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42 METAI

Amerika Svarsto, Ką Daryti 
Su Rusijos Agresijomis

Kongresas Siūlo “Pakietinti” Amerikos Politiką — Pus
antro Biliono Dolerių Pagelbai Badaujantiems po Karo 
Teko Bolševikams — Toliau Žodžių Amerikos Politika 
Dar neina — Vandenbergas Siūlo Šauktis Jungtinių

Tautų Lavono.

Drąsus bolševikų per-’#. StaSSen StOVl UŽ 
versmas Vengrijoj užklupo Kiliu
Amerikos užsienių politikos UOTOO dUIU
vadovus bemiegančius. Kol --------
rusai darė perversmą ir so-Į Vienas iš republikonų 
dino savo lėles j valdžią kandidatų i prezidentus 
Vengrijoj, Amerikos Vals- 1948 metų rinkimams, Ha- 
tybės departamentas “klau- rold Stassen, pasisakė už 
simą studijavo” ir pagaliau1 dabar kongreso priimtą 
suprato, kad rusai ten įveda darbo bilių. H. Stassen ma- 
bolševikišką piažumos dik- no, kad tas bilius yra ge- 
taturą. Bet jau buvo per vė- ras, nuosaikus ir daug gė
lu ką nors daryti. Vengrijos riau yra turėti tokį bilių, 
bolševikai viešai giriasi, kaip neturėti jokio. Jei ad- 
kad jų perversm&s buvo pa- ministracija Washingtone 
dalytas “tobulai” ir jau bus bešališka, tai tas bilius 
tūkstančiai demokratiškų nebus joki skriauda darbo 
vengrų sukišti į kalėjimus unijoms, sako H. Stassen. 
ar gaudomi po visą Vengri- ;
ją, o Amerika siunčia ru- Anglija Žymiai

Mažina Importą
svarsto vieną rezoliuciją,
kuri reikalauja “pagriež- Anglijos vyriausybė mi
tinti” Amerikos politiką tarė sumažinti įvežamų 
santykiuose su Rusija. Kon- i prekių skaičių. Bus maži- 
grese nurodoma, kad Ame- namas įvežimas iš įvai- 
rika davė pusantro biliono rių kraštų ir gyvenimas dėl 
dolerių pagelbos rusų oku- to Anglijoj pasidarys Suii- 
puotiems kraštams, bet vi- kesnis. Anglijos valdžia 
sa ta pagelba tiktai pasitar- aiškina, kad prekių įveži- 
navo bolševikams, nes jie galima apmokėti tiktai 
tuos kraštus laiko savo oku- padidintu prekių eksportu, 
pacijoj. Amerika jau da- Kadangi eksporto negalima 
vė: Rusijai — $421,000;- užtenkamai padidinti, tai
000, Jugoslavijai — $303,- reikia mažinti prekių įveži- 
000.000, Albanijai — $40,- mą. kad butų galima atsi- 
450,000, Lenkijai — $436,- skaityti su užsieniais.
000,000, Suomijai — $96,- —------------
282.000, čechoslovakijai— Gcū, Franko NeVOl-
-S25,265°ooo. " Vengrijai nikuotos Karalius

Amerikoje per paskuti- .. .
nes dvi sąvaites buvo girdė- Ispanijos fąsistinis parla- 
ti labai griežtų pasisakymų rnentas priėmė įstatymą, 
prieš Rusijos agresijas. Bet PaSa^ kurj generalisimo 
toliau žodžių niekas nešiu- Franko gauna teisę valdyti 
lė eiti, o su žodžiais Rusi- Ispaniją iki savo gyvos gal- 
jos agresisjos nebus sulai- vos’ 0 kartu tas įstatymas 
kytos. Kiek nerimtai Ame- numato, kaip ispanų kara- 
rikos politikieriai mano liaus sostas bus paveldėja- 
“kovoti” prieš Rusijos ag- mas. Įstatymas taip surasy- 
resijas matyti iš to, kad se- ^s, ka” IsPanlJa uus H}0- 
natorius A. Vandenbergas narchija be karaliaus, o tik- 
siulo šauktis Jungtinių Tau- ™°ĮU Ispanijos valdovu 
tų organizacijos, kad ji ‘ ’k1 gyv°? galvos bus kru- 
“spręstų’’ Rusijos pervers- vinasls diktatorius Franko, 
mą Vengrijoj. Žinoma, iš

LIŪDNOS NUŽUDYTŲ VAIKŲ LAIDOTUVĖS

Keturi balti karstai nešami į kapus su nužudytųjų 
Smith šeimos vaikų kūnais. Vaikus nužudė 16 metų 
berniukas Oliver Terpening iš Imlay, Michigan. Nu
žudytieji vaikai buvo Smith šeimos, jų tarpe trys mer
gaitės ir vienas berniukas. Jaunas žmogžudys sako
si norėjęs patirti, kaip jis jausis nužudęs vaikus... 
Apie tai buvo rašyta “Keleivyje”.

Norit Taikos—Dary- Italijos Komunistai
kit Perversmą! “Stoja į Kovą”

--------- --------
Austrijos komunistų par- Italijos komunistų parti- 

tija, kuri yra labai silpna, ja ilgiausiame manifeste 
ruošiasi prie tokio pat per- kreipėsi LJtalijos “visus 
versmo Austrijoj, kokį rusų kairiuosius” Stoti į kovą ir 
durtuvai padarė Vengrijoj, po vadovybe komunistų 
Kadangi Austrija irgi yra partijos nuversti A. de Gas- 
rusų okupuota, tai Austri- peri valdžią. Komunistai

Didelė Opozicija 
Prieš Stratton Bilių Kongresas Nutarė Sumažinti 

Pajamų MokesčiusPraeitą sąvaitę atstovų 
rūmų teisių pakomisijų pra
dėjo apklausinėjimą liudi
ninkų dėl įsileidimo į Ame- Dar Nežinia, Ar Prezidentas Vetuos Taksų Bilių — Pre- 
riką 400,000 išvietintųjų zidentas Turi Apsispręsti Dėl Darko Biliaus — Kongre- 
žmonių iŠ Europos per 4 sas Rengiasi Vakacijoms, Bet Žada Susirinkti į Nepa- 
metus. Pakomisija dar ne- prastą Posėdį, Jei Santykiai su Rusija Nepagerės.
balsavo dėl to biliaus, bet -------- :--------------------------- ---------
ir toj pakomisijoj ir teisių Frandjoj Vuksta Praeitą sąvaitę kongre-
komisijoj, kaip ir visame /*!•/* ę/ 'V sas baigė svarstyti taksų bi-
kongrese jaučiama didelė l*elZKeilU fureiKttS Iių, dėl kurio buvo labai

i opozicija prieš Stratton bi- --------- I daug ginčų. Republikonai,
Iių. “Išvienintieji žmonės” Praeitą penktadienį Fran- kurie kongrese turi daugu- 
yra liūdni karo likučiai. Vi- cijoj sustreikavo gelžkeliu mą, buvo pažadėję balsuo- 
sus kitus karo likučius kon- darbininkai. Streikas veda- tojams per rinkimus suma- 
gresas greitai sulikvidavo. mas dėl pakėlimo uždarbių, žinti mokesčius. Vykdyda- 
bet gyvus žmones kongre- bet streiko tikroji priežas- mi savo pažadus republiko- 
sas linksta palikti skurdui tis yra politinė, nes gelžke- nai praeitą sąvaitę nubalsa- 
ir nežiniai. Be didelio vi- liečiu unijai vadovauja ko- vo mokesčių sumažinimą, 
suomenės spaudimo kon- munistai, kurie žūt būt nori bet prezidentas gali bilių 
gresas neišsijudins. Musų priversti Francijos valdžią, vetuoti. Prezidentas sakė, 
įstatymų leidėjai mėgsta kad ji priimtų komunistus kad dabar nereikia mažinti 
rodyti gerą širdį žodžiais, vėl į valdžią. Gelžkeliečiai mokesčių, nes darbai eina 
bet darbais jie tos širdies sustabdė visoki susisiekimą gerai ir valstybė turi daug 
be raginimo neparodo. po visą Franciją ir tik trau- skolų. Todėl, pagal prezi-

-------------- kiniai su maistu miestams
dar vaikščioja. Derybos 
tarp gelžkeliečių ir valdžios 
vedamos dėl streiko nu
traukimo.

Komunistai Franci joj jau

dento nuomonę, dabar rei
kėtų skolas, o ne mokesčius 
mažinti.

Pagal kongreso priimtą 
bilių kas moka per metus

.. , ----- -------- --------j— 100 dolerių mokesčių, tas
Islandija, Danija, ^orve-,sukgjg visą eįiė streikų. At- mokės 15 dolerių mokesčių 

gija ir Anglija gali pagauti. rodo, kad komunistai strei- mažiau, o kas moka per 
ir atlykmti eksportui apie kajs norj paklupdyti Fran- metus 100,000 dolerių mo- 
600,000 tonų žuvies, bet ša- cjjos valdžią, sua r d y t i kesčių, tas sutaupys per 
lys, kurios badauja ir norė-jFrancij0S ukj, pabloginti metus 10,000 dolerių. Mo
tų ta žuvį nupirkti, Kaip gyvenimą ir kelti neramu- kesčių mažinimo bilius yra
Belgija, Italija, Vokietija. mus Vėliausiomis žiniomis1 aiškiai surašytas turtingųjų 
Lenkija, Austrija ir Kitos j streiką stojo elektros ir naudai. Prezidentas gali
negali už tą žuvį sumokėti, gazo kai kurios dirbtuvės, naują bilių vetuoti iki bir
o todėl badaujantieji kraš-

Žuvies Yra, Bet 
Niekas Neperka

* VXX X X X.KxK7VX X Įyvi X T U*X14X4X«£« I Vengrija Dirbs Iki birželio 20 d. prezi-
jos komunistai tikisi ir be sako, kad visviena koki bus P^sto, lei n~ us sutarta, Į p > • q lentas turės arba vetuoti ar
Austrijos gyventojų pritari- naujos valdžios politika, budu uz nupirktą zu- Kt Mirai >SU KUSI ja pasirašyti ir darbo bilių,
mo paimti valdžią. Austri- darbininkai bus prieš tą ,V1 bus sumokėta. —.-----  dėl kurio gj0 labai ilgi ir

-------------- Naujoji Vengrijos per- karšti ginčai. Darbo bilius
Amn versmo pastatyta valdžia kongrese buvo priimtas la- rieių /Anie- skelbia, kad ji ateityje bai didele balsų dauguma. 

rikai 121 Laivą dirbs ankščiausiame kon- Kongresas jau rengiasi
_____  takte su Sovietų Sąjunga.; darbo pertraukai ir liepos

Amerikos karo laivynas ^os valdžios pirmininkas mėnesį nori išsiskirstyti iki 
sutinka perleisti Pietų Ame- s?ko, jis įtinka eiti į Jung- naujų metų. Bet jei santy- 

- - --- • tiniu Tautu seimą ir ten pa- kiai su Rusija nepagerės,
siaiškinti dėl Vengrijoj pa- tai kalbama, kad kongresas 
daryto perversmo. Naujoii susirinks į nepaprastą posė- 
Vengrijos bolševikiška vai- dį rudenį.
džia giriasi, kad ji išgelbė
jo Vengrijos demokratiją 
nuo fašistinio perversmo, 
kurio niekas neruošė.

jos komunistai grasina, kad valdžią, nes joje nėra dar- 
Rusija nedarys taikos su bininkų atstovų. Kartu ko- 
tokia Austrija, kurios vai- munistai sako, kad jie ves 
džioje nebus komunistų, o kovą prieš valdžią “demo- 
be taikos Austrijos ekono- kratiškomis” priemonėmis 
minis gyvenimas negali at- ir nesigriebs šiuo tarpu gin- 
sistatyti. klų. Kaip Franci joj taip ir

--------------- Italijoj komunistai kelia di-
MIRĖ EX-PREZIDENTAS delį triukšmą ir gręsia ne- 

WLADISLAW RACZ- ramumais, kai tuo tarpu 
KIEWICZ Rytų Europoj rusų pastaty-

--------- tos valdžios “valo” visokią
Birželio 6 d. Anglijoje opoziciją ir stiprina komu- 

mirė buvęs per karą Lenki- nistinius režimus.
jos prezidentas Wladislaw --------------
Raczkiewicz sulaukęs 62
metų amžiaus. W. Raczkie- 
wicz užėmė Lenkijos pre
zidento vietą po Lenkijos j 
pralaimėjimo kare, kada vi.

SIULO NEPARDUOTI 
TRAUKINIUOSE 

ŠNAPSĄ

su-

UN jaltiško lavono jokio 
sprendino niekas nesulauks 
ir tokius pasiūlymus Van
denbergas daro tiktai todėl,

NAUJOS MINOS BAL
TIJOS JUROJE

Iš Švedijos praneša, kad
kad jis ir jo vienminčiai iš Baltijos juroje pasirodė 
viso nieko nenori daryti. daug minų, kurios jau įs- 

Bet ilgai Amerika nebe- sprogdė keturius švedų Įsi
galės tenkintis vien tik žo- Yus- .as tas minas leidžia, 
džiais ir turės apsispręsti. švedai nesako. Bet minos
ar atiduoti Europą Rusijai, p[auĮ<10Ja ®uris.tps 
ar jai rimtai priešintis. nėmis po 12. Atrodo, kad 

Generolas G. C. Marshall ^as tai leidžia tas minas 
praeitą sąvaitę sakė, kad bandymo tikslais . Švedai 
reikės atnaujinti “nuomos- Pasako, k°ki va^y^f daro 
paskolos” politiką ir išleisti bandymus su švedų lai- 
nuo 15 iki 30 bilionų dole- yų sprogdinimais. Atrodo, 
rių kovai už demokratiją kad bandymus daro Ru- 
pasaulyje. Bet kada ir ko- slJa-
kioj formoj kongresas tą ... .
Marshallo siūlymą svarstys, PREZIDENTAS TRUMAN
dar nėra žinoma.

DIDELI POTVINIAI

Šią sąvaitę Mississippi 
upė išsiliejo. Potvyniuose 
jau žuvo virš 20 žmonių, o 
virš 20,000 žmonių liko be 
pastogės. Išsiliejusi Missis
sippi daugelyje vietų išplo
vė užsptus laukus ir kaimus.

LANKOSI KANADOJE

Šj pirmadienį preziden
tas Truman su šeima išvy
ko lankytis į Kanadą, kur 
jis išbus 3 dienas. Ta proga 
laukiama, kad prezidentas 
pasisakys ir užsienių politi
kos klausimais. Prezidentas 
kalbės Kanados parlamen
te, Ottawoj.

T , .. . , . . Amerikos gelžkeliu —
sa Lenkija buvo vokiečių ir pgrintendentų draugijų su- 
rusų okupuota. Kada Ame- važiavimas Chicagoje priė- 
nka ir Anglija sutiko pripa- mė nutarima, kad Ameri- 
zinti Maskvos paskirtą Len- kos traukiniuose nebūtų 
kijos^ vyriausybę, W. Racz- pardavainėjama degtinė ir

rikos valstybėms 121 karo 
laivą, tame skaičiuje 4 kru- 
zerius ir 117 mažesnių karo 
laivų. Visa tų perleidžiamų 
karo laivų vertė siekia virš 
20 milionų dolerių. Vyriau
sybė prašo kongresą laivų nuo 
perleidimui pritarti. Iš per
leidžiamų karo laivų 34 yra

BULVĖS DUODAMOS 
UŽ DYKĄ

apginkluoti kovos laivai, o NUKRYPO NUO UNIJOS 
kiti yra pagelbiniai karo 
laivai naudojami karo lai
vyno tarnyboje.

Amerikos valdžia jau su-

bušelių šviežių bulvių, ku-
_____ rių niekas nenorėjo imti.

Lewis Merril, tikra pa- Valdžia sako. ji yra pri- 
varde Cohen, buvo pagar- versta pirkti bulves, kad 

RUSAI NEDUODA KO- sėjęs komunistu veikėjas palaikius aukštas kainas. 
VAC “PRISIPAŽINIMŲ” unijose. Jis buvo United TaiP yra nutaręs kongre- 

: Office and Professional sas. Bet valdžia neturi kur

IR TUOJ SUSIRGO

Maskvos valdžia
kiewicz atsisakė pripažinti svaiginamieji gėlimai. Nu- perversmą Vengrijoj 
tą vyriausybę ir liko svetur, tarimas sako, kad žmonės H?ia buvusio vengiu vals- 

traukiniuose dažnai per įeciV partnos sekretoriaus 
daug išsigeria ir paskui ke- Kovac parodymais, kurie 
lia ‘ triukšmą, užkabinėja buvo išgauti Kovac padėjus 

Volnivms ir sudaro ne- 1 kalėjimą. Kovac kalėjime.

SAKO, RUSAI PER 
DAUG GIRIASI

kad Rusija viena sumuse kiauį.ys, dar nežinia, 
hitlerinę Vokietiją. Tas 
laikraštis labai žemai įver
tino Amerikos vaidmenį 
kare. Dėl to rusų pasigyri
mo generolas L. D. Clark

mmus
30,000 AMERIKIEČIŲ 

MOKOSI RUSIŠKAI ORLAIVIS ĮVAŽIAVO I 
RESTORANĄ

iia savo workers unijos pirminiu- supirktas bulves dėti. Da
rioj “re- kas Prieg kurj iaiką jįg pa_ bar valdžia siūlo ligoni-

sisakė prieš komunistu kiši- nems, mokykloms ir kitoms
mąsi į unijų veikimą ir labdaringoms įstaigoms im-
greit po to komunistų spau- ti bulves iš valdžios be jo
dą jį pradėjo pulti. Dabar kio mokesčio.

kad jis pasitrau-
kia iš darbo unijoj “dėl pa- ATRADO TEXASE DAUG
irusios sveikatos”. ALIEJAUS

Kada karas ėjo prie galo

ŽYDAI JAU SUKĖLĖ 
$115,000,000

Pagarsėjęs aliejaus šalti
nių atradėjas Michael L. 
Benedum, kurs savo gvve-

Henry Morgenthau Jr. nime yra suradęs žemėje 
buvęs iždo sekretorius ir labai daug aliejaus šaltinių, 
žydų komiteto aukoms rink dabar atrado naujus alie- 
ti pirmininkas skelbia, kad jaus šaltinius rytinėj Texas 
Amerikos žydai jau sunoko btij d , j MoksIinin.
šelpti 115 milionų dolerių. kai buvo tyrinėję tas sritis. 
Seniau žydai buvo pasiėmę kur dabar aliejus atrastas, 
sukelti Amerikoje 100 mi- bet jie sakė, kad ten žemė 
lionų doleriu, bet dabar jie yra “sausa”. Naujai atras-

sako, rusai Der daug giriasi Amerikoje užėjo mada mo- Iš Lacrosse, Wis. prane- 
ir visai be reikalo žemina kvtis rusų kalbos. Profeso- sa, kad ten vienas restora- 
Amerikos rolę kare. Ameri- rius Arthur Coleman, rusų no savininko sūnūs. Gordon 
kos karo sekretoriaus pade- kalbos žinovas, sako, kad Schultz, buvęs karo laku- 
jėjas H. C. Peterson irgi dabar 30,000 amerikiečių nas, pasisamdė orlaivį ir 
sakė, kad rusai be reikalo atsidėję mokosi rusų kai- norėjo parskristi namo. 
įkalbinėia vokiečiams anie bos. Rusų kalba dabar dės- Jam besileidžiant orlaivis
savo galybę, nes vokiečiai tomą daugelyje Amerikos pataikė į jo_ tėvo restoraną kvotą padidino iki 170 mi- tas aliejaus šaltinis jau 

200 bačkų alie- 
dieną ir duos dau-

geriau žino, kas juos suku- mokvklu. Daugelis mokosi ir taverną. Orlaivis sudužo, lionų dolerių ir tikisi tiek duoda
lė kare. ' rusiškai bizniukais sumeti- lakūnas užsimušė, o ręsto- pinigų greit sukelti. Is tų
--------------------------------- :— mais, bet vra ir tokių, kurie ranas liko stipriai apardy- pinigų bus remiami “išvie- K } . Q

Remkit biznierius, kurie iš snobizmo nori pasirodyti tas. Nelaimė įvyko praeitą tintieji” žydai stovyklose giau. Aliejus randasi s,VW
skelbiasi “Keleivyje.” “pažangiais”. ' šeštadienį. j Europoje. ,pėdų gilumoj žemėje.

v
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AMERIKA IR IŠVIE- prieglaudą Vengrijos pa-
T1NTIEJ1 siuntinybės nariams, kurie
-------- | nepripažįsta naujo režimo

Liberalų sąvaitvartis “Na- Vengrijoje. Amerika GAL 
tion” kelia išvietintųjų žmo- i BŪT galvos apie sudarymą 
nių klausimą ir prieina iš- Vengrijos valdžios užsieny- 
vados, kad vienas tėra ke- je. Amerika siunčia Rusijai 
lias tą skaudų klausimą iš- savo protestus.
spręsti — būtent, priimti Tai viskas. Galima drą- 
Stratton bilių ir įsileisti dalį šiai sakyti, kad nė vienas iš 
išvietintųjų žmonių į Ame- tų žygių nė per plauką ne
riką. “Nation” sako:

“Mes išmetinėjame 
tintiems dėl jiems teikiamos 
pagelbos, mes nerepatrijuoja
me jų prieš jų valią ir mes 
neleidžiame jiems imigruoti... 
Per du metus mes rūpinomės 
didele tų žmonių dalimi per 
UNRRA ir karišką vyria&sy- 
bę. Yra rimto pagrindo ma
nyti, kad ir UNRRA ir kariš
ka vyriausybė darė dideli 
spaudimą į išvietintuosius 
žmones, kad jie grįžtų i savo 
kilmės kraštus... Bet daugu
mas jų pasiliko”.

pakeis Rusijos politikos 
Rytų Europoje. “Trumano 

lsvie* doktrina” Vengrijoje pasi
rodė tuščių žodžių rinkinys 
be jokios praktiškos reikš
mės. Pati ta “doktrina” yra 
tik nedrąsus bandymas pa
sipriešinti rusų imperializ
mui ŠIOJ PUSĖJ geležinės 
užlaidos, kur rusai dar ne
įkėlė kojos, bet ji nič nieko 
neduoda ir nežada rusų pa- 
vengtoms tautoms. Vengri
jos pavyzdys tą geriausiai 
irodo.

TĖVAS PRIRAKINO VAIKĄ PRIE MEDŽIO Skundas Ameriką 
Pasiekė

Kunigų “Globa’

Nr. 24. Birželio 11 d., 1947 m.

Republikonai “Seiveriai*Bet šiuo kartu ne dėl ma- Gėdo< Triumfą, 
tenalinio skurdo is Vokie- , __ ,
tijos skundžiasi, o dėl daug,* Pietų valstijos buvo ir, Kongresas stipriai apkar- 

dar lieka Amerikos didžia- pė prezidento Trumano 
ja gėda. ‘ biudžetą. Republikonai sa-

South Carolina valstijos ko, kad taip daryta vienu 
miestelyje Greenville buvo sumetimu — taupyti pini-

“Nation” teisingai sako, 
kad ir UNRRA ir Amerikos 
kariška vyriausybė Vokie
tijoje “darė spaudimą” į 
nelaimingus išvietintuosius 
žmones, kad jie grįžtų į 
rusų valdomus kraštus. Bet 
spaudžiami ir badinami, 
persekiojami ir raginami, 
išvietintieji žmonės nenori 
grįžti į rusų vergiją, nes jie 
pažįsta rusų diktatūros re
žimą geriau, negu kai kurie 
Amerikos pulkininkai, ku
rie duoda pigius patarimus 
nelaimingiems žmo nėms 
grįžti į vergiją.

“Nation” sako, kad “nėra 
nė vieno padoraus argu
mento” prieš priėmimą 
Stratton biliaus! Jį reikia 
priimti ir išspręsti nelai
mingų žmonių apsigyveni
mo klausimą.

PO VENGRIJOS PER
VERSMO

APIE DARBO BILIŲ
Ar prezidentas vetuos 

naują darbo bilių, kurs su
varžo unijų veikimą? Ra
šant šias eilutes atsakymo į 
tą klausimą dar nėra. Kon
gresas bilių priėmė didele 
balsų dauguma ir jei prezi
dentas bilių atmes, kongre
sas gali iį vėl priimti dviem 
trečdaliais balsų. Preziden
to vetavimas tokiame atsiti
kime butų tiktai politinis 
žestas. Apie nauja darbo 
bilių “New Republic” są
vaitraštis sako šitaip:

“Unijos gali veikti ir prie 
naujo visaapimančio darbo bi
liaus. Vietoje laukinio ir bau
džiamo biliaus, kokį buvo pri
ėmę atstovų rūmai, senato re
publikonai gudriai pakeitė ir 
sušvelnino tą bilių. Taip dary
dami jie davė daug galvosūkio 
Trumanui. Daug lengviau bu- 

i tų vetuoti griežtą bilių. Tas 
j buvo padaryta Bob Tafto ir 
i buvo visai suprantamas poli-

.. . tinis manevras. Reikia atvi- Rusai padare Vengrijoj rai pasakvti> kad da5ar pri.

Devynių metų berniukas B. Lester Cales rodo šerifui 
C. Kisner iš Kingwood, W. Va., kaip jo tėvas buvo 
prirakinęs jį prie medžio, kaip šuniuką. Kaimynai 
pranešė policijai, kad tėvai laiko vaiką prirakintą 
prie medžio. Tėvas aiškinasi, kad vaikas nenorėjo 
stovėti namuose ir iš kelių kartų jau buvo pabėgęs.

daug skaudesnio dalyko: 
dėl vienos, pačių lietuvių 
srovės moralinio prievarta- 

A’imo jaunuomenės auklėji- 
I me. Būtent—lietuvių trem
tinių mokyklose ir gimnazi
jose viską savo rankosna 
kietai suėmė vieni kunigi
niai — lyg kitos pakraipos 
žmonių lietuvių tautoje vi
sai nebūtų. Jų tarpe pasi
skirstytos pedagogų vietos, 
mokyklų vadovybės ir trem
tinių švietimo vadyba. Mo
nopolizuotu auklėjimu sie
kiama užtikrinti sau galią 
ateities Lietuvoje ir, žino
ma, tokio svarbaus tikslo 
siekiant, net prie demokra
tiško “krikščionių - demo
kratų” pasivadinimo visai 
nesivaržyta su priemonė
mis. Antai, iš vieno Bavari
jos lietuvių gimnazistų ben
drabučio aprašo tokią pa
dėtį:

“Bendrabuty baigia įsigalėti 
diktatūra. Diktatorius — p. 
pulkininkas ir jo dešinioji ran
ka — gerbiama Ponia. Reži
mas, ypatingai moralinis, pa
siekė turbut jau savo aukščiau
sią laipsnį. Įsivaizduokit, kad 
kas nors iš bendrabučio vado
vybės kiekvieną sekmadienį se
kioja visus “bedievius” ir prisi
spyręs klausinėja, kada baigsi 
rengtis ir eisi į bažnyčią. Ben
drabučio auklėtojas, šiaip labai 
geras žmogus, sutinka pats pa-

nulinčiuotas jaunas negras. 
Jo užmušėjai buvo pagauti,

gus.
Taupumas, bet kieno at-

jie prisipažino ir buvo tei-;sakomybė? Štai— 
siami, bet — , žemės Ūkio rūmams

Prisiekusieji teisėjai tuos (agrikultūros departamen- 
linčininkus išteisino! i tui) atimta milionai dolerių

Linčiuotojų advo k a t a s nebus kuo ir kaip apsau- 
prašė ginti “pietiečių gar- nevirs^i
bę”; jis sakė, kad “šiaurie- '

senai jau ruošiamą pervers
mą. Vengia ja dabar suly

imtas darbo bilius yra iš da 
lies pačiu unijų pagimdytas.• . y i •• i •• paviu uinju pcfciniuv ta.v

g^ntą SU Lenkija, Bulgarija, Jurisdikciniai streikai yra vi- 
ir kitomis ^su valdomomis| siškai nepateisinami ir unijų 
salinus. Rusija valo ll kl- vadai vra verti kritikos už ju 
tus okupuotus kraštus nuo tarpusavius ginčus ir vai! 
visokių opozicinių elemen- dus...”
tų. Kruvinas valymas eina
Rumunijoje, Jugoslavijoje,! Naujas bilius unijas stip- 
Bulgarijoje, Albani joje ;! riai suvaržo. Jei administ- 
ruošiamas vengriškas per- racija Washingtone butų 
versmas Suomijoje ir čeko-1 antidarbininkiškose ranko- 
slovakijoje. j so, tai naujas bilius duotų

Vengrijoj rusai dar kar-i valdžiai galimybės jieškoti 
tą parodė Amerikai, kad jie visokių priekabių prie uni-
jokiu budu nepaleis iš savo 
rankų Rytų Europos tautų! 
Ką jie užėmė, tą jie žūt būt 
laikys ir įjungs į savo “di
džiąją tėvynę”.

Kai kurie žmonės Ameri
koje sako, kad Vengrijos 
perversmas buvo rusų atsa
kymas į “Trumano doktri
ną”. Toki nuomonė yra vi
sai klaidinga. Trumano 
doktrinos dar niekas nebu
vo girdėjęs, o rusai jau da
rė suktus rinkimus Jugosla
vijoj, Bulgarijoj, Lenkijoj 
ir kitur. Jei Trumanas ir 
nebūtų skelbęs savo taip 
vadinamos doktrinos, rusai 
visvien nebūtų paleidę 
Vengrijos iš savo rankų. 
Tik paskutinieji lengvati
kiai mano, kad Rusijos im
perializmą galima pasotin
ti nuolaidomis ir gerais žo
džiais. Tokių žmonių Ame
rikoje nebėra daug.

Faktas yra, kad Rusija 
nori galutinai pasilaikyti 
Rytų Europos kraštus ir 
nori padidinti savo paval
dinių skaičių 120 milionų

jų ir tampyti jas po teis
mus. Todėl darbininkų or
ganizacijos protes tuoja 
prieš tą bilių. Bet kiek bi
lius bus kenksmingas dar
bininkų organizacijoms, pa
reis nuo to. koki bus val
džios politika Washingtone 
ir koki bus ta valdžia.

LAISVA INDIJA

Anglija buvo pasižadė
jusi galutinai ištraukti savo 
kariuomenę iš Indijos iki 
1948 m. birželio mėnesio. 
Indija buvo kviečiama iki 
to laiko priimti sau konsti
tuciją ir perimti valdžią. 
Bet Indijos politinės grupės 
negalėjo susitarti. Į steigia
mąjį seimą, kuris svarsto 
konstituciją, neįėjo atstovai 
nuo magometoniškų sričių. 
Indijos magometonai reika
lavo, kad jiems butų leista 
sudaryti savo atskirą vals
tybę.

Praeitą sąvaitę Anglijos 
Darbo partijos valdžia pa-

----   ------ „ —„ siūlė Indijos politiniams va-
galvų. Kaip į tai atsako'dams naują planą. Pagal 
Amerika? j tą naują planą: Anglija dar

Kol kas atsakymas yra šiais metais perduoda Indi- 
tik pasipiktinimo žodžiai ir jos gyventojams visą val- 
daugiau nieko. Amerika su- džią Indijoj, bet busimos 
laikė 15 milionų paskolą Indijos konstituciją išdirba 
Vengrijai, bet rusai iš to tik skyrium indusų ir magome- 
pasijuoks. Amerika duoda tonų seimai ir susidąro dvi

valstybės. Pradžioje, bent Anglijos darbiečiu val- 
12 mėnesių, tos dvi nepri- džia ne žodžiais, bet dar- 
klausomos valstybės lieka bais įrodė, kad ji duoda 
Britų Imperijos ribose, kai- laisvę Indijai. 400 milionų 
po laisvi dominionai. Vė- Indijos gyventojų gauna Vi
liau Indijos valstybės pa- sišką laisvę tvarkytis, kaip 
čios apsisprendžia, ar jos jie išmano ir nori. Anglijos 
lieka dominionais, ar visai socialistams garbė, kad jie
atsiskiria nuo Britų Impe- tvirtai laikosi savo pasiža-1 sivėluoti į pamaldas, kad tiktai 
rijos. Indijos politinės gru- dėjimų ir savo skelbiamų pamatytų kas išeina į bažny- 
pės tą planą priėmė. principų. čia, ir kas ne. Q jei pasilieki

kambary, išgirsti tokią savo

Mano Padėka

čiai niekada nesimpatizavo 
mums, pietų gyventojams. 
Jie kritikuoja mus nuo to 
laiko (būtent: civilio karo), 
kada jie musų žemę paver
tė į dykumą ir musų pasku
tinį turtelį sudegino”...

Šitaip kalba kultūringas 
advokatas! Kaip sau norit, 
tai modernizuotas kaniba
lizmas.
Džiaugsmas—Ant “Pusto”

Anglijos Darbo Partijoje 
ir parlamente veikia būre
lis taip vadinamų maišti
ninkų.

Tai liberališki kairiaspar- 
niai. Jie kritikuoja visus ir 
kiekvieną; jie mano, kad 
Anglija gali būt Tarno Mo
ro pasakiškoji Utopija.

Ir keista: kritikuodami 
darbiečiu valdžią, Darbo 
Partijos “kairiaspamiai” 
agitavo už glaudų bendra
vimą su diktatūrine Rusija!

Komunistai džiaugėsi, jie 
pranašavo, kad “Bevinui
bus karšta’’ — Darbo Par- 

charakteristiką, kad priėmus ją ^Jos suvažiavime jis busiąs
už tikrą, beliktų savimi pasi- 
biaurėti, nes esi “senų lietuviš
kų tradiciją griovėjas, darai 
gėdą visai lietuvių tautai, esi 
iš viso niekam vertas žmogus”. 
Visai tokie pat moralai būna, 
jei ir esi buvęs ankstybesnėse

80 metų amžiaus sulau- nės atstovų, šių metų ba- 
kęs, po pustrečių metų, pa- landžio 19 d. suruoštas ban- 
lyginus, sunkaus tremtinio kietas ir po jo sekę pakvie-
gyvenimo Vokietijoj, aš su timai į įvairius susirinki- _ __________
žmona ir sunum 1947 m. mus, koncertus bei pokylius įamaidoSe; svarbu tik, kad nei- 
sausio mėn. 24 d. pasiekėm leido mums giliau pažinti
Jungtines Amerikos Valsty-, Chicagos lietuvių gyvenimą 
bes. i ir pajusti tokią pat stiprią

Nuo pirmos dienos iki j meilę savo senąjai Tėvynei, 
šiol mus lydi draugiški svei-Į karštą norą matyti ją laisvą 
kinimai, geri linkėjimai,' ir teikti pagalbą jos dukte- 
pagarba ir parama. Iškil- rims ir sunums tremtyje, 
mingai sutikti New Yorko kaip ir Rytuose, 
uoste ir palydėti į S. L. A. Apsistodamas pastoves- 
bustą, turėjome didį malo- niam gyvenimui Chicagoje, 
numą tą pirmą vakarą pra- tikiuos įstengsiąs ir toliau 
leisti kartu.su JAV lietuvių dirbti bendrai su visais lie- 
visuomenės atstovais. Išbu- tuviais už Nepriklausomą 
vę kelias dienas New Yor- Lietuvą, buti su visa šėifna 
ke. Sutikimo Komiteto bei naudingais lietuvių bend- 
giminių globojami ir vaiši- ruomenės nariais ir dėkin- 
nami, galėjome bent kiek gaiš šios laisvos šalies gy- 
atsipeikėti nuo sunkios ke- ventojais, kurioje radome 
lionės laivu ir pasigrožėti užuvėją ir prieglaudą.

Savo pirmuosius atsimi
nimus apie J. A. V. baig-

ni 10 vai., tai jau ir esi blogas 
žmogus, bolševikas ir pan. Sun
koka dabar atmosfera musų 
bendrabuty, nes ne tik kunigai

numaskuotas” ir pasmerk 
tas.

Tie pranašai 
apsiriko, jų džiaugsmas nu
ėjo “ant pusto”. Darbo Par
tijos suvažiavimas, įvykęs 
Margate, visus “kairiaspar- 
nių” pasiūlymus milžiniška 
balsų dauguma atmetė.
“Socializuota Medicina”

Republikonai ir jų bend
rakeleiviai iš Amerikos Me-

miestu. Tuo pat laiku, lie
tuvių organizacijų pastan
gų dėka, gavau progą susi-: damas, reiškiu gilią ir nuo- 
pažinti su JAV stambiau-’ širdžią savo šeimos padėką
sios spaudos atstovais ir pa 
informuoti plačią Amerikos

uz svetingumą, 
siems, visiems,

paramą vi- 
o ypač pa-

visuomenę apie Lietuvių gelbėjusiam atvykti I. R. R. 
Tautos ir musų Respublikos Committee, Sutikimo Ko-
nelaimę. Džiaugiuos pasi
matęs su New Yorko miesto 
meru, Marylando valstijos 
bei municipaliteto vadovy
bės žmonėmis ir visur susi
laukęs pritarimo lietuvių 
siekimui — atstatyti Nepri
klausomą Demokratinę Lie
tuvos Respubliką.

mitetui New Yorke, S. L. A. 
vadovybei, Liet. Gen. Kon
sulatui, Liet. Pasiuntinybei 
Washingtone, Baltimorės 
lietuviams, A. L. Tarybai, 
Liet. Konsului Chicagoje, 
L. Ch. of Commerce of III., 
menininkams bei lietuvių 
spaudos atstovams, gimi-

Prisimind amas toliau į n?ms ir arkinėms 
nuoširdžią nuotaiką pas po-!n?P.s Yorke^Phdadel- 
ną ministrą Žadeikį Wash-IP^ĮJOje, Baltimoreje, Chica-
ingtone, draugiškos Balti-; $ &ausUTno’
morės lietuvių visuomenės neistengiu išvardinti, 
priėmimą š. m. kovo mėn. JX.Pacia P1*0?3 prašau
1 d., puošnų bankietą New 
Yorke kovo mėn. 8 d., turiu 
pareikšti, kad išvykdami į 
Chicagą išsivežėm daug 
malonių atsiminimų apie 
Rytinės Amerikos lietuvių 
plačią šeimyną.

Atvykę Chicagon, ryte 19 
kovo stoty radome geroką 
mus laukiančių lietuvių bu

atleidimo tų, kurių pakvie
timų, dėl suprantamų mano 
amžiuje priežasčių, negalė
jau priimti.

Dr. Kazys Grinius.
Chicago, III.
1947. VI. 1 d.

dykuma.
Stipriai apkarpyta justi

cijos departamento išlaidos 
—nebus kam ir kaip susek
ti turtinguosius “tax dodge- 
rius”, kurie nusuka milio
nus dolerių, priklausančių 
vyriausybei.

Ir taip toliau ir daugiau 
—milionai dolerių bus ne
va “suseivinti”, o bilionai 
prarasti...

Tai bent “seiveriai”—
nuo vieno galo mylias ker
pa, o kitan tik colį priduria.
Ei, Bimba Labai Pyko!

Komunistų fiureris Anta
nas Bimba pasakė retą sek
retą. Skaitykite:

“Papasakosiu aš savo pa
tyrimus su lėktuvais Lietu
voje ir Tarybų Sąjungoje. 
Tuo laiku buvau net smar
kiai supykęs ant tų visų ta
rybinių taisyklių dėl per 
didelio atsargumo, bet da
bar, skaitydamas apie ma
sines lėktuvų nelaimes A- 
merikoje, pradedu atsileis
ti”...

Būdamas “darbininkų ro
juje” Antanas laukęs ir ne
sulaukęs “tarybinio patar-

dar karta, i navimo’’ lėktuvais. Bet da
bar jis suprantąs, kodėl ši
taip buvo.

Ak tu, svieteli, taip ilgai 
reikėjo slėpti šitokį sekretą 
ir — dabar rodyti savo 
žioplumą!

Kur lėktuvas nepakyla 
nuo žemės — sure, ten nė
ra ir tų “masinių nelaimių”.

Ponimaješ, tovarišč?
Nenori Sugrįžt į “Rojų”

New Yorko socialdemo
kratų sąvaitraštis “New 
Leader” gavo laišką iš Ba
varijos. Laiško autorius, 
rusas DP (tremtinis) rašo:

spaudžia, bet ir gyvenimo są-idikų Asociacijos kelia di- 
lygos...” įdėlį triukšmą. Dalykas yra

toks:
Kitose lietuvių tremtinių 

mokyklose, nė vyresniųjų 
klasių mokinių neišskiriant, 
vyrauja toks pat spaudi
mas. ,..Z-

Skaitytojau, tu pats su
prasi, kiek šitokių progra
mų vykintojų dvasia arti
ma demokratijai.

Vincas Mokinys.

Kongresui yra siūlomas 
bilius socializuoti mediciną. 
Kitais žodžiais, kad gydy
tojo patarnavimas ir ligoni
nė butų, paimti į visuomenės
kontrolę ir nemokamai li-j “Registracija, padaryta

GAVO 10 METŲ

Armijos pulkininkas Ed- 
ward J. Murray liko nuteis
tas 10 metų kalėti už pasi
savinimą Japonijoj daug

goniui.
Republikonai rėkia, kad 

tai bus socializmas, medikų 
asociacijos šulai jiems pri
taria ir sako, kad bus pa
laidota jų “privatinė inicia
tyva” ir visokios laisvės. O 
tuo tarpu—

Visa eilė valstybių— Eu
ropoj ir kitur—; tokią socia- 
lizuotą mediciną senai turi. 
Ten ji geromis pasėkomis 
veikia.

Amerikos reakcininkai 
yra žlibi, jie demonstruoja 
savo neišmanymą.
Kruneris Frenkis Sinatra

Mergų ir komunistų pat
ronas Crooner Frank Sinat
ra nusipelnė retą gėdą ir 
bėdą.

Nesenai viename kliube 
tas Kruneris užpuolė ir su
mušė žurnalistą Lee Morti- 
mer. Sinatrai buvo iškelta 
byla, kuri baigėsi sekamai:

Sinatra sumoka devynis 
tūkstančius dolerių ir vie
šai atsiprašo Mortimero. 
Jis, Kruneris. padaręs klai
dą, dėl jos dabar atsiprašo 
ir sumoka grynu pinigu.

Mergos gal ir džiaugiasi, 
kad jų Kruneris toks gali
jotas — kas jų supaisys! 
Bet dar neteko pastebėti,“Keleivis” visada yra gera , , . - . - , , . - „I brangenybių vertes 210,000 kad nors vienas Stalino 

relį. Tą pat dieną turėjome dovana draugams ir pažįsta- dolerių. Pulkininkas buvo “saulės” garbintojas butų
malonumą per mums su-1 užsakykit ti savo arti- sujmtas Kalifornijoj ir nu- siuntęs telegramą Sinatrai
ruoštą luncn’ą pažinti ir į . * teistas kariuomenės teismo ir jį pasveikinęs su tuo
daugiau lietuvių visuome- miesiems! San Francisco mieste. “happy landing’u”.

rusų tremtinių stovykloje, 
parodė sekamą: mažiau ne
gu vienas nuošimtis rusų 
tremtinių sutinka gryžt į 
savo tėvynę. Visi kiti pa
reiškė savo norą gyventi 
bile kur, laisvoje šalyje, ar 
likti kad ir Vokietijoje”...

Laiško autorius yra pro
fesorius, kurio būklė buvo 
daug geresnė už paprasto 
darbininko būklę, bet ir jis 
atsisako grįžti!

Biblija sako, kad ponas 
dievas turėjo vargo, kol su
rado pasislėpusi Adomą ir 
jį išvijo iš rojaus. Kitaip 
Stalino “rojuje”. Jei kurią 
nors dieną pakiltų “geleži
nė užlaida”, mes butume 
gyvi liudininkai Stalino 
Adomų masinės bėgštos.
Jums Centeliai, o Jiems?

Kongreso republikonai 
giriasi. Jie iškepė bilių, ku
ris žada sumažinti įeigų 
mokesnį. ,

Kam ir kiek?
Jus, kurie uždirbate po 

35 ar 45 dolerius sąvaitėje, 
į sąvaitę pelnysite po 30-40 
centų. Tie, kurie uždirba 
milionus — jiems, brace, 
liks tūkstančiai dolerių kas 
sąvaitę!

Tai retas kiškio pyragas 
tiems, kurie pereitų rinkinių 
metu balsavo už republiko- 
nus. Valgykite jį ir nesi- 
raukykite.

St. Strazdas.

kartu.su
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Socialistų Susirinkimas

Birželio 13 d. (penkta
dieny) įvyks Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos 19 
kp. mėnesinis susirinkimas, 
A. L. P. kliubo patalpose. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

Malonėkite visi nariai 
pribūti ir naujų atsivesti į 
kuopą. Sekr. J. G.

Iš Kriaučių Susirinkimo
Gegužės 28 d. buvo kriau

čių 54 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas. Dalyvavo aps
čiai kriaučių. Išklausant 
pranešimų iš unijinių įstai
gų pasirodė, kad šiuo mo
mentu nieko nėra naujo:

sius generolus: Judeničių, 
Kolčaką ir kitus. Bet kada 
“išlaimėjo” revoliuciją, tai 
nešdinosi į buržuazišką Lie
tuvą. Iš Lietuvos atvyko į 
Ameriką ir pusėtinai buvo 
nepasitenkinęs bolševikiška 
tvarka Rusijoje. Bet be
skaitydamas komunistinius 
laikraščius, Simonas Griška 
pradėjo vėl bolševikuoti.' 
Nors ir dabar jis pritaria 
bolševikams, bet atėjus 
klausimui gelbėti išblašky
tus Lietuvos našlaičius, jis 
duoda įnešimą tūkstanti 
dolerių paaukoti Lietuvos 
našlaičiams! Mat yra ir tar
pe bolševikų žmonių, kurie 
dar turi širdį, o ne akmenį, 
kaip Pruseiką, Andriulis,

PRIE PREZIDENTO MOTINOS NAMO

KAS SKAITO, RA5O

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pa j ieš

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

Konsaitytė Marija, iš Verpikų km. Sauklienė Ona, gyv. Chicagoje. 
Kidulių v., Šakių ap. i Sidiškienė Olga ir jos duktė Ge-

Korzonas Petras, iš Raseinių ap., novaitė, gyv. Chicagoje. 
gyv. Chicagoje ar New Yorke. 1 Simons - Židonyte Elzbieta, gyv.

Kriaučiūnas Antanas, iš Ramyga- Chicagoje. 
los, Panevėžio ap., gyv. Brooklyne Skirka Stasys, iš Višakio Rudos, 
ar Bostone. Skrupskis Povilas, iš Gilvydžių

Krikščiūnienė Agota, iš Laudiškių km., Viešintų v., Panevėžio ap. 
km., Radviliškio vai., Šiaulių ap. ' Skučas Andrius ir jo brolis, iš

Kruopaitė Elzbieta ir Kazė, iš Mauručių km., Mariampolės ap., gyv. 
Turnagalio km., Raguvos v., Pane- New Yorke ar Chicagoje. 
vėžio ap. O Į Slavickas Boleslovas ir Leonas,

Kudirkaitė Ona, ištekėjusios pa- sūnus Antano, 
varde nežinoma, mokėsi Mariampo-| Stakenienė Agota, gyv. Chicagoje. 
lės gimnazijoje. i Stanaitienė - £«.flerytė Agė, iš

Kuliešaita Elzbieta iš Kaniavos v., Grinaičių km. Kidulių v., šakių ap..

visur sezono darbymetė ei
na prie pabaigos/Pažymė-į Bimba, Mizara ir kiti to 
tina, kad dabar visur reika- vaisko žmonės. Gaila, kad
laujama geresnio darbo.

Delegatas J. Buivydas 
savo pranešime irgi pritvir
tino, kad dabar ne tik sve
timtaučių dirbtuvėse reikia 
geriau darbą dirbti, bet tas 
pat yra ir pas lietuvius. Vi
sur reikalaujama geresnio 
darbo.

Našlaičių gelbėjimo ko
miteto vardu kun. J. Bal- 
kunas ir Tessie Kivytie'nė 
atsišaukė į kriaučius, kad 
jie nupirktų 25 rengiamos 
vakarienės bilietus ir pagal 
išgalę dar Lietuvos našlai
čių naudai paaukotų. Atsi
šaukimas tapo priimtas ir 
25 tikietai nupirkti.

Musų lokalas niekuomet 
neatsisako paremti gerus 
darbus, neatsisakė nei da
bar. Tuojaus musų lokalo norės, 
sekr. J, Nalivaika praneša, 
kad lokalo pildomoji tary
ba siūlanti 5 šimtus dolerių 
tam tikslui paaukoti. Simo
nas Griška duoda kitą Įne
šimą, kad Lietuvos našlai-

Simono Griško įnešimas ne
praėjo. o tai buvo puikiau- 
sis įnešimas!
Kriaučių Delegato rinkimas

Kriaučių 54 skyriaus ne
paprastas susirinkimas į- 
vyks birželio 26 dieną kaip 
7:30 vakare Arion PI. A- 
malgameitų Unijos name. 
Tame susirinkime kaip ir 
kas metą rinks kriaučiai de
legatą. Per pereitus du me
tu kriaučiai išrinko savo de
legatu J. Buivydą. O ką jie 
dabar darys ateinančiam 
susirinkime, tai reikalas 
priklauso jiems. Tik aš nuo 
savęs patarčiau tiek, kad 
ko daugiausiai kriaučių at
silankytų į virš minėtą 
kriaučių susirinkimą, tai jie 
įsirinks sau delegatą ką jie

Vyt. Katilius.

Studentų Susirinkimas
“The Lithuanian Alumni 

and Studente Club is hold- 
ing a meeting on June 22.

čių naudai butų paaukota Anyone who has had tvvo 
iš lokalo iždo tūkstantis do- or more years of college, 
lerių. Abudu įnešimai pa- , and is of Lithuanian an- 
remti ir pirm. J. Glaveskas cestry is eligible to join. 
pasiūlo susirinkusiems nu- For an application and 
balsuoti. Nubalsuojama di- further information, write 
džiuma balsų už penkius to the corresponding secre- 
šimtus dolerių. Tai gražus tary, Miss Stella U. Charas- 
musų kriaučių darbas, kad ka, 50 St. Nieholas avė., 
jie nepamiršta Lietuvos Brooklyn, N. Y.”
našlaičių ’.

Kas tas yra Simonas 
Griška, kuris davė įnešimą, 
kad musų lokalas paaukotų! 
tūkstantį doleriu Lietuvos 
našlaičiams, kurie yra išvie- j. ; kusio SLA 173 ku0. 
™M P«3 iškilmingo pokilio. kur

Stella U. Charaska,
Corresponding secretary.

LOWELL, MASS.

letas jau pasiekė Ameriką?
Simonas Griška yra za-

pyškietis. Kadaise jis gyve- p^ilb "buvo vienas 
no Bostone. Prieš Pirmąn, mingjausiy. koks kada buvo 
Pasaulin} karą išvyko Lie- T s ni .tuvon ir ten užkluptas karo;1' Tul!įta daįg g

apylinkės miestų. Kalbėjo 
iš So. Bostono SLA 2 ap-

buvo paminėta SLA 60 me 
tu ir 173 kuopos 25 metai.

iškil-

Traukiniai, kada eina pro Grandvievv, Mo. kur serga musų prezidento H. S. 
Trumano motina, nešvilpia, kad nepakenkus ligonei. Prezidentas nuolat lan
ko savo senutę motiną, kuri jau turi 94 metus amžiaus, bet drąsiai kovoja 
prieš ligą.

paminėjimo rengėjas L. jais. Tegul plataus pasaulio lauskas, P. Grudinskas, J. Ala- 
Paulauskas, kuris tiek daug žmonija žino, ką Phila. ir davičius, O. Zarambienė, R. 
triūso įdėjo surengti tas iš- Amerikos lietuviai mano su Kazlauskienė, P. Mačius, J. 
kilmes, pats negalėjo daly- širdgėla apie dabartinę Karpavičienė, M. Kraučiunienė, 
vauti, nes sirgo. Visi susi- ( Lietuvos ir lietuvių padėtį. ,0. Jurkevičienė, R. Yankaus- 
vienijimo nariai siunčia! phi, H ‘ . ! kienė, D. Lukšienė. M. Valiu-
užuojautą dėl L. Paulausko; į svarbiam‘reikalui kevičiutė’ A- Radžiukinas, A.
ir linkį kuo skubiausia su- „^0^X3 e“ v a'
grįžt. J bendrą darbą. gražius skaitlj Maton-ene. S. Paplauskiene, A.

Vytautas Ramanaudcas. paradusS3urengti 1920 * Dub,>»k,ene. P. Vertadnene, A.
tais a. a. kun. .J. Kaulakiui Narnas. M Kaz,ukon,s A

PHILADELPHIA, PA.

Svarbu* Jubiliejus.
Liepos 28 d., š. m. sukan-

parvykus iš Federacijos ?uitbkus-.M: Z'Kaz'
Seimo ir paaiškinus mo-|lausk,ene' lr M Blsl,ene- 
mento svarbumą Lietuvos Taip pat buvo du daiktai iš- 
reikalais, į vieną sąvaitę ta-'leisti ant išlaimėjimo, tai su 

ka 25 metai, kaip Amerikos po surengta ir dalyvavo di-J smulkiais buvo surinkta viso 
Jungtinės Valstybės pripa- džiausią Lietuvių eisena $47.00.
žino pilnai Lietuvos Nepri- 'svarbiausiąja Broad gatve, i Gegužės 25, įvyko Penny Sale 
klausomybę. Toji buvo Virš marguojančių skraidė dėl to paties tikslo. M. Matonie 
linksmiausia diena ne tik p. Mikenio orlaivis. Kitas'nė, buvo gaspadinė, pagelbinin

kai buvo P. Verbickienė, Z. 
Kazlauskienė. A. Klimauskiutė,
S PardaiicV P Yanbunc.,

turime tą jubiliejų tinkamai tennial Lietuvių Dienoje, kienė. M. Karpičienė. J. Karpa- 
atžymėti su ne mažesniu Taipgi 1939 m. Pasaulinėje,vičienė, P. Svirskas, B. Jurke- 
svarbumu, kaip kad minė- Parodoje New Yorke, Phi- vičius. A. J. Šaukis, 
jom Vasario šešioliktą, pa-; ladelphijos lietuviai skait- p s , ,
reiškiant Jungtinėms Vals- lingai pasirodė. t, ‘ ‘
tybėms širdingą padėką už Ir kitos lietuvių kolonijos rengįmus’vra'sukelu’$106 07 
Lietuvos Nepriklausomybės turėtų kalbamą 25 metų V-H , daužia,, ‘ ’
de jure pripažinimą 25 me- Lietuvos per Ameriką pri- ■ g .
tai atgal ir ikišiolei tebepri- pažinimą rimtai, skardžiai
pažinimą, kai jau septyni) atžymėti, pasiunčiant pa
mėtai kaip kruvinojo Hitle-'dėkos rezoliucijas Ameri-j

tiems, kūne prie to darbo skaitlingas viešas pasirody- 
dirbo, bet ir visai lietuvių mas buvo 1926 m. minėji-
IzUUUZl. AIIICI IK LTS IIUVUYIįįlj Iirc; ninuiinvo utvctvį-----------------------

rio bendraminčiai, talkinin 
kai užgrobė ir tebelaiko 
Lietuvą, žiauriai kankina ir 
žudo lietuvius.

Lietuvos pripažinimą per 
Ameriką čia iki karo kas
met minėdavome surengda
mi piknikus, išvažiavimus. 
Bet šiemet dar turiningiau 
minėsime tą dieną, -kaipo 
padėką Amerikos demokra-

kos valdžiai Washingtone 
Jubiliejinė Lietuvių Diena 
turėtų įvykti sekmadienį, 
liepos 27 d.

Pranas Pūkas.

HAVERHILL, MASS.

Aukos Šalpos Darbui 
Paremti

Gegužės 18 d. per viešas 
tijai ir protestą Kremliaus prakalbas BALF naudai,

BALF 59to Skyriaus sekr.
A. J. šaukis.

WILKES-BARRE, PA.

Trakų ap., gyv. Providence.
Kumpikevičius Juozas ir Kumpi-

kevičius Povilas iš Adakavo, Taura
gės ap., gyv. Chicagoje.

Kunickis Pranas, sūnūs Juozo bro
lis Onos Ivanauskienės.

Kuprienė - Macevičiūtė Vincenti-! ir jo šeima.

gyv.č Scranton, Pa.
Streinys Jonas ir Streinytė Ona

Marija. iš Plokščių vai., gyveno 
New Yorke.

Stuoma Petras, iš Stuburų km., 
Salamiesčio parap., gyv. Chicagoje

Kuklių km..na, iš M. Rušupių km., Skuodo v., j Švetuliene Ona, iš
Kretingos ap., vyras, rodos, Jonas,, Lazdijų vai., Seinų ap. 
iš Krakių km., Mosėdžio vai. I Šasauskienė - Balkčaitė Marijona,

Kupšis Juozas. I iš Vaitinėnų km., Šilalės vai., 'l’au-
Labučiutė Florijoną, ištekėjusios i ragės ap., ir vyras Antanas Sasaus- 

pavardė nežinoma, iš Paterių km., | kis, gyv. New Yorke. 
veisėjų v., Seinų ap.

Lau, ar Lov Adline, gyv. spėja
mai Brooklyne.

Laukonis Juozas ir kiti broliai, 
iš Paterių km., Veisėjų v., Seinų ap.

Lekavičius, Julius iš Maksimonių 
km., Merkinės v., Alytaus ap.

Linski Antanas, gyvenęs Chester,
Pa., 901 Morton avė., vėliau išsikė
lęs kitur.

Luny te Ona ir Veronica, iš Pažie- 
ždrių km.. Linkmenų v., Utenos ap.

Mackevičiūtė Anastazija, gyv.
Chicagoje.

Mackevičiūtė »Liuda, ištekėjusios
Mackevičiūtė Liuda, ištekėjusios

pavardė nežinoma iš Janonių km.,
Ukmergės ap.

Madis Domininkas, gyv. New
Yorke.

Makauskas Juozas, iš Kuklių km.,
Lazdijų v., Seinų ap.

Maliauskienė - Kupšytė, Jadvyga,i mergės ap. ir jos sūnus nntanas.

SatKus Petras.
Šefltris Jurgis, iš Grinaičių km., 

Kidulių v., šakių ap., gyv. Scranton, 
Pa.

Šimėnas Juozas, gyv. Brooklyne.
Šimonis Petras ir Šimonytė Liuda, 

vaikai Uršulės Adomavičiūtės, kuri 
yra kilusi iš Užubalių km., Viešintų 
v., Panevėžio ap.

šiukšteris Juozapas, iš Spaudžiu 
km., Šaukėnų vai., Šiaulių ap., gyv. 
Lynn, Mass., 4713 Neptūne st.

Tarozienė Emilija.
Tautkus Juozas.
Tilytiški Elzbieta, gyv. Chicagoj.
Ulčickas Alfonsas ir Simas, sūnus 

Jurgio, gimę Amerikoje, gyvenę 
Alytaus ap.

Ulozas Bernardas, iš Rumšiškių 
v., Kauno ap., ūkininkas.

Umbrasienė - Stimburytė Ona, iš 
j Dovidiškių km., Deltuvos vai., Uk-

turi ūkį
Markauskas Jonas, iš Alytaus m., 

jo žmona Monika Oluyaitė, iš Žeika- 
vo km., Račkų v., Augustavo ap. ir

Bronius, Jonas ih Jurgis Umbrasai. 
Vaičiūnas Antanas ir Mykolas,

kilę iš Upytės vai., Panevėžio ap. 
Valaitis Juozas ir Pranas, iš Al-

sunus Aleksandras, iš Alytaus m., j vito, Vilkaviškio ap.. vienas jų gyve- 
gyv. Pittsburghe ar Pittstone. , na Oklahomos valstijoje.

Martinaitis Jurgis, iš Siečių km. ' Valinskiai, keturi broliai, kilę iš 
Pakruojaus vai. ševeliškės k., Kelmės vai.

Martinaitis Mikas, iš Simgališkių Į Valiukevičienė - Pečiukonytė Ma- 
km., Tauragės v. ir ap., gyv. New; rgt jj Veisėjų vai., ir sūnūs Juozas 
Yorke. _ į Valiukevičius, gyv. Shenandoah, Pa.

Maštaitienė, gyv. rodos Chicagoj. Į Veišreideris Juozas ir Ona, iš Pi- 
Mažeikis Mikas, iš Mačiučių km., lemonto km., Krakių vai., Kėdainių.

vaL ... », ji*-! Venskunaitė Marijona, iš Aukšta-
Miller - Broksaite Matilda, duktė. trakio, Pušaloto parap., Panevėžio. 

Roberto, gyv. Bndgeporte. Zalieska Leonora, gyv. Chicagoje.
Miltenis Alfonsas ir Vincas, iš j Ziaurys Benediktas, iš Žagarės, 

Gilučių km., Aluntos v., Utenos ap. ' Šiaulių ap.
Mineika Povilas, Pranas ir Via-J Žiemelis Juozas, 

das, sūnūs Prano, gimę ir gyv. ro-. Žiūraitis Juozas, Petras ir Salia - 
dos Easton, Pa. I monas, gyv. Waterbury.

Misevičienė - Pliuraitė Elzbieta,; Iieškomieji ar apie juos žinantieji 
iš Titonių km., Linkuvos vai. maloniai prašomi atsiliepti į:

Abraitytė Magdalena, iš Grybinės 
km., Mariampolės aps.

Adomaitienė - Gataveckaitė, gyv.
Mitrikis, giminaitis Antano Braz

džiūno, kilusio iš Pakruojo vai.,
Šiaulių ap. _ . . ,Mončys, Jonas ir Mončytė Stams-lNew i orke.

va, iš Kaspariškių km., Plungės' Adomaitienė - Damsevičiutė Mag-lava,
v., Telšių ap., gyv. New Yorke. 

Mokkunas Jonas, iš Jurbarko, Ra
seinių apskr.

Mostovtas Liudvikas, gyv. 104 
Eckford st., Brooklyn, N. Y.

Markevičius Jonas, iš Babtų par., 
Kauno ap., gyv. Baltimoreje.

Natkevičius, Matas, iš Raišupiu 
km., Mariampolės ap., ir jo vaikai.

Nausėdienė - Vaišvilaitė Pelė, g. 
Chicagoje.

NavicKas (Kesler), Pranas, iš 
Vindeikių km., Mosėdžio vai., Kre

audros pabėgo Rusiion į 
Peterburgą (dabartinį Le
ningradą) ir ten dirbo prie 
kriaučių iki revoliucijai. 
Kada Rusijos liaudis nu

skriejo pirmininkas adv. K. 
Kalinauskas, kuris labai 
gražiai apibudino SLA vei

diktatūrai, suruoškime vie-; kada pas mus kalbėjo iŠ 
šą skaitlingą eiseną, svar- Bostono inž. Vasiliauskas, 
blausiomis miesto gatvėmis buvo renkamos aukos. Au- 
su daugybe tam minėjimui kavo:
pritaikintų parašų, pareng-į Po $2.00: J. Šilanskas. A. 
tų įvairių “flotu” ir tt. bai- Satkevičius ir S. Biekša, 
giant su prakalbomis kurio-' Po 1.00: B. Jurkevičius. A. J. 
je nors didžioje miesto sve- Šaukis, M. Matonis, A. Vitkau- 
tainėje su žymiais kalbėto- skienė, A. Žeimienė. A. J. Kaz-

vertė caro režimą. Simonas; jr ra in0 lietuvius ri. 
Gnska pradėjo interesuotis.,, * ti t garbingos 
revoliuciniu judėjimu. Kaip PP? InbasS-
bolševikai nuvertė Kerens-

zatorius P. A. Kriaučialis iš 
Worcesterio, kurs tikrai už
simojo įvykdyti savo kvotą.

J Ragino vietinius Susivieni- 
"'jimo narius, kad prirašytų 

kiekvienas nors po vieną 
narį.

Meno dalį išpildė Wor- 
cesterio lietuvių moterų 
kliubo grupė, vadovaujant 
poniai P. Meškus. Publikai 
labai patiko jų dainos, ir 
kėlė joms ovacijas. Publika 
kelis kartus iššaukė ir P 
Paurą, kad padainuotų. P. 
Paurui akompanavo p-nia 
Anelė Januškevičienė iš So.' 
Bostono. Iš vietinių turėjo
me jauną lietuvaitę P. Šum- 

! skaitę, kuri turi skambų 
balsą. Vakaro vedėjas buvo 
173 kuopos pirmininkas V. 
Peslikas.

Tikrai gaila, kad musų

klo valdžią, jis prisidėjo 
prie raudonųjų. Simonas 
Griška buvo tas asmuo, ku
ris liuosnoriai įstojo į rusu 
bolševikų raudonaia armi 
ją. Jis kariavo prieš baltuo-'

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokią Gėrimų, Alau*, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama fr "Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTEB, MASS.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,099.00.

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

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

Smagus Piknikas
Sekmadienį, birželio 22,

Lietuvių Progresyvis Kliu
bas rengia smagų pikniką, 
kuris įvyks Rusų Pavilione,
Hanover, Pa. Pradžia 1 vai. tin^iV ^ran^Vr j^epKroiiai Nu- 
po pietų. Bus labai smagus ceniekienęs, gyv. Clevelande. 
piknikas, i kurį kviečiami
VISI apielinkės lietuviai. ŠO-lkių km., Joniškėlio vai., Biržų ap. 
kiai po pietų ir vakare. Gros spėjamai B™kl.yne- 
gerai žinomo muzikanto
“Lefty” orkestrą. Trokas 
nuo kuiubo svetaitės 325 E.
Market st. išeis 1 vai. DST 
laiku. Norinti važiuoti susi
rinkit prie svetainės prieš 
vieną.

Kelrodis: Paimkit Hano
ver busą ant Public skvero 
ir važiuokit iki Espy st. Ha
novery. Ten pakalnėj pik
nikas. Automobiliais va
žiuojant visais keliais va
žiuoti iki Espy st.

Nuoširdžiai kviečia visus
Kliubo Valdyba.

dalena, iš Remcikių km., Kaupiškių 
vai.. Vilkaviškio ap.

Adomavičius Jonas ir Vincas, iš 
Vievio, Trakų ap., gyv. Nevv Yorke.

Adomėnas Stasys, gyv. New Yor
ke ar Chicagoje.

Akelaitis Anelė ir Uršulė, gyv. 
Pittsburgh, Pa.

Arštikis Kazimieras, sūnus Lau.?. 
ryno. gvv. New Yorke. - '-ž

Augaitytė - Jankauskienė Ona, 
gyv. Chicagoje. -.i ; <» 1

Babina Vincas ir jo sūnūs Jonas. 
Bagdonas Jokuhas-Jonas, iš Netič- 

kampio km.. Mariampolės vai. ir ap.
Bagdonavičienė - Želvaitė Paulina, 

iš Mažeikių ap., našlė, bet rodos iš
tekėjo antrą karta, gyv. New Yorke

Bagirskas .Jonas, iš Reketijos km. 
Liubavo vai., Mariampolės apskr.

Balčiūnienė Ona, žmona Ambro- 
zieians Balčiūno, gyv. Chicagoje.

Balkauskas Antanas, sūnūs Anta
no ir Veronikos Jokubaitytės Bal- 
kauskų, dirbo kepykloje.

Neverdauskas Kostas, iš Vygan- 
tiškiu vienk., Telšių ap., gyv. Chi- 
kagoje. ,

Ninartaitė Ona, iš Šakių ap., Jan
kų vai. . .

Orentaitė Marijona, ištekėjusios Balsys Antanas, Petras, Vincas ir 
pavardė nežinoma, iš Žirniškių km., į Balskytė Viktorija, iš Nevadolės k..
Javaravo v., Mariampolės ap.

Pavilionis (Pavilonis) Bronius, iš 
Panevėžio ap.

Paškevičius Stasys, iš Kaniūkų 
km., Raudondvario parap., Kauno 
apskr.

Pavilonis (Palilionis), Bronius, iš 
Panevėžio ap.

Petraitis Antanas, iš Sakių km., 
Tauragės v., ir ap., gyv. Philadel- 
phijoje.

Petravičius Antanas, iš Liolių, 
Kelmės.

Platustis Bagdonas, iš Skrandėnų 
km., Telšių ap., gyv. Brooklyne.

Kybartų v., Vilkaviškio ap._
Balsys, Juozas, sun. Blažio.
Baltaragis Ignas, iš Jiniškelio v., 

gyv. Philadelphijoje.
Bekeris Petras, iš Joniškėlio, gyv. 

Philadelphijoje.
Bekerytė Ana ir Augustė, iš Kepž 

gino km., Kidulių vai., šakių apsk., 
gyv. Chicagoje.

Bernatonis Kazys, iš Palekonių k. 
Jezno v., Alytaus ap.

Bieliūnas Vaclovas, iš Panevėžio 
ap.. gvv. New Yorke.

Bielskienė Agnės ir jos duktė Ag
nės, gyv. ūkyje prie Norton, Mass.

Plepys, Jonas, iš Biržų. Į Bitmunienė - Mikšytė Ona ir Bit-
Pliura Povilas, iš Titonių km., munaitė Aldona, gyv. Csicagoje.

Linkuvos v.
Pocius Vladas, gyv. New Yorke ar!gyv. Pittsburghe.

Bliskytė Zelma, duktė Aleksandro.
Chicagoj.

Pralinskas Povilas, iš Biržų ap., 
ir jo vaikai Paulina ir Paul, gyv. 
Athol. Mass.

Pranevičienė - Krapovnickaitė Ona 
ir jos vaikai Bronė ir Pranas.

Pullock - Adomaitytė Ieva, kilusi 
iš Mariampolės ap., gyv. Atlantic 
City.

Radzevičius Antanas, Juozas ir 
Kazys, iš Ilgakiemio km., Garliavos 
par., Kauno apskr.

Ragickas Bronius. Juozas ir Pra
nas, iš Griškabūdžio km., Griška
būdžio v.. Naumiesčio ap., gyv. 
VVaterbury.

Palengvinkime jų padėtį niI^'"is Mikas* gyv- •Iani8,ca' ukl* 
savo aukomis. Paguoskime Rasiavičienė - Povilaitytė Petro-
llirię (rpvii DllO- nelė, is Meškučių km., Mariampolės.JUOS savo geni ZOUZ1U. UUO Rudzinska Liudvika, duktė An- 
kime jiems vilties sulaukti tano.
šviesesnio rytojaus. | ^SSS^tytė) Marija.

cn v-i * i iš Kaimelio km., Kidulių vai.. SakiųSkubėkime su savo auka, apskr.
Siųsdami ją tokiu adresu: Šadinauskaa Motiejus iš
BIV. - .■'•T, . n f r mio km., Garliavos par., Kauno ap.United Lltnusnisn Keliet Samsanavičius Juozas ir Samsa- 
Fund of America, Ine., 105

Lietuvių tremtinių padė
tis kasdien blogėja. Dvyli
kai tūkstančių vaikučių grę
sia badas. Sunku ir keliem^ 
tūkstančiams senelių, vyrų 
ir moterų, kurių rankos ne
bepajėgia dirbti. Kasdien 
į asirodo nauji susirgimai 
džiova ir kitomis pavojin
gomis ligomis.

Bridickas Jonas, iš Zadelių km.. 
Barzdų v., šakių ap., gyv. McKees 
Rocks. Pa., 1209 Church avė.

Buškus Antanas iš Naukaimio k., 
Šiluvos v., Raseinių ap., gyv. Chica
goje.

Buškus Boleslovas. iš Naukai
mio km., Šiluvos vai.. Raseinių apį5-.

Butkus - Zobernaitė Apolonija, 
rvv. VVaterbury.
duktė Kazimiero, ir Butkus Juozas 
ir Kazimieras, giminaičiai Minkevi
čiaus.

Butkus Kazys, gyv. Chicagoje.
Butkus Petras, iš Nemakščių v.. 

Lekavo km.. Raseinių ap.. ir jo sū
nūs. gyv. Chicagoje.

Bytautas Juozapas ir Kazimieras, 
broliai Pranciškaus, kilusio iš Skirs
nemunės. gyv. Lawrence.

Cibulskis, mirusio Jono, kuris bu
vo kilęs iš Kareivonių km., 9«i*pa-

Čepienė - Ročkytė, iš Žardiškių k., 
Čekiškės v., Kauno apskr.

Černiauskas Feliksas, iš Guobiniš- 
kės km., Antanavo vai., Mariampo
lės ap., gyv. Brooklyne.

Grand st., Brooklyn 11, N.Y

Jieškomieji ar apie juos žinantieji 
navičienė Veronika, ir du sūnus. 'maloniai prašomi atsiliepti:

Serafinas Petras, iš Molupių km., Consutate General of Lithuania 
Batakių v,. Tauragės ap. 41 W. 82nd st., New Vork 24, N. Y.
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imas 
Maikio su Tėvu

Kaip Augo Anglu Kalba gS—SS
-------------- kilmės. Paskui eina francu-

Anglų kalba dabar yra (sodyba) įėjo į daugybę ziški žodžiai. Nemažai žo-
pirma pasaulyje. Jąja kai- Anglijos vielą pavadinimų, džių buvo paimta tiesiai iš
ba 220 milionų žmonių. Lotynų kalbos įtaka į lotynų ir graikų kalbų. Iš
Tiktai kiniečių kalba yra anglų kalbą ėjo ir kitu ke- senųjų keltų kalbų irgi pa-
daugiau išsiplatinusi pa- liu. per katalikų bažnyčią,1 siliko šiek tiek žodžių. Pa
saulyje, negu anglų kalba, kurioje pamaldos buvo ir lis žodžių buvo paimta jau 
Anglų kalba yra valstybinė yra dar atliekamos lotynų vėlesniais laikais iš francu- 
kalba jos gimtinėje Angli- kalboje. Iš bažnytinės loty- zų, italų, ispanų ir vokie- 
joje, Jungtinėse Amerikos nų kalbos į vėlesnę anglų čių kalbų. Taip istorijos bė- 
Valstybėse, Kanadoje, Aus- kalbą perėjo daug žodžių,'gyje susidarė ar išsivystė 
tralijoje, Naujoje Zelandi-( kaip, pavyzdžiui, angel,; labai turtinga ir lanksti an- 
joje, negrų respublikoje Li-(church, bishop. devil, monk, ’ ’ ”
berijoj ir angliškų kolonijų priest, tower ir k. 
platybėse. j Nuo penkto iki devinto

Kiek seniau anglų kalba amžiaus musu eros į šian- 
buvo skaitoma tarptautinė dieninę Angliją pradėjo 
biznio kalba. Bet dabar ji veržtis germaniškos gimi- 
vra pirma kalba visuose nės. Pradžioje jos atvyko 
tarptautiniuose santykiuose, * “į talką”, bet greit pakvie- 
diplomatijoj. tarptaut nėj sti talkininkai pasiliko kra- 
prekyboj. mokslininkų susi- šte, kaipo užkariautojai, 
siekime ir visuose kituose Tos germaniškos giminės 
tautų santykiuose. Pavyz- buvo anglai, saksai, jutai, 
džiui, virš pusės miliono frizai, o vėliau danai ir ki-, 
kiniečių inteligentų ir pirk- tos skandinaviškos giminės, anglų kalbos įtaka. Šian-i* __ bnlkn • = :__ : • t j_______ __ i-~i -

glų kalba.
Anglų kalbos įsigalėji

mas pasaulyje ankštai rišasi 
su Anglijos “imperializ
mu”, arba Anglijos politine 
ekspansija. Kada Anglijoj 
karaliavo karalienė Elzbie
ta (1558—1603 metais) 
anglų kalba kalbėjo gal ko
kie 7 milionai žmonių. Bet 
beaugant anglų įtakai pa
saulyje, besikuriant angliš
koms kolonijoms augo ir

lių vartoja anglų kalbą; Tie germaniški atėjūnai ir 
panašiai yra Japonijoj ir padėjo pagrindą šių dienų

IŠSIGELBĖJO “PER PLAUKĄ”

—Tegul bus pagarbintas, —Šitą, Maike, tai jau pa
vaikė! tys Stalino prapesoriai ga-

—Sveikas, tėve. lėtų išsiaiškinti. Aš galiu
—Maik, ar tu skaitai ko- tik prigaudyt, ba pas mus 

munistų gazietas? to brudo plenfi.
—Kodėl tėvas klausi? —Gali pabandyt, tėve.
—Klausiu, ba noriu žino- Jei apvalysi savo namus, 

ti, ar jie teisybę rašo. Anot atliksi naudingą darbą. 
Bimbos, tai Lietuvoje da- —Na, jeigu jau dirbti
bar mokslas ir visokios šku- dėl mokslo, Maike, tai dirb- 
lės pradėjo dygti kaip lep- ti ščyrai. Ką tu sakytum, 
šės po lietaus. Sako, iš So- jeigu prie kakročių aš pa
vietų privažiavo visokių gaučiau da ir porą ameri- 
mokslinčių, tai apšvies visą kanckų skunkių? Juk Lie- 
Lietuvą. Net varles balose tuvoje jų nėra.
gaudo ir tyrinėja. —Tiesa, tėve, Lietuvoje

—Gali būt, tėve. skunkių nėra; bet už tai te-
—Nu, tai pasakyk, kam nai yra daug Stalino žval- 

jiems reikalingos varlės? i.gvbininkų ir kitokių šnipų, 
—Varlė, tėve, yra daHsl kurie da daugiau gad na 

gamtos. Taigi gali būt, kad orą, negu amerikoniški šeš- 
koks nors gamtininkas gau- kai. Be to. tėvas turėtum ži- 
do ias mokslo tikslais, o ga: noti, kad siuntiniai Į Lietu- 
ir praktiškais sumetimais. vą dabar sunkiai įleidžiami. 

—O kas tie praktiški su- Gal tavo skunkių Stalino
metimai, vaike? • cenzoriai ir nepriimtų.

—Gali būt maisto stoka. —Priimtų. Maike, priim-
tėve. Rusijai stinga maisto, tų. Aš užrašyčiau ant bak- 
nes Amerika mėsos dau- so. kad amerikancka tušon- 
giau nebesiunčia bolševi- ka. tai ir priimtų. Jes, vai
kams. O valgyt jie neri. ke, aš patrajysiu.
Juk daugiausia dėl to jie ir
užėmė Lietuvą, kad tikėjo
si gauti iš jos mėsos ir duo
nos. O kai Lietuvos ūkinin
kai dabar jiems lašiniu ne
pagamina, tai iie pradėjo 
Lietuvoje varles gaudvt..
Tai yra praktiški 
mai, tėve.

—Olrait. Maike. tas iau

ĮVAIRENYBĖS

dien daugumas angliškai 
kalbančių žmonių yra ne- 
angliškos kilmės.

Anglų kalba pasižymi žo
džių gausumu. Ji turi daug 
žodžių, kurių prasmė yra 
labai artima, kaip, pavyz
džiui: liberty ir freedom.i 
allow ir permit, commence 
ir begin. Bet, kaip minėjau, 
ji išsiplatino ir užėmė pir
mą vietą pasaulyje ne dėl 
savo gerumo ar patogumo, 
bet dėl angliškai kalbančių 
tautų politinės ir ūkiškos 
įtakos.

M. K. Juodeikis.

N. Baldini iš Loganport, Ind. važiavo keliu. Jo au
tomobilis išsisuko iš kelio į ravą, bet neįkrito i ravą, 
o jį peršoko ir pasikorė virš ravo. Čia matyti, kaip 
automobilis laiko “peržergęs” gilų ravą. N. Baldini 
išsigelbėjo “tik per plauką”.

MARGUMYNAI
FINIKIEČIAI PIRMIEJI yra padalyti užrašai ant 
ATRADO AMERIKĄ Susųuehanna slėnio akme-

--------- i nų. Ėmė ilgą laiką iki fini-
1800 metų prieš Kristofą kiečių raštas buvo perskai- 

Kolumbą į Ameriką buvo tytas.
atkeliavę finikiečiai. Jų hu

Pietų Amerikoje, kur anglų 
kalba virsta antra kalba po 
savo gimtosios kalbos.

Mums, Amerikos lietu
viams, anglų kalba yra 
musų kasdieninė “duonos 
kalba”, o musų jaunajai 
kaitai tai yra jau ir jų pri
gimta “širdies kalba”, ku
rią jie laisviau vartoja, ne
gu savo tėvų kalbą. Lietu
viai suėję dažnai pasikalba 
apie anglų kalbą ir įdo-‘ 
maujasi, kaip ta kalba atsi
rado, išsivystė ir pasiekė 
pirmos vietos pasaulyje.

Anglų kalba yra “sudėti
nė”, arba sulopyta iš dau
gelio dalių. Kadaise šian
dieninėj Anglijoj žmonės 
kalbėjo keltų kalba. Ta se
noji keltų kalba dar ir da
bar yra užsilikusi Airijoje, 
kai kuriose Vali jos dalyse 
ir kai kur Škotijos kaime
liuose. Ja dar kalba ir bre
tonai valstiečiai Francijoie 
Airiai, atgavę savo laisvę 
nuo Anglijos, bando savo 
senąją kalbą vėl atgaivinti 
ir pastatvti į pirmą vietą 
savo laisvoje šalyje. Tas 
jiems, rodos, neblogai ii 
sekasi.

Pirmame amžiuje prieš 
musų erą šiandieninė Ang
lija arba Britanija buvo ro
mėnų užkariauta ir per 
penkis šimtus metų buvo 
Romos imperijos daUs. Su 
Romos kareiviais ėjo lotynų 
kalba, kuri buvo beišsipla- 
tinanti ir šiandieninės Ang
lijos gyvento jų tarpe. Tuo. 
metiniuose miestuose iau 
vyravo lotynu kalba. Be' 
kada iš Angli ios pasitraukė 
Romos kareiviai, lotvnv 
kalba buvo greit užmiršta 
Žmonių kalboje paliko tik 
tai atskiri lotyniški žodži?’ 
iš romėmi valdymo laiku 
Tokie žodžiai, kaip “cast- 
rum” (pilis) ir “colonia”

anglų kalbai. Ypatingai dvi 
germanų giminės, anglai ir 
saksai, greit Įsistiprino šian
dieninėj Anglijoj ir viena 
iš tų giminių anglai — 
davė pavadinimą ir visai 
anglų tautai.

Šiandieninės anglų kal
bos pagrindas yra germa
niškas, arba vokiškas. Virš 
pusės visų anglų kalbos žo
džių yra germaniškos kil
mės. Iki vienuolikto am
žiaus anglų ir saksų kalbos 
šiandieninėj Anglijoj jau 
buvo susinėjusios ir buvo 
beatsirandanti nauja rašy
bos kalba. Bet 11-tame am
žiuje į Angliją įsiveržė nor- 
manai. Jie 1066 metais su
mušė anglų kariuomenę iri

JUOKAI vo apie 3,000 žmonių ir jie 
buvo apsigyvenę Susąue-

Daugelis istorikų sako, 
kad 9-ame amžiuje į Ame-

Tegu Jis Nemiega
Maižiešius Rosenbaumas

užkariavo -Tisą kraštą. Nor-!įuvo . skolingas Leizenui 
manai buvo skandinaviškos Rosenbliumu. tukstantj do- 
kilmės žmonės, bet dar 9 ^neturėjo pinigų,
amžiuje jie buvo apsigyve-'kelias naktis is eiles Rosen- 
ne Francijoj, šiandieninėj “auma§. del niMsnio nega- 
Normandijos provincijoj ir į leJ° miegoti. Pagaliau jo. 
ten begyvendami jie buvo zmona J™ sak°j
sufraneuzėję. Jų kalba 11- 
tame amžiuje buvo francu
zų kalba.

Kada normanai užėmė 
Angliją, jie primetė kraštui 
ir savo atsineštą francuzų 
kalbą. Per kelis šimtus me
tų francuzų kalba Anglijoj 
buvo valstybės ir valdan
čiųjų luomų kalba. Bet gy
ventojų dauguma kalbėjo 
senąja anglų-saksų kalba.

mis?
-Ko tu nemiegi nakti-

—Kaip aš miegosiu, kad
= reikia mokėti tūkstantį do

lerių, o aš pinigų neturiu. 
—Kam tu skolingas tą;

tūkstantį dolerių? — klau
sia žmona.

—Nugi tam Rosenbliu- 
mui, kurs gyvena musų na
muose apačioje.

—Palauk, vyreli, aš pa- 
Ilgainiui francuzų ir anglu-i Alsinsiu tą visą reikalą.
saksos kalbos susiliejo ii. žm?.na tuoj vidurnakty- 

jie, pnejo prie lango, .ų ati- 
'darė ir pradėjo šaukti Lei-

uuvu apsigyvenę ousųue-,^ j šiandieninę Naująja 
hanna slėnyje s.andieninej,An|nj b atlikėlę 
Pennsylama valstijoj. Taip R dj • t
tvirtina William Walker‘ ba”-?. "į V k,urlj
Strong Pittsburgho Melionu , ;j • 
instituto narys. Jis per 7 . .
metus tyrinėjo senus užra-Į Taigi, išeina, kad Kristo- 
šus ant akmenų Susquehan-j^ Kolumbas visai nebuvo 
na slėnyje ir išskaitė juose pinnas Amerikos atradėjas.
finikiečių kalba užrašus. . —;—;--------

W. W. Strong sako, seno- Danai Tyrinčja Grenlandiją 
vės finikiečiai, kurie gyve- r. i , ,.
no šiandieninėj Siri^j ir m1?.k®ll®ka ?^Pedl-
Palestinos šiaurėje, buvo'f^3, J es.jl en'
garsus pirkliai ir jurininkai/ n<?- ^3 ls,tlrtl didžiosios pa- 
Jie įkūrė daug kolonijų Vi- ^J10.83108 gyvenimą, kli- 
duržemio juroje. Garsiau-n, turtus. Da-
sios jų kolonijos buvo seno-'e spedicija išplaukė 
nės Kartagena. Marselės V1?m J31?31* Įr.v.ezasi su 
miestas Francijoj ir Cadiz S37™. keletą orlaivių. Eks- 
miestas Ispanijoj. Bet fini-. Pedlc?Ja ,. .^bu? . siaurinėje 
kiečiai nesitenkino Vidur- Grenlandijoje tus metus ir

Kanadoje randasi 67 kal
nai. kurių viršūnės iškyla 
nemažiau 11,000 pėdų virš 

sumeti- lygmalos.
—o—

... _ . ... . Iš 80.000 žinomu vabz-
aisku. Dabar įsvirozyk, džių, 6.000 yra kenksmingi 
kam varlė gali būt reika- žmogui arba gyvuliams, 
linga mokslui? o
.—Mokslas, tėve, domis1 Dabartiniu laiku šios ša- 

visa gamta. Jis seka ne tik- lies skolos išpuola ant kiek
yj varlių gyvenimą, bet pa- vieno gyventojo 2,660 dol.
sigamino padidina m u j ų __ o_
stiklų ir su jų pagalba jie?- Viena bangžuvė (žinoma, 
ko nematomų gvvunelių. užaugusi) verslininkams 

—Na. jeigu taip, Maike, duoda nuo 500 iki 10.000 
tai ir aš galiu prisidėt pr'e dolerių pelno.
tų mokslinčių. Vakar aš su- —o—
gavau dideli tarakoną savo Visokios rūšies vabzdžių 
auzoj. Kur aš hunu ant bur- pasauly esą tris kartus dau- 
do. tai ju vra gyva pck’a giau, negu visus kitus gy- 
ir visi dideli, nusipenėję, vunus sudėjus.
tikrai amerikoniški. Be in- —o—
žino gali skraidyt oru, ne- Kas metais ap;e 4 milio- 
Ivginant kaip tie raplenai. nūs medžių nukertama del 
Tik pastato sparnus ir tek fono - telegrafo stulpų 
purrrr... šioje šalyje.

—Tai ką tėvas norėtum —o—
iš to padalyt? Pasak biologu, medis, au-

—Aš rokuoju. Maike. gantis šiaurinėje kalno da- 
kad reikėtų jų nusiųsti Vii- lyje. esąs daug patvaresnis, 
niun. Kaip tu mislini, ar ti negu medis užaugęs pieti- 
Stalino mokslinčiai nesu- nėję kalno dalyje^ 
piktų, jeigu aš jiems nu- —o—
siųsčiau šanpsu užpilęs ko- Didžiausi klodai molio, 
kį tuziną amerikanckų kak- t'nkamo keramikai, randa- 
ročių? si prie Mayfield, Kentucky viršininkas, gen. D. D. E.‘-

—Nusiųsti neužtenka, tė- valstijoj. senhover, šias dienas liūdi-
ve. Turėtum da ir paaiškin- —o— jo May-Garsson byloje apie
ti, kaip jie čia veisiasi, kuo Seniausias amatas - pro- buvusio kongresmono May 
maitinasi, kaip ilgai gyvena fesiia esą akmens apdirbi- ir staiga praturtėjusio biz- 
ir nuo kokių nuodų jie grei- nėjimas. ~
čiausia stimpa. i J. D. T.

GENEROLAS LIUDIJA

armijos

vieną ir taip gavosi nauja, 
šiandien vadinama anglų 
kalba. Nuo normanų užka
riavimo iki 14-to amžiaus 
vidurio Anglijos viešajame 
gyvenime ir mokyklose 
viešpatavo tiktai francuzų 
kalba. Vėliau vietinė anglų 
kalba vėl buvo įvesta mo
kyklose. o 1362 metais an
glų kalba buvo pradėta 
vartoti ir teismuose. Bet ta 
naujai įvesta anglų kalba 
"au nebebuvo senoji, koki 
ii buvo prieš normanų atė
jimą. Naujoj anglų kalboj 
virš trečdalio visų žodžių 
au buvo franeuziškos kil

mės (arba sufraneuzinti 
lotynų žodžiai). Tas germa- 
nu-franeuzų mišinys šian
dien ir yra anglų kalba.

Anglų kalboje veik visi 
žodžiai, kurie liečia žemės 
ūkį, darbus, laivininkystę, 
žvejybą ir kitus amatus yra 
germanų kilmės. Veik visi 
žodžiai liečiantieji valsty
bės gyvenimą, mokslus, tei
sę, meną ir titulus yra fran
euziškos ar franeužiškai- 
lotyniškos kilmės. Kartais 
tų dvejų kalbų mišinys yra 
Tana keistas, pavyzdžiui, 
naminiai gyvuliai anglų 
'alboje turi germanų kil

mės pavadinimus, bet tų 
•nvulių mėsa turi francu- 
ziškus pavadinimus, kaip

žemių jura. Jų laivai plau
kiojo ir už Gibraltaro, jie 
pasiekdavo šiandieninę An
gliją ir, kaip W. W. Strong

per tą laiką tikisi surinkti 
daug žinių apie tą paslap
tingą kraštą.

Ateityje numatoma, kad
sako, jie buvo atsidaužę ir Grenlandija turės didelės

zerj. Kada Leizeris pabudo 
iš miego ir paklausė, ko ji 
iš jo nori. Rosenbaumo žmo 
na jam sako:

—Ar mano vyras tau sko
lingas tūkstanti doleriu?

—Taip!
—Ar jis tau turi lytoj pi

nigus sumokėti?
—Taip!
—Na, tai žinok, kad jis 

tau rytoj pinigų nesumo
kės!

Tą pasakė, uždarė langą 
ir eidama vėl gulti sako vy
rui :

—Dabar tu miegok ra
miai, o l eizeris tegul var 
tosi lovoje iš rupesnio, kad 
jis negaus tūkstanti dole 
rių.

Nereikia ir Klausti
Nuėjau nas mano kaimy

ną. Dar iš tolo pamačiau 
kad mažasis Stasiukas šluo
ja prieangį ir “gonkas.’ 
Paklausiau:

—Stasiuk, ar tavo mama 
yra namie?

—Manai, kad aš šluočiau 
jei mamos nebūtų namuo
se? — atkirto man mano 
jaunasis kaimynas.

Išpildė Pažadą
—Jei tu netekėsi uz ma

tai, calf. ox, cow, pig, sheep nes, aš numirsiu! — sakė 
vra germaniški žodžiai, bet vienas karštas jaunuolis sa- 
tų gyvulių mėsa, — veal, vo numylėtinei.
beef, nork, mutton yra fran- Ji už io netekėjo ir po 53 

nieriaus Garssono kyšinin- euzų kilmės. metų jis tikrai numirė ir
kavimus per karą. į Dabartinėj anglų kalboje buvo palaidotas.

į Ameriką.
Ant senųjų užrašų akme

nyse yra surašyta daug fi
nikiečių karo viršininkų 
vardų. Kai kurie tų vardų

svarbos oro susisiekime. 
Jau praeitame kare ameri
kiečiai turėjo svarbias oro 
bazes pietinėj Grenlandi
joj. Bet amerikiečiai, da-

yra žinomi ir iš senovės is-jnai, norvegai ir kitos tautos
torijos. Pagal viršininkų 
skaičių Strong spėja, fini
kiečių turėjo būti ne ma
žiau. kaip 3,000 žmonių. 
Jie laukė daugiau kolonis-

yra istyrusios tiktai pieti
nius Grenlandijos pakraš
čius, o kas yra tos milžiniš
kos salos šiaurėje, to niekas 
nežino. Ateityje gal ir šiau-

tų iš savo gimtinės, bet jų rinė Grenlandija bus nau- 
nesulaukė ir kolonijos čiaĮdojama susisiekimui su Ru- 
sunyko, kolonistai išmirė ir sija ar Europa.
jokio atminimo nepaliko. I ---------

Finikiečiai senovės lai-j Nešiojamas Piano
kais buvo garsus, kaip pirk- ---------
liai ir jurininkai. Jie pagar-: Peter N. Comstick išra- 
sėjo ir tuo, kad pirmieji iš- do, o viena dirbtuvė jau 
rado stiklą. Jie mokėjo ge- padirbo mažą “nėšio amą”amą
rai apdirbinėti geležį ir bu- piano, kurs sveria tiktai 80 
vo labai sumanus koloniza 
toriai. Jų kolonija Karta 
gena per porą šimtų metų

svarų ir gali būti supakuo
tas į nedidelę dėžutę. Tas 
piano turi 64 klavišus, yra

lenktyniavo su senovės Ro-Į31 colio aukštumo, 38 colių 
ma iki pagaliau romėnaiIilgumo ir 23 colių platumo, 
iuos nugalėjo ir po trečio?Jis gali būti pastatomas ant
Katagenos karo visai sunai
kino ta garsų senovės mies
tą ir laivininkystės centrą.
Senovės Kartagena stovėjo 
šių dienų Tunise, Afrikoje. 
Kartagenos griuvėsiai vra 
netoli nuo Tuniso miesto, 
kuris pagarsėjo praeitame 
kare mūšiais tarp amerikie
čių ir vokiečių.

W. W. Strong sako, kad 
senovės finikiečiai Ameri
ką pasiekė per Azorų salas, 
kur jie turėjo savo koloni
jas.

Senovės finikiečiai ture-’ 
jo savo raštą ir tuo raštu iriesiems!

kojų, arba padedamas ant 
stalo. *

Naujas muzikos instru
mentas buvo išstatytas mu
zikos instrumentu parodoje 
Chicagoje ir sukėlė nema
žai susidomėjimo. Dabar 
kiekvienas muzikantas ga
lės tokj piano užsidėti ant 
kupros ir nešiotis jį.

“Keleivis” visada yra gera 

dovana draugams ir pažįsta

miems. Užsakykit jį savo arti-
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Francija Nebeklauso
Rusija atsiuntė Franci jai 

protesto notą, kodėl francu
zai nebeišduoda Rusijai jos 
“piliečių”, kurie nenori 
grįžti į Rusiją. Francija 
Maskvos protestą atmetė ir 
sako, ji grąžins rusams tik 
tuos išvietintus žmones, ku
rie patys nori grįžti Rusi
jon, o prievartos nebevar- 
tos.

Kroatijos Maršalas
Per karą vokiečiai buvo 

sukurę “neprikla u s o m ą 
Kroatiją”, kuri padėjo vo-' 
kiečiams kariauti. Dabar 
Zagrebe, Kroatijos centre,

' prasidėjo buvusių “nepri
klausomos Kroatijos” vadų 
byla. Tarp kitų yra teisia
mas maršalas Kvaternik, 
jis ir 5 kiti kaltinamieji nu-į 
teisti mirti.

Korėjoj “Pažanga”
Amerikiečių derybos su 

rusais dėl Korėjos ateities 
kol kas buvo sutarta tik 
tiek, kad rusai pažadėjo įsi
leisti į jų okupuotą Korėjos 
dalį kelis amerikiečius žur
nalistus, kurie galės aplan
kyti kai kurias šiaurinės 
Korėjos dalis. Kol kas tik 
tiek tesutarta.

Irane Neramu
Irano vyriausybė pasiun

tė savo kariuomenę į šiauri
ni Kurdistaną nuraminti 
maištaujančius kurdus. Ira
no vyriausybė dabar tikisi 
gauti paramos iš Amerikos, 
kaip ją gavo turkai ir grai
kai, kovai prieš Rusijos im
perializmą. Kurdus remia 

į Rusija.

KELEIVIS,, SO. BOSTON

JAUNAS ŽMOGŽUDYS NESIJAUDINA Belgijos Kasyklose Parsiduoda Parma

Belgijos anglių kasyk- tuojama darbo jėga. Darb
ioms yra reikalingi darbi-' daviai iš jų stengiasi išgau- 
ninkai. Kada darbininkus1 ti daug darbo už žemus už
verbavo Vokietijoj, tai ka- darbius, “kantinių” savi-
sykių agentai kalbėjo apie 
brolybę ir lygybę. Bet kada 
darbininkus suverbavo iš 
“išvietintųjų žmonių” tarpo 
ir parsivežė namo, tai juos 
laiko, kaip kokius darbo 
galvijus.

Pavyzdžiui, paimkime j savo kupros
• J * 1 1 • • 1 1 — l“ •

Parsiduoda Farma ant kieto 
vieškelio ir busų linijos netoli 
Worcester. 217 akerių žemės 
įskaitant vaisinį sodną ir dar
žus; prie upelio. Aštuonių kam-

ninkai bando iš jų pralobti, **1 “mas; ‘v!,1rta3
o policija nemato reikalo ,4# ,bandi»: ,*kan-
su jais skaitytis, kaip su tls '»"<*“? « <!lek,‘ra;. 
pilnateisiais savo šalies paja”“ p*n,n,,n*?'stes 
žmonėmis. Tai yra neišven-,"3*10'800 *’,.uw
giama ir visi lietuviai emi-lre,k,a grynals P'n'^is. Gal.ma 
įrantai yra tų patyrę ant p,rktl ,r su «>’vulla,s be, v,sa

Gerald Welch, 18 metų žmogžudys (dešinėj), kurs 
nušovė savo numylėtinę, kalbasi Los Angeles kalėjime 
su savo tėvu, Jesse E. Welch. Jaunas žmogžudys ne
rodo jokio susijaudinimo. Jis sako, kad jis ir nužudy
toji mergaitė buvę susitarę nusižudyti. Jis ją nušovė, 
bet pačiam save nušauti jam nebeužteko drąsos. Bet 
jis sako, kad jei teismas nepasmerks jo mirti, jis ^iš
vien padarys sau galą.

lietuvių darbininkų padėtį 
Charleroi apielinkės kasyk
lose. Čia dirba kelios de
šimtys jaunų lietuvių. Ka
dangi visi darbininkai yra 
viengungiai, tai jie maiti
nasi iš bendros virtuvės, 
vadinamos kantinės, kurią 
užlaiko privatus savinin
kas. Savininkas nori iš dar
bininkų daug pelnyti, tai 
šeria juos baisiai blogai ’ir 
lupa aukštas kainas. ■ Ka
syklų darbas yra sunkus,

“Mirtis Per Paštą
Žymus Anglijos politi

kieriai ir karo vadai pradė
jo gauti per paštą pakietu- 
kus su sprogstama bomba. 
Pakietuvai ateina iš Itali
jos. Anglijos policija sako, 
“mirties pakietukus” siun
čia žydų teroristai, kurie 
keršija anglams už neįsilei- 
dimą žydų į Palestiną. Kol 
kas tie mirties siuntiniai 
dar nieko neužmušė.

Kinijoj Cenzūra

Vienintelis vaistas prieš 
tokią eksploataciją ir blogą 
elgimąsi yra įsitraukimas 
ateivių į vietos darbininkų 
unijas ar profesines sąjun
gas. Todėl Charleroi ang
liakasiai turi neatidėlioda
mi įstoti į Belgijos anglia
kasių sąjungą (uniją). Uni
ja stengsis prižiūrėti, kad 
ateiviai gautų lygų atlygi
nimą, kaip ir kiti darbinin
kai. Dėl maitinimosi “kan- 

‘ tinėje”, tai čia pačių lietu-

padarine. Parsiduoda dėl se
natvės. Prašome rašyti, (27) 

John Katunas 
Waehusett Street,

Holden, Mass. 
Tel. Holden 2051

PARSIDUODA

Kinijos valdžia dėl vyks-1 turi pusėtinai gražų skaičių tarpyje. Kadangi katalikų 
tančio pilietinio karo vėl veteranų narių, bat gaila bažnyčia tada buvo stipra, 
įvedė cenzūrą spaudai, kaip kada ateina tokia proga pa- tai katalikai Husą sudegi- 

sirodyti svetimtaučių akyse, no ant laužo.
tai kaž kodėl jie to lvg ir, Sąžinės laisvė yra geras 
vengia. Daugelis pasižada dalykas, bet ji nevisur tėra 
dalyvauti, bet paskutinę gerbiama. Paimkime dabar

’P
ji buvo karo laike. Karo
cenzūra jau nepraleidžia 
spaudoje žinių apie vyks
tančius areštus ir opozicijos 
persekiojimus. Paskutiniu 
laiku kinų valdžia ypač tu
ri sunkumų su kilančiais 
bado neramumais miestuo
se.

ypač sunku dubti po žeme, reįkalas. Kodėl maitin- 
o su tokiu maistu sunkaus skurlupį, kurs maiti-

dirbu neįmanoma. na pUsbadžiu? Vietoj gin-’ 
Todėl naujai atvežti darbi- čytis gu “kantynės” savi
ninkai pareikalavo, kad njnjęU> ar neverčiau butų 
jiems butų duodamas ge- jam pasakyti, kad pas jį 
resnis maistas. - r

Kantinės savininkas vie
toj pagerinti maistą pakvie- ar valgyklos?

nebesimaitinsit ir pasijies- 
koti sau kur kitur restorano

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

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

Miami s4, Fla.

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė.
AL1K ARMIN,

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

APSIVEDIMAIvalandą nepasirodo, neži-, Lietuvą. Ten žmonėms yra 
nau ar iš nedrąsumo ar tik brukama per prievartą nau-įtė policiją ir policininkai 
iš tingėjimo? Butų gerai,‘ja “leninizmo - stalinizmo” pradėjo rodyti mums savo 
kad visi vieningai dalyvau- tikyba su visokiais “piati- “lygybę ir brolybę” gumi- 
tų ir pasirodytų kitiems, lietkų” stebuklais, su šven-
kad mes esame vieningi ir tųjų relikvijomis prie Krem. 
skaitlingi, netik kada buvo- liaus vartų, su neklaidingu 
me karo lauke, bet ir da- popiežių Maskvoje, su karš- 
bar, kada sugrįžome namo, tais tos tikybos platintojais

Pajieškau merginos ar moteries, 
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: (21)

A. J. Statkus,
256 Sunset Road,

Albuquerque, New Mexico.

ŽYDAI BĖGA IŠ BAL
KANŲ ŠALIŲnėmis lazdomis ir grasini

mais. Kai kurie “tvarkosi 
dabotojai” net grasino, kad Iš Austrijos praneša, kad 
atiduos” lietuvius NKVD bu- ten kasdien atbėga pabėgė- 
deliams, nes, sako, jums čia kai žydai iš Balkanų šalių, 
per daug gerai... Į ypatingai iš Rumunijos ir

Mes girdime apie “žmo- Jugoslavijos. Žydai pabė-

Kanada ir Amerika
Kanados vyriausybė at

sisakė suteikti Jungtinių__ , _ _____________ ____ ?______ w
Amerikos Valstybių kariš-Jnies visi vieningai dirbame, ir kareiviais enkavedistais 

___________ ________ ___ kiems teismams teisę teisti Į Po parodos visi legionie-• Lietuvos žmonių ir dabar o
pagrindini valymą” Bul- amerikiečius kariškius užĮriaį susirinko parapijos mo- niekas neklausia, ar jie nori'gaus teises” ir panašius ge- geliai sako, jiems gręsia 

garijoj. Areštuojami opozi- įvairius prasižengimus Ka-jkyklos kambariuose, kur tą naują tikybą priimti, ji rus dalykus, bet Belgijos pogromai antisemitų to- 
ciniai veikėjai ir buvę arti-

Valo Bulgariją
Rusijos pastatyta bulga

rų valdžia, priešakyje su 
buvusiu Kominterno sekre
torių J. Dimitrovu. daro vėl Reumatiški Skausmai

mi bolševikų bendradar 
biai, dėl kurių ištikimybės 
Maskva turi abejonių. Ypač 
valoma armija

nados teritorijoj. Per karą gurėjo užkandžius ir gra- jiems prievarta brukama. 
Amerikos kariški teismai;žiai pasilinksmino, 
tokią teisę turėjo, bet tai-j . .... . » , .

p kos laike Kanada nenori Legionieriai rengia sokius

K. Karčiauskas
Chicago, Ilk

i duoti amerikiečiams tos tei- 
Isės.

Amerikos "Išvietintieji" j ----------
110,000 Amerikos japo-į Italijos Kolonijos 

nų, kurie per karą buvo iš-į Keturi didieji buvo suta-

Jau kuris laikas buvo nu
tarta rengti military Bali 
šokius, kurie įvyks birželio 
(June) 21 d. Lietuvių Pilie
čių Kliubo salėje. Prasidės

GREIT TURĖSIME
NAUJUS MOTORUS

nų, kurie per karą buvo is-| Keturi didieji buvo suta-
kelti iš savo gyvenamųjų rę tartis, ką daryti su Itali-i • xakare ir t?.sls 1 . J 
vietų Kalifornijoj ir kitur ,į jos kolonijomis. Derybos v. *2^0- Visi pažįstami ir 

i... a j;,:  _ nariai veteranai kviečiami

General Motors kompa
nijos vice-pirm minkąs, C.

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 
iš daug skirtingų elementų, turi sa- 

policijai tie dalykai dar nė- dėl jie bėga, kur yra sau- vyje Kalingą šilimą. Šildydama ga- 
ra žinomi. Jei žmogus ne- giau. Tikienybeje bėgimas j mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir- 
nori grįžti i okupantu vai- >ra pasekme didelio skur- pįmą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo. 
domą Lietuvą, kur jam gre-i^0, kurs viešpatauja Balka- Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
šia mirtis, tai belgu kasyk- nų kraštuose ir Lenkijoj.
lų savininkai tuo naudojasi,'Jau virš 2,000 žydų ir šiek 
kad suverbavus sau pigių tiek vokiečių yra atbėgę į 
darbininkų, o belgų policija Austriją iš Rumunijos ir

DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz 51.00; 
4-oz 52.00. Ekstra didele dėžė 
16-oz 55-00. (29-7)

dabar reikalauja, kad Ame- turėjo prasidėti praeitą 
rikos valdžia atlvgintų penktadienį Londone. Bet 
jiems nuostolius, kokius jie: Rusijos ambasadorius Za- 
turėjo dėl jų priverstino iš- rubin paprašė, kad derybos 
kėlimo. Valdžia tą reikalą- butų atidėtos neribotam lai- 
vimą svarsto prielankiai. kui. Derybos liko atidėtos.

KorespondencijoS
HARTFORD, CONN. SLA. 124 kuopa rengia

---------- metinį pikniką.
Viešai rinkliavai užsidarius jau kuris laikas kaip

Kaip jau anksčiau buvo kuopa ruošiasi prie savo 
garsinta, Hartforde buvo metinio pikniko, kuris įvyks 
vieša lietuvių rinkliava Ge- birželio 15 d., sekmadienį, 
gūžės 3 d. Diena pasitaikė Lietuvių Draugijų Sąryšio 
labai bloga ir lietingas oras. parke, East Hartford, Conn. 
Bet Lietuvių Šalpos Sky- Station 23. Prasidės nuo 12 
riaus ir kitų draugijų narių'vai. ir tęsis iki vėlumos va- 
ryžtingu pasidarbavimu pi-į kare. ^ra paimta gera mu- 
nigų buvo surinkta apie ^ika. bus gėrimų ir užkan- 
$1.500.00 dėl nuo karo nu-! džių. Kuopa per visą karo

ir
nariai veteranai kviečiami 
dalyvauti, tikietus galite 
gauti pas legijonierius ir 
kliube. Užtikrinam, kad tu
rėsite good time. Nors ta 
diena ir pasitaikė susidurti 
su musų viena draugo le- 
gionierio P. Kniukštos ves
tuvėmis, bet kadangi vestu
vės užsibaigia apie tą laiką, 
tai ir vestuvių dalyviai ga
lės vėliau ateiti ant musų 
šokių. Visi draugai vetera
nai linki Petrui Kniukštai 
ir jo busimai žmonai Ame- 
lei Brazauskaitei geriausios 
laimės jų vedybiniame gy
venime.

A. Sabeika.

Kas Mums Rašoma

mano galinti su tais žmonė- 
nėmis elgtis, kaip su darbo

Jugoslavijos.

kentėjusių lietuvių. Už ką 
yra tikrai didelė garbė 
tiems draugijų atstovams, 
moterims, merginoms ir vy
rams, kurie nežiūrėdami

laiką nieko nerengė, nes 
negalėjo rengti tuo laiku. 
Bet šiemet jau bus galima 
visiems vietiniams ir Hart
fordo apylinkių lietuviams

blogo oro savo darbą atliko f atvažiavus į musų gražų
kaip galėjo ir tą sumą pi
nigų surinko, nepaisydami 
nuovargio ir kad reikėjo 
sušlapti.

Vienas dalykas tai nega
lima nutylėti, tai musų vie
tiniai lietuviai komunstai 
išgamos mėgina pakenkti 
bile kokiam darbui. Jie da
lino visiems kokius tai at
spausdintus komunistų la
pelius, mėgindami įkalbėt: 
visiems, kad tai pinigai yra 
kolektuojami savam b!ri
mui. Keista yra, kad jie 
vargšai nedrįsta net savo

parką ant SLA 124 kp. pik
niko linksmai praleisti lai
ką ir susipažinti iš naujo su 
savo senais draugais. Užtat 
dar kartą kviečiame visus 
narius, hartfordiškius ir 
apylinkės lietuvius atva
žiuoti į SLA 124 kp. pikni
ką June 15 d. Piknikas vis
tiek įvyktų kad ir lytų. Bu
šas išeis nuo Lietuvių Pilie
čių Kliubo svetainės apie 2 
vai. po pietų.
Lietuviai Dalyvavo Parodo

je Gegužės 30 d.
Fredriko Sabonio post

K. Kettering. sako, jo kom- I1CU1 ?. .g 
panija jau turi išradusi nau-• . aiJ’ , .
jus motoras, kurie suvartos1 Teisybę pasakius, su gy- 
33 nuoš. mažiau gazolino,
negu dabartiniai motorai.
Tie nauji motorai nepasi
rodys tuoj pat rinkoje, bet 
nepoilgo jie bus pradėti ga
minti. C. K. Kettering sako.
Amerikai negręsia kuro tru
kumas. Jei aliejus kiek ir 
pabrangtų, tai motorų pa- ž 
Renmma5 islygms al.ejaus|

RODO, KAIP BUVO

PA.IIESKOJIMAI
vuliais dabar niekas nebe
sielgia per daug žiauriai.
Kultūringose šalyse yra net
draugijos, kurios neleidžia I vykusią' į U. S. A. maždaug prieš
žiauriai plcrtis mi PVViiliais penkioliką metų ir neprisimenu kur ZldUliai eiglis SU gyvuliais. apsiRyvenusią: Chicago ar New Yor- 
Kažin, kad kas Belgijoj j-|ke. Aleksandra Jonikaitė
kurtų draugiją,
globoti žmones ir neleistų 
policijai su jais elgtis ne-

Paieškau Bronės Saudargaitės gy
venusios Lietuvoje Druopštų kaime, 
Rietavo valsčiuje, Telšių apskrityje, 
pas savo senelę Norvaišienę, ir iš-

lriiri imtnl kilusi iš Lietuvos iš Sauslaukio kai- 
RUi 1 jilllU mo> Rietavo valsčiaus, Telšių ap

skrities; duktė Onos Rusteikaitės ir 
Antano Joniko. Prašau rašyti:

Kodėl Katalikai?
“Keleivio” 22 nr. skai

čiau straipsnį, kodėl lietu
viai katalikai. Ne vieni lie-, 
tuviai katalikai, tokiais yra 
lenkai, slavokai ir daugelis 
kitų tautų. Kadaise buvo 
toks laikas, kad krikščiony-i 
bė plito dviem keliais: iš 
vakarų ėjo katalikybė, o iš 
rytų — pravoslavija. Lietu
vių tauta buvo tarpe dvejų 
krikščionybės kelių ir dėl! 
jos “atvertimo” varžėsi Ry-j 
tai su Vakarais.

Gaila, kad rašėjas nepa
minėjo, kokią rolę sulošė 
Lietuvos apkrikštijime len
kų karalaitė Jadvyga. Kada .... ... .
Jogaila apsipačiavo, jis ir Kalėjimo prižiūrėtojas A. 
lietuvius perkrikštijo i ka- Edwards, Jackson, . .C. 
taliku tikėjimą. Taigi, tiky-.V?^0’ kaip Jis atidarė kale- 
bų platinime tam tikra ro-'JĮmo ,4U1?.S uzsimaskavu- 
lę sulošė ir sijonai... įsiems hnciuotojams, kūne

‘ Kada lietuviai buvo ap- Pagrobė is kalėjimo jauną 
krikštyti protestonų tada p.eSr3 Godv.yn Bush ve- 
dar nebuvo. Tiesa, tik lie- bau tam negr u pavydo nuo 
tuviams priėmus kataliky-J hnciuotojų pabėgti, 
bę, pradėjo skelbtis pirmie-

tikra vardu pasirašyti, bet.nr. 7 legijonieriai su mote- 
prisidengę “demokratišku ’ j rimis gražiai pasirodė paro-
vardu. Tegul jie pliauškia, doje May 30 d. Kad ir ne-
kiek nori. Visi lietuviai juos perdidžiausias būrys daly-
gerai žino ir žino kokiam vavo, bet visi labai tvarkin-
dievui jie tarnauja. Tai) gai maršavo. Ypač 2-ro ka- ii reformacijos pranašai. Paieškom Pirkti Namų ar Far
pat jų tie Dliauškalai uart- ro veteranai atrodė labai Tais laikais jau buvo pa- netoli nuo Miami. Fla. Ma-
forde nieko nepakenkė o, gražiai su savo uniformo- garsėjęs cechų reformato- lonėkit parašyti.. (25)
atžagariai, net paskatino mis ir sutartinu maršavimu. rius, Jan Hus, kuris gyve- AMELIA LAUR 
žmones aukoti daugiau. Šis Hartfordo postas jau no 1373—1415 metų laiko-' R- D- L Sellersville. Pa.

kilančius 
konfliktus tarp darbininkų 
ir tokių nenaudėlių, kaip 
tas kantinės savininkas, 
galima butų išspręsti be po
licijos, taikiu budu. Bet 
Belgijoj
nori iš nelaimingų žmonių 
greitai pralobti, o Belgijos 
policija irgi dar neįprato į 
tuos ateivius žiūrėti, kaip i 
pilnateisius darbininkus.

Tremtinys S-čius.

Olga-Aleksandra Jonikaitė 
D. P. Camp Oberlenningen No. 652

Kreis Nuertingen, R. P. 14a 
U. S. Zone, Germany.

Pajieškau Mikolo Petrausko, kilu
sio iš Švilpikių vienkiemio, o taipgi 
Jono šiapečio ir Jono Balčiūno, kilu
sių iš Užušilio kaimo, Biržų apskri
ties. Y ra svarbus reikalas, prašau 

kai kurie žmonės iatsišaukti šiuo adresu: (25)
Chris Petrauskas,

9 Kenberma Rd., Dorchester, Mass.

Paieškomas Jonas Biliūnas sūnūs 
Jono kilęs iš Ilguočių k., Stačiunų- 
Lygumų parapijos. Berods 1939 met. 
gyveno Philaaeuphijoj, prieš tai kurį 
laiką gyveno Bostone. Prašome ra
šyti:

S. Biliun
636 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Aš Juozas Gedvilas paieškau 
sesers sunaus Vinco Šukio kilu
sio iš Kauno rėd.. Šiaulių apsk.. 
Tryškių vai., Taurogėnų kaimo. 
Gal jis yra tremtinių tarpe? Jį 
patį arba kas apie jį žino pra
šau atsiliepti šiuo adresu: (25) 

Joseph Gadwell

Redakcijos Pastaba: Ko
respondento skundas dėl 
blogo elgimosi su lietuviais 
darbininkais Belgijoj, Char 
leroi kasyklose, yra pirmas 
tos rūšies skundas lietuvių 
darbininkų, kurie turi kur
tis svetimuose kraštuose.
Tokių skundų bus daugiau.
Su naujai atvykusiais dar
bininkais visi yra linkę elg- 210 State st., Madison, Illinois, 
tis, kaip su lengvai eksploa- U. S. A.

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666. Newark t. N. J.

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame 
Paragvajų Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingaiusis vaistas ner
vams bei šilumą teikiantis sti
mulas raumenų veikimui. Pa
ragvajų Arbata nesudaro ne
migo ir sloginamo jausmo, bet 
atgaivinas išsekusias jėgas tų. 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

NUO UŽSISEN ĖJUSI V. ATVIRŲ
Skaudžių Žaizdų

IR ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
nedali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. .Jų pydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S KOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos vra. geros gy
duolės nuo visų išvirši- įt . 
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 53.50.
Siuskit Money Order į 

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

CICERO 50. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
i 4847 W. 14th SL, Cicero 50, HL
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE

V. Pietaris.

Buvo šalta žiema. Van- Iš namu, kur buvo kaimo 
duo nuo šalčio sustingo i gale, tvoskė kvapais. Iš ten 
ledą. Balto sniego patalu lėkė ir žaidimų balsai, 
apsidengė žemė; šerkšnu —Kas čia butų? — pa- 
pasipuošė medžiai. Visas klausė vilkas lapę, kaip tik- 
gyvis sulindo Į užvėjas, i ras girininkas, maža tenusi- 
gužtas; ir namų gyvuliai, ir manantis apie kaimiečių 
girios žvėrys, ir paukščiai— žmonių gyvenimą, 
visi pasislėpė. Tik vienam1 —Sugobtuvės! — paaiš- 
vilkui nebuvo niekur užvė- kino lapė. — Gali būti, kad 
jos nei jokios prieglaudos. j ir mudu čia ką nors pelny-

Eina vilkas giria, nuo šir- sime, tiktai reikia atsargiai 
dies graužimo ir nuo šalčio elgtis, — pridėjo gudruolė 
staugdamas. Eina ir keikia Prieš vėją eidami, pri

slinko bičiuliai prie karna-visu balsu:
—0 kad jus visus ir ka

raliai!
Šalta. Tuščias vilko vė

daras prašo maisto: urzgia.
—Ot, kad taip dabar 

nors avutę, nors meitelaiti, 
—galvojo vilkas, rydamas 
seiles.

Bet ir avutės tvartuose, ir 
meitelaičiai taipjau tenai.

ros. Jos stogelis žemas, ties 
stogeliu — pusnynas. Lapė 
nuo pusnyno — drykt ant 
kamaros stogelio; paskui 
ją ir vilkas. Nuo kamaros 
stogelio lapė — ant pirkios 
stogo. Vilkas — paskui ją. 
Lapė pro stogo kurtinį 
strakt ant aukšto. Vilkas—

KELEIVIS, SO. BOSTON

BALTIMORĖS KETVERTUKAI GRAŽIAI AUGA

Henn šeimos ketvertukai pirmą kartą “išėjo į pasaulį”. Jie šildosi saulėje Bal
timorės St. Agnės ligoninėje, kur vaikai yra laikomi po gimimo. Vaikai čia 
matyli su savo šypsančia mama, Mrs. Charles Henn. Vaikų vardai iš kairės 
į dešinę yra: Bruce, Joan, Donald ir Tom.

Kaip ir iš ko kas daryt
Kas daryti, kad neputų 

kuolai ir stulpai

Visi žino, kad mediniai 
stulpai, kuolai, ir bendrai 
visi mediniai daiktai, kurie 
sieki?. žemę, greitai supus
ta, jeigu ne! u- n jo puvinio 
apsaugoti.

Medžiui nuo puvimo ap
saugoti yra visokių priemo
nių, bet lengviausia ir, tur
but, pigiausis būdas yra 
toks: nupirkti kreosoto
(angliškai: creosote) ir'ge
rai juo ištepti tas medžio 
dalis, kurios turi eit į žemę 
ar kitokią drėgną vietą. Bet 
medis turi but sausas, kad 
kreosotas galėtų per jį ge
rai persisunkti, gerai aptep
tas medis turėtų pastovėti 
sausoj vietoj apie 6 mene 
sius, tuomet jis

Kad tai labai painus dar
bas. Ištikrųjų gi taip nėra. 
Reikia tik pradėt, o maty
site, kad tai visiškai leng
va operacija.

Vaistas nuo kirminų ir 
sauso puvimo.

Medis gali suputi ne tik
tai nuo drėgmės, bet ir sau
sas būdamas, jeigu jį apsė
da vadinamas puvinio gry
bas. Be to, dažnai balkius, 
stulpus ir lentas namuose 
suėda kirminai. Ypač daug 
žalos pridaro vadinami ter
mitai arba sparnuotos skru
zdės.

Kovai su šitais kenkėjais 
kreosotas nevisada tinka, 
nes jis turi labai stiprų 

’*, “kvapą”, kurio tūli žmonės, 
bus daug XPac m°terys, kartais nega

. .paskui ją. Aukštinis—atda-
Kiemuose, ties tvartais, pik- ras, 0 pro jį ~ kvapai kep
ti sunes amžinai .ukunuoja Į įomjs žąsimis lekia... Lapė
Įsisegti Į vilką ir paskutinę 
jo skrandą sudraskyti. Žino 
tai vilkas ir dėl to dar nei
na Į namus, dar bijosi, nors 
iš tenai visokia šviežiena 
kvepia. Vargšas, pakraipęs 
ir ausį, ir akį i vieškelį, lau
kia, ar nevažiuos kas nors, 
ar neseks paskui roges koks 
nors vienstypis šunytis... Bet 
ir kelias tyli, nedunda nuo 
arklių kojų, negirgžda nuo 
rogių sušalęs sniegas. Tylu. 
tiktai žemė šaldama poška.

—Kad nors kokį žvėrelį, 
kad ir vilką, pagaliau, kokį 
nors silpnesnį! — mąsto 
geiduliaudamas pilkasis ir 
pasukęs cimpina į girią. .

Pagaliau alkanas vilkas 
susitiko tokią pat išbadėju
sią lapę ir susibičiuliavo 
su ja.

Visiškai išbadėję, abudu 
draugai nuėjo į palaukę pa
žiūrėti, ar nėra jų daliai 
koks nors laimikis. Susėdo 
palaukėje... Kaip muš vėjas 
nuo kaimo visokiais kva
pais: ir virta, ir kepta mė
sa...

—Nebetveriu, kumute!
Eime į kaimą! — rėkė vil-

įkišo pro aukštinį galvą pa 
žiūrėti, kas viralinės vidu
je...

—Kurna, leisk mane! — 
suriko vilkas, nustamdamas 
lapę nuo aukštinio.

—Tik atsargiai! — tarė 
lapė.

Bet kur tu atsargiai! 
Kaip tik apsiaubė kepsnių

—Eikime, kumute. ir mu- —Ugi ką, kumute?—pa
du pašoksime! — pavadino klausė vilkas, 
jisai lapę. —Argi tu nematai, kad

Ta nors ir pasimuistė,tir smegenis pramušė! Ma- 
bet pagaliau sutiko. Patry- tai! — kalbėjo ji, rodyda- 
pė po aslą, patrypė ir suse- ma grietinę. — jau mano ir 
do vėl gieta. ; smegenys iš galvos drimba!

Už sienos žmonės dai- O vis tai per tave. 
nuoja; užsimanė ir vilkas
dainuoti.

—Kumute, dainuokim ir 
mudu, — prabilo jis į lapę.

—Cit! Tegul tave ir Die
vas myli!—draudė lapė.

—Dainuosiu, kurna,—ne-
kvapai vilko nosį, taip tasIsiKovė vilkas ir užtraukė:
ir apmirė. Apmiręs—šlamšt 
pro aukštinį į viralinę. Ge
rai kad dar pataikė į paku
lų krūvą ir neužsimušė. Vi
ralinėje ant stalo keptos Žą

sys, kumpiai, skilandžiai, 
indai su virinta degtine...

—Bus tau! — sušuko la
pė vilkui.

—Tegul jau ir bus, o aš 
nors priešių, — atsiliepė 
vilkas, griebdamas kepsnio.

Lapė žiuri pro aukštinį, 
kaip vilkas kepsnius švei
čia. ir seiles ryja... Neišlai
kė ir ji. Drykt ir ji į virali
nę ir—už žąsies. Priėdę 
abudu, prikimšo: užsimanė 
vilkas gerti. Pabandė giros 
—ne kam verta. Pabandė 
virintos degtinės...

-A-u-u-u...
Iš sykio nutilo visi na-

—Vai tu, kumute! Tu varg
dienėle ! — gailavo vilkas. 
—Jau aš nesuprantu, kaip 
tu ir eiti gali. Sėsk man ant 
sprando! Parnešiu aš tave 
namo.

Užlipo lapė vilkui ant 
Į keteros, įsikibo į plaukus ir 
įjoja. Joja ir laižosi. Mat,

• i j • - grietinė gardi Laižosi irmai, isskyrus du girtus j f
nes. vilkui net gražu pasi- . F ,
Htuvo w tair, io vic; vianJ — Ar tu, kumute, man ką 
so. Ir nors lapė stengės jam sakai- klausė ją vilkas, 
snuki užimti, jis antru sykiu kumuti. Ne sne-
užtraukė- ’ koms man: tai taip smege-

__A-u-u-u... nys man P^ėkši.
Suriko dabar visur žmo- Tempia gailiaširdis vil-

nės, tartum užgriovė. Su- ka^ a^£ ^kau* 0 sarkos ap- 
pyškėjo aplinkui, •viralinės hnkui lakiodamos kvatoja
durys atsidarė su trenksmu.’1S jo. juokiasi:

—Ka-ka-ka! Mustas ne- 
—.KHF Jis — saukė muštą neša!

vyrai, įbėgdami su lazdo-Į —Ką jos pliauškia, ku-
mis. ............. mute? — vėl paklausė vil-
_ Lapė kuo greičiausiai— kas. — Man galvą sumušė, 
čiupt puodą su grietine ir tai ausyse spiegia, negir- 
užsimovė ant galvos. Krinta džiu gerai.
varva per lapę, o ji žiuri ir

—Ehe, tai genmas:—pa- 
pakildamas . nuo že-’gyrė vilkas. Ir vilkui pasi-

___  1 :darė linksma ir smagu. Už
—Eime,— shtiko ir la- sienos žmonės šoko, ir jis 

pė, sekdama paskui vilką, užsimanė šokti.

PRINCESE LANKOSI LIGONINĖJE

Princesė Elizabeth, busima Anglijos karalienė, jau 
skaitosi pilnametė ir dažnai pasirodo viešumoj. Čia 
ji matyti lankantis vienoje Londono ligoninėj.

—Ir aš, kumuti, prastai 
girdžiu.

—Man rodosi, kurna,, kad 
jos pliauškia, .?jog muštas 
nemuštą neša.

Į —O man. kumuti. girdi- 
ki- si, kad jos taria: muštas už

muštą neša.
Tačiau jie dar nespėjo nė’ —Na, taip, kumute! Na

durų praverti, kaip lapė taip!—pritarė vilkas, temp- 
pro pirmąjį prasimušė lau- damas toliau lapę. 
kan ir_ boo-Kt VnKorrn ii ? indama

laukia, kol durys vėl prasi 
vers. kad išspruktu iš pir 
kios.
- —Štai jis po suolu, kam 
pe!—rėkė vieni vyrai.
. —Muškite! — šaukia 

ti, įbėgdami į pirkią.

li pakęsti. 
Statantatsparesnis drėgmei 

vimui. , ,
Šitaip apsaugoti papras- kemP?’ kur re!k?s. g>’ventl

to medžio kuolai yra atsi- žmonėms, medžiui apsau-
laikę prieš puvimą per 10 ir goti buna vartojamas disti-
11 metų tosiose sąlygose, kPota? as^a\t?.s- ^lk nerei- 
kur geriausis ąžuolas butų kla, godžių nusigąsti, 
visiškai supuvęs, jeigu ne-’As^a^ distiliuoja šitokiu 
butų apsaugotas.

li- pu-

vasarnami

mės neduoda. Gal aš bu
čiau laimingesnė, jeigu tu
rėtume vaikų, bet mes jų 
neturime ir aš visada jau
čiu. kad gyvenu tuščią gy
venimą. Nors vyras mane,. . „ i , 
myli, bet aš jo negaliu taip Dalykas, matote yn
mylėti, kaip kitos meterysitokJ. kad k-ekyieno medžio 
myli savo vyrus. Taigi bu- mediena yra taip susidėjusi, 
čiau labai dėkinga, jeigu K? medžiui augant ji ga- 
man pasakytume? kas m.Sn I le.‘« ,S z,e.mes Vanide‘
reikėtų dalyt. Divorso aš nb KltalP Paakius vanduo 
nenorėčiau. Aš mėginu pri- vl?uomet eina medžio Iš
versti save jį mylėt, bet ži- tm,e"u ,IS aP.acl“s » .vu5į?1- 
nau, kad tai yra tik nuduo- tendenciją tun n išdžiū

ta, o ne tikra meilė. Ar ga- m^dls- Įkalkit sausą
lit duoti man kokį patari- kuo!l» dregnon zemen druc-

Be to, medis laikysis že
mėje daug ilgiau, jeigu jis 
bus įkastas ar įkaltas druč- 
galiu aukštyn, o viršūnė į

R. N. , galiu žemyn, tuojau
’drėgs visas kuolas. Bet jei- 

At*akymas: gu įkalsite ji laibagaliu že-
Lnbai gaila, kad patari- rnyn, drėgmė taip lengvai 

mų tokiais klausimais per per jį nepersisunks ir jis 
laikraštį negalima duoti. Iš netaip greitai supus.
laiško galima spėti, kad i __________
tamsta kenti dvasiškai? Kaip apsaugoti jau sukas-
Priežasčių tam gali but vi
sokių. Mums rodos, kad 
tamstai vertėtų nueiti pas

tus žemėn stulpus.

Aptepti kreosotu da ne

budu: nuperka tos smalos 
sausos, sutrupina ją ir užpi
la gazolinu. Tam tikslui pa
tartina vartoti metalinę 
bačką. Gerai ją uždengia ir 
dažnai pamaišo. Gazolinas 
ištraukia iš asfalto rudą 
dažą. Tik nevalia prie to
kios bačkos rūkyti, nes gali 
įvykti sprogimas.

Po dviejų-trijų dienų ši
tas preparatas bus gatavas. 
Gazolinas pasidarys tam
siai rados spalvos ir dabar 
juo reikia sumirkyti visą 
medinę medžiagą. Ji giliai 

su_ į medį įsigers ir apsaugos 
jį nuo sauso puvimo, nuo 
kirminų ir nuo kitokių ken
kėjų bei ligų. Tiesa, gazo-
iiii<xc5 pi otraus lui i iavųi
nemalonų kvapą, bet jis 
greit išgaraoja. Medis pasi
daro tamsiai rusvos spal- 

i vos, bet medžio audinys lie
ka aiškus ir gražus, gali but 
nuvarnišiuotas.

sąžiningą daktarą ir jam sukastus žemėn stulpus ne
savo bėdą išdėstyti. Gali ra sunkus darbas. Bet kas 
but. kad jis pasakys, kas daryti, jeigu norėtume ap
veikia daryti, kad dvi nesu- saugoti nuo puvimo tokius 
derintas sielas suderinti. šulus, kurie jau sukasti že- 

Šį laišką įdėjome į Mo- mėn, įtverti tvoron arba
tėra Skyrių dėlto, kad pa
našių problemų gyvenime 
yra daug, tik ne visos mo
terys nori dėl to skųstis.

JKAS REIKIA ŽINOTI EI 
N ANT MAUDYTIS.

laiko parėmę 
,P4?

Tokiais atvejais reikia 
i įgręžti į kiekvieną stulpą 
i puscoliniu grąžtu skylę pa
lei žemę, įgręžt įžulniai,kad 
skylė eitų žemyn, ir pripilti, 
į ją karbolino (angliškai:! 

vasaros carboleum). Pripilus, skylę

triobos kam-

prie ežerelio

Gale lauko ežerėlis,
Ten kur tyras vandenėlis. 
Te Mariutė veidą prausė, 
Antaniukas žirgą girdė.

Oi, Mariutė, širdis mano, 
Pasdabojau veidą tavo.
Oi, berneli, laidokėli.
Ne taip veidą, kaip pasogą.

Man pasoga, kaip ir niekas, 
O Mariutė visas viekas.
Aš pasogą prauliosiu,
O Marytę šenavosiu.
Oi. Marute, še tau ranką.

Atėjus šiltam
orai prasidėjo maudymosi užmiksti mediniu kamščiu 
sezonas. Be abejo, maudy- Karbolinas į medį susigers, 
sis ir ne viena šių žodžių To dviejų-trijų dienų kamš-

, skaitytoja. Taigi atsimin- LĮ ištraukti ir pripilti karbo-i Tegul kitas nebelanko, 
bėgti! Nubėgo ji į i Lapė jodama apsilaižė? kime kad vandeny visuo-Jm° daugiau. Jeigu stulpas Liaudies

pagirį ir laukia, kaip eisis apsivalė. O apsivaliusi nuo!met yra pavojų. Pernai A- storas ir giliai įkastas, tai —- ---- ------
Į vilkui. O tą tuo tarpu vvrai gardžios grietinės. įsirėmė ( merikoj prigėrė 7,000 žmo- galima tą pakartoti 3-4 kar- Jei melžiamoji karvė gaus 
užgulė mušti, kas kuo gale- ‘r šypsodamosi toliau joja. ; nių. ir daugiausia jų prigė-,^ kad medis gerai prisi-i vandens gerti kada tik ji nori, 
jo, kas ką rankose turėjo. —Visados gudrus ant rė per tris maudymosi mė- ^urbtų. Tada skylę užkaltieji duos daugiau pieno.
Šoko vilkas į vieną, šoko į kvailo joja! — neiškentė nesiūs — birželi, liepą ir ** *’ 1~'
kitą šalį—visur tik smogia, į lapė nepratarusi. i rugpiutį.
visur tik tvoksa. O vienas- —Ką tu ten, kumute? Amerikos Raudonas Kry-

Liaudies Daina.

vienas
kaimo nenaudėlis kad duos 
vilkui per šoną, taip ir par
mušė. Vilkas ir kojas ištie
sė, ir uodegą atmetė į šalį. 
Guli. Pastipo.

Vyrai sudavė jam dar ke
lis sykius ir išvilko už uode
gos laukan, į kiemą.

Kada visi suėjo į triobą, 
vilkas praplėšė vieną akį, 
žiuri—nieko nėra aplinkui. 
Jis—strakt ant kojų ir pasi
leido bėgti į girią.

—Kaip ėjosi, dainininkė- 
li?—paklausė jį laputė, su
tikusi pagiryje.

—Labai prastai, kumute. 
Tu tai gudruolė, nežinau, 
kaip išlikai, o mane vargšą 
visą sukulė: ir kojeles visas 
sudaužė, ir strėneles subel
dė. ir galvelę sutrenkė. Tur 
but, iau mirsiu!

—Ką tu, kumuti, kalbi.

kumute,!
kalbi? — alsuodamas iš žius todėl ir duoda nurody-j 
nuovargio tarė vilkas. mų, kas reikia žinoti einant' 

—Sakau, kumuti, jog kai maudytis.
kada geras ant gero joja. S štai tie patarimai:

—Na, tiesa, kumute! Ar, 1. Pasirink saugią raau

kamštį nuplauti palei patį j 
stulpą ir aptepti jį karboli-1 1946 metais Arkansų valstija
nu, kad ir jis nesuputų. : pagamino 7,000,000 bušelių ry- 

Skaitytojui gali išrodyt, žiu. ,

tai aš bjaurybę neščiau?

NEPATENKINTOS MO
TERIES SKUNDAS.

dymosi vietą, geriausia to-
: kią, kurią saugoja gyvybės 
gelbėtojai.

Į 2. Nenorėk pasirodyt sa-
_____  jvo “mokėjimu” plaukti ar

Aš jau nebejauna mote- nardyti.
ris ir turėčiau pati suprasti! 3. Neplauk į gilias vietas 
kodėl aš nelaiminga, bet kur negali atsistoti.

ės gimtadienio pro-\ 
■ čion ioi “Vfplpivi ” ’

Mamytės 
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”...

4. Nebūk vandeny ilgai.
5. Nenerk į vandenį sta

čia galva, jei nežinai kad 
neatsimuši kakta į dugną ar 
į akmenį.

kaip pirma mylėjau, ir ne- 6. Neik maudytis peršilus 
žinau kodėl. ar nuvargus.

Turiu pasakyt, kad jis, 7. Neik maudytis viena, 
man labai geras ir labai 8. Neik maudytis tuoj po
mane myli. Jis neblogai už- valgio. Palauk bent valan-
dirba ir mes gyvenam ge- dą.1 • _ - - -

nesuprantu. Aš ištekėjau už 
vyro, kuris tada man labai; 
patiko ir išrodė, kad gėrės-į 
nio negali but ir nereikia. 
Bet dabar aš jo nemyliu

kad aš išlikau! —skundėsi i riau kaip kiti musų pažys- 
savo žara lapė; — Pažiu-' tami. Mes turim daug drau- 
rėk, ką jie, tie žmonės, pa-'gų ir dažnai sueiname pasi

barė su mano galva. Įžmonėti, bet man tas lai-

Kad pagaminti galioną klevi 
nio sirupo, reikia nuo 40 iki 50' 
galionų klevinės sulos.

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

Keleivis
€36 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.



Nr. 24. Birželiu 11 d., lyi? ni KEUiVlS, SO. BOSTuK Puslapis Septintas

Vokietijos Jaunieji 
Socialistai

(Laiškas iš Europos)
Žodis j Pasaulį stovai atvyko nelegaliu ke-

Vokietijos Jaunųjų So- liu. 
cialistų Pirmosios Reicho, Suvažiavime jautėsi atgy- 
Konferencijos delegatai, janti jauki demokratiška 
šaukiasi i pasaulio jaunąją! dvasia ir atkaklus pasiryži- 
kartą šiais žodžiais: j mas kovai už demokratijos

Jau praėjo du metai kai ir socializmo idėją. “Mes
nurimo ginklai, tačiau dar 
nesurasti pagrindai pasto
viai taikai. Vokiečiu tauta

galime užtraukti sunkų li
kimą ateinančioms kar
toms, jeigu nesugebėsime

nupuolė i didžiausi skurdą,'išsilaikyti prieš beplustanti 
kaip niekada dar savo isto- komunizmą, kuris veda 
rijoje. į prie pakartotinos diktatu-

Atrodo — chaosas Euro-; ros ir žmonių paniekinimo”

NAUJAS AMERIKOS GINKLAS

Marylando valstijoj Amerikos karo laivyno stotis 
anądien bandė naują orlaivį, kuris pakildamas nuo 
žemės naudojasi rakietine jėga. Tas labai pagreitina 
pakilimą.

Tremtiniu Vargai
ŠVARKAS SKYLĖTAS, 

NĖRA MARŠKINIŲ

Lietuvos tremtinių padė
tis Vokietijoje visai sunki, 
bet ne lengva ji ir kitur. 
Štai laiškas iš Francijos, 
nuo vienos mokytojos, kuri 
dėkoja už gautą paramą 
per BALF ir prašo daugiau 
pagalbos. Jos laiškas pasa
ko tai, ką išgyvena tukstan

i kius kada esame pasauliui 
! davę.

Musų istorikai kartais 
per didelį kuklumą, o kar- 

savo auką BALF. Visas do- tais per neapsižiūrėjimą, 
vanas, pinigais ir drabu- daug lietuviškų garsenybių 
žiais siųskime: 'palieka kitoms tautoms. To

United Lithuanian Reiief nereikėtų daryti. Aš siulau
Fund of America, Ine., 

105 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y

Mes Garsi Tauta

sulietuvinti tuoj pat kom
pozitorių Smetaną, kurs pa
tyrinėjus pasirodys tos pa- 

j čios kilmės, kaip ir lietuviš- 
į kas Smetona. Paskelbkime 
1 lietuviu ir Mussolini, kurio

Musų tauta auga garse- tikra pavardė buvo Masi-
. _________  nybėmis be jokio pertrūkio.1 lionis. Ar iš Juozo Džiugaš-

čiai^tremtiniu. Paklausyki-*Šias dienas skaitėme spau-!vįiįo galima padaryti “Svi
rne jos: ' į doje, kad garsus pianistas Į lą Džiugą’’ aš dar nesu tik-

’ . .. .. ir kompozitorius Ignacius ras, bet bandyti galima.
Mieli tautiečiai. Paderewskis buvo lietuvis. į Kada nors, turėdamas

“Baisiai nemalonu elge- Dėl to nėra nė mažiausios laiko, aš surinksiu ir dau- 
tauti, bet gyvenimas dabar abejonės. Jei jis buvo gar-(giau garsenybių, kurios ne- 
neklausia kas malonu, tik’sus, jis turėjo būti lietuvis, abejojamai yra lietuviškos

poje neišvengiamas. Viso 
pasaulio jaunimo uždavi-

—pareiškė generalinis tos 
organizacijos sekretorius

nys yra išsaugoti busimąją! Hans Hermsdorf. Demokra- 
kartą nuo naujo karo bai-Įtinio socializmo pagrindus 
sumų ir įskiepinti pagarbą naujoje dvasioje aiškino
pagrindinėms žmogaus tei
sėms. Musų bendras tikslas 
yra išnaikinti visoki nacio
nalizmą ir šovinizmą, nes 
jame gludi šaknys kitų tau
tų teisių paniekinimui.

Mes norime padėti atsi
statyti nuo karo r.uteriotai 
Europai, bet nuolatinis silp
ninimas musų darbo pajė
gumo mums labai trukdo 
tai Įvykdyti. Juk negalima 
reparacijoms skaityti gy
vus žmones.

Mes šiandieną iškilmin
gai išpažįstame internacio
nalinio socializmo ir tautų 
bendradarbiavimo dėsnius 
ir Įsijungiame Į žmonijos 
išvadavimo kovą nuo bai
mės, vargo ir priespaudos.

Nuimkite nuo musų varž
tus ir leiskite eiti prie di
džiojo uždavinio sprendi
mo.

Vokiečių Jaunieji Socia
listai

Waldemar von Knoeringen, 
Bavarijos SPD (socialde
mokratų) sekretorius, pa
reikšdamas — “Sužmogin
kime valstybę, bet neleiski
me suvalstybinti žmones, 
ko siekia komunizmas arba 
kapitalizmas su savo mena- 
džerių klase. Dr. Kurt Schu- 
macher aiškiai išdėstė SPD 
vedamą politiką ir baigda
mas pareiškė — “Mes su
tinkame mokėti reparaci
jas, tačiau nesutinkame bū
ti vieno sąjungininko svie
diniu prieš kitus sąjungi
ninkus”.

“NUOSTABUS KRAŠTAS”
ar

NUOSTABUS ŽMOGUS?

Į Ameriką jau yra atvy- Bet kai ir jie grįš Į aktyvu gy
vy kusių apie trejetą Šimtų venima. tai bus tik lašas juro- 
tremtinių lietuvių. Jų tarpe je. Ir šis vadin. prosperity lai- 
yra visokių žmonių, daugu- Į kotarpis gali dar ilgai trukti, 
moję inteligentai, išėję daug metų tęstis, jei jo nesu-
mokslus Lietuvoje ar kurio
se kitose Europos šalyse. 
Yra profesorių, kunigų, o

krės darbininkų streikai, sukel
ti grynai politiniais tikslais į 
jų vadovybes įsibrovusių radi-

ga. Tų atvykusių tarpe, ne
žiūrint į jų “daktariškus” 
titulus, yra įsibriovusių ir 

Dalyvavo Lietuvių Jaunųjų pusėtinų naivuolių. Kaip pa
Socialistų Delegacija 1 vyzdį paduosiu vieno tokio 

I suvažiavima buvo pa-| naujai atvykusio žmogaus 
kviesta Lietuviu Jaunųjų! aprašymą apie Ameriką.

“daktarų”, tai mirgėte mir- kalų bei komunistuojančių va 
' dų. Tiesa, dabar jau prasidėjo 
“valymo“ akcija administraci
joje ir profesinėse sąjungose. 

Todėl ne tik ekonomistams,
bet ir visai lietuvių tremtinių 
masei nebūtų didelių sunkumų 
čia įsikurti. Iš pirmos dienos

Socialdemokratų delegaci-i dis yra įvykęs Amerikon j visi galėtų imtis fizinio darbo
ja is 3 asmenų. Lietuviai 
pasveikino jaunus socializ
mo kovotojus ir pareiškė,! 
kad tik

iš Francijos ir viename j (fabrikuose dirbti 
tremtinių laikraštyje rašo:

neklausia kas malonu, tik 
krauna mums vargo naštą 
su kaupu.

“Beveik, prieš dvejus 
metus, gavom BALF’o siųs
tus drabužius tremtiniams 
Francijoje. Išsidalinome, 
prisitaikėme — siuvome, 
karpėm, durstėm ir vartėm 
į visas puses. Sunaudojom 
viską, iki paskutinės skiau
telės, nes drabužių čia ne- 
įpirksi — tūkstančius kaš
tuoja !

Džiaugiamės tada savo 
tautiečių nuoširdžia pagel
ba ir didžiavomės prieš sve
timuosius, tardami: štai, 
kur tikroji artimo meilė; 
štai, kaip gelbsti mus musų 
broliai iš už vandenyno'. 
Aprėdėt, išpustėt mus, kad 
nors dvaran eik!...

“Bet pagaliau nebeliko 
nei kas lopyt, nei vartalioti. 
Nuplyšom, nuskurom, kad 
net nepatogu. 0 žmonės čia 
taip kreipia dėmesį Į išorę! 
Tur but, jau keistokai atro
dom, kad mokyklos vaikai 
dažnai seka visu buriu ir 
pravardžiuoja. Kartais ir 
apstumdo, neva, netyčia... 
Negalit net įsivaizduoti, 
kaip man skaudu, nes pati 
buvau mokytoja, vaikų my 
Įima, o dabar šitaip išjuo
kiama! Ką bedarysi, esam

tikra pavarde Padaras. Į kilmės.
Visai nesenai į lietuvių 

autos garsenybes buvo Įra
šytas rašytojas ir humanis
tas Leonas Tolstojus ir kits 
garsus rašytojas Dostojevs
kis. Neginčijamai istoriški 
šaltiniai įrodė, kaip ant del
no, kad jie buvo lietuvių 
kilmės.

M. M.

ATVYKO DEVYNI LIE
TUVIAI IŠ EUROPOS

Birželio 2 d. laivu SS 
Marine Flasher atvyko iš 
Europos devyni lietuviai, 

* kurių tarpe trys J. A. V. pi-
Apie rašytoją Belmontą: ? likusieji su imi-

gracmemis vizomis. 
Saliapiną irg'i nėra jokiu! Adolfas “. 9™ Baliunai 
abejonių' nes jie patys, ka-!3u s.u.num A1Klr,lu. ,r du^a 
da atvažiuodavo į Lietuvą,! Erazmą. Jurgis

. _ • i j »< -Iioiiri*7ioi cu cnvisada pasisakydavo esą 
lietuvių kilmės.

Apie garsų filosofą Kan
tą senai jau yra žinoma, 
kad jis buvo lietuvis. Taip 
pat visiems yra žinoma, 
kad lietuviškos kilmės buvo 
ir garsus astronomas Nika- 
lojus Kopernikas (Kepur- 
nikas tikrąja pavarde), ku
ris pagarsėjo tuo, kad jis 
padarė revoliuciją dangaus 
kūnuose, o po mirties, visai

ir Marija 
iGliaudžiai su sunum Jur
giu. Stasys ir Liuda Janavi
čiai.

UŽMUŠĖ DU MAŽUS 
KŪDIKIUS

I Massillon; Ohio ligoni
nę nakčia įlindo nežinomas 
piktadaris, jis įėjo į vaikų 
kambarį ir užmužė smū
giais dvi mažutes mergai
tes, kurios gulėjo ligoninėj.

dar nesenai navarsėio ir Po,5ciia sako> kad žmogžu- oai nesenai, pagarsėjo n ,. . .sąlygos čia 
labai kultūringos ir higieniš
kos), o promokus kalbos ir su
siorientavus padėtyje po kelių 
mėnesių galės kibti pagal savo 
pamėgimą ar pašaukimą. Svar
biausias klausimas yra kaip čia 
patekti.

. ,. i Mano giliu įsitikinimu, lietu-per socializmą yra . , *. . .
įmanoma atstatyti EuroposiT,,- - ,. , ,

Nėra savistovi organiza- bendravimą tarp žmonių, JAV Jok,ų sunk"m« "ebus- 
cija, ji yra dalis Vokiečių nes socializmas idėjiniai
Socialdęmokratų Partijos, j kovoja su visomis naciona

listinėmis srovėmis, kurios,, , . , , .. ... .. -
suardė ir dabar dar truk- koiTi“ „T člatu:

------------„-------------------  do Europos tautu bendra- " P°budĮ, t,k ,,
Jaunųjų Socialistu partinė darbiavimą. Beto delegatai klc,k mazesne “\“n,ver“‘etą. - 
linija yra apspręsta. Per sa- perdavė Lietuviu Socillde-1 At'yBIn™asl v,d ’ 
vo veiklą jie žengia antrąjį mokratų Organizacijos Už-,™1 Paka"kal"aa pragyventi, 
svarbų žingsnį. įsijungdami]sienyje geriausius linkėji-i mo . -s'e "į135 ’ Ba'i ™ ;$ tn'nn-
i partijos darba. Tam tiks- mus vokiečių socialistams!.1 engxa* 1 ' M nemžis^lui vra būtina: mokymąsi ir valstybės aistatymo darbe i kalb\"!okytoJ°. v,et?, f^T10 Amenkos nePazis_
politinio supratimo lavini- ir kovoje su bolševikų besi-j ““į8106“™ . V „„Ii
mas. Politinė veikla reika- veržiančiomis bacilomis il,reikla truput< moketį ang- Amenkoje žmones gali

jaunųjų socialistų burius 
renkasi jaunieji partijos 
nariai iki 35 metu amžiaus.

Ekonomistai - profesoriai, pra
mokę anglų kalbos, lengvai ga
lės gauti darbe prie universite=

lauja žinojimo. Jaunimo vakarų Vokietiją. 1 nTka'
būrelių veikloje jaunieji! Lietuvių Jaunieji Social- 
partijos nariai turi progos į demokratai suvažiavime Įsi- 
Įgyti žinių ir iš esmės pa

ji socialistai yra pilnai įėję 
Į tarptautinio, socializmo 
vėžes ir tikrai butų laikas

žinti socializmą. Jaunieji 
savo grupių veiklą tvarko 
visiškai nepriklausomai nuo 
partijos, tačiau glaudžiai 
bendradarbiauja.

Pirmasis Atstovų Suva
žiavimas

įvyko Ruhro krašte — Eu-

Aš paduodu tą ilgą Ame
rikos aprašymą, kad paro
džius skaitytojams, jog ir beteisiai ir įgrisom visiems
“daktariški” titulai ne
apsaugo žmogaus nuo nai

iki gyvo kaulo. Žinia, nuo 
kasdieninių musu aimanų ir 
Jus ten pervargę. Bet, negi 
gyvi į žemę lįsim? Nors 
toks gyvenimas ir mums pa
tiems
to.

tuo, kad Antanas Bimba jį 
sudegino ant inkvizicijos 
laužo.

Istoriškai yra įrodyta, 
kad Kosciuško, garsus ko
votojas už Amerikos nepri
klausomybę, buvo tikriau
sias lietuvis. Toks pat lietu
vis buvo ir kitas pagarsė
jęs Amerikos generolas, 
Kazimieras Pulaski. Ame
rikos politikierius Stettinius 
tikrybėj yra Statinis.

Lietuviai davė pasauliui 
ne tiktai garsius filosofus ir 

dainininkus

dis užmušė vaikus trekda- 
mas jų galvas į sieną. Jokių 
žmogžudžio pėdsakų polici
ja dar nesurado. Ta žmog
žudystė buvo papildyta 
praeitą šeštadienį.

□nrrrrrrrr»TTrTrrrKrr«3n;

Darb as

Ekonomistai — banki-1 įsikurti, gali susirasti dal
is pirmos dienos gaus bo. Bet ir čia dargi tituluoti 

darbo bankuose, nes bankų tar- ateiviai, turi sunkiai pra- 
nautojų trūksta. Mat. per ka- kaituoti, kol gali prasimuš-

tikino, kad vokiečių jaunie- ra daug kas prasjgyVeno jr net ti. Ir tų darbų gauti nėra
pralobo, tad dabar nebenori taip jąu lengva. Ir biznyje 
rimtesnio darbo dirbti. Ekono- čia ne iš kari» ^tūkstančius 

, . A ._. - . mistai-biznieriai ar bent linkę-1 galima padaryti. Žodžiu, ir
^Lt0?5:^t0?1?.!?ie^V-_rai?‘ibizni £alės gražaus kapitalo už- • Amerikoje veršiai midų ne

geria, ir čia duona su pluta.ką. priimti į savo eiles ir|sidirbtt sioje srit je ’čia tuks. 
paremti juos sunkiame dar-, tani.iai gtai toks lie.

Vokietija dabar yra I tuvis B.nas-tik prie. kc|is ma.be.
bolševikų pirmuoju objek-

ropos pramones pačioje į Ju- Vokiečių socialdemo- 
širdyje ir šio momento poli- kratai yra pirmoji barikada
tinių kovų centre. Į suva
žiavimą susirinko 200 at
stovų iš įvairių Vokieti jes 
kraštų. Iš prancūzų zonos 
ir Berlyno, kuris paskutiniu 
laiku yra vadinamas Euro
pos Šanchajumi dė! gyven
tojų tautybių įvairumo, at-

nesiūs atvykęs, tuojau pradėjo 
nuo drabužių valyklos, dabar 
Įsteigė kaž kokią ratų taisymobolševikų verzimuisi is nr- dirbtuvę kurioje jau dirba g

U‘ “altakls- darbininkai. Kai kurie iš nese
nai atvykusių Įsteigė maisto 
krautuves ir uždirba 500—1000 
dol. Į mėn. žinokite, kad Ameri
ka naujas kraštas ir čia daug 
nepradėtų galimybių. Ekono
mistai - buhalteriai, mokesčių 
žinovai, užpirkėjai ir tt. taip 
pat čia lengvai susiras darbo.

neapsakomai apkar- kariauninkus,
ir kompozitorius, astrono
mus ir poetus-rašytojus, bet 
musų dosni tauta nepagai
lėjo duoti pasauliui ir gar-

Senatorius McKellar

Draugų Talka
Aukų “Keleivio“ namui iš

pirkti gavome iš sekamų drau
gų: Po $2 prisiuntė draugai 
Ignas Petrauskas iš Montello. 
Mass., Benis Palby iš W. Rox- 
bury, Mass.. Antanas Knistau- 
skas iš Chicago. III., Mrs. P. 
Lengvinas iš Danville, III. ir P. 
Kručas iš Norvvood, Mass.

V. Stošius iš Detroit, Mich. 
prisiuntė $1.75. J. Ruseckas iš 
Chicagos—$1.50.

Po $1 prisiuntė: Mrs. H. Am
brose iš Chicagos, V. Paleskiai 
iš Chicagos, Joe Lazauskas iš 
Brooklyno. Charles Kaspar iš 
New Britain, Conn. ir Vincen
tas Kuizinas iš Chicagos.

Po 50 centų prisiuntė: And- 
rew Shugdinis iš Newark, N. 
J., Mrs. V. Zavadskas iš St. 
Boniface, Man. Canada ir Mrs. 
J. Schulz iš Rockford. III.

Užsisakykit kultūros ir 
visuomenės mokslų žur
nalų -Darbų".

“Darbų” leidžia Lietu
vių Darbininkų Draugrija, 
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 adreso:

DARBAS 

636 Broadway 
So. Boston 27, Mass.

“Dabar smagiai atšilo, 
tenka žieminius pądėti, o 
vyro kelnės sudilę, švarkas Į sįį politikų. Imkime Brazi- 
skylėtas ir marškinių vieni lijos ilgameti tautos vadą 

Vaikas iš visų dra- Vargą/arba Lenkijos buvu- 
bužių išaugo, mat, per žie- sj vadą-Pilsudskį. Jie abu 
mą sirgo, nuolat peršalęs, i tikru tikriausieji lietuviai, 
dabar toks ilgas, liesas. su ‘lietuviškomis pavardė

mis ir gal but net su lietu-
Kalbant apte^™ di™

kai toie š tu SePvt' neno iVisi esam stamb^ aukš-

iip “gali” iresni ■dziaL V7rui .batl? Jokl°J
darba dirbti Kiti kurie1 kraudjvėj nepritaikinsi, dė- 
dFrba dirbtuvėje ' nenori'vi 45 Nr* Pa^al mus^ iš"
S eV “nS "uMŽ:-83^! vairiniu lopams pri-

es^ p -j “ dengti, ar nuo lietaus apsi-
saugot. Žodžiu, kiekvienas 
metų laiko pasikeitimas, 
teikia mums naują, sunkių 
rūpesčių, kurių be Tamstų 
talkos jokiu budu neįveik
sim.

“Taigi, prašyčiau, bran
gus musų Gelbėtojai, pasi
žvalgykit ten po savo san
dėlius, gal dar atrasit mums 
kokio apdangalo!

“Bučiau labai dėkinga, 
jei susimylėtumėt ir pridė- 
tumėt ką nors valgomo. 
Duonos davinį pas mus ir 
vėl sumažino, o juodoj rin
koj maistas kaštuoja pen
keriopai. Net kalbama, kad 
miltų duonai tėra tik porai 
sąvalčių. Tada jau tikras 
badas!

Laukdama skubios Tam
stų pagalbos, už kurią šir
dingai dėkoju”.

viškomis širdimis.
Kadaise žinomas lietuvių

poetas J. Miliauskas-Miglo
vara buvo suradęs visą vir
tinę lietuviškų garsenybių. 
Miglovara senai jau mirė. 
bet miglovarizmas nemirs, 
kol mes tyrinėsime musų 
praeitį ir rūpinsimės atrasti 
visus garsius žmones, ko-

pnes unijas.
manau, kad tokių nėra 
daug. Bet ir vienas kitas 
neišmanėlis gadina vardą 
visiems. Busimiems atei
viams patartina nelaukti, 
kad Amerikoje jiems kepti 
karveliai į bumą kris. Ku
rie to laukia, gali labai 
skaudžiai apsivilti.

Senas Ateivis.

dUUULAJUIX««»- JJJUUUUUUOt

Skaitykit Naujienas
TCKSTANCIAI lietuvių yra išblaškyti po visą pasaulį.
TCKSTANČIAI jų dabar jjyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietintų 
(iš savo gimtojo krašto išmestų) lietuviu, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai. Jūsų pažįstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirasyti.

NAUJIENOS tiems išvietintiems lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia jų prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamu.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ko
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlykščią “liaudies seimo“ rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku
pacijos“ periodą.

Skaitydami NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių į 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chicagoj metams už Chicagos ribų kaina metams $6.00;

šešiems mėnesiams — $3.25.
SIŲSKITE CEKJ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, IH.

Amerika — nuostabus kraš
tas. Visi pranašavo, kad demo
bilizavus kariuomenę, bus 5-10 
milijonų bedarbių, ypač perei-’, 
namajam i taikos meto gyveni
mą laikotarpyje, šie spėjimai 
nepasitvirtino, Nežiūrint, kad 
šis pereinamasis laikotarpis dar 
neužsibaigė ir krašto ūkinis 
gyvenimas dar nėra pilnai įsi
bėgėjęs (dar daug stambių ša
kų merdi, kaip pav., statyba, 
kuri pareikalaus kelių milionų 
žmonių, nes butų trūksta), o 
visose pramonės šakose, taip 
pat ir prekyboj, mokyklose ir 
tt. juntama didelis trukumas ir 
eilinių darbininkų, ir kvalifi
kuotų, ir technikų-inžinierių, 
braižytojų, profesorių ir tt.

ANGLIJA MOKA ORLAI
VIAIS UŽ MĖSĄ

Anglija pradėjo statyti 
Argentinai naujausius ra- 
kietinius orlaivius mainais 
už Argentinos mėsą. Ame
rika dėlto protestuoja, ji 
sako, kad Argentina dar 
nėra nusikračiusi visų na
cių agentų. Bet Anglija sa
ko, jei Argentina yra Jung
tinių Tautų narys, tai su ja 
galima varyti prekybą.

Tikroji priežastis, kodėl 
Anglija parduoda savo nau• • l • • S x*

Senyvas senatorius iš Ten- 
nessee valstijos, Kennetb 
MvKellar 78 metų amžiaus,
staiga susirgo nuo širdies ---------- -------- - --- . . .. , . - , _ . .
smūgio savo ofise Wash-i daryti visokiu* biznio skel- versitetuoae ir kolegijose, nes neturi kuo mokėti UŽ atve- kali
. ! V*______•______ £•-<!___ U______ iia balino vnlz!4izv> I iX A noff,ingtone.

Visiems aukavusiems drau
gams tariame širdingą ačiū.

___________________________  Tiesa, apie 1,5 milijono buv. jausius orlaivius Argenti-1 Šios mokytojos šeimai ir
“Keleivyje” naudinga yra karo veteranų studijuoja uni- nai, yra tas, kad Anglija šimtams kitų paramos rei:
ryti visokiu* biznio skel- versitetuoae ir kolegijose, nes neturi kuo mokėti UŽ atve- kalin

bimus ir pajieškojimu*. i** gauna valdžios stipendijas, žarną iš Argentinos maistą, page
seimų geriausiai 

sime, jei duosime

f
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David Wal*h Sunkiai Serga Reikalauja Rezignacijos

Vietines Žinios
Bostono Lietuvių Diena—Tag Day
Birželio 28 dieną bus Bo- registruokitės “Keleivio” 

stono Lietuvių Diena. Tą redakcijoj, arba pas komi- 
dieną bus renkamos aukos teto narius!
sušelpimui išblokštiems iš 
Lietuvos lietuviams. Lietu
vių Tag Day — rinkimas 
aukų turi būti išvystytas 
kuo plačiausiai ir turi pra
eiti su geriausiomis pasek
mėmis. Bostono miesto val
dyba mums padeda rinki
mą aukų pravesti. Nuo mu

Bostono BALF.

PASIUNTĖ KONGRES- 
MONAMS DAUG 

LAIŠKŲ

KELEIVIS, SO. BOSTON

NAUJOJI LAIKRAŠČIŲ DRAUGIJOS VALDYBA

Ilgametis Bostono sena
torius, David I. Walsh, pra
eitą sąvaitę sunkiai susirgo. 
Dėl savo senyvo amžiaus 
buvusio senatoriaus padė
tis skaitoma kritiška, bet ne į 
beviltė. Buvęs šen. Walsh 
yra gerai žinomas ir lietu
viams, kuriems jis yra įvai
riais budais daug kartų pa
tarnavęs.

Bostono piliečiuose pra
dėjo kilti reikalavimų, kad 
majoras Curley ir council- 
manas Kelly tuojau rezig
nuotų. Pirmas yra nuteistas 
kalėjiman, o antras yra tei
siamas dėl kyšių reikalavi
mo.

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sguare 
Harduare C o.
A. J. AI.EKNA, Prop.

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

Užtraukia 8 Milionus 
Paskolos Statybai

Praeitą penktadieni Lie
tuvai Remti Draugija buvo

sy'priklauso patsai darbas.... laišk,i kon81'es- 
—jvykdyti aukų rinkimą. monams ir senatoriams ir 

pakvietė per “Keleivi” lie- 
rinkimo darbui tuvius užeiti i L. Piliečių 

lietuviai ir Draugijos salę pasirašyti ir -
Aukų 

kviečiami
lietuvaitės. Ypač prašome i pasiųsti tuos laiškus dėl Įsi 
talką merginas aukų rinkė- leidimo Į Ameriką išvietin- 
jas. Motinėlės ir tėvai, pa- tųjų žmonių, arba už priė- 
raginkite savo dukreles ir mimą biliaus 2910. 
sunus tą dieną pasidarbuoti Atėjo gražus būrys Retu
šavo tautos reikalui—rink- vių. Pasiųsta kongresmo- 
ti aukas nelaimingiems mu- nams ir senatoriams virš

visi

Naujosios Anglijos Svetimkalbių Laikraščių Drau
gija išsirinko šiems metams naują valdybą, kuri ma
tosi šitoj nuotraukoj. Viršutinėj eilėj stovi iš kairės 
i dešinę: Luize Antony, A. Boumevall ir S. Michel- 
sonas. Apatinėj eilėj: James G. Mandalian, Alexan- 
der Brinn ir Joseph J. Borgatti.

LIETUVIAI, UŽEIKIT 
j KLIUBĄ

Šį Penktadienį “Dainos” 
Susirinkimas

Miesto majoras J. Curley 
kreipėsi į miesto tarybą, 
kad jam leistų užtraukti 8 
milionus dolerių paskolos 
“pradžiai” vykdymui staty
bos South Bostone ir ryti
nėj miesto dalyje. Iš tų pi
nigų butų pastatyti 1500 
butų karo veteranams. Mie
sto taryba šitą majoro pa
siūlymą svarsto.

Nuo liepos 1 dienos cuk
rus namų vartojimui nebe
bus racionuojamas, bet kai
nų kontrolė cukrui nebus 
panaikinta.

RADIJO PROGRAMA

Ši penktadienį, birželio Šį penktadienį, birželio 
13 d. pavakarėj nuo 6 iki 9 13 d. 8 vai. vakare įvyks 
vai. vakare kiekvienas lie- “Dainos” draugijos narių

Goebbel* Gerai Mokėjo 
Agitatoriam*

tei-Federaliniame teisme
... _ ™ , .v, t, , , , tuvis gali užeiti į L. Piliečių susirinkimas Dr. D. Pilkos siamas “Goebbelso padėję-i

sų broliams ir sesutėms ne- 400 laiškų. Įdomu, kad bu- Draugijos svetainę ant Ė namuose, So. Bostone. Šis jas” Chandler kaltinamas i
tekusiems tėvynes ir ken-vo atėjusių daug jaunų , So. Bostone ir pasirašy- susirinkimas turi aptarti; tuo, kad už aukštą algą dir-
ciantiems skurdą ir baimę žmonių, kurie visiškai pn- laišką musų kongresmo- svarbių klausimų, todėl visi bęs vokiečių propagandai,
svetimose salyse. Musų tarė Stratton biliaus pnė- nams ir senatoriams, kad nariai kviečiame atsilanky-Jis gaudavo
gražiosios lietuvaitės gal: mimui ir pasirašė iaisKus,jje paremtu biliu apie įsi-lti. Bus išduoti 
atkreipti kitataučių demesį, už tą bilių. Buvo daug ant- ieidima j Ameriką išvietin-' portai. 
suminkštinti jų Širdis ir ro karo veteranų, kūne pa- tųjų žfnonių Laiškus pa
gauti gausių aukų Tag Dav tys matė išvietintųjų žmo--,^oĮ Lietuvai Remti Drau- 
dienoje. Todėl atidėkit ki- nių vargą ir širdingai remia oiįos Bostono skvrius Pa-, , - v . įg^j°s Bostono skyrius,tus darbus i sali tą dieną ir bilių, kad įsvietintieji butu 1Prni<it o-pm biliu r 
ateikit į talką BALF’ui bir- įleidžiami į Ameriką. ‘į g 4
želio 28 dieną surinkti kuo Laiškus paruošė ponia A. §į Ketvirtadienį Viešas 

M. Januškevičienė ir ponia ‘ Susirinkimas 
J. Tumavičienė.

J. P. Tuinila.

per menesį
įvairus ra- 3,200 dolerių iš vokiečių ir 

Valdyba, už tai per radio aiškino 
z- »• . - T amerikiečiams, kad naciai
Carney Ligoninė 85 Metų yra geri. Chandlerio bylai 

Senumo dar užsitęs.

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

1. Muzika
2. Dainininkė Emilija 

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

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius ; o ^kelbibus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. 

_________Steponas Minkus

FINI DRUG
“Tikra pasitenkinimo vieta.”

Receptus išpildom, kaip Daktaro 
nurodyta. Spumoni Ice-Cream'as, 
vienas iš geriausių vestuvėms.

Receptus paimam iš namų ir 
vaistus pristatom
FINI BROS.

Registruoti Earmacistai
290 Broadway. Tel. SOL’ 2754

Čia parduodamas ir “Keleivis”

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 0013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

daugiausiai pinigų.
Šimtai tūkstančių lietu

vių ne savo noru apleidone savo noru 
savo tėvynę Lietuvą ir atsi
dūrė dideliam varge sveti
muose kraštuose. Tie lietu
viai bėgo nuo bolševikų už-

Šį pirmadienį Carney li
goninė minėjo 85 metų su
kaktuves nuo savo įkūrimo. 
Ta proga ligoninės vedėjas

Suėmė Fabrikanto
sėju*

Užmu-

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 VV. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Day* Service

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

379 W. Broadway, So. Boston 
Tel. ŠOU 4649... . . sudėjo vainiką ties Andrew Tūlas laikas atgal Lynne

Si ketvirtadieni kaip 8 v.Camey paveikslu. A. Car- buvo nužudytas plėsimo 
vakare pobaznytmėj svetai- ney buvį Bostono pirklys ir tikslais fabrikantas Rosen. 

uut»» u,au5wu» nėj ant W. 5-th str. ivyks lip-oninė hnvn iknrta io ni- Dabar Ithacos mieste, NewBostone^al'iTuotla švi'e a'Š? s^™kimas..ir Pra’ nfgais. Dabar ligoninė nori Yorko valstijoj tapo.suimti 
Bostone parsiciuoaa .\ie kalbos. Kalbės svečias kai- skelti 2 milionų doleriu ir trys tariami sitos piktada-

BORIS BEVERAGE CO. DR. D. PILKA

, .. . . x . . sukelti 2 milionų dolerių ir . .
nežino kur dėti ir b?t0«)as aPie lietuvll2 statyti naujas patalpas. rybes kaltininkai.

Jie bėero gelbėdami savo nežino kui ciei. .t nių padėtį, o po susirinki- -----------------  atgabenti LynnanJie uegu geiueuujiii savu daug sunaikino. Bet'mo bu- aiškinamu anin bir ' ‘ ‘gyvybes. Bego vos tu Mviu yra kvoteris^^
pasnmt. .ant nugaros ap- „ž 3 ftJrMos oren.

kurto pragaro Lietuvoje. Amerikažios Floridos bulvės, kuriu

Byla Dar Nebaigta, Sako 
Majoras

Jie bus

rangalą. Visa kas kita: su- 
taupos ir užgyventas turte
lis liko bolševiku naguose.
Jie bėgdami tolimą kelionę Kun>
net negalėjo panešti maisto * įjd elisP w; T, 
ryšulėlius. Jų vienintelis - ’
apsirengimas dabar yra su- 
plyšęs, virtęs skarmalas.
Mes turim padėti juos ap
rengti, apauti, nes kitaip jie 
turės ateinančią žiemą eiti 
pusnuogiai ir basi.

Lietuvaite ir lietuvi! Mu
sų tautos nelaimė dabar yra 
baisesnė, negu galima įsi-

čiai čia parsiduoda 35 cen- Dav. įėjimas nemokamas. , Bostono majoras sako 
tai už tuziną. Jei imti pagal Kviečiami visi ateiti. Susi- kad j? ?-vla dar toli gražu ‘ 
svorį,

kaip bulvės, kurių' LF skyrius

Šaudys iš Didžiųjų Ka- 
nuolių

- - . --------- -------- -—v Iš Fort Ruckmono šią są-1
U.; oręnciai yra p.-jukintą rengia vietinis BA- nStaš kSt vait« arm«a *“3* šaudymo

majo as j . pratimus. Per 5 dienas bust. nuo 6 menesių ik. 18 me- iš 16 coli kanuo.
ięe|j nešiu ir sumokėti pabaudą, j. *

y Bet majoras mano, kad jo
apeliacijos skundas dar tę-

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

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

Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

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

546 BROADVVAY 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: SOUth Boston 1320

kius šposus kaltais padaro 
valdžios tyčia palaikomos 
aukštos kainos.

Kvies į Talką Gerus Kai
mynus.

Eina Koncilmono 
Byla

Vietinis BALF skyrių: 
rengiasi prie Lietuvių Die 
nos—Tag Day birželio kvšiu

Suffolk aukštajame teis- sls dgoka!, o todėl bylos 
me šią sąvaitę eina Įdomi ;Sa as neSre1^ dai ateis. 
Bostono miesto taiybos pir
mininko John B. Kellv bv-

Langas Užmušė Vaiką

la. Jis kaltinamas dėl kyšių 
ėmimo ir dėl reikalavimo 

iš karo veteranu

Prie Columbus avenue šį 
panedėlį buvo toks atsitiki
mas. Į tuščią namą sulindo 
būrys vaikų ir išmetė langą. 

SLA 359 kuopos narių s Krisdamas žemyn langas 
už susirinkimas įvyks šį ketvir- pataikė vienam vaikui į

Dorchesterio SLA Susi
rinkimas

vaizduoti ar suprasti! šios dieną. Kadangi įeikia labai įvairius patarnavimus. Liu- tadieni, birželio 12 d. 8 vai. galvą ir vietoje jį užmušė, 
musų tautos nelaimės va- daug darbininkų, tai nutar-idytoįaį ?ako> J. B. Kelly vakare Dorchesterio Lietu

vaikai Somervil- 
anądien suardė 9 mo- 

baldus.
Tag Day dienoje. Ateikite į Brockton ir kitų netuvisKų, kyšių neėmė, nereikalavo ir 
talką ir kitų miestelių lietu- kolonijų. Kada tos koloni- ^aj jarn buvo siūlomas ap- 
viai! Bostonas yra milioni- jos daiys nnkliavas, tada mokėjimas už patarnavi- 
nis miestas ir kad aukų rin- bostoniškiai žada eiti jiems mus. jis tokius siulvmus at- 
kimas butu pasekmingas, į talką ir tuo budu atsily- metė
reikia daug‘rinkėjų. Tuojau ginti už pagelbą.

Bostone šįmet labai šal
tas ir lietingas pavasaris.

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wilcox- 
Gay Rekorderio. Nauji Crossley 
Radijai ir Fonografo Consoles. 

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant 
Radijų ir Badijo-Fonografų 
Dabar Radijų Pardavimas 

Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broadway 

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

rei. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St-, arto Central 8*. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

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

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

BOSTON, MASS.
Tel. Common wealth 4579

LYNNO VAIKAI PROTESTUOJA

* ABI

Čia matosi Lynno vaikų protesto demostracija prieš 
policijos viršiningą Healey, kuris patvarkė, kad vai
kai, nesukakę 17 metų. be tėvų negali vaikščioti į šo
kius ir kitas pasilinksminimo vietas. Tai yra sveikas 
patvarkymas, bet pienburniams jis nepatinka.

Nuo Karo Nukentėjusiems 
Reikia Drapanų ir Ava

lynės

Bus Whist Parė
Dorchesterio Moterų 

Kliubas rengia Whist parę 
šį šeštadienį, birželio 14 d. 
Dorchesterio Lietuvių Kliu
bo patalpose, 1810 Dor
chester avė. Pradžia 8 vai. 
vakare. Valdyba

Iš tremtinių Europoje 
vienaip vien ateina prašy
mai parūpinti jiems drabu
žių, nes jie yra nuplyšę ir 
nuskurę. BALF skyriai po 
visą Ameriką stengiasi da
bar sukelti pinigų, kad 
tremtiniams galima butų 
pagelbėti maistu ir kitokio
mis reikmenimis. Bet nerei
kia užmiršti nė drabužių 
rinkimo. Kas tik gali paau
koti koki drabužį ar apavą, 
prašome tą padaryti dabar.

Vietinis BALF skyrius 
South Bostone prašo visus 
galinčius paaukoti drabužių 
tremt’niams priduoti tuos 
drabužius j Dobažnytinę 
svetainę vakarais ant W’
Fiftb st., So. Bostone. Iš ten 
suaukoti drabužiai ir ava
lynė yra siunčiami į BALF Frank B. Belaski pasižy- 
centro sandėlį ir tuoj pa- mėjo praeitame kare kaipo 
siunčiami į Europą, kur nu- gabus tyrinėjimų viršinin- 
plyšę musų tautiečiai tų kas “Strateginės Tarnybos” 
drabužių ir avalynės labai įstaigoje. Jo žinioje buvo 
laukia. rankiojimas žinių priešų

BALF Nary*, okupuotuose kraštuose. ‘

PASIŽYMĖJO KARE

Metinis Piknikas
Rengia A. L. T. Sandaros 7-ta Kuopa

SEKMADIENI, BIR2ELIO-JUNE 22 D.
East Dedhame, Mas*. Keistučio Darže.

Bušai išeis iš So. Bostono nuo L. Piliečių Drau
gijos svetainės 2:30 vai. po pietų.

Bus valgių, gėrimų ir linksmas subuvimas. 
Kviečiami visi maloniai dalyvauti.

CASPER’S BEAUTY SALON
1047 Dorchester avė., 
Dorchester 25, Mas*.

Kviečia visas moteris ir mer
ginas užeiti dabar ir gauti i
vėliausios mados Permanent į 

• * 
Waves nupiginta kaina.

Tel.: GEN 3668
Valandos: 9 iki 6 

Masteilcienė

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Trcmont St.. Kimhal Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinių* 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTO J AI 
(Insured»
Movers)

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

’ SO. BOSTON, MASO. 
Tel. SOUth Boston 4618

i




