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Prezidentas Truman Smerkia IndlN0Jri!^nSla ^visąS^S Streikuoja 200,000 Prekybos
ii • i . n v• -- - -- - -- -- I • I b.Priespaudos Režimus

Pasirašė Taikos Sutartis su Italija, Bulgarija, Rumunija 
ir Vengrija — Sako, Rumunija, Bulgarija ir Vengrija 
Turi Priespaudos Režimus — Viešai Apgailestauja Ne

silaikymą Sutarčių

Prezidentas Truman, grį- BUS ANGLIŲ STREIKAS 
žęs iš Kanados, pasirašė 
taikos sutartis su Italija,
Vengrija, Bulgarija ir Ru
munija. Ta proga preziden
tas Truman griežtai pa
smerkė Rumunijos, Bulga
rijos ir Vengrijos diktato
riškas valdžias už priespau
dą ir už neprisilaikymą de
mokratijos. Prezidentas sa
kė, jis visą laiką laukęs, 
kad tuose kraštuose susida
rys demokratiškos valdžios, 
bet jo laukimas buvo apvil
tas. Demokratiškų valdžių 
tuose kraštuose nėra. Ten 
yra priespaudos režimai, 
kurie neatstovauja tų tautų 
daugumos. Rumunija, Bul
garija ir Vengrija nesilai
ko Jaltos sutarties, kuri ža
dėjo išvaduotiems kraš
tams demokratinę tvarką, Mainerių unijos pirminin-

Dėl Italijos prezidentas kas John L. Lewis dabar 
sako, kad taikos sutartis veda derybas dėl mainerių 
užbaigė “liūdną laikotarpį” unijos darbo kontrakto at- 

* ” Italijos santy- naujinimo. Jei nebus susi-

• 4 ‘ r *• --

Henry Wallace, kalbėda- Bevedant derybas dėl Mrs. D. L. Colvin, Wo-
mas Washingtone su spau- galutino Indijos valdžios 
dos atstovais sakė, Ameri- perdavimo patiems indams, 
ka ir Anglija jokiu budu Indijoj vėl iškilo nauji ne- 
neleis Rusijai užimti Turki- ’ J
ją ir jei rusai bandys prisi

ramumai ir

man’s Christian Temper- 
ance Union pirmininkė, sa
ko, kad greitu laiku visa 
Amerika bus “sausa” ir vi
sur vėl bus įvesta prohibici-

tarp indusų
magometonų netoli nuo 

artinti prie Saudi Arabijos ;New Delhi miesto. Nėra- ja. Jos apskaičiavimu jau 
aliejaus šaltinių, tas sukels i mumuose žuvo 30 žmonių dabar ketvirtadalis visų 
karą. H. Wallace siūlo per- ir 200 buvo sužeisti. Viena- Amerikos valstijų su 28 nu
spėti Rusiją, kad ji nekištų me kaime laike neramumų lionais gyventojų draudžia 
savo nagų prie aliejaus šal- buvo sudeginta 150 namų. pardavinėti alkoholinius gė- 
tinių. .Wallace sako, jei Ru-■ Neramumai Indijoj kyla^rimus ir kas kartas “sausų” 
sija bandys užgriebti Fran- dėl tikybinių nesutikimų ir valstijų skaičius didėja, 
ciją ir Italiją, tas irgi su- dar daugiau dėl bado, kuris Vien pereitais metais 500 
kels karą Ir dėl tų šalių Ru-į reiškiasi kai kuriose Indijos apskričių ir miestų nubal
si ja irgi turi būti perspėta, vietose. i savo uždrausti pardavinėti

įkalbėjimo pradžioje -----—------ pas save svaigiuosius gėri-Pasikalbėjimo pradžioje 
Wąllace sakė, kad dėl alie
jaus Amerika ir Anglija 
“turėtų0 kariauti su Rusija,
bet vėliau jis tą “turėtų”' --------
apleido ir sakė, tos šalys Praeitą šeštadienį orlai- 
kąriaug su Rusija, jei rusai vis su 50 keleivių nukrito 
sieks Arabijos aliejaus. West Virginijoj, netoli nuo 

--------------- Leesburgo. Visi 50 keleivių
Nori “Taisyti Kny- rasti negyvi. Nelaimė įvyko ,, n f n'i-i" dėlto, kad orlaivis lėkė per ffOS ragai Dlblljų daug žemai virš Blue Ridge

--------- kalno ir atsidaužė į kalno
Iš Rapid City, South Da- viršūnę. Jokių nelaimės liu- 

kota, praneša, kad ten mie- dininkų nėra, todėl tyrinė- 
sto švietimo komisija gavo jimas yra sunkus ir dar ne- 
skundą iš 500 piliečių. Tie žinoma, dėl kokios priežas-

Orlaivio Nelaimėj 
Žuvo 50 Žmonių

mus. Dabartiniu laiku ketu
riose valstijose vyks balsa
vimas dėl tų valstijų nusau
sinimo. Tai yra Alabama,. 
Arkansas, Texas ir N. Ca- 
rolina.

Sako, Išrastas Bai
sus Ginklas

Laivyno Jurininkų
Streikuoja 3 CIO Unijos — Ginčas Eina Dėl Darbo Su
tarties Atnaujinimo — 700 Laivų Stovi Uostuose — Fe

deralinė Valdžia Tarpininkauja Ginčui.

Amerikos __
kiuose. Amerika nori, kad 
tarp Italijos ir Amerikos 
butų draugiški santykiai ir 
Amerika stengsis padėti 
Italijai atsistatyti ir sustip
rinti pas save laisvą, demo
kratišką tvarką.

Prezidentas aiškino, kad --------
pasirašius taikos sutartis Londono intemacionali- 
kariuomenės bus ištrauktos nis komitetas Europos klau-

tarta, John L. Lewis saKo, 
angliakasiai stos . į streiką 
nuo liepos 1 dienos. ...

Sako, Nacizmas ir 
Fašizmas Atsigauna

iš Italijos, Bulgarijos, 
munijos ir Vengrijos.

Ru-
Bet

simams studijuoti skelbia, 
kad paskutiniu laiku visose

Rusija turės teisę laikyti valstybėse prasideda didelė 
savo kariuomenę Rumuni
joj ir Vengrijoj, kad palai
kius kelių apsaugą į Aust
riją, kurioje yra daug rusų 
kariuomenės.

Bevinas Atvyko 
Paryžiun T artis

agitacija už nacizmą ir fa
šizmą. Kuriasi laikraščiai, 
atsiranda agitatorių, lei
džiamos knygos ir gimsta 
visokių organizacijų, ku
rios skelbia nacizmo ir fa
šizmo idėjas. Tas komite
tas sako, kad fašistinė pro
paganda vedama planingai 
ir agitatoriai matomai turi 
daug pinigų. Kas finansuo
ja fašizmo propagandą, ko
mitetas sakosi dar nežinąs,

Anglijos užsienių reika
lų ministeris Bevin šį antra- 
dieni atvyko į Paryžių tai- pjnjgų taį propagandai 
tis su Francuos vadais del ižleidPžiaa a daug.
įsdirhimo bendros Europos, ______
ekonominio atsist atymo
programos, kaip tą siūlė DARBO BILIUS IŠŠAUKS 
Amerikos Valstybės sekre- STREIKUS
torius gen. G. Marshall. ‘ --------
• Amerika sutinka paremti Belaukiant naujo darbo 
Europą, bet norėtų, kad Eu-J>ll.'?us dau8e.1,s <i?rbin.nkų 
rnnns kraštai natvs susitar- uniJų Pranesa iš anksto

“rTraKkią'pf:. X
SS —: K A

trešnė ir negultų ' vien tik aP,'« bu.s.,mus stre,kus- Dau: 
ant Amerikos pečiu. Tuo «ells z'n0^l . !?.ano.-.. kįd 
reikalu Bevin ir tariasi su naujas darbo bilius issauks
franrnzais daU£ streik^ lr vlsai nePn“

_______ sidės prie taikos užtikrim-
PALESTINOS ARABAI mo Pramonėje.
PASKELBĖ STREIKĄ

ties orlaivis skrido taip že 
mai. Orlaivis priklausė 

ma naudoti knygas, kurios Pennsylvania Central Air- 
yra priešinius biblijai. Ii nes komngniiai

Skundą {teikė tūla Mrs.
Frieda Overton, kuri reika- ~

‘ Mokesčių Bilių
milionai metų senas ir kad ----------
gyvybė ant žemės prasidėjo Prezidentas Truman pir- 
iš mažos celės”. Po šituo madienį atsisakė pasirašyti 
atžaga'reivišku skundu pa- taksų bilių kurs numato su
sirašė Rapid City katalikų mažinti mokesčius 4 bilio- 
vyskupas ir vietiniai liūte- dus dolerių. Prezidentas sa- 
ronų kunigai. ko, dabar ne laikas mokes-

--------------- čius mažinti, kada reikia
Tyrinėja Senos Ga- S,ažil?t,i, valstybės skoias-- " - Republikoniska kongreso

dauguma dar persvarstys tą 
bilių, bet dvejų trečdalių 
daugumos kongrese nesusi
ras už tą bilių, todėl šiais 
metais mokesčiai nebus su
mažinti.

Atstovų Rūmuose už bi
lių yra du trečdaliai kon- 
gresmonų, bet senate du 
trečdaliu gautųsi tik tada 
jei kai kurie demokratai 
persimestų į opozicijos pu
sę.

piliečiai reikalauia, kad 
mokyklose butų draudžia-

dynės Gyvius
Rusų mokslininkų ekspe

dicija išvyko į Rusijos šiau
rę tyrinėti senovės laikų 
gyvius ir augalus, kurie ten 
užtinkami sušalę giliai že
mėje. Ekspedicija išvyko į 
Vorkutą, garsų, tuo, kad 
ten randasi dideli koncent
racijos lageriai su daug 
tūkstančių vergų. Rusų 
mokslininkai saL 
jiems pavyko i
šalusios žemės 
tūkstančių r- 
augalus ir ju 
Mat, tie augalai buvo įšalę 
ir per ilgus amžius išsilaikė 
šaltyje gyvi.

kad
su-

Prezidentas Vetavo

Iš Naujosios Zelandijos 
praneša, kad to krašto vie
nas profesorius T.D. Leach, 
yra suradęs naują baisų 
ginklą, kuris ateinančiame 
kare bus tiek pat svarbus, 
kaip atominės bombos.

Kokios rūšies tas naujas 
ginklas yra pranešimas ne
sako. Amerikos, Anglijos ir 
Naujosios Zelandijos moks
lininkai bendrai dirbo prie 
to ginklo ištobulinimo. Pro
fesorius Leach naują ginklą 
sugalvojęs dar 1943 metais, 
bet iki karo galo nebebuvo 
suspėta tą ginklą ištobulin
ti. Dabar jis esąs gamina
mas kur tai N. Zelandijoj.

NENORI KONTROLĖS

Kanada Įleidžia 
5,000 Išvietintųjų

40 PORTUGALIJOS DIKTA-
umo
inti. TORIUS SUSEKĖ 

SĄMOKSLĄ

KIEK AMERIKOJE YRA 
KATALIKŲ

Portugalijos diktatorius 
Salazar skelbia, kad jo po 
licija susekė “profesionali
nių sąmokslininkų” susita 
rimą nuversti jo valdžią. 13 
armijos ir laivyno karinin-

Catholic Directory pra- kų ir 14 universiteto profe- 
neša, kad dabartiniu laiku šorių jau pavaryti iš vietų 
Amerikoje yra 25,268,173 dėl to sąmokslo. Kiek žmo- 
katalikų tikybos žmonės, nių areštuota, diktatorius 
Palyginus su praeitais me- neskelbia.
tais katalikų skaičius Ame- —
rikoje padidėjo 866,000. RUSIJA ATMETĖ AME-

Šį pirmadienį Jungtinių 
Tautų komisija pradėjo sa
vo tyrinėjimą Palestinoj. 
Arabai gyventojai ta proga

GIMĖ AMERIKOS IL
GIAUSIAS MIESTAS

Praeitą sąvaitę Idaho 
valstijoj buvo inkorporuo- 

paskelbė visuotiną streiką tas naujas miestas, Island 
ir ištisą dieną visos krautu- Park. kuris tęsiasi palei 
vės, dirbtuvės ir susisieki-Yellowstone nacionalinį 
mo priemonės Palestinoj parką ir yra 25 mylios il- 
nedirbo. Arabai protestuo-' gas. Naujai gimęs miestas, 
ja prieš Jungtinių Tautų vos tik pasirodęs ant žemė 
tyrinėjimo komisiją ir kelia lapio, jau sakosi sumušęs 
obalsį, kad Palestina turi Amerikos miestų “ilgumo 
būti valdoma jos gyventojų, rekordą.

Toks katalikų skaičius su 
daro 17 nuoš. visų Ameri 
kos gyventojų.

Vengrijos valdovas, rusų 
armijos generolas V. P. 
Sviridov, padarė Vengrijoj 
bolševikišką perversmą ir 
pranešė Amerikai ir Angli
jai. kad jis neleis toms val- 
stybėfns to perversmo tyn= 
nėti. Jis sako, “nereikia 
kištis i Vengrijos vidaus 
reikalus”.

Atvyko Vengrų Val
džios Pirmininkas

Šį pirmadienį per pietus 
200,000 prekybos laivyno 
darbininkų stojo į streiką 
dėl padidinimo savo uždar
bių. Derybos dėl sutarties 
atnaujinimo tęsėsi iki pat 
paskutinės valandos, bet su
sitarti nepasisekė. Derybos 
lietė apie 100,000 darbinin
kų, bet kada jie stojo į 
streiką ir išstatė pikietus, 
kitos unijos atsisakė tuos 
pikietus laužyti ir todėl jau 
antrą streiko dieną nedirbo 
virš dvejų šimtų tūkstančių 
prekybos laivų darbininkų. 
Kai kurios unijos, kaip 
Harry Bridges vedama In
ternational Longshoremen’s 
and Warehousemen’s Union 
Vakaruose sutartį pasirašė, 
bet kadangi ne visos unijos 
susitarė, tai ir ta susitarusi 
unija kartu streikuoja.

Iki šiol jau 700 prekybos 
laivų stovi uostuose nepa
kraunami ir neiškraunami. 
Streikuojantieji darbinin
kai reikalauja pakelti jų už
darbius 20%, padidinti 
viršvalandžių mokesnį ir į- 
vesti 40 valandų darbo są- 
Vaitę vietoje dabar esamos 
48 valandų darbo sąvaitės.

Prekybos laivyno strei
kas, jei jis užsitęstų kiek il
gesnį laiką, pridarytų kraš-

--------  to prekybai didelius nuosto-
I Ameriką atvyko nuvers- liūs. Ypač nukentėtų preky- 

tosios Vengrijos valdžios ba su užsieniais ir gabeni- 
pirmininkas F. Nagy. Jis mas kritiškai reikalingo 
atskrido orlaiviu ir nori maisto į badaujančius kraš- 
prašyti Amerikos pagelbos tus.
Vengrijos laisvei atgauti. ,
Vengru vadas sako, kad Vyriausybe daro visas 
Amerika ir Anglija turėtų Rangas, kad ginčas butųKanados vyriausybė nu

tarė tuoj pat įsileisti į Ka
nadą 5,000 žmonių iš išvie
tintųjų žmonių stovyklų Eu
ropoje. Kanada vėliau gal 
įsileis daugiau, jei bus susi
tarta pasidalyti išvietintuo- 
sius žmones Europoje, bet 
kol galutinai bus susitarta 
praeis dar daug laiko, to
dėl Kanada nieko nelau
kiant įsileis pirmus penkis 
tūkstančius. Pirmenybę tu
rės. žmonės, kurie moka 
amatus ir gali lengviau įsi
kurti Kanadoje. Dėl butų 
stokos bus duodama pirme
nybė žmonėms be šeimynų.

PERSPĖJA NESIŠVAIS
TYTI SU PAGELBA

UŽSIENIAMS

įrodyti ir darbais, o ne vien 
tik žodžiais, kad jos stovi 
už visų tautų laisvę. F. Na
gy sako, bolševikai senai 
ruošė perversmą Vengrijoj 
ir jo valdžios nuvertimas 
buvo padalytas, kad Veng
riją susoviėtinus ir pada
rius ją priklausomą nuo 
Rusijos.

išspręstas greit. Valdžios 
tarpininkai sako, jie tikisi 
greit streiką baigti.

SUOMIJA MOKA SAVO 
SKOLĄ

JUGOSLAVIJA SKUN
DŽIA GRAIKIJĄ UN 

TARYBAI

Birželio 15 d. Suomija 
sumokėjo Amerikai $164,- 
852.24 už savo skolos dalį 
nuo pirmo pasaulinio karo. 
Suomija yra vienintelė ša
lis, kuri savo senas skolas 
Amerikai moka. Ikišiol suo
miai jau sumokėjo 7,800,-

Jugoslavijos diktatorius JO sk°la n^dauS te-
Tito skelbia,' kad jis skun- s^azaJ°- Bu.™ sub>rta mo- 
džia Graikija Jungtinių ketl $8-d00t° dabar B* 
Tautu tarybai ir prašo ią dar. Vi-
pasmerkti. Priežastis to 51 įmokejimai ikišiol 
skundo esanti ta. kad vie- Procentams padengti, 
nas graikų orlaivis perskri-

ejo

Buvęs prezidentas Her- 
bert Hoover perspėja Ame
riką tiksliai apsiskaičiuoti, 
kiek ji pagelbos gali duoti 
užsieniams nepakenkdama 
Amerikos ūkio gyvenimui. 
Jis sako, jei Amerika pasi
žadės duoti per daug dide
lę pagelbą užsieniams, kra
što viduje bus brangenybė 
ir gali kilti ūkio krizė. To
dėl H. Hoover siūlo pada
ryti tikslų krašto ištekliu

RIKOS PROTESTĄ
Rusijos valdžia griežtai 

atmetė Amerikos ir Angli 
jos reikalavimą bendrai iš 
tirti, kaip buvo padarytas
Vengrijos perversmas Ru- ap8kai{iavfm, ir pagelbą

, k v • d on r3' PaaIskino.*.. ka(' •' m '■ užsieniams teikti pagal aiš-
Armijos bombens B-29 kos ir Angluos protestai , • , nlana

lėkdamas su 12 žmonių “yra be pagrindo” ir kad1 _____ - Ų P _______
sekmadienį atsidaužė į tyrinėjimas Vengrijos įvy- «Keieivi8M visada vra gera 
Hawks’8 kalną Vermonto kių butų “kišimasis į Veng-
valstijoj. Visi lakūnai buvo rijos reikalus”. Tai tuo ir dovana draugams ir pažįsta- 
vietoje užmušti, o jų kūnai pasibaigė šiuo tarpu visa miems. Užsakykit jį savo arti- 
taip sužaloti, kad nebegali- pasipiktinimo audra dėl

'ma buvo juos beatpažinti. Vengrijos perversmo. miesiems!

12 ŽMONIŲ ŽUVO OR
LAIVIO NELAIMĖJ

dęs Jugoslavijos sieną ir 
pradėjęs šaudyti žmones.
Vienas žmogus buvęs nu
šautas ir du sužeisti. • __________ į San Pedro uostą, Kali

fornijoj. atplaukė keli rusų 
laivai tankieriai paimti A- 
merikoje nupirktą aliejų.

TT ... „ , ,, Tankieris “Elbras” gabena
Henry vvallace kalbeda- AAn v •mas Washingtone siūlė. ^,W0 back« ą1“?“®- P° 

kad prezidentas Trumanas ^iek Pat gabena kiti du tan- 
tuoj pat vyktų į Berlyną kieriai “Krasnaja Armija” 
pasimatyti su Stalinu. Tie ir “Emba”, ketvirtadienį 
du pasaulio valdovai turėtų atplaukia tankieris “Ta- 

i'‘gebėti taiką ir sutarti. ganrOg”, kurs pain 
ka.p Rusija ir Amenka turi WH) bačR K - 
sugyventi be karo. \\allace . \ ... ,
grasino, kad jis įkurs “tre- Paminėtų tankienų dar at- 

Ičią partiją”, jei Trumanas plaukia 8 rusų lavai, kurie 
I jo neklausys. gabens aliejų į Rusiją.

SIŪLO TRUMANO-STA- 
LINO PASIMATYMĄ

PARDAVĖ RUSIJAI 
DAUG ALIEJAUS

kurs paims 65.- 
Virs
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“SOCIALISTINIS HUMA- vergų prievartos darbų SIO
NIZMAS” IR ŽMONIS- vykiose miršta labai greit.

tuos milionus vergų 
is” Bimba nieko 

Stalino pagarsėjęs pro- nesako, o juk jie irgi yra 
kuroras Andrius Višinskis? dalis to “gražesnio ir žmo- 
teisiant Zinovjevą, Kame-niškesnio” budelių rojaus, 
nevą ir kitus bolševikų va
dus, kurie nesutiko su Sta 
lino asmenine diktatūra, 
teisme šaukė:

“Pasiutusius šunis aš reika 
lauju sušaudyti — visus iki

KASIS” BIMBA Apie
“žmonis

kuri mums perša Bimba.

AMERIKOS PROTESTAI

vieno!”
Dabar tas “pasiutusių šu

nų šaudytojas” staiga pra
bilo apie “socialistinį hu
maniškumą”, kaip mes apie 
tai jau rašėme “Keleivyje”.

Pagal Maskvos toną pra
gydo ir lietuviški bolševiz
mo vištgaidžiai Amerikoje. 
Vienas jų, Antanas Bimba, 
sako ištisą pamokslą Ame
rikai dėl jos atsilikimo. Jis 
sako “Laisvėje”:

“Mirties bausmės panaiki
nimas yra didelis žingsnis i 
gražesnį, žmoniškesni gvveni- 
mą.Ir čia didžioji socialistinė 
šalis pralenkia daugelį buržua
zinių šalių. Laikas ir Jungti
nėse Valstijose panaikinti 
mirties bausmę...”

Antano Bimbos nieks ne
išmokys kalbėti teisingai. 
Jis visada kalbės “pagal li
niją” — jei Rusija šaudo 
opozicijos žmones, jis stovi 
už mirties bausmę ir apsi
putojęs kartoja “pasiutusių 
šunų” pasakas. Jei Rusija 
tikrus ar tariamus nusikal
tėlius siunčia 25 metams Į 
katorgą sunkiųjų darbų 
dirbti — Bimba giria Stali
no katorgini humanizmą ir 
pasakoja apie “gražesni ir 
žmoniškesnį gyvenimą”. A. 
Bimba nėra nei už mirties 
bausmę, nei prieš mirties 
bausmę, jis yra tik už Sta
liną ir ką Stalinas daro, tas 
yra geriausia, žmoniškiau- 
sia ir prakilniausia.

Amerikos valdžia pasiun
tė du protestus Rusijai dėl 
Įvykių Vengrijoj ir dėl bol
ševikiško teroro Bulgarijoj. 
Dėl Vengrijos Amerika sa
ko, kad Rusija “visai atvi
rai kišasi i Vengrijos vi
daus reikalus”, o dėl Bulga
rijos Amerika sako, kad 
bolševikai sulaužė Bulgari
jos taikos sutarti. Abejose 
notose Amerika skundžiasi, 
kad Rusija sulaužė Jaltos 
sutartį...

Amerika reikalauja, kad 
Rusija sutiktų bendrai su 
Amerika ir Anglija “ištirti” 
Vengrijos perversmą. Bet 
Amerika visai nesitiki, kad 
rusai

RSIZjyg, SO.gQ5TCN

AMBASADORIUS SVEČIUOJASI PAS FARMERIUS

Anglijos ambasadorius Amerikai lordas Inverchapel (paveikslo viduryj su sa
vo šeima nuvyko į svečius pas amerikietį farmerį Newbum šeimą Iowa valst.

Kova Dėl Europos
Su atšilusiu pavasariu bos neturi jokios svarbos, į 

kova dėl Europos ateities jei tuos žodžius neseka dar-, 
iKa visai nesitiki, kad pasįdarė gyvesnė. Kova ei- bai, jei nėra aiškaus tikslo 
šitą reikalavimą ispil-jna dvejų pasaulio ga- ir pasiryžimo. O vienok 

dys, nes jie jau vieną kartą lybiu — Rusijos ir Ameri- Amerika turės priešintis Mi
toki amerikiečių reikalavi- kos_ npa kova sprendžia, ar sų puolimams. Noroms ar 
mą atmetė. Europa bus laisvų tautų nenoroms, Amerika turės

Vadinasi, iš didelio debe-’kontinentas< kur vyraus va- ginti savo įtaką Europoje ir į1? 
ies gavosi tiktai mažutis į karu demokratija, arba ji Azijoje. Jei Amerikos va- C?1 
,rntP«tn lietus Tm viancvt,' bus ‘ sukazokinta, sovieti-‘dai praleis kovos galimy- Lie 

zuota ir pasidarys tiktai bes, kol dar nėra vėlu, vė- 
priedas prie milžiniškos So-piau teks krauju atpirkti sa- 
vietų imperijos, kuri jau vo apsileidimą, kaip demo- 
dabar tiesiasi nuo Pacifiko kratiškas pasaulis kraujo 
iki Vakarų Europos širdies.

sies
protesto lietus. Jei klausyti 
Amerikos vadų žodžių, at
rodo, kad jie visam pasau
liui duos visų keturių lais
vių gerybes. Bet jei žiurėti 
į jų darbus, tai tų darbų vi
sai nesimato. Po Vengrijos 
perversmo Valstybės depar
tamento valdininkai sako, 
kad Amerika nieko negalė
jo padaryti, kad sutruk- 
džius bolševikišką pervers
mą Vengrijoj. Galingiausia 
pasaulio valstybe NIEKO 
NEGALĖJO PADARYTI! 
Tai yra didžiausias prisipa
žinimas prie neširdingumo, 
koks tik gali būti.

Galima butų paklausti 
Amerikos vadovus, kodėl

Todėl A. Bimba nutyli. ;J?e. skelbė Atlanto Čarterį, 
kad carų Rusijoj mirties' J° .visai nesilaiky-
bausmė buvo panaikinta!'ir jei žinojo, kad jie “nie- 
Caras buvo daug žmonis- ko” negalės padaryti, kad 
kesnis už Staliną. 1914— tas carteris butų įgyvendin- 
1917 metų laikotarpyje Ru-;tas?
sijoj mirties bausmė buvo! Arba kodėl jie pasirasė 
taikoma prasikaltusi e m s gėdingą Jaltos sutartį, 
kariškiams. Vasario demo- bet ir dėl tos sutarties lai-

Kas dabar įvyko Vengri
joj, kas vyksta Bulgarijoj, 
Suomijoj ir visuose kituose 
Rytų Europos kraštuose, 
tas yra tik dalis tos didžio
sios kovos dėl Europos atei
ties. Toje kovoje iničiatyvaf 
yra rusų rankose. Kol kas 
rusai pasirodė sumanesni 
kovotojai. Jie kovoja nesi
varžydami jokiomis prie
monėmis, nevengdami, kur 
gali, griežčiausio teroro, de
magogijos. Rusai aiškiai ži
no, ko jie siekia. Rusai, ką 
pasitveria, to jau jokiu bu
du nepaleidžia iš rankų. 
Rusija toje kovoje turi ge
rai organizuotą penktą ko
loną, arba savo komunisti
nes partijas, kurios veda 
drąsią kovą dėl valdžios

kratiška revoliucija mirties kymosi gyvenime nepajudi-’Francijoj, Italijoj, Belgijoj 
bausmę visur panaikino.ina nė piršto? Kokiems ga-|ir kituose kraštuose.
Bet bolševikai, kaip tik pa--Iamg buvo derėtis mėnesiui R .. . . ,
ėmė valdžią, mirties baus-- mėnesiais dėl taikos sutar- , ' J •v sa jaF ? ’ k d
mę ne tik vėl įvedė, bet ir:člU lr dabar šaltai žiurėti,
vykdė ją su negirdėtu žiau-:ka^P t°s sutartys yra ap- 
rumu. Mirties bausmę bol- 'sPlaudomos ir laužomos? 
ševikai taikė visiems opozi-l I *isus tokius klausimus 

žmonėms, jie šaudė >'ra tlk vienas atsakymascijos
socialistus, demokratus, ma 
siniai galabijo ir visus bol
ševikus, kurie dėl ko nors 
prasilenkė su Stalino “lini
ja”. Staigia mirčia Rusijoj 
mirė ir lietuviai amerikie
čiai, kaip Šukys, Žalpis ir 
kiti Bimbos frentai, kurie 
buvo išvažiavę į “gražesnį 
ir žmoniškesnį gyvenimą”. 
To likimo neišvengė nė 
Bimbos mokytojas ir lietu
viškų bolševikų popiežius 
Zigmas Angarietis-Aleksa.

Per 30 metų bolševikai 
Rusijoj užmiršo net tą žmo
niškumą, koks buvo carų 
Rusijoj, o* Antanas Bimba 
su tuo sutiko ir niekad nėra 
išsižiojęs prieš mir ties 
bausmę. Dabar jis staiga 
virto “humanistu”. Bet ar 
atsiras dargi lietuviškų bol
ševikų davatkėlių tarpe 
nors vienas žmogus, kurs už 
Bimbos “žmoniškumą” duo
tų laužtą nikeli?

Dėl mirties bausmės pa
naikinimo Rusijoj mes sa
kėme, kad tikra tos refor
mos priežastis yra tame, 
kad valstybei PELNIN
GIAU yra iščiulpti iš tikro

Amerika turi dvi politikas 
—viena žodžiais, kita dar
bais. Viena “principo”, ki
ta “praktikos”.

Sunkiai Serga Kip
ras Bielinis

Kas Savaite
Nacizmo Paveldėtojai |‘istorijų’ pusėn, tai prieini

Kartojas 1939 metų istori- prie išvados, kad tolimesni
:ja. Tada pasaulio ramybę f““*.
(sudrumstė Hitleris, o dabar,1 DaUgirdo-Sta-
i^Tadr^demStraSos tup-'lioraičio bergždžias rašyto- 
| Tada demokiatijos tug . parašė straipsnį irka mZ km-tar P ‘‘"'i^ipažinS; kad bereKlin- 

4pirkoUir nenupirko. Hitle-,ga‘ eikvojęs laikj
ris, gavęs vieną kąsnį, n°rė- jam
jo daugiau ir daugiau. Pa- .
sekoje — buvo antrasis pa- Gedos Pinigą*

- Iš Washingtono

staršą generolą

buvo

jlikonų reakcininkų, bet visi 
jie lygiai pasitarnauja Rusi- 

Į jos diktatūros neribotam 
• apetitui.

Redakcijos Atsakymai.
Mrs. Anna Lake, Chica

go, III. — Susisiekimas su 
Lietuva paštu dabar yra vi-i v 

normališkas. Paštas į 
Lietuvą eina, kaip ir į Ru
siją. Bet Lietuvos žmonės 
dažnai amerikiečių laiškų

šaulio •
Tas pat šiandieną. De»- gauta tokia žinia:

mokratijos vėl tūpčioja vie-j “Federalės vyriausybes 
toje. Tik retkarčiais jos ati-'agentai pradės gaudyti pro- 
daro popierinių kanuoliu stitutes, kurios nera moke- 

- - - - * jusios įeigų mokesnio. Iždo
departamentas turi įrody
mų, kad prostitutės daug 
uždirbo — ypač didmies
čiuose ir netoli kareivinių”.

Well, prostitucija yra ne
legalus biznis. Prostitutės 
ir jos “kostumeris” yra bau
džiami, kada policistas juos 
pagauna.

Bet kaip dabar bus įro
dytos nusikaltimo datos ir 
skaičiai? Ar daug “pimpų” 
turi iždo departamentas?

Mielasis-Biaurasis’’
Skaitykit tokią “poeziją”:

“Neliuski, drauguži mielasis, 
“Kad laisvės dar nėra dėl mus. 
“Fašizmas gyvuoja biaurasis 
“Ir krauna ant musų vargus”.

jura atpirko savo apsileidi
mą santykiuose su kilančiu 
hitlerizmu.

“ugnį” ir vėl laukia progos 
pirkti “taiką musų kaitai.”

Tuo gi tarpu Stalino dik
tatūros režimas senai prari
jo Pabalčio valstybes, pra
rijo Lenkiją, baigia praryt 
Balkanus ir jam vis nega
na!

Tik Wallace tipo libera
liški žlibiai dar nemato, 
prie ko visa tai veda; tik 
jie plepa apie diktatūrinės 
Rusijos “garbingus tikslus”.

Ne apie “garbingus tiks
lus” reikia kalbėti. Turim 
reikalo su nacizmo pavel
dėtojais ir naujo karo ruo- 

i šė jais.
David L WaUh

Pereitą trečiadienį vieno
je Bostono ligoninėje mirė 
garbingas vyras, buvęs 

senato-
I rius David I. Walsh. Mirė

negauna ir iš Lietuvos laiš- .
kai dažnai neateina. Tai'Jungtinių Valstijų 
yra todėl, kad Rusijos vai-1 rius David I. Walsh._ 
džia tu laišku tyčia nepra- sulaukęs 74 metų amžiaus.

Walsh buvo žinomas irleidžia. Atrodo, kad Rusi
jos valdžia nori, kad Lietu- lietuviams, ypač Massachu- 

Rusijos “idealas” dabar-:vos žmonės kaip galima‘setts valstijoje. Jis buvo 
tiniu metu yra sulaukti A- mažiau susirašinėtų su savo mažųjų-silpnųjų tautų prie- 
merikoje 1948 m. rinki- giminėmis Amerikoje. j telis, yra kalbėjęs lietuvių 
muose reakcingo izoliacio-l jai v 'masiniuose mitinguose,
nisto ^rezidento ir paskui* Mataiti dėl to daug ką j Velionis buvo gabus kal- 
sulaukri uirio krizės Ameri- SuSn™3’vlid vYras-
Ižai Tai \ ISdl HCminCKlt-C Pppkoj. Jei prie to dar prisidė- litikos 
tų Amerikos apsileidimas R k 1 
stiprinant savo kariškas pa;;laiškas ir nueis 
jėgas, tai rusi} ekspansijai Lj n rašyti
kelias butų atviras į platųjį ka)ha p„ci;^
pasaulį. Po Europos sovieti
zacijos labai greit pasektų 
ir Kinijos pasvirimas į Mas

Kas, kur ir kam liepia 
neliūdėti, kad nėra laisvės 
ir kad “fašizmas gyvuoja 
biaurasis”?

Komunistų Gasiunas, ko
munistų “darbininkiško” su
sivienijimo organe “Tieso
je” ir visiems Bimbos para- 
pijonams...
; Ak, taip: mieli draugai, 
neliūdėkite: tegul gyvuoja

X Z r; aiirocifi' KTZCZVCZ CtOZO

Per 26 metus ėjo senato
riaus pareigas Washingto- 

tai gal vienas kitas 'ne Savo vietos jis neteko 
:J,tik pereitų rinkimų metu. 

Ji teko republikonui Lodge.
Grafo Išminti*

Vengrijos komunistai tu
ri retą bendrakeleivį, grovą 
Michael Karolyj. Tai VVal-

ir nesiteiraukite1

kalba, kokia norit. Rusijos 
cenzoriai moka ir lietuviš
kai. Adresą reikia rašyti 

i-i lietuviškai, bet prie angliš-
, rv* ^asjko užrašo “Lithuania” pri- .
beliktų, butų tiktai uzkan- dėkite keturia? rai(fes: j lace tipo liberalas, 
dzmk “U.S.S.R.” To reikalauja! . .smurtą Veng-

Amerikos vadai mato ru-įrusų paštas. rijoje jis aiškina šitaip:
sų imperializmo pavojų.Prezidente Trumano kai , St?s,ul K'der.u.,. P'«- 
kurie bendradarbiai teisin- burghe. Pinigus į Lietu- . _
gai įvertina padėtį Europoj galima siųsti Lz vienąininkų Partija apsivalė nuo 
ir Azijoje. Bet ar nuo tei- d?lar! ^ų valdžia išmoka išdavikiškų gaivalų ir tūli
singo įvertinimo jie galės ? ™bl!us ,r, 50

- kapeikų, bet uz vieną alaus
mo-

kvos

Vengrijoj neįvyko jokio 
perversmo... Skirtumas tik 
tame, kad Smulkiųjų Savi-

amerikie^ fr AmSkS^ kvortą Lietuvoje ‘Sa
takos iš Europos. Jugosiavi- Sramos. išdirbimo, tą paro-

5 feudomrfrTnšank,?amf V? sekretorius gen. Marehall,^ siun‘imas ! -vra: merikos finais” v' J? šias dienas Itostone išvystė dovanojimas pinigų rusų
vakHia “”TvTS?kdi’ “į konL=a TmT

buvo nuversta todėl, kad ji krauja p,,.-ount,, na=kirta‘n®nls išmoka beverčius rub- buvo draugiška Amerikai.. k.raV-Jąk P' ??.dento paskirta j 
Kraštuose, kur dar rusu ar- ?lvlle, komis‘Ja pas>ule. skų- 
mijos neįkėlė kojos, komu-lb* plan9- Amenkos Jaunl‘

Iš Europos gavome pra
nešimą, kad Lietuvos so
cialdemokratu darbuotojas 
Kipras Bielinis, kurs ir A- 
merikoje yra plačiai žino
mas, sunkiai serga. Jis guli 
Augsburgo ligoninėj ir ten 
jam jau iš antro karto pa
daryta skrandžio operacija 
birželio mėnesio pradžioje. 
Operacija pavyko gerai, 
bet ligonis yra silpnas.

Jau daug metų, kaip drg. 
K. Bielinis serga skrandžio 
liga ir daug prisikankino 
dėl ligos. Tremties gyveni
mo sąlygos yra sunkios ir 
dar labiau pakirto jo silpną 
sveikatą.

nistų partijos veda smarkią'?1™ 
agitaciją prieš Ameriką ne- laimei 
vengdamos net pačių že
miausių prasimanymų? Ru
sijos spauda, radio ir visas 
milžiniškas rusų
esantis propagandos apara
tas visame pasaulyje yra 
mobilizuotas prieš Ameri
ką.

kariškai mokslinti. Ne- 
tie geri planai susi

duria su plačiosios visuo
menės abejingumu,su smul- 

1 kių politikierių “taupumu?

Iš Amerikos pusės kova 
dėl Europos ir dėl viso pa
saulio ateities yra vedama 
nedrąsiai, be pasiryžimo, 
be aiškaus plano ir nesude
rintai. Taip vadinama “Tru
mano doktrina” yra tik ne-

su gentkartėmis įprastu 
1 “atsiskyrėlių” galvojimu.

Per gentkartes Amerikos 
žmonės sočiai gyveno savo 
kasdieniniais rupesniais, o 
pasaulio triukšmas ir nema
lonios rietenos juos pasiek
davo tik trumpais laikraš
čių pranešimais. Du pasau
liniai karai nesugebėjo iš
kalti iš amerikiečių galvų 
minties, kad jie gyvena toli

drąsus bandymas pastoti nu0 P“3"1”- šiandie" vi- 
- " — j « pastoli sag Rusijos puolimas yrakelią rusiškam imperializ-»• .IVU&IJOS puomnas yia 
mui vienoje vietoie. ies ^'P1.3!?^.. Pnes .A,?enką'

1929 metais, geriau sa
kant, “prosperity” laiku, 
šioje šalyje buvo dirbančių 

ar tariamo prasikaltėlio jo' 48,000,000 žmonių. Dabar 
rakaitą, negu jį šaudyti, gi už algą dirbančių yra 
usijoj tas yra svarbu to- 53,000,000.BR . . 

dėl, kad 14 ar 15 milionų

Vidutiniu?uJepvtntO^lUitleS 0 amerikiečiams vis dar ro- 
yidutmiųjų Rytų aliejaus dosi- kad nisai virkdina tik-

tai kokius tai tolimus veng
rus ir panašius Rytų Euro
pos neramius žmones.

Izoliacionizmas Ameriko
je yra stipriausias rusų im
perializmo sąjungininkas. 
Tame izoliacionizmo fron
te dirba įvairus žmonės, 
nuo rėksningo Wallace iki 
nemažiau rėksningų repub-

šaltiniais, tuo tarpu kai Ru 
sija puola ir Francijoj, ir 
Italijoj, ir Vokietijoj ir 
stiprinasi be atodairos vi
suose Rytų Europos kraš
tuose.

LANKO PREZIDENTĄ

jos tūzai pabėgo užsienin.* 
Tas grafas kalba iš ko

munistiškų notų. Tiesa, jo 
kalboje nieko naujo—Mas
kvos eilinio barabanščiko 
tonas. Bet, supraskite, Ka
rolyj vožni asaba, grafas, ir 
šiame atsitikime komunis
tams tikrai naudinga.

Bus liberalų neišmanėlių,
kurie patikės Karolyj’o pa
sakai, kad Vengrijoj nebu
vo “jokio perversmo”.
Nori Trečio* Partijos

Kai kuriose unijose pra
sidėjo agitacija už “trečią 
partiją”. Budinga, kad dar 
neturėdami partijos tie agi
tatoriai perša jai vadą — 
Henry Wallace!

Ramiojo vandenyno pa
krantėse jau veikia “Wal- 
lace for President” komite
tas.

Iš tų šiaudų nebus grudų. 
Tai komunistinis “monkey 
business”.
Bergždžia* Rašytoja*

Brooklyno komunistų 
“Laisvėje” tilpo ilgas, trijų 
skilčių raštas. Jo autorius 
K. Daugirdas (jei neklystu, 
buvęs amerikietis ir “sur- 
paipės herojus” Staliorai- 
tis) bando sukritikuot...

Amerikos pasiuntinys Ven- Maikio Tėvą!
rijai, prieš išvykdamas į • Kritikavo ir priėjo seka- 

Budapeštą, lankosi pas pre-Jrtios išvados: 
zidentą Trumaną. Spėjama? “Kuomet įsitikini, kad 
kad prezidentas Truman su Maikio Tėvui, 40 metų ei- 
iuo aptarė naują padėtį goję, pavyko ‘Keleivio’ re- 
Vengrijoj po perversmo. daktarių patraukti savųjų

“rojuje”

Prieš rusų puolimą Ame
rika dar neturi aiškios ko
vos programos. Pasipiktini- 

J. D. T. mo žodžiai ir smarkios kal-

krauna ant jūsų vargus.
Nobody home.

Žulikai “Rojuje”
Lietuvos komunistų “PraV- 

da” (“Tiesa”) davė cha
rakteringą žinią. Skaitykit:

“Klaipėdos miesto pro
kuratūra už socialistinio 
turto eikvojimą bei grobs
tymą patraukė teismo atsa
komybėn Vilkyčių koopera
tyvo vedėją Petreikį ir Prie
kulės kooperatyvo vedėją 
Malkevičių. * Vaidaugų ko
operatyvo vedėją Kinciutę 
ir apskrities vartotojų ko
operatyvo sandėlininką Ja
ką apskrities liaudies teis
mas nubaudė laisvės atėmi
mu 3 metams”.

Taigi, taigi — 
atsirado žulikų.

Petreikiai ir Malkevičiai, 
Kinciutės ir Jakai — du 
“ciugai”, bet toli gražu, ne 
pirmi ir ne paskutiniai.
Verkia Tremtinių

Komunistų spauda gai
džio ašaras barsto, ji gailisi 
tremtinių. Kame dalykas?

Anglijos vyriausybė nu
tarė leisti savo krastan tūk
stančiai nacizmo ir bolše
vizmo aukų-tremtinių.

Komunistai sako, kad 
Anglijoje tremtiniai susi
lauks tik vargų-kryželių. 
Kas kita, jei tremtiniai bu
tų gryžę į Stalino “rojų”. ’

Iš tikro! Tame “rojuje” 
kas kita: prie jo vartų lau
kia strieliokas su kulka ir 
neprašomas vaišina sugrį- 
žėlį.
Politikierių Bėdos

Bostono majorui Curley 
gręsia kalėjimas. Aukštasis 
teismas atsisakė peržiūrėti 
jo bylą.

Miesto tarybos pirminin
kas Bostone, Mr. Kelly, 
alpdamas sukosi iš panašios 
bėdos.

Curley buvo pasmerktas 
už naudojimą pašto, sukta 
tikslu; Kelly buvo kaltina
mas už ėmimą kyšių, bet Iš
teisintas.

Ne visada ir politlkle- 
riaus karjera yra ‘Tcįy”.

St. Strazdu.



»r. ». SMo tt d., lSjt m. KELEIVIS, SO. BOSTON
S9SSSS

Puslapis Trečio

kai nieko neveikia

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Ii St Karvelio ir Mouria pi., Brooklyn, N. Y., bus 
Darbininkų Susirinkimo

Birželio 6 d. A.L.P. Kliu
bo name buvo St. Karvelio 
ir Mouria dirbtuvės darbi
ninkų metinis susirinkimas. 
St. Kalvelis kol kas vis dar 
serga. Jo dirbtuvės darbi-

nepaprastas susirinkimas,' 
kuriame bus renkamas 
kliaučių delegatas. Teko’ 
patilti, kad kriaučių pildo-j 
moji taryba rekomenduos 
kriaučiams, palikti J. Bui-! 
vydą dar vieniems metams J 
tarnystėje. Bet tą siūlymą’ 
kliaučiai turi užgirti ar at-lninku susirinkimas turėjo 

būt daug anksčiau, bet ne-j mesti. Jeigu atmes, tai su-’ 
buvo dėl St. Kalvelio ligos, j prantama, rinks naują de-

legatą, o jeigu priims, tai 
pasiliks savo pareigose tas 
pats J. Buivydas. Užtat visi 
kriaučiai ko skaitlingiau
siai ateikite ir dalyvaukite 
unijos narių mitinge.

Kviečia Unijistas.

Dabar jis jau yra kiek pa
sveikęs.

Čermanas Šukaitis su ko
misijos nariais Naujaliu, J.
Švėgžda ir J. Vaiginiu nuro
dinėjo, kad Kalveliui ap- 
sirgus, dirbtuvėje darbo ne
liko kam prižiūrėti, tai tas --------------
daigas darkomas, kad net DĖL DARIAUS-GIRĖNO 
gaila žiūrėti. Kiek kas is’ MINĖJIMO PIKNIKO
darbininkų kalbėjo, tą pati _____
reiškė, kad darbas nepri- j Ruoštas piknikas birželio 
žiūrimas, nepaisomas ir at- 7 d., Dexter Parke neįvyko

JIS NUŠOVĖ SAVA ŽMONĄ

Dešinėj matyti chicagietis Frank Viana. kurs susiginčijo su savo žmona ir ją 
nušovė. Jo keturių metų sūnūs jį laiko apkabinęs. Paveikslo kairėj matyti 
nušautosios Mrs. Dorothy Viana brolis, Frank Marcelio, kurs per tardymą no
rėjo pulti savo sesers užmušėj,. Policija ir draugai ji laiko. Ginčas Viana 
šeimoje kilo dėl to, kas paims globoti vaikus po divorso.

ANSONIA, CONN.

eityje jo gali netekti. 
Unijos pareigūnai, J. Bui

dėl blogo oro. Todėl per
keltas į birželio 21 d., š. m.

vydas ir italų tautybės at- šeštadieni nuo 2 vai. po pie- 
stovas Rolph, nurodinėjo, tų, taip pat Dexter Parke 
kad norint dirbtuvę atva-174-11 Jamaica avė., Wood- 
ryti į geras vėžes, tai Kar- havene. Iš anksto pirkti į-
velis su savo partneriu turi 
pasirūpinti žmogų, kuris 
galėtų prižiūrėti darbą. O 
jeigu to nebus, tai gali pra
rasti firmas ir tuom bus už
duotas smūgis pačiai dirb
tuvei

St. Karvelis kalbėjo susi
jaudinęs ir ačiavo darbinin
kams, kad jie sirgimo metu 
rūpinosi jo dirbtuvę palai
kyti. Jis sakė, dės pastangų 
gauti žmogų, kuris prižiū
rės, kad darbas butų gerai 
padalytas.

žangos bilietai šiai pramo
gai geri šiam piknikui. Vi
sus ir visas iš toli ir arti 
prašome nepamiršti atsilan
kyti.

Rengimo Komitetas.

BRANCH, MICH.

Tarp Lietuvių Ūkininkų
Šiemet pavasaris pas mus 

yra šaltas ir lietingas, to
dėl ūkininkai prisivargsta 
su sėja. Negalima nieko lai

KAS SKAITO, RAŽO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIU AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis j Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš

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

Česnauskas Pranas ir Česnauskai- 
tė Piane, iš Kretingos ap.

varde nežinoma, iš Pilviškio v., Vil
kaviškio ap.

iš Leipalingio, Labuskas Jonas, iš Didžiasalio k., 
, Salako vai., Zarazų ap.

' C y pas Jonas ir Justinas, iš Ska- Lagienė Rožė. 
piškio miest., gyv. Chicagoje. Į Lekavičius Jonas ir Lekavičiūtė

| Damijonaitis, Vladas, iš Pagau- Anelė (Adelė), ištekėjusios pavardė 
! sančio km. Girkalnio v., Raseinių. nežinoma, is Dabintos km.. Darsu- 
j Dausevičienė - Rimkunaitė Anta- niškio parap., Kruonio v., Trakų ap. 
nina, gyv. New Yorke. ' gyv. Bostone ar Chicagoje.

Dičkas (ar gal Bičkus) Augustas Lėlys Kazys, iš Pumpėnų, Pane- 
1 ir Evaldas, buvę karininkai Lietu- vėžio ap.
i voje, Kaune, išvykę Amerikon apie' Lennig Eduardas, iš Kauno, gyv. 
1 1932 m., broliai Emos Klemienės- Detroite.
Dičkiutės. I Leonas Antanas, g>'v. Chicagoje.

Diedonienė (ar Dudonienė) ir Die-i Leonas - Leonavičius Jjuozas, iš
donis Juozas ir Jonas, gyv. Scran- j Naujadvario, Eišiškės, 
ton. Pa. I Linkevičius Juozas, iš Būdvyčių

Dovjetas Jonas, gyv. Clevelande. | km., Vilkaviškio ap.
Dubinskas Jurgis. j Lisauskaitė Ona, ištekėjusios pa-
Dudonienė (ar Diedonienė), ir vardė nežinoma, iš Grigaičių kaimo, 

Diedonis Jonas ir Juozas, g. Scran-! Žaliosios v., Vilkaviškio ap. 
ton, Pa. I Liubinas Kazimieras, sūnūs Prano

Dzikonskienė - Šiupilaitė Elena,' iš Krų km., Šiaulių ap., gyv. Chica- 
duktė Jono. * goję.

, Lukauskas Juozas iš Platelių m.,

Čiurlionis Juozas, 
[ Seinų ap.

Gabartas Dominikas, Juozas ir 
Kazimieras, iš Mozuriškių km., Gel- Kretingos ap.

viii knlnniiii npr ta trnmna I Rekuvienė, M. Steponavic.ene, gaudiškio v., šakių ap., gyv. Brook- Lukiaskis - Lukys Vincas, is Po- ų Kolonija, p vi 14 LIU P4 .... „ lyne ar Sheboygan, Wis. i žemiškių km., Dūkšto vai., gyv. Chi-pusmetį mes suspėjome su- jA- (jumoulevieiene, 1 . Jarus- Gataveckaitė. iš finalinio. Seinų caeoie. 
kelti, dėl vadavimo Lietu-) kevičienė, A. Kačergrus. M.Iš BALF Veikte*

BALF 78 skyriaus veikla vos ir vargstančių lietuvių Jankus, A. Balsis. F. Snrevi 
pradedant su gruodžio 15 arti tūkstančio dolerių. Pa- '"“" T M "
d., 1946 m. iki gegužės bu- gal daugumos aukotojų pa-
vo tokia: Laike vajaus bu- geidavimą žemiau skelbia- 
vo surengtos vienos p-rakal- me visų aukotojų vardus, 
bos ir davė pelno $99.96; i Aukojo po $10: kun. V. Kar- 
taipgi buvo surengta vaka- kauskas, St. Pusvaikis. V. Pus- 
rienė, davė pelno 161.44 vaškis, S. Bujanauskas; po $7 
dol. Kitos aukos pribuvo —J- Kasinskas, S. Jaruskevi- 
per rinkikus, kurie ėjo per čia: po $6—A. Maknienė, A. 
visus lietuvius, rinkdami Baliavičia, J. Tveri jonas; po $5 
aukas. Taipgi aukų buvo —M. Miglinienė, J. Kantautas,

Į priduota skyriaus susirinki- J- Radziavičia, M. Jankauskie- 
į muose. Laike vajaus aukų nė, K. Savickiene. St. Trap- 
viso jau. pribuvo $710.15. kauskas, V. Višniauskas, A.
Skyrius pridėjo $5.85 ir j Baranauskas, J. Gigickas; J.
centrą per tris kartus viso ž’la, V. Kubeckas. J. Mankans-

_______ _____ __ __ xjku pasėti ar pasodinti, o ku-

J. Vaiginis, J. Naujalis i. į
J. Švėgžda pasiliko toliau Į pasėliai nes kasdien tarnauti. Po susirinkimo St. £ sodai1

---

pasiųsta $716.00. Pas kasie- kas, A. Pajėkala. A. Radzevi- 
rių liko $30.81. BALF 78 čia, S. Laitas Drag 165 No. 

- skyriaus nariai jau daug Main st.. P. Karbauskas, K. 
nasida-rhavn laike šio va- Akelaitis, V. Miglinas. A.Drau- 
jaus. Aukų rinkikai: B. Ba- gialis, T. Brilius,,A. Bartulis, J. 
ranauskienė, ir J. Kantau- Kazlauskas, P. Maliavičia, M. 

- . . .tas aukų surinko $103.00, Lenard, E. Kosienė, A. Aduke-
putų pasėliai, nes kasdien R. Marčiulinas ir J. Radze- vičia, J. Grumuldis, E. Shav.

J. Jokubauskas. P. Sabulis, G. 
Barštis. A. Valentinas. A. Ur- 

—$64.00. Skyriaus susirin- į Bonas, M. Armulavieia, L. Bu
kime J. Radzevičius prida-‘ gaila. E. Lesajienė, K. žilins- 

* * * (vė aukų iŠ Shelton, Conn. kas, Jr. Žilinskas, A. Krugelis.
Maspethe Našlaičių Naudai1 Custer, Mich. A. Lietuvių! *32ĄŪ. R- Marčiulinas pri-j A. Vilktrakis. A. Slavinskas, v. 
Bankietas Puikiai Pavyko ,Tarybos skyrius buvo su- davė S4.00. Vakarienės.Jan aus as. po s .1. Cim-

Karvehs su savo žmona p. j pilnai pražydę.
ninkuf SkaSiTšaltas^ lietimą, 
gerti. Kri.Jw.'ivasaris PrivarKina visus.

-o-

vičius — $88.25, M. Ra
dzevičienė ir K. Savickienė

Birželio 7 d. Klaščiaus rengęs gegužės 25 d. Scott- 
svetainėje Maspethe buvovillėj Lietuvos gelbėjimo .
BALF’o 16 skyriaus suruoš- reikalams koncertą. Diena! K. Savickienė padarė gero 
tas našlaičių naudai ban- pasitaikė lietinga, tik po1 PeV?°’ būtent $161.44. Tuo 
kietas. Prisirinko apie 4 pietų kiek pragiedrėjo. BetjP.aciu laikotarpiu ALT sky- 
šimtai žmonių. Bankiete į koncertą susirinko daug Uus yra pasiuntęs A. Liet.

rengimo komisija J. Radze- i Balienė, J. Steponavičia. E. Dil- 
vičius, A. Baranauskas ir hs; po $3

B. Navickas,
O. Skripstunienė. 
J. Sūria vičia, J.

Poškevičia, J. Poniulaitis, K.

Gataveckaitė, iš Leipalinio, Seinų cagoje. 
ap., gyv. New Yorke. I Mankus Stasys, iš Paviščionių k.,

Gedaminskienė - Grigalaitė Engė- Eržvilko v., Tauragės ap., gyv. Chi-

dalyvavo BALF pirminių- žmonių. Iš Grand Rapids, 
kas Dr. kun. Končius. Va- Mich. buvo atvykęs jaunųjų 
karo pirmininku buvo kun. • lietuvių choras, kuris labai 
J. Balkunas. (gražiai mums padainavo ir

Bankieto eigoj Maspetho sulošė mums vieną veika- 
bažnytinis choras sudaina-į lėlį. Mes ūkininkai labai 
vo kelias liaudies daineles, esame dėkingi Grand Ra- 
Prakalbas pasakė: Dr. kun.'pids jaunųjų chorui už jų 
Končius, kun. J. Balkunas, atsilankymą. Dėka jiems 
J. Glaveskas. J. Buivydas J daugelis žmonių susirinko 
ir dar kiti. Visi nurodė, kad ir parėmė gerą reikalą. Nuo

Tarybai $245.00 ir ižde li
ko $57.72.

BALF skyriaus susirinki

reikia gelbėti Lietuvos naš
laičius.

Kiek teko patirti iš kun. 
J. Balkuno, tai nuo to ban
kieto liks netoli trys tuks-

Grand Rapids iki Scottvil-

tančiai dolerių gryno pelno.(Grand Rapids jaunieji to 
Parengimas galima sakyti-dėl buvo tokie malonus, 
pavyko puikiausiai. ” ikad juos ypatingai kvietė 

Dalyvi*. Įmusų jaunas kunigas Alks
ninis, kurs pats yra kilęs iš 
Grand Rapids. Bendrai dėl 
kun. Alksninio reikia pasa
kyti, kad jis norš ir čia gi-

čienė, J. Ruzinskas, M. Jankau
skienė. J. Vaitkus, M. Radzevi
čienė, K. Kuzienė, E. Cook, M. 
Bagdoniutė, S. Tverian, E. Ve- 
resilkienė, Mrs. Didžinera, A. 
Paliauka, J. Masanskis, K. Ju- 
zaitienė, A. Schultz, M. Mc- 
Laughlin. E. Rakauskienė, S. 
Valeika, Z. Smith, E. Aponavi- 
čienė, A. Savalionis, K. Rut
kauskas, S. Senitskv, A. Saka
las. G. Gumas, B. Muellers, A. 
Biliauskas, S. Berkovich, J. 
Akelaitis, F. Grumuldis, J. Pa
liauka, J. Kazlaitis, C. Zibert,
C. Strimillo, O. Ceplinskienė, 
M. Driznihs, M. Čepaitis.

Lietuvių P. Kliubo ir šv. An
tano cl-ja , Suvienytos ir Švie
sos dr-ja aukavo po $10. An- 
sonijos Lietuvių Kliubas $5; ir 
J. Wobles $2.

J: Kantautas, koresp.

nija, iš Gedvydžių km., Šiaulių aps., 
gyv. Chicagoje.

Gimbickas Konstantinas ir jo vai
kai. gyv. New Yorke.

Glebavičius, Feliksas ir Kostantas 
ir Glebavičiūtė Genė, iš Molaičių km. 
Panevėžio vai. ir apskr.

Grigalaitienė - Retkunaitė Ona ir 
jos vyras Stasys Grigolaitis, iš Ra
seinių ap., gyv. Chicagoje.

Grigytė - Masiulionis, iš Raseinių 
ap., gyv. Albany, N. Y.

Gylienė - Smailytė, sesuo Uršulės 
Dragunienės.

Ivanauskas Augustas ir Julius, 
broliai Adomo, iš Miroslavo vi. Aly
taus ap.

Jakaitis Marijona, iš Raudonėnų 
km.. Raudonės vai.

Jakštas Antanas, iš Vidgirių km., 
Naumiesčio v., Tauragės ap., gyv. | 
Chicagoje.

Jakštas Leonas, iš Ylokaičiy km., 
Ylakių v., Mažeikių ap.

Jankauskaitė (Keušas, ar Kiušas,

cagoje.
Marcinkevičienė - Bekeryte Vero

nika, iš Joniškėlio gyv. Philadelphi
joje. -

Marcinkevičius Jurgis, iš Joniškė
lio, gyv. Philadelphijoje.

Marecki Julija, gyv. Chicagoje.
Markevičius Jurgis, iš Degėsių k. 

Kidulių vai., Šakių ap.
Markevičius. Pranas, iš Obelių k.
Markūnas Jonas, gyv. Brooklyne.
Masiu’ionis - Grigytė, iš Raseinių 

gyv. Albany, N. Y.
Massan Ruth, gyv. Clevelande, 

1938 m. susirašinėjo su Vanda Ka- 
nyte, Kaune.

Matulevičius Petras, sūnūs Anta
no, gyv. Chicagoje.

Matulionienė - Leonaitė Agota, 
gyv. Elizabeth.

Meškauskas Juozas, gyv. Nevv 
Yorke.

Mikšys, šeimos ir vaikai mirusių 
Adomo ir Prano Mikšių, brolių Jur
gio Mikšio, nuo Panevėžio, gyv.

ar Krušas) Paliona, gyv. Chicagoj. Į Chicagoje.
Jankauskaas, vedęs Oną Augaity-! Milašauskas Jurgis ir Kazys, bro-

tę, gyv. Chicagoje. Į liai Mato.
Jankauskas Antanas ir Augustas,! Mileriutė iš Būdvyčių km., Vilka

is Ariogalos m., Kėdainių ap., gyv. Į viskio ap.
Philadelphijoje. J Milevičius Petras, Pranas ir Mrle-

JaimiimIcms pw. Chįcagoi,' vičiutė Emilija iš Daubarių km.,
Tirkšlių v., Mažeikių ap., gyv. Bos-

OAK FOREST, ILL.
Širdingas Ačiū

Aš šios prieglaudos įna
mis Jonas Rusteika prašau

Januška A. iš Janonių km., Kurk
lių v., Ukmergės ap.

Januška Juozas, iš Veliuonos. 
Jasikevičius Mykolas, gyv. Eliza

beth, N. J.
Jasinskas Vytautas, iš Telšių ap. 
Jasulaitis Andrius ir Petras, iš

tone ar Nevv Yorke.
Minaika Povilas ir Pranas, iš Pru-

salių km., Plungės vai., ir Prano sū
nūs Povilas, gimęs Amerikoje.

Mingilienė - Tamašauskaitė Bar
bora. iš Spičių km., Šiaulėnų vai..

Didvydžių parap. Vilkaviškio apsk., Šiaulių ap., gyv. New Yorke
Brooklyne.

Mitkevičius Julijonas ir Stanislo
vas iš Smilgių km., Žarėnų v., Tel
šių ap., gyv. Chicagoje.

Monkevičius Pranas ir Monkevi- 
čienė - Gliožeraitė Magdalena, iš 
Kauno.

Murauskas Antanas ir Juozas, iš 
Romenkos km., Liubavo parap., gyv. 
Baltimore.

Nausėda Jurgis, gyv. Franklin, 
lx>ng Island.

Nevedomskis (Vandomskis) Mar
tinas, iš Raudonakės vienk., Seme
liškių vai., Trakų ap.

Noreikis Jonas, iš Rupinskų km.. 
Ignalinos vai., Švenčionių ap., gyv. 
Chicagoje. . įPt

Nutonas Antanas, gyv. Chicagoiė.J
Palaitis Juozas, iš Raudonėnų k.,.. 

Raudonės vai., gyv. Bfonx ( ’) Nj "Y?
Paliukaitis Stasys, gyv. Brooklyne
Paliunas Mečislovas, gyv. Chica

goje.
Partauskas Ignas, Juozas ir Pet

ras, sun. Petro, gyv. netoli Chicagos. 
Paulauskas, iš Dauginčių kaimo,

Kartenos v., Kretingos ap.
Paulauskas Ikonas ir Stanislovas, 

iš Mizuikių km., Kulių vai., Kretin
gos ap., gyveno Easton, Pa.

Petkunas Stanislovas, iš Kelmės 
m.. Raseinių ap., gyv. Chicagoje.

Petkus Juozas, gyv. Chicagoje.
Petkus Martynas ir Mikas, iš

gyv. Brooklyne.
Jerutis Kazimieras

Zosė.
tiu Jokaitys Ona. ir jos dvi seserys, 

. i -. - . ,. - , j?u|iš Dvarciškių km., Kidulių vai., Šaįdėti į mano mylimą laik-; kių ap.
rašti “Keleivi” mano Šir-; . Jonaitienė - Žilaitytė Juzefą, iš i-i ^i* 'Jurbarko m., Raseinių ap., ryv. Ci-dingos padėkos žodi mano cero, m.
brangiems prieteliams Pet-! josJXkSenEi;nažąjS^čiutėMonika’
ronelei ir Jonui Moliams. Į vvorcester, Mass.

Jurkūnas, vaikai Antano, 
kilęs iš Paseivių km., Seivų vai.

Juškevičius (Juscavage) Simonas,
gyvenantiems 1956 Canal-

Lodą, A. Dubinskas, P. Atko-'P01^ ąye., Chicago 8, III

Lodą, J. čemauskas, J. Digris, želio 8 d. didelį būrį malo- 
Z. Chaplikas. O. Kleižienė. O. svečių, Pocių ii Molių 
Griškauskienė, M. Surkuvienė,,šeimynas SU jų jaunimu ii

ir Jerutaitė!

gyv.
kuris

;"po $2 — K. Merao' P. pėka jiems aš turėjau bir- iš Antakalnio km..
ip., jo žmona 

Teofilė ir duktė Juzefą, gyv. Lynn, 
Lovvell, ar Boston, Mass.

Kaselis Petras, iš Jovaišių km.,. 
Deltuvos v., Ukmergės ap., gyv. Bo-umji. orkjiiiauo ou.siiiiim- —------------------------------------------------------’i „ _ A* ’• . i ITeltuvos v., UKmeri

mas ivvko sreeružės 25 d Po S. Suriavičia. V. Laslauskas, K. į31 ūmaisiais. Atvažiavo 4 stone ar Brooklyne
. * - T A<.i.-_1___zv masines. SU svpčiilis KČinmp KastantinavičiusMikienė, J. Milinkevičia, O. 

Raugelienė, J. Grybas, K. Veik- 
ša, L. Barusevičienė, J. Marčiu
lionis, M. Paliauka, K. Kevala,

masinos, su svečiais išėjome 
į musų ąžuolyną ir piknika- 
vome.

Petras ir Ona Pociai turi 
Chicagoje savam name gra
žią bučernę, 1971 Canal- 
port avė., jų sūnūs Jonas 
dirba stok jarduose už bosą.

Dėkuoju viešai mano sve
čiams todėl, kad aš jau 22 
metus gyvenu šitoj prie
glaudoj. Jau visi mano 
draugai ir giminės pamiršo,

Stanislovas. iš 
Kamščių km., Ditkiemio vai., Taura
gės ap., gyv. Chicagoje, 1014 Tal- 
man avė.

Ratinis Jonas, iš Panevėžio ap. 
Kazdalevičienė Anna, gyv. Chica 

goję. tKazlauskas Modeslovas, iš Jomš- 
1 kio, Šiaulių ap., gyv. Chicagoje.

Keler John, iš Suslaukių km., Kvė
darnos v., Tauragės ap.

Kemežis Baltramiejus ir Kazimie-

visų raportų, pirm. S. Buja
nauskas tarė širdingą padė- 
kbs žodį. Visiems šio va
jaus darbuotojams, kurie 
yra kuo nors prisidėję prie S. Žebrauskas, T. Yauga. A.

Mankauskas, O. Vailionienė, J. 
Jokubauskas, G. Dagilis. E. 
Pasčikas; po $1 — M. Paliaus- 
kienė, J. Kuzas. P. Lodą. M. 
Čepaitis, M. Driznivienė, E. Pa- 
niulaitienė, J. Tverijonas, E.

to prakilnaus darbo. Sakė 
ačiū aukų rinkikams, vaka
rienės komisijai, gaspadi-

lės yra skaitoma apie 100 nems, visiems darbinm- 
mylių, o jaunieji daininin-'^ams ir vlsieTOS aukavu- 
kai ir vaidintojai atvyko
pas mus savo lėšomis.

siems.
Ansonia yra maža lietu-! Verešilkienė, M. Anskaitis, O.

Nepaprasta* Kriaučių 
Susirinkimą*

Birželio 26 d. kaip 7:30; 
vakare Amalgameitų Uni-lmęs augęs, bet labai širdin- 
jos svetainėje, 11-27 Arion gai rūpinasi Lietuvos rei

kalais ir visada remia ben
dras musų pastangas padė
ti Lietuvai.

Dar reikia pridėti, kad 
musų ūkininko Pilipo jauna 
dukrelė paskambino kon
certe pianu pora kavalkų ir 

i smagiai susirinkusius pa- 
I linksmino.

WORCESTCR, MASS. 

CHESTNEY’S 
CANTEEN

VIETA MALONI IK ftlLTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čta gaOnama Ir "Keleivi*” 

pavieniai* numeriai*
9d MILLBURY 

TORCBSTEB,

"•Keleivis”
neriais
STREET 
MASS. |

Po koncerto visi paten
kinti išsivažinėjome namo 
karvių melžti. .

Petei Spargi*.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokiu* biznio skel
bimu* ir pajiežkojimus.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.

Savo nariams ligoje pašalpų 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. Jstojrmo nereikia mokėti. Daktarui už gzamina-
vima apmoka Susivienijimas.✓
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN 
307 W. 30tb St.,

ALLIANCE OF AMERICA 
New York 1, N. Y.

ras, kilę iš Rokelių km., Aukštosios Kaupiu km., Tauragės ap.
Petrauskas Jonas.

Rudziunų Petrauskas Jonas, g. New Yorke.
Pileckas Matas, iš Mikyčių km., Sei- 

gyv. Chi- nų op., gyv. Chicagoje.
Pliskaitis .Julius, iš Tirvidonų. ša. 

kių ap., gyv. Brooklyne.
Povilaitytė Jadzė, iš Kauno-Alek- 

soto.

Panemunės vai.
Kilinskas Antanas, i:

km.. Alytaus aps.
Kinderienė Marcijona,

cagoje.
Kižienė - Pileckaitė Kotryna, iš 

i j j — | Mikyčių km., Seinų ap., gyv. Chica-kad as dar gyvas, bet mano ^oje.
prieteliai Moliai manęs ne
užmiršta ir kas vasarą ma
ne aplanko, o kai išgirsta, 
kad sergu, tai visada at
vyksta aplankyti ir visada 
su dovanomis ir malonia 
lietuviška širdimi. Todėl ir 
noriu tarti jiems ir su jais 
kartu mane lankiusiems 
svečiams mano širdingą 
ačiū ir palinkėti jiems vi
siems geros sveikatos ir lai
mės. Jonas Rusteika.

Pšibilskas Viktoras, gyv. Chicagos 
apylinkėj.

Rakašius Petras iš Papyvėsių 
vienk., Pumpėnų v., Kirklėnių par.

Rakštienė - Misgersitė iš Pribit- 
kų km., Tverų v., Telšių ap. 

Ramanauskas Pranas, gimęs Ame
rikoje, Lietuvoje gyvenęs Semelišaių 
Buda vienk., Trakų ap. gyv. Chica
goje.

Ramonas Jenas iš Palttmškių k., 
gyv. Collinsville.

Ratkevičiūtė Aleksandra ir Re
gina. gyv. Chicagoje.

Raulinaitienė - Urbonavičiūtė Ma
rija. iš šiaudiniškės km., Bagotosiso 
pa»"-»p.. Vilkaviškio ap.

Razickas Antanas, iš Aluntos v., 
Utenos ap.. gyv. Brooklyne.

Ročka Pranas, iš Zardiškių km., 
Čekiškės v., Kauno ap., gyv. Chu*a- 
goje. _

Rublinienė - Gutauskaitė Elzbie
ta ir jos vaikai Gertrūda ir Mariia.

Rugienienė - Bakytė Ona. iš Nai- 
dynės km., Lekėčių v., šakių ap. rr 
jos vyras Rugianins Juozas ir sū
nūs Bronius, turi ukj.

Rumbauskienė - SaBaite Emilija, 
iš Gaižunu km.. Linkovos v., Šiaulių 
ap.. gyv. Bostone ar Baltimore i.

Ruseckaitė Jonė, gyv. Brooklyne 
ar Bostone.

Ruseckas Juozas, gyv. Brooklyne 
ar Bostone.

SSadkauskaitė Marcelina, duktė 
Tamošiaus.

Jieškomieji ar apie tuos žinantieji 
Kvedarienė - Rakuneitė, Andriaus maloniai prašomi atsiliepti: 

žmona ir jos dukterys, gyv. Kenosha Consutate General of Lithuania 
Kvietkauskaitė, ištekėjusios pa- 41 W. 82nd st., New York 24, N. I.

Klapatauskas Ignas ir Mykolas ir 
Klapatauskaitė Marija, kilę iš Pa
kražančiu km., Kelmės vai.

Klipštienė - Na va rdau skaitė Al
bina.

Kogelis Jonas ir Mikalojus, iš Ra
seinių m., gyv. Chicagoje.

Korsakas Boleslovas A., ir Frank 
A., gyv. Chicagoje.

Kavaliauskienė - Petraitytė Ona, 
iš Plokščių km., šidlavos v., Rasei
nių ap.

Kreigorienė - Balandytė Elzė, iš 
Draudenių km., Tauragės ap. jos 
vyras kilęs iš Eenenių km., Taura
gės ap., gyv. Chicagoje.

Krepavičius Juozas, iš Reketijos 
km.. Liubavo v., Mariampolės ap.

Kriščiūnas Juozas, iš Bogdonaičių 
km.. Lygumu v., Šiaulių ap., gyv. 
Philadelphijoje.

Kromer Antanina ir jos vyras 
Kromer Vytautas, gyv. New Haven, 
Conn.

Krutuliai Jonas, Jurgis ir Motie
jus. kilę iš Balbieriškiu vai.

Kučinskis Pranas, iš Pajūrio m.,

KARVĖ NUVERTĖ 
TRAUKINĮ

Argentinoje, Corientes 
provincijoj šį pirmadienį
vienas traukinys nuvažiavo' T“S?vski' Vladas, gyv. Chicagoj. 
nuo bėgių. 20 žmonių ŽUVO' Kupris Albinas, iš Krakių km.,
nelaimėj ir daug buvo su-’MSoa Ma£X"Ts&monas. »
Žeistu. Traukinio nelaimė Kraučių km.. Barzdų y., Sakių ap 
• ii-ii - i • Kmminskaitė Stanislava, ti Vieki-įvyko flel karves, kun atsi- njų Mažeikių ap., ištekėjusios
Stojo ant bėgiu ir kai trau- pavardė nežinoma, gyv New Yorke. 
kinys ją užvažiavo, mzinas nHveik>, gyv. piHiadeiphijoję. 
nušoko nuo bėgių, o keli*
vagonai apsivertė.
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'asikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

Gamtos Paslaptys są sprendžia, ko galima 
laukti. l

I Žmogus ilgi turi instink-J
--------- ;----  ... ’. kalbą, kuri kitiems žmo-

Kaip Bitelės Susikalba pilvą, tai reiškia, kad mais> nėms yra visai suprantama.
---------- to šaltinis yra toj pusėj. Mažas vaikas, kada alka-

Bitės ir skruzdėlės gyve- kur tuo metu randasi sau- nas, verkia. Kada jis paten- 
na šeimynomis, kuriose lė. Jei bitė bėga koriais že- kintas, jis kaliais irgi šau- 
viešpatauja stebėtinai gera myn, maisto šaltinis yra kia, bet visai kitaip, _negu 
tvarka ir susiklausymas, priešingoj nuo saulės pusėj, būdamas alkanas af už- 
Žmonės yra daug laiko pa- Jei maisto šaltinis yra ne gautas. Vaikas nesimokė 
šventę bičių gyvenimo ste- prieš saulę ir ne pasauliui, verkti ar šaukti iš pasiten- 
bėjimui ir aiškinimui jų šei-.bet kur nors tame tarpe, kinimo, bet tai yra jo kai
myniškos tvarkos paslap- bitė bėga ne į viršų ir ne į ba, kuria jis reiškia savo 
čių. Ypatingai įdomu buvo apačią, bet nusisuka įstri-! jausmus, savo džiaugsmą.

i„.-_ unijos (iš badą. išgąstį, skausmą ir ki-
šoną ii- tus savo. pergyvenimus 

ji nusisuka
susipranta? |nuo tos tiesios linijos, tokiu

Bičių “kalbos” paslaptis1 kampu nuo saulės bitės le- 
dabar yra išaiškinta. Visi kia ieškoti maisto šaltinio, 
žinome, kad jei viena bitė! Atrodo keista kalba. Bet

MARGUMYNAI
Skruzdės yra Stiprio*

tėve.

išaiškinti, kaip bitės tarpu-Į žai nuo tiesios linijos 
savėje “susikalba”, ar tei-į viršaus į apačią) į šoną 
singiau pasakius, kaip jos kokiu kampu

h

atranda kur nors lauke ge- įpratę stebėtojai, pamatę 
ro maisto, (medžių ar gėlių bitelę bėgiojant koriais su 
žiedų ar kito kokio maisto) pranešimu, gali tiksliai pa- 
ji tuoj pat skrenda į avilį ir sakyti, kur ta bitė surado 
“pasako” kitoms ' bitėms, naują maisto šaltinį, 
kur yra gero maisto ir kaip Bitė atradėja, kuri nori 
jį surasti. Kaip ta bitė tą pranešti kitoms bitėms gerą 
padaro ir kodėl kitos bitės naujieną, pasako ne tiktai 
ją supranta? Atsakymas i kokioj pusėj ir kiek toli yra

Žmogus kalba instinktyviš- 
kai savo kūno judesiais, sa
vo veido išraiška ir įvai
riais garsais, kurių jam ne
reikia mokytis, nes tai jam 
yra įgimta. Tuo žvilgsniu 
žmogaus instinkto kalba 
yra toki pat, kaip ir kitų 
gyvių kalba.

J. Sabinskas.

Skruzdėlė yra didelė dar
bininkė. Ji gali nešti naštą 
du kartu už savo sunkesnę. 
Jeigu žmogui, kurs sveria 
175 svarus, uždėtame ant 
kupros 350 svarų naštą, jis 
vargu galėtų paeiti. Bet 
skruzdėlė gana lengvai ne
ša naštą du kartus už save - 
sunkesnę. Bėgdama į darbą 
ir iš darbo skruzdėlė pada
ro labai ilgas keliones. Jei
gu imti pagal skruzdėlės ir 
žmogaus dydį ir palyginti 
jų padaromas keliones, tai 
žmogus turėtų padaryti per 
dieną 21 su puse mylią lce- 
lio, eidamas į darbą ir iš 
darbo, ir tik tada jis susily
gintų su skruzdėlės padaro
ma kasdien kelione.

William Beebe rekordą, 
kuris 1934 metais nusileido 
2,028 pėdas į juros gilumas.

Prof. Piccard brolis A- 
merikoje rengiasi greit'kil
ti su balionu į stratosferą, 
o -brolis Europoje leisis į 
jurų gelmes.

San-Marino Bėdoje

Netoli Adrijos juros, Ita
lijoj, prie Rimini miesto, 
randasi mažiukė San-Mari
no respublika, kuri gyvuo
ja rainiai jau 1,600 metų. 
Praeitame kare pro tą ma
tikę respubliką praėjo bai
sus karas ir vieną kartą 
amerikiečių orlaiviai ją 
skaudžiai subombardavo.

Dabar San-Marino res
publikos vadai prašo, kad

yra labai įdomus
Kad išaiškinus bičių kal

bos paslaptį stebėtojai pra
dėjo bites žymėti, kad jas 
galima butų atskirti vieną 
nuo kitos. Bites galima pa
ženklinti įvairiais dažais.“ 
Pavyzdžiui, jei paženklin
sime bitelę, kuri atrado kur 
nors gero maisto, ir paskui

maisto, bet ji pasako tiks
liai, kokiuose žieduose to 
maisto reikia ieškoti! Apie 
tą ji pasako ne savo kūno 
judesiais, bet kvapu. Mat, 
bitės turi gerą uoslę. Jei

Duokim Pagelbą
BALF PARAMA IŠGEL
BĖJO NUO SKURDO. 
SUSTIPRINO LIGONIŲ 

VAIKUČIŲ JĖGAS

Skruzdėlės yra geros dar* Amerika atlygintų jiems 
bininkės. Kai kurios skruz- bombų padarytus nuosto- 
dėlės lipa į medžius, kapo- liūs, nes kitaip ta respubli- 
ja lapus į mažas dalis jr ka begali išsimokėti ir ne- 
gabenasi juos į namus. Vie-' gali atstatyti griuvėsių, 
nas stebėtojas sakosi sėdė- /SarbMarino respublika 
jęs valandų valandas. bųttfri 38/ketvirtaines mylias 
medžiu, kada skruzdelės ploto; ir '14,000 gyventojų, 
kapojo lapus ir niekada;h#Jf yra; ’ nepriklausoma ‘ - 

BALF (Vienas lapo gabalėlis šėria***'“'“'1*-
žemyn. Kada • dvi

Iš ją nieko nepadarysi.
—Na. tai kaip tu rokuoji,Įstebėsime per stiklines du-

—Labas rytas, 
kur taip žergi?

—Pas graboriu buvau. Maike, ar lietuviai' yra ap-l reles, ką ta bitė parlėkusi i
. . . » • gy 9 1 1 O * * J * 1 * * * _—Ar jau mirti manai? 

—Ne, Maike, mirti aš da
šviestas narodas, ar ne?

—Ir taip ir ne, tėve. Yra
nenoriu, ale tarp lietuviškų tautų, už kurias lietuviai 
graboriu prasidėjo failas, stovi daug aukščiau savo 
tai nuėjau pasiklausyti, dėl kulturingumu; bet yra ir to
ko jie , susirokavo. Sakau, kių, kurios stovi aukščiau 
jeigu užfundysit, tai pada- už lietuvius.
rysiu parėtką ir bus šventas 
pakajus.

—Tai kogi jiems truks

—Valuk mano razumo,

avilį daro ir kaip ji prane
ša kitoms bitėms gerą nau
jieną, tai galėsime išaiškin
ti, kaip bitės savo tarpe su
sikalba. Stebėjimai parodė, 
kad bitė parlėkusi su gers 
naujiena, pirmiausiai ati
duoda atsineštą maistą bi-

jau
Šiomis dienomis BALF I vienas lapo gabalėlis neįiu-i 1,^00 metų. Joje gyvena 

bitė atradėja parsineša su Valdyba gavo iš Vokietijos'krito žemyn. Kada- dvi italai. Svambiausios tos res- 
savim maisto ir nori ki-( Amerikiečių Zonoje įvyku-'skruzdėlės darbininkės lą* publikos pajamos yra iš tū
toms bitėms pasakyti, kad šio Lietuvių Raudonojo pą karpo, jos turi vieną pa-rištų, ' kurie lanko jos gra- 
ji surado naują maisto šal- Kryžiaus Skyrių atstovų! dėjė ją, kuri daboja; kad' ąt^ -atkalnės, ir iš paštų 
tinį, tai ji parsineša su su- suvažiavimo laišką, kuria- kirptas lapo- gabaliukas pe- ženklelių, kuriuos ta res- 
rinktu maistu ir kvapą tų me reiškiama padėka už nukristų žemyn. Ir getai publiką - spausdina ir par- 
žiedų, kuriuos ji lankė. Pa- BALF teiktą ir teikiamą daboja. : c. duoda (“užsienius filatelis-
gal tą kvapą kitos bitės, ži- paramą. ‘j ---------------—Respublikos sostinė
nodamos į kokią pusę irt Tremtinių padėkos laiš-i Ka* Yra “Biliona*”yra San-Marino miestelis,
kiek toli lėkti, suranda nau- kas geriausiai kalba, kaip! ------- ■■— ' : kariame gyvena pusantro
ją maisto šaltinį ir pradeda skubi ir būtina yra BALF i Dabar dažnai girdime tūkstančio žmonių. San-Ma- 
darbuotis. parama. kalbant apie “bilionus”. A-jriup respublika sakosi esan-

vaike, tai lietuviai yra geri tems darbininkėms, kurios 
žmonės, ba ženydamiesi t iš parneštų žiedų sulčių ar

ta? Ar negana žmonių mir- Lietuvoje neina pas zemskį(kitokio maisto daro medų
šta?

Štai tremtinių žodžiai:
Mes, Lietuvos Raudono- ’ jį“a

Apie Gyvių “Kalbą”
Bičių laiba nėra išmok-'. nauaono-

ta. Kiekviena suaueusi b.tė 1? Kryžiaus Amenkiecių

merikos valdžia tari • bilio-, ti “seniausia ir mažiausia 
ninį biudžetą, Amerika sJcq-< valstybė” Europoje. 

ir duoda užsieniam**
suaugusi bitėJ° ^menKiecių “bilionus dolerių”Apie Bi

tą kalbą moka, nes ji yra ?01?. s skynų pnTjumnkai ir,iioną visi girdime, bet kąs 
jSi įgimta, žmogus kalbėti •£* ^'•tai ™ bilTonas. ne visiem
išsimoko, jis turi mokytis ,an(J^o mžn_ %^7dms^; yra aišku. _ Paimkime

JUOKAI
.ar vašką. Kaip tik parlėkusiar staršiną šliubo imti. .

—Taip. tėve, iki šiol nei-,bitė atiduoda savo naštą, ji 
tai. katras iš jų geresnis ka- davo, bet pradės eiti, nes ir tuoj pradeda šaukti kitas 
talikas. Lietuvoje jau įvesta civilinė»bites lėkti su ja jieškoti

—Man rodos, kad dėl to metrikacija. maisto. Tą ji daro dvejopu
jiems peštis nevertėtų. ;• —Nausa. to nebus. Lietu- budu: ji arba pradeda bėg

ti į ratą, arba ji bėga ko-

-Snnras. Maike.—--------------- eina uz a i_ A*”****<4
Nori Susipažinti_ I\V-

—Gal tau taip rodos, va yra katalikiškas kraštas 
Maike, ale taip nėra. Vie- ir jokie bedieviai tenai šliu-Į riais kraipydama savo pil
nas graborius apsiženi’o bų nepakasavos. Greičiau,vą. Kai bitė bėga į ratą 
ant korto, nėjo pas kunigą patys šliuptamiai galą arba pradeda šokinėti ko- 
šliubo imti. tai kiti dabar gaus. Jų pravadyrius Šliu-iriais kraipydama uodega, 
sako, kad jis negali katali- pas bedievybę beskelbda-• greit

VI maigiu;? II iuii E5IIIUI\- vislią uuiviia uvrr i iiiviito

ti žodžių reikšmę. Gyvulių, . * f geresnio sa?o tau" lerių” ir Paaiškinkime ką lektoriaus ofisą įėjo mažas 
paukščių h vabzdžių “kai- g 5• - tas reiškia. ‘ ‘ '
ba” yra instinktyvė, įgimta. L. C P°S Jaucla-j jeį vaikui, 8 metų am-
Mokslininkai vra darė dau. n?e.S los paieigos savo tau- giaus, duotume darbą skai, 

vardu pasveikinti. tyti ’idabrinios dol^ius ir 
pavestame jam suskaityti

paskui ją pradeda
kų laidot, ba paniekino ka- mas jau susilaukė smerties. Įbėgti kitos bitės ir kai ių 
talikų bažnyčios zakonus. v; susidaro didesnis būrelis.
Taigi dabar reikia juos su- šj Di , Dj sn va|stv. vadove išlenda is avilio ir

ead-vį . , . , bės tvarka neturi nieko akre"dĮ Pne 1a?asto. ma'?-
—Tai nesunku padaryt, ben(j,a to. Paskui ją lekia visos bi-

tėve. Žmonės šviečiasi ir se- _ tll , „t Į tės. kurios stojo su ia kar-
novimų papročių įssizada. ĮUrį? tu i ta keistą šoki. Bet ki-

. Bažnytiniai šliubai laikui vra „isv,, tos bitės neseka vadove,
bėgant visai išeis iš mados. Jos visai savarankiai suran-

Mokslininkai yra darę dau 
gybę bandymų su įvairių v/
gyvių “kalba” ir visi jie su- .. vadovybę, __ _____
sižino savytarpėje garsais ir ° Pf€r 11, vieną bilioną dolerių, taiarba kūno judesiais, kurie v -s brangius tautiečius, jį
nčm išmokti bet yra įgimti K^/^Tai^^................ '

tiečių

—O ką tu žinai, kad ne- 
l: turi?

—Tas vra aišku iš to. tė
ve. kad kiek vieno i valstv- 

—Tas nogut, Maike. Kas bėj vis kitokia tvarka. Je’- 
ženijasi ant korto, tas pa- ru ją diktuotų Dievas, tai ji ras maistas- 
pildo nečystatos grieką. visur butu vienoda. Dabar 

—Tokiom pasakom, tėve, ei ią nustato patys žmonės, 
dabar jau niekas netiki. Ir iie nuolatos ją keičia, ge- 

—Kaip tai netiki? Visas rina. Tas ir parodo, tėve. 
svietas tam tiki, tik čia A- kad Dievas nieko bendra su 
merikoje žmonės pasileidę, tuo neturi.
Čia ženijasi ant korto, kad —Maike, tu turi mistei- 
paskui galėtų gauti divorsą. ka. Gal* policiia ir nežino 
Vieną dieną apsiženijo, ki- Dievo valios, ale vistiek že- 
tą dieną paima divorsą, o nybos yra nuo Dievo duo- 
trečią dieną vėl ženijasi. tos. Šliubas yra moterystės 
Na. tik tu pamislvk, į ką tai sakramentas, o sakramen- 
padabna, kada vienas vyras tus įvedė pats Kristus. Sy! 
da gyvas, o jo boba jau su —Tėvas klysti. Aš esu
kitu zilioja?

—Nieko nepadarysi, tė-
pcrskaitęs daug knygų apie 
Kristaus gyvenimą ir jo

ve. Jeigu poroje gyvenimo mokinimus, bet niekur nesu 
nėra, tai geriau atsiskirti, radęs io pasakyta, kad po- 
negu nuolatos bartis, peštis rai susituokti yra reikalin- 
ir sveikatą sau ardyti. Juk gas kunigo šliubas. Taip 
ir patys katalikai sako, kad pat niekur nėra Kristaus 
toks gyvenimas, tai praga- į asakyta ką nors ir apie 

* ras. sakramentus.
—Jes, vaike, \ aš atsimc- —Na, tai pasakvk. kain

nu, kad ir Lietuvoj taip sa- sakramentai atsirado?
kydavo; tik sakydavo 
pragaras, ale pekla

ne —Visus sakramentus iš-

da tą vietą, kur randasi pro.
Joi bitė vado

vė ir visai nelekia su ki
tomis bitęmis, jos 
suranda vieta. kur maista<
randasi. Reiškia, parlėkus 
bitė pasako kitoms ne tik 
tai. kad kur tai 
maisto, bet nurodo ir vietą 
kur tas maistas randasi.

Jei atrastas maisto šalti
nis yra netoli nuo avilio 
(maždaug apie 100 jardų 
ar arčiau), tada bitė atra
dėja paskelbia apie tai bėg
dama į ratą. Bet jei maisto 
šaltinis yra toliau, tada bi
tė atradėja bėga koriais 
kraipydama savo uodegą. 
Juo toliau yra maisto šalti
nis, juo lėčiau bitė kraipo 
savo uodegą: juo arčiau 
tas maisto šaltinis randasi, 
juo tankiau ji kraipo uode
gą bėgdama. Patyrę stebė
tojai, skaitydami kiek kar
tų bitė kraipo pilvą bėgda
ma koriais, gali pasakyt’

^BeU^kada ir kiti gv-'?.ėkoti už Sausi3 ir ža
viai mokosi savo “kalboj. Param*; kl’rios iš BALF 
Taip yra su paukščiais. Gai- esame susl^aukę- 
dūkai, užauginti taip, kad1 Jūsų broliška parama ir 
jie negirdi gaidžio giedant, lietuvišku duosnumu išties- 
irgi moka giedoti, bet daug ta ranka išgelbėjo ne vieną 
blogiau, negu gaidukai už- iš visa naikinančio skurdo, 
augę tarp suaugusių gai- nušluostė ne vieną vargo ir 
džių ir iš jų išsimokę giedo-(skurdo ašarą, sustiprino li
ti. Žvirblys, auginamas tarp gonių, senelių, invalidų ir 
kanarkų. bando giedoti, vaikučių jėgas išlikti ir ko- 
kaip kanarka. Tas jam iš-' voti už savo egzistenciją 

visvier ejna biOgaį bet jis stengia-,bei pridavė jėgų, kad ias 
si pamėgdžioti kanarkas. galėtume panaudoti visų 

bendrajam tikslui — Lietu
vos nepriklausomybės ir 
laisvės atstatymui.

bą atlikti?
Jei astuonių metų ber

niukas pradės skaityti bi
lioną dolerių, jei jis dirbs 
po astuonias valandas į die
ną ir kas minutę skaitys po 
šimtą dolerių, tai jis ditbs 
iki sulauks 80 metų am
žiaus ir tai dar bilžono do-

. r , atsisėdo ir pradėjo 
šypsotis žiūrėdamas į visus 
iarbaUtojus. Vienas tarnau
tojas jį paklausė:

—Kuo galime tamstai 
patarnauti?

niekuo, nič niekuo, 
-^-ateakė malonus žmogus. 
—Ąš tik užėjau asmeniškai 
susipažinti su žmonėmis, 
dėl kurių aš per visus metus 
sunkiai dirbu...

• Abidvi Tokio*
Du,-jauni vyrai grįžta na 

mo. Staiga vienas sako: 
lerių nebus baigęs skaityti.. I —Palauk manęs, aš užei-

skaitytojas,siu į krautuvę nupirkti ma
no žmonai adatų.

—Tu esi laimingas, — 
atsiliepė antrasis vyras — 
mano žmona adatos ir į

galvojo kunigai, tėve. Ir tai maždaug kiek toli_ . nuo avi-
—Kultūringi žmonės jau buvo padaryta jau daug lio Tandasi bitės atrasta? 

išmoko nuo tokios “peklos” šimtu metų po Kristaus. maisto šaltinis. Taigi, dė; 
apsisaugoti, tėve/ Jie įvedė —Tai tu rokuoiu! Maike, tolumo aišku. Bet kaip s’ 
divorsus. Kai tik sue”vpnt< kad man nebūtų iokio grie- kryptimi? Kaip bitės žino 
negali, ima divorsą. Paskui ko, jeigu aš apsiženvčiau į kurią pusę lėkti maistf 
gali vesti ar tekėti iš na” o. ant korto su gyvanašle? ieškoti?
Ir kunigas čia visai nereika- KT- --Ne. tėve, grieko nebus; Bitė atradėja nurodo ki- 
lingas. Leidimą tuoktis A- tik apsižiūrėk, kad ji ture- toms bitėms ir kryptį, ku
merikoje duoda ne bažny- tų divorsą. rioj maisto šaltinis randasi
čia. bet valstybė. Taip pat —Na. tai denkiu. Maik. Ji tą daro bėgdama koriais 
ir skirtis leidžia ne kunigas, už tokia rodą. Dabar aš ei- žemyn ar ankštyn* arba is-
bet teisėjas. Gal tau. tėve, siu pasišnekėti apie tai su trižai korių žemvn ar aukš
tas ir nepatinka, bet Ameri- zakristijonu. Gud bai! tyn. Jei bitė bėga koriais 
koje tokia tvarka ir prieš —Iki pasimatymo, tėve! tiesiai į viršų

Kanarka, auginama tarp 
lakštingalų, bando giedoti, ’ i a n-pro j^p ]ak§tjngaia Visų gud
riausias pamėgdžio t o j a s 
“svetimos kalbos” yra pa
pūga, kuri net išmoksta tar
ti ir žmonių kalbos garsus.

Bet pavyzdžiai su paukš
čiais yra išimtis. Gyvulių 
“kalba”, ar ji reiškiama 
garsais ar kūno judesiais, 
yra instinkto kalba, o ne iš
mokta. Beždžionė, augina
ma vienų viena, suaugusi 
visai nesiskiria nuo kitų 
beždžionių savo • “kalba” 
arba savo jausmų, džiaugs
mo, išgąsčio, pasitenkinimo 
ar alkio išsireiškimu.

Ar gyvuliai gali išmokti 
suprasti žmogaus kalbą? 
Daugelis sako, taip. Pavyz
džiui, sako šuo išmoksta su
prasti savo šeimininko žo
džiui. Tikrenybėj taip nėra. 
Šuo išmoksta atskirti žmo- 
'’ausu balso garsą ir išmoks
ta suprasti, ką koks garsas 
reiškia ir žino. ko laukti iš 
kokio garso. Jei šunini gra
sinančiu balsu sakyti “še

Jūsų parama dar tamp
riau surišo mus į vieną lie
tuvišką šeimą. Per Jūsų au
kas mes jaučiame ištiestą 
brolišką ranką mums į var
gą ir skurdą patekusiems, 
iaučiame plakančią ir my
linčią lietuvišką širdį. Mes 
savo likiminėje kovoje ne
pasilikome vieni.

Lietuviški ryšiai, taip rea
liai ir tampriai sustiprėję, 
teikia mums vilties, kad 
bendras darbas ir bendra 
kova bus apvainikuota lai
mėjimu — Lietuvos laisvė? 
ir nepriklausomybės atga
vimu.

Jūsų duosnumas ir musų 
vargo bei skurdo atjauti
mas padeda mums nešti 
sunkią visų nekenčiamo 
tremtinio dalį ir teikia vil
čių, kad ir ateityje jūsų pa
rama nenutems, Jūsų' jaut
rios širdys neatšals, o mes 
ir ateityje susilauksime vis

kaulą”, jis manys, kad ji (labiau reikalingos pagal-i

galės suskaityti per metas 
iki 14 milionų dolerių, o ba
lionas dolerių yra tūkstan
tis milionų. Todėl suskai- 
tymas vieno biliono do-: rankas neima, 
lerių butų labai ilgo am-' —Tu apsirikai, manoji 
žiaus darbas. *ir^i niekada nieko nesiuva.

Bilionas yra daug pinigų. As tik norėjau nupirkti 
Iš to aišku, kiek kvaili yra adatas musų fonografui...
“Vilnies” rašėjai, kurie, ---------
skelbė, kad Amerika duos
Korėjai “60,000 bilionų”. 
Tie rašėjai visai neįslvaiz
diną, kas tai yra bilionas.

Į Juro* Gelme*

Belgų profesorius A. Pic 
card, brolis profesoriaus 
Piccard Amerikoje, tari pa
sidirbęs aparatą leistis į ju
ros gelmęp- Jis nori nusi
leisti labai giliai į juras Ir 
tyrinėti gelmių gyvius. Prof. 
Piccard leisis į juros gel
mes netoli Afrikos pakraš
čių. Jo aparatas yra dide
lis plieno balionas su lan
gais stebėti juros gelmes, 
su oro atsarga ir su prietai
sais, kad balionas galėtų 
grimsti ir iškilti pagal norą.

Prof. Piccard mano, kad

Nėra Pagelbos
Tarnautojas ateina į dar- 

!* visada vėlai. Bosas daug 
kartų jam praleido pasivė
lavimą, bet vieną kartą ne
iškentė ir sako:

—Klausyk, aš tau nese
nai padovanojau laikrodį 
žadintoją, kodėl tu jo ne
užsuki eidamas gulti, tai 
nepramiegotumei.

—Aš jį užsuku kas vaka
ras, — atsakė tarnautojas 
—bet nelaimė yra tame, 
kad jis rėkia tada, kai aš 
miegu, o todėl aš jo negir-J v • * 0dziu.

Ginčą* Dėl Algos
Pas farmerį atėjo vienas 

išdvkęs miestietis jieškoti 
darbo. Farmeris sutinka jį 
samdyti, bet miesčionis nori

iis galės nusileisti 13,002’^ alg°S’
ir sumuštipėdų į gilumą todėl klausia farmerį:

—O kiek man algos mo
kėsi, bose?

nori mušti. O jei maloniu bos. Musų akys nukreiptos1 Pagelbą tremtiniams pra-( —Mokėsiu tiek, kiek tu 
balsu grąsysi iį mušti, jis tik į jus. , šom siųsti per BALF centrą busi vertas—atsakė farme-
manys, kad jį nori paglos- Teesie amžina musų pa- šiuo adresu: United Lith- ris.
tyti. Iš to se^a. kad š”o dėka BALF ir jo darbuoto- uanian Relief Fund of A-' —0 ne,—atsakė miestie-
atskiria žodžių prasmės, bet jams bei rėmėjams už pra- merica, Ine. 105 Grand st.,' tis—aš už tokią pigią algą

kraipydama girdi garsą ir pagal tą gar- eitį ir ateitį.” Brooklyn, N. Y. nesutinku pas tave dirbti
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Japonai Rusijoj

taip nesumušė niekada. O aukš
tesnio luomo žmonės,—ir prie-' 
šai — mane pasitikdavo man
dagiai.

Į Jūsų laišką buvau manęs |
Į Francijos Streikas Baigėsi atsiliepti, sulaukęs tai, kas ten 

Aliantų štabas Japonijoj! Francijos gelžkelių strei- minėta. Ir vis teko dar atidėti 
skelbia, kad dar vienas mi-.kas tęsėsi šešias dienas ir rašymą. Visokie skubus reika- 
lionas su viršum japonų1 pasibaigė susitarimu. Vai- lai taip privertė. Bet šiandien 
randasi Rusijoje ar rusųidžia sutiko pakelti darbi- turiu rašyti. Gavau Jūsų siun- 
okupuotuose Tolimųjų Rytų įninku uždarbius. Komunis-
kraštuose. Vien Sachaline' 
ir Kuriluose dar yra apie 
900,000 japonų, o kiti yra 
Mandžurijoj. Daug japonų 
dirba rusų prievartos darbo 
stovyklose.

tinį. Nors jis buvo kiek suga- 
tams nepavyko streiko pa- dintas, bet dovanos visos man
versti į politinį, bet streikai 
gelžkeliuose ir kitose įmo
nėse labai sunkina Franci
jos ekonominę padėtį.

Bulgarijos Juokdariai
Bulgarijos komunistų val

domas parlamentas nutarė 
išmesti iš parlamento 23 
valstiečių partijos bendra- 
keleiviškus atstovus. Bet

Molotovas Kaltina
Rusijos užsienių reikalų 

ministeris Molotovas pa
siuntė griežtą atsakymą 
anglams dėl Vengrijos įvy
kių ir sako, kad Anglija' parlamentas kartu nubal- 
bando kištis į Vengrijos vi-'savo, kad valstiečių parti- 
daus reikalus. Rusija to ne-! jos atstovai “patys pasi
gali pakęsti ir jokių žinių traukia iš parlamento”, nors 
apie savo agentų pervers-,tie atstovai protestavo, kad 
mą Vengrijoj anglams ne- jie nenori trauktis, 
duos.

Sako, Baust Wallace
Kongresmonas Meyer iš 

Kansas reikalauja, kad
Amerikiečių Išlaidos

Amerikos gyventojai kas
met išleidžia 7,900,000,000 Henry Wallace butų trau 
dolerių alkoholiniams gėri- kiamas į teismą, kaipo 
mams, $3,000,000,000 —ta- “piktas įrankis tų, kurie no

yra tekusios: riešutų didžių ir 
mažų, pupų, migdolai, razinkai. 
Sakau širdingai ačiū! Vokieti- 

jjoj visi lietuviai bičiuliai labai 
manimi rūpinasi ir man sutei
kia, kas jiems galima, kad kū
nelis vėl Įgijo jėgų. Bet dabar 
iš Jus sulaukiau ir dar neturė
tų dalykų, kurie labai yra man 
tinkami. Kaip jau aš išrodau 
matysite iš įdedamos mano 
nuotraukos. Jaučiuos vertingas, 
nors kalbama, kad lietuviai visi 
bus iškeliami į Angliją. Norė
čiau šičia pasilikti, kol sužino
siu, kad butų ten man patogi 
būva ir netektų vargti stovyk
lose. Nebeišgalėčiau. Tai jau 
verčiau šičia atsiskirčiau nuo 
žemiško gyvenimo. Bet kol gy
vas dirbčiau, apsireikščiau; gal 
derėtų tai žmonių gerui.

Ir dabar sveikinu dėkingas 
Jus, kuris man ir padedat dar, 
kad galėčiau gyventi ir dar
buotis.

Tegul Didysis Slėpinys, Am 
žinoji Meilė it Malonė, dangiš-

GELŽKELIO STOTIS PO SPROGIMO

Palestinoj žydai teroristai išsprogdino Ramleh gelž- 
kelio stotį. Paveiksle matyti, kaip atrodo ta stotis po 
bombos sprogimo. Ramleh mieste gyvena apie 10,- 
000 gyventojų ir visi jie yra arabai. Laike sprogimo 
vienas žmogus buvo sužeistas.

toja Ona Zulionaitė; naš- Parsiduoda Parma 
laicius Mamertą Klevicką ir
Enriką Gorodecką laikinai 
globoti pasiėmė U. S. Com
mittee for European Child- 
ren.

Paieškom Pirkti Namą ar Far- 
mą netoli nuo Miami, Fla. Ma
lonėkit parašyti. (25)

AMELIA LAUK 
R. D. 1, Sellersville, Pa.

PARSIDUODA NAMAS

Parsiduoda Farma ant kieto 
vieškelio ir busų linijos netoli 
Worcester. 217 akerių žemės 
įskaitant vaisinį sodną ir dar
žus; prie upelio. Aštuonių kam
barių namas, naujas tvartas 
talpina 40 galvų bandą; tekan
tis vanduo ir elektra. Geros 
pajamos iš pienininkystės. Kai
na $10,800 be galvijų, $5.000 
reikia grynais pinigais. Galima 

įpirkti ir su gyvuliais bei visa
Parsiduoda namas 4 šeimy- padarine. Parsiduoda dėl se

noms gyventi, garu apšildomas, natvės. Prašome rašyti, (27)
maudynės, netoli nuo Sea Side, 
Park Bridgewąter, Conn. Kaina 
$5,000. Reikia $3,000 grynais 
pinigais, likusius ant mortge- < 
čio. Rendos į mėnesį $75. Ge
ras. drūtas namas ir invest- 
mentas. Kreipkitės pas: (26)

J. Cesnutis,
206 Main st., Derby, Conn.

John Katunas 
Wachusett Street,'

Holden, Mass. 
Tel. Holden 2051

PARSIDUODA

PAJIESK0JIMA1
Paieškau savo pusbrolių Jur

gio Kairio paeinančio iš Einiš- 
kių kaimo Raudėnų par. ir An

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

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

Miami si, Fla.

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol

tano Kairio paeinančio iš Patei- neįsisteigs Diėvo Karalystė

bakui, $5,800,000,000—pra- ri sunaikinti Ameriką”. At- 
mogoms. Sveikatos palai- stovų Rūmuose tas kongres- 
kymui jie išleidžia tiktai monas klausė generalinį 
$4,600,000,000. Iš tų “svei- prokurorą, kada jis trauks 
katos pinigų” daktarams Wallace į teismą, bet atsa- 
už patarnavimus tenka kymo negavo.
$1,300,000,000. • ---------

---------- Kinija Bando Gintis
Churchill Serga Kinijos vyriausybė pa-

Karo metu Anglijos va- siuntė į Sinkiang provinci-
das, Winston Churchill,' ją, kurią užpuolė mongolų
praeitą sąvaitę buvo sun-; ir rusų armija, savo krašto pamax:an “Tėvvnėi” Dr 
kiai apsirgęs jam daryta
ligoninėj t,likimo operai- Pa Chung-hs». kad 31s ban-. perekaičiau. Tas mane
ja. Dabar praneša, kad 72 dyta atstotyti “°";ltaip sujaudino ir nejuėio-
metų amžiaus, ligoms jau gol ja arba organizuotu .Pa užtemd8 akis.

joj, bet ir musų širdyse se- Pakalniškis, pilietis; Dr. 
nelis Vydūnas jau sukurė;Tadas Savickas su sesere 

v.„..fe.^jSau amžiną ^paminklą. Jo;Marija ir motina Viktorija; 
koji šventoji valia ir galia bu-j vardą mes gerbsime, kol 'daktarai Antanas ir Janina 

‘ ‘ * lietuviai brangins savo ras-į Sniečkai su sunum Kaži
tiją, o iš Vydūno pavyzdžio mieru; inžinierius Juozą:

na su Jumis ir su Jūsiškiais!
Vydūnas

DĖL DR. VYDŪNO 
ŽODŽIO

pradeda sveikti. Sinkiango gynimą nuo kai-į

Vokietijos Maistas
Per pirmąją birželio mė

mynų agresijos. I
1

Prisimenu 1931 metus, 
kada buvau parvykusi Lie
tuvon. Daktaras Vydūnas-j Pabėgėliai Austrijoj

»vaitę ' 21 Amerikos! Austrijos vidaus reikalų buvo atvykęs iš Tilžės su 
laivas atvežė į Vokietiją ministeris skelbia, kad da-jsavo vedamu “Birutės” cho- 
141 tnkstantį tonų visokio bar kiekvienas dešimtas;ru, kuriam jis tada jau bu- 
maisto badaujantiems Va- Austrijos gyventojas yraĮvo vadovavęs per 15 metų.

“DP”, arba išvietintas žmo- (Birutės choras Tilžėje bu-

nnciA CQUQ CJCJ--

karų Vokietijos gyvento
jams maitinti. Prieš nau ją; gus. Išvietintų skaičius Aus- 
derliu maisto trukumas Vo- trijoj vis dar didėja, nes
kietijoj ypatingai jaučia- daug žydų atbėga į Austri-i kultūrinė organizacija Ma-
mas. ją iš Balkanų kraštų.

' Rašytojo Vydūno Balsas
Vienas žymiausių lietuvių' 

rašytojų ir filosofų, senelis 
Vydūnas, pasiskelbė iš Vo
kietijos. Jo laiškas rašytas, 
dainininkui Rimkui ir pa- 
skelbtas “Tėvynėj”. Laiške, 
jis trumpai papasakoja sa-j 
vo žiaurius pergyvenimus į 
po rusais ir lenkais.

Reikia .pastebėti, kad ra- Į 
šytojas Vydūnas buvo ir 
yra nuoseklus hitlerizmo ir 
visokio nacionalistinio šovi
nizmo priešas. Jis gyveno 
Tilžėje, Mažosios Lietuvos 
kultūros centre. Kai Vokie
tijoj įsigalėjo hitlerizmas, 
jis turėjo pakelti daug per
sekiojimų, jo parašyta kny
ga apie lietuvių-vokiečių 
santykius istorijos eigoje
buvo konfiskuota. O nacių Gyvenimas greitai prašoka, 
“šturmininkai” pakartoti- Stebiuos, kad jau prasidėjo 80 
nai demonstruodavo ties jo metai. Bet senatvė reiškiasi gi
namais Isaip. nors vis dar įstengiu šį-tą

Kai atėjo “išvaduotojai” parašyti ir pasakyti, dagi pa

Ražytojas Vydūnas

Žiauriai primušė. Liūdnas yra kiek nukentėjęs. Buvau už
tai laikas Europos kultūrai, J kurtęs. Keli lenkų kareiviai ge- 
kada tokie žmonės, kaip fi-j gūžės 2 d., 1946 m., baisiai su- 
losofas Vydūnas, turi pa-Į mušė, kaltindami mane bukas 
kelti tokius išsitvčiojimus ir su vokiečiais prieš lenkus atsi- 
išniekinimus. Savo laiške stojęs. Gulėjau penkias dienas
rašytojas sako:

Malonus Prieteliau:
lovoje. Tą patį vakarą dar man 
iš buto paėmė pinigus. Gegužės

tės vienk. Raudėnų parap. Juos 
paieško Ieva Mockiutė-Januš- 
kienė kilusi iš Vazbučių kaimo 
Kuršėnų vai. Jie patys arba 
kas apie juos žino maloniai 
prašomi parašyti šiuo adresu:

Mrs. Eva Jason, - (26) 
161 I Street, So. Boston, Mass.

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

(Skelb. 5-8)

APSIVEDIMAi

Juozas
mes mokysimės, kol lietu-į Steponavičius su žmona; 
viai brangins taurųjį žmo-į inžinierius Jurgis Stulpi

lnas; Pranas Tamkutonis: 
įDr. Juozas Trečiokas su 
! žmona ir sunum studentu

niškumą ir pasiaukavimą.
Anelė Liutkuvienė,
MdgPwater, Mass. —,du“

Skaitytojų Balsai i PARSIDUODA HOTELIS

I Parsiduoda Hotelis su bizniu, 
redak- gar anęj Qrj]i, trijų lubų namas 

su daug kambarių, 7 garažai,
Gerbiama- ^Keleivio 

cija ir administracija.
Kadangi - “Keleivio prenu- ’ vištynė ant didelio ploto žemės.

merata pasibaigia June 23 d. 
tai aš čia jutfffi siunčiu už "Ke-j 
leivį” $6 už dtf-metu.

Laikraštį “Keleivį” aš labai 
myliu skaityti, aš jau skaitau 

vo įkurtas 1895 metais ir pi 16 metu ir man jis geriau 
buvo svarbiausia lietuvių • patinka už visus kitus laikraš

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės be vaikų, kad butų juod
bruvė, linksmo budo, rimta ir tei
singa, be tikėjimo skirtumo, tik ne 

lš Zofija Andrikonaitė paieškau komunistė, įr kad turėtų kiek turto
savo pusbrolių Kazimiero. Jono ir a^a£JT%a*i giE’^
Kajetono Kiaburių, kurie paeina is į* ;at 5..,,, *r
Kauno rėdybos. Kuncagalių sodžiaus. 1 kokl° sv°r,°- .. Avs esu.5§ ™ctų- am"
Jie patys arba kas apie juos žino,'z,aus nas,ys’-1,nksmo budo> tunl* P1
prašome parašyti šiuo adresu: (26) 

Zofija Andrikonytė 
221 Third W. Detroit 1, Mich.

Pajieškau Mikolo Petrausko, kilu
sio iš Svilpikių vienkiemio, o taipgi 
Jono šiapečio ir Jono Balčiūno, kilu
sių iš Užušilio kaimo. Biržų apskri
ties. Yra svarbus reikalas, prašau 
atsišaukti šiuo adresu: (25)

Chris Petrauskas,
9 Kenberma Rd., Dorchester, Mass.

Aš Juozas Gedvilas paieškau 
sesers sunaus Vinco Šukio kilu
sio iš Kauno rėd., Šiaulių apsk.,

nigų, gerų darbą, nerūkau ir nege
riu. Adresuokit: A. B., 636 Broad
vray, South Boston 27, Mass.

Reimatiški Skausmu

i prie vieškelio, prie upės, netoli: Tryškių vai., Taurogėnų kaimo. 
J ežero, gera vieta dėl vakacijų Gal jis yra tremtinių tarpe? Jį 
j ir keleivių, per 17 metų lietu-J patį arba kas apie jį žino pra- 

viai biznieriai. (28) šau atsiliepti šiuo adresu: (25)
United States Hotel 1 Joseph Gadwell

čius. Todėl prašau jį man siun-
žojoj Lietuvoj.)

Lietuvos visuomenė tada 
Dr. Vydūnui suruošė labai 
iškilmingą pasitikimą. Til
žės dainininkai atvyko lai
vu Nemunu, o juos pasitiko 
kauniečiai laivuose ir laive
liuose. Pasitikimo vieta! 
Garliava buvo išsipuošusi, 
kaip didžiausios šventės 
metu. Paskui nuvykome su 
muzika didele minia Kaune 

'į Ateitininkų salę, kur va
kare atsibuvo dainų iškil
mė.

Kada Dr. Vydūnas išėjo j 
ant estrados, jis atrodė lyg 
butų dvasia be kūno, toks 
menkutis ir iš išvaizdos 
silpnas. Bet savo dvasia, 
pasiryžimu ir savo minti
mis tai yra musų tautos mil
žinas, nepailstamas darbuo
tojas. Perstatydamas Til
žės dainininkus jis sakė, 
kad tilžiškiai esą menku
čiai, palyginus su Lietuvos 
didžiaisiais chorais, bet, jis 
sakė, jus turite gerbti Til
žės dainininkus, nes jie yra 
seniausieji lietuviškos dai
nos mylėtojai ir platinto
jai, kurie garsino musų dai
ną dar tada, kada Lietuvo
je nebuvo nė vieno lietuviš
kos dainos centro...

Žiuribt dabar į išvargin
to rašytojo atvaizdą akyse 
stojasi jo sunkus pergyve
nimai. Bet tas senelis nepa
ilstamas darbininkas yra 
pavyzdys mums visiems. 
Tai yra žmogus, kurs be 
kompromisų kovojo visą 
savo amžių ir varė labai gi
lią vagą musų kultūriniame 
gyvenime.

tinėti be pertraukos,
Su draugiškais linkėjimais

Jums visiems.
Mary Barsh.
Detroit, Mich.

redak-Gerbiamas “Keleivio 
toriau ir leidėjai,

Aš sveikinu Jumis velyda
mas Jums daug gera. sveikatos 
ir gero pasisekimo dirbant ap- 
švietos darbą. Aš .iau esu se-j 
nas “Keleivio” skaitytojas, j 
Siunčiu Maikio Tėvui 3 dole-J
rius, tegu bus jam ant tabako 
ir lieku viso gero velijantis 
jums visiems.

Izidorius Baneučius. 
• Chicago. III.

Gerbiama “Keleivio” admi
nistracija.

Prisiunčiu Money Orderį ant 
$10. Malonėkite “Keleiv’įį pa
siųsti tremtiniams, kur jus nu- 
matysite reikalą.

Su pagarba. P. M.
U’aterbury, Conn.

Main st.
Tel. Valatie 13 R.

Valatie, N. Y.

Kaip gaut

daugiau

naudos iš 

TELEFONO 

TARNYBOS

210 State st., Madison, Illinois, 
U. *S. A.

Atvyko M Lietuvių 
iš Europos

Birželio 7 d. į New Yorką 
iš Bremerhaven, Vokieti-', 
jos, atplaukusių laivu SS 
Marine Marlin tarpe 927 
keleivių, atvyko ir 30 lietu
vių, kurių 27 kaipo imi
grantai ir 3 kaipo J.A.V. 
piliečiai - repatrijantai Lie
tuvos kvota pasinaudojo 14. 
Rusijos 11, Latvijos 1, be 
kvotos—L Atvyko:

Inžinierius Bronius Bart- 
kunas. su žm >na; prekybi
ninkas Jonas Bildušas su 

Dr. Vydūnas niekad nesi- žmona ir dviem sunum stu-i

? <

1
štai keli nurodymai kaip gauti iš telefono 
tarnybos ko daugiausia naudos.

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666. Newark 1, 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.

Kantriai skaičiau laišką, ku- 1 d. paėmė visus gerus drabu- 
rį sulaukiau šių metų sausio žius ir paskutinius batus. O ru- 
mėnesio 4 d. ir prisiminė man sai jau seniau buvo man visa 
anie laikai, kai viešėjau PaTan- ką paėmę, net abu laikrodžius, 
goję ir mes vaikštinėjome gi- būtent manąjį ir mirusios ma- 
raitėie ir pajūry, kaip mokino- no gyvenimo draugės kišeninį, didžiavo turtais ir jų nie- dentais Vytautu ir Leonu;
mės ir žaidimų. Tada ir lyg nu- Gaila man ir skaudu, kad laik- kad neturėjo. Bet jis pats Benjaminas Čeponis: Vy-

long, long ago į visokių nelabumų pareiškė, bet tik musų lietuviškoj rasti- vaisa, pilietis;

Kalbėk natūraliai. Kad butum lengvai 
suprastas antran gale, kalbėk prigimtu 
balsu, laikydamas burną arti telefono 
ragelio.

2 Pirma susirask reikalingą numerį. Jei
apie numerį abejoji, pirma pasižiūrėk 
Telefono Knygon. Nereikės tada be 
reikalo šaukti “Information” operator- 
ką ir klaust numerio, kurs yra knygoj.

3 Numerį tark aiškiai... arba atsargiai 
suk skaitlialentę. Kad negauti klaidin- 

' go numerio, sakyk operatorkai skaitli
nes retai ir aiškiai. O jei vartoji skait
lialentę. lauk iki išgirsi “hum”. tada 
atsargiai sukink.

NEW ENGLAND TEIEPHONE t TELEGKAFH COMPANY

I

£ė-

NUO UŽSISEN&IUS1V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenčjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointmcnt. 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 FOOTy su
stabdo džiuvimą odos ir perplysimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos’ var
toti nuo džiustančios ir suskilusias 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių. perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order i 

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

CICERO 50. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th St, Cicero 50, IU.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Vyrai Nurodo Moterims 
Kaip Gauti Vyrą

Rašo Ona Kubilius.
Vyrai sako, kad jiems 

jau nusibodo klausytis mo
terų, o ypač senmergių, ku
rios nuolatos teiraujasi: 
“Pasakykit, kaip aš galė
čiau sužavėti vyrą, sužavėti 
taip, kad galėčiau jam pa
tikti?”

Jos norėtų žinoti, kaip 
jos galėtų gauti “dates”, 
kaip patraukti vyrą prie sa-
vęs, kad jis įsimylėtų ir ap-j'-"* Moteries

[kytojas, o ne mokinys, 
i 3. Moteris neprivalo per
daug gerti svaigalų. Nežiū
rint kiek vyras geltų, ji turi 
žinoti kada sustoti. Vyrai 
dažnai išsiveda moteris no
rėdami patirti jų papročius 
ir charakterį. Taigi, jei mo
teris nori gauti sau vyrą, ji 
privalo mažiau rūkyti ir 
gerti, negu jai norisi. Ki
taip senmergei sunku bus

sivestų.
Vyrai sako, kad šitie1

klausimai, tai amžina mote
riškės tema. Kaip tik mote
ris pradėjusi šiame pasauly 
dūsauti,

gražumas tu
ri! savo vertę, bet jis nėra 
viskas, ko moteriškei reikia 
Daug didesnė moteries ver
tybė yra jos linksmas bū
das, švarumas, mandagu

ji tuojau pradėju- ■ kuklumas kitaiD na- si pinti tinklus ir pinkles, J *“±1^ T/JRsakius, perdaug neplepėti 
apie kitus žmones, laikyti 
savo liežuvį už dantų.

Jeigu ji prisilaikys šitų 
keturių taisyklių ir prisitai
kys prie gyvenimo, tai vy
rą gauti jai nebus sunku; 
senmergių skaičius pasau
ly žymiai sumažės ir atei
tyje jų visai nebus.

Tai yra vyrų nuomonė 
apie moteris.

KELEIVIS, Su MSTSN

MOTERIŠKĖ NUŠOVĖ UŽRUOLIKĄ Iš Saulėtos Floridos
KAIP AUGINAMI ORAN- Jie auga kaip Lietuvoje ar- 

ČIAI IR MELONA1. i buzai. Jų virkštys ilgos, iki
--------- 112 pėdų. Ant virkšties už-

Parašysiu čia kaip yra auga po 4, 6 ir daugiau me- 
deklamuojame, dainuoja- auginami orančiai ir melo- lionų. Pradėjus jiems augti, 
me, vaidiname ir šokame, nai (\vatermelons). juos apkaupia ir pripurkš-
Laisvesniu laiku ir paspor-i Orančio sėklą pasodinus,1 čia nuodais, kad vabalai jų 
tuojame. Jaunosios lietu-'reikia laukti metus laiko iki nesuėstų. Purkštimas kai- 
vaitės mokomės rankdar-! užauga 5—7 colių diegas. J nuoja apie $275.

• bių, lietuviškų raštų juostė- Tada jį iškasa ir sodina į! Melionus pradeda sodin- 
' les austi bei* mergsti. Tai kitą vietą, kuri yra paskirta ti jau sausio mi 

u -.- : orančių sodui. Diegą paso-;gegužės mėnesio
dinus, reikia laukti 3—4 
metus, iki jis užaugs iki

gimtųjų namų, pievų, sodų žmogaus aukščio. Tada jį melionus par duoda 
ir laukų. ‘ ~ ~ il“ "x

nųs savo tėveliams, moky
tojams bei auklėtojams, 
kad jiems palengvintume 
sunkų mokymo ir auklėji
mo darbą ir patys geres
niais lietuviais išaugtume. Į 
Mes lavinamės. ir kultūri
niame lietuviškame darbe:-

kad galėtų pasigauti sau 
vyrą. Ji, esą, rūpinasi tuo 
nuo Jievos laikų.

Vyrai mano, kad nežiū
rint ką moteris beveiktų, 
kokia karjera ji besiverstų 
ji visados svajoja apie ište
kėjimą, apie vyrą, kuri ji’ 
galėtų vadinti “savu;” nes 
moteris, susilaukusi pusės 
savo amžiaus ir neištekėju
si, nėra ragavusi pilno gy
venimo skonio. Taip galvo
ja vyrai.

Toliau jie mano, kad iš
tekėjusią moterį jie visados 
ir visur gali atskirti nuo 
senmergės, nes ištekėjusi 
moteris, žiūrint jų akimis, 
visados išrodo gyvenimu 
patenkinta, pilna gyvumo 
ir žavingumo, kai tuo tarpu 
senmergė jiems išrodo gy
venimo nuskriausta, nepasi
tenkinusi.

Taigi vyrai pataria neiš
tekėjusioms moterims ne
klausinėti savo bobučių ar 
mamyčių, kokiais budais 
gauti sau bernužėlį. Esą, 
vyrai gali ši klausimą iš
spręsti daug greičiau ir 
lengviau, nes jie geriausia 
žino, kokia moteris jiems 
geriausia patinka.

Ir štai kas jiems išrodo 
geriausia:

1. Moteris turi būt kukli 
ir mandagi.
' 2. Vyras nemėgsta tokios 
moteries, kuri nori jį mo
kinti ir ant kiekvieno žings
nio kalba jam, ką jis turi 
daryt, ko nedaryt. Todėl 
moteris ar mergina, kuri
nori pasigauti sau bemužė- mas, moteris vėl atgauna 
lį, tenesitiki sužavėt jį per- savo moteriškas formas, ta- 
dideliu savo žinojimu. Vy- čiau barzda jau nepra
ras nori būt moteriškei mo- puola.

KETVIRTA PORA DVINUKŲ ŠEIMOJE

Los Angeles gyventoja Mrs. Ginerva Knight, 18 me
tų moteriškė, nušovė savo garaže Thomas Housos, 
kurio lavoną apžiūrinėja Los Angeles detektivas, 
C. C. Forbes. Mrs. G. Knight sako, kada ji parvažia
vo vėlai namo, ji rado garaže Thomas Housos, kurs 
norėjęs ją užpulti, bet ji paleido į jį šūvi ir užmušė 
vietoje.

I.l.aK 
TAIS

- MOTERIMS KAR- 
AUGA BARZDA?

Šiomis dienomis chica- 
gietis Dr. A. S. Tulsky ra
portavo Amerikos Daktarų 
KrU^triiai kad vięnai in na
ci j en čių. viduramžei mote
riškei, išaugo didelė barzda 
ir rankos sukietėjo kaip 
pas vyrą.

Daktarų Kolegija išaiški
no, kad tai pasidaro dėl 
moteriškų ovarų sutinimo. 
Jeigu tas sutinimas (tumor) 
nėra vėžys, tai jis sveikatai 
nepavojingas, tačiau dėl 
nežinomos priežasties jisai 
gamina vyriškos lyties hor
monus. Paprastai ji atsi
randa pas merginas po 20 
metų amžiaus.

Mergina tada pradeda 
po truputį keistis. Ji darosi 
vis vyriškesnė. Jos kūno li
nijos įgija vyriškų kontūrų. 
Jos raumenys (muskulai) 
darosi didesni ir kietesni. 
Kartais pasikeičia net jos 
balsas, pradeda augti ūsai 
ir barzda.

Kuomet padaroma ope
racija ir tumoras pašalina-

Laiškanešys Charles Cummo New Yorke susilaukė 
ketvirtos poros dvinukų ir džiaugiasi savo šeimos 
padidėjimu St. Vincent ligoninėj New Yorke. Per 10 
metų Cummo šeima turėjo jau keturias dvinukų poras.

jau sausio menesi ir iki 
jie užau

ga. Kam pasitaiko laimė ir 
jie nenušąla, tas ankstyvus 

P°nuplauna ligi žemės ir į i $1.500 ir iki $1,600 už va- 
kelmą įskiepija saldžiųjų' goną. Vėliau pasodinti re- 
orančių šakučių. Už dvejų čiau nušąla, bet tuomet pi- 
trijų metų tas skiepas jau giau tenka juos parduoti, 
pradeda duoti vaisių — iš j Vėlyvesnį eina vis pigyn ir 
pradžios nedaug, bet pas- pigyn: nuo $1,500 nukrinta 
kui vis daugiau ir daugiau, iki $1,200, paskui iki $1,- 
Derlius gausėja per kokius 000, iki $900, $800, $700 ir 
8 metus. Bendrai, juo medis t. t. Rugpiučio mėnesį už 
senesnis, juo našesnis. vagoną melionų ūkininkas 

Bet orančių medžius rei- gauna jau tik $300. 
kia gerai maitinti, kitaip Į vagoną eina 3 trokai. 
pasakius, reikia duoti trąšų. Bet nemanykit, kad pri- 
Pavyzdžiui, 52 akrų sodui krauna pilną vagoną, nuo 

dūliai į mus prasiskverbia • reikia duoti per metus 40 apačios iki viršaus. Ne, pri- 
ir pro tirščiausias ūkanas, ir tonų trąšų, o tona kainuoja deda tik 4 eiles, viena ant 

$100. Be to, nuolatos reikia kitos, ir tai skaitosi jau 
arti ir kaupti, kad žolė ne-j “pilnas” vagonas, nors iš- 
užponavotų ir trąšų neiš- tikro būna tiktai pusė. 
čiulptų. Tas darbas pareina
apie $150 per metus. O jei
gu reikia sodą purkšti, gin
ti vaismedžius nuo vabalų, 
tai reikia išleisti apie $500 
kožną sykį. /

Trąšas barsto mašinomis.
Rankomis to nepadarysi.

nustato taip, kad 
medžiams ji

i vis darbai bei užsiėmimai, 
| kurie sutrumpina mums il
gas ir nuobodžias dienas be

Musų tyros ir jaunos šir
dys yra pilnos entuziazmo 
ir jaunatvišku užsimojimų. 
Tik jus, suaugusieji, į musų 
jaunas širdis sėkite gerą 
sėklą, duokite gerą pavyz
dį, mokykite taurumo ir pa- 
siąukojimo, o tada mums ir 
užaugus nestigs ištvermės 
dirbti bei aukotis Lietuvai. 
Lietuvos laisvė ir šviesi at
eitis šviečia mums kaip 
skaisti žvaigždė, jos spin-

tik Lietuvos ateičiai skiria
me savo piimuosius gyveni
mo žingsnius svetimam 2 
krašte.

Iš “Dienos be Tėvynės”.

IŠ KALAKUTIENOS 
RYS “STEIKĄ”

DA-

AUDROS GIESMĖ
i.

Staugia vėjas, audrą varo... ,
Klaikiai rėkauja gaidys...
Kad nemerktų mano baro,
Kas jos siaubą sustabdys!

Ant, kai kur jau driekias ūkas,
Ant, jau dyklaukių keliais *
Tyru dulkės verpias sukas, ,a ■ — — -——
Bastos, skrieja sukurtais...

Štai, jau vėtra gluosnius lenkia,
Dunda ten ir gaudžia čia —
Štai, perkūnas trisyk trenkė 
Ir sutemo, kaip nakčia...

Kas per liūtis! Bet. širdužė,
Tavo baimės neklausys —
Audros tūžta ir išūžia 
Nenaikindamos išsyk...

n.
...Nevaitok. bėduli, kai per tylų šilą,
Tu išgirsi griausmą, kai audrą pajausi,
Nes jos juodas veidas dunkso, bokštais kyla 
Ne prieš tavo lūšną, ne prieš tavo rūsį... •

Štai ji darda ūžia -j— žybtelėjo, dingo, ,
’ Lyg linksmai priminus skurdui tavo; stogo,

Kad ji — rūkas amžių aukuro slaptingo,
Iš kurio ir žemės kibirkštys išsprogo...

Šios pakalnės verge, garbink audros paukštį. 
Kai jo drąsų sparną viesulas pagauna,
Gal tu pats pakilsi į padangės aukštį,
Kur tu vėl atrasi savo širdį jauną...

Tavo vargo daržas — tavo karalystė,
Audros laisvas kelias — žemės tyrų tolis,
Jei tu jos ilgėsies, jei išmoksi drįsti,
Ji ir tavo vargui du sparnu paskolins...

Jurgis Baltrušaitis.

Nuo lauko melionus ren
ka prityrę darbininkai, ku
rie pažįsta, kuris melionas 
nunokęs, o kuris ne. Už 
darbą jiems moka po $1 į 
valandą. Už pristatymą 
melionų į geležinkelio stotį 
čia moka po $10 nuo troko. 
Kaip sakiau, į vagoną eina 
3 trokai, taigi vagoną pri
krauti ūkininkui kainuoja 
$30.

Bendrai Imant, užauginti 
ir nuvalyti 30 akrų plotas 
kainuoja apie $3,000.

| Antru kartu toj pačioj 
,vietoj melionų sodinti jau 

vasario irjnebegalima—neauga. Mia-Tsrazrai niv*_ • _ i . -• •

Texas žemės ūkio mo
kyklos vedėjas Beanblos- 
som sako, kad greitu laiku ašmą 
Amerikoje visi valgys “stei- didesniems 
kus” iš kalakutienos. Kala- duoda daugiau trąšų, ma 
kutą esą galima išauginti, žesniems—mažiau. e 
kaip vidutinę karvę. Dabar i Sudėjus viską krūvon, 52 

* jų niekas neaugina, nes akrų sodo užlaikymas ir 
perdaug didelį kalakutą priežiūra per metus kainuo- 
sunku parduoti. Ja aP*e $5,000.

Steikas iš kalakutienos Floridoj orančių sodai 
busiąs daromas mašinomis. pradeda^ žydėti

’Nulupama nuo kalakuto kovo mėnesiais; vaisiai au-;mj mjeste ankstyviniai me- 
oda, išimami kaulai, ir ta- §'a n' noksta beveik apskri- nonai parsiduoda po $3.50, 
da paukštiena leidžiama tus metus. Jeigu medžiams $2.50 ir $2.00. Vėliau nu- 
tam tikron mašinon. Iš 32 žydint neužeina šalnos, tai pjnga iki 75 centu, 
svarų kalakuto išeina 60 52 akni ' suaugusio sodo, Melionus auginti yra la-
“steikų” po 4 uncijas. galima išrinkti iki $30,000. bai rizikingas verslas. Ma-

Kodėl maltai paukštienai Žinoma, tai ne grynas pel- no žentas šimet turėjo atso- 
jis duoda “steiko” vardą, nas. nes daug pinigo reikia dinti juos‘ du kartu, nes 
mes nežinom. Mums rodos, įdėti į žemę, daug kamuoja anktvvesni nubalo Gi vėlv- 
kad tai turėtu būti kotlie- darbininkai, dėžės ir vaisių vesnius tek? pigTau par- 
tai, o ne “steikas.” ; pristatymas į gelezmkelj. ;duoti gal tik į0 $900 už

Išimtus kaulus p. Bean- 
blossom žada grūsti ir ga
minti iš jų sriubą, kuri bu- 

i sianti prezervuojama ir 
pardavinėjama skardinėse.

Iš kalakutų plunksnų jis $1.56 "už baksą. 
darysiąs papuošalus mote
riškoms skrybėlėms, šluotu- 
kes dulkėms šluostyt, pa
galvius ir kitus dalykus.

Tremtiniu Vaiku 
Balsas

Gražiausias vaikystės die-

rijos. mes savo širdyje augi
name Tėvynės ir artimo 
meilės diegus. Jie, lygiai 
kaip ir gimtinėje, vešliai iš- 
buios ir įaugs i musų jaunas

nas mes, mažieji, pralei. sielas taip giliai, kad jokia- 
džiame toli nuo savo tėvy- gyvenimo klasta, joks prie- 
nės, svetimuose kraštuose, šas jų neišraus iš musų šir- 
Jei suaugusieji kenčia gim- džių. ‘ Me? augame tėvynei 
tojo krašto ilgesio sielvartą, Lietuvai, ruošiamės laisvam 
tai mes šį širdies skausmą savo gimtinės gyvenimui 
dar labiau pergyvename, ateities darbams.
Gyvenimo skausmu ir vy-’,
liaus nepaliestai musų jau-1
nai širdžiai tai pirmas smu- me. krašte vargai n surr - 
gis, pirmosios skausmo die- Į”.31 alP Pat neaP '

tai susispaudę, trūksta šiltų 
drabužėliu, apavo. Lietuvo- 

jaum,;je liko lietuviška knygelė.

nos šiame vylingame gyve-; 
nime.

Tačiau mes dar

NARSI MERGAITĖ

Už baksą orančių nuo vagoną, 
medžio šįmet mokėjo po' Kas perka melionus, ma- 
$2.50. Į baksą eina 120 sva- no kad jų kaina peraukšta. 
rų. Tai pirmieji vaisiai. Vė- Bet nežino, kiek kainuoja 
lesnieji atpinga iki $1.75 ir jų užauginimas, kiek reikia 

įdėti į juos darbo ir kapi-
Bendrai imant, įsikurti talo. Ir pasodinęs juos žmo- 

orančių ūkį reikia nemaža gus per 6 mėnesius neturi 
kapitalo. Kasmet reikia dė- iš jų nieko: turi tik dirbti ir 
ti po kelis tūkstančius dole- žiūrėti, kad nepražūtų vi
rių ir reikia laukti apie 8 sas darbas ir įdėtas pini- 
metus iki pradėsi gauti šiek gas. Nuolatos reikia kovoti 
tiek pelno. Be pinigų apie su gamta ir jos leidžiamais 
tokį verslą negalima nei kenkėjais: vabalais, žiurkė- 
sapnuoti. imis ir rakunais. kurie pri-

Dabar žodis-kitas apie ' daro labai daug žalos— 
melionus (vratermelons).1 perkanda vieną, eina ra- 
Juos sodina daugiausia te-j gauti kito, ir taip toliau. O 
nai, kur būna iškirstas miš-i perkąsto meliono jau ne
kas. Kirtimą suaria ir sodi-j parduosi.
na. Bet ir melionams žemę' Tai toks yra praktikoje 
reikia gerai patręšti. Ant1 orančių ir melionų augini- 
30 akrų ploto duoda 9 to- mo biznis. C. K. Braze, 

i nas trąšų, po $100 už toną.) Miami, Fla.

Mamyte Labai Dėkinga

Marė van Marcke, belgų

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

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

pilni idealių sumanymų,; pradinis elementorius. Mes'mergaitė 25 metų amžiaus, 
ryžtingumo. Mes sugebame jaučiame šiuos ir dar visą buvo apdovanota amerikis- 
ir svetimuose kraštuose, ly- eilę kitų sunkumų, tačiaus čių už narsumą karo mu- 
giai kaip savo tėvynėje, mums aišku, kad ne namuo- šiuose, kada ji padėjo ame- 
stropiai mokytis, šviestis ir se gyvename, nes savo že- rikiečiams fronte. Dabar ji 
lavintis. Mes ir čia turime mėje, tad ir patogumų bei atvyko pasisvečiuoti i Ame- 
lietuvišką mokyklą su lietu- malonumų mažiau čia yra. riką ir čia parodyta La- 
viu mokytoju. Mokydamie- Todėl mes stengiamės stro- Guardia aerodrome New 
si garbingos Lietuvos isto-Įpiau mokytis, būti paktas- Yorke.

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

Keleivis
636 E. Bro*dway, So. Boston 27, Mass.
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Socializmas ir Patriotizmas
RAŠO V. RIMANTAS

. t-. jo krašto priešas ir kad so-
Ar geras socialistas gali cializmo ir patriotizmo są-

DUti ir geras patriotas? Kai vokos yra nesuderinamos, 
buvau dar jaunas, bet so- kaip naktis ir diena. Nes 
cianstinių idėjų jau paveik- kas plusta savąjį kraštą, 
tas, tas klausimas ir prieš koks jis bebūtų, koks jis 
mane atsistojo griežtas ir gali būti patriotas? 
opus. Aras, būdamas sočia-! c '• t *• • -listas, galiu mylėti savaji' .LSo.cla'lstln,° s»u<Uio 
krušta ©vn i-;- i veikloje buvo dar vienas joklastą, .a\o žmones, mylėti požymis kuris davė diouu

pra':kalUnti 'socialaus‘„epLS
mu^s i ub u„?js' ™ j*nži° .“7-
mano tautos gabumus ir ^rk^ir soc^U 'tt
bud,? Ano nteto-st.cialisti-:^^^ pradffoje U„
nė j literatūroj, kiek ji man 
buvo prieinama, aš neradau 
atsakymo ir, kaip dabar su

siekė būti pasaulinė. Ne ki
toks turėjo būti ir jos prie-

u, naip naudi bu- m-prantu. nelabai., galėjau . ir^ktistF "kapiTaUŠt^ * X
rasti, — kitų eilėje jis dar 
buvo perankstyvas nagrinė
ti. Klausimą turėjau spręsti 
pats.

Dėl ko perankstyvas? 
Anų laikų socializmas ne 
tik pas mus, Lietuvoje, bet 
ir kitur, gyveno savo pirmą
jį, karingąjį laikotarpį. Jau
nuoliškai entuziastingas so
cialistinis sąjūdis, išėjęs 
viešumon, turėjo patikrinti 
sau gyvenime vietą. Tai 
buvo nelengva: visi buvo 
prieš jį ir jis turėjo būti 
prieš visus. Ir pradėdamas 
jis iš kaito nuėjo ten, kur 
turėjo būti laukiamas sve
čias — į darbininkų mases. 
Kad jas sau laimėtų, socia
listinis sąjūdis turėjo prasi
dėti su tuo, kas dirbančiųjų 
masėms buvo skaudžiausia: 
su jų materialiniu skurdu, 
su jų nepakeliamomis dar
bo sąlygomis, tamsumu ir 
visišku pakrikimu. Sąjūdis 
pradėjo nuo darbininkų 
ekonominės kovos organi
zavimo ir jos vadovavimo,

AIŠKINA VENGRIJOS PERVERSMĄ

Vengrijos pasiuntinys Washingtone, Aladar Szego- 
dy-Maszak (paveikslo kairėj) aiškina susirinkusiems 
spaudos atstovams, kaip bolševikai padarė Vengri
joj perversmą. Jis sako, Amerika ir Anglija turi iš
tirti tą perversmą ir grąžinti vengrų tautai laisvę.

tvarką, negalėjo savo užda
vinio aprėžti vienu kuriuo 
kraštu. Uždavinys buvo pa
saulinis, nežinąs valstybių 
sienų.Kai kapitalistinių val
stybių tarpusavė kova už 
rinkas buvo tuo metu ypa
tingai aštri, išsilaužimas iš 
“patriotinių” atskiros val
stybės interesų buvo verti
namas kaip baustina nuo
dėmė. O juk socialistai tuo 
metu ir skelbė buržuazijai 
šlykštų Šukį: “Visų šalių 
darbininkai, vienykitės!
Juk tai buvo visai panašu į 
krašto išdavystę! Reikėjo
nepaprasto pasiryžimo ir kėk kęsti ir jų blusas, 
pasišventimo, kad socialis- - •r*. .
tai gynimosi kovoje atšilai- tvSrimas> ypaž tuomet, kuo- 
kytų ir kartu augtų. Reike- met isai tave loja ir ne 
JO būti ne tik Įsitikinusiems, uu , kojas kimba gu0 la_ 
kad socializmo siekimai yra bai !klu/nus sutvėrimas ir 
realus ir teisingi, bet ir meg j j; kai jis musų 
tikėt, nenugalima .jo jėga, klauį, - siundomas puola 
jo ateitimi, jo laimėjimu.
Tuo metu socialistinis sa-
judis ir metė visas savo jė
gas į tą kovos fronto barą, 
kuris buvo pats svarbiau-

nuo pačių dirbančiųjų su- gias ir pavojingiausias, pa
hnrimn i<ot oL’nnnmmp kn-ii* i xuuiuuv. v. fkU • jiuu Got vvnno nJIUKdlll pilll<£ S<XVVSva jau rytojaus dieną paro
dė, kad* ji negali būti at
skirta nuo politinės kovos: 
bet kurie darbininkų laimė
jimai jų būklei pagerinti
ėjo niekais, nes priešas, pir- ęjėti vėlesniam laikui, 
mąją progą panaudodamas, 
vėl “atsigriebdavo”. Be to,
—jaunas socialistinis sąjū
dis neužmiršo ir negalėjo

lėžiuros išvystymą kiek vė
lesniam laikui. Ir socialisto 
santykis su savąja tauta, jo

binių naujai atgabenti...,Fund of America, 105 
Tuo pačiu saugumo išlaidos Grand st., Brooklyn, N. Y.r* T) A T E' « 1didėjo, tai buvo tikras sa
botažas...

Pasirodo, kad ne tik Lie
tuvos žmonės buvo neklus
nus maskolių įgyvendintai

BALF valdybos vardu,

Dr. Juozas B. Končius,
BALF pirmininkas.

Puslapis Septintas

Kas Ima ir Kas 
Duoda

Per siu metų vasario mė
nesį rusai išvežė iš lytinės 

‘Vokietijos, kurią jie laiko
tvarkai, bet tą tvarką šabo- Mongolai Sinkiange [okupavę, 11 tūkstančių va • *____ I___  . i-tavo ir sūnys.

T. J. Iš Kinijos atėjo 
kad Mongolų kariuomenė 
įsiveržė į Kinijos provinci
ją Sinkiang, arba kinietišką

gonų visokių prekių ir ne
žinia. : atvežė nič nieko. Per tą pat 

mėnesį Amerika ir Anglija 
atvežė į vakarinę Vokieti
ją, kuria jos laiko okupa-

------ '• to-Kas Mum* Rašoma __ _ ~Turkestaną. Sako, Mongo-. vusios, 334 tūkstančius^ 
ruzi lijos “liaudies respublikos” nų visokio maisto ir už tai

D»bar . taniai žmonės ™^Įn>a ve&afcU 'sumol
dar Ūla- icčjo Amerikos ir Anglijos

‘kooperuoti” su Rusija. Sa-| ?ę
k% jei Toki žinia iš karo dras-

H, te komos Kinijos atrodo men-
latoa^ mSu tokTpik ,kas dal>’k:‘? Bet dkl cr'-vbėJ 
laikraštyje mačiau toKj piK žinia jabai 
cerp kaip rusai ir amenkie-. . ,, v;n;k>s valdžia il
čiai “kooperuoja” Vokieti- ciaga •, 4.inlJ08 ,valt!zla 11 
joj. Amerikiečiai ir rusai «°k« ^..abejojo, ar 
laiko bendrai didelę pienin
gą karvę — priešakinę dalį 
laiko amerikiečiai ir šeria 
tą karvę su šienu, o užpa
kalinę dalį laiko rasai ir 
melžia karvutę... Tai vadi
nasi toki “kooperacija” — 
vienas šeria/ kitas melžia.

Rudis Seklio Roleje
Jei esat šunų mėgėjai,' giamas ir ūkyje reikalingas 

neužpykit, jei čia šunų ad- sutvėrimėlis, kurio šuo la- 
resu bus kas bloga parašy- bai nekenčia, tai katė. 
ta. Rodos negrų patarlė sa-; Išmislus ir sumanus lietuvis 
ko, jei myli šunis, tai mo- pasikvietė tą katelę į pa-1 — 1 1 . • • * 1 T * 1 r-.

musų priešą.
Šias geras šunies ypaty

bes gerai įvertino diktatū
rinių kraštų valdovai ir tą 
klusnų, simpatingą sutvėri
mą pajungė savo policijos 
slaptai tarnybai, o karo me
tu — karo tarnybai. Tuo 
keliu pasukus šuo nei juste 
nepajuto, kaip atsidūrė sek

Tas juokingas pikčeris 
man priminė poeto Tyslia- 
vos ‘^kooperaciją” su ponu 
Dievu. Savo vienose eilėse 
J. Tysliava sako:

Laba diena, ponas Dieve,
Ar neduotum mano karvei

žalio šieno?
gelbą... Jei kas sprukdavo 
pro žalią sieną, pasiimdavo 
sau į pagelbą katę. Kaip 
tik šuo pribėgdavo prie nu
matytos aukos, tuoj katę 
paleisdavo. Tuo budu einąs 
per sieną laimingai savo 
tikslą atsiekdavo

Senai yra pasakyta, kad 
galima elgseną paveikti, 
bet prigimtį sunku nugalė
ti. Tad ir tasai paslaugus 
šunelis, pamatęs katę, neiš
kęsdavo ir tą savo amžiną 
priešą puldavo, bet ne žmo
gų. Ot čia šunų mokytojai 
šlubuoja, jie nesugeba šuns 
prigimties paveikti. Žino-uždaviniai tautos žyveni-|]io tarnyboje. Šuo tokia 

į me taip pat turėjo būti ati-|nvba !iko labai patenkin-l?3’ Ui tlRlas sa0 ta

užmiršti savo galutiniu tiks- mokratai. Lietuvos Social
ių, _ pertvarkyti visą gy- demokratų Partija, įsikuru- 
venima naujais pagrindais, si 1896 metais, vadinasi, 
Pertvarkvti. — reiškia be- pirmutinė lietuvių visuome- 
veik viską, kas vra, pakeis- į nėj, kaip žinoma, savo pro- 
ti ir, kas pakeistina, išaiš-! gramos politinėj daly iš 
kinti dirbantiesiems, naujos į karto pastatė nepnklauso- 
ateities kūrėjams. Reikėjo į mos, demokratiškos Lietu- 
išvystyt negailestingą, kom- vos respublikos siekimą, 
promiso nežinančia esamos sufederuotos su savo kai- 
padėties kritika. *joįe kai mynais. Siekdama musų 
kada paliečiant ir oficialu- kraštui politinės nepnklau- 
jį, dažnai fariziejišką vai- somybės, Partija siekė at- 
dančiųjų visuomenės gru-• palaiduoti Lietuvą nuo ca- 
pių patriotizmą. Įrinės Rusijos, atsilikusios,

Prieš sąjūdi * atsistojo vi- f kultunmu ir ukišku gyveni- 
sos žemiškos galybės. Ka- mu nepaprastai nelygios ir

tas, nes gauna gerą maistą, 
Savotiškai keistą laiko-j prideramą pagarbą, o šunų 

tarpi gavo tuomet pergy- J valdytojai taip pat yra pa- 
venti ir lietuviai socialde- tenkinti. Mat. šuo klusnus.

zas...
Kiti elgdavosi kitaip. Jie 

patyrę šuns puolimo budus, 
stipriai rankas audeklu ar 
oda apvyniodavo ir rankąo svarbiausiai, jis dirba ne-; ĮaukcĮavo iki šuo

mokamai — tenkinasi ga7f pabėgs. Šuo visuomet tyko
yęs gero Įakalo. Į už gerklės stverti ir jei pa
tarus. valstybes biudžeto, gte^ rank tai kimba j ją
neapsunkina. I Aišku, tokiais atsitikimais

Tie kraštai, kurie valde- ranką |kągti jfe negaii. Tuo.
si ii valdosi vado principu, me^ užpultas laisva ranka 
visuomet turi viena labai -• - - -čiumpa šunį už gerklės ir...

pitalistinė buržuazija, nu
jausdama socializme savo 
mirtiną priešą, besirausian
ti po jos gerbūvio giliau
siais pamatais, pasiskubino 
mobilizuoti prie jį visas jė
gas. kad sugniuždytų jį, dar 
silpną. Savo uoliais talki
ninkais buržuazija turėjo 
dvi kitas pasaulio galybes: 
vyriausybę ir bažnyčią. Tal-

tasai žmogus, kuris pirmas 
pajungė šunį slaptai seklio 
tarnybai, bus pavadintas 
tikru genijų ir vertas visos 
žmonijos didžiausios pagar
bos, nes tik dėka jam vals- 

inertiikos? kad ‘laisva Tietu- tvbės išlaidų pozicija, kuri
va sparčiau galėtų tarpti 
visose savo gyvenimo srity
se. Atrodo, kas galėjo būti 
lengviau, kaip suprasti ir

mokesčių mokėtojai.
Rusai per vasario mėne

sį (tik per vieną mėnesį J 
išvežė iš Vokietijos “už re
paracijas” 2 tūkstančius va
gonų maisto, tame skaičiu
je 448 vagonus javų, 554 
vagonus miltų ir 1,666 va
gonus cukraus.

Kitas rasų grobis išVo- 
kieti jos per vasario mėnesį 

jai ir pasauliui, kas vyksta buvo 177 vagonai prikrauti 
Kinijos Turkestane. automobiliu, 56 vagonai su

Kadaise Wendell Willkie trokais, 3*6 vagonai-cister- 
sakė, kad Kinijos Turkesta- nos gu gazolinu, 668 vago
ne (Sinkiange) yra tiek že- nug &elžkelių šriubų, 149 
mės gelmių turtų, kad dėl vagonai prikrauti gelžkelių 
jų gali kilti net 3 pasauli- bėgių, 48 vagonai su vėla 
mai karai! Ar kinų Turkes- ir tt.*Išvežto turto tarpe yra 
tanas tikrai tiek yra “tur-' 161 vagonas prikrautas 
tingas”, pasakyti niekas siaurųjų gelžkelių lokomo- 
dar tikrai negali, nes ta sn- tyvais (gelžkelių inžinai) ir

skelbti tą žinią, ar ją nu
slėpti nuo Kinijos gyvento
jų. Pagaliau, kinai manė, 
cad reikia pranešti ir Kini

Aš karvutei žalio šieno,
Man karvutė balto pieno...

Geras darbo pasiskirsty 
mas, ne tiesa? Ponas Die
vas šeria karvutę žaliu šie
nu, o poetas tą pačią karvu 
tę melžia ir gauna balto 
pieno!

Norėjau . pasakyti, kad 
kooperavimas kartais būna 
labai keistas. Amerikiečiai 
su rusais bekooperuodami 
vien po karo jau sukišo 
rusų užimtus kraštus virš 
pusantro biliono dolerių ir 
dar ne galas tokiam “ko- 
operavimui”. Tai viskas pa
našu į raitelio “bendradar
biavimą” su savo arkliu. 
Tarp arklio ir raitelio turi 
būti “vienybė”, nes kitaip 
raitelis negalės joti. Bet iš 
tos “vienybės” raitelis turi

tis mažai tėra ištirta. Visi 
tyrinėtojai betgi sutinka, 
kad Kinijos Turkestanas! 
yra labai turtingas ne tik 
žemės gelmių turtais, bet ir 
savo derlingų žemių platy
bėmis.

Kinija jau nuo amžių 
valdo Turkestaną. Bet tas 
kraštas yra toli nuo Kinijos 
centro. Iš vienos pusės tarp 
Kinijos ir Turkestano įsiki
ša mažiausiai žinoma pa
saulio dykuma, Tibetas, o 
iš kito šono Mongolijos dy
kuma skiria Turkestaną 
nuo tikrosios Kinijos. Todėl 
kinai niekada segalčje Tur= 
kestano tinkamai valdyti ar 
“suvaldyti”.

Žinia apie Kinijos Tur
kestano mušius sukėlė dide
lę sensaciją todėl, kad 
Mongolijos liaudies respub
lika yra ne kas kitas, kaip 
Rusijos kolonija. Be to, ru
sų karo orlaiviai padėjo

galybė kitokio turto.
Ypatingai rusai naudoja

si vokiečių mašinų išdirbys- 
te, kuri randasi Saksonijoj 
ir gamina tik dėl rusų.

Tokius skaičius apie ru
sų šeimininkavimą Vokieti
joj paduoda “Neue Zei- 
tung”, kuri savo pranešimą 
remia Vokietijos gelžkelių 
statistika.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pa j ieškojimus.
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naudą, o "žirgas tik prakai- armiiaį. ,veržti? I
ta lieja Kinijos žemę. Is to seka,

■ S. J. Dudl.u.ka.,!kad Rus'Ja nori atplėšti nuo

stambią išlaidų poziciją, ~uo skausma pajutęs atlei- 
tai viešų ir slaptu sekhų is- d£ia ir jei H eypdamas 
laikymui. Tenka laukti, kad bėga RaJg gvarbiausia, kad

Kinijos jos turtingą provin
ciją. O tai jau nebėra men
kas dalykas. Jei rusai prari
ja kiniečių Turkestaną, ki
ti kraštai norės dėl to irgi

* , v m, -i -• tarti savo žodį, o todėl
Šalpos Darbo Veikėjams “a]jantų vienybė” dar la-

Chicago, III.

Užsisakykit kultūrom ir 
visuomenės mokslų žar
na lų “Parbą".

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

Skubus Pranešimas

tokiais atvejais šuo pasida
ro visai neklusnus, nors ir 
čekisto siundomas jau ne
klauso. Tais atsitikimais

Lietuvių tremtinių padė
tis šiuo metu darosi kasdien 
blogesnė. Daug kur UNR- 
RA jau sustabdė savo para 
mą, o birželio mėn. gale vi

šuo tarnybai netinka ir joivai. Hkviduojasi. Ypač blo-

skiriama slaptiems reika
lams, turėjo žymiai suma
žėti...

Lietuva abiejų okupacijų
atjausti tą siekimą ir ki- metu _^rai aPt say? k?ilio
tiems, ypač musų klerui? 
Juo labiau, kad Partija sa
vo propagandoj nepraleis
davo progos pabrėžti caro 
persekiojamą katalikiška

kininkai savo uolumu daž-į Lietuvą. Bet katalikiškasis 
nai pralenkdavo pati “gas-!musų kleras, net po Vil- 
padoriu”. Vienas ju gniuž
dindavo socialistą visa val
stybinio aparato galia, ant
rasis jų, — bažnyčia. — 
stengėsi socialistus moraliai 
diskredituoti ir be skrupu
lų karstė ant jų visus pik
tuosius velnius, siekdamas 
pavaizduoti socialistą kaip 
pikčiausių blogybių indą

niaus Didžiojo Seimo, kuo
met musų Partijos liaudy 
išpropaguotas nepriklauso
mybės šūkis jau buvo ją 
sukėlęs revoliucinei kovai, 
1907 m. paskelbtame atsa- 
komingų savo asmenų pasi
sakyme “Draugijoje’’ laikė 
reikalinga, kad mes dėtu
mės caro Rusijos klusniais

tik prisiminkim.* kas darėsi įnamiais, o mus vadino ne- 
ir pas mus, Lietuvoje. Tų,atsakomingais svajotojais, 
pačių minčių ir nuotaikų Į Susirišimas su esama, kad 
vedini caro* žandaras ir,ir botagu palaikoma san- 
“uolus” kunigas sutartinai, tvarka, klerui atrodė sa- 
pliekė į tą pačia vietą, įlvesnė, negu socialistų sieki- 
esamos ‘santvarkos “ardy- mai. Ir keista ir, pagaliau, 
toją”. Buvo, žinoma, ir iš- suprantama. Kas mus tuo-
• .aaia onnrofn ir įncnVorii-in'ii

patyrė ką tai reiškia šuns 
slaptoji tarnyba.

Raudonosios okupacijos 
metu, kuomet Lietuvoje 
prasidėjo tikra žmonių me
džioklė daug kam teko vi
sokiais budais ginti savo 
gyvybę. Netikėtai užklupti; 
stojo į atvirą kovą ir gynė
si. kaip kas mokėjo ir ga
lėjo.

Raudonasis terordfc vis 
labiau siautė visoje Lietu
voje. Veik niekas nebuvo 
tikras savo rytojumi, savo 
likimu. Kas jautėsi visai ne
saugiai, mėgino per žalią 
sieną į Vokietiją sprukti, 
arba per Baltijos juras to
liau plaukti.

Kas kelintas sargybinis 
pasienyje turėjo gerai dre
siruotą šunį. Jei draudžia
moje zonoje pasirodydavo jĮnybos iš\ 
žmonis, iisai būdavo šnni-' Na. ži

gai anglų zonoje esantiems 
tremtiniams. Ten studentai 
jau badauja. Sąvaitei jie 
ten gauna tokį maisto davi
nį, kurio normaliai užtenka 
tik vienam kartui pavalgy
ti. Jau daug tremtinių nuo 
mažo maisto kiekio turi iš
tinusias kojas. Vaikučius ir 
jaunimą čiumpa džiova. Įsi
gali kitos pavojingos ligos. 

Tremtinių padėtis yra 
•is toKiaiS|lbaisi bĄLF valdyba nori 

savo šeimininko»ko daugiausia jiems pagel
bėti. Kas mėnuo yra siun
čiama reikalingiausias mai
stas, kaip riebalai, mėsa, la
šinukai, kondensuotas pie
nas, žuvies taukai. Bet to 
permaža. Yra duoti užsa
kymai naujoms maisto 
siuntoms, bet joms išpildyti 
trūksta pinigų.

Visos BALF skyrių val
dybos ir visos draugijos bei 
BALF vająus miestų ir val
stijų komitetai vra prašomi 
nelaikyti savo ižduose nei 
vieno cento surinktų šalpai 
pinigų. Dabar yra pats svar
biausias laikas ateiti tremti
niams j pagalbą, todėl, rie

laukia galas. Mat. diktatū
riniuose kraštuose tik klus
numas visame gerbiamas, 
kas neklauso, tam yra kalė
jimai, ar mirtis jo laukia.

Čia net gerai nusipelniu
siam šuniui jokios išimties 
nedaroma. Šuni i kalėjimą 
nėra priimta talpinti, tai ji
sai vietoje nudėdamas. Juo 
labiau, kad šuo ne tik tame 
atsitikime pasidaro neklus
nus, bet jau visais tokiais 
atvejais
neklauso. Mat. ir šuo, jei 
jau sykį nugalėtas, tai ne
bemato jokio reikalo dar 
kartą kibti į krūtis.

Maskoliai tvirtino, kad 
jų pasienio sargyboje buvę 
pirmi tokie atsitikimai, kuo
met šunys atsisakė ištiki
mai tarnauti. Esą, tie pra
keiktieji lietuviai net šunes 
nugali. Esą, plati maskolių 
žemė, tūkstančiai kilometrų 
jų sienas sudaro niekur nie
ko panašaus iki šiol nėra 
buvę, o štai Lietuvoje, net 
seklius šunes buožės iš tar- 

išvarė...
Na, žinoma, tokia buvo

biau aižęs iki "musų ge
riau šiam sąjungininkui” 
reikės duoti per nagus, kad 
jis tiek daug svetimų žemių 
nevogtų. S. D.

15 visų Jungtinėse Val
stijose padirbamų automo
bilių yra išvežama į kitus 
kraštus.

J. D. T.

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

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

Užsakymus ir pinigas 
siųskite sekama adresu:

DARBAS 
636 Kroadway 

So. Boston 27, Mass.
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Skaitykit Naujienas •••

iDią . Duvtj. r.iiivmic*, j žmogus, jisai būdavo suni-| .—, ----- — — . - •’ • . •
imčiu Be kitų prieš sočia- met suprato ir visokeriopai mi siundomas, šunys buvo stipri lietuvių propaganda, ko. neiauKaami, visus tun v> » j
listus* argumentu buvo tuo- parėmė, — tai musų išeivi- gerai įpenėti, dideli ir kova kad net šunis paveikė. Te- mus pinigus malonėkit tuo-( Street
met vartojamas ir tas, kad ja Amerikoje. su jais buvo sunki. į ko vieton jų dar keletas jau persiųsti centran — • ______H
socialistas, girdi, yra savo- (Bus daugiau) Yra betgi toksai visų mė-.tūkstančių pasienio sargy- United Lithuanian Renei.

TCKSTANCIAI lietuvių yra išblaškyti po visą pasaulį. 
TCKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje,

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

NAUJIENOS tiems išvietintiems lietuviams tarpininkauja,
—skelbia ju prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus.
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlykščią “liaudies seimo” rinkinių 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 j 
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 melams $8.00; už Chicagos ribų kaina metams $6.00; 

šešiems mėnesiams — $3.25.
SIŲSKITE ČEKĮ ARBA MONEY ORDERĮ ADRESU:

NAUJIENOS
Chicago 8, 11L



Puslapi* Aštunta*

Ši PENKTADIENI BUS 
VIEŠAS SUSIRINKIMAS

LIETUVIŲ TAG-DAY- 
D1DELĖ DIENA

MAJORAS CURLEY NU
TEISTAS KALĖTI

Reikia Daug Aukų Rinkėjų 
Visam Bostonui

Aukščiausias Teismas šį 
pirmadienį išnešė galutiną 
sprendimą Bostono majoro 
James Curley byloje. Teis
mas atmetė majoro prašy
mą bylą persvarstyti ir to
dėl ankstyvesnis teismo * e
sprendimas įsigaliojo.

Šį Sekmadienį Šaunus 
Piknikas

Bostono lietuviai ruošiasi 
prie didelės dienos—birže
lio 28-tos. Tą dieną bus lie
tuvių Tag-Day — rinkimas 
aukų išvargintiems Europos 
lietuviams. Aukų surinktii Majoras Curley, pagal 
reikia ko daugiausia, o Bos- teismo sprendimą turi ka- 
tonas yra didelis miestas, gi lėti nuo 6 iki 18 mėnesių ir 
rinkėjais apstatyti nors turi mokėti 1,000 dolerių 
svarbesnes vietas, reikia la- pabaudos. Bet dabartiniu 
bai daug rinkėjų-darbinin- metu majoras sunkiai serga 
kų. Aukas rinkti niekas ki- ir daktarai sako, kad jis 
tas nepadės, lietuviai patys dar mažiausiai sąvaitę turi 
turim tai atlikti. gulėti ligoninėj. Teismo

Toji didelė diena — lie- sprendimas ligonį labai su- 
tuvių Tag-Day — turi pra- jaudino. Laukiama, kad už 
eiti didelėmis pasekmėmis, sąvaitės laiko majoras turės 
Musų aukų rinkėjai turi eiti į kalėjimą, arba į kalė- 
stovėti ant kiekvieno kam- jimo ligoninę. Bet teismas 
po, kiekvienoj gatvėj, kiek- gali atsižvelgti į jo ligą ir 
vienoj aikštėj. Užtai reika- atidėti kuriam laikui ėjimą 
linga visų lietuvių talka! į kalėjimą.

T . . i- - Majoras pagal Massa-
Jaum ir suaugę lietuviai, chusetts įstatymą, galėtų 

ateikit į talką aukų rinkti majoru jr kalėjime sė-
S1P. męnesi° 28 d. Tuojau dėdamas, bet pagal federa- 
uzsiregistruokit aukoms nn- linius patvarkymus, kalinys 
kti. Tėvai, mamytes, pai a- kalėjime negali turėti susi- 
ginkit sa\o dukreles 11 su_ nešimų su laisve, todėl ir 
nūs padirbėti lietinių Tag- Bostono majoras negalės
Day dienoje. kalėjime eiti majoro parei-

Lietuvaite ir lietuvi! Nuo Jo vietą už-s miest0 
tavęs priklauso Tag-Day darybos pirmininkas Kelley, 
pasisekimas. Prisidek pne kuris šias dienas buvo ištei- 
sio taip svarbaus darbo. Iš- sjntas teisme dėl kyšininka- 
tiesk ranką savo tautiečiui, vimo ir dabar ir^

• ištrukusiam iš budelių ran-
kų. Patys aukokim ir iš ki
tų aukas rinkime! Tą dieną 
surinktos aukos kaip tik į
laiką pasieks tremtinius lie- Bostono Sandaros kuopa 
tuvius, kad ateinančiai zie- ~ sekmadienį, birželio 22
tttSI Clltguktl OlitPRni j • -l «i rr • X *•, , . a a. rengia uimhr4 iy^isvutvivz
drabuzelj, apavą ar truks- darže *E Dedhame. Rengė-
tamo maisto. . . jaį sapo> piknike bus viso-

\ įsi Bostono lietui iai su- kj^ pramogų ir pasistiprini-
kruskim kį dieną! Kad is- m(; kad|’gi į. Dedham 
naudoti didmiestĮ Bostoną, ickti , tai ,aukia.
reikia daugybes aukų rinke- ‘ma daug ne tik g
Pį- Ątelk't .1 talką. Ateikit g^,st0n0) det ir iš apielin- 
1 talką ir kitų miestelių lie- kj Plačiau apie tai vra 
tuviai. Ponios Ivaskienes * 5 •
vedama, tautiškų šokių gru- & _________
pė prisideda iki vieno! Kas A j Nlmaksio ir Adv. j. 
daugiau: Vyčiai. Sodalie- Cunio ofi,a, Naujoj vietoj 
tęs, kitos draugijos! _____

Bostono BALF. Nuo šio penktadienio. 
--------------- birželio 20 d. realestatinin-

o . v iv- Ai i. ko ir draudimo agento A.Bmtone Kalbe, prof A ek- j Namaksv ir advokato 
•andraviclu, Ir k, tik atvy- j Cunio offaai j.
kę, ,, Lietuve, P.A.dukoni, . naują vįetą j

šį penktadienį vakare |roadway pusę į ElHs
So. Bostono Lietuvių, Pilie- " lieka ti
cių Draugijos sveteineje, > Naujas F 
kalbės svečiai- kalbėtojai. • _atįe nuo seno<:įos
Vienas yra P. Aidukonis,gatvę nuo senoslo& 
kuris ką tik yra atvykęs tie
siai iš Lietuvos. Jis yra A- 
merikos pilietis ir dėlto ga
lėjo išvažiuoti iš bolševikų 
okupuotos Lietuvos. Labai 
įdomu bus jį išgirsti. *

Be to, kalbės rašytojas 
profesorius Aleksandravi
čius, atvykęs Amerikon iš 
Francijos.

Mitingą rengia vietinis 
BALF skyrius. Kviečiami 
visi užeiti pasiklausyti.

Iš Dainos Draugijos Susi
rinkimo

Praeitą penktadienį Dr. 
D. Pilkos namuose įvyko 
“Dainos” Draugijos narių 
susirinkimas. Draugija da
bar turi 53 narius. Vasaros 
metu draugija rengs savo 
nariams ir prieteliams ma
žus išvažiavimus ar pikni
kus kur ndrs apielinkės far- 
mose.

Susirinkime buvo aptar
tas BALF. kvietimas dėtis į 
birželio 28 dienos viešą 
rinkliavą. Laiškas buvo pri
imtas. Keli “Dainos” drau
gijos nariai užsirašė dirbti 
rinkliavoje, o iš draugijos 
iždo buvo paskirta $10 au
ka BALF šalpos darbui pa
remti.

BOSTON

Svečias ar Vagišius?

Southbostoniškis Charles 
Šį penktadienį, birželio Pawopig nuo Gold gatvės 

20 d. 7:30 valandą vak. L. šį pirmadienį turėjo stoti 
Piliečių Draugijos svetai- prieš teisėją dėl keisto įsi- 
nėj įvyks viešas susirinki- J laužimo į Kostanto Yovai- 
mas, kuriame kalbės sve- šos butą. Teisėjas jį palei- 
čiai kalbėtojai apie išvie- do iki teismo po $1000 bė- 
tintųjų žmonių padėtį Euro- la.
P?j,e-• • Spi'?nrVkV Charles Paw°Pis sako, vietmis BALF skyrius. Visi kad jig jg susitiRo yo 
lietuviai kviečiami ateiti yai^ fr^ įr su 
pasiklausyt kalbėtojų. Jzan-Įjo į\ovai&J namusJant Pa. 
ga nemokama. -cific gatvės. Ten jam be-
« . ~ Z ~ sant jis užsinorėjo valgyti
Raudonasis Kryžius Pales- ir ėj0 ieškoti “aisbaksio”, 
ko Bostoniskių Lietuvių p?r klaidą pataikė į

Yovaišiutės mie g a m ą j į 
kambarį. Kilo triukšmas ir

Birželio 28 Bostone Lietuviu Diena
■ ‘

Amerikos Raudo n o j o wlun8inas r
Kryžiaus Bostono , skyrius dabar jis turi teisme aiškin
1'*~'..... “t-įzv,,-, d, nra-Įjs, kaip ten buvo su tuo

" lr
kreipiasi į “Keleivį” su pra
šymu paskelbti, kad jis pa
ieško dvejų bostoniskių lie-

, . v x ... . .. aisbaksiu ir miegamuoju, 
ieško dvejų bostoniskių lie- ę pawopis sakosi buvęs iš- 
tuvių. Yra paieškomi: _ sigėręs, o Yovaišai sako,

Mrs. J. K^doka. (Mare kad jis įlindo į butą per 
Šalatkaite), kun paskutine- langą..*. ,
mis žiniomis gyveno ant _________ *
Fourth st. So. Bostone ir' .
paieškomas jos brolis, Juo- Prasidėjo Bertha Cote Byla
zas Šalatka, gyvenąs kur, --------
tai So. Bostone. Plymouth aukštajame tei-

Jie patys ar kas juos žinoĮsme šį pirmadienį prasidėjo 
malonėkite pranešti Ameri- sensacinga Mrs. Bertha 
kos Raudonajam Kryžiui;Cote byla, kuri kaltinama 
žodžiu, laišku ar telefonu'nužudžiusi savo vyrą Renė 
šiuo adresu: American Red Cote-,Brocktone.
Cross, 161 Massachusetts ——————————
avė. Boston 15, Mass. Tele-įj
fonas: KENmore 8210.

Norėjo Būti Gaisrininku, 
Tai Padegė Namus

Billericoje policija suėmė' 
jauną 23 metų vyrą, Ri-: 
chard Woodside, už tai, į 
kad jis padegęs tris namus? 
Policija sako, jaunasis;. 
Woodside norėjo gauti nuo-; 
latinį darbą už gaisrininką, 
o kad galėtų įrodyti savo 
moKejimą gaisrus gesinti,; 
jis pats pakurdavo namus. į 
Tokį kaltinimą iškėlė poli- ... 
cija. R. Woodsside yra vie-į 
tinio drugštominko sūnūs ir, 
pasiturintis žmogus.

Draugai Kazanauskai Lan
kėsi Bostone

Šiomis dienomis Bostone iri 
musų redakcijoj lankėsi 
draugai Kazanauskai i š 
Union, N. J. Jie buvo atvy
kę į savo dukters “gradua- 
tion” iškilmes Franklin, 
Mass. kolegijoj. Svečiai ap
žiurėjo musų Įstaigą, at
naujino senas pažintis ir 
greitai išvyko Į Franklin, 
Mass.

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

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

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO-JUNE 22 D.
East Dedhame, Mass. 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, Mass.

Kviečia visas moteris ir mer- i
* *ginas užeiti dabar ir gauti > .r

vėliausios mados Permanent 
Waves nupiginta kaina.

Tel.: GEN 3668
Valandos: 9 iki 6 

Masteikiens

Galima Laimėti Skalbiamą 
Masiną

Lietuvai Remti Draugija 
savo piknike rugpiučio 10 
d. Chauncey parke duos 
ant išlaimėjimo naują skal
biamą mašiną, kurios vertė 
yra $132. Kas nori tą ma
šiną gali jau dabar apžiū
rėti, ji stovi P. Ketvirčio 
laikrodžių ir auksinių daik
tų krautuvėj, 379 W.Broad- 
way.

RADUO PROGRAMA

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. Birutės Radio Choras 

Vai. Minkienės vedamas.
3. Pasaka apie Magdutę j
Po programos parašykite 

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

Steponas Minkus

Didelis PiknikasJ -
Rengia Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Antras Apskriti*

' Sekmadienį, Birželio-June 29 d.
Keistučio Darže (Oakland Grove) 

EAST DEDHAM, MASS.

Bušai ižtfiK iš So, Bostono nuo L. Piliečių Draugijos 
svetainės ant Silver gatvės 2:30 po pietų, 3-čią va
landą ir 3:30.

Piknike dainuos “Gabijos” choras, vadovaujant 
muzikui Jonui Dirveliui.

Bus gera muzika, valgių ir gėrimų.
Visi lietuviai širdingai kviečiami dalyvauti pikni
ke ir smagiai pasilinksminti.

S

Charakteris .. .
alui yra lygiai tiek pat svarbu kaip ir as

meniui. PICKWICK turi nepalyginamai 

geresnį charakterį, kuria jį išskiria iš visų 

kitų rusių Alės. '

PICKWICK
"ALE that is ALE"

Dabar gaunamas 12 uncijų bonkose

BREWED iv MAFFENREFFER A CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

ntsMBAm neurcnco

BUTAS ANT RENDOS

I&sirendavoja penkių ruimų 
apartmentas. Pageidaujama 
lietuvių šeimyna be vaikų. 
Kreiptis, (26)

54 Water Str.,
Stoughton, Mass.

Telefonas. Stoughton 314-W

Pajieškau Kambario

Pajieškau ramioj vietoj švie
saus kambario pas našlę ar šei
mą be vaikų. Aš esu rimtas 
vyras ir ne girtuoklis. Priduo- 
kit savo adresą į “Keleivio” 
ofisą, 636 Broadvvay, South 
Boston 27, Mass. Pasirašau rai
dėmis: C. E.

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watehes - Jewelry - Diamonds 

- Electrical Appliances

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

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

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant 
Radijų ir Radijo-Fonografų 

Dabar Radijų Pardavimas
Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broad way

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

BORIS BEVERAGE CO.

E 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.

(-)

Nr. 25. Birželio 18 d., 1947 m.

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Square 
Hardivare C o.
A. J. ALEKNA, Prop.

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

FINI DRUG
"Tikra pasitenkinimu vieta.” 

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

vaistus pristatom

FINI BROS.
Registruoti Farmacistai

290 Broadway. Tel. ŠOU 2754
Čia parduodamas ir “Keleivis”

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BROAI)WAY,

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS 

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

VVest Roxbury, Mase.
, Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1220

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniai!: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St_, arto Coatral Bų. 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

- moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir (Mos Ligas.

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4S7S

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nbo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON. MASO. 
Tai. SOUth Boston 4618




