
gera širdies taisytoja ir ener- _____________ ’________ L__
gijos kūrėja. Ji yra gera virš- Ona Meželaitis paieško brolio Leo- 
, / . ' pott «r dėdės Gustav įrangas arkinamiems organams, stimulas kjJę a Gavaltavos kaimO( m»-
ir maistingaiusis vaistas nėr- riampolės aps., seniau gyveno Broo- 

, . ... X -1 • k*yn> N. Y. Jie patys ar kas apievams bei Šilumą teikiantis Sll- juos £jno maloniai prašomi atsiliep-
mulas raumenų veikimui. Pa- ti šiuo adresu: (23), Ona Meželaitis,ragvajų Arbata nesudaro ne-, gą.jo 94th st., Woodhaven, N. Y. 
migo ir sloginamo jausmo, be< Paj]e-kau savo bn>]io Juozo 
atgaivinas išsekusias jėgas tų • dzevičiaus, kilusio iš Senaučio kai-
kurie vra na verge Ji vra gera f10- Mikališkio valsčiaus, Mariampo- Kune ym pavergę _ f * ) lės apskrities. Amerikon išvyko apie
kūno ir proto stiprintoja. 1912 metus ir apsigyveno apie Wor-

ArUfu išhlaivo cesterį, Mass. Paskui ilgai dirbo an- Paragvajų Ar at kasyklose. Prašau jo paties ar
mieguistumą ir yra labai gardi jį pažįstančių atsiliepti šiuo adresu:

J. Bendoraitis, (23)gerti su medum.
ALEXANDER’S CO.

414 W. Broadwav, 
So. Boston 27. Mass.

Glen Park, Altą., Canada.

Angliukai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdalytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4’’ x 5!4” formano, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mas*.

Antanas Jaudžemis, kilęs iš Sab- 
lauskų kaimo, Akmenės, ir žmona 
Uršulė Jaudžemienė, po tėvais Če- 
pulytė, kilusi iš Kuogiškių kaimo, 
Papilės, abudu norėtų žinoti, ar nėra 
jų giminių, draugų bei pažįstamų, 
atsidūrusių tarp tremtinių *r pabė
gėlių. Jeigu tokie pastebėtų šį musų 
pajieškojimą, meldžiam atsiliepti 
šiuo adresu: (23)

Antanas Jaudžemis,
905 Bank st., Waterbury, Conn.

Renmatišld Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga 
tingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėi4 
16-oz $5.00. (29-7)

DEKEN'S OINTMENT CO.
P. O. Bos 666. Newark 1, N. J.
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Andreis U pi t s Iš latviu kalbos vertė Minola.

Už Rojaus Vartų
(Tęsinys) ; liūs su savim risdami. Abu;

Ar tai buvo atbalsis, o Paukšteliai čiul b ė darni 
gal Adomas atsiliepė kur skraidė po plačialapius me- 
tai toli. toli? Balsas skani- dziu?: Kal Adomas su Jieva 
biai slinko per upės liekna apturėjo, jie pamate pri- 
liemeni. Jis buvo girdimai nokusHĮ k«kes> nusvi-
toli, toli. Adomas girdėjo. *^aa. 1 UP«1!-. ,Jle Pas«ut“ 
Jieva pamatė jo jauną lie- alkani. Senai jau nebtiio
meni saulės aukso spindu- y.a>8*:. .tla du Pate
liais apipilta paupės migio- !iaį; Ale l?ipl0J° pakrantėje 
se. Niekuomet da? Jieva ne- 1“k°da!nl saldžiausių te
buvo jo mačiusi taip dai- kl« ,1?lelsdalP1 vienas kitų 
lauš ir vyriško. Kaip jai pa- F akl> .pasimesdami. susį- 
siteisinti už savo silpnybę, i saukdami, jsgąstaudami. 
veidmainyste ir neištikimy- susijaudindami, ir \el susi- 
bę? Bet Adomas buvo be!eį« linksmai juokėsi. Kada 
galo sujaudintas dėl šio pa- abu buv? s°t'Js Pavar«?- 
tūlio ryto skaistumo. Jis Jle?a Pr«*įe uP«ho F 
atrodė, kaip apsvaigęs, kaip ; at£1g.ele’ ?. kai Adomas pn- 
rugusiu vynuogių sulčių at-’^arjmo’ i1 ^me resų van- 
sigėręs.. Niekad'a Jieva joiden!.^ ^'o sauja ir girde
nebuvo mačiusi. Ji pasida-! JF V’ell‘!u glalP°"e,Ja‘
vė jo valiai ir tvirtoms ran-; nF.lu?du užlipo ant kalno 
koms ir ui nebebuvo tiktai IĮF??4“-, S'enMe mėlynavo 
senos nuodėmės įvšis, kuris,®111/0?, dykuma su kų tik 
juos sujungė... Už ranku!Pa?teblma juoda pašvaiste 
susiėmę drūčiai laikvda“' vakanj krašte. Pnesais bu- 
mies juodu įbrido i upę nu- vo ydmuojanti lyguma kru- 
siplauti kruvinas ir dulkė-!mais ir žaliuojančiais me
tas kojas. Piiinų syki paju-!^21?15. padengta- Toli pa
to jie, kad vanduo vra iė-;k!'aft>'l? kll° melsvos milzt-
sus ir kaili maloiiiii gaivi- "lsk«. kaln« Fandlne? ,su 
na, sumažina karštį ir tkau- balu' . degančiomis virsu- 
smų. ir kaip malon'u jaustis P“?.1? ,lr tam,siais protarpių 
atgaivinti po nuovargio ir sesei'31®- k ten pute gaivi

KELEIVIS, SO. BOSTON

TRAGEDIJA DĖL ANKŠTO BUTO

Mrs. Rae Xhrouet gailiai verkia prie savo sesers 
Mrs. Elsie Shore, kurią ambulansas veža Į ligoninę. 
Mrs. Elsie Shore sužeidė su peiliu jos vyras, kuris, 
sako, “neteko kantrybės" dėl to. kad jam reikėjo gy
venti mažame bute su savo žmona, dviem vaikais ir 
švogerka. Be to. jos vyras buvo bedarbis ir susiner
vavęs. Jis vėliau bandė pats save nužudyti.

VYRAI UŽ VYRĄ

KLAUSIMAI IR 
SAKYMAI.

AT-

Klausimas: Mano vaikai 
suliejo rašalu knygos lapus. 
Aš juos labai išbariau. Par
ėjęs iš mokyklos jie man 
pranešė, kad jie teiravosi 
apie tai pas savo mokytoją 
ir ji jiems pasakiusi, jog 
galima nusipirkti tokio che
mikalo, katras rašalą iš 
knygos išims. Prašau pasa
kyti, ar tas chemikalas ne
išplaus kartu ir knygos rai
džių?—E.

Atsakymas: Taip, tokio 
chemikalo galit gauti. Pa
prastoj anglų kalboj jis va
dinasi “ink eradicater”. Jis 
sutirpina ir išbaltina iš ge
ležies padarytus rašalo da
žus. Knygos raidžių jis ne
ištirpins, nes knygų juody- 
las yra padalytas iš suo
džių arba karbono, o kar
bonas netirpsta ir savo 
spalvos nekeičia.

’Keleivio” Knygos
DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogui. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir dėlko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Deiko žmogui reikia cuk
raus, diu kvs ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jaut reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ..................................... 15c

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS 

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina .......... 25c

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje kny- 
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, į gOje telpa net 72 “Džian Bambos 

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

' Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI

skausmų. Kai juodu išlipo 
ant kranto, du maži paukš
teliai atskrido pas juos. 
Vienas nusileido Adomui 
ant rankos, žibančiomis 
akimis, kaip perlais, gud
riai pažiurėjo i ji, ir vėl pa
kilo ir nuskrido tolyn, kar
tais nutūpdamas ant krū
mokšlių, o kartais šokinė
damas nuo akmens ant ak
mens. Antrasai nutupė Jie- 
vai ant peties, nusišluostė 
snapelį į jos plaukus, pasi
kasė su kojyte po sparne
liu ir nuskrido paskui pir
mutini. Adomas, susimai
šęs ir sujaudintas, laikė 
Jievos ranką, ir tarė: “Ei
sim paskui juos.”

Jie sekė paukštelius, kol 
pateko Į tarpkalnes, kur 
upės slėnis kildamas aukš
tyn buvo apaugęs plačiala
piais ki-umais. kartais ir 
medžiais, kurių išdidžios 
viršūnės galingai siekė auk

nantis vėjelis, nešdamas 
pilkus debesėlius padangė
mis. Kupinom širdim, nau
ju jausmu virpėdami, jie 
prisiglaudė vienas prie ki
to. Jieva dar negalėjo su
rasti žodžių, bet Adomas 
kalbėjo ir jai atrodė, kad ir

naiua. LIT7r\ V iunvvivc

vo jų mintys ir jausmai.

—Žiūrėk! Štai tas pasau
lis, kurio mes nežinojome, 
bet apie kuri

lyje, bet ji yra vertesnė,! 
negu ilgi metai už tų mūrų.
Mes nežinojom, kas yra į Bostono teisme anądien 
tamsybė ir šviesa, kas bai- i buvo kaltinamas tūlas Cre- 
mė ir sumišimas; kas drąsa'mins, 21 metų amžiaus vy- 
ir pasidavimas, kas susijau- Į rūkas. Policija liudijo, kad 
dinimas ir nusiraminimas,
kas nuovargis ir poilsis.
Kas meilė ir baisumas, ilge
sys, ir susijaudinimas. Mes 
nežinojome, kaip per kan
čias gimsta džiaugsmas.
Mes buvom kaip tuščias in
das, kuri septynios srovės 
jausmų staiga pripildė. Mus 
išvarė iš Rojaus ir Jehova 
savo rūstybėje mus norėjo 
numarinti vienatve. Bet pa
žvelk aplinkui: vėjai atne
šė sėklas ir šios pakalnės 
pradeda žaliuoti. Greitai 
visa žemė žaliuos už Rojaus 
mūrų. Pirmiau aš mačiau 
du uodus, skrendant per 
mano galvą, ir dvi žuvytės

nakties laiku jisai užpuolė 
merginą Conroy netoli jos 
namų, iš užpakalio smogė 
jai akmeniu Į galvą ir pra
dėjo tempti ją į tamsų už
kampį. Ją išgelbėjo du stu
dentai, kurie sulaikė už
puoliką gerokai jį apkūlė ir 
pašaukė policiją.

Nežiūrint visų šitų paro
dymų. dvylika prisaikintųjų 
šuolininkų nubalsavo, kad 
Cremins nekaltas.

Klausimas: Kodėl oran- 
čių ir greipfrutų sunka, ku
ri parsiduoda skardinėse, 
nėra tokia gardi, kaip iš
spausta iš šveižių vaisių? 
Ar galima jos skonį kaip 
nors pataisyti?—S. Pne.

Atsakymas: Skardinėse
parduodama sunka nėra 
tokia gardi dėl to, kad ji 
būna spaudžiama didelėm 
mašinom, kurios sutriuški
na ne tiktai vaisių žievę, 
bet ir sėklas; tuo tarpu gi 
darant sunką namie, išsi- 
spaudžia tiktai pati geriau
sioji vaisiaus dalis; žievė į 
sunką visai neineina. Bet ir 
komercinės sunkos skonį 
galima truputį pataisyti; 
tuo tikslu reikia ją perpil
ti kelis kartus iš vieno indo 
į kitą, kad įmaišyti oro. .

VAKARŲ DEMOKRA
TIJOMS

ReojaTmuUrS ^“idT- P>aak« tolyn vandenį!^-

jom ir tapom išguiti Krūvi- d u P >kį^l aĮk Visko netekęs, nulindęs,
nom kojom ir prakaitu per- o«°®: Kad jie jau įe-ko kui svetjmus lei<iaus kraštl
mirkusiu kunu turėsime 
vaikščioti po žemę maisto 
ir pastogės ieškoti. Bet ar 
todėl nuliusim ir grįšim at

lizdelį susisukti. Tai tik; 
pradžia. Pirmiausiai atėjo 
tie, kurie skraido oru ir 
vandeniu plaukia, greitai

gal maldauti, kad sykį atsi- jateis kurie vaikšto ne
darytų sunkieji vaitai ir ■ ĮPe*. Greit tuscias pasiliks 
mus įleistų į Rojų? Bet tai!^0^® ir Jehova vaikscios 
butų veltui. Jehovos pyktis
tęsis tūkstančius metų, o 
musų amžius bus visai 
trumpas. Bet ar tūkstantis 

štyn. Maži upeliukai, kaip metų yra tiek verti už mu-
sidabrinės gijos pro kru- rų, kiek viena diena šiame i^nt tų mėlynų kalnų, nuo 
mokslius, bėgo žemyn, mė- laisvame klonyje? Tik vie- kui?y ^ar toliau galima ma- 
lynus ir geltonus akmenė- ną naktį mes esame pasau-

kraštus.

Per vargą, badą, pavojus, 
Draugų ėjau sutikti. 
Praradęs viską, galvojau 
Bent laisvu žmogum išlikti.

Ir išsaugojau gyvybę, 
Sulaukiau laisvės gynėjų, 
Išmėginau jų dorybę

po džiustančius krumus ir 
mirštančius medžius ir ne
bebus nė vieno, kas jį gar- Ir vertę kilnių idėjų, 
bintų ir jo bijotų. 0 mes 
pereisim šį klonį, užlipsim Gražu idėjas turėti,

Jas skelbti ir jas girti. 
Keturias laisves žadėti, 
Kitiems, dėl jų leisti mirti.

Klausimas: Ar kūdikio 
rankos, kojos ir kitos kūno 
dalys aušra lvedai su visu io 
kunu, ar ne?

Atsakymas: Ne. Imant 
proporcionaliai, kūdikis tu
ri daug trumpesnes rankas 
ir kojas negu suaugęs žmo
gus, o galvą turi didesnę.
Iki žmogus užauga, jo gal
va padidėja dvigubai; jo lė- 
muo pasidaro trigubai ii- j lais. 
gesnis, rankos 4 kartus di
desnės, o kojos net penkis 

’ kartus. Taigi, daugiausia 
auga kojos, o mažiausia— 
galva.

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

žmonės kuria per amžius ? Ši intri- 
'uojantj politiškai-ekonomiškų klau
simų aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
>ky. Kaina .............................. .. 10c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas, šių knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ........................... .♦............. 25c

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS

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

KUR MISŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
ni.. 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 Žemajtė buvo vie

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

. mo moteris, mažai mokslo išėjusi,
> gyveno ukvje ir augino vaikus, kaip 
' tūkstančiai ir milionai kitų moterų, 
į O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
' Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 

kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy- 
♦ xxc Amerikoje, bearia ii gia lankpgi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu-

Isų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- 
, sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai 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, 123 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks- 

Kaina ................................. 50c

SOCIALIZMO TEORIJA
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- 
andro II. Labai puikus ir nesun

kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
rišo 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 
garbino 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. 
Kaina............................................... 25c

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

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

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 

i tinkamai išmokti savo tėvų kalba, 
, o senimas irgi dažnai nori pagilint 

savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems. kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 141 pusi. 
Kaina tik .................................ČL.00

MOTERIS NUŠOVĖ SA
VO UŽPUOLIKĄ

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
daugelį autorių parašė Iksas. Antra ivr i ičlčll i IlTivičg t c knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo- -'-'utlSKAl-LlblL VISKAS 
kslas. arba Kaip Atsirado Kalbos.”
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c

100 METŲ, BET ŠIRDIS JAUNA

tyti, ir juo toliau matysim,
juo dar toliau norėsim ke- ; Melas, kad stojot kovoti 
liauti. Naktimis eisime mė-'už laisvę visų tautų! 
nulio lieptu į antrą upės .Jus pabijojot nustoti: 

.krantą. Dieną sėsim i sau- Įtakų, rinku, turtu!
; lės laivą ir plauksim prieš Į
'srovę aukštyn. Vis toliau ii

Scrantono, Pa. gyventoja Florence Dolph švenčia 
savo 100 metų gimimo sukaktuves. Ji kasmet per sa
vo gimimo dieną nušliaužia nuo antro aukšto žemyn 
laiptų atrama, čia matome, kaip ta “jauna Ieidė” 
šliaužia žemyn ir linksmai šypsosi.

ŽODYNAS 
Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas

ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. 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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek-

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .............. 25c

KALENDORIUS 1947 M.
Dar galima gauti 1947 metų “Ke

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

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (I) 

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti tą knygutę. Kaina 10c

Hollywoode buvo toks at
sitikimas : tūla Ginerva 
Knight, 18 metų amžiaus 
moteris ir vieno kūdikio 
motina, parvažiavo vidur
naktį namo ir pranešė poli
cijai nušovusi kažin kokį 
vyrą, kuris buvo ją užpuo
lęs. Policijai ji pasakojo ši
tokią istoriją:

“Aš parvažiavau namo 
apie 2 valandą ryto. Auto
mobilį pasistačiau prie ga
ražo ir inėjau į butą pasi
imti revolverį. Kai įvažia
vau į garažą, iš patamsio 
pasirodė vyriškis, kuris at
sisėdo šalia manęs automo- 
biliuje, užėmė man burną 
ir pasakė: ‘Jeigu rėksi, aš 
tave užmušiu. Aš noriu pa
imti tavo automobilį ir kar
tu tave’.

“Aš išsisukau iš jo rankų 
ir šoviau du kartu.”

Iš atrastų prie jo popie
rių policija nustatė kad jis 
vadinosi Thomas Houses, 
23 metų amžiaus, vedęs, ir 
atvykęs iš San Antonio, 
Texų valstijos. Nušovusios 
jį moteriškės policija ne
kaltina.

l«
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu
nas. Kaina ................................. 10c
LYTIŠKOS LIGOS

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c
“Keleivis,” 636 Broadway,

So. Boston 27. Mass.

•Jus nenorėjote karo,
Kurs naikintų jūsų namus 
Ir ėjot užimti baro 
Į priešo pavergtus kraštus.

toliau. Tai kas 
badas kamuos ir nuovargis! 
kankins? Mes jau žinom,| 
kad yra poilsis ir atsigaivi- „ 
nimas. Musų neišgąsdins ?avyko ,
Jehovos viską matanti akis'Japonus’ nac,us’ Ristus, 
ir didelė rūstybė. Mes nete
kome Rojaus, bet einam už-

jeigu musc I

sutramdyti

kariauti žemę.
(Galas)

MOTINA SUŠUTINO 
VAIKĄ

Išlaisvintuosius” valdyti
Palikote... komunistus!

I 
i Kilnumą savo parodėt. 

Tautas iš nacių vadavę.
Bet niekšų sielą įrodėt,
Jas naciams kitiems išdavę.

Pirkti, parduot, mainikauti, 
Jaučiate patraukimą.
Pritruko kuo prekiauti?
Parduot žmonių likimą!

Ko dar nespėjo nudėti 
Juodi ir rudi sadistai 
Galės ramiai mėsinėti— 
Raudonieji specialistai!

Bath mieste, Maine’o vai 
stijoj, buvo suimta Stella!
Cressy, 20 metų amžiaus! 
moteris, nes, tyčia ar nety-l 
čia, ji suvirino savo 3 metų 
vaikutį. Valdžios daktaras
sako, kad vaiko kūnas susu- O tuos, kur globos jieškojo, 
tintas iki 3-čio lapsnio. Jau- Darbo ir prieglaudos prašu, 
na motina teisinasi, kad tai Kas tik norėjo teriojo— 
atsitikę netyčia. Ji mau- Juos prie beteisių prirašė, 
džiusi vaiką dideliame vie-
dre, kaip paprastai, bet ne- 
apsižiurėjusi, kad vanduo 
buvo verdantis.

Ji paleista iš kalėjimo tik, 
užsistačius .$5,000 kaucijos.1

Jiems ir stovyklas padarė. 
Kurios šiaip—niekam netiko. 
Ten tuos benamius suvarė, 
Uždarė ir... paliko.

Pabėgėlis.

Didžiausia žmogui nauda iš 
bičių yra ne medus ir vaškas, 
bet tas, kad jos padidina dau
gelio javų ir vaisių derlių, už- 
vaisindamos jų žiedus. Taip sa
ko Jungtinių Valstijų Agrikul
tūros Departamentas.

M a m y t ė Labai Dėkinga

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

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

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

Keleivi s
636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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Smetoniniu Suvažiavimas
Brooklyne Renkasi “Neriboto Skaičiaus Delegatai” — 
Išklausys Apyskaitą — Dalyvaus Kas Tik Noris, Bile

Tik Butų Kraudė.

Biiželio S d. Brooklyne bizuninio vadovo, kuris i 
įvyks. ‘Amerikos lietuvių “kvailą masę” nuves ten,i 
tautininkų centro suvažia- kur ji pati niekada negalė- 
vimas. Pranešime apie su- tų nueiti.
važiavimą centro vadai Panašumas tarp boiševi- 
sako, “kad jie kviečia daly- kų ir fašistų matosi ir musų 
vauti , neri notą . skaičių de- visuomeniniame darbe. Visi 
legatų ’ nuo visokių tauti- Amerikos demokratiški lie- 
ninkų ir jiems, prijaučian- tuviai sutartinai dirba dėl 
čių organizacijų. Jie taip nepriklausomos Lietuvos at- 
pat kviečia, ‘ pavienius as-< statymo ir dėl šelpimo nuo 
menis ateiti i suvažiavimą karo nukentėjusių musų 
ir jame dalyvauti. Matyti, tautiečių. Bet komunistai ir 
“tautininkų centras” neturi fašistai i bendrą darbą ne- 
jokių organizacijų, kad sideda. Komunistai tarnau- 
kviecia į “suvažiavimą” vi-j ja Rusijos diktatūrai, o fa- 
sus, visus, visus... Įžįstai negali pasisakyti už

Žinoma, toks suvažiavi-j demokratiškos Lietuvos at- 
mas bus tik viešas susirin-1 statymą, nes jie netiki Į de- 
kimas, o ne kas kitas. Taipmokratiją. Todėl ir vieni ir 
“suvažiavimus” gali kviesti kiti griauna bendrą darbą 
tiktai palaidų “veikėjų” ir kiek tik gali kenkia ir 
grupė, už kurios pečių nėra bendram politiniam lietu- 
jokios rimtesnės organiza- vių darbui, ir bendram šal-

KELEIVI3, SO. BOSTON

APSAUGA NUO SAUŽUDŽIV

a..-.-.

Vietines Žinios
Lankėsi New YorkeNudvėsė “Siuntinys” —

Visi Džiaugiasi j --------
--------  Į Draugė M. Michelsonie-

Prieš kiek laiko Bostono nė praeitą sąvaitę dvi die- 
gelžkelio stotyje nudvėsė nas lankėsi New Yorke, kur 
didelė gyvatė, kuri čia buvo
atsiųsta prieš kelis mėne
sius į Ringlings cirką. Čir-! 
kas atsisakė gyvatę priimti, 
o ji buvo pasiųsta “collect” 
ir dar buvo apdrausta $500.
Kol buvo išsiaiškinta, kad 
siuntėjas gyvatę atsisako

dalyvavo metiniame BALF 
knygų patikrinime.

Eleveitoriai Bus Nacio
nalizuoti.

Massachusetts seimelio 
w _ senatas šj pirmadienį priė-

priimti atgal ir kol buvo mė įstatymą, pagal kurį 
, panaikinta Insurance, gelž- Bostono ir apielinkių ele- 
kelio kompanija turėjo gy- veitoriai bus perimti viešo- 

' vatę maitinti šviežiai pa- jon nuosavybėn. Savinin- 
gautomis pelėmis. Gyvatė kams bus apmokėta. Dabar 
buvo penkių su puse pėduotas įstatymas bus svarsto- 
ilgumo ir suėsdavo daug į mas atstovų bute. 
pelių. Pagaliau ji nudvėsė

į ir visi ekspreso tarnautojai Autobusai Nestreikuos

cijos.
Kas vra tas “tautininku

pos darbui. 
Demokratiški lietuviai.

centras”? Tai yra musų iš- kurie netiki į “vadus” ir 
eivijos reakcinis elementas. Į diktatūras, turėtų lygiai 
Tai visokie fašistuojantieji: smerkti ir komunistus ir 
ir ambicingi žmonės. KadaI musų tautiškus fašistus, ku- 
Lietuvoje buvo diktatūra, rie ardo musų bendrą dar- 
tie žmonės buvo karšti dik- bą ir kenkia Lietuvos lais-

Empire State pastatas New Yorke yra aukščiausias 
pasaulyje. Nuo to pastato dažnai žmonės nušoka no
rėdami nusižudyti. Kad atbaidžius saužudžius Empi
re State namas viršuje bus aptvertas tokia tvora, kaip 
čia parodyta paveiksle. Per tokią tvorą sunku bus iš
lipti ir nušokti žemyn.

Iš ' T remtinių Gyve nimo.

1 lengviau atsikvėpė. Jiems 
j nebereiks gyvatei peles 
gaudyti...

Kauncilmonas Kelly Bus 
Teisiamas

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Square 
Hardirare Co.
A. J. ALEKNA. Proo.

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

FINI DRUG
“Tikra pasitenkinimo vieta.” 

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

vaistus pristatom
FINI BROS.

Registruoti Farmacistai
' 290 Broadvvay. Tel. SOL' 2754

Čia parduodamas ir “Keleivis”

Šį antradienį autobusų 
šoferiai susitarė su kompa
nija dėl sutarčių pakėlimo 
po 10c. į valandą. Unijos 
nariai ketverge balsuos dėl: 
tos sutarties.

taturos režimo šalininkai. 
Jie ir dabar su ilgesiu pri
simena medalių ir kitu bliz
gučių “didingus” laikus ir 
ilgisi “tautos vado” malo
nių. Kada į Ameriką buvo 
atvykęs A. Smetona, tie 
diktatūros šalininkai su juo 
nešiodavosi po lietuviškas 
kolonijas ir rodydavo “tau
tos vadą”, kaip kokią rete
nybę. Dabar jie našlaičiai, 
bet fanaberijos nėra nusto
ję: šaukia “neribotą skai
čių delegatų” ir žada “veik
ti”.

vės atgavimui. Kovokime 
už Lietuvą, kurioj visi mu
sų broliai naudosis piliečių 
demokratiškomis laisvėmis.

Tarybininkas.

Floridoje Kainos 
Krinta

Oras dabar labai gražus
“Keleivio” skaitytojas, C. 

K. Braze, rašo iš Miami, 
Fla., kad kainos tenai jau 
pradeda kristi. Sako, oras 

. pas mus labai puikus: sau-

Bostono miesto tarybos 
pirmininkas John Kelly 
kaltinamas dėl kyšių ėmimo 
ir dėl reikalavimo duoti 
jam kyšius už įvairius pa
tarnavimus. Dabar krimi
nalinis teismas tariasi, ka-

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9011

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

Tremtiniai linkę vykti į .kloję 91 mokinys, Yra ii J(ja paskirti svarstyt jo bylą. 
Angliją Ijureivijos mokykla. '

Iš Vokietijos lietuvių pra-!
neša, kad tremtinių atsto-! Anglijoje Leieester ir 
vai buvo nuvykę į Belgiją Markfield ligoninėse bedir-
ir Francuziją, patyrinėti 
gyvenimo ir darbo sąlygų. 
Atrasta, kad nėra garan
tijos, kad jie nebus perduo
ti bolševikams, antra darbo

Parsiduoda Namai
bar Das

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCB

414 W. Broad way
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West ltoxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Užsisakykit kultūros ir 
visuomenės mokslų žur
nalų "Darbų".

“Darbų” leidžia Lietu
vių Darbininkų Draugija, 
South Bostone.

“Darbo” pirmas nume
ris jau pasirodė ir gau
namas musų įstaigoje.

“Darbo” metinė prenu
merata vienas doleris. 
Pavienė kopija—25 cent.

Užsakymus ir pinigus 
siųskite sekamu adresu:

DARBAS 
6.36 Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

Dorchestery, 250-252 Columbia 
Road, šešių šeimynų mūrinis apart-! 
ment namas po šešius kambarius, 
geras iš vidaus ir iš lauko, automa
tiškai aliejum apšildomas, visi nauji 
įtaisymai. Kaina $19,500.

_ _ Kitas namas medinis, 244 Colum-
' reikšdamas, kad “jos darlbia Dorchestery, trijų šeimynų,
• -.......... - - - po 7 kambarius. Geras iš lauko, ir iš

vidaus. Kaina $13,500.
Galima apžiūrėti iš lauko bile ka

da, o iš vidaus susitarus. Gera pro
ga pirkti. Kreiptis į savininkų Anta
nų Pastelį, 356 Broadway, So. Bos
tone, arba į agentų J. Tuinilų, Te
lefonas ŠOU 2885

bančioms lietuvėms iš Vo
kietijos buvo labai malonu, 
kai laikraštis Leieester Mer- 
eury jas gražiai aprašė, pa

sąlygos prastos. Europoje, l angliškai nemoka, bet visos 
atrodo, geriausios sąlygos noriai dirba”, 
yra vykti į Angliją. Išvyks- —o—
tantiems reikia rūbų ir ava- Vokietijos lietuvių moky- 
lynės, kurios tikisi daugiau klose gydytojai atrado, kad

..__ ____ _____~__________ ir daugiau iš BALF’o. Pa- pusė mokinių mažiau sve-
Amerikos lietuviai turi ■ fe šildo .vėjelis pučia, pauk- minėtina, kad Anglijoj ii* Iria negu mažiausiai reikia, 

vejonus diktatūros šaliniu-į čiulba medžiai J dabar rubus perkant reikia'Ir svoriui pagerinti kreipia-dvejopus diktatūros šalinin-įg^€}jaj eiulba. medžiai šg=; dabar rubus perkant reikia Į Ir svoriui_pageLinti kreipia- 
kus. Vieni tai komunistai, ir npViirinc o-pUc kuponu, kuriu erauna 60, Už si į BALh'ą pašydami gei-s

. x—-e ____ v . ______ , bėti siunčiant maisto.
žėtis. i už kelnes—7 kuponai. —o-

kurie įtikėjo į Rusijos dik
tatūrą ir klūpčioja prieš ją. 
kaip aklos davatkos prieš 
stebuklinga paveikslą. Tai; 
yra kuliavirščia išvirtusios 
fanatikės davatkos abejų 
lyčių, kurios be neklaidingo 
popiežiaus ir be Stalino vie-

“Valgomųjų daiktų kai- Į Angliją numatoma įsi-

j DR. D. PILKA

!.. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

nos. Tik namų vis dar stin 
. . , ga ir jų kainos dar aukštos:
ros artikulų nemoka gyven- nors pardavėjai truputį nu- 
ti. Jie tiki, kad Rusijos dik- sjleidžia, bet nedaug. Ma- 
tatura nuves pasauli į amzi- tysime, kaip bus liepos ir 
nąjį (socializmo) _ įsgany-,rUgpjUęj0 mėnesiais. Namų 
mą. Apie tuos Rusijos dik- vajnos turj kristi.”
taturos garbintojus mes __________
kalbame, kaip apie savoįSAKO DEMOKRATAMS

nos krautuvėse jau atpin- Iš Hanau, Vokietijoj į, leisti 120,000 D. P., jų tar- 
ga”’ tęsia musu korespon-j Belgiją kasyklų darbams iš- '
dentas: “atpinga ir drapa-|vyko 50 lietuvių. Manoma.

tautos išdavikus, piktus de
mokratijos ir liaudies teisių 
priešus

REIKIA DDT
New Yorko gubernato

rius T, Dewey sako, kad
Bet lietuvių tarpe yra ir demokratų administracijaĮ v •« z-k — • <t •rusies diktatūros pra§o kongreso 25 milionuskitokio

šalininkų. Tai žmonės is;dolerių patikrinimui tar
ptautininkų centro , kurie, naUtojų ištikimybės. Tie 
irgi nori ir ilgisi ‘tautos, pinigai, Dewey sako, bus 
vado”, žmonių nerinkto va_, skiriami politiškam DDT, 
dovo, kurs su bizunu ir po- kad demokratai galėtu nuo

pe ir daugelį lietuvių. Juos 
numato imti iš Austrijos ir 
Vokietijos. Bus duodama 
užsiėmimo 82 profesijų 

Tremtinių mokyklose Vo-; darbininkams. Patariama ir 
kietijoj gimnazijas baigė jiems gerai apsirengti iš A- 
313 mokinių, keturklasės’ merikos gautų rūbų, nes 
progimnazijas baigė 428. ! Anglijoje rūbų didelė sto-

—o— į ka. BALF’o pagalba ir jiem
Lietuvių Mokyklos Vo- labai reikalinga.

kieti joje —o—
Britų Zonoje, Vokietijoj Baltijos Universitetas 

grynai lietuviškų mokyklų Baltijos Universitetas iš 
yra: 33 mažučiams, kurias Hamburgo perkeltas 25 my- 
lanko 997 vaikučiai, 48 pra- lias į Pinneberg. Patalpos 
džios mokyklos su 1954 mo- didesnės, bet arti nėra bib- 
kiniais, 4 progimnazijos ir liotekos. Studentams sun 
10 gimnazijų su 1123 moki- kiau be knygų. Knygas 
niais. Dvejose amatų mo-i .iiems siunčia BALF. Tad,

vyks 1,000.

Ezpert Watch Repairing 
3 W 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Wat«hes - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Appiianccs

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

Utį

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordu ant Wilcox-(»ay Rekorderio 
Nauji Crossley Radijai ir Fonografo Consoles

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti 

Darbas Garantuotas Ant
Radijų ir Radijo-Fonografų 

Dabar Radijų Pardavimas
Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

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

Te.l ŠOU 2446

r®L TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandom: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nno 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL, arto Central Bų. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ig Leningrado.

Specializuoja Vyrišky organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permatau 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. C«n»monwealtb 457S

licija vestų lietuvius į “di
dingą tautos ateitį”. Kada 
fašistuojanti Smetonos dik
tatūra buvo atėmusi Lietu
vos žmonėms demokratiš
kas teises, tada tie žmonės 
demokratiškoje Amerikoje 
džiaugėsi ir lankstėsi prieš 
lietuviškus diktatorius. Jų 
tarpe buvo net tokių, kurie 
iš nešvariu Lietuvos dikta-

jų pačių paskirtų netikusių 
tarnautojų apsivalyti.

Lietuvių tremtinių širdvs, 
akys ir rankos yra atkreip
tos į Amerikos lietuvius. Jie 
maldauja, kad nebūtų už
miršti, palikti vieni. Jei sa
vieji jų nesupras ir neišgirs 
kas juos supras, išklausys ir

torių rankų ėmė medalius!' Sek'im(, pavyzdžiu Ame. 
ir ordinus. rikos graikų ir žydų, kurie

visu nuoširdumu duosniai 
ir gausiai aukoja saviesiems 
sušelpti.

Aukokime pagal savo ga
limumą. Kiekviena auka 
bus nuoširdžiai įvertinta ir 
sunaudota švenčiausiam tik' 
slui — alkanam papenėti, 
trokštančiam pagirdyt, nuo
gam pridengti.

Duokime savo auką lie-

Komunistai ir fašistai 
yra dvi kraštutinės musų vi
suomenės srovės. Jie tarpu- 
savėj gatavi yra eiti ir 
“ant peilių”, bet savo veiki
mo budais, savo pažiūromis 
į liaudies teises, tie žmonės 
yra labai panašus. Ir komu
nistams ir fašistams liaudis 
yra tik tešla, kurią “vadai” 
minko ir, išminkę, kepa iš
jos didingą ateiti ai p 1'riuvjams tremtiniams šelpti 
eini socializmą . i per gALp skyrius, savo or-

Komunistų ir fašistų “ide-1 ganizacijas ir įstaigas, ku- 
ologijos” skiriasi, bet savo'rios gautas aukas persiun- 
pažiuromis į “papr a s t ą čia BALF centrui, arba 
žmogų”, į eilinį pilietį ko- tuojau siųskime sekančiu 
munistai visai yra panašus adresu: United Lithuanian 
į fašistus, arba fašistai į Relief Fund of America, 
komunistus. Ir vieni ir kiti Ine., 105 Grand st., Brook- 
mano, kad liaudžiai reikia lyn 11, N. Y.

kyklose mokosi 219 moki
nių. Mokytojų kursuose 31 
studentas, prekybos moky-

kas turite knygų, pasiųski 
te į BALF. 105 Grand st. 
Brooklyn 11, X. Y,

TaL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandoa:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broad way
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St, KimbaI Building 

Kambarys 203
BOSTON. Tlef. lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų

Valandoa:
Nuo 9 ryto iki 7 trak. kaadisa 
Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Inaured 
Movers)

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

SO. BOSTON. MAS*. 
TaL SOUth Boatoo 4618
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Vietines Žinios
===================================

BOSTONE TEISIAMAS 
“GOEBBELSO PADĖ

JĖJAS”

Bostono Majoro Bausmė Šį Penktadienį LDD Susi- 
Patvirtinta rinkimas

LIETUVIAI SMARKIAI Advokatė p. S. Šalnienė Iš- 
RUOŠIAISI RINKLIAVAI rinkta Kliubų Pirmininke.

Rašosi Jauni ir Seni, Profe
sionalai ir Darbininkai

Birželio-June 28 d. šešta
dieni po visą Bostono mies
tą bus lietuvių rinkliava nu- 
kentėjusiems nuo karo šelp
ti. Rinkliavai dėžutės (kar- 
bonkos), ženkleliai aukoto
jams, raikščiai rinkėjams 
ant rankovių ir kita reika
linga medžiaga jau gauta iš 
BALF centro. Musų parei
ga dabar yra tik sukelti 
kuo daugiausiai darbinin
kų, kad galėtume rinkliavą 
pravesti sėkmingai.

Kiek teko patirti i rink
liavą dedasi visi lietuviai 
be jokio skirtumo. Jau užsi
rašė dirbti rinkliavoje eilė 
profesionalų, advo katu, 
daktarų, daug jaunimo ir 
nemažai darbininkų. Rašo
si seni ir jauni, “veikėjai” 
ir “eiliniai”. Ūpas geras ir 
tikimasi sutelkti darbinin
kų.

Bet rinkliavos organiza
toriai sako, kad darbininkų 
niekada nebus perdaug. 
Reikia kelių šimtų žmonių, 
kurie parinktų aukas gatvė
se. Todėl visi yra kviečiami 
i talką, visi, kas tik turi 
sveikatos kelias valandas 
pavaikščioti gatvėmis su 
dėžute. Ypatingai malonu 
butų, kad daug jaunųjų iš
eitų į gatves ir pasidarbuo
tų rinkliavoje.

Teko girdėti, kad kai ku
rios lietuvaitės išeis i gat
ves pasirėdžiusios tautiš
kais rūbais. Dąug iaunų au
kų rinkėjų bus iš “Gabiios” 
choro, iš ponios O. Ivaškie- 
nės vedamos “tautinių šo
kių grupės”, iš Vyčių ir kitų 
organizacijų- Rinkliavos or
ganizatoriai sako: “Pada
rykime birželio 28 dieną 
Lietuvių Dieną Bostone, 
stokite visi Į darbą!”

Linkėtina, kad lietuviai 
gerai pasirodytų rinkliavos 
dieną ir pagelbėtų vargs
tantiems savo broliams.

Rep.

Šį pirmadienį Bostone 
federaliniame teisme prasi
dėjo Douglas Chandler io 
byla. kuris kaltinamas tuo, 
kad karo metu per Berlyno 
radio kalbėdavo į Ameri
kos žmones ir ragindavo 
juos nekariauti prieš \ okie- 
tiją. Prokuroras Chandlerį 
vadina “Goebbelso padėjė
ju”. Jis “Paul Revere” sla
pyvardžiu varė nacių pro
pagandą. Prisiekusieji iš
neš sprendimą, ar Chandle
ris yra savo krašto išdavi
kas. Jam gresia mirties 
bausmė, o esant palengvi
nančioms aplinkybėms, jis 
gali atsipirkti penkiais me
tais kalėjimo. Chandleris 
per karą buvo Amerikos 
laikraščių atstovu Berlyne 
ir ten pakrypo į hitlerizmą.

Kreipkitės pas tuos, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

Aukščiausias Amerikos 
Teismas šį pirmadienį atsi
sakė persvarstyti Bostono 
miesto majoro J. Curley by
lą. Tuo pačiu teismas pa
tvirtino jam skirtą bausmę 
kalėti nuo 6 iki 18 mėnesių 
ir mokėti $1.000 pabaudos. 
Musų majoras dar turi vie
ną vienintelį kelią, tai pra
šyti, kad tas pats Aukščiau
sias Teismas dar kaitą per
svarstytų gavo nutarimą. 
Tokį prašymą teismui ma-! 
joras ir įteikia.

Dorchesterio Kliubo 
Susirinkimas

Šį penktadienį, birželio 
6 d. kaip 7:30 vai. vakare 
įvyks Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 21 kuopos narių 
susirinkimas Liet. Piliečių 
Draugijos svetainėje ant Ė 
st., So. Bostone. Visi nariai 
kviečiami būtinai dalyvau
ti. Susirinkime bus trumpa 
paskaita.

Valdyba.

rų valgių ir gėrimų. Orkest
rą gros amerikoniškas ir 
lietuviškas meliodijas.

RADIJO PROGRAMA

C. Goodale Išteisintas

DĖMESIO LIETUVIAI

Šį Penktadieni Užeikit į 
Piliečių Draugijos Salę

Bus Jaunimo Piknikas 
Keistučio Darže.

Praeitų penktadienį 1:10 
iš lyto Plymouth prisieku
sieji po 12 valandų tarimo- 
si, išnešė sprendimą Char
les Goodale byloje, kad jis 
nekaltas Cambridge mer
gaitės McGurk nužudyme. 
Goodale tuoj buvo paleis
tas iš kalėjimo.

REIKALINGOS FITERKOS

Šį penktadienį, birželio 6 
d. 8 vai. vakare įvyks Dor
chesterio Lietuvių Piliečių 
Kliubo narių susirinkimas 
savo namuose 1810 Dor- 
chester avė. Bus išduotas 
raportas iš atsibuvusių kliu
bo įkurtuvių.

Ateinantį sekmadienį bir
želio 8 d.. Keistučio Parke, 
Dedham, Mass., bus Lietu
vių R. K. Bostono Jaunimo 
Kuopos piknikas. Pradžia 
2 valandą popiet. Pikniko 
rengėjai praneša, kad bus 
geros muzikos, kalbų, dai
nų ir kitokių dalykų.

Nors pikniką rengia jau
nimas, bet ištikrųjų yra lau
kiami ir senesnieji. Bus ge-

Nesenesnės kaip 56 metų am
žiaus. Kreiptis i

Audree, Ine..
44 Newbury st., Boston, Mass.

Išsinuomoja furnišiuotas kam 
barys vienai moteriai ar mergi
nai, pageidaujama lietuvaitei, 
kaina $4 į sąvaitę. Prašome 
kreiptis Cassen, 5 Gouldville, 
Terrace, Roxbury, Mass.

Massachusetts valstijos 
moterų biznio ir profesio
nalių kliubų susivienijimas 
išsirinko sau už pirmininkę, 
ponią advokatę S. Šalnienę. 
Moterų kliubų susivieniji
mas Amerikoje jungia tūk
stančius kliubų, kurie yra 
apsivieniję pagal valstijas. 
Musų valstijoj tų kliubų su
sivienijimui vadovaus šiais 
metais musų veikli tautietė. 
Musų širdingi sveikinimai 
su naujom, garbingom pa
reigom.

Pavogė Troką su Miegančia 
Mergaite

Somervillėj praeitą penk
tadieni įvyko nepaprasta 
vagystė. Į policiją atėjo 
Stepas Kiaršis, 21 metų 
jaunuolis iš Brightono, ir 
pasiskundė, kad jam ir jo 
padėjėjui beužkandžiauiani 
restorane, nežinomi pikta
dariai pavogė jų prikabina
mą troką. Gaila troko, bet 
ta bėda dar nėra viskas. 
Tame pavogtame troke mie
gojo jauna, 24 metų mer
gaitė, Onutė Stankūnaitė. 
Vagys kartu su troku pavo
gė ir ją. Stepas Kiaršis pra
šė, kad Somervillės policija 
padėtų jam surasti ir pa
vogtą troką ir Onutę.

Nesutikiiras Šeimoj Baigėsi 
Šūviais

Šį penktadienį birželio 6 
d. vakare, tarp 7 ir 10 va
landos vakare, Lietuvai 
Remti Draugija turės pa
ruošusi laiškų į kongresmo- 
nus ir kongreso komisijas. 
Visi lietuviai gali užeiti į 
L. Piliečių Draugijos svetai
nę So. Bostone ant E st. ir 
gali laišką pasirašyti ir pa
siųsti į kongresą. Laiškai 
paruošti su prašymu, kad 
kongresas priimtu Stratton 
bilių, apie įsileidimą į A- 
meriką išvietintųjų žmonių 
Europoje.

Visi lietuviai piliečiai už
eikite ir pasiųskite laišką 
musų kongresmonams, se
natoriams ir kongreso ko
misijoms. Lietuvai Remti 
Draugija jums patarnaus 
nemokamai. Pageidautina, 
kad kuo daugiausiai lietu
vių ateitų ir pasiųstų laiš
kus.

Praeitą ketvirtadienį So. 
Bostone įvyko liūdna šei
mos nelaimė. Paul Yano- 
vich, 27 metu vvras. iš šau- 
tuvo peršovė savo žmonos 
motina Mrs. Ida Fini. Poli
cija Y’anavičių suėmė. Ya- 
navičius negyveno su savo 
žmona ir matomai jis dėlto 
kaltino savo uošvę.

PASIRODĖ ŽURNALAS 
“DARBAS”

Žurnalas jau pasiųstas LDD 
nariams ir prenumera

toriams.

Mirė kun. S. Kneižys.

Norwoode praeitą ket
virtadienį. gegužės 27 d. 
širdies liga mirė kun. Ste
ponas Kneižys. Norwoodo 
lietuvių parapijos klebonas, 
sulaukęs 50 metų amžiaus. 
Kun. Kneižys iš Lietuvos 
paėjo iš Smilgių. Panevėžio 
apskr. Nonvoode klebona
vo nuo 1931 m.

Musų žurnalas “Darbas” 
.jau pasiųstas visiems jo 
prenumeratoriams ir LDD 
nariams, išskiriant LDD 
kuopą South Bostone, ku
rios nariai savo žurnalą 
gaus šį penktadieni, birže
lio 6, Lietuvių Piliečių Drau
gijos svetainėje, kur bu; 
kuopos narių susirinkimas.

Jei kuris nors skaityto
jas negaus savo laikraščio, 
tegul kreipiasi žemiau pa
duotu adresu ir žurnalas 
jam bus pasiųstas.

Šios laidos padaryta kiek 
daugiau kopijų. Kurie da
bar užsisakys žurnalą, gaus 
ir pirmą jo numerį.

“Darbo” metinė prenu
merata, kol kas, yra vienas 
doleris. Pavienė kopija— 
25 centai.

“Darbo’’ adresas toks: 
DARBAS,

636 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

FOR

GRADUATIO

GIFT OF ALL..

Give your groduote 
e Bulovą watch. lt is 
the ooe fine gift that, 
years from now, will 
eontinue to serve in 
chcngeles* beauty, 
v* ith endvring de- 
pendobility. A Bulovo 
wotch is troly the 
“Gift. gf a lifetime.“.

AMERICAN GIRI
17-J«web, for 

the iw«eteit giri

$17.50
/ It’s gorgeovsl
Heor her cheer this 

exquisite ring 
■»osterpie€»

$4.20

for the particular 
groduote—Cvff links 

ond tie dasp 'mitiab

reOERAL TAX INCLUDEO

The very newest ond 
finest in Pen APencil $6.50 Up 

«et$—streamlined beautied

CONRAD
17 Jew«1s, completeiy 
modern io vnart dėsign

SXCEllENCY
21 r«ward

for highest hooors

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

1. Arministas Arnold Ple- 
vock ir smuikininkė Alice 
Plevokiutė iš So. Bostono.

2. Smuikininkas Longi
nas Buinis iš Cambridge.

3. Dainos.
4. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program,
Boston. Mass....... S. Minkus.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

JULIET
17 Jewei$, ond

a |ewer or o- 
watch

MARTHA WASHINGfON

17 Jewels, 14 K gotd.
A r<h glamoroos fimepiece

$8.95 
to $49.50

3 eheers for her 
dresser ... matched 

setof rore beauty!

KETVIRTIS & CO.
:}79 West Broadtcay South Boston, Mass.

Watches, Jewelry, Radios and Electrical Appliances




