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Šj Ketvirtadienį Bus Nuimta 
Berlyno Blokada

Vakarų Valstybes Tariasi dėl Derybų su Rusiia — Dery
bos su Sovietais Vyks Paryžiuje — Rusija Laikinai Krei
pia Savo Dėmesį į Azijos Užkariavimų.
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Anglija Nacionalizuoja Plieno 
Ir Geležies Pramonę

Atstovų Rūmai įstatymų Priėmė 333 Balsais Prieš 203 
Balsus — Konservatoriai Griežtai Priešinosi Plieno Na- 

' cionalizacijai — Darbiečiai Sako, Įstatymas “Sulaužo 
Privačiam Kapitalui Nugarkaulį”

Šį ketvirtadienį, gegužės 
12 d., Berlyno blokada nu
imama, kartu su vakarų pa
skelbta rytinės Vokietijos 
kontrblokada. Gegužės 23 
d. “keturi didieji” ministe- 
riai susirinks į Paryžių ir 
bandys išspręsti Vokietijos 
taikos klausimų.

Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos atstovai susi
tiks Paryžiuje ateinančių sa
vaitę, prieš pradedant dery
bas su Sovietų Rusija, ir 
bandys susitarti savo tarpe, 
kaip spręsti Vokietijos klau-

Buvęs Komunistas
Duoda Parodymus
Per 17 metų buvęs Ameri

kos komunistų partijos or
ganizatorius ir vadas, tūlas 
Paul Crouch, praeitų savai
tę 80 valandų liudijo atsto
vų rūmų neamerikinės veik
los komisijai apie Amerikos 
komunistų partijos veikimų, 
apie jos šnipinėjimus ir pa
sakojo kongresmonams ki
tas komunistų paslaptis.

Naujas ekskomunistas, sa-

Fordo Darbininkai 
Išėjo Streiką#

Detroite sustreikavo For
do kompanijos dvi dirbtu
vės; 65,000 nutraukė darbų, 
reikalaudami sumažinti dar
bo greitumų prie mašinų.

Šį pirmadienį Anglijos 
parlamentas 333 balsais 
prieš 203 balsus galutinai 
priėmė įstatymų apie Angli
jos plieno ir geležies pramo
nės nacionalizacijų. Įstaty
mas pasiųstas lordų rūmams 
persvarstyti, bet “aukštieji”

Fordo kompanija sako, kad nūnai negali įstatymo atme- 
ji nesuprantanti, kodėl dar- sti, jie gali tiktai jo priėmi- 
bininkai paskelbė streikų, sutrukdyti

simų. Ypatingai Vakarų vai- davė kongresui svarbes- 
stybės nori susitarti dėl ga- Pllė. parodymų, negu Eliza-
limo pasiūlymo atšaukti 
okupacines armijas iš Vo
kietijos, sukurti centralinę 
Vokietijos vyriausybę ir įsi
leisti rusus į Ruhro srities 
pramonės kontrolę.

Rusija Europoje “atlei
džia vadžias” ir rodo taikin
gesnį veidų, bet tuo pačiu 
tarpu Azijoje Maskvos įta
ka plinta ir spėjama, jog 
rusai laikinai Europoje sa
vo neva taikingumu nori 
užbovyti Vakarų valstybes, 
kad jos nesikištų į Azijos 
įvykius ir leistų rusams įsi
stiprinti Kinijoj, Korėjoj ir 
paskui perkelti neramumus 
ir “pilietinį” karų į Burmų, 
pietinę Korėjų, Indokiniją 
ir kitas šalis.

• Iš Washingtono praneša, 
kad Amerika atmes visokius 
rusų pasiūlymus greitu lai
ku ištraukti okupacines ar
mijas iš Vokietijos, nes A- 
merika mano, jog Vokietijų 
dar negalima palikti be ka
riškos priežiūros.

Minios žmonių žiuri į nacionalistų pasiruošimus kautis prie Šanchajaus did
miesčio. Prie to miesto komunistai jau visiškai prisiartino ir jau vyksta kruvi
ni susirėmimai Šanchajaus didmiesčio pakraščiuose.

beth Bentley ir Whittaker 
Chambers, kurie iškėlė vie
šumon komunistų šnipinėji
mus. Naujas liudininkas pa-
1^ 1 —X- * A .— I Rumunijos Budeliai' Generolas Clay Ap- Olandija ir Indonezi-kndymus pavogt, Amen- j ja

Rumunijos diktatūros tei- Gegužės 15 d. generolas Olandija ir Indonezija
kos atominių dirbtuvių pa
slaptis, kad jas perdavus 
Maskvai. Buvęs komunistas 
P. Crouch liudys viešame " 
komisijos posėdyje.

praeitų šeštadienį 
svarstė Rumunijos valstie
čiu partijos vado, Dr. Julius 
Maniu, apeliacijų ir jų at-

Lucius D. Clay, Amerikos susitarė dėl nutraukimo ka- 
karo pajėgų viršininkas Vo- ro veiksmų visoj Indonezi- 
kietijoj, apleidžia savo vie- jos teritorijoj ” r_
tą

Buvusiai In-

nes darbo greitumas dirbtu
vėse esąs “normališkas”.

Kadangi sustreikavo dvi 
pagrindinės Fordo kompa
nijos dirbtuvės, tai ir viso
se kitose Fordo dirbtuvėse

kuriam lai
kui.

Pagal priimtąjį įstatymų 
visos ęlieno ir geležies dirb
tuvės bus sujungtos į vieną 
milžiniškų, valdžios kontro
liuojamų “Iron and Steel

krašte darbas do kiek laiko Corporation of Great Bri- 
sustos. Viso Fordo dirbtu tain”. 107 plieno ir geležies 
vėse dirba 106,000 darbi- kompanijos bus perimtos į 
ninku.

Dearbomo majoras (Det
roito miesto ribose) pakvie
tė Automobilių darbininkų 
unijos ir Fordo kompanijos 
vedėjus į derybas. Šį antra
dienį derybos jau prasidėjo.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
VIS DAR AUGA

Balandžio 30 d. Ameriko
je bedarbių pašalpas gavo 
2,051,000 darbininkų, arba 
65,700 darbininkų daugiau, 
negu savaitė prieš tai. Kar
tu su tuo Federal Security 
agentūra sako, kad naujai 

’ atleidžiamų darbininkų skai 
čius eina mažyn ir paskuti
nę balandžio savaitę tiktai 
321,900 naujų bedarbių už
sirašė pašalpas gauti, o sa
vaitę prieš tai naujų bedar
bių užsirašė 351,500.

Ispanija Nori UN 
Pripažinimo

Ispanijos prieteliai Jungti
nių Tautų seime iškėlė rei
kalavimų, kad Jungt Tautų 
seimas atšauktų Ispanijos 
diktatoriško rėžimo pasmer
kimų ir patartų visoms vals
tybėms atnaujinti su Ispa
nija normališkus diplomati
nius santykius.

J. Tautų seimo politinėj 
komisijoj tas keturių Pietų 
Amerikos valstybių iškeltas 
pasiūlymas buvo apsvarsty
tas ir priimtas dauguma bal
sų, už jį balsavo 25 valsty
bių atstovai, prieš balsavo 
16 valstybių ir 16 susilaikė 
nuo balsavimo. Dabar tų re
zoliucijų dar turės patvirtin
ti pats J. T. seimas, jei jis 
dviems trečdaliais balsų pa
tvirtins tos komisijos siūly
mų, tai Ispanijos rėžimo pa
smerkimas bus atšauktas. 
Amerika komisijos balsavi
me susilaikė.

ir perleidžia vadovavi-i aonežijoš vyriaušyoei dus 
metė. Tuo budu diktatoriš- mų Vokietijai. Valstybės de- leista grįžti į Indonezijos 
ki budeliai patvirtino Dr. partamento civiliam atsto- sostinę Jogjakarta, visi su- 
J. Maniu bausme kalėti iki vui. i imtieji belaisviai ir kaliniai
gyvos galvos. Kąj-tu su Dr. Gen. L. D. Clay vadovavo bus paleisti ir olandų ka- 
Maniu nuteisti ir kiti vals- Vokietijai visus pokarinius riuomenė
tiečių partijos vadai, M. Mi-'metus ir jis ypač pagarsėjo, 
halache ir kiti. kada pasipriešino rusams

_ . . Berlyne dėl blokados ir ap-
Pirmų kaitą Dr. J. Maniu iaužė Stalinui ragus su oro 

buvo nuteistas 1947 metais
lapkričio 11 d. Teismas jį 
pasmerkė" neva tai už norą
nuversti diktatorišką Rumu 
nijos rėžimą-ir norą kėsintis 
į “konstitucinę tvarką”..

bus ištraukta 
Indonezijos teritorijos.

įs

Indonezijos vyriausybė iš 
savo pusės sutinka, kaip tik

transportu į rusų užblokuo- respublikos vyriausybė pra- 
ta miestą des veiktl JogJakartoj, jos

Į delegatai tuoj pat ims tar- 
' tis su Olandija dėl nustaty-

ŠALTA ŽIEMA PADĖJO 
VAKARINĖMS VALS

TIJOMS
Vakarinėse valstijose, kur 

praėjusi žiema buvo nepa-

Erastai šalta ir kur iškrito 
įbai daug sniego, šių vasa

rų laukiama labai gero der
liaus ir iš dalies dėka tai 
šaltajai žiemai. Sako, žemė 
yra pilna drėgmės ir van
dens atsargos žemei drėkin
ti yra visai užtenkamos.

VOKIETIJOS KONSTITU- 
. CIJA JAU PARUOŠTA

Bonn’os mieste vokiečių 
“konsituc i n ė konvencija“ 
jau išdirbo vakarinės Vo
kietijos konstitucijų. Ryti
nės Vokietijos politiniai va
dai, rusų paskatinti, siūlė 
konstitucijos priėmimų ati
dėti ir palaukti, bet vakari 
nės Vokietijos politiniai va
dai bolševikų pasiūlymą at
metė.

Vakarinės Vokietijos va
dai mano, kad apie liepos 
mėnesį jau galės susidary
ti Vokietijos vyriausybė, o 
jei rusų okupuotoji Vokieti 
jos dalis galės prisidėti, tai 
naujoji konstitucija galės 
buti taikoma visai Vokieti
jai.

Musų Prezidentas 
‘Geležinės Sveikatos'

Prezidentas Harry S. Tru
man praeitą sekmadienį mi
nėjo savo gimimo 65 metų 
sukaktuves ir ta proga pre
zidento asmeninis 
jasą generolas Wallace Gra- 
ham, sakė, kad prezidento 
pareigos yra labai sunkios ir

mo pastovių santykių tarp 
Olandijos ir Indonezijos.

CLEVELANDE MIRĖ 
POVYLAS ŠUKYS

Gegužės 2 d. Clevelando 
gydyto-į ligoninėj mirė Povylas Šu

kys, žinomas ne tik Cleve
lando lietuviams, bet ir pla
tesnei musų visuomenei

__ , „ _ j «n_ imisija v y nao nu-
dio Blokadą”

Virš 60 radio-stočių Eu
ropoje ir Afrikoje perduo
da per radio “Amerikos Bal
są”, arba žinias rusų kalbo
je apie tarptautinę politiką 
ir informuoja rusus apie įvy
kius pasaulyje. Maskvos vy
riausybei nepatinka Ameri
kos informacijos ir todėl 
apie 100 radio stočių Rusi
joj pradėjo sistematiškai 
trukdyti visus “Amerikos 
Balso” pranešimus rusų kal
boje.

Amerikos ir Anglijos ra
dio stočių žinovai sako, kad 
nežiūrint į rusų trukdymus, 
“Amerikos Balsas” yra gir
dimas Rusijoj ir, jei koks 
nisas turi trumpųjų radio 
bangų aparatą, jis gali tam 
tikrą dalį Amerikos prane-

valdžios rankas, bet įstaty
mas numato, kad smulkes
nės įmonės galės ir toliau 
veikti privačių savininkų 
vadovaujamos. Kompanijų 
savininkams bus atlyginta.

Plieno pramonės naciona
lizacija yra vienas iš svar-

RUSIJA MINI RADIO 
“IŠRADIMĄ”

Gegužės 7 d. visoj Rusi
joj buvo minima “radio die
na”, arba rusų mokslininko 
Popovo radio “išradimas”.
Sako, tas rusas 1885 metais 
gegužės 7 d. parodęs pirmų 
radio priimtuvų. Todėl ru-

»Tai ir mini Popovo išradi- ovmmtac cnt
Į PENISt5Ž’^LIUDIJA UNI

Komunistų vadų byloje 
New Yorke stojo jau penk- 

BAŽNYČIOJE UŽMUŠĖ 16 tas FBI agentas, kurs veikė 
METŲ MERGAITĘ komunistų partijoj ir sekė 

Iš Roanoke, Va., praneša, jų veikimą. Penktas “FBI 
kad ten bažnyčioje rasta už- komunistas’’ yra William 
mušta 16 metų mergaitė, Cummmgs, negras iš Tole- 
Dana Maiy Weaver. Polici- do, Ohio, jis įstojo į kem- 
ja apklausinėja kelis stu- partijų 1943 metais ir prasi-

AIŠKINA SENĄ KOMU
NISTŲ KRIMINALĄ

1937 metais New Yorke 
kur tai dingo ir iki šiai die
nai tebėra neatrasta Juliet 
Stuart Poyntz, savo laiku 
garsi veikėja įvairiose ko
munistinėse ir komunistuo
jančiose organizacijose. Da
bar buvęs komunistas Paul 
Crouch sako, kad ta mote
ris buvo komunistų užmušta 
ir įmesta į East River todėl, 
kad ji žinojusi daug komu
nistų paslapčių ir norėjusi 
tas paslaptis išduoti Ameri
kos .policijai ir viešai išeiti

dentus, kurie sekmadienį musė į labai žymių vietų prieš komunistų vedamų po- 
bnvę kartu su ta mergaite, j partijoj. litikų. x

reikalauja didelės ištvermės spaustuvninkas. Jis mirė su- 
ir sveikatos. Bet prez. Tru-; laukęs 71 metų amžiaus, pa
manąs tą naštą neša su ste-likdamas dideliame liudė- 

------- x—■ „i. gyje žmonų Vladislavų, ke
turius sūnūs Julių, Vytautą, 
Keistuti ir Algirdą, ir duk- 

Prezidento daktaras sako, įerį Oną.
kad prezidentas kasdien
priima labai daug lankyto Velionis atvyko į Ameri- 
jų, naktimis skaito įvairiau-' riką 1904 metais ir apsigy- 
sius raportus ’ ir dirba per veno Clevelande, kur vienu 
daug sunkiai, bet jo sveika- laikotarpiu leido laikraštį 
ta pakelia tą naštą. ! “Santaiką”, vėliau dėjosi

__________ Į prie “Dirvos” leidimo, o at-
Įsiskyręs nuo tautininkų pra
dėjo leisti “Lietuvių Žinias”, 
kurios vėliau išsikėlė į Pitts- 

' burghą. Velionis palaidotas

oiausių Anglijos par
tijos pasimojimų pertvarky
ti Anglijos ūkį naujais pa
grindais. Anglijos socialis
tai sako, kad tas įstatymas 
“sulaužo privačiam kapita
lui nugarkauli”. Konserva
torių partija, vadovaujama 
W. Churchill, griežtai prie
šinosi tam įstatymui ir žada 
ateinančių metų rinkimuose 
dar tęsti kovų prieš tos ūkio 
Šakos nacionalizacijų.

J. E. HOOVER VADO
VAUJA FBI 25 METUS
Gegužės 10 suėjo 25 me

tai kaip J. Edgar Hoover 
vadovauja FBI (federali- 
niam investigacijos biurui). 
Per tų laikų ta federalinės 
policijos įstaiga išaugo ir 
pasidarė vienas stipriausių 
įrankių kovoje prieš krimi- 
nalizmą ir prieš svetimųŠimu klaimvti Sako Mack- jvcuuių«k da,°; S. valstybių agentų veikimą

bėtina ištverme ir turi gele
žinę sveikatą.

va nepagailėjo daug pinigų 
pastatyti radio trukdymo 
aparatams, kurie “kaukia” 
ir trukdo klausyti užsienių 
pranešimus.

500,00b Savininkų 
Kelia Nuomas

Virš pusės miliono namų Jgegužės 5 d. 
savininkų jau kreipėsi į!
nuomų kontrolės įstaigas PRANAŠAUJA TRIGUBĄ
visame krašte leisti jiems 
pakelti butų nuomas. Nuo
mų kontrolės įstaiga praei
tų savaitę buvo net pritru
kusi blankų, kurias namų

sss

nuomas. mės vidutiniai gaunama 61
Nuomu pekėlimas nebus bušelis komų, o galima iš-

DERLIŲ PER 20 METŲ
Illinois universiteto moks

lininkai pranašauja, kad 
per 20 metų Amerikoje ga
lima bus išauginti trigubą

ŠANCHAJUJE POLICIJA
VIEŠAI SUŠAUDĖ 17 

ŽMONIŲ
Praeitą savaitę Šanchaju

je. jau beveik apgultame 
Kinijos didmiestyje, polici
ja viešai gatvėse sušaudė 17 
žmonių,

krašte.
F. B. I. dabar turi 9,500

tarnautojų, turi 111 milionii 
pirštų nuotraukų rinkinį ir 
išlaiko mokslinę akademijų, 
kur lavinasi ne tiktai fede
ralinės policijos tarnauto
jai, bet ir vietinės policijos 
pareigūnai. •

BALTIMORĖJ ŽMONĖS 
NEIMA PINIGŲ

Du Baltimore, Md., gv- 
kurie buvo nuteis-'ventojai, Wm. Bond ir Čh. 

ti už kėlimą neramumų ir' McCardle, ėjo lažybų. Vie- 
plėšimus. Policija ekzekuci-, nas sakė, kad jei gatvėse 
jas vykdė viešai žmonėms ’ pasiūlysi žmonėms imti do- 
žiurint, kad įspėjus kitus lerį, tai nieks neims, o kitas
žmones nekelti riaušių. sakė, kad pirmasis užkalbin

tasis žmogus dolerį paims. 
Tuodu vyru susiderėjo iš 
penkinės, išėjo į gatvę ir

LAIVŲ STATYMO YAR 
DAI ATLEIDŽIA 10,000

Laivų statymo vardai ren- pradėjo siūlyti praeiviams 
giasi atleisti 10,000 darbi- Įimti vienų dolerį. 10 žmonių 
ninku. Bostono šip'ardas at- iš eilės atsisakė, o vienuo
lis 1,700 darbininkų, o kiti liktasis paėmė Ch. McCard- 
bus atleisti kitur. Daugu- le į policijos nuovadų “iš-

A„WI h-“............—______ -__________________ - o-........... - - mas darbininkų bus atleisti aiškinti”, kokį jis čia biznį
automatiškas, bet kiekvie- auginti viename akre ne ma- apie liepos 1 d. Laivų staty- varo. Pasirodo, kad tas vie
no namų savininko prašy- žiau, kaip 200 bušelių. Tie tojai sako, kad jie mažiau nuoliktasis buvo policijos 
mas bus ištirtas ir tik pa- mokslininkai sako, kad pa-'beturi laivu užsakymų, o valdininkas. Bostone kar- 
tikrinus skaičius bus kai ku- kėlimui derliaus reikalinga svetimi kraštai, kurie nore- tais pinigus net atima, o 
riems namų savininkams yra pagerinti sėklos ir page- tų čia pirkti laivus, negali to Baltimorėj ir duodami ne-
leista pakelti butų rendas. rinti dirvožemį. daryti dėl aukštų kainų.
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LIETUVOJE
zad tai nebėra suder 
su darbiriLikų sve 
Kompanija tą

Lietuvių Tremtinių Amai- sak . -i-; ~

ztė Sąjunga gegužės pir* zas_. 
mosiąs proga išleido atsi- L- unija ir kompanija 
šaukimą i ziių kraštų darei- ko. kad z~ry<~ zz^ -ir.-.- 

*:r~rrK į..lS :i-Z- - — --.Ib
rimo. Bet unijos esgtL_ • —  • —— • • ■» J T”griežtai re:zu.--;_. .-ui : .:• 
do dirbtuvėm- darė-; našu 

dirbtuvių darbe greinim

<■£■2 -22zZ
vėre čž. ir

dirtCL o už savo ZLr-
Zjesir4 -ždarDu .i= Lcę^.ėgLa

darbo greitumu ir m-.kėjimt 
išspausti iš darbininko iaug 
T¥T5.ks:X0. T . i -

KETURI DIDIEJI PANAIKINA BLOKADA

;ųjų valstybių atstovai New Yorke sutarė 
----- matyti tie atstovai, kurde blokados par.

Anglijos—Sir Aiexander Cadogan. R 
- Dr. Pktiip Jesgup ir Prancūzijos—Jear.

pana. Berlyno blcr 
sutarė iiš kai

šuos — JaKob Mauk. 
CkanveL

Kas Savaite
Bimbos Pranaivstė IRRC Kretpimzsi*

Antanas Bimba pranašai!- International Kescue a 
‘Vari lietuviams tremti* Relief Committee, (IitiiU , 

■ ’* ’ nuo 1933 me-

nd

ne . Maskvinėj “Laisvėj kreipiasi 1 Amerikos ”^tu* 
vius su prašymu sudėti pini- 

" demokratų gel- 
griuvė-

rašo

vier.arr. kitam Dau'/ pažangių lietuvių 
Daugelis’ a'i'vks i gyvenimą Įsi* skursta Europoje. Da^g

kibė. daugybei gi ateitis‘ia- jų neturi Amerikoje nei
- - - minių nei artimų. IRRC gali

ir “išeiti” ir nori jiems padėt: atvykti 
nevalios. Amerikon. Daug kam iš lie-

:razIi.;, ruo sl

ne n-ėgu ji tavo Saur. Laeru- -.. ;
. , . .... anskaiaa-1-

toj - <as caoar tes oarouižrs - K2Č3L
turi padaryti

U-*
~tx_

Amerikos Lietuviams
-ikrą tauza. zimzper ąa

■davo darbininką Į 
jokio —--   —
tikro laipsnio ta "fordium 
sistema prisidėjo prie ga 
mybos našumo padi din; m . 
Bet za. greitumas neržengia

lamąpi - ».
t VOS luū Kg. jaodoe J 

daoBoe; tzč. Lietuvos žesiė? 
ukūt lovio o>k._s {vodukrus. 
j&fc-p šviesią. ktaosi-
mus nevienai ir Jusu prie- 
Karą esate ragavę, ts-gia nyk
ti; kad že^siirizai vara varo- 
m. Į kolchozus ir kad dėfeo že
mes ukic aašucsas yra nukri
tęs -žangiau nei 50 nuoėžmaą. 
kad visą alka tūkstančių tūk
stančiai vyrą. motetą, sesių, 
vaikų ir figonią treatiaau i 
Siore .r kitur esančiai daro. 
vergs stovyklas; kad A. šiai 
išvežtųjų skaičius siekia kais 
šimtas t.Kstar.c/u ir Kad tas 
trenkamas eita be paliovos; 
kad išvežarrU ne ordai, ae mi- 
iio&iertai. kurių musų krašte 
arba nebuvo arba buvo labai
maža. bet darbininkai, artojai. j , , . —
tarnautojai ir jų šeimos, išve-į t“1**“® !ph uoj Tamstos
žaml. tik ai tai, kad jie nenori
boti akiai paklusnus Maskvos 
viešpačiams, kad yra Įtariami
nesą ištikimi skurdą ir vargą i usrti eer.a;,_ .. . * . * ves •ier ei t-musą Kraštą atsegusiems atė- - iv—J-
Janams. Mes privalome paša- ara“dimo «sočiai secumty 
kyti. kad šiandien Lietuvos •'T^ La5’ -<aa securil
darbininkai pakanka para. —,i a*'lnd: dau? piatesię yr.;

Haga. “bocia. £>eeur;ty Am

L.T*.u la; Ameri-} bu per savo atstovas, bet iė 
} šų mes dar neprašėme.

— .<is tiz seka j IRRC ieško fmansinės pa- 
...^;..ą i Ameri-Įramos atgabenimui lietuvių 
:ė.ęs apie Inier- iš D. P. stovyklų i Ame- 

ae and Relief * riką. Tie finan^a- bus pa 
naudoti ūk tam tikslui ir. 1

neicaftą laiškeli savo gimin 
ožaieni— ir jis jau turi “r - 
mokamą bilietą“ i Vorkutos ar 
Sibiro darbo stovyklą. Mes ne- 
g&iime tylėti, kada iš anapus 
gekainės uždangos esančios 
musu tėvynės ateina štai to
kie Į dangų šaukiantieji bai-

tam tizrą ritą. žmogus-rta- 
sira atsisako toliau dirbt; : 
visas gudrus prakaito iš 
spaudimo mechanizmas -u- 
stojo. Dargi Fordo dirbtu
vėse darbininkas pasirod- 
esąs žmogus, o ne mašina.

Derybos turės nustatyti, 
kur yra ta riba. kuri užtikri
na ir darbo našumą ir žtt. - 
gaus sveikatą.

REDAKCIJOS
ATSAKYJtAl.

zuzs vra vienas
; ą;ų agentūrų, ku- 
rJČmažas skaičius

.-.tematąs _s«.r

musų gen norai yra pazan- 
kamai jums jrodyū musų il- 

i?iekė Ameriką, gų metų darbu lietuviams.
....ems Y p* j Musų patyrimu kainuoja 

organizacija- . . trr- —trar^ aPie doifcn^ :K1
-.=e^ius nrąi įturdiesi D. P. A-r.er.- 

'-.baū kam^ ^ l M> s™»
< . .euoiife! sic;*“n'-en“*,.

laidos,

bai tamsi, liūdna’
Bimba nurodo

iš ągnerl zoniškos — . . .
Jis sako; "Jie gi (tremti-*tuvių tas komitetas jau ir 

» galėjo labai lengvai padėjo, — Dr. K. Grimui, 
sugrižt; i Lipni va ir ten gra- Liudui Dovydėnui ir ki- 
ya- įsikurti”- tiems. Bet šad pagalba butų

Matote, koks puikus visų sėkmingesnė, mes lietuviai 
klausimų sprendimas. Bu- turime irgi ateiti tam korni- 
tum sufirrižes i okupuo- tetui i talką ir sudėti aukų 
tą Lietuvą, butum "gražiai pažangiesi e m s lietuviams 
Įsikūręs”. Atvažiavai Į Ame-j gelbėti.
r Vą tai čia vargsi, kaip pe- Mes. lietuviai, padarytu- 
iė 00 išrūgas. 1 me klaidą, jei lauztume,

tas maskoliškas pamoks- kad kas tai kitas musų tau- 
ias sazomas žmonėms, kurie tiečiais susirūpins. Tai yra 
ant savo kupros pažino ru- musų rupesnis ir musų pa
niška tvarka ir jos "gražu- reiga, o todėl musų tun būti 
mą”j Bimba ir pats žino, Jr piniginiai Įnašai tam rei- 
kad tremtiniu jis neitikins. kalui.
Bet tam Maskvos žandaru Rimtai pagalvokime apie 

svarbu pakir- tą reikalą. Pagalvokime ir
sinti "Laisvės” skaitytojus apsispręskime, 
prieš naujuosius ateivius. Graikų “Partizanai” 
"Franko ir Salinai” Graikijos maištininkai,

Pirmmmkas J. Glaveckas Ex-iiaudĮninkąs P. Dailidė Maskvos remiami, kaimynų
Sekretorius J. Buivydas "Drauge" įrodinėja, kad globojami ir apginkluojami.

-------------- demokratijos daro didelę pasiūlė Graikijos vyriausy-
JAU ATVYKO VIRŠ 3000 klaida, kad neitraukia Isoa*- bei taikintis. Sako. gana 

LIETUVI Ų ni jos Į Atlanto Paktą. nes. muštis, mes sutinkame su
_____  * girdi, lsnanijos diktatorius jumis derėtis ir bandyti sa-

Šių metų gegužės 4 d. lai- ruri 400,000 kariuomenės 1 į vo laimę laisvuose rinki- 
vais "General Black** ir Ir Franko rėžimas tam žmo- muose ’
"General Tayior“ i Nevv K™ atrodo "šilkinis**, paly- Toki pasiūlymą padarė 
Yorko uosta atvvko 34* lie-=ginus ji su Maskvos rėžimo “partizanų valdžios“ teisin-

rrovėms, kuriu:- grin-ižia 
•av ? programą Lietuvos ne
priklausomybės demokratiš
kais t<agrir. ia:-. pamokta 
Lietuvos konsiirucija. sūri 
garantuotų Lietuvos pilie
čiui saugumą lr visas plde- 
tir.es teises Ir laisves:

e. Visos tautos konsolida
cijos bendram darbui, pri
imti Mažosios Lietuvos at
stovą i režistenemę vado
vybę.

Be šių sąlygų negalima 
būti visos tautos konsoHda- 
cijos: negali būti sėkminga 
išlaisvinimo kova ir išlais
vintos musų senosios tėvy
nės sėkmingas aistat-.-mas.

kelionės išlaidos iš 
uosto, sutikimas, kartais 

'"A"F .* viešbučiai, gydymas, o kar
“<i‘- 1 cr> tais pririeina darbas ieškoti

t ±: arba Užlailę-ti šeira, pako! 
jš;. ” F • 1 . IV" '^j • ^atts pirmą algą.

......—pas- Todėl atsiuskit savo auka.

įsikurti ir___

Algirdui Januškevičiui, tj. '.j.. FĮ pasiimkit 
įladejohiloi — Tamstos - ___*____ z.-, ’viū išlaid

pSvešai
todėl nedėsime.

Antanui Kataržiui. Detroi
Skirtumas tarp -------

:r socialiu;

Amerlkoje Įves-ia. i feterą- 
linis draudimas nuo senai 
vės: 2) \ aisti ju mokami; 
paša.pos 1 puolic assistar.ee 
neturtingiems seniems žmo
nėms: 3, aisti'u morUim;' 
pašaipos az.iems ir r.ašiai- 

ir 4> Draudimas r.uo

nors vieno lietu-
--t-nui paprast. kiekvienas kas

-r t ar. c re jo ■
17J ’ k.'FF • ^tZ^Gina kad ir mazgus: <P

r^Z^‘ai Lns Įvertinta, ir tuo budu
' - r--‘°.Pfe:se“|mažės musų ir jusu saraša;
'ii; TųVokietijoje DSolrite jiem- 

1 . - gyventi laisvais ir naudin-
"įr;7‘_’a®vr . 'gaiš žmonėmis Jūsų tarpe. 

:_:r CAej” Mes turime visas iegaies ga- 
• „„aidai. proi. atvežti, ta da-

-mmzu organo. VSA kortesas.

zm mes.

I -r-

Čl.
G--.-'- aztara:

. tiar nrta-ž±x. naa-xaiR£r ’ ūi.
-------------- ----------------------------- ---------------------- —t. » jx.

ve mums

Tą pačią dieną laivu "Ge- tavas ji išbučiuotu
nėra; Tayior“ atvyko 20,- Koks jukinys 
’^/j-tasis tremtinvs ir juo 
zaip ūk ouvo lietuvė trem

Tautų organizacijai, kad 
partizanai tikisi laimėū lais-

uo rinkimus< bet jei rinki-
___________________ myjr nelaimėtų, tai sutiktų

r.ė Jauma Vaitkevičiūtė, p dailidė'klausia? kur b%°^C,ine ?artlJ*h ' - 
Ristam: 2 \a..ey City. N. mokrati> 5U 2vo ideakns <vnausvbe j s»-
Dazota rr.-nršr!i--—» A-rr.dr. t-od Maskvos partizanų “tai-

BALF-o Imigracijos Ko- Ame^'k/^ Angį Ja vardan ^os”. baM atsiliepė trumpai Amerusa ir Angnja ^araar. ir vqsai teisingai; -padėkit
G?*[reikalingi ūk finansiniai iš- 

"*7; _ ar~‘ tekiiaL Mes neturime gali- 
- 7J' "A - trybių aukas rinkti Jūsų tar- 

V . -M- tiesioginiai, todėlkrei-
..c-.-į.- .-„-UuOiis p" piamės Į Jus šiuo atslšauki- 

:<i e: t ;u r.eisvardin- L.,mu._ ...• - p - i Organizacijos. SLA kuc-
- J FF.' "j_ "'?.u ",l . - 5"i? pos ir pavieniai asmens pa- 

■ j.L J. -?‘.sidarbuokite tam tikslui
ji; . J*- z Aukas prašome siųsti tiesio-

’ ' r-T--nr'į.n^1 giriai mums ar per “Kelei-
zimų izurdim-,^ paskelbusi 

musų orgam-;Š£ukil^
" * - -: e p<*aeu j. aukas. Aukos vra Tai

uetuviams tau- exe* L 
mes neturtine

and

' . -

sai: “Lietuvoj dabar ašaros ir ’ C1“?r‘s.
kraujas. Gelbėkite mus T Mes "esar&0' “uir-j ' š .. _
tarime pasakyt:, kad ninnrtim c— . * ir _ / T” _ J . •
Lietuvos carbiriinkas. amati- dimas nuo senatvės (Feie-
n^nkas ir žemdirbys veda mir- J^U-Age and ius'.uvors 
tina kovą ir tai dar. ne dėl , ~“ra?c.€J .T72. yi-na sa- 
savo dvarų fabriką ar šiitų Ka. ^?c-2-m:o draudimo. ?ą- zaci. i.. . 
vietą, kurią jis neturėjo, bet draudimą seru aaroi- y_~rr.' z.-
dėi laisvės ir geresnės ateities. sulaukę 65 metų am- -
jis žūsta nelygioj kovoj su pa- z*2li;t ^ai:. ?au*-: senatvę 
skotine trintimi, kad gai paga- jie per tam
Kaa pasaulis supras, d* yra l^iką yra mozėję sav 
komur.izn-.as ir koki pavoją so- i draudimo kasą.
daro jis pasauliui. valstijų pubiic as-istance

•Tokią faktą akivaizdoj mes P^ša?P<^. ?T*a mokamos tik

aZISta;:.. 
mas aute: 
žarijai.

Kelei- 
musų atši

lę

t:ec;am_-.
senatvę? -a— u:

'•ta:
mės

.....-<i«
' - ;ė. i Jus lietu-
-lai ir kreipia- 
ami pagalbos.
t padėjote dar-

Internabonal R1

103 Park 
New York 17, N. Y.

ranūjas dar ;ų reti: .r.tiems C;-d diktatorių... 
uetuviams. Mums re-zia dar 
bent 15?.”'” asmenų garan-

bus taika“.
Maskva tikrai nori 

baigti Balkanų kruvinus Į- 
>;T,rtTr,o i,.: V> ^US’ ji gali tą padaryti ir«* w bezdžioninio "iLin-

Anghjcs vadai taio supras- •» . ,-.ų. ____ Gi r • g^mo mimsteno pasiuly-0*11- 1 • „ . aemozranjos idealus ir t_n -tv,™ f TvBALF Inisr. Komit=u» principus', kiip jas savo - pU '!uii“k° PaSalb4
laiku suprato pats p. P. Dai
lidė. tai jos gal jau senai bu
tų pradėjusios Franko pe
nėti Marstallo piano dole
riais.

graikų partizanams, 
ten ir baigsis.

karas

ta: Įrodžius, kad iš gauna
mų pajamų žmogus negali 
pragyventi. Draudimas nuo 
nedarbo užtikrina bedar

tarime šaukte šaukti: Budėki
me :r Baogokite savo laisvę ir 
demokratiją koi dar oesate su
pančioti bolsevikmio rėžimo , . . t-------—
pančiai:, ir žinokite, kad ko- patalpas per tam t
maustai gali’visaip savo kai- ™ ai“!‘ n^u’1£: -1-’4- 

keisti, bet jao bus prideng
tas vis tas pats -.-iika«. kuris 
tyko pagro-4. darbu žmogaa- 
laisvę”.

Soc ivldemokratų Pareiškimas

rą laiką netekus darbo 
Darbininkai ir darbdavia

moka po 1 nuošimti nuo 
darbininko uždarbio tiktai 
Į draudimą nuo senatvės, 
arba i senatvės pensijų ka
są. Darbdaviai dar moka 
tara tikrą mokesni i draudi-

- ------ Imą nuo nedarbo kasą.
-."S*®®3 d- per pietas Darbininkai, kurie gauna 
6o?XXj darbininkų Fordo senatvės pensijas iš federa- 
kompanijos. dirbtuvėse Dėt linio draudimo, gali gauti ir 
roite metė darbą ir išėjo Į “pubiic aasitance" pašal- 
streiką. Jei streikas užsitęs pas, jei jie Įrodo, kadis 
ilgiau, tai Į jĮ bus Įtraukti gaunamų pajamų negali 
darbininKai ir kitose Fordo;pragyventi.
dirbtuvėse, viso virs šimto Paul Ralis, Hauntramck— 
t j k-ta ričių. Metrikų iš Liteuvos dabar

Fordo darbininkai paskei- veik negalima gauti. Kiek 
bė streiką ne dėl uždarbių žmonės yra bandę iš ten 
pakėlimo ir ne dėl kitų dar- gauti metrikas, tai visų ban
ko bet prieš “fordiz- dymai nuėjo niekais. Bet

FORDO STREIKAS

Mažosios Lietuvos At- mėta. Išlaisvinimo diena 
o Isileid imo ; VLIK-ą tėja ir laisvoji tautos d 

- Lietuvių Sočiai- turi tam ruoštis.
"ą. :r.į<i niekuo- Lietuvos išlaisvinimo dar- 

- i n?a Lietu-! tas nelengvas, todėl jis tun 
•eizaiuose. Ji buti visos tautos darbas. Šio 

v- Rusijos carus akivaizdoje, mes atkreipia- 
- iaisvės ir ne-;me rezistencinės vadovybės 

j '> ė s. Atgavus egzilėje dėmesį Į tai, kad 
uetu.a: n-..iziausomybę.'yra reikalinga suburti visos 

r “ u . rr.: ar>ejingi dėl musų tautos jėgas netik Lie- 
^ie-r.e.- .: gražesnės Lietu- tuvos išlaisvinimui, bet ir 

' s a;e:t:--. Mes buvome jau išlaisvintos musų seno- 
kartu - j Lietuvos žmonė- šios tėvynės bendram dar- 
mis. su jų džiaugsmais ir jų bui- O tam turi būti sąlygos 
vargais. ‘ jr mes reikalaujam:

Okupav. * Lietuvą rusiš- a, Rezistencinė vadovy- 
zam boLevizmui. vėliau vo- bė privalo konsoliduoti visą
Kiškam _ L—t. 1------•—
skelbėrr

Dėl 
stovi
A

demokratų 
met nebū
vąs ir lietu 
XO VO JO p?

■ ėl • 
nrikiaU'Orr 
Liet 
m.

•-acizmui. 
Lietskelbem Lietuvos okupan-’tus; 

tarns^ kovą. Bet Lietuvos is-i b) 
laisvinimo kova prieš aziia- kova

ar
dai!:

»v . o- ---- ------------ z
mes pa-Jautą kovai prieš okupan-

•Nepartinė Polemika”
Gavome Kanados Lietu

vių Sąjungos žodingus biu
letenius. Bandėme juos skai 
tyli ir suprasti, kodėl tie

nuimti! Keliai i Vokietijos beudnSianl<b'i- 
sostinę bus atidan-.i eeL I K U «^-‘-
žės 12 d., o gegužės 23 d J ė,k dnadole- =5kąrte- 
“ketari d!d:eji-^Xirinks rfki?, «avomr,tlk 
Paryžiuje aptarti “vokiško m, ’ aiškų atsaky- 
klausimo”. į o

Berlyno blokados nuėmi- >T> gi
rnas visai nereiškia, kad da- * -J '• .'',aplų P®1*“*“*’ 
bar jau ateis "taikos gadv J?;- ‘ C ' jokius pilvo šo
ne". Tik politiniai liurbį- dėį ,T kškn T 
Kai gali laukti naujų jai.iš- Jjtos eeU^jimo 
nų taikos kulummcų. be, tikn>jo

Blokados nuėmimas rodo. “'žnybęs šalininkai“ pabė- 
kad rusai nebesitiki iš Ber- go £ vienybės, visgi nėra. 
lyno imtynių jokios naudos: t..- ,
ir bandys savo tikslų siekti ve,-T?Ur2^ lieptų atpa- 
naujomis priemonėmis. Jie‘ 'n'11 Į9 ietemų ilgą ir 
bandvs Dadininti savo itales1 turini trumpais z

Fordo darbininkų unijos 
vienas narys unijos buvei
nėje ima plakatus ir ruošia-L
si eiti Į pikieto liniją. dys Įpiršti savo atstovus i . iMi,nenis, todėl just

-------- -------------------------- Ruhro pramonės kontrole ' nePatlP^ate ir mes
‘ H - -spiauname 1 vienvbe”

IŠEINA STREIKAN

Blokada Kaput
Berlyno blokada sutarta

________ ,, Lietuvos išlaisvinimo
.............. - rvy»c prieš azija- kova turi buti aukščiau visų
tiską barbarizrr.ą negali bu-frovinių interesų; 
ti nei vieno žmogaus, nei c) Negalima vadovautis 
vienos kuros partijos, bet'bet kunos srovės sumeti- 
vienaiytė visos * 1 k * -----------

stijų Piliečiu?”, kur yra aiš- Kol Kinija dar nėra masko- "vienybės’* garbinimus ir 
kiai išguldyti pilietybės js- liškame maiše. Maskvai tik- panašius nesusitupė jusiu 
tatymai su reikalingais klau rai yra naudinga pamulkinti plunksnagriaužų aičiojimus. 
Simais ir atsakymais. Kaina “supuvusius vakarus” taikos Koktu/ kad visa ta mali. 
25 centai. Kreiptis j ofensyvomis. malienė malama varant

“KELEIVIS” Maskvos priemonės kei- “tautos gelbėjimo” ir
636 Broadway, čiosi, bet jos tikslai vis tie *ių “didelių žvgių”.

So. Boston 27, Mass. patys. i 1 j. j)
^SV^ki^k?J,Uuitp°Joi SliiaišAkPe!e “5 pia«au kiek Ji nebūtų runki ir musų d) Tiri Mi H anksto.----- ir musų d) Turi buti iš anksto,

tautai nuostolinga, bus lai- bendradarbiaujant visoms,

assistar.ee


LEIVIS, SO. BOSTON Pasupta ĮregiuNo. 19. Gegužės 11 1949 m.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Worcesterio Naujienos
Iš L. R. Draugijos Veikimo buvo sunešta nemažai viso- 

Gegužės 1 d. Lietuvai kių dovanų
Remti Draugijos vietinis 
skyrius laikė narių susirinki 
mą. Buvo išklausyti rapor
tai . /

augijos

P. Miliauskas

Atšaukiama Vakarienė i
..... . Biznierių ir profesionalų

tai įs Įvykusių prakalbų ir draUgįja buvo nutarusi su-j 
is L. R. Draugijos seimo. “Tag-Day” darbinin-'
Raportai priimti. Baigiantis ^ams pagerbti vakarienę 
žiemos veikimui Draugijos gegulės 14 d. Bet kadangi 
skyrius perzvelge to veiki- g^LF vajus dar nesibaigia 
mo pasekmes ir mano, kad *r vėliau BALF komitetas1 
jos buvo neblogos. , patsaį mano surengti pana-

Dabar pradedame vasa šią iškilmę savo darbuoto- 
ros veikimą ir pradžiai, ge-i jams h-darbininkams, tai 
gūžes lo d turėsime pirmą vakarienė nutarta atšaukti, 
musų pikniką Lietuvių Ūkė- Biznierių ir profesionalų 
sų klubo vasarnamy (bun •• draugija nutarė paremti B- 
galow). /ALF komiteto vėliau ren-i

Kviečiame visus gausiai g^m^ vaišes rinkliavos 
dalyvauti musų piknike. .Jei darbininkams, o šiuo tarpu, 
liks koks centas nuo to pik- kad nebūtų nesusipratimų, 
ruko, tai visi pinigai bus su- vakarienę atšaukia ir apie

MAINER1A1 TARIASI

naudoti tiktai šalpos darbui. tai praneša visuomenei.
John V. Bučinskas

Vienas iš D-jos direkorių
Musų Žinios

Kazimieras Steponavičia 
iš Millbury, Mass. balandžio 
29 d. buvo užmuštas auto-į
mobilio nelaimėje. Velionis Gegužės Pirmos Minėjimas

CHICAGO, ILL.

Tarptautiniame angliakasių pasitarime Washingto- 
ne dalyvavo atstovai iš 10 įvairių šalių ii- atstovavo 
virš 2 milionų angliakasių. Mainerių konferencija 
švaistė uždarbius, saugumą kasyklose ir kitus maine- 
riams svarbius klausimus. Paveiksle matytį Tarptau
tinės mainerių sąjungos pirmininkas ir Belgijos mai
nerių vadas Achille Delattre (kairėj), John L. Le- 
wis, Amerikos angliakasių vadas, ir William Law 
ther, Anglijos mainerių pirmininkas.

—————————------ j Neatidėkite gero darbo
rią veda Europos socialistai j tų kvota, $10,000.00. (rytdienai. Tremtinių perve- 
prieš bolševikų ir fašistu! „c , . . .. . „ Girnas jau vyksta sparčiai ir
reakciją. Kalbėtojas plačiau: D Sekminių Vainutas 'greitu laiku atvyks po 1500 
sustojo ties Lietuvos žmo- Į baltimorės Lietuvių Dai- lietuvių per mėnesį ir dau-

KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAM

Kas Nauja Brooklynei Daugelis tremtinių nesu- 
Į laukdami iš savo tautiečių 
(garantijų išvyksta j kitas
tolimas pasaulio šalis. Yra . .
daug musu tautiečių, kurie Socialdemokratų Susirin- i reikalaudami atsteigti tvar- 
gyvena nesusispaudę ir ga-j

atsikviesti tremtiniųlėtu
kimas Į ką.

m. gegužės mėn. 13 d., i Neriu paraginti musų lie-
Į šeima, suteikiant jiems lai- 7:30 vai. vak. Lietuviu Atle~; tuvius kriaučius, kad jie ne- 
• kinai kokį kambariuką.’ tų klubo pataikoj, 163 Mar-• praleistų susirinkimų ir susi- 

parodė, kad di- cy avė., Brooklyn, šaukia-' rinkimuose turėtų drąsos;Praktika r------ ------------- ---- ,--------- --------------
1 džiuma atvykusių tremtinių mas LSS 19 kuopos susirin- savo reikalus. .
! susirado sau darbą, butą ir kimas. Pasvirkalnietis
'gali be baimės gyventi. ' Kadangi šis susirinkimas

..... .... Lvra priešpaskutinis prieš
| Todėl nebijokime kviestis atostogas, todėl Kviečiame 
nors ir nepažįstamų lietuvių skaitlingai jame dalyvauti, 

dle bus begalihiai kacĮ galėtumėm sutvarkyti
dėkingi savo kvietėjams, SVarbius reikalus, 
kurie bus atlikę tikrai gai
lestingą darbą.

PHILADELPHIA, PA..

buvo gimęs Lietuvoje, bet 
Amerikoje jis išgyveno apie 
50 metų ir i šią šalį atvyko 
.visai jaunutis. Jis žuvo su

Chicagoje lietuviai social
demokratai šiais metais su
rengė Gegužės Pirmosios 
minėjimą Lietuvių Audito
rijoj. Žmonių buvo prisirin

j Prašomi visi lietuviai, tiek 
senesni gyventojai, tiek 

J naujai įsikurusieji, kurie 
įtik turi bent kambariuką,
, neatidėliojant siųsti neįvar 
dintas garantijas BALF ui. 
BALF-as mielu noru patar
pininkaus per savo atstovus 
Vokietijoje, kurie yra ar

ėčiau prie tremtinių ir pa
rinks pageidaujamus kandi- 

■ datus.

Jaukęs tik 65 metų amžiaus _ __ ___________________________________________________  —_____
Velionis buvo pašarvotas kę daug, nors svetainė ir ne-, įnų ^ov^prieš “ svetimus nos vedama giau.'* Mura*iabaf svarbu,
grabonaus Petro Kara.iaus buvo perpildyta. ; okupantus už savo krašto Os pakerckienės, statys kad nepritruktume garanti-jstaigoje. ----- 1 "" J r --------- —1 J— *  - - . . -Pirmas kalbėjo dr. P. Gri

gaitis plačiau sustodamas
laisvę. Jis sakė, kad visu ^c-en?Je’„sek,mad1len-1’ jų, nes jei jų pritruksime,
kovų priešakyje stovi lais^,z?s į?’>? vakare, Lietu- taj kitos tautybės, apsukres-
vės ir demokratijos šalinin ' S?,,- . ?°.lnės, išnaudos ir musų trem-
kai, tie žmonės daugiausiai: B? ,in^ s-t” ,; tiniy imigracija nukentės, 
ir aukų yra sudėję. Daug iu11 \ain*kas . Vei- Nesibijokite dėl darbo ga-

Įdomus Namas
Daugelis musų jaunosios 

kartos žmonių kolei kas, ro- 
idos, tik ir tinka sėdėti sa- 

Siame susirinkime adv.- vuose užpečkiuose arba pa- 
Briedis padaręs pranešimą'plaukyti prie baro ir padai- 
apie apdraudą nuo nelai- nuotį visai nudėvėtą dai-
mingu atsitikimų Ne\v Yor
ko valstijoj.

Ir šiame susirinkime turė
nušką, kurią jau net ir mu
sų radijušninkas sarmatijasi 

_ _ . ibegriežti, apie “bačkutę-
sime is Europos naujų sve-j Joniuką, bonkutę - stiklin
siu. Sekr. A. Mačionis ką”. Tai, iš paviršiaus žiu-

--------- | rint, rodos, ir visas musų lie-
Lietuviu Kriaučių Susirinki- tuvių progresas. Bet tai dal

iną Išardė Komunistai 1 nereiškia, kad ir visi žmo- 
27 balandžio turėĮo įvykti į nės musų didmiestyje tiktai

siuvėjų unijos lietuvių 54 
skyriaus susirinkimas. Susi
rinkimo pradžia ėjo neblo
gai : perskaityta protokolas 
iš pereito susirinkimo, iš
duota finansinė atskaita,

tokį progresą tepažįsta. 
Musų berneliai, kurie yra

“toliau į kairę” daugiausiai, 
rodos, patys nežino, kur tas 
jų kairumas prasideda ir 
kur jis baigiasi. Jie, tiesa,

raportas išduotas iš Pildo- turi mokyklas ir ko tai mo- 
mosios Taryba* veikimo per, kosi, bet kai paklausai jų 
sekretorių, perskaityta dalis samprotavimu, tai ir matyti,

Balandžio 30 d. 82 Ham- ties Gegužės Pirmosios reik- 
son gatvėj ivyko shower pa-1* šme ir jos istorija. Nuo 1889
rė, kurią surengė Jonas ii metų viso pasaulio darbinin- a ........ .. .................... .......
Stasė Rutelioniai savo dūk- kai tą dieną švenčia, kaipojžuvo ir žūsta, bet kova eina j • pl, Juok1 lr ž1'32™- mantijų. Jei jus pagelbėsite
relės Joanos susižiedavimo darbininkiškos kovos ir tai-|jr eis iki laimėjimo, damų. Los ir dainuos di-. tremtiniui susirasti darbo,
proga su Patrick Kelly J r. kos (tautų solidarumo) Po prakalbų buvo rinklia-\ d^UI?°ie naujakurių jauni-, tai jau bus pakankama ga-

va. Surinkta $150. Pinigai i ™as ir Pannktinės vietinės rantija. Svarbu tik, kad
eis tremtinių šelpimui. ‘ jėgos. . Dar kartą sužvangės i pradžioje suteiksite tremti- 

Prakalbos praėjo pakelta ^a^l° j dainos!niui pastogę, kur jis atvy
kęs galėtų apsigyventi Ne-

Giminės ir draugai turėjo šventę. Socialistinio Darbi 
linksmą laiką, o jaunajai ninku Internacionalo (ant- 
------------------------------------ rojo) kuriamasis kongresas,T>__

laiškų ir jie priimti. Bet štai 
užrašu sekretorius perskai
to laišką nuo lietuvių trem
tinių, kurie su vietinės Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
riaus pritarimu, ruošėsi prie 
Jungtinėms Valstybėms iš
tikimybės parado, kuris tu
rėjo Įvykti balandžio 30 d

kad žmonėms galvose ne 
viskas yra aišku.

Beslvalkiojant po miestą 
tenka kartais užeiti į vieną 
didelį namą, kur yra nema
ža iškaba su parašu: “Labor 
Educational Centre”. Tas 
namas yra 415 So. 19-th st., 
Philadelphijoj. Tai yra tri-

Šiame laiške pažymėta, kad į jų aukštų namas, švariai

KUTUZOVO STOVYLA

parade dalyvaus 33 tautos, 
tad ir lietuviams verta pasi
rodyti, savč grupę turėti. 
Taip pat laiške pra?oma siu-

užlaikomas, su daugybe ma
žų kambarių įr pora svetai
nių. Tarp kitko ten yra Mor
ris Hillęuit auditorija,. tai

! susirinkęs raryziiuje rran- nuotaika. Susirinkę žmonės/"“®’
cuz^1^ldžloslcs Revohucį- atydžiai išklausė idomių Lietuvos Ąžuolo Lankymas Į imkite blogų pavyzdžių, ku- 

*jos 100 metų sukaktuvių kalbų ir pakeltoje nuotaiko j, Baltimorės Lietuvių Drau-' ‘ie yra tik kaip išimtys. Ir 
! metais, paskelbė tą dieną;je skirstėsi namo. 'gijų Tarvba, rengia L;etu- geram darže kartais atsi-
darbminkų švente ir nuo toj Tvarką vedė drg. Kundro- vos ąžuolo Annapolvie lan-'randa piktžolių. Jei pasitai- 

” -arr'-,'ro^ tas. J. J. P kymą sekmadienį, gegužės ko tarp daugelio ir blogės
22 d. Bušai ir visa procesija jių pavyzdžių, tai netaikiu- lo^a^iS^o  ̂Kalbai kavos ir gauti užkandžių, 
su automobiliais susirinks kime jų visiems, nes didžiu- £ ac <* d Ju^os^Kalbe Tfk svaiginamŲ ta.
ta dieną kaip 9 rvte prie ma tremtinių yra padorus ~ uz ir pnes. Komunistai»
lietuvių salės, 851 HollinsimusU tautiečiai, broliai ir

I laiko, per 60 metų, Gegužės 
i Pirmoji yra darbininkų 
Šventė. Ta diena buvo pa- 

(rinkta todėl, kad dar prieš 
tai Amerikoje darbininkų 
unijos jau buvo nutarusios 
gegužės pirmą skaityti savo 

j švente.
Kalbėtojas prisiminė, kad

BRIDGEWATER, MASS.

, Atsirado Keistas Žmogus „ ------ ’ ---- ------------- i -i — A
Kadaise “Keleivyje” pasi- st TjI dien3 gubernatorius i 18 to pat lietuvis-

skelbdavo toks " Džanas: Wm- p- Lane» atiduoda! ko krašto, kūnų mes laukia-
Bamba, kuris vis bardavcsi; Vąlstybės Rumus, savo re- su kūnais nonme ben-

PhTOili ^miStu* kiemą- su 5370 Pačia Keide- Dabar Zldenci^ ir A™aPoli .b^u: djauti ir kurti gražesne atei- 
^OCiailbių įniema •• nnf;iA kviams ir nats dalvvaina tj.cionalą suskaldė anarchis nutilo, bet musų mieste

tai, vadovaujami ruso Ba- 
i kunino. Antrąjį socialistų 
internacionalą suskaldė bol-1 
ševikai, vadovaujami Leni
no. Šiandien praraja tarp 
demokratiško socializmo ir 
totalitarinio bolševizmo pa
sidarė nebeperžengiama ir 
kova prieš rusišką totalita
rizmą yra būtina.

Antras kalbėtojas buvo

viams, ir pats dalyvaują. ŠĮ 
metą daug senų ir naujųatsirado kitas panašus žmo

gus, kuri galime pavadinti 
Petru Bamba. Jis amžinai, 
prieš ką nors bamba. Jis Vraj orSanizuotas galingas bai 
ir kumštininkas, jau trims 5as už Lietuvos išlaisvini-;

Tat kvieskite skubiai!,r, ap“lin‘-:is “tTii tremtinius. Bukime vienm-

ka‘P ka<1 J™ žydak

Rusų artistas Merkurovas 
padarė šitokią generolo Ku- <drg. Jonas Vilkaitis, nese- 
tuzovo stovylą, kuri bus iš- nai atvykęs iš Europos Lie-
statyta Maskvoje vienoje 
aikštėje. Kutuzovas buvo

tuvos socialdemokratų vei
kėjas. Jis pasveikino Ame-

caro generolas, kurį Stali- rikos lietuvius darbininkus 
nas įrašė i rusų šventųjų lietuvių socialdemokratų 
skaičių ir liepia visiems ko-, vardu ir plačiau papasako- 
munistams garbinti. jo apie žūtbūtinę kotą, ku

LAIKAS UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ
1949 METAMS

Jau 37 metai, kaip “Keleivis” kasmet leidžia pui
kų kalendorių. 1949 metų kalendorius jau atspaus
dintas ir siuntinėjamas. Laikas jį užsisakyti. Kaina 
50 centų.

Keleivio kalendoriuje yra įdėta daug skaitymų, 
eilių, svarbių informacijų; adresų, patarimų, yra su
dėti apvaliems metams tautiški vardai ir šventės, pa
duodamas saulės užtekėjimas ir nusileidimas per ap
valius metus.

Užsakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

636 E. Broa<Iway,
KELEIVIS

So. Boeton 27,

vėjus parade dalyvauti ir (yra didžiausia svetainė visa 
prisiruošimui šiek tiek su fi-! me name, čia pat randasi ir 
nansais prisidėti. į Eugene Dėbso mokykla, yra

Po laiško perskaitymo ki-l'j bufetas, kur galima išger-
svaiginamų gei

šlykščiausiai puolė tremti-!^R^a^e.nėra. 
nius ir tą paradą. Po apkal Be socialdemokratų orga
bėjimo pirmininkas leidžia nizacijos, kuri šitame name 

laiko savo susirinkimus, čiabalsuoti. Balsavime, už pri- au>° susirmzimus čia 
sidėiimą ir finansinę pirą !‘m. £a™ pastp?« ‘J*1“?.83 
mą balsuoja 76, prieš 57. ®ocial!s‘« >ta

rną.
Lankėsi Vyskupas Brizgys 

ir Kun. Dr. Končius
Sekmadienį, gegužės 1 d. 

čia viešėjo vyskupas Briz
gys ir kun. Dr. Končius, B- 
ALF prezidentas. Savo kal
bomis ir pašnekomis, šv. Al 
fonso parapijos salėje, ta

Kun. Dr. J. B. Končius
BALF-o pirmininkas

Tuomet komunistai pakė
lė didžiausį lermą ir daro 
užmetimus balsų skaityto
jams ir pirmininkui. Pirmi
ninkas paskiria dar du žmo-

j ir kitų tautybių. Čia turi 
savo pastogę gal bent 20 Į- 
vairių unijų skyriai, kurie 
čia daro savo mėnesinius ir 

(nepaprastus ♦ susirinkimus. 
Todėl šitame name žmonių

musų miestelio vyrams yra 
apskaldęs antausius, o daug 
kam dar žada dantis išdau
žyti. Tas neramus žmogus 
augina mažą vaikutį, tai jis 
ir tą vaiką pamoko akmeni
mis svaidyti ir į praeinan
čius žmones spjaudyti.

Kada toks nesveikas žmo- xvnsu u*. ....... . A .
pis įsimeta į mažą koloniją, vakara, svečiai susirinki! PnerJ° Utnvhi
tai tikra beda. Jis niekamI siuose' paliko palankų įspu- ntii
nepasitiki, jis susipyko su di. S. Adula Taryb??’ So. Halsted

1 ! 'st., Chicago, III., ar vietos

peš patikrinti balsų skaity- visuomet, kaip bičių avilyje.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka

savo buvusiais prieteliais, 
jis vis mano, kad ji kas tai 
nori nunuodyti ir tik laukia 
jo mirties...

Kas užėjo tam žmogui, 
.galas žino. Bet atrodo, kad

Kvieskime Daugiau 
Tremtinių

ALT skyriui.

SIUNTINIAI Į EUROPĄ
Lietuviams Remti Draugija

senas posakis, jog Dievulis,' Pastaruoju laiku prasidė-* siunčia Europon lietuviams 
norėdamas žmogų nubausti’ J° didesnis tremtinių atvy- tremtiniams siuntinius dvejopo 

kimas. Balandžio mėnesį didžio, po $7.50 ir po $10. Supa- 
jau turime virš 3000 lietu-' kavimas ir kitas darbas atlieka- 
vių tremtinių, atvykusių į J.! mas veltui.
A. Valstybes pagal D. P. Už $7.50:
akta i« 1 m 2 st. kavos, 1 sv. sviesto, 1 sv. pie-

, j ‘ . !no miltelių, Vi sv. arbatos, 1 kvortaIki šiol daugiausia atva- aliejaus, 4 sv. cukraus vabalėlių, 2,
činnia tnkip tremtiniai kn-'sv. taukų, 1 kenukas kondensuoto ziuoja toKie u emuniai, ku , pieno ir 2 ^baiaį muilo. 
ne tun gimimų ir pazjsta
mų čia Amerikoje. Bloges
nis reikalas su tais lietu-

pirma atima jam "protą, šia
me atsitikime yra teisingas.

B G.

BALTIMORE, MD.

BALF VeiLU
Adv. Nadas Rastenis iš

gavo iš Baltimorės miesto 
mero, Thomas D’Alesandro 
Jr., ir miesto valdžios, leidi
mą BALF 64-tam skyriui 
rinkti aukas išvietintiems 
lietuviams visame mieste 
birželio 10, 11 ir 12 šių me
tų.. BALF minėtas skyrius 
kviečia visus į talka, kad 
prie $2000.00 surinktų ko-

mą. Tuomet komunistai dar 
didesnį lermą sukelia ir pir
mininkas, V. Zaveskas, ne
galėjo nieko sutvarkyti, su
sirinkimas išįro.

Ar unijos skyriaus komi
tetas pašauks tuos komunis
tiškus triukšmadarius prie 
tvarkos? Tai abejotina, nes 
dabartinės skyriaus valdy
bos didžiuma serga komuni
stams pal a n k u m o liga. 
Bet jeigu šitokia kryptim 
unijos skyriaus reikalai eis. 
tai nariai turės kreiptis į 
aukštesnes unijos įstaigas,

Čia matytis ne tik balti, bet 
atsilanko ir juodi bei gelto
ni darbo žmonės savo reika
lų aptarti ar mokytis. Šim
tai žmonių kasdien čia atsi
lanko su visokiais reikalais 
ir tarp jų matytis daug jau
nų žmonių, kurie vra įsi
traukę i darbininkų judėji- 
pną.

Vertėtu ir lietuviams dau
giau susidomėti šituo namu 
ir pradėti ten dažnai lanky
tis. Ten galima išmokti pla
čiau į pasaulį žiūrėti.

J. Rutkauskas

Už $10:
3 svarai kavos, 2 sv. sviesto, 1 sv. 

pieno miltelių, sv. arbatos, 1 kvor
ta M a zola aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1% sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir

viais, kurie neturi giminių 
bei artimų pažįstamų. Jie .
laukia iš savo tautiečių, kad 2 ^^'CaiTymu' reiki, prisiųsti čekį 
ir jie nebus apleisti, kad ir: arba money orderi ir aiikiai nurody-
• • *__ ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Irjiems atSll a» kvietėjas Šia-; reikia pasakyt, k* daryti su siunti
me krašte, kuris suteiks, niu jeigu jii nebūtų galima nurody-
.. • ’__ asmeniui (teikti: pavesti j( sto-jiems pirmą pagalbą, padės' vykios vadovybei ar grąžinti siuntė- 
susiiasti gyvenimo ramumo, Grąžinimą siuntėja* turės

vo 13 d., per tas tris dienas kurio j* išsiilgę per ii- apuu*kymu. ir pinigu* 
butu surinkta $8000.00, ir gus metus, praleistus varge •tLuhl2iiS,Ald’: 
išpildyta Marylando šių me- ir skurde. , 99 w>rd «t.

sių-

Tikra Teisybė

APIE SOVIETU RUSIJA
— arba —

Komunistu Diktatūra Faktų 
šviesoje.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 Broadw*y« So. Boston 27. Mass.

____ . Ine,
Worceater, Mass.



< J SO. BOSTONKetvirtas

Reikia Susiprasti
SENOSIOS IR NAUJOSIOS IŠ EI VI JŲ SANTYKIAI

Rašo V. Kimontas . . rūpintis savais,, vietos rei* 
Ir darnioj šeimoj pasitai- kalais, bet turi ir pareigą 

jo audrų, po kurių tenka dėtis prie bendrųjų musų 
nauja: prisipirkti lėkščių ir,uždavinių vykdymo ir prie 
kitokio kasdieniu! reikalin- nų vyriausio, — Lietuvos 

laisvini

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—O kas daugiau, tėve?
—Daugiau. Maike. tai jau 

tu pats turėsi ką nors paša
knį. Visų pirma turėsi man 
išvirozyt. kas yra ta Lietu
vos načalstva. ką dabar yra 
atsiuntus savo pasius Ame
rikon: ąr ji katalikiška, ar 
bedieviška?

—Tėvas, turbut. kalbi 
apie Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto atstovus. kurie da
bar vežinėjasi po Amerika 
su prakalbomis, būtent, apie 
jnincinj if rZU-
nigą Krupavičių?

—Jes. Maike. jes. Pasa
kyk, ar tas Krupavičius yra 
tikras kunigas, ar koks kaz- 
la vitas?

Jis yra tikras katalikų ku
nigas. tėve: dagi pralotas.

—Nu, tai kodėl jisai su 
barzda? Aš mačiau jo pik- 
čerį gazietose. Barzdotas.

—Gal tingi skustis.
—Sakyk teisybę. Maike. 

ar gali katalikų kunigas bu
ti su barzda? Juk šventas 
tėvas barzdos nenešioja...

—Kodėl vieni kunigai 
barzdas nešioja, o kiti jas 
skuta, tėvas turėtum pasi
klausti savo klebono:, jis 
gal geriau šitą dalyką pa
aiškinti. negu aš. Jis galėtų 
pasakyti apie tai visą pa
moksią.

—Na. jeigu anie kunigo 
Krupavičiaus barzdą tu ne
nori man nieko pasakyti, 
tai paaiškink nors anie tą 
Komitetą, ka kunigą Krupa
vičių atsiuntė Amerikon. Ar 
ta komitetą paskyrė naba=- 
ninkss Smetona, ar jis pats 
susidarė?

—Tas komitetas buvo su
darytas iš visu buvusių Lie
tuvos demokratinių partijų 
atstovų, tėve.

—Kain tai iš visų?
—Tain. iš visų.
—Be* Lietuvoje buvo ir 

bedieviškų nartiiu. buvo ci- 
cilistu. Ar jie to’ori prie to 
komiteto prisidėjo?

. —Taip. tėve. prisidėjo vi
si. kurie tik stoia už nepri
klausomą Lietuva.

—Jeigu tain. Maike. tai 
parėtko nebus.

—Kodėl?
—Tu pats žinai, kodėl. 

Katalikai norės statyt baž
nyčias ir klioštorius. norės 
mokėti kunigams geras al
gas, o bedieviai priešins’*. 
Ot, ir kaip matai bus faitas.

—Laisvoj Lietuvoj, tėve. 
jeigu ji bus laisva ne tikta: 
is lauko, bet ir iš vidaus. jei
gu tenai bus tikra demokra
tija, tai dėl pažiūrų skirtu
mo .peštis nereikės, ne? tų

pažiūrų niekas nevaržys ir 
nepersekios.

eo ir.do. Nedarni šeima vir
sta Meksika, su jos nepa
baigiamomis revoliucijomis. 
Blogiausia visame tame ne 
sudaužytos lėkštės, bet nuo
latinis nervų Įtempimas, su
rūgę santykiai ir dažniau
siai Dievo duotų gabumų 
panaudojimas neigiamiems 
uždaviniams.

Man atrodo, kad visa ben
dro musų darbo turini gali
me suvesti Į tris pagrindi
nes uždavinių .grupes:

bendros pastangos Lietu
vą laisvinti:

uždaviniai susiję su pa
čios emigracijos reikalais.— 
tiek senosios, tiek ir naujo
sios ir

uždaviniai išlaisvintą Lie
tuvą atkurti ir ją statyti į 
sparčios pažangos kelią.

Dėl kiekvieno tų uždavi
nių norėčiau atskirai pasi
sakyti.

Lietuvos laisvinimo reika
las yra visiems mums tiek 

5r aiškus ir tiek kietai privalo
mas. kad apie jį netenka

įmo. Tos pareigos ir 
teisės apimtis yra juo di
desnė, juo tautinė lietuvių 
bendruomenė stipriau kal- 
bamoj vietoj atstovaujama, 
juo daugiau ji gali turėti jš 
6vorio vietos gyvenime ir'aliantų 
daugiau nuveikti.

Tokiais atsitikimais, — ir 
taip yra visų pirma ir musų 
emigracijoj J. A. Valstybė-

iš anksto ir su visu atviru-, 
mu išsiaiškinti ir nusistaty
ti, kas bendroje musų veik
loje kam priklauso, ką turi 
carjti ir nedaryti VLIK-as 
ir kas priklauso išimtinai 
musų emigracijos vietoje Į 
’ompetici ai. Demarkacijos 
linija veikloje turi buti nu
statyta nekilnojamomis gai-, 
rėmis ir jų pakeitimas tega
lėtų buti daromas tik bend-, 
ru, draugišku susitarimu.

Nesenai viename vokiečių 
laikraštvje pasiskaičiau vo-. 
kiečio žurnalisto įspūdžius 

Frankfurte veikiančios 
centrinės įstaigos.

;kuri dabar taldo musų va
karinę Vokietiją ir kurioje 
viešpatauja amerikonų dva
sia. Reporteris pabrėžia du

Uždavinys,«?'» momentas. Iš
. • - vieno? nusės ^erai navirsuti-aT

vietoje tebūtų derintiT 'visas vienos pusfe gerai pavirąrti 
pastangas, jas kreipiant Į ni vokieti stebėtoją sukre-
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PERSŲ ŠACHAS JAU SVEIKSTA PO ŠŪVIŲ

Persijos šachas skaito parlamente sosto kalbą . Ne
senai vienas bazdaskutis buvo tą persų \aldoyą pa
šovęs, bet dabar šachas jau pasveiko ir pradėjo eiti 
savo pareigas.

čia santykių įstaigoje “pa
laidumas”. įstaigos parei
gūnai vaikščioja po visus 
kambarius, kaip neraliuoti. 
Dirbdami ruko cigaretes, 

ir veiklo* šnekasi ir—kas svarbiausia 
—nerodo matomos pagar
bos savo šefams. Spaudos 
konferencijoj su zonos va
dovaujančiais generolais, 
sakysime anglų ir ypač ame
rikiečių žurnalistai sėdi įdri
bę kėdėje prieš stovinčias 
ekscelencijas, smilkina ciga
retes ir pučia jų dūmą į 
šviesiausiųjų veidą. Ran
gams pagaiboie išauklėtam 
vokiečiui, dažnai ir lietu
viui, darosi beveik baisu.

Tuo tarpu, sako tas pats 
tur įsikurdinti. Tokioj pat reporteris, įsistebėjus j įs* 
padėty yra ir musų vado- taigos darbą, viskas čia yra

vieną tikslą. Ta savo mora
line teise VLIK-as turėtų 
naudotis pakankamai atsar
giai ir su dideliu taktu, ne
pažeisdamas vietos bend
ruomenės teisių 
savarankumo. Subendrintos 
veiklos pagrindan turėtų but 
dedamas ne tiek vadovavi
mas, ir ypač ne vadovavi
mas buvusiojo Smetonos rė
žimo stiliuje, kiek pastan
gų derinimas susipratimo 
keliu, žodžiu, vadovavimas 
turf buti esminiai demokra
tiškas.

Dabartiniu metu musų 
tremtis stovi naujo gyveni
mo prieangyje. Ryt ji turės 
apleisti Vokietiją ir kur ki

kalbėti. Tai yra musų liki- 
—Ne, Maike, zgados ne minis klausimas: Jį statome 

bus. Tu turbut nežinai, kad visų kitų uždarinių prieša- 
Lietuvoje yra visokių bam- kyje ir jam vykdyti skiria- 
bizų, o jeigu bus pilna lais- me vyriausias musų pastan- 
vė. tai ir Kleofas Jurgelio-Į gas. Teturime susiprasti dėl 
nis nuvažiuos iš Amerikos jo vykdymo. dėl darbo ir vaują organaijo
naują vierą skelbti. Atgims• komptencijų pasidaliiimo ir 
visokie marijavitai ir mer- aiškumas čia yra būtinas, 
savitai. Visi pradės žmones Ikij;ol LietuTOS reikaIo 
mulkinu ir savo> dievus. ka-, jme nebuv0
ulikarnspireti Na taikaip,.^ .jm Ginimosi ir 
ta rokuoti, ar katalikai no-: puolimo be-ndraj akcjjai ya. 
res visok,ems -^ami Lietuvoj^

Nei VLIK-as
nei Vykdomoji Taryba są
moningai neskubėjo iš čia 
pasitraukti anksčiau, kad 
neatitruktų nuo tremtinių

MARGUMYNAI
Kiek Kainuoja Skelbimai iš viso buvo 6,276 ligoninės.

Laikraščiuose Tais metais per ligonines
Per 1948 metus Amerikos trumpesniam ar ilgesniam 

laikraščiai iš įvairių skelbi- laikui perėjo vienas žmogus 
mų turėjo pajamų 389,261,- iš kiekvienų astuonių šios 
000 dolerių. Taip praneša • šalies gyventojų.
Amerikos laikraščių leidėjų Vidutiniškai kiekvieną

skelbimų biuras . dieną ligoninėse 1947 me-
Daugiausiai skelbimams tais buvo i 217>229 ligoniai.

alt)a ; 40,941,542 žmonės tais me
tais į ligonines kreipėsi svei-

išleido “groserinės” 
visokių “grosemėse” parda-^ergalvoto, su nepaprastu

tikslumu suorganizuota ir vinėjamų išdirbinių gamin-

darbas vyksta, kaip patep
tas. Kas ateina su reikalu, 
gauna reikalingų paaiškini-

bendruomenės, kad galėtų mų, kompetetingų patarimų,

katos reikalais, kaij>o “out- 
patients”, arba negulintieji 
ligoniai.

Visos ligoninės 1947 me
tais turėjo 1,425,222 lovas.

Ligoninių namų ir įrengi
mų turtas siekė 6 bilionus 
dolerių.

tojai ir magazinai, laikraš
čiai iš jų gavo per 1948 me
tus 103,500.000 dolerių. Pa
skui seka automobilių pra
monė, kuri laikraščiams da
vė pajamų iš skelbimų $59.- 
296.000: Alkoholiniu gėri---- -y---- y -------- --------g- ę-,
tojai ir pardavėjai, laikraš
čiams pajamų 34.006,000; Ligoninės algoms dakta- 
dolerių; Visokių “grožio” ir rams ir tarnautojams 1947 
“tualeto” reikmenų išdirbę- metais « išmokėjo $1,332,- 

n žino, ką ir kaip jis turi jaj išleido skelbimams $23,-572,000, o visos ligoniniu iš
daryti. čmaunmko didybės 563,000. j laidos tais metais siekė $2,-

pamjngta tiktai išlai-i 354,344,000.
dos skelbimams laikraščiuo- Vidutiniškai kiekvienas 
se ir į paouotus skaičius ne- ligonis išbuvo ligoninėje 
įeina išlaidos skelbimams 1947 metais 8 dienas, o 
per radio. televiziją ir per prieš 10 metų, 1937 metais, 
Yisokius plakatus. kiekvienas ligonis ligoninėj

1948 metams skelbimams vidutiniškai išbuvo 12 su 
išleistos sumos yra rekordi- pUse dienų.
nės. Dar nė \ienais pokari-j 1947 metais ligoninėse gi- 
niais metais laikraščiai ne-;mė 2,837,139 vaikai, o ben- 
tlirėjO tiek pajamŲ is skel“I drac; (rimimu cbaipinc toic

ja savo veikloje remtis ir iš 
jos “semtis stiprybės”. Mo
raliniai buvo svarbu, kad eidamas, jaučiasi, kaip išpa- 
pačiuose tremtiniuose iš or- eintj atlikęs pas protingą

savo reikalą atlieka gali
mai iki galo ir, iš įstaigos iš-

51 KlStl
atskalomis suvaldvti. Rei- i_,,_= vfirA, v.kės ir Klaipėdos Krašto rro- -L ^'3J';/j3-ipo , ganų elgesio nesusidarytų iš

. roiitine atstovybe. —— - — - -

viu unupacijus inevais 5U5I-

tesnantus a-krikštrii. Taigi! ^yklŲ skęstančio laivo bėgančių
išblokšta^ į Vakarus jis ne- turkių įspūdis. Bet dabarvaldžia *u»ės but katalikri-

-1 a. o parniazonams tas ne nustojo savojo pobūdžio;
uždariniai.narik? Todėl ač va:ke ir !?.ePa?1Kei^ J° .

Kovos vadovavimas kraštesakau, kad nakajaus nebus.
—Kain tuomet tėvas norė

tum padaryti: ar palikti 
T ietuva bolševikams, taip 
kaip dabar yra?

—Ne. Maike. bolševikus

atėjo paskutinis laikas įkur

kunigą. Gero vykdymo ste
buklas gludi vykdytojuose. 
Kiekvienas jų yra paruoštas 

“— ką ir kaip ** *
dinimo klausimą galutinai 
spręsti. Tai kur?

Tą klausimą sprendžiant 
butų, manau, du dalykai da- 

v , - botini: vadovaują organai 
- - <a ..a’^o- naujoje vietoje turėtų turėti 

e \i.-om:.- jam prieinamo- pakankamai stiprų užnuga
ri ir kad pasirinktas kraštas 
butų vienas ateities įvykius 
prendžiamųjų. Pirštu priki

paliekamas ten susidariu
siam organui, gi VLIK-o už
davinys užsieniuose. — gin
ti Lietuvos rei

mis priemonėmis, 
vo veikloj užsieny

Toje sa 
VLIK-as

• eik a ?.'pa>olvonvt, ale ne- tain pat atstovauja tauta ir 
reikia > bedieviams valios kalba jos vardu. Lietuvių 
duoti. Valuk to aš ir sakau.(tautos ir Lietuvos reikalą 
kad tas Išlaisvinimo Komi- netenka suprasti tik kaipo 
teta.- negerai padarė, kad politini momento uždarini 
Įsileido visokias partijas. Ir račiai kovai ir musų atei-

—kitaip gali kalbėti tiktai 
davatkos, tėve. Bet davat
kos bolševiku iš Lietuvos 
neišvvs ir laisvos valstybės 
rteatstatvs. Tą galės pada
ryti tiktai visa tauta, kuo
met ateis tinkamas momen-

šajnai aišku, kad tai yra J. 
A. Valstybės. Kad J. A. V. 
vadovaus pasaulio politikos 
Įvykiams, šiandieną tą žino 
ir gatvės žvirbliai. Ne kur 
kitur,'kaip J. A. Valstybėse

prieš pilieti—dulkę visai ne
sijaučia. Už tai juose visur 
'aučiama demokrati n ė s e 
tradicijose išaugusio žmo
gaus dvasia, kuri liepia 
gerbti žmoguje žmogų; 
gerbti ir save.

Man atrodo, kad santy
kiai tarp senosios musų emi
gracijos ir naujosios, tarp 
V LIK-o ir ALT-os ir kitų 
organizacijų butų gera tvar
kyti Frankfurto įstaigos 
principais. Galime vienas 
su kitu kalbėtis atsegtais

bimų, kaip pernai. dras gimimu skaičius tais 
3,910,000 val

čiai svarbu išlaikyti tautos
Sto-1*1 °\?£dyti. Dėl to. įsikurdins skaitlingiausia1 marškinių kaklais, susikišę 

• * au anc!° organo pa-, tremtinių kolonija, o musų i rankas į kelnių kišenes, ži
ga runintB oendraisiais tremtiniai yra tie žmonės.’modami kas ką gali ir kas 

kuriems Lietuvos laisvinimo ką privalo. Galima bendra-
rupinti

musų reikalais, 
įėję vadinamojo 
.encialo išlaikymu ir jo stip

ina sąvoką labai

pirmoje ei-

tas. Todėl reikia džiaugtis.! jJ 
kad Išlaisvinimo Komitetas, r2/vt tl-”3' 

at=tovau’a visas demokrati-L.„.- įĮ’K-as tun buti tik- 
nes partijas. Yra tiktai vie- ’ ‘ iK’u’ 
nas trukumas — tai Klaipė
dos lietuviai neturi tame ko- . . -
mitete savo atstovybės. To- J.uzmirsti,
dėl mes, Amerikos lietuviai.į u -.a

Prieigas § lryturim reikalauti, kad

metais siekė 
' kų.
į Per ištisus 1947 metus i 
ligonines buvo priimta 15,-

tautos po ! reikalas guli ir privalo gu
lėti arčiausiai prie širdies. 
Šiaurės Amerikoje musų se
noji emigracija yra skaitlin 
giausia, geriausiai susiorga 
nizavusi, politiniai ir visuo
meniniai veikliausia iš visų. 
su jau susiformavusiomis

iai VLIK-u. Jis turi buti 
savojo uždavinio aukštumo
je. Jis nei vieną momentą

”~irsti, kad jis tradicijomis ir visuomet ak- 
demokratišką tinga savo senosios tėvynės 

ra atsakomin- i reikalais; aktingiausia ir
Išlaisvinimo Komiteto butų į,- 2.,,V ‘.e' ?au^' Kai įvykiai; f jame tragiškame tautos gy 
pakviesti ir klaipėdiečiai. ,.a ‘ *amien° atsky- į venimo laikotarpyje,
nes nepriklausomoji Lietu- pareiga yra buti kuo- „ x t 4 ,lepriklausomoj 
va turės apimti ir 
Lietuvą.

,, 1 Artimiausiame kontakte su 
i tautos dalimi, kuri anks- 

. . !f!au .ar dabar atsidūrė už
—Maike. jeigu tu stoji už ^vynes pby, su ja bendra- 

protestonus, tai aš pasaky- darbiauti ir jos balsui prisi- 
“:u tau gud-bai. ba kitaip; klausyti. Juo ilgiau VLIK-ui

Maža’

mudu galim susipykti.

Didysis

SAPNININKAS
Su Salemono Galva

Gražiais mėlynais viršeliais, 
parankaus formato, daugiau 
kaip 300 puslapių, kuriuose su
rašyta apie 1.500 visokių sapnų.

teks būti tremtyje, juo dau
giau jis privalo remtis į lie
tuviškosios bendruomenės

Bet kuomet tenka galuti 
nai spręsti klausimą, ar va 
dovaują musų organai turi 
keltis į J. A. V., ten patys 
patikrindami sau ir pragy
venimo sąlygas, kai kam 
kyla abejojimų. Čia tremty 
je kartais reiškiama vėjo 
atpūsta mintis, kad VLIK

dalį užsienyje ir su ja skai- 35 Amerikos lietuvių
tytis. Esminius io veikim sutiktas, kaipo uošvė. Uoš- 
koregavimus turėtų daryti
paL* musų kraštas, kiek san
tykių su juo palaikymas bu
tų galimas.

VLIK-as tun’

sutiktas, kaipo 
vė šeimoje dažniausiai yra 
nepageidaujamas padaras. 
Uošvė su palinkimu laikyti 
savo rankose šeimininio ži- 

žinoti savo dinio žarsteklį ir kurstyti
...™., L.'?tuvių tautos dalis P™» vy1> . y® Jau

Kaina »2. bet “Keleivio" iai. , SaV° vijome- J>aubas? , .f?1’”’!'
tytojams tik $1.00.

Gaunamas “Keleivio” knygy- są!y<OS

ne. “KELEIVIS" 
636 Bn»adway, S. Boston,

darbį parūkyti cigaretės du
rnu, bet negalima jam už
minti kojos,—tai jau reikš
tų kompetencijų demarka
cijos linijos peržengimą.

NELAIMĖ IŠTIKO LIETU
VI VENECUELOJ

Šių metų balandžio 13 d. 
10 valandą negailestinga 
mirtis išplėšė is gyvųjų tar
po vieną^ lietuvį Barščaitj 
Praną 35 metų amžiaus.

Barščaitis atvyko Vene- 
cuelon 1948 metais ir visą 
laiką dirbo kaipo elektros 
mechanikas Barquisemento 
mieste. Tragiška mirtis Pra
ną ištiko jo darbo metu, pa
lietus nuogomis rankomis 
vėlą jungiant elektros lai
dus. Stipri srovė nutraukė 
pačiam tvirtume jauno lie
tuvio gyvybę.

Velionis paliko didžiam 
nubudime savo žmoną.

Labai gaila kad neteks 
tau, mielas drauge, išvysti 
laisvos savo mylimos tėvy
nės Lietuvos, kurios taip ii-V..J _ x a » •

Geltona Šviesa Atbaido 
Vabzdžius

Westinghouse kompanijos! 829,514 ligonių'ir tie ligo- 
inžinieriai darė Įvairius; niai išgulėjo ligoninėse, 
bandymus, norėdami r.usta-j bendrai paėmus, 530,061,- 
tyti kokios spalvos šviesa 030 dienų.
mažiausiai vilioja visokius "_____
lekiančius vabzdžius. 150,000,000 Triukšmadarių

Po ilgų tyrinėjimų jie su- Amerikoje vra 151 milio- 
rado, kad geltona sviesa vi- paį visokiu “kalbančiu” ma- 
sai nevilioja vabzdžių. Pa- šinų. “Acoustical Societv of 
vyzdzmi jei geltonos svie- America” šias dienas turėjo 
sos elektnkinę lemputę uz- savo suvažiavimą New Yor- 
degsite savo kambaryje ir ]<e ir tame suvažiavime bu-
kaXrj an?prii^r;is?ki|™yPr™neŠta' 5i°je 

naktinių plaštakių ir kitokių ' J
vabzdžių. Bet jei baltos 80,000,000 radio priimtu- 
šviesos lemputę uždegsite. V|U
tai apie ją bematant prisi
rinks visokių naktinių sve
čių. Sako, geltona šviesa ne 
tik nevilioja vabzdžių, bet 
juos dargi nubaido.

Padarę tokį atradimą in
žinieriai dabar gamina šim
tus tūkstančių geltonos švie
sos 60 ir 100 wattų lempu
čių, kurias pardavinės žmo
nėms vakaruojantiems prie 
atvirų langų arba atviruose 
prieangiuose, kad galima 
butų apsiginti nuo lekiančių 
vabaliukų.

Ligoninių Statistika
Gegužės 12 d. Amerikoje

1,000,000 televizijos apa
ratų ;

35,000.000 telefonų: 
10,000,000 viešų mikrofo-

!nų;
25,000,000 fonografų: 
18.000 kalbamų filmų te

atru, kuriuos kas savaitę ap
lanko 90 milionu amerikie
čių;

2,400 radio stočių. * 
Kai visas tas triukšmą 

darančias mašinas suskai
čiuojama, tai ir gaunasi 150 
su viršum milionu visokių 
kalbančių mašinų-robotų. 

Pavergęs Lietuvą priešas
’ ninėj veikloj, savo nolitinėi tama, jei musų broliai ame- gėjaisi būdamas tremtyje ir niinima, kaipo “Nacionali- nesigaili nieko jai'naikinti, 

akojoj ir kur tik salvtro* skiečiai butų prieš tokį VL- čia tolimoje Venecueloje. Jne Llg°nines Diena”. Ta Ar Tu, lietuvi,, pagailėsi
’ leidžia taip pat tvarkosi do- K-ą įtariamai nusiteikę. i Lai būna Uu Pranai leng- Pf°«a paskelbto toki ligoni- aukos ir neparemsi ALT

sokratiškai. Būdama orga- Nemanau, kad įtarimas “ ~--------- ------------- ----- - -----« ~ ’ ’ —
nizuoto ji turi teisę ne tik butų pagrįstas: bet reikia
mokratiškai/ Būdama”Nemanau, kad""įtarimas va Venecuelos žemelė. ~ nių statistika Amerikoje, [vykdomo Vajaus jai islais- 
nizuota i; tu..; _ k,,*-.. Rot roilria Ant. Jakitys 194/ metais Amerikoje vinti? __
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Iš Pavergtos Lietuvos
.A?!* Radviliškį ’ nos 1 kg.—12-15 rb., kiau- 

Grįžo iš Lietuvos vokiečių i lienos 1 kg.—20-25 rb., laši- 
karo belaisvis, kuris visą sa-; nių kg.—45-50 rb., cukraus 
vo nelaisvės metą nuo 1945 Į1 kg.—12 rb., sviesto 1 kg. 
m. balandžio mėn. 10 d. iki —50-55 rb., pieno 1 litr.—
grįžimo namo buvo Lietuvo
je belaisvių stovyklose: 
Radviliškyje, Šiauliuose ir 
Šilutėje.

Belaisvių stovykla Radvi
liškyje buvo sudaryta iš

5 rb., kvietinių miltų 1 kg. 
—10-12 rb., 1 litr. grietinės 
—20-25 rb., rugių centneris 
(50 kg.)—120 rb., bulvių 
50 kg.—40-50 rb., ilgi batai 
—800 rb., puspadžiai su 

apie 600 vyrų, kurie dirbo' gumpadžiais — 180-200 rb., 
įvairiausius darbus. Jis bu-i kostiumas nuo 300 rb., —
vo patekęs 103 vyrų grupėn, 
kuri su specialiniu ešalonu 
važinėdavo tarp Radviliškio 
ir Tauragės, pakelyje stoty
se surinkdami medžius, skir
tus Radviliškio stiklo fabri
kui. Ešeloną sudarė 30 va
gonų ir jį saugodavo 11 ka
reivių ir 1 karininkas. At-

rusiškas, ligi 1500 — euro- 
peiškas, žieminis paltas — 
ligi 1500 rb., 1 litras degti
nės — 100 rb., tabako 100 
gr.—6.80 rb., pusė lit. alaus 
—6 rb., tabakas lapais 1 kg. 
—ligi 25 rb. (vietinės ga
mybos), vokiškas laikrodis 
“Tiele” — 175 rb. (ilgiau-

vežtus medžius perduodavo siai eina kelius mėnesius), 
stiklo fabrikui, kuris dirbo į kambarys “Bristolyje” vie

na para — 20-30 rb. Pro
duktų Lietuvoje esą užten
kamai, tik trūksta pinigų.

trim pamainom. Stiklo fab
rike didžiumą darbininkų 
sudarė vokiečių belaisviai. 
Jo tvirtinimu, du .trečdaliai 
Radviliškio miesto nukentė
ję nuo karo. Pasiliko svei
kos visos geležinkelio dirb-| 
tuvės, kuriose remontuoja-Į 
mi vagonai ir garvežiai. Joi 
tvirtinimu, geležinkelio til
tas per Dubysą prie Lyda- 
vėnų yra atstatytas medinis 
ir dabar naudojamas.

Radviliškis, ir ’dabar yra 
svarbus geležinkelio maz
gas, kur vagonai yra persta
tomi nuo plačių ant siaures
nių bėgių ir atvirkščiai ir iš 
čia jie nukreipiami ar rrtų 
ar vakarų kryptimi. Iš jo 
pasakojimo gaunasi vaiz
das, kad Lietuvoje yra var 
tojami abiejų rūšių geležin
kelių bėgiai, rusiški ir euro-

Iiiniai. Esą pagrindinės ge- 
ežinkelio šakos, turinčios 

dvibėgį geležinkeli, turi vie
ną šaką rusiškų ir vieną ša
ka normaliu bėeiu. Tai Da7 X C --- Z---
tvirtintų tas faktas, kad ka
darų ešelonas, kuriuo jie 
vyko iš belaisvių stovyklos 
Šilutėje per Šiaulius, Rad
viliškį, Jonavą, Lentvari, 
Vilnių, Brest-Litovsk, Var
šuvą į Frankfurt a. O., 
Brest-Litovske jie turėjo iš 
šio ešalono perlipti į kitą 
traukinį, kuris stovėjęs ant 
normalaus platumo bėgių. 
Esą rusai, palikdami vieno
je šakoje dviejų rūšių bė
gius, gali išnaudoti vokiš
kus garvežius tolimesnėse 
distancijose.

Santykiai su Lietuviais
Tik lietuvių dėka, ne tik 

jis, bet ir šimtai io draugu 
yra likę gyvi 1945-46 metų 
žiemą, kada maistas stovyk
lose buvo nepaprastai blo
gas. Vietiniai gyventojai 
kiekviena proga, kada tik 
nematydavo sarg y b i n i o 
akis, visada pateikdavo kąs
nį duonos išbadėjusiem vo
kiečiam. Jo nuomone, be
veik 95 nuošimčiai vietinių 
gyventojų galėję buti visiš
kai palankus vokiečių be
laisviams ir nekentę rusų 
okupantų, kurie visiškai nu
alinę kraštą.

Kainos Lietuvoje
Paskutiniu metu

Senu papročiu vyksta tur- 
gai ir ūkininkai atveža savo 
produktų parduoti.

—Mainų ir juodoji prekv 
ba Lietuvoje gyvena klestė
jimo dienas. Už gerą vokie
čių kareivio milinę jis ga
vęs: 2 kepalus duonos (vie
ną baltos ir kitą juodos), 1 
kg. sviesto, 2 kg. lašinių, 15 
kiaušinių ir 100 gr. tabako. 
Už švarką jam ūkininkas 
sumokėjęs 450 rublių.

Jo tvirtinimu Lietuvoje 
maisto netrūksta ir žmonės

KELEIVIS, SO. BOSTON

JAPONŲ HIROHITO SVEIKINASI SU PUBLIKA

Japonijos imperatorius Hirohito ir jo žmona Nagako 
sveikinasi su minia Tokio mieste. Apie 15,000 žmo
nių susirinko pasveikinti Japonijos imperatorių dve
jų metų sukaktuvių dieną nuo priėmimo naujosios 
konstitucijos, pagal kurią imperatorius yra tiktai 
konstitucinis šalies valdytojas be jokio “dieviškumo”

Atvykę Tremtiniai
Gegužės 4 d., laivu “Ge

neral Taylor” į New Yorkąyra pavalgę, tačiau maistas 
neįvairus. Dirbantieji dau- atvyko šie lietuviai: 
giausia valgydavo sausą
duoną su lašiniais, užkąsda
mi raugintų ar žalių agurkų 
ar svogūnų.

Algos nei darbininkų, nei, na» Aurelia. 
tarnautojų nėra aukštos. 
Prieš 1946 m. Kalėdas vie
nas darbininkas jam pasa
kojęs, kad už visą mėnesinę 
algą jis negalėjęs nusipirkti 
vienos žąsies.

Nuotaikos gyventojų, su 
kuriais jam tekdavo susi
tikti geležinkelių dirbtuvėse 
yra visiškai antikomunistiš- 
kos. ELTA

BACEVIČIAUS MUZIKOS 
KLUBO KONCERTAS-PA- 

RODA NEW YORKE

Prof. Vytauto Bacevičiaus 
Muzikos Klubas rengia 17-ą 
puikų koncertą ir tapybos 
parodą New Yorke Com
mon Council for American 
Unity salėj, 40 East 40-th 
Street, šeštadienį, gegužės 
14 d., 8 vai. vak.

Programoj dalyvaus se
kantieji artistai: žymiausias 
Lietuvos čelo virtuazas My
kolas Saulius; pirmaeilė A- 
merikos dainininkė Dorothy 
Chapman ir pianistas-komp. 
Vytautas Bacevičius.

Be to bus įžymių Ameri
kos artistų Tapybos paroda, 
kurioje dalyvaus ir lietu
viai, o jų tarpe puiki tapy
toja Alexandra Merker.

Po programos bus užkan
džiai. Įžanga tik $1.

kviečiamiLietuviai Kviečiami gau 
Lietuvo- siai susirinkti ir pasidžiaug 

je buvo šios kainos: jautie- ti savo meno pajėgomis.

t i

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

knygų, kurias reikia skaityti. Ne visas mes turime, 
bet savo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduojame 
sekamas:

Demokratinio Socializmo Pradai ........ 50c.
Tavo Kelias į Socializmą .......................... 25c.
Dėl Laisvos Lietuvos ................................... 25c.
Nulis ir Begalybė (apysaka) ................... $1.00
Socialdemokratija ir Komunizmas ........ 20c.
Jaunasis Socialdemokratas ...................... 10c.

Norintieji įsigyt šias knygas, kreipkitės asmeniškai 
į musų ofisą a? rašykite:

KELEIVIS
036 Broadvray, So. Boston 27, Mass.

Audreckienė Emilija. 
Baltakis Pranas.
Balys Antanas, Bronė, Ilo-

Bartkus Juozas, Eugenija, 
Eugenijus-Algimantas.

Brasas Antanas.
Briedis Leonas. 
Daniuševičius Jonas, Ona, 

Silva, Vytautas, Stasys. 
Duoba Antanas.
Eimutis Pranas, Domicėlė, 

Jadvyga.
Gircytė Marijona ir Bi

rutė.
Girnius Juozas, Ona, Ra

mūnas, Kęstutis.
Glinskis Agota.
Gražys Vladas.
Gudaitis Victoras, Dirda. 
Jokūbaitis Victoras, Al

girdas, Pranas, Paulina.
Januška Marija, Romual

das.
Kazlauskienė Elzbieta. 
Kazlauskienė Elzė.
Kodatis Kęstutis, Kuni

gunda.
Kokštas Stasys. 
Krasnakevicz Ona. 
Krištopaitis Bronius, Ma

rija, Gražina, Ramūnas. 
Krušinskaitė Danutė. 
Kuliešius Vincas, Ona. 
Liulevičius Vincas, Moni

ka/ Aiunas, Saulė, Auksė.
Mačiukas. M., Zofija, Pet

ras.
Majauskas Juozas, Bronė, 

Henrikas.
Mąsilionis Juozas. 
Matulaitis George, Alicė. 
Mikalajūnas Petras, Emi

lija, Petras.
Mikalauskas Stasys. 
Mikulis Algirdas, Sofija, 

Sofija.
Mikulis Agota.
Momkus Vaclovas. 
Mosgeris Petronėlė, Jani

na, Ernestas.
Navikas Jonas, Elzbieta, 

Antanas, Aldona, Marija.
Orlauskis Vladas, Geno

vaitė, Rimantas.
Pakalnis Jonas, Ona, An

gelė, Jonas.
Paliulis Vitoldas, Vikto- 

ria, Vytautas.
Paškevičius Leonidą, Rai

mundas, Henrikas.
Petrauskas Vaclovas. 
Petrauskas Eduardas.

. Plinksnis Povilas, Jadvy
ga

Prašmantas Lionginas. 
Radzevičius Juozas, Ago

ta, Vytautas, Adas. 
Radvickas Petras, Leoka

Grizas Povilas, Aleksand
ra, Eugenijus.

Galeckas Augustinas, Bro
nislava, Dalia, Audronė, 
Augustinas.

Gi-uzdas Bronė, Juozapas, 
Leonas.

Janulaitis Petras, Tautvy
das.

Kizaitis Vincas.
Manelis Petras, Valentina, 

Robertas, Pijus, Rita.
Misliauskas Henrikas, Be

nedikta.

Mockapetrienė Adelė.
Norvainis Antanas.
Paužuolis Antanas, Emi

lija.
Pliura Vytautas.
Pupius Petras, Zuzana, 

Marija, Antanas, Juozapas,
: Aldona.

Radziukynas Vladas.
Radžius Vilhelmas.
Ramanauskas Jonas.
Saliamonas Jonas, Vytau 

; tas, Salomėja.
Šarka Vincas, Aldona.
Snabaitis Antanas, Elena 

Antanas, Sigita.
Sukarevičius Jonas, Serą 

fina, Joana, Daina.
Taujenis Bronė.
Umbrasas Julius.
Varnas Juozas.
Va m aus kas Valentinas, 

Janina, Andrius, Valentina.
Varekojis Eduardas, Al

dona, Teresė, Eduardas.
Vecepskis Kostas.
Velička Gasparas.
Vieraitytė Dina.
Viktoravičienė Morta,An

tanas.
Vitkus Stasys, Magdale

na, Stasė, Vytautas.
Zakaras Rapolas.
Žlioba Petras.
Žilėnas Vladas.
Mileris Jonas, Gražina, 

Kastytis.

dija, Petras.
Ramanauskas Lionginas 
Raiponas Kazys. 
Reksciowa Teresė.
Šamas Jonas.
Satraitis Albinas, Eugeni

ja, Avydas. •
Savukynas Vincas, Milda. 
Sinkevičius Eduardas, Ja

dvyga, Andronė.
Skaudonis Juozas, Salio- 

mė, Jura, Vida, Nijolė.
Skupeika Vincas, Ona, 

Romualdas.
Slikas Vladas.
Sodaitis Juozas,

Marija.
Stankevičius Antanas, Ja

nina, Algis.
Staras Jonas, Irena, Anta

nas.
Stumbrys Jonas.
Šukys Povilas.
Strimavičius Ona. 
Sušinskas Albertas, Irena. 
Sviderskas Stepas, Stefa

nija, Eugenijus.
Tamošaitis Petras.
Traška Leonas.
Utenis Bronius, Rimvidas. 
Vaitkevičius Pranas, Leo

kadija, Vaclovas, Janina, 
Petras.

Verba Julius. 
Vestenbergeris Adolfas, 

Elena, Elmars, Viktoras.
Vilipas Motiejus, Teodo

ra, Donata, Vilija.
. Virbickas Jonas. 

Višniauskas Stasys.

Gegužės 5 d., laivu “Ma
rine Jumper’’ į Bostoną at
vyko šie lietuviai tremti
niai:

Abramikas Vincas, Elena, 
Laima, Algimantas.

Aleknavičius Aloyzas, 
Ona.

Andriejauskas Alfonsas, 
Danutė.

Andriukaitis Agota.
Arlauskas Zigmas, 

miera, Irena, Aldona.
Balčiūnas Kazys.
Baleišiis Jonas, Amelija, 

Vitalija, Alfonsas.
Bliudnikas Petras, Stefa, 

Ramūnas.
Bliudžius Stasė.
Brizgys Vytautas, Liudvi-

Geldauskas Stasys. 
Gerulaitis Aldona.
Gideika Aleksas. 
Giedraitis Kazimiera. 
Goceltas Juozas.
Goras Agota, Vladas, Ma

rija.
Grakavinas Aleksandra. 
Gricius Kazys, Juzė, Gra

žina, Celestina, Algis, Marė. 
Griganavičius Petras. 
Grundzinskas Rapolas. 
Grybauskas Bronė, Alek

sandras.

ja, Gintaras.

Pečkys Vladislavas, Faus
tina, Irena, Laimutė, Algir
das, Genovaitė.

Penikas Domas, Teodora, 
Gerimantas, Romualdas.

Petokas Stasys, Aleksand
ra, Mindaugas.

Petraitis Viktoras.
Petreikis Antanas.
Petroliunas Pianas, Albi

na, Vytautas.
Petriniunas Paulina.
Plečkaitis Vincas, Alek-

Jakubauskas Stasys, Lida, Į sandra, Juozas, Vidunas. 
Algimantas, Sigita. j Pliupelis Leokadija.

Jameikis Mečys, Kazė, Porutis Aleksandras. 
Saulius, Dalia. Prapuolenis Bronius.

Jančauskas Ovilas, Stasė, Prapuolenis Augustinas, 
Donata.

Gegužės 8 d., laivu “Ge
neral Holbrook” į New Yor
ką atvyko šie lietuviai trem
tiniai :

Abakanavičius Eugenija.
Alekna Jonas, Sofija, Al- 

vidas.
Andriukaitis Agota.
Andrašiunas Jonas, Vero- 

Elena,] nika, Dalia.
Antakauskas Vladas, Pet

ronėlė, Arūnas.
Bakanavičius Liudvikas, 

Teresė, Marija.
Balalis Vladas.
Baleniunas Bronius.
Baltakevičius Stasė.
Baltuškas Liucijonas, Ona 

Liucijonas.
Balzaras Petras, Marijo

na, Vytautas.
Banaitis Juozas, Elzbieta, 

Birutė, Intautas, Bronius. 
Banevičius Adomas, Lione

Barčas Antanas, Elena, 
Nijolė, Vytautas.

Bartininkas Danguolė.
Baublys Bronius, Ona, Le

onas.
Ben džius Jurgis.
Bieliauskas Balys, Pranė, 

Elena.
Blažys Juozapas.
Bortkevičius Petras.
Brazauskas Petras.
Bradunas Jurgis, Ona, O- 

na, Kazys, Kazė, Elena.
Broel Aleksandras.
Broel Laimė.
Bulgarauskas Leonas, Sta

sė, Dalia, Rita.
Burkus Jonas.
Bakas Jonas.
Balčiūnas Valerijonas.
Cepliauskas Kostas.
Černius Jonas.
Černius Kazys.
Čerškus Antanas, Ona, 

Raimundas, Vita.
Chainauskas Vytautas.
Dabrikas Rokas, Birutė, 

Mirga.
Dabulevičius Jadvyga, 

Danutė.
Dagys Jaunutis, Antanina.
Daniuševičius Juozas, O-

Jąnuševičius Liucija, Alek 
sandras, Arūnas.

Januškevičius Adolfas. 
Juknaitė Antanina. 
Juodėnas Jurgis, Gintau

tas, Edmundas, Birutė.
Jurjonas Domininkas, Fi

lomena, Gailutė, Pranas.
Jurjonas Stasys, Aleksan

dra, Dangerutis, Edmundas.
Jurkštas Antanas, Marija, 

Algimantas.
Kalvaitis Mykolas, Kazė. 
Kanauka Vincas, Ona, Al

girdas, Aldona.
Kapeckas Vytautas. 
Kaselionis Simas.
Kasinskas Kazys. 
Kazlauskas Stasys. 
Kazlauskas Antanas. 
Kiliulis Steponas, Romu

aldas, Česlovas, Sofija. 
Klepeckas Kazys, Ona. 
Klikna Alfonsas, Stepas. 
Kronkaitis Juozas, Kons

tancija.
Kupčinskas Juozas. 
Kulbokas Vladas, Vero

nika.
Kvieska Vincas.
Laukus Viktoras, Emilija, 

Sigitas, Gediminas.
Linartas Vytautas, Irena. 
Mačiulis Jonas, Apoloni

ja, Algirdas.
Mačiulis Algirdas, Felici

ja, Ričardas, Robertas.
Mačvs Stasvs. Stasė. Au-•T ~ ---- V r r

relija.
Marcijonas Aleksas, Marė 
Markulis Edvardas. 

Masiokas Evelina, Bronius 
Masiulis Vladas. 
Matulevičiūtė Regina. 
Matušaitis Michalina. 
Memenąs Kazys, Rachela, 

Gražina, Milda.
Meškauskas Juozas, Dalia 
Mikalonis Vincas, Kle 

mensas, Magdė.
Milius Juozas.
Milinavičius Adolfas, Ele

na, Eglė.
Morkūnas Kazys, Ona, 

Laimutis, Romanas.
Navickas Stasys, Albina. 
Nenortas Vytenis, Ginta

ras, Vaclovas, Konstancija, 
Dalia.

Osteika Aleksandras,Emi
lija.

Osteika Antanas, Valenti
na, Antanas.

Bronislava, Donatas.
Pupka Aleksandras. 
Rajeckas Gediminas, Fau

stas.
Rėklaitis Mikas.
Repčienė Elzbieta.
Repšys Kostas.
Rocevičius Vaclovas. 
Rudvalis Zita, Aušlelė, 

Arūnas, Juozas.
Rukštelė Ona, Balys, Ri

mantas, Ona.
Ruškytė Magdalena.
Šalčius Algimantas. 
Salučka Juozas, Marija, 

Vytautas, Juozas.
Sereiva Jonas.
Šidlauskas Stasys, Stasė, 

audrė, Jonas.
Šidlauskas Ona.
Šileikytė Adelė. 
Skačkauskas Petras, Jad

vyga.
Srugis Jonas, Imma, Re

gina, Ronmas.
Stankaitis Jonas, Izabela,

Kristina.
Strimaitis Anicetas.

• šveigeris Valteris, Raiša. 
•Talandis Eugenijus, Jonas
Tamaševičius Juozas, Jad

vyga, Jurgis, Edmundas.
Tamulionis Aldona, Aud

ronė, Robertas.
Usevičius Antanas.
Vaicekauskas Kazys, Ma

rija, Vytautas.
Vaicekauskas Algirdas.
V am butas Martynas, Emi

lija, Edmundas.
Variakojis Stasys.
Vasaitis Jonas, Anelė, Al

vydas, Alė.
Vaznonis Alfonsas. 
Venclovas Stasys, Bronė. 
Vėbras Petras, Irena, Ro

mana,
Verbickas Adelė, Dalia, 

Antanas.
Veresilkas Kleofa.
Vilkas Danutė.
Vitkus Jonas.

BALF Imigr. Komitetas

ŽIAURI NELAIME LIETU
VIO ŠEIMOJE VOKIE

TIJOJE

Prancūzų okupuoto j Vo
kietijos dalyje lietuvis Vy
tautas Vintartas, 32 metų 
amžiaus, dirbdamas lent
pjūvėje neteko dešinės ran- 

i kos, kurią jam nupiovė piu- 
Oželis Kazys, Sofija, Ka- klas. Vytautas Vintartas 

savo darbu maitino žmoną 
šuneliu Rimučiu.

zys, Sofija, Dalia.
Pacevičius Vincas.
Pakai ka Petras.
Paknys Steponas, Teklė.
Pavilionis Danutė.
Pečius Jurgis, Johana, Ed

vinas, Otto, Ričardas, Ema, Pfullingen bei Reutlingen, 
Jurgis, Augustas, Arną. Schlosstr. 22, Germany — 

Pečkaitis Justinas, Mari- French Zone.

su mažu ,
Dabar ir'pats ligonis ir jo 
šeima lieka be jokių paja
mų. Tos nelaimingos šeimos 
adresas yra: V. Vintartas,

Kazi-

ka.
Burba Marija, Juozas, Irę-i na^ ^rrutė^Irena. 

na, Janina, Liusija.
Butkevičius Jonas.
Cvirkaitė Aniceta ir Al

dona.
Daukantas Jonas, Marija,

Irena.
Dicmonas Albertas.
Gelgudas Vincas, Anelė,1 

Feliksas.

Dapkus Engelbertas, Irena 
Davalis Henrikas. 
Davickas Jonas, Adelė. 
Dobkevičius Tomas. 
Erčius Mamertas.
Frankas Kosma, Rozalija, 

Regina, Gražina.
Galinis Vytautas, Ona, 

’ į Regina.

Itucusiii Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
Tai yra stora, didelė 300 puslapių smulkaus rašto 

knyga apie lietuvių tautini atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę.

Knyga labai įdomi, paduoda daug žinių iš musų 
nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi
minimų papasakoja daug linksmų ir įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE

ŽABANGOS VIENIŠOMS ŠIRDIMS
Amerikoje yra nemaža' Žinoma, negalima sakyti, 

tokių biznierių, kurie suve- kad visi “vedybų biurai”
operuoja šitokiais tikslais. 
Bet ką moteris gali žinoti, 
su kuo ji susirašinėja? Ji ti
kisi susitikti širdies draugą, 
o tuo tarpu pas ją gali atva
žiuoti vagis ir net žmogžu-

•da į pažintį norinčius apsi
vesti ar ištekėti asmenis. Jie 
vadinasi “vienišų širdžių 
biurais”, “susipažinimo klu
bais” ir panašiais vardais.
Tik parašykit jiems laišką, 
kad norit susirasti sau drau- dys. 
gą, tuoj gausite sąrašą vy- Taigi, geriausia 
rų, kurie ieško moterų apsi
vedimui. 0 jei parašys jiem Paskutinėmis dienomis 
vyras, tai gaus moteriškų paaįškėjo, kad yra ir mote ; 
adresų listą. Žinoma, už dy-^ kurios vilioja vyrus ne-, 
ką nesiunčia, reikia užmo va susituokimo tiksiu, o pa-i 
*ėti- . . skui juos nužudo ir pasi-

Daugiausia į tokius .klu- į glemžia jų turtą. Deleware' 
bus kreipiasi jau nebejauni ynistijoj anądien policija: 
žmonės, ypač našlės ir nas- SUėmė tūlą Mrs. Inez Bren- 
liai, kurie jau nebeturi vii- nan jr jos ju sunu> kuriuos! 
ties susirasti sau porą betar- kajtjna nužudžius du farme- 

įsku keliu. Mes žinom, rįu, vieną New HampshireJ 
d yra ir lietuvių, kūne valstijoj, o kita Virginijoj.!

jj priėjusi pne jų per “ve-j 
dybų biurus”. New Hamp-: 
shire valstijos farmerys, Hu- 
go Schultz, buvęs nušautas' 
ir užkastas kiaulininke: o 
kai kiaulės lavoną iškniso,

„ , „ ! tokius;
1 “biurus’’ visai nesikreipti.

SKUBINĄ PAKELTI BUTŲ NUOMAS

Būriai namų savininkų po visą kraštą dabar kreipia
si į butų kontrolės įstaigas su prašymu leisti jiems 
pakelti butų nuomas, čia matyti nemaža kraudė na
mų savininkų vienoje butų kontrolės ištaigoje Nevv 
Yorke.K

ieško sau “širdies patiekoi 
iš šitokių šaltinių. Todėl no 
rime tokius įspėti, kad tai 
yra ne tiktai rizikingas, bet 
kartu ir pavojingas žaislas.

Štai, šiomis dienomis New 
Yorko valstijoj buvo nužu-ftada jis buvęs apdegintas ir 
dyta Mis. Janet Fay, 50 me- užkastas miesto šiukšlyne, 
tų amžiaus našlė iš Albany; Vadinasi, į “vienišų šir- 
miesto. Ji kreipėsi į vieną džių” žabangas gali įkliūti 
tokių “biurų” New Yorke, ' ne tiktai moterys, bet ir vy- 
norėdama susirasti sau vy-įrai, kurie j ieško sau laimės 
rą; bet vietoj susitikti drau-j per “vedybų biurus.” 
gą, ji buvo apiplėšta ir nu-į ---------------
ŽUTota\;nvo .„uJMINKŲ RADIO GRAŽIAI

ią biurą operavo tūlas:
Raymond Fernandez, 34 m. PAGERBĖ MOTINAS

?daŽi fc''”iarthaUSBecT 29 P«ei* ^kmadienį. Motėj 
tūla .Mrs. Jlartna BecK,a Dien0J- pp Minkų Radio moteriške. !4landaJdVFesnę

programo paaukavo Motinų į
metų amžiaus 
Kai šita žmogžudystė išėjo

rkoRAzm TVIi-

bet vis-, . , ... , . . pagarbai. Ministeris V. Si-ehigano valstijoj, bet vis- į/kauskas nušvietė lietuvfc

kamantinėjamas, Fendh- 
dez prisipažino jau apsukęs 
ir nužudęs ne vieną našlę.
Šitame “biznyje” jam padė-

vargus ir sielvartą, matant 
savo ir savo tėvynės sūnūs 
žūstant.

Skaitant p. Paltanaričie-

Š IANDIEN

šiandien jaučiu: dar mano gyslomis jėga srovena,
Nors pyktis ir kančia tolydžio mušasi širdin.
Aš negaliu užmiršt, kad šioje žemėje žmogus gyvena.
Kuris sumaišęs man svajones su skurdžia būtim 
Virš visko stovi išdidus ir velniškai kvatoja 
Iš mano pastangų iškilt virš melo ir klastos 
lr neparduot savęs, kada dėl degančio rytojaus,
Kada visi ne savo dievo poterius kartos-----------

•
Ir negaliu pakęst, žinodamas, kad jis ramiausiai laukia 
Suklumpančio nuo pertekliaus sunkių žaizdų manęs 
Ir plėšiančio nuo veido ir širdies kareivio kaukę.
Ir saukianti, kad išėjau į kovą be prasmės...

O jis. kurs mano pralaimėjimo gana senai tikėjos,
Jis žodžiais velniškais jo klausantiems vergams kalbės. 
Kad tik kvailiai šioj žemėj moka mirti dėl idėjos 
Ir vien bepročiai nevengia dėl jos duobės...

Balys Rukša

Migdomieji Vaistai Užmigdo Amžinai
Daugelis moterų Ameri- pasitaikė netyčia. Pereitą 

koje vartoja migdomuosius vasarą Bostone dvi moterys 
vaistus, paprastai čia žino- pusėtinai išsigėrė ir joms

davusi jo draugė, Martha iautriai n&rašvte kaip "sIeePing pilis” ir pradėjo skaudėti galvas. Jo-Beek. Sleeping Ypač,dvi paėmė po /er, dožą

našles, žadėdami surasti 
joms vyrų apsivedimui; bet 
vietoj nurodyti vyrą, nuva
žiuodavo patys, moterį nu
žudydavo ir apiplėšdavo

p. Valentina Minkienė taip'^L Padid«i? P° migdomojo “pauderio” Vie-
si-sitrmnHinn kad m-k ?. • Ll?oniams dažnai to- na mirė po kelių valandų, o
ašaras savo’motutės raštą d’JM>a.'r dakta-'kiU išgyv-eno keletą dienų,
skaitvt užbaieė. jai tačiau vaitoti juos be i bet mirė ir ji.

SKENDUOLIS
Parbėgo vaikai iš lauko, 
Išsigandę šaukia:

“Tėti!
Upėje lavonas plauko.
Greitai eiki pažiūrėti!“

“Na, nerėkit, jus gąlgonai!” 

Tėvas liepia jiems' nutilti:

“Bus kitokie jums lavonai.
Kai pradėsiu kailin pilti!
Žinau reikšmę šio dalyko— 
Senai galva jau pabalo. —
Man teismai jau įsipyko: 
Prasidėk tik—nebus galo.
Kur lavonas?”

“Čia. tėveli!”

“Tiesa, upėj, prie karklyno 
Išsipūtęs žmogus guli.
Kas jis tokis? Kas jį žino! 
Kūnas baisiai jau išmirkęs. 
Mėlynuoja ir sutinęs...
Gal koks vargšas čia nuvirtęs. 
Ar vargus čia paskandinęs...
Gal prigėrė senas žvejas,
O gal girtas koks vaikinas,
Ar turtingas koks pirkėjas— 
Kas jį žino, kaip vadinas?!”
Žvejas buvo pikto budo:
Galvą krato, kaktą rauko— 
Upėn kūną vėl nugrūdo.
Kad išplauktų iš jo lauko. 
Nežiurėdams į jo ronas.
Irklu kūną pastūmėjo, 
lr vėl nuplaukė lavonas,
O žvejys namo nuėjo.
Bet kas čia daros?Lyg ir dyvas 
Vos nuo kranto tik nutolęs. 
Tarpe bangų, tartum gyvas, 
Ilgai vartėsi skenduolis... 
Naktyje audra ištiko,
Upė taškėsi nuo vėjo.
Vėlai grįčioje mužiko 
Balanėlė dar spinksėjo.
Rengės gulti jis po marška.
Bet jis girdi: vėjas ūžia 
Ir už lango kas tai barška. 
“Kas ten?”

“Įsileisk sušilti!” 
“Gal apvogti turi viltį?”
Jam supykęs senis tarė.
Nors iš baimės dreba rankos. 
Visgi langą atidarė.
Danguje mėnuo žibėjo.
Ką jis regi? Tai skenduolis 
Nuogas už lango stovėjo! 
Kūnas sutinęs, pabalęs.
Iš barzdos vanduo varvėjo.
Į jo šonus ir krutinę 
Jau vėžiai Įsikabinę.
Lipo. siekė iki veido.
Žvejui rankos nusileido:

’Keleivio’ Knygos
MONOLOGAI IR 

, DEKLAMACIJOS
Dr^va^s Gri.iuZ ’ Šioje knygoje telpa daugybė nan-

Tai yra stora, 300 puslapių knyga, I jų, labai gražių įr juokingų monolo- 
! kurioje buvęs Lietuvos prezidentas > zų ir deklamacijų. Visokios temoa: 

rašo apie lietuvių tautinį atbudimų, > arbininkiškos _ reyoiiuciopienskos, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa-, tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
p^sako.a daug linkimų ir įdomių ūškos. Visos skambios, visos geros, 
nuotykių iš savo patyri.uų. Tų kny-' finka visokiems apvaieščiojiniaras, 
gų visi lietuviai turėtų pers».aityti. baliams, koncertams ir t.t. Antra
Kaina ................................................. $2.00

Atsiminimai ir Mintys,

Dar galima gauti “Keleivio“
Kalendorių 1949 metams

Tai yra 00 puslapių knyga su įvai
riais straipsniais ir žiniomis, kurios 
visiems ir visada yra naudingos. 
Kaina ....................................... 50 centų

TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RLSUĄ .

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi-

e Visiems kyla klausimas kodėl 
usija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 

iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai saku kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali Dųti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
08 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? 4i- 

i tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
; knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
i kaina tik ............................................ 15c

KUNIGŲ CELIBATAS 
ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori- 

1 ją. jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
; k i jo s nupuolimas. Šią knygą turėtų 
; perskaityti kiekvienas vyrąs, tėvas 

ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ................................................... 25c

ŽEMAITES RASTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
cry vatį/} nigyiaa ir AAiczinA vaUciul. ĮulĮd 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.j 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu-

pagerinta laika. Kaina ............ 25c

DŽIAN BAMBOS SPYČIAl
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaiuo. šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Bambos 
tpyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokaL 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veiks

las perstato nužudymų caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1215 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę ? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $l.C0

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

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

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina...................................................... 25c

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

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

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą,
o senimas irgi dažnai nori pagilint

yraTpaveiksla  ̂su**gar-

skaityt užbaigė.
Visa dainų pr

i gi buvo pašvęsta motinom.Michigano valstijos gu- guri £iai sišpildė daini 
bematorius jau sutiko is- - -
duoti juodu New Yorkui,

naveik-' gramat*ka yra tinkama
,.z.n ) £'-ems, kas nori gerai lietuvių__Butum skradžiais tu nuėjęs! prižmrėjo Yra uipgi^vJS-: Dide!ė knyga’ 144

Ko trankais čionai atėjęs?” Įas žemaitės kartu su Andrium Bu- M K ..................................... *
lota ir Al. Bulotiene. Bulotos žiau- j LYTIŠKOS LIGOS
nai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ....................................... 50c

Visa dainii nmcrramu tain daktaro vra pavojinga, nesi Jeigu jau migdomieji vai- dmn^ progranu ta!p.gaiima užmigti amžinai: štai kam butinli reikalingi,
Associated Press agentu- ‘visų Pirma reikia apie 

ros surinktomis žiniomis, tai pasitarti su daktaru- Ta- 
pereitais metais Amerikoje čiau nevartoti jų daugiau 
puo tų vaistų užmigo amži-j *^a^P. daktaro bus nurodyta, 
nu miegu apie 1000 žmonių. niekuomet negerti svaigi- 

p.„ •• ‘ / namųjų gėrimų tuos vaistus
ajT'art0Jtl,be'vartojant

j Gaktai o nurodymo dėlto,. J __________
kad jų yra visokiu ( anie 30
jvairių rusiu) ir ne kiekyje-' ŽINOTINI DALYKAI

ninkė J. Hogberg, akompa 
nuojant M. Meškunaitei.

M. M.bet su ta sąlyga, kad jeigu 
New Yorkas nenuteis jų
dviejų mirti, tai jie turės 
būt grąžinti atgal į Michi- 
ganą, kur jiedu taip pat yra i 
nužudę vieną našlę. Tai bu
vo Mrs. Deliphene Downing,
28 metų amžiaus moteris, 
gyvenusi Grand Rapids gerbta motina

MOTINŲ DIENA JA
PONIJOJ

Japonijoj pereitą sekma__ - .. . .
dienį pirmą kartą buvo pa , Jie vienodai vei-;
trerhta motina. Gatvėse hu-' La' gali numirti nuo Kasmet Amerikoje atsi-

apiepriemiestyje. Ji ir jos 2 me- vo parduodama baltos ir į aPll’ ?ai.tuo tarPU ki-; tikrinai nusinuodija ~ 
tų dukrelė buvo nugalaby-' raudonos gėlės ir vakare lai- ‘ Paimtl granų iri 1,500 asmenų, apie pusė iš
tos savo namuose. kvta vieši susirinkimai. !^\enr'. to vaikų. Dėlto yra kaltina-

GINČAS DĖL PALIKIMO SU AŠAROMIS

Mrs. Harriet Fields, 69 metų, gailiai verkia teisme, 
kuriame sprendžiamas mirusio artisto W. C. Fields

Salikimo padalijimas, šalia jos matosi E. R. Fields 
lorris, Kurs sakosi esąs mirusiojo artisto sūnūs ir 

reikalauja savo dalies iš tėvo 800,000 dol. palikimo.

Kad ir nenumiršta žmo- mos moterys, kurios per ne- 
,?us, tai ilgas tų vaistų var-i atsargumą laiko arti vaistų 
tojimas atbukina motą ir visokius nuodus vabzdžiams 
itmintį. Is pradžios žmogus naikinti
aueiasi nuo jų geriau, nes

Vaidinos žvejo galvoje.
Nors skenduoli jis žegnojo, 
Vistiek lavonas bildėjo 
Ir vis gąsdino tą žveją:
Tai po langu, tai prie vartų.
Vis suceldžia pora kartų.
Nieks nežino iš kur imas,
Sako žmonių padavimas.
Bet lavonas pas tą žveją 
Kasmet kartą vaikštinėja.
Ir tą dieną kyla vėjas,
Naktį audra medžius varto,
O jis beldžiasi atėjęs.
Tai po langu, tai prie vartų.

Petro Armino vertimas

Ir kaio nuo ju apsisaugoti. Parašė 
It. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c

Jie nuramina nervu 
migdo rūpesčius.

Bet tas

už kas tunka, tas neprivalo 
valgyt riebalų, cukraus ir

• . i • ’a.ik’.nas nurami-j krakmolinių valgių, bet tu- 
rūmas kaip tik ir yra pavo- ri valgyt daugiau proteinų,
jingas, nes sudaro paprotį. tai vra tokių valgių, kaip
if vU°*rnet žmogus jau nega- kiaušiniai, suris ir lesa mė

sa. Ir reikia daržovių, tik ne 
bulvių.

Ii be tų vaistų apsieiti.
Viena moteris rašytoja 

vartojo tuos vaistus kasdien 
per ištisus 3 metus. Jos pro
tas taip atbuko, kad ji jau
nebegalėjo pažinti artimų! Didžiausis New Yorko 
6Hv° ‘ dangoraižis yra Empire

i pac pavojinga tuos vais- State Building. Jis gali šu
tus imti kuomet yra varto- talpinti 25,000 gyventojų, 
jami svaiginantieji gėrimai.
Medicinos laboratorijose 
buvo daromi tokie bandy- 

^ žiurkėmis. Nuo vieno 
alkoholio žiurkės nesrimDa Nuo vienų migdomųjų mPib 
telių irgi nestimpa. Bet da
vus joms migdomųjų milte
lių u alkoholio, jos tuojau 
stimpa.

Su žmonėmis tokių ban
dymų daktarai nėra darę, 
tačiau nesenai toks įvykis

AR ŽINOT, KAD—

Nevv Yorko gyventojai 
kasmet praleidžia $500,000 
ant telefono, kad sužinoti 
“kelinta dabar valanda?”

Didelės smegenys nereiš
kia didelį protą. Pereitame 
šimtmety gyvenęs rusų ra
šytojas Turgenevas turėjo 
didžiausias smegenis (4 sva
rus ir 7 uncijas), tačiau di
deliu protu nepasižymėjo.

SERGA MIEGLIGE

Šita 4 metų mergytė, Kath- 
| leen Froio, jau šešios savai
mės serga m i ėgli ge Brockton, 
, Mass. ligoninėj. Ji susirgo 
;ta keista liga po tymų 
(measles) ligos.

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir’ keturios kitos apysakos: (1/ 

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

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien rirdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir non jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

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

žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiskai-ekonomišk| klau-

TAVO KELIAS Į
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas............25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas. arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ 10c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė V'ardu-
nas. Kaina ...................................... 10c

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia Liau

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

aiškina garsusis Vokietijos so- “Keleivi*. 636 Broadwav 
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- e o , 
sky. Kaina........................................... 10c So. Boston 27, M&SS.

Mamyte Labai Dėkinga
TAI

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 užrašytu ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

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

. K«leivi»
•M B. Bfw4w*r, S*.
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ĮIš Plataus Pasaulio
-- Niekai,--  atsiliepė dak-' Reikalingas Darbininkas F*,»*j*

, a_ Prie ūkės darbų reiKahngas darbi-tai a», jei as žmogų g\ - nįnkas. Mokančiam karves melžti
rffniu.

i Ir kodėl lietuvis gali būt 
! jninkštesnis maskolių už- 
jmačiom, negu airis anglam? 
įMaskolija lietuviam nieka
da nebuvo nuoširdi, nei 

dabar tiesiog, 
ryžtasi lietu 

vius išnaikinti, o Lietuvą 
rusais apgyvendint.

Lietuviai kaip vienas pri
valo, įmanomais budais ko
vot už Lietuvos laisvę!

Airija būdama pašonėj 
galingos Anglijos kovojo ir J 
iškovojo neprigulmybę; tą' 
pat ir lietuviai turime jaust, į 
trokšt ir kovot už laisvą ne
priklausomą Lietuvą!

Ani* Rūkas į

Australijos Gynimas j Filipinų Banditai -
Australijos krašto gj nimo' Filipinų komunistų vadas,! drauginga, o c 

rninistens, John J. Dedham, Luis Taruc, pažadėjo,; kad pragaištinga, 
siūlo, kad Australija greitu jo vedama Hukbalahaps ----- 
laiku pradėtų derybas su!valstiečiųbrganizacija,grie-
Amerika dėl susitarimo ben-Ižtai nubaus tuos savo na- 
drai gintis nuo visokių gali-'rius, kurie pasirodys prisi- 
jnų pavojų Paeifiko vande- dėję prie buvusio preziden-

, žmogžudžiai
tebėra nesusekti ir L. Tame 
dar neturi ką bausti.Qusfcec’o Streikas

Kanadoje, Quebec provin
cijoj, apie Asbestos miestą 
jau trys mėnesiai streikuoja 
5,000 asbesto kasyklų dar
bininku. Praeitos savaitės

Argentina Nacionalizuoja
Argentinos vyriausybė pa

ėmė i valstybės rankas visas 
oro susisiekimo kompanijas 

gale provincijos vyriausybė visame krašte. Iki šiolei trys 
atsiuntė i Asbestos kelis, privačios kompanijos palai- 
šimtus policininkų, kad iš
varytų streikuojančius dar- 
Joininkus iš kasyklų. Darbi
ninkai tie priešinimosi ap
leido kasyklas.

Prezidento Politika

privačios kompanijos palai 
k ė oro susisiekimą Argenti
noje, o nuo praeitos savai
tės visas oro susisiekimas 
bus nacionalizuotas.

Hong Kongo Likimas
Anglijos vyriausybė pa

skubomis siunčia kariškus 
sustiprinimus į savo “karu 
nos koloniją” Hong Kong 
prie Kinijos miesto Kanto
no. Anglijos premjeras C. 
Attlee ir krašto gynimo mi
nisteris A. V. Alexander 

kad
Anglija gins Hong Kongą 
nuo komunistų, jei jie ban
dytų veržtis į tą anglų kolo
niją.

Wallace Aiškina
Amerikos senate Henry 

A. Wallace liudijo prieš At
lanto paktą ir sakė, kad ka
talikų bažnyčios ierarchijai, 
anglų imperializmas ir ame
rikiečių stambusis biznis 
sudarė sąjungą ir kursto pa
sauli į kovą prieš komuniz- užtikrino parlamentą, 
jną. Wallace sakė, kad Eu
ropos apginklavimui reikės 
išleisti nuo 20 iki 30 bilionų 
doleriu.

Keturi “Susitarė”
Keturi didžiųjų valstybių 

atstovai, kurie Londone iau
senai tariasi apie Austrijos nų dolerių paskolos. Dery 
taikos surašymą, sutarė bos dėl paskolos jau eina. 
vienbalsiai atidėti savo pasi-, Ispanija tikisi, kad UN sei- 
tarimus vėlesniam laikui, po mas atšauks Ispanijos pa
to kai keturių didžiųjų vals
tybių užsienių reikalų minis
teriai bus baigę savo pasita-

ir
MCCLOY PAVADUOS GENEROLĄ CLAY

JOHN J. McaOY OBi LUOUS OAY

dau nuo plaučių uždegimo, mašinomis dirbti alga $25 per sa- 
... • -i. x , «• • va:tę ir užlaikymas (buruas). Dar-J1S ir miršta nuo plaučių UZ bas ant visados. Kreiptis į (20, 
degimo, o ne nuo kokios

į nors kitokios ligos.

ant visados. Kreiptis į 
John Sadauskas

R. D. 4, Cortiand, S. Y.

PAIEŠKOJIMAI
Pa* Dentistą

Dantų daktaras apžiurėjo 
žmogaus dantis ir sako: . .

—'Tamsta turi dantų sme- bemijoj Rusijoj, vėliau grįžo į Vil- 
genų uždegimą vienoje vie-• r.iaus k 
toje, reikės tamstos vieną ai
du dančiu ištraukti.

Ligonis išsiėmė visus savo 
dirbtinius dantis ir duoda
mas daktarui sako:

—Štai, daktare, pažiūrėk, 
kuris čia iš jų yra sugedęs...

Paieškau mano tikrą sesutę Kastu
tę Dalubaitę, ištekėjusi už vilniečio 
Ksavero Dolpapole. per pirmą pasau- 

Ekaterinoslavo gu-

< rastą gy-ir, rodos, išsikėlė
venti į užsienius. Dabar nežinau, 
kur ji yra ir prašau, jei kas žino 
man apie ją pranešti. Mano sesuo 
turi penkius vaikus, vyriausias sū
nūs vardu Romualdas. Mano adre
sas: (20)

P. Dalubaitė-Bulota 
425 Lincoln avė..

Brooklyn 8, N. Y.

Aš, Pranas Janušauskas, paieškau 
Juozo ir Mykolo Jucių, kilusių iš 
Lygumiečių parapijos. Prašau atsi
šaukti šiuo adresu: ((19)

Frank Janušauskas 
136 McCleilan st., Phil’a, Pa.

Išpildė įsakymą
Mama sako vaikui:
—Jonei, nubėk ir pa

klausk, kaip sena Udrulienė 
šį rytą yra?

Jonukas grįžo ir sako:
—Mama, Udrulienė lie

pė tau pasakyti, kad ne ta
vo reikalas yra žinoti, kaip 
sena ji yra.

—O ką tu klausei, Jo
nuk?

—Aš klausiau tą, ką tu 
liepei, aš norėjau žinoti, 
kiek sena ji šį rytą yra.

NUPIGINTOS KNYGOS
Sveikata ligoniams, gydymas ligų 

šaknimis ir žolėmis. Vardai lietuviš
kai, angliškai ir lotiniškai. Paaiški
nimas ką ir kaip nuo ko vartoti lie
tuviškai. Kaina >1; apdaryta, 31.25 
Greičiausia Anglų Kalbos Mokytojas, 
Kama 40c
Deklamacijos ir Dainos, 25c
Slaptybė kaip lošti kozyrom iš pini
gų, kaina ................................... 25c.

Perkant visas kartu, $1.50. Atski
rai, pilna kaina.

Taipgi turiu visokių žolių ir šaknų 
naudingų. Trejos devynerios lietuviš
kos 60c. Turiu trukžolių, čemeryčios, 
valerijonų, ramunėlių, puplaiškių, lie
pos žiedų ir kitokių. (19)

PAUL MIKALAUSKAS

Prezidentas Trumanas įver
tina Amerikiečių Svetimos 
Kilmės Pastangas Kovoje į

Prieš Anti-Amerikonšką 
Propagandą Užsienyje

Per keturis metus po pre
zidento Roosevelto mirties 
1945 m., komunizmo banga 
Europoje sulaikyta.

šiaurės Atlanto paktas, 
pasirašytas balandžio 4 d., 
yra dalis prezidento Truma
no užsienių politikos plano. 
Jis papildo Trumano Dokt
riną ir Marshallo planą.

Trumano Doktrina prakir
to kelią. 1947 m. kovo 12 d. 
prezidentas Trumanas savo 
pranešime Kongresui parei
škė nusistatymą padėti lais
voms šalims kovoti prieš ag
resiją ir jis prašė Kongreso 
piniginės pagalbos Graiki-• • m i • • • iaky

Tikiu, kad Jung. Valstybės 
turėtų remti laisvus žmones, 
kurie kovoja atsilaikyti nuo 
pavergimo. Tikiu, kad pri-

APSIVEOIMAI

Ispanija "Tikiu”
Ispanijos diktatūra tikisi 

gauti iš Amerikos 200 milio-(jai ir Turkijai sakydamas:

smerkimą ir patars visoms 
valstybėms atnaujinti su Is
panija normališkus diplo-
motininc ^nfolriiK ;naviixiuc vj n»

žmonėms atsiekti savo tiks 
lą savo budu...”

Kiek vėliau prez. Truma
nas pravedė Marshallo pla
ną sulaikyti komunizmo iš
siplėtimą per Europos eko
nominį atstatymą.

Kada 12 tautų pasirašė
Nesąmoningiem ir stali- slopino, daug kovotojų žu- po Atlanto paktu, prez. Tru- 

niškai nusiteikusiem lietu-(vo. Tačiau numalšinimas bu-.manas pareiškė: “tai apsau- 
viams, kurie n egalvodami'vo tik laikinis ;airiai nerimo, i ga nuo agresijos” visur pa
porina, kad Lietuva be Ma-iir 1921 metais airiai iško- šaulyje. Jeigu toks paktas 
f kolijos neišsilaikys; per- vojo neprigulmybę, nors ir
rmaža savistoviai gyventi, pevisą Airijos salą. Anglija 
kad maskoliai Lietuvos bi- pasilaikė 6 šiaurės Airijos 
čiuliai ir panašiai, Airija i ąpskričius; airiai kovoja už 
geras pavyzdys. : .atgavimą visos salos ir iško-

Airija amžius buvusi po į,vos.

Airija Pavyzdys

Wafchingtono žinovai sako, kad pirmas civilis Vokie
tijos tvarkytojas bus John J. McCloy, kuris pavaduos 
generolą Lucius D. Clay. šios savaitės gale gen. L. 
D. Clay pasitraukia. J. J. McCloy yra World Bank 
pii-mininkas ir seniau buvo karo sekretoriaus padė
jėjas. i

Draudimas Ligoj ir Darbininkai
Jau visiems žinoma, kad Priklausantis vienai sveika- 

Amerikos prezidentas įteikė tos draudimo įstaigai krei- 
kongresui ligonių kasos Įs- pėsi palengvinti jam drau- 
tatymo projektą. Ligonių dimo sąlygos. Atsakyta: 
kasos įstatymas (bilius) A-i “Jei neturi pinigų kreipkis į 
merikai yra naujiena, bet labdaringą organizaciją,
Europoje, o taip pat ir Lie 
tuvoje gerokai jau prieš 2-ji 
pasaulinį karą buvo vykdo-

jnes esame biznio įstaiga ir 
nieko negalime padėti šia
me atsitikime”. Tad tik

mas. čia kalbėsime apie sveikinti ir džiaugtis reikia, 
Lietuvoje veikusi Įstatymą, kad musų prezidentas Tru-
Pagal tą Įstatymą visi dir- ,manas pateikė tokio įstaty-į 73 

valome padėti laisvoms i ba?tieP pramonėje, preky- mo projektą. Tik dabar mu-' 
žmonėms atsiekti savo tiks- b°Je bei namų ruošos darbi-'sų pareiga veikti ir spausti

Paieškau apsivedimo tikslu mergi
nos ar našlės tarp 45 ir 55 metų am
žiaus. Aš esu, taip sakant, vaikinas, 
50 metų amžiaus ir gerai užsilaikęs. 
Daugiau žinių apie save suteiksiu 
per laišką. Prašau man rašyti šiuo 
adresu: (20)

John Tamol, P. O. Box 155, 
South Deerfield, Mass.

Man reikalinga moteris, nes vie; 
na m sunku užlaikyti namus ir biznį 
prižiūrėti. Rašykit šiuo adresu: (19)

Baronas,
11059 Dodge Rd., Van Dyke, Mich.

namų įuosos darbi- sų pareiga veikti ir spausti 
ninkai buvo privalomai savo unijas ir kitas organi- 
draudžiami ligonių kasoje zacijas, kad jos darytų vis-
ir už neregistravimą darbi- ką kas yra jų galioje, kad i „J* ŽBOgu, turt
ninko buvo ’atsakommgas tas Įstatymas butų kongreso j smagumų, išėjės į pievas ar miškus 
darbdavys. Draudimo mo- priimtas. Taip pat rašykime j mislTVataUi, įP££
kesnį turėjo mokėti ir darbi-' laiškus savo kongresma- i dydamas nešvariam vandeny gauna

M. J. ŠVILPA S 
Miracle Ointment

avasano ir vasaros.

MEDLEVA ŽIEV1ES
Medleva yra viena* 
geriausių gyduolių 
nuo užsisenėjusių 
vidurių užkietėji
mo, geriant daug 
ar mažai, ji nepa
kenkia sveikatai, ji 
lengvai liuos u o j a

vidurius, stabdo galvos skaudė
jimą ir priduoda kunui gyvumo 
ir skaistumo. Vienas puodukas 
verdančio vandenio ir vienas 
šaukštukas sutrintos Medlevos 
Žievių, gerk kada atšals. Med
levos Žievės $1.50 svaras, o už 
$1.00 10 uncijų.

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krutinę skaudė
jimo, dieglių, palengvina atku- 
sėjimą, verčia prakaituot. Truk
žolių svaras $3.00, o už $1.00 5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mas*.privalomas tik dirbantiems lomą Ligonių kasos įstaty- itdbfa^. Ntos mostys
žemės ūkyje. Dirbantieji mą, kuris ne vieną darbinin- visada pagelbsti. Nusipirk tuojau ir 
žemės ūkyje nebuvo susior-i ko šeimą apsaugos nuoj^^S^dSS^ištST“' e” *“ 
ganizavę, todėl nebuvo kas'skurdo susirgus, nes dabar

darbininkas turi sumokėti
butų buvęs 1914 m.
1939 m. butų sulaikęs abu i pasirūpino
du pasauliniu karu.. ' . Susirgus darbininkui _ . _

Tą pačią dieną, kada po' siunčiamas pas ligonių ka-j>us^ dienos savo uždarbio
paktu pasirašyta, prez Tru- ffl^ytoją, kuris privalo- Darbininkj

arba

___ _______________ r-.r- manas aplankė Demokratų JI apžiūrėti ir, reikalui
galinga Anglijos valstybėj Tai puikus lietuviam pa- partijos tautinio komiteto' ™a.nt’ Prasyti jam vaistų.

i • • i - 3  4- • _ • I net nocmcti n llr

jis į uz jo apžiūrėjimą dažnai 
o ui
Darbininką*

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIBV

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jto 
negali ramiai sėdėti ir naktimis

rodos jau susiliejo su ang-!,vyzdys, 
lais: priėmė anglų kalbą,; Lietuviai kalba, budu, ir 
papročius, kai kuriuos po-įjrilme toli skirtingi nuo ma- 
linkius. Kitataučiai skaitė skolių, kaip ir abelnai nuo 
gilius Anglijos dalim kunus^lavų; gal todėl carų Mas- 
jr siela. Niekas pašalinių ne- folija ir neįstengė lietuvius 
manė, kad airiai sapnuotų gumaskolinti, neįstengs nė 
apie atsiskyrimą nuo ap- ( Stalinas su žiaurių pakali- 
gukrios ir galingos Anglijos, kų gauja.^

tautybių skyrių. Buvo ir se- Taip pat PasiUsti smulkes- 
natorius J. Howard Mc-'niarn aPžiU1'ėjimui, o reika 
Grath, senatorius Green M 1H1 esant’ ir Paguldyti Hgo- 
Cieplinski ir A. Gazda ninėn- Viskas darbininkui 
Prez. Trumanas pareiškė inieko nekai™oja, sumoka 
kad svarbu ir toliau tęsti I 5?onių kasa ,IŠ gauto drau- 
tautybių skyriaus apšvietos' mokesnio. Jei (laibi* 
darbą tarpe 22 milionų ame-' n?nkas nenori kreiptis pas
rikiečių, kurie vartoja sveti-

p betgi, airiai dvasioj neri- . Jei maža Airija vartojusi mas kalbas, šia proga prez.
pno, ir nesnaudė, o mąstė ir vieną kalbą per ilgus am- --------------- •
Jroško laisvės Airijai nuo žius “susiliejusi” su anglais
Anglijos. Skaičiumi maža “išsiliejo” ir atsiskyrė, tai 
tauta, menkai didesnė už lietuviams netenka, kad ir 
lietuvių 1916 metais griež- girtiem kalbėti apie dėjimąZ   Z1 1 _ Z * A 1Z - ~ oi* col/A 11 o lo •

Trumanas padėkojo ameri
kiečiams svetimos kilmės už 
pagalbą kovojant anti-ame- 
rikonišką propagandą laiš
kais, kuriuos jie siuntė savo 
giminėms ir draugams už

vieną ar kitą ligonių kasos 
gydytoją, jis gali eiti savo 
lėšomis kitur.

JUOKAI
Daktaras Visada Teisu*
Žmogus nuėjo pas dakta

rą ir prašė jį apžiūrėti. Dak
taras patikrino ligonio svei
katą ir sako:

—Tamsta pagavai plaučiu 
uždegimą, turi greit gultis i 
ligoninę.

—Bet, daktare, atsiliepė

tai pareikalavo iš Anglijos si su maskoliais; lietuvis 
neprigulmybės Airijai. nuo maskolio skiriasi visa- 

Airių pastangos buvo su- kuo; susiliejimas mažne 
laikytos, anglai sukilimą nu- toks kaip alyvos su vande-Į šį laiškų siuntimo vajų rin 

kimo metu Italijoj. Tikslas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.09.
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. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimų apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk aavo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopų arte | Centrų adre
suodamas:

ALLIANCE OP AMERICA

sienyje.
Senatorius Green pradėjo1 nevilkin5 savo Hgos dėl pi- 

į laišku siuntimo vajų rin-1 n.lgų taikumo ir todėl netu- 
Tikslas'n pav°Jaus užvilkinti 

buvo painformuoti europie
čius apie tikrąją padėtį 
Jung. Valstybėse per gimi
nes ir draugus šioje šalyje.
Vajus buvo labai pasekmin 
gas Italijoj, kuri nugalėjo 
komunistus.

Tad atrodo ir be didesnio į ligonis, — ar tamsta nepa
aiškinimo kiekvienam su-. (|arei klaidos? Aš esu eirdė- 
prantama. kaip didelė ga |jęs> kad daktaras sakė, jog 
rantija yra darbininkui su- žmogus serga plaučių užde- 
sirgus, kuomet jis yra ap- j gimu, o ~
draustas ligonių kasoje. Jis'iltinės!

1 ri pavojaus užvilkinti ligą, j 
kuri vėliau tampa sunkiai ji 
pagydoma arba visai ne ir , 
dažnai baigiasi mirtimi. Ir ‘ 
tai dėlto, kad per vėlai buvo , 
šauktasi gydytojo pagalbos. ! 

Veikiant tokiam įstaty-
______ jnui nereikalinga darbinin-

Vice prezidentas Alben kui sunkiai uždirbtų pinigų 
. Barkley kalbėdamas a-* mėtyti visokioms sveikatos 

draudimo Įstaigoms, kurių 
interesas yra ne darbininko

žmogus mirė nuo

lithuanian
307 W. 301h SU Nmt York 1, N. Y.

W. Barkley kalbėdamas a 
pie veikimą tautybių sky 
riaus pabrėžė, kad demo
kratų partija tradicionališ 
kai skaitosi su svetimų kal
bų grupėmis. Paskutinių rin
kimų pasekmė parodo, kad 
svetimos kilmės gyventojai 
Jung. Valstybėse supranta, 
jog demokratų partija yra 
vienintelė partija, kuri rūpi
nasi jų gerove.

Prez. Trumanas ir vice 
prezidentas Barkley pareiš
kė padėką už jiems svetim- 
kalbių gyventojų suteikta 
paramą ir svetimų kalbų 
spaudai.

sveikata, bet jų biznis. C 
kad taip yra štai pavyzdys, j

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO Žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS ŠIAM. 

Pipigus siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway
South Boston 27,

No. 1 M. J. Srilpa’R Miracle Oint- 
t, for toothache and hardening 

of gums. Tuoja us prašalina danties 
skaudėjimą ir sustiprina dantų sme
genis. Kaina SI.

No. 2- M. J. S. Salve, for exteraal 
pains. Ši mostis gelbsti nuo įvairių 
paviršutinių skausmų, rankų, pusiau į 
sąnarių ir raumenų. Sustingimą, ne- miegoti, nes jų užsisenėjusios žais- 
veiklumą, tirpymą. Kaina SI. dos niešti ir skauda. Kad pašalinti

No. 3 M. J. Svilpa’s Miracle Salve' tą niežėjimą • ir spaudėjimą seną, 
for Skin irritation, ras h, sinus, Atb-1 atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
lete’s Foot, burns, sores, pimples, I LEGULO Ointment. Jų gydomos
bruizes. Si mostis pagelbsti nuo įvai 
rių odos ligų. Kaina SI.25.

No. 4 M. J. Svilpa’s New Disco- 
very Salve for Poison Ivy and Itch- 
ing skin, rash. ši mostis tuoj praša
lina įvairius odos niežėjimus. Kaina 
$1.25.

No. 3 M. J. Svilpa’s New Discove- 
ry Salve for Pilės, relieves burning 
pains and soreness. Fights infection, 
promotes healing. Ši Mostis tai nau
jas išradimas, kaip prašalint Pilės j 
(varvančias ar ne) be pjaustymo. 
Kaina >2.50.

Parsiduoda vaistinėse. Vietiniai ga
lite gauti pas: E. Beirs Drug Store, 
158 Park St, Hartforde.

Siunčiant užsakymus, prašom kar- i 
tu prisiųsti čekį ar money orderį.. 
Adresuokite: (19) j

M. J. ŠVILPA 
P. O. Bom 73. Sta. A. 
HARTFORD, CONN. į

Jeigu norit gauti užsakymą C.O.D., 
tai prisiųskit kartu ir 30c. pašto 
ženkleliais. (adv.')

ypatybės palengvina jūsų skaudė#* 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISl 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyiimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos 
toti nuo džiustančios ir 
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 75c., S 1.25 ir 
S3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money/ 
orderį į: (16-0)

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

CICERO 5A. ILL.

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA?
Inkstai pašalina iš organizmo rūgštis Įr nereika
lingą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga mate
rija lieka kune ir jūsų krau.u^- ton**..s."nkP:
mo nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei 
galva svaigsta, nugarą skauda, jaučiate nuovargi, 

paakiai patinę vartokit
ARBATĄ SANITAS Na. 101 

au persiuntimu. Musų žolių arbata 
yra ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų paty
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkite* į

jei jūsų 
ŽOLI

Kaina
oLiy si. 10

SANITAS HERB8
U2S Milwaokea Ava^ CMcsgą M. IIL

(29)

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
South Boston 27, Mam.
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V. SIDZIKAUSKO PRA
KALBOS SUTRAUKĖ 

NEMAŽAI KLAUSYTOJŲ
Surinkta Viri $200 Aukų

Praeitą sekmadieni vaka-

LIETUVI5KŲ MENIŠKŲ 
KNYGŲ PORČDĖLĖ SO.

BOSTONO VIEŠAME 
KNYGYNE

“Keleivyje” jau buvo piu
re So. Bostono Municipal nešta, kad South Bostono 
svetainėje Amerikos Lietu-; viešajame knygyne, 372 v\. 
vių Tarybos vietinis skyrius Broadwav skyriuje, balan- 
buvo surengęs prakalbas: džio 27 d. buvo ruošiama." 
Lietuvos Vykdomosios Ta- lietuviškas vakaras. \aka-» 
rybos pirmininkui V. Sidzi-įras buvo suruoštas to kny- 
kauskui. Dienos metu V. Si-gyno skyriaus vedėjos Mrs. 
dzikauskas kalbėjo Cam- Tuttle pastangomis. Ji nore

jo supažindinti lietuvius, 
ypač naujai atvykusius, su 
musų viešosios bibliotekos 
(knygyno) knygomis, ku
rios skolinamos skaityto
jams nemokamai.

Ta pačia proga knygyno 
patalpose buvo suruošta lie-

~ x ... tuviškų meniškų knygų pa- ---------- -------
So. Bostono prakalbose ro^ėlė. Tos parodėlės atida- .... ||T<1 _IID

kalbėjo trumpai adv. A. J). ryme jr vajęare dalyvavo LIETUVIS JULIJUS^ ZUR-

bridge, Roberts mokyklos 
svetainėj. Ten atsilankė 
virš 100 žmonių ir aukų A. 
L. Tarybai buvo surinkta 
$75. So. Bostone žmonių 
prakalbose dalyvavo apie 
400, o aukų surinkta 205 
dol. ir 30 centų.

Shallna, Lietuvos garbės 
konsulas Bostone, “Kelei
vio” administratorius S. Mi
chelsonas ir “Darbininko” 
redaktorius A. Kneižys.

Amerikos lietuvių svečias, 
gerb. V. Sidzikauskas kal
bėjo apie lietuvių tautos 
sunkią kovą už laisvę. Jis 
prisiminė pirmą bolševik
metį, kada Maskvos vyriau
sybė, po priedanga “savi
tarpinės pagalbos” įvedusi 
j Lietuvą savo garnizonus, 
1940 metais vasarą pasmau
gė Lietuvos nepriklausomy
bę ir įjungė Lietuvą į Sovie
tų Rusiją. Vėliau atėjo na
cių sunki ir plėšikiška oku
pacija, paskui vėl grįžo ru
sų bolševikų okupacija, o 
Lietuvos kruvina kova už 
savo laisvę vis tęsiasi, nors 
nelygioje kovoje musų tau 
ta nyksta ir sudeda baisiai 
sunkias aukas.

Kalbėtojas reiškė vilties, 
kad po sunkių pergyvenimų 
mus tauta ir vėl atgaus savo 
prarastą laisvę ir vėl galės 
gyventi nepriklausomu gy
venimu.

Prakalbas paįvairino “Ga
bijos” choras dainomis ir 
dainininkai Dr. Antanėlis ir 
Mrs. B. Svilienė solo daino
mis. Dainininkams akompa-

apie 200 svečių, jų tarpe ir 
Lietuvos garbės konsulas 
adv. A. O. Shallna. Parodė
lė tęsis visą gegužės mėne
si, j 3 galima lankyti, kada 
viešasis knygynas yra atda
ras per visą gegužės mėnesi.

Parodėlėje yra išstatyta 
—lietuvių meno dirbinių: 
audinių, kryželių, 
gintarų, lėlė tautiškais ru-

SO. BOSTON
STEBUKLAS AR KARSTAS PAMOKSLAS?

George E. Speake iš Moody Institute of Science pa
rodė susirinkusiems delegatams j -Christian Ende- 
avor konferenciją, kad per žmogaus kimą galima lei
sti labai stiprią elektros srovę be pavojaus gyvybei. 
Jis leido per savo kūną 1,000,000 voltų įtempimo 
srovę, o per jo metaliniais nagais apmaustytus pirš- ‘ 
tus srovė skaisčiais žaibais lekia į orą.

WELL LAIMĖJO $29,000
DOVANĄ DAIKTAIS 

$25.000 Pinigais Negalėjo 
Laimėti Dėl Klaidingo 

Klausimo
Laurence ir Methuen lie

tuviai dideliame sujudime. 
Latvrence lietuviu klubo

Atmetė Bilių Apie Draudi* 
mą “Ateutiilco Komu-

pirmininkas. Julius Zunvell, 
juostų, antro karo veteranas laimė- 
ais ru-ijo, “radio lobi” — $29,000 

bais ir knygos. Daiktus pa-! vertės Įvairių daiktų ir gal 
skolino Mrs. B. Svilas, V.!butu laimėjęs ir 25.000 do-ą laimėję:
Končius, inž. R. BudreikaJ lerių dovaną pinigais,
Dr. M. ir J. Gimbutai. Miss 
Gimiutė ir Mr. Svilas.

Parodėlės atidarymo va-{vusi teisingą klausimą, 
karą Mrs. O. Ivaškienės tau
tinių šokių grupė išpildė šo , , . ,
kių ir dainų programą. Kai-'toks: J Kokia Kempę ser-
bėjo kun. Contons ir DrJžanta* York v-vko karo tar' 
Gimbutas. Po atidarymo iš- nybon 1918 metais lapkn- 
kilmių svečiai apžiurėjo iš-ičio 15 d.? Bet tame laike

AUKOS
ALT 1949 m. gegužės 8 

dieną So. Bostone surengtų 
prakalbų metu aukojusių 
Lietuvos vadavimo reika
lams sąrašas. Aukavo:

Kun. pral. Urbonavičius 
$20.

Kun. Virmauskis $10.
Jonas Kas - Kasmauskas 

$10.
Po $5 — Adv. Jonas Gri

galius, Jonas Jankauskas, 
.Juozas Arlauskas, K. Vilei- 
įšis, W. ir V. Anestai, Mag
dalena Bakuniutė, M. Sa- 
duikienė, Emilija Kirtikas, 
Juozas Uždavinys ir X.

Po $3 — Albinas Šmai- 
žys ir Januškevičius. -

j New Yorką Atvyksta 
300 Lietuvių

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES

Gegužės 14 d. į New Yor-'Ui. $12 per metus gausi li- 
ką atvyksta laivu General goję $25 pašalpos savaitei 
Haan 101 šeima lietuvių,' Visais insuranee reikalais 
apie tris šimtus žmonių. Lie- Į kreipkitės į (nuo35)
tuvių dabar atvyksta tiek,; 
kad savaitraščiai nebegali 
jų visų net pavardžių pa
skelbti.

BRONIS KONTRIM 
596 East Broadtray, 
So. Boston, Mass. 
Tel. SO-8-1761 ir

SO 8-2483

Musų valstijos seimelyje, 
atstovų rūmuose, buvo pri
imtas bilius, pagal kurį mo
kyklose draudžiama mokyti 
“ateistišką komunizmą”. Už 
tokio mokslo skleidimą grę- 
sė bausmės.

Šį pirmadienį musų valsti
jos senatas tą bilių atmetė. 
Prieš tą bilių protestavo 
daugelis musų valstijos pro
fesorių ir mokytojų, nes 
toks neaiškus draudimas 
galėtų duoti progos bet ko
kiai ilgaliežuvei davatkai 

Pinigini" klausimas buvo Į kabinėtis prie mokytojų ir

. Jei
Columbia Broadc a s t i n g 

{kompanija butų jam uždą

gletkams bei skundams ne- 
utų galo.

karas jau i Liehw“datvfiic. Hailrtiie. ir vnap m£»- j pH^HUlini _
7 kuriui- buvo pasibaigęs, tai į kokią Į 

tyta apie 60 iš Dr. Gimbuto Kempę tas seržantas galėjo 
atsivežto rinkinio. įvykti? Klausimas, kaip ma-

Dabar ruošiamasi suorga-įtome- klaidingas...

Plėšikai Vis Dar Sauva
liauja

Melrose pirklys Wayne L. 
Robertson šį pirmadieni grį
žo automobilyje namo užda
ręs savo krautuvę. Pakelėje 
jį sulaikė ginkluoti plėšikai, 
atėmė iš jo 570 dolerių ir 

Į nuvažiavo savo automobily- 
P° $2 —- Adv. Shallna. J. je. Plėšimas įvyko vakare 

Markelionis, Apšiega, Va- po dešimtos valandos Beach 
jagienė, Stonienė, Tumavi- st. prie Revere.
čius, Važys, M. Bratėnienė, __________
ir Jurgis Kropas.

Po $1 — Antanas Knei-;J*« Leido Pakelti Nuomas 
žys, S. Michelsonas, Jonas' Bostone nuomų kontrolės 
Audek, M. Michelsonienė, įstaiga, kuri gavo daug pra-

Ar Žinot Kar Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime 

sų krautuvėj visokių /mašinų 
randavojimui. kaip tai Floor San* 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

628 E. Broadway, So.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: me S tt* 4 

Iruti UIšymų iš namų savininkų lei 
sti pakelti nuomas, jau davė 
pirmuosius 10 sutikimų nuo
mas kelti. Vidutiniškai įs
taiga leido pakelti nuomas 
apie 11 nuošimčių.

P. Svilienė, M. Valat, M 
Jurėnienė, J. Tamošaitis, A. 
Molienė, Al. Stygas, M. Gri
cius, C. Kavolis, B. Micpavi- 
lius, A» Ivoška, L. Mikuls
kis, Ig. Styga, M. Žiruolis, 
Ant. Pigaga, V. Paulauskas, 
J. Mačiulaitis, A. Vitkus, 
Jankus, R. Pohl, K. Žibikas, 
Geležinis, B. Masiulis, A. 
Pilvinis, A. Bendoraitis, D. 
Pūras, Strazdas, Matjoškie- 
nė, Valantiejus, Gimbutas, 
Galinis, J. Jelikson, Nau
džiūnas, Tr. Zenkis, Martin- 
kus, V. Sautackas, Očiuskie- 
nė, EI. Klebonis, P. White, 
T. Jakavonis, Teleniutė, 
Motiejūnas, Bakšienė, J. Pa
laima, A. Laurutis, Bričkus, 
Jaruševičienė, A. Grinkai- 
tis, Y. Andrew, C. Urbonas, 
A. Sarpalis, V. Yankus, J. 
Kaskes, S. Griganavičius, 
M. Venis, A. Žarkauskas, P. 
Gricienė, V. Kontautas, E. 
Žalis, J. Gudaitė, V. Jurge
laitis, E. Maruzaitienė, V. 
Ulevičius, M. Kudarauskas 
ir A. Juknevičius.

Viso $205.30.
Visiems aukojusiems lie

tuviškas dėkui.
Jeigu kurio nors aukoto

jo pavardė butų apleista ar 
iškreipta prašome atsiliepti 
į ALT Bostono skyrių.

RADUO PROGRAMA

546 BROADWAY
BO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth

TeL ŠOU 2712 arba BIG 9011

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoju Ir Chimrgse 
Vartoja vėliausio* konstrokeijoa

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika
2. Dainos
3. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

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

Steponas Minkus

Reikalingas Darbininkas
Turi mokėt vartot kirvį. Dar

bas nuo “štukių” arba ant mė
nesio—kaip sutarsim, šteito už
mokestis. Guolis ir valgis kem
pėj. Darbas iki rudens. Rašy
kit:

Alex Burke. % E. A. White, 
Londonderry, Vt.

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akiniu

VALANDOS: nuo 2-4
534 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

7-B

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSUBANCB

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

37 ORIOLE 
Weat Rosbary, -------

TeL PArkvrey 7-1233 W ||

šį penktadienį, gegužės 
13 d. vakare, 7:30 vai. įvyk
sta L. Remti Draugijos Bos
tono. skyriaus narių susirin
kimas Sandaros svetainėj 

Visi 
dalyvauti,

nizuoti platesnę lietuviško
BoSoSo Kn n-.eUtė-Zurwell *rj 124 F st So. Bostone.

linJtni J1! va>- nariai prašomi dalyv
Jonathani;

Šiuo tarpt: J. Zunvell, jo

liotekoj Copley aikštėj, kadįį^ 
ir platesnė Bostono visuo-; džiaugiasi j nes yra svarbių reikalų ap-
menė turėtų progos susipa-į
žinti su lietuvių meno pasie
kimais. Su Bibliotekos vado
vybe jau yra susitarta. Apie

navo nesenai atvykęs iš Eu-j^a’k^ bus pranešta vėliau

kad, jei ynu musų piknikui ir su šal 
jiems pavyktu tuos daiktus pos reikalais. Valdyba
paversti Į dolerius, tai gal. ---------------
jie galėtu Įsigyti nuosavą

TeL TRObridge 6330
If no answer call Av 2.4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: M b M 
NedčBomra ir JviaUilsristt: 

los 16 H 12 ryto
278 HARVABD STREBT 
■n. lama St, arto Ceattal Ba

ropos pianistas, kurio pa
vardės, deja, neužsirašiau.

Rep.

Šį Sekmadienį SLA Pietų# 
Cambridge

Gegužės 15 d., šį sekma
dienį, Cambridge’io SLA 
371 kuopa rengia draugiš
kus pietus, kurie įvyks Lie
tuvių Piliečių Klube, 823 
Main st. Pietų pradžia 2 vi. 
dieną.

Rengėjai kviečia Cam
bridge ir apielinkės SLA 
veikėjus, narius ir kitus lie
tuvius atsilankyti į šitas 
SLA draugiškas vaišes. Bus 
trumpa . ir linksma progra
ma, grieš muzika ir bus nau
jų narių Įvesdinimas į kuo
pą. Šeimininkės jau susitel
kė pagaminti tikrai gardžius 
valgius. Visus kviečia

• Rengimo Komisija

Panašią lietuviško meno! ce ii 
ir knygų parodą Chieagoje 
buvo suorganizavęs artistas 
S. Pilka ir ji turėjo didelio 
pasisekimo. J. G.

Darbininkai įskėlė Bankietą 
Darbo Sekretoriui

Massachusetts valstijoj C.

namą Methuene ar Lawren- 
gyventi ramiai.

General Electric Atleidžia 
Darbininkus

General Electric kompa
nijos dirbtuvės Lynne šį mė
nesĮ pereina Į keturių dienų 
darbo savaite, o tos kompa
nijos Ri\ er Works ši mėnesį

Lietuvių Kalba Aukštosiose 
Mokyklose

Pagal musų valstijos iš
leistą įstatymą lietuvių kal
ba turi būti dėstoma aukš
tosiose mokyklose (high 
schools), jei atsiranda 25 
mokiniai, kurie nori tos kal-

Bausmes už “Parkinimo”
Prasikaltimus Mokėsime 

Paštu
Musų valstijos seimelis 

baigia svarstyti bilių, pagal 
kuri “prasikaltėliai” parki
nimo prasižengimuose netu
rės pasirokyti asmeniškai 
teisme ir jiems teismo uždė
tas pabaudas galės sumokė
ti per paštą, čekiu ar money. _ n _ rn i • •

St,
CAMBRIDGE, MASS.

I. O. unijos ir Amerikos!žada atleisti 400 darbinin- kyklų vadovybės, kad musų 
Darbo Federacija turi įku- kų dėl sumažėjusių užsaky-! kalba butų dėstoma, 
rusios “United Labor Čom- mu.

bos mokytis. Lietuviai tėvai
turi susitarti ir prašyti mo- “f ™?ne?kad minu o'denu. Tokie prasikaltimai

Parveža 284 Žuvusiųjų 
Karių Kunus

Laivas Haitian Victorv 
pargabeno į Naująją Ang
liją 284 žuvusiųjų musų ka
rių kunus. Tarp kitų į Mas- 
sachusetts valstiją parga
benti šie žuvę kariai: John 
G. Barauskas

mittee”, vienintelę organi-i 
zaciją visame krašte, kuri 
jungia abi didžiąsias unijų 
Šakas politinei kovai. Tas 
Jungtinis Darbininkų Komi
tetas šį pirmadienį vakare 
Statler viešbutyje suruošė 
bankietą darbo sekretoriui, 
Maurice J. Tobin’ui, pa 
gerbti. Bankiete dalyvavo ir 
darbo sekretorius.

Nori Dalies Ii “Katino 
Palikimo”

Vienas turtingas Brook- 
line advokatas, Woodbury 
Rand, mirdamas paliko sa
vo katinui 40,000 dolerių.

Rašydamas savo testa
mentą tas advokatas katino 
neužmiršo, o apie tarnaitės 
10,000 dolerių užmiršo. To
dėl tarnaitė dabar iškėlė by
lą teisme, kad jai iš “katinoįs Bostono;,

Leitenantas Bronislovas Bu- dalies” butų pripažinta 10,- 
driunas iš Athol; 
tas J. Burokas

BANDITAI NUŽUDĖ

Filipinų policija stropiai

Bedarbių Skaičius Valstijoj 
Vėl Padidėjo

Gegužės 4 d. musų valsti
joj buvo 187,747 bedarbiai, 
kurie gavo iš bedarbių drau
dimo įstaigos pašalpas. Be
darbių per savaitę čia padi
dėjo 1,200. Savaitę anks
čiau jų buvo 186,545. Pora 
savaičių anksčiau bedarbių 
buvo 164,416.

Dorchesterio L. P. Klubo

nebebus skaitomi kriminali 
niu prasikaltimu ir nebus į- 
traukiami į policijos rekor
dus.

Cirkas Atvažiavo
Šį antradienį pavakarėj į 

Bostoną atvyksta Ringling 
Brothers cirkas ir išbus čia 
iki gegužės 15 d. Cirko pa
sirodymas vyks Boston Gar- 
den’e. Vaikai visame mieste 
skaito, kad tai jų “šventė” 
ir telkiasi cirką pasitikti.

Kambarys su Baldais
Dailiai įrengtas lietuvių šei

mynoj kambarys jaunai mote
riškei. Virtuvės privilegijos, jei 
pageidaujama. Prie gatvėkarių. 
Tel. TA 5-2690.

12 Cawfield st., near Ed. Eve
rett Sq., Dorchester, Mass.

Reikalingas Darbininkas
Prie ūkio reikalingas darbi

ninkas, kuris galėtų pagelbėti 
karves pamelžti ir padėti prie 
kitokių darbelių. Geras gyveni
mas ir užmokestis. (20)

Anna Shopels,
Washington st.,

So. Easton. Mass.

2 Namai Pardavimui
Abudu po 3 šeimynas, 

parankioj vietoj prie Dor
chester streeto, South Bos
tone. Duoda gerų pajamų. 
Kaina tik $9,000 už abu. 
Daugiau žinių klauskit tele
fonu:. ASpinwall 7-8707.

Įvyksta šį penktadienį, ge
gužės 13 d. vakare 8 valan
dą Klubo patalpose, 1810 
Dorchester avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba

Tei. ŠOU

DAKTARAI___

J. L. Pasakomu
OPTOMETIUSTAS

Ofiso valandos:
Nss 9 ryto iki 7

Nns 9 ryte M U

447 Broadory 
sa BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Trement SU Kinto!

BOSTON. Tlef. Lala; 2271tyetto 
2044-J

SPSCIALISTAS KRAUJO. INKSTO IR NERVŲ LIG<J

Valandos:
Noo • ryto iki 7 tok. tondta 
NodAUom, aoo 11 ryto BĮ L

BORIS BEVERAGE CO.

Benedik- 000 dolerių, 
iš Cam- Tas keistuolis advokatas 

bridge: Bronislovas F. Ko- mirė 1944 metais. Jis paliko 
dzis iš Maynard; Michael turto $132,755. Iš tų pinigų 
J.Medvackas iš S. Walpole: jis paliko savo šeimininkei ieško banditų ar komunistų, 
William J. Personis iš Wor- '40,000 dolerių, tiek pat sa- kurie nužudė "itas moteris: 
cester: Francis J. Vacirca vo katinui, o savo septyniem —Mrs. Manuel Quezon, bu- 
iš Springfield. Į Bridgeport, giminaičiams, kurie “nemo- vusio Filipinų prezidento 
Conn. parvežamas S. J. Vo- kėjo gerbti katino”, nepali- žmoną (apačion ir jos duk- 
ronėlis. ’ ko nieko. terį Aurorą.

Ar Norit Boti Sveflri?
Jei Uip, Ui ateikit šį sek

madienį, gegužės 15 d. 5 vi. 
pavakarėj į Sandaros sveUi- 
nę, 124 F st So. Bostone, 
kur Dr. D. Pilka laikys pa: 
Skaitą, “Kaip
nuo ligų, ypač nuo vėžio. .

Kviečiami visi. jauni ir se
ni. Įžanga nemokamai. Kvie 
čia visus "Sandaros Moterų 
Klubas. i

SL'BATOS ĮDOMYBĖ
THE COMMONWEALTH HANDICAP

875OO Pridėta. Treigiai ir Senesni. Mylia ir Sešioliktadalis 
ARKLIAI STOJA 2:00 DOUBLE UŽSIDARO 1:40

Grandstando Įžanga 81.00. Daug Vietos Karams 
Strytkariai ir Bušai iki Vietos

Nauja įdomybė: TURP RAC1NG. Utarninke ir Pčtnyrioj.

220 E
Pristato toniką, vyną ir viso

kios ruSies alų baliams, vestu
vėms j namus ir sale*. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: S0 &-3141

L1THUAN 1 AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inaved 
Motm)

Perinaustott
čia pat ir i to | 
limas rietas.
8augi priežiūra,
828 BRO ADV AT,

SO. BOSTON. BASI, 
Tai. BOUtb




