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KOMUNISTAI SAUDO BERLYNO STREIKIERIUS!
Mūšiuose Su Streiklaužiais 

Yra 1,200 Sužeistų
Berlyno Darbininkų Unijos Reikalauja “Vakarų” Valdžią 
Berlyne įsikišti j Darbininkų Skerdynes — Darbininkų i 
Reikalavimai Yra Teisingi, Bet Komunistai į Juos Atsa-| 
ko Revolveriais

šeštadienį Vokietijos sos
tinėj Berlyne sustreikavo 
16,000 požeminių gelžkelių 
ir strvtkarių darbininkų ir 
tarnautojų. Darbininkai rei
kalavo, kad jiems vakarinė- ........ ..........*_
se miesto zonose algos butų’Forrestal nusižudė sekma-1 
išmokamos vakarinės Vo- dienį, gegužės 22 d. iššok-

James Forrestal 
Nusižudė

Amerikos pirmasis krašto 
gynimo sekretorius, 57 me-1 
tų politinis veikėjas James

kietijos markėmis. Visus damas iš karo laivyno ligo-
miestų strytkarius ir pože-ninės trylikto aukšto, Beth 
mimus gelžkelius Berlyne Seda, Md. 
valdo rusai, todėl rusai dar-j Nesenai James Forrestal 
bininkams išmoka algas pasitraukė iš krašto gyni-; 
“lytinėmis ’ markėmis, ku- mo sekretoriaus vietos dėl 
rių verte yra daug žemesnė, nesveikatos ir greit po to jis 
kaip “vakarinių” markių. atsigulė į ligoninę. Jo vietą 

krašto gynimo priešakyje 
užėmė L. Johnson.

ŽIURI I IŠSPROGUSĮ NAMĄ

St. Louis, Mo., dėl nežinomų priežasčių vienas namas išsprogo. 13 žmonių bu
vo sužeisti, trys gana sunkiai. Gaisrininkai tikrina griuvėsius, ieškodami atsa
kymo, kodėl namas išsprogo?

Paryžiuj Keturi Didieji Tariasi 
Dėi Vokietijos ir Austrijos

Pirmame Posėdyje Susitarė Dėl Darbų Tvarkos — Acbe- 
son, Bevin, Schuman ir Višinskį “Gerai Nusiteikę”—Aus
trijos Išlaisvinimas iš Išlaisvintojų Bus Vėl Aptartas.

Darbininkų reikalavimai 
yra visai teisingi, nes Vaka
rinėj Berlyno dalyje rusiš
kos markės nevaikščioja, to
dėl, gavę algas tomis mar
kėmis, darbininkai jas turi

Valdžia Superka 
Daug Produktų

Per gegužės mėnesį šiais sitarimai Paryžiuje. Valstv- 
metais valdžia turės supirkti kės sekretorius Dean Ache- 
iš farmeriu įvairių produktų son atstovauja J. A. Valsty- 
ne mažiau, kaip už 700 mi-! bes, E. Bevin — Angliją, R. 
lionų dolerių. Ypatingai ’ Schuman — Prancūziją ir 
daug kviečių farmeriai pri-:Ą. Višinskį — Sovietų Ru- 
stato į valdžios sandėlius
ir gauna už juos valdžios 
nustatytą paskolą. Gegužės 
mėnesį farmeriai todėl dau
giau javų ir kitokių produk
tų pristato valdžiai, kad 
kainos rinkoje yra trupučiu
ką žemesnės, negu valdžios 
duodamos paskolos už pro-

Pirmadienį prasidėjo ke
turių didžiųjų valstybių už
sienių reikalų ministeriu pa-

siją.
Keturi ministeriai pirmą 

dieną sutarė apsvastyti to
kius klausimus: 1) Vokieti
jos suvienijimo klausimą, į- 
skaitant čia ir Vokietijos 
priežiūrą po jos suvieniji
mo; 2) Berlyno klausimą ir 
kokią valiutą tame mieste 

duktus. Šių metų gegužės i vartoti; 3) Paruošimas tai-
James Forrestal į ligoninę 

atsigulė balandžio 2 d. dėl 
didelio nuovargio, o vėliau 
buvo pranešta, kad jis sveik-

SkeiSr'į^kari- i ^Da^0TekmkldSfeikDatas 
nes markes. J© pašlijo tieK, Kaa jis pats

! nutarė nutraukti savo gyvv- 
Bolsevikai sumobilizavo i bę. Prezidentas Trumanas 

savo miesto dalies policiją; paskelbė nacionalinę gedu- 
ir komunistų unijoms pri- dėl J. Forrestal mirties, 
klausančius darbininkus ir ‘ __________

Komunistai norėjo, kad jų Sužeista VITS 300 
pastatyti streiklaužiai paim- šeštadienį nakčia į sekma- 
tų stiytkanus ir požeminius dienj baisi audra siautė Vi- 
gelzkehus. Darbininkai pra- duriniųjų Vakarų valstijose.

J. A. Valstybės ir
Prnnlįin Susitarė

Praeitą savaitę J. A. Vals
tybėse lankėsi Brazilijos

Anglijos Liberalai i Arabų Pabėgėliai 
Prieš Darbiečius Labai Skursta

mėnesį valdžia žemės ūkio 
produktų palaikymui išleis 
15 nuošimčių daugiau pini
gu. kaįn balandžio mėnesi.

Anglų liberalų partija ta- Tarptautinis Raudonasis 
riasi ateinančių metų rinki- Kryžius praneša, kad ryti 

prezidentas, generolas Ėn-1 muose sudaryti “bendrą nėj (arabiškoj) Palestinos 
rico Gaspar Dutra, ir turė- frontą” su konservatorių dalyje yra 490,000 arabų 

partija, kad bendromis jė- pabėgėlių iš Izraelio terito- 
gomis pašalinus iš valdžios rijos; Raudonojo Kryžiaus

jo visą eilę pasitarimų su 
prezidentu Trumanu dėl to
limesnių Amerikos ir Brazi- socialistus. Liberalų partija draugijų sąjunga Sirijoj, 
lijos santykių. Brazilijos turi 10 atstovų parlamente, Lebanone ir Transjordani- 
prezidentas buvo preziden- o “nacionaliniai liberalai” joj praneša, kad tų vaisty
to Trumano svečias. 1947; turi 13 atstovų. Liberalai bių teritorijoj esą 330,000 
metais prez. Trumanas lan-’mano, kad, jei jie sustip- arabų pabėgėlių, o kvakerių 
kė Braziliją ir tada užkvie- rins konsenatorius, tai len- šalpos organizacijos priskai

dėjo ginti savo darbavietes 
ir įvyko daug kruvinų susi
rėmimu, kuriuose ginkluoti 
komunistai ir jų samdiniai 
sužeidė jau anie 1200 darbi
ninku, o komunistų policija

Dėl audras žuvo 46 žmonės, 
o virš 300 buvo sužeisti. Au
dra ypatingai skaudžiai pa
lietė Missouri, pietinės Illi
nois ir pietinės Indianos val
stijų dalis. Daugiausia nuo

nakčia is pirmadienio į ant-iau(jros nukentėjo Cape Gi- 
radieni nušovė du streikuo-, rardeau, Mo., miestas, ku- 
jančius darbininkus.

Susirėmimai tarp darbi
ninkų ir komunistinių streik
laužių ėjo šeštadienį, sek
madienį. Pirmadienį darbi
ninkų unija pareikalavo,iriuose miesteliuose audra 
kad Amerikos, Anglijos iri išvartė namus ištisais blo-

name žuvo 17 žmonių ir 
Wood River, III. kur žuvo 4 
žmonės.

Audra siautė šeštadienį 
vakare ir nakčia. Kai ku

tė Brazilijos prezidentą at
vykti į musų šalį.

Dvejų prezidentų pasita

gviau bus paveržti daugumą to 270,000 arabų pabėgėlių 
parlamente iš socialistų. Bet apie Gazą, pietinėj Palesti-1 2 L. _ 1 _. 1«« «1«o m i T P ~  t! ’    

Rusai Prisipažįsta 
Grobę Zmones

Amerikos kariška policiją 
Berlyno vakarinėj dalyje 
suėmė devynius bolševikų 
agentus, kurie atvyko iš ru
sų okupuotos miesto dalies 
“areštuoti’’ keletą vokiečių. 
Rusų generolas Kotikov pri
pažino, kad sovietų kariška 
valdžia pasiuntė tuos agen-

yra Ųberalų, kurie linksta noj. Visų tų pabėgėlių pa-!^u? 1 amerikiečių valdomą
rimų pasekmėje Amerika ir reriau susitarti su darbie-;dėtis yra labai skurdi. Jung- miesto dalį areštuoti zmo-- — —— — * A _ — * W • • 4 • 4 A * • — — 4 * 4 4 4Brazilija pasižadėjo suda
ryti eilę sutarčių dėl ekono
minio bendradarbiavimo, 
dėl Amerikos techniškos pa 
galbos Brazilijos pramonei 
ir dėl kultūrinių santykių 
pagilinimo.

čiais, kaip su konservato-; tinės Tautos iki šiolei tų pa 
riais. ! bėgėlių šelpimui davė tiktai

25 milionus dolerių ir pini
gai jau baigiasi.ANGLŲ ZONOJE DAR 

10,000 LIETUVIŲ
1949 m. balandžio 1 d.

■ Britų zonoje buvo 12,494 
į lietuviai:

10,872 Dr stovyklose,
1,622 už stovyklų ribų, su 

j I)P teisėmis.
Be to, tą dieną buvo 1,050

nių.
Amerikos generolas F. L. 

Hovvley griežtame laiške at
sisakė grąžinti rusams suim
tuosius jų agentus ir dėkoja 

REIKALAUJA PATIKRIN-'generolui prisipažinimą,
TI D. LILIELTHAN 

VEIKLĄ
Senatorius Arthur Van

denberg, kongreso atominės 
komisijos narys, iškėlė rei-

Prancūzijos kariškos val
džios sulaikytų darbininkų 
skerdynes požemio stotyse 
gatvėkari u o s e. Amerikos 
generolas F. L. Howley pri
pažįsta, kad “padėtis yra vi
sai nepakenčiama”, bet iki 
šiolei amerikiečių kariška 
policija dar neišvaikė ko
munistinių streiklaužių ir

kais.

FORDO STREIKAS DAR 
TĘSIASI

Fordo dirbtuvėse streikas

kad rusai kidnapina žmo
nes amerikiečių okupuotoj 
miesto dalyje. Generolas 
Hovvley primena rusams, 
kad “tūkstančiai vokiečių” 
buvo pagrobti iš amerikie
čių ir kitų vakarinių zonų

kos sutarties su Vokietija ir 
4) Paruošimas taikos sutar
ties su Austrija.

Šalia tų klausimų skaudoj 
daug spėliojama dėl Rusijos 
“taikingumo” Europoje. Sa
ko, rusai bandys užmigdyti 
Vakarus dėl Europos “sau
gumo” ir pažadės nebekelti 
drumsto vakarinėj Europoj 
ir Graikijoj, bet užtat reika
laus, kad Vakarų valstybės 
pripažintų komunistinį rėži
mą Kinijoj.

Yra spėliojimų, kad Rusi
jos penkmečio planas labai 
šlubuoja ir rusai norėtų už
megsti prekybos ryšius su 
Vakarų valstybėmis, kad 
greičiau galėtų atstatyti sa
vo ūkį.

Didžiųjų pasitarimams 
prasidedant yra daug viso
kių spėliojimų, bet tiktai 
pačios derybos parodys, ar 
rusai nori susitarimo, ar 
bandys panaudoti ir Pary
žiaus pasitarimus savo pro
pagandai

Plieno Pramonė Su
tinka Derėtis> i vvr, ve c v ----— --- —7----- ~-- -----

Didžiosios plieno komna- lietuvių tranizitinėse stovvk- kalavimą. kad kongresas Da
nijos atsakė i plieno darbi- Jose   pakeliui į emigra-i tikrintų Atominės komisijos Z,U1I1Ų

inkų unijos reikalavimą ei,a. pirmininko, David E. Lilien- !r dingo be z,nios. Jis sako,
radėti dervbas dėl darbo fuo pačiu metu Britų zo- thal, veikimą ir vpač jo pa-ljį3^ rusams jokiu niu u ne 

noje buvo 164,192 trem.ti tvarkymus dėl atominių pa-!bebus leidžiama kidnapmtipradėti dervbas dėl darbo 
sutarčių peržiūrėjimo. Di
džiosios kompanijos prane- 

tęsiasi jau trys savaitės. Šios šė darbininkams, kad dery- J 5,957 estai! 73,773 lenkai, 
savaitės pradžioje unija pa- bos dėl naujos darbo sutar- Be to, 12,612 tremtinių bu- 
siulė, kad ginčas dėl skubos ties gali prasidėti birželio į vo tranzitinėse stovyklose— 
darbe, dėl kurio iškilo strei- 15 d. Į pakeliui į emigraciją.

nieko nedarė, kad sustab-i}1^ but« ifepręstas treavių Pilono kompanijos ąitin-' Kiek emigravo
džius kruvinas muštvnes leismu’ paskyrus abiems sa- ka tartis dėl darbo sąlygų.) 1949 m. kovo menesi is
tarp ginkluotos bolševikiš- v - . - . , - 1 j j-i A - 1,.
kn<r nnliriins ir bemnklin Kompanija su tuo pasiuly- bet mano, kad dėl "senatvės'lietuvis: 
darbininku. “ mu ^ar nesutiho. pensijų užteks tiktai pasiin-| 136 į Australiją,

Generolas Hovvley paza-! 'formuoti, nes dabar verkian-

niai, jų tarpe 25,417 latviai, slapčių išlaikymo 
1-._x_: -o'-o 1—Kongrese kilo nauji gin

čai dėl D. Lilienthal gaspa- 
doriavimo atominės energi 
jos dirbtuvėse ir įstaigose ir į 
ypatingai dėl tariamai neuž
tenkamos apsaugos atomi-

KONGRESAS SVARSTO
DRAUDIMĄ LIGOJE

šį pirmadienį senato ir at
stovų lumų komisijos pra
dėjo liudininkų apklausinė
jimą dėl prezidento įnešto 

žmonių amerikiečių valdo-, pasiūlymo įvesti Amerikoje
moj Vokietijoj.

ILLINOIS LAIKRAŠTI
NINKAI VALSTIJOS

TARYBOJ
Chicagos “Dailv Nevv?” ir

priverstiną draudimą ligoje. 
Vyriausybės liudininkai aiš
kino senatui ir atstovų rū
mams, kodėl toks įstatymas 
yra būtinai reikalingas. 

Kongresas apklausinėslims priimtiną tarpininką, dėl draudimo ir uždarbiu,!Britų zonos emigravo 261 niu paslapčių nuo svetimų Louis
valstybių šnipų. - iškėlė viešumon, kad Illinois I šiai prieš įstatymą stoja A-
M KRUPAVIČIUS IR V va*s^j°j» kunant republiko- merikos daktarų draugija.

Post Dispatch” daug liudininkų. Sirtarkiau-

dėio, kad bus sukviestas 
“aiiantų pasitarimas” dėl at
statymo tvarkos požemi
niuose gelžkeliuose ir gat- 
vėkariuose.

MŪŠIAI DEL ŠANCHA
JAUS SMARKEJA

4 METŲ VAIKAS NU- ti sutartis nenumato, kad 
ŠOVĖ TĖVĄ derybos turėtų paliesti visai

Fetzer Lee Talbert, 37 naujus klausimus, 
metų vvras iš Stanfield, N
C., susibarė su savo žmona 
ir paleido į ją septynius šu
vius. Paskui tėvas davė re-

112 į Kanadą. 
5 į Braziliją,
3 į U. S. A.,
2 į Angliją,
2 į Prancūziją.

nui D. H. Green gubemato-! Jos atstovai liudys kongre 
riu (1940-1948 m.) 84 laik įse. 

v_ raštininkai turėio visokius!
Gegužės 25 d. Amerikos pašalinius valstijos darbus!

'lietuvių svečiai, kun. M. ir iš valstijos kasos gavo

SIDZIKAUSKAS IŠ
VYKSTA

KU KLUX KLANAS 
GIRIASI

nos 'emigravo viso 3,992 skas išvyksta atgal i Euro- cOS. 'laikrašrininkai, kurie , Ku4^!Vx .Klano. vi,™njn‘ 
-.................................. bmvhni ut-:kas’ ‘didysis smakas’ Sa-

F. D. ROOSEVELT DI 
VORSAVO

Prieš savaitę išrinktas tremtiniai, jų tarpe 532 lat- pą. Prieš išvykstant VLIKo buvo valstijos tarnyboj at

Tą pat mėnesį iš Britų zo- Krupavičius ir V. Sidzikau- 4go tūkstančių dolerių al-

viai, 133 estai, 2,296 lenkai, ir Vykdomosios Tarybos stovavo 14dienraščių ir 33, m-u?1,G\et?’vStkn??įieni 5^'
vaikui Doyle‘iui ir liepė šau- lano Foosevelt,persiskyrė su Per pirmuosius 1949 m. pirmininkai lankėsi Wash- SaVa;traščius. tesi. Kad R.R.K. jtaka diae-

Mušiai Šanchajaus prie- ti į jį. Vaikas tėvo įsakymą savo žmona. Jo žmona, bu- tris mėnesius iš Britų zonos ingtone, kur turėjo ilgesnį’ . . •’a .vlsose Pietinėse valstijo-
miesčiuose eina smarkyn, išpildė ir nudėjo tėvą vieto- viisi Ethel du Pont. gavo emigravo 930 lietuviai. pasikalbėjimą Valstybės de- Dabar Chicagos ir viso.se ir nauji skyriai kuriasi
Komunistai vietomis prisi- je. Talbertai paliko septy- divorsą J=’----- ----- "---- -- —------------------------- ---------------------eno„jo aai
artino pora mylių prie šan- nius kūdikius našlaičius. Jie mo’ 
chajaus centro, bet naciona- susibarė todėl, kad, sako, mas 
line armija irgi pradeda ro- Talbertienė per daug žiūrė-1 susitarimą
dyti didesnį kovingumą. | jusi į kitus vyrus. i dvejų jų vaikų. 194 lenkai. platesnis pasitarimas.

volverį savo keturių metų kongresmonu, Franklin De-

viso.se
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VUK’o ATSTOVAMS 
IŠVYKSTANT

KAIP JIE SUPRANTA

kruvini diktatūros NAGAI

-------- Brooklyno “Amerika
Amerikos Lietuvių svečiai, bando paaiškinti savo ?kai-

Lietuvos Vykdomosios Ta- tytojams "socialistų pasau
ly bos ir Vyriausio Lietuvos lėžiurą" ir pasakoja tokius 
Išlaisvi imo Komiteto pir- dalykus apie ją: 
mininkai, V. Sidzikauskas “Istorijos materializmo teo

rijoje Marksas pasauly pripa
žista tik medžiacra. Jis aWu 5 . " žmogaus dvasinę pusę ir pa
smerkia Dievą ir religiją. Pa
sak jo, ne asmuo ir dvasinės 
jo galios, bet tik medžiaginė- 
ir ekonominės (ūkinės) sąly
gos visada nulemia savo laikoj 
visuomenėje kultūros pobu k: 
kokios yra kur»o nors laikotar
pio gaminimo ir ūkio tvarky-

ir prel. M. Krupavičius, grįž
ta Europon. "Sandara" ban
do Įvertinti svečių atsilan
kymo rezultatus ir sako:

“Vliko atstovu uždaviniai 
šiame krašte buvo trejopi: po
litiniai - diplomatiniai, infor
maciniai - propagandiniai ir 
visuomeniniai-tautiniai; jų tik
slas—pagyvinti Lietuvos lais
vinimo bylą Amerikje ir suda
ryti politines ir medžiagine?' mo priemonės, toks ir žmonių 
prielaidas sekmingesniam Lie- gyvenimas, toks jų mokslą?, 
tuvos valstybės laisvinimo dar- tokia religija, toks menas ir 
bui. Pirmieji dveji uždaviniai: tokia dorovė.”
apėmė jų kontaktus su musų _ . .
valdžia, su eoziliniais visų tų j Atpasakojimas marksi?ti- 
tautų, kurios kaip ir lietuvių ries teorijos Amerikoje iš
rauta, grumiasi su imperiaiis- ^J^ labai gramozdiškas. Pū
rinėmis Sovietų Rusijos užma- sakymas, kad Marksas at- 
čiomis, ir su Amerikos spauda, nieta žmogaus drąsinę pu

sę” yra aiški nesąmonė.
“Jei dabartinėse sąlygose ir

negalima girtis diplomatiniai? Atmesti žmogaus “dvasi- 
laimėjimais. tai vis tik turime: nę pusę' niekas negali ir 
pagrindo pasidžiaugti, kad jų pats Marksas visą savo ry
šėtoji sėkla krito į gerą dirvą venimą bandė tą “dvasinę 
ir kad ji žada duoti gerų vai- žmog2US pusę’ paveikti sa- 
sių. Ypatingai džiugina mus' vo raštais. Kad žmonių 
gyvas Amerikos spaudos ir vi-j “mokslas, religija, menas ir 
suomenes domėjimasis musų dorovė' nėra atitrukę nuo 
kovojančios tautos atstovais ir žmonių gyvenimo, nuo jų 
jų misija. gamybos ir turtų paskirsty

mo budo, tą patvirtina pa- 
**I lietuvių išeivių gyvenimą čios katalikų bažnyčios mo- 

Vliko atstovų atsilankymas į- kslas. kurs “prisitaikė" pne 
liejo naują gaivinančią srovę, moderniško ūkio reikalavi-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Štai a. diktatūros šmėkla nuotal tiesia savo nagus i vargšą tremtini. Amerikos 
lietu- iai turėtų rašyti daugiau darbo ir buto garantijų, kad išvietintieji musu
br> liai galėtu atvykti čionai.

Atviras Laiškas

Jie dar tampriau susiedino mų. Bažnyčios mokslas **.
mus su visa dėl savo būsenos.1 draudžia imti nuošimčius už 
dėl savo garbės ir dėl savo vie- paskolintus pinigus, bet nu- 
tos nepriklausomų valstybių i ejk šiandien Į katalikiškiau- 
šeimoje kovojančia tauta. Mesįgja banką ir gauk paskola 
ryžkiau pajautėme lietuvis- >-
jo gyvenimo pulsavimą: ir 
likusiųjų priešo okupuotoj- 
Tėvynėje musų brolių ir se
rų nerimastį ir vargą, ir de
portuotųjų Sibiran kančias, ir ai lokratų. Ji sako 
skurdžią tremtinio nedalią. Ti
kėdami, kaip ir jie, laisva ir 
šviesia musų tėvų žemės atei-; 
timi, mes pasiryžome ir įsipa-! 
reigojome kuo galėdami tai-, 
kinti tiems, kurie garbingai'

be nuošimčių!
“Amerikai" ne geriau se 

asi paaiškinti skirtumą 
?.rp komunistų ir socialde-

l'Tarp dabarties komunistų. 
• kurie išriedėjo iš socialdemo

kratų, teoretiškai yra tik vei
kimo priemonių skirtumas“.

vadovauja lietuvių tautai ir
Tiktai”, sako “A.” Xa o

. . . . , . . . tarp plėšiko ir paprasto
jos žūtbūtinai kovai, visomis žmogaus juk irgi tėra tik 
išgalėmis juos remti. Savo pa ‘veikimo priemonių skirtu

mas”. Plėšikas su revolveriu 
paprašo pinigų, o eilinis 

kalbą turėtų atsiprašyti Da- bando juo? užsi-
tys “S." redaktoriai. O kai- dirbt1’ ne t,esa? 
bant iš esmės, mes negalė-' “Amerika” kažkodėl nori 
tume sutikti su “Sandaros” butinai suversti socialdemo- 
nuomone, kad svečių atsi- kratus ir komunistus Į vieną 
lankymas “dar tampriau krūvą ir, rodydama bolševi- 
susiedino (sujungė, tur kų diktatūros baisumus, no

ri mušti už tai socialdemo
kratus. Ji rašo:

žadą mes ištesėsime.”

Už “Sandaros” lietuviška

but? ) mus su visa... kovo
jančia tauta”.

Mes gavome kitokį Įspūdį 
iš kun. M. Krupavičiaus lan
kymosi. Su juo Amerikos! 
parapijinių lietuvių tarpe!
pasireiškė “nauja dvasia”,* ______
karinu klerikalizmo ‘kas cializmas ir kaip butų elgia- 

.Atsirado arkliai ir masi su mažesne visuomenės
Zvllbliai , pasigirdo praloto dalimi, kuri tam socializmui 
j. !?0 Šauksmas “nenusi-į nepritaria, to šiandien f>asaky 
^Pt.bn ’ atrodo,, kad dabar ti negalima. Pasaulėžiūriniu 

žvilgsniu žiūrint, atrodo, kad 
tikėjimo laisvės nebūtų ir ti
kinčiųjų teisės nebūtų gerbia
mos.”

‘‘Kaip atrodo komunistu gy
vendintas socializmas ir pro
letariato diktatūra, mes jau 
matome. Kaip atrodytų parla
mentarinė tvarka įvesta, so-

Kas Savaite
Vokiškas “NE” Jaugei n inkų ir apsukruolių

Maskva isakė lytinėj Vo- pagadino vardą visiems, ls 
kietijoj pravesti balsavimą tiesų, ne be reikalo sakoma,
“r,7 vieninga Vokietiją ir kad viena parkuota aus \i

‘ ;uo pačiu kartu buvo renka- są kaimenę užteršia... 
mi 2o0 atstovų i “liaudies ,
,'iongresą”, pagal vieną vie- Qe,^ar(i Eįsler, vokiečiu 
.nimelį komunistuojančių ir kJnu„islas. vadovavęs A- 
aiikių komunistu ?ąra-ą;
Gegužės 15 ir 16 dienas visi 
rytinės Vokietijos gyvento
jai buvo veromi balsuoti.

Pirmieji
niai labai

merikos komunistų partijai, 
pabėgo iš Amerikos lenkų 
laive ir atsidūrė Anglijos

balT±’,3a?11ltaAngh} teismas dabar svar-
i- TJd JSS iČn rto. ar ji išduoti Amerikai,

Jie parode kad virs dvejų pabėgusį kriminalis-
'.•recdahų balsų buvo pne»> ‘P« 1 ;in.į jam ,ais 
i^r^S^a^iAipo Politiniam pabėgė

tų rezultatų skelbimą Per ™ ’ ,jja jr Amerika turi

tatai buvo slepiami, o pa-- ižadįub^ viena kitai iš-
;<ui jie buvo paskelbti. Ke r. krimina|inius prasi.
ZUita'rr 071°kbli-uotoiu kal'ė|iu-<- bfet pelitiniai pra-

1 takėliai nėra išduodami.
Todėl visas klausimas yra,turėjusių teisę balsuoti, bal

__  jsavo 12*887.234. Iš tų 7,-
pagelbos ranką broliamsbalsavę už liaudies 
tremties unijistams. Unijis- kongresą u \ienmgą

turimų pinigų nors nedidelę
_________ dali, kuii jums nesudarys

- , t u i. • • *- • i sunkumu, tremtyje lietu-seses los. Ir lietuviai amatininkai ,

L1ETUVIAMS UNUISTAMS.

Vo-
r anglų teismas Eislerį pa

laikys kriminalistu, ar poli-
Lmjis- « ‘--“SJ - niu pabėgėliu,

tai. paskirkit iš savo lokę10 kįe i£ . Ka(, ‘politi
.prkuii jums nesudarys pasisakę prieš.

Ar tie skaičiai teisingi, tą 
viams bus didelė parama, žino tiktai bolševikų viršų 
Praveskit rinkliavą pavienių nes. Bet jei jie n sukti, jie 
asmenų su aukų lapais, kad|F*vien P^o, kad vokie- 
ir nedidelės aukos susidės i nemyli policinio rezi-

Jdaiktą h. bus rimta parama mo koki rytinėj Vokietijoj 
nepamiršta? . K^vnt--Vo not^k-n- įvedė bolševikai.

nis žmogus ', dėlto abejonių 
nėra. Bet Amerikos teisin
gumo organai jam prisegė 

•kriminalini prasiženg i m ą 
(pabėgimą nuo kaucijos ir 
kreivą priesaiką prašant lei
dimo išvažiuoti).

Brangus broliai ir
unijistai’ ir darbininkai Įsijungė i sa

Po pirmo pasaulinio kairi vo profesinės sąjungos <u-
Lietuvos darbininkas ir nijos) darbą. Be -grynai 
amatninkas savo krauju ir profesinės organiza cijos
sunkaus darbo prakaitu iš darbo, buvo nepamirštas bukię ‘pateku-Į Įvedė bolševikai. Rašant šiuos žodžius ang
griuvėsių atstatė Lietus ą. kultunnis dai bas 11 tesyne? į s iįetuvįams tremtyje. ,p d Roosevelt, Jr. lų teismo sprendimas dar
Jie nusausino pelkes ir nu j islaisvinuno kova per savo VL bus gk/jįia. * ’ polirinių vadų nėra žinomas. Vienaip ar

mos pįr *“d* Siunčianl taį? "a iškyla Frankliii kitaip. anglų teismas
į- uajerte derlinga bunnkus, per ?a\o lai 1 auka^ prašom pažymėti, kad Delano Roosevelt
dirva: nuties naujus kelius,į “Bendras Darbas u- tt. Sb lietuv;Pms. Aukas siųsti ši Kooseveit
pastatė modermskus fabn-i kovos piasas ! musų tautos lnterMtio£l Re- praeit# antradieni \e«
kus - pūslėtomis savo ran-itslaisvintmo kovą yra d.- anJ Relie{ Commillee, papildomus

103 Park avė., New York-j-įnkįmus j kongresą. Demo-
1?» N. Y. _ kratų partija Manhattan'e,

Lieku is anksto dėkingas vadova u j a m a Tammanv ^“*
ir su tikromis viltimis dėko- Hali mašinos, išstatė kitą ♦♦ -♦ 1-n uniiictn iooo i . o 1- A ■ y Lietuvos atstovo j tą komi-JU cremtie? umjistų 10VV kandidatą. Bolševikuojanti 1

, . . j-- i- xx • • seimu vardu, laukiančiu iu-įNew Yorko val<iio« Darbo gvMuuw «»v«ncturą ir vi- dejus, palietė visas organi- * • • • •-f 7-J f tikos padaras. Sako, ketai ‘ bran-, zacijas, palietė įr Sąjungą. &U^k^i Jūsų ’P ™
V. Gervickas

L.T.A. ir D. Prof. Sąjun-Įstatė Liberalų partija, kartu 
gos gen. Įgaliotinis. 1 «o.n\4

komis
ui-j.

gražią musų’džiulis ir ateičiai paliks.
kaip liudininkas amatinin-

sukure 
evynę Lietuvą.
Tačiau bolševikams okupa-iko ir darbininko politiško 

vus Lietuvą, visas musų pa-'bei visuomeniško subrendi- 
stangas ir kietą darbą su-įmo.
gri vė. Musų pasiektus iai-į račiau emigraeijai pakr

turi
vardas, i nemažą galvosūki ir, reikia 

lietuviams. Aukas siųsti šiuo YIirusiojo prezidento sur.us pasakyti, visai nemalonų 
’ ’ ‘ - ................ galvosūki.

31 asų pasiektus 
mejimus. musų kul 
sa kas buvo tautai f
giausia — išniekino, prisi- Nors ir žymiai josios eilės 
dengdami tarptautine skrai- praretėjo, bet galutinai šio 
ste. primetė savo rusišką klausimo neišsprendė. Dar 
kultūrą, kuri azijatiškai su- daugeliui susidaro sunki 
barbarinta ir atsilikusi 50 padėtis išemigruoti į bet 
metų r.u Vakarų kultūros kurį kraštą ir atsikratyti DP 
ir civilizuotų papročių. Ir vardo. Tai daugiausia dar- 
visa tauta, be skirtumo luo-bininkai, kurie neturi nei 
mų ir politinių pažiūrų, bu- giminių, nei pažįstamų gy
vo par i bta ir žiauriai ri- venančių laisvuose kraštuo
tom;- ; rion.’r.ėmis naikina- se, kas ištiestų pagelbos 
ma: ?adi.-tiškai? kankini- ranką. Jie palikti bevilčiai 
mals iki mirties, slaptais už- likimo valiai nemalonių vo- 
mučinėjimais. šaudymais ir kiečių žemėje.

.masiniai? trėmimais i Sibi-į J. A. Valstybės yra platu? 
’ro tundra- m _ų stovyklos- kraštas, vien tik į Vermont 
na. Jie pri?idengę darbinin- kraštą, žemės ūkio dar- 
kų variu, vietoje žadamo bams, galima kelis šimtus 
rojau.-, paverčia ir patį dar- darbininkų įgabenti. Ta ga- 
binir.ką .emu savo imperia- limybė yra, reikalinga tik 
listiniam- siekiams. gerų norų ir lietuviškos šir-

Po bolševiku ir nacių siau- di$t Yra Tarptautinis Pa- 
tėjimo I.ictuvi.je. artėjant «elb<^ “■ ,ša,P°?. ?omlte“s- 
iiolie. ikair,.- antra sartu ku0s J»» daigeliui musų he-
i-ric Lietuv,,. rabežių, apė-i!?'^ ,rKe*,ePs
mė eiauba.. visų tauw. Su : ruosrasi padėti to-,
skaudančiomis širdimis bu- ciau ,r jų galimybes nbotos 
VO priversti apleisti savas de,'M Po karo
sodybas, savo amato 
mą darbą ii- ateičiai

Politinė Aritmetika”
Brooklyno “Amerika” aiš

kina, kad VLIK’e kilęs gin
čas dėl isileidimo Mažosios

politikuojant i e j i kunigai 
i stiprinimą savo po

zicijų. Jie jau ir sako, kad, 
jei jie bus stiprus, tai ir tė
vynei bus geriau.

Kun. Krupavičius buvo “A.” sako, kad “šiandien
risų Ameriką iietuvių sve- S^emoSi^ųsL jt'! 
vuk • sve.c,^v2sl. Jls bk jįe gautų kur nors daugu-knrbhnv^K JT - retai mą. Bet nežiūrint “negalėji- 
įur buvo bandoma į jo pra- mo pasakyti”, ji visgi paša

1F neParaP’Ji’ ko ir tvirtina, kad socialistu mus lietuvius. valdžia panaikintų tikybo*
laisvę!Kun. M. Krupavičius at

stovauja karingąjį Lietuvos Įdomu, kodėl “A-os,” ra- 
klerikalizmą. Jis tuo parti- šeiva nepažiūri į Angliją, 
niu “karingumu” bandė už- Švediją, Daniją, Norvegiją, 
krėsti ir lietuviškų kleboni- kur socialistai valdo. Pa- 
jų politikierius. Mes dėlto >Ta su “tb

‘"‘iT' ne?eT
tuojame aiškiai matomą kėtų spėlioti ir nesąmones 
laktą. -pranašauti.

.1 li°s srovės nori nusmelkti :didatą. Republikonai anejo krįį<ščioniU daugumą ar ly- 
:Pavo. o F. D. R«»evelų»-igj,lmss^jK,®irtJu,I4

. .., . kalauja isileisd Mažosios
. J“ .“““j?1 pą?ireįrasia ke- Lietuvos atftova. “Gaila - 
Į tunų laisvių partija. =ako „Amerika» _ ka(] tik
; Rinkimų pasekmės to- tiek politinės išminties!” 
kios: F. D. Rooseveltas ga-1
vo 41,146 balsus. Tammanyi “Amerika” kukliai užmir- 
Hall demokratas, teisėjas sta- kad tie “politinės arit- 
Benjamin Shalleck — 24.- metikos” samprotavimai tu- 
352: Republikonas W. H. ri du galu. Juk krikščionys 
Mclntyre — 10,026 balsus demokratai turi partinio iš- 
ir Darbo partijos kandidatė skaičiavimo neįsileisti Ma- 

Į Dr. A. T. Rubinstein — 5,- žosios Lietuvos atstovo, kad 
i 348 balsus. F. D. R. surinko “lygi pusė” nevirstu ma

JIS JAUTRIŲ KOJŲ

žuma. Vadinasi aritmetika 
prieš aritmetiką ir kodėl 
krikdemų turėtų būti geres-

daugiau balsų, negu visi ki
ti kandidatai kartu.

Ar po pirmo laimėjimo 
seks ir kiti, tai priklausys ne
nuo paties jaunojo politiko. 0 Mažosios Lietuvos at- 
Vien su savo tėvo vardu gal Į stovo klausimas taip ir be
galima laimėti pirmą kartą, ka pasikabinęs tarp “politi- 
o “užkariauti” Albany (gu- nės aritmetikos” parapijinių 
bernaturą) ir vėliau...*kitką,!ginčų.
tai reiks Lo nors daugiau, o 

1 ne vien vardo. Keturi Didieji
Paryžiuje pradėjo posė

džiauti keturi didžiausieji 
ministeriai. Pasaulis sužiuro 
i jų pusę ir stebisi, kaip gi 

išvie- tie didieji ruošiasi spręsti
\ genasi “mažųjų” likimą. Kaip gi 

pritiki-Jie spi ęs tą mažųjų likimą 
raidėmis at- —Kaip Jaltos mėsininkai ar 

timpučiuką protingiau?

“Muitininkai Sveikino”
Į Bostoną gegužės 18 d. 

atplaukė laivas “General 
Robert L. Howze” su 
tintais žmonėmis, 
laikraštis to laivo “ 
mą” didelėmis
žymėjo šitaip: “Antišmuge-

_________ __ ________ lio dalinys sveikina 944
Šitas laiškanešis, William i ^‘TJ/

Liley, iš Los 
metų vvras, turi labai jaut

šelpiamųjų sKaicius nesu
mažėjo, bet priešingai, ke-

aė
megia

leriopai padidėjo ir organi 
Paliko vk^aš^ij05 •«» feisžmė-tetą gražią 1 

čiai lietuvių
buvo brar.tdausia savo tėvy-Į Tarptautinės Pagelbos ir 
nėję. Jiems nebuvo baisus*Šalpos Komitetas (Interna

tional Rescue and Relief 
Committee, arba IRRC) iki

Ll

nacių rėžimas, badas ir pra
gariška? bombardavimas, 
kankinanti nežinia nesve- 
tingo krašto žmonių tarpe.
Geriau žūt;, negu būti vergu tijoje 
iki mirties, šis tv'-^ ’ -1"- :~
ryžima? ir supratimas
vės, kari totalitarinis rėži
mas, koki? bebūtų, ilgai ne- 
tvers jis turės žlugti ir iš- 
**kę gyvi, is\y*s laisvą pa
saulį.

!a yildm teko lietuviui 
j pereiti visas golgotos kelias 
( nesvetingoje žemėje, be to 
krašto kalbos, alkanam, 
prie ilgo ir sunkaus darbo, 
kol sulaukė karo pabaigos. 
Ir \ akarų Vokietijoje atga
nę daliną laisvę, tūkstančiai 
lietuvių pradėjo rinktis sto
vykliniam gyvenimui. Pra
dėjo kurtis organizacijos, 
švietimo ir amatų mokvk-

.......... Pjrmujų didžiųjų posė-
s Angeles*,* *46 Kiek čia senai išvietin tuo-! džių žinoma kol kas tik tiek, 
Luri labai jaut- ^ius sveikino gubernatorius,!ka<1 Vakarai beveik susitarė 
jis jas turi šil- « Massachusetts valstijos taą>e, kaip laikytis dėl

► irtas pasi-: kia iš savo brolių paramos Ume vandenyje raminti. “D- P- komisija" buvo net 0 Jf? Kusija su-
imas tikro-' ir progos atvykti į J. A. Vai- Kad jo sąžinė butų toki P.asamdziusi muziką išvie ieškoti protingo sugyve-

šiol iš lietuvių nėra paėmęs 
nė vieno dolerio, bet Vokie

dar tūkstančiai lau- nas kojas ir jis jas 
tame vandenyje

mmo, tada Amerikos prezi-/• 1 za rd A—  • • xstybes, tai mus pareiga pri- jautri, kaip kojos, jis dabar Antienos pasitikti. -- r- —
sidėti prie šio garbingos or- nesėdėtų kalėjime už pasi- Dabar aukštieji pareigu- .. Anglijos ministe-
ganizacijos kilnaus darbo ir šalinimą svetimų pinigų? nai atvykstančių laivų nebe-lrių. Pirmininkas jau siūlosi 
savo įnašu. IRRC įsteigė Darant pas'jį kratą, policijai lanko, o muitinės “an-! dikta
tam tikslui Lietuvių įkurdi- rado jo bute apie 5,000 ne-'tismugeho daliniai”, arba P1’.lnu.ir Jau 
~i nrisfntvtn laičkn VnviuAc I muitininkai, krečia atvyks* ir viso pasaulio be*

tančių lagaminus, žodžiu Įdas Spręsti-
,DP atvykimas virto kasdie- Paryžiuje bus

laiškanešissekmingesniam emigracijos tas jautriakojis 
darbui. Išnaudotam ir mes pasilaikė sau... 
lietuviai visas galimybes ‘ '
emigracijai, kaip išnaudoja Gailestingumo jausmas 
kiti: žydai, lenkai, ukrainie- yra kilnus, paaukok dienos 
čiai ir visa eilė kitų tautų, uždarbį vargan patekusiem 
O tos galimybės yra mums lietuviams! Aukas siųskite:

Brangus broliai ir sesės 
unijistai, ir visi jautrios šie- 105 Grand st, 
los lietuviai! Ištieskit savo Brooklyn 11, N. Y.

Uliniu reikalu.
Ir D. P. tarpe

. kalbama
apie V okietiją, kaip jai už-

ir L>. r. tarpe pasitaiko tikrinti žmonišką gyvenimą 
be okupacijų ir be reparseF 

_ ‘jų. Bet ten niekas nekalbės 
apie šimtą milionų žmonių

žmonių, kurie nori čia be 
<nuito įšmugeliuoti visokių

United Lithuanian Relief s prekių ir brangenybių. Mui- 
Fund of America, tininkai tą greit pastebėjo 

Įr dabar juos krato, kaip 
“eilinius žmones”. Keletas

Europoj, kuriuos rusai pa
vergė, o Vakarai “užmiršo”.

X D.
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TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
• raudonasis despotas. Ten 
žmonės nėra pakankamai 
pavalgę, apsirengę, ir nuo-

—----------  i lat gyvena baimėje, kad ne-
PRANEŠIMAS * sveikino sekretorius d. A. butų be mažiausio reikalo i

Brooklyno ir Apielinkių Mačionis palinkėdamas bu- Sibiro taigas išvežti arba
Lietuviams ti gerais socialdemokratais kankinami NKVD kalėji-

LSS 19 a kuooa rengia ištvermingais kovoje už muose. Kaip žiaurumo pa- 
busais išvažiavimą į Great geresnį darbo žmogaus gy- vyzdį, rrelegentas davė 
Neck, L I. birželio-June 18 venimą, o dabar ypač prisi- 1941 m. birželio mėn. 15-21 
d., 1949 m. šeštadieni. Bu- ^®ti prie kovos už Lietuvos dd., vien Lietuvoje buvo 
sai išeis 10 valanda rvto, išlaisvinimą iš komunizmo išgabenta į įvairias Rusijos 
kad galėtume pietus valgvti vergijos, kur gal ne vieno vietas 40,000 nekaltų lietu- 
tyrame ore. tėvai, broliai, seserys bei vių, kurių tarpe buvo daug

Vienas busas išeis nuo A. artimieji yra nužudyti aiba vaikų, senelių, moterų ir Ii-.
Šimkūno, 896 Belmont avė’ paversti vergais. Buvusiems gonių, j kuriuos nebuvo at- 
East New York * tremtiniams palinkėjo lai- sižvelgta deportuojant.

* Antras busas išeis nuo mingai k gerai įsikurti šia-j Kaip pavyzdį d. V. Ger-
Lietuvių Atletų Klubo, 168 me krašte, o taip pat nepa- viekas pastatė pasaulio so- 
Marcv avė Brooklyne • miršti dar pasilikusių Euro- cialdemokratiją, kuri demo- 

Trėčias busas išeis nuo L°i lietuvių. . . kratiniu keliu veda kovą už
135 St. Nicolas avė. Ridge- . Be 1 atvykusius ir jsto- geresni darbo žmogaus gy- 
woode. Šituo busu telkiasi juslus kalbėjo kuopos pirmi- jvenimą ir teisingą pasaulio 
važiuoti jaunieji. ' įninkąs d. A. Žilinskas kaip sutvarkymą, kad pagaliau

Išvažiavime bus ir pro- senosi°s kartos atstovas lin- butų vieną kartą baigta su 
gramos numerių. įdėdamas geriausios sėkmės karais, kurie jau šiame

Tikietus išvažiavimui ea gyvenime ir nepa- šimtmetyje žmoniją du kar-
iima gauti aukščiau pažy-Južti demokratinio socializ tu skandino kraujuje. Tau- 
mėtose vietose ir pas vinis mo dnibe.. (tas, kurias valdo socialde-
19_o^ kuooos narius Kvie-i *° susirinkimo, klube bu- mokratai neturi pnverčia- 

Rengimo Komisija vo suruošta naujiems drau-imu jų darbo st><’klų, neži-
_____ - gams alutis kur buvo pasi- no kas yra žmonių deporta-

Iš Socialdemokratų Veiklos šnekučiuota iki vėlaus lai- vimas kain Sovietų Sąjun-
S. m. gegužės mėn. 13 d. , . . , . !§oje/ T™‘socializmą vyk-

ivvkn T iltin iu Atletu Kin- Buvo apgailestauta, kad į i dant nereikia žmones ne- 
bo patalpoj, LSS, 19 kuo- susirinkimą neatvyko keletas įkaltai žudyti. Tokiose tauto- 

nai iii «ii<irinkima<i 8n- 1S senesniųjų veikėjų, o taip ;se kur socialdemokratai vai- 
ririnkimį aridarė iT ii' pra->at. ir, ^vusių tremtiniu,;do, atsiekti rezultatai kalba 
vedė kuopos pirmininkas d. Pasimatyti su naujaisiais sa-1 uz save. Tokių valstybių 
A. Žilinskas. Susirinkime Y.° draugais. O gal senesme-1 tenka paminėti visa eilė:

Kas Nauja Brooklyne

čia

NEW YORKO MINIOS SVEIKINA CLAY

Generolas Lucius D. Clay grįžo iš Vokietijos, kur jis 
per kelis metus vadovavo amerikiečių okupuotai Vo
kietijos daliai. Nevv Yorko minios jį sutinka su dide
liu triukšmu. Washingtone jis ilgi buvo pasitiktas

Kas Girdėt Chicagoje
Kunigai, Vyskupas ir Pra- i opiniją. Tame turi padėti 

lotas i pati iotingiems katalikams ir
Kai Chicagoj lankėsi vys-;tie, kurie jau yra nutraukę 

kūpąs Brizgys, tai aiškiai ryšius su bažnyčia. Laisvų 
buvo jaučiama, kad vietos pažiūrų laikraščiai irgi pri- 
lietuvių kunigai jo nepopu- valo prie progos savo žodį 

' lerino savo parapijonų tarpe tarti.
ir todėl jo misija čia davei Išleistuvės
labai menkas pasėkas. 1 Gegužės 15 d. Lietuvių 

Dar menkiau čia buvo po-i Vaizbos Butas buvo suren- 
pulerinamas pralotas Kru-;gęs išleistuves pralotui Kru
pavičius. fpavičiui ir Vaclovui Sidzi-

Visokiems pašaliečiams — kauskui. Bankietas įvyko vi- 
, laisvamaniams, socialistams,1 durmiesčio Bismąrek vieš- 
I sandari e č i a m s, šliuptar-, bučio patalpose. Tai buvo 
niams tas iš pradžios nebu skaitlingiausias lietuvių pa- 

j vo suprantama. Dabar yla sirodymas laike tų svečių 
pradeda lysti iš maišo. Ku- buvimo Chicagoj. Tai kar- 

Į nigų elgesio priežastis ima tu buvo jų entuziastiškiau- 
aiškėti. Aiškėja štai kas: sius priėmimas. Na, o tą pu-

, Įblika daugumoj sudarė lais- 
Vysk. Brizgys, o dar lu- Vamaniai, socialistai ir viso- 

biau pralotas Krupavičius, į.įc liberalai.
savo prakalbose pabriežė] Pasaulinė Chicagos spau- 
lietuvybes palaikymą Ame-; da davė gražios svečiams 

į n.k°s lietuvių tarpe. Na, o publikacijos. Pralotas Kru- 
; aiškiausiais lietuvystės gra-, pavičius buvo atsilankęs 
Įbonaisyra kunigai Tai ar pas chicagos kardinola ir 
(galima tikėtis, kad lietuvių apie tai chicago Herald- 
j kunigai populenntų hetuvy-j Amerjcan buvo įdėjęs žinią 
stes misijomenus. :įr įdėjo Krupavičiaus

Nei vysk. Brizgys, nei pra- paveikslą. Bet Chicagos ar- 
j lotas Krupavičius kunigų kidiocezijos organas “The

labai širdingai ir prezidentas sakė, kad generolas ! nepavadino tais vardais, ku- Nev» \Vorld visą lai^ą apie 
‘gerai atliko jam pavestą darbą”. rm Pe užsitarnavo. Bet is-; pralotą nei amt.

vada darosi gan aiški. Pra- .. .. „ , , , .-
lnta« Kmoavi/hnc vianni iėl - VyC,U RekoIekciJOS_

V. Stanislovaitisdraugai: S. Paknys, E. Ka- P?1™-?", kad nenori net turinti socializacija. Ten so-,N. j 
saitis, L. Pliupelis ir naujai » susirinkimus atvykti ciahzacųa vykdoma ne prie-: «
istojo draugės S. Bubelis ir 
K. Riedzez.

Be to susirinkimui buvo 
išduoti komisijų raportai, 
išvažiavimo, kuris rengia 
mas š
davė

J. Klevas
. . _ Čia per savo darbą įsigijo i

vartą, bet demokratiniu bu-inuosavus namus.-Jos sunaij 
du, atsiklausus tautos. dabar kaip ąžuolai. Motina i

Antrasis kalbėjo d. K. 
Balčauskas duodamas šių

Gegužės Pirmosios Minė 
jimas

LSS 19 kuopa š. m. gegu-1 «ienų pasaulio politinę ap- 
m. birželio 18 d. iš-1 žės mėn. 1 d. surengė pra- , žvalgą. Jis trumpai, bet aiš- 

d. A. Žilinskas apie „kalbas Lietuvių Piliečių kiai davė pilną.politinį vaiz- 
atliktus darbus ir tolimesnį Klubo svetainėje. Prakalbos ^ą, kaip šiandien bolševikai 
pasiruošimą. Be to, buvo buvo surengtos paminėti nori užvaldyti visą pasauli, 
paprašyta, kad buvę tremti- Gegužės Pirmąją kaip dar
niai sudalytų atskirą auto- bo žmonių solidarumo šven- 
fcusą, kurio pelną paskirtų tę. Klubo svetainėje prisi-
lietuviams tremtiniams pa rinko daug žmonių. Pirma- 4ami savo tikslų, sąmonin- 
dėti atvykti į šitą kraštą. isis kalbėjo d. V. Gervickas'f?™ ruošiasi dar baisesniam

Tremtiniu komisijos var -duodamas issamų vaizdą! žiauresniam pasauliniam -eimos. 
du pranešimą padarė d. A. i apie Gegužės Pirmosios treciajam kanu. Kad jie

METHUEN, MASS.

joms vadovauti buvo nusi- 
vežę jauną kunigą iš Chica
gos. Jis apdūmojimus skaitė 
ir pamokslus sakė anglu 
kalboj. Už tą patarnavimą 
vyčiai iš kuopos iždo tam 
kunigui išmokėjo $25.00.

to, kad tikėjosi, jog tai bus 
lietuvystės tvirtovė. O taip 
nėra. Sakė, kad bekeliau
jant po Ameriką, tekę pra
eiti pro lenkiškas parapiji
nes mokyklas. Girdėjęs tų
my\lrvl/lu vroilrlnii LricLLroi 
UiVrtjnil^ ▼ aii\ irvitro iv; nniūnai

kalbant. Ir tie vaikučiai jį 
lenkiškai užkalbi n d a v ę. 
Taip buvę ir einant pro

Kuznevičienė nors ir nebe
jauna, bet dar tvirtai šeimi-. Musų Padėka

Tariame musų širdingą 
.padėką už surengimą mumsRinkau ja. Norėtu savo sostą; 

pavesti jaunai šeimininkei..
bet neturi jos. ! ęurpnse pares musų 25 me-

Apie tą šeima rašau to-! (y vedybinio gyvenimo sū
dei, kad tai labai geros šir- Lakūnėms .paminėti, 1949

vesdami ifitensyv'ią kovą dies žmonės. Jie myli Lietu-! “• “tandzio ™ nelturient ■"=' l,c'|1
pumoj eilej pneš socialde- vą. visada aukota Lietuvos ■' “ ‘S?, - girdėjęs lietuviu parapijinių s
ųnokratiją. Bolševikai, siek-

Ar tas faktas nepaaiškina 
to, kodėl lietuvių katalikiš
kosios draugijos ir visokios

praneuziškas parapijines katalikiškos organizacijos 
mokymas-. Bet nei syki ne-j retai ir po mažai tepasirodo 

aukomis tau-os reika- 
budais

iš-
neprakaioe- melžia kunigai. Tremtinys 

ję i jį lietuviškai.

niVir V^ada ūžiančia M- Masonienė, joms padėjo n«uv,u ,su aukomis lamos reikams n \ i.ada uz autia paĮ:avjAjuta at -.mokyklų vaidučių kalbant; Jams? Jas visokiais budai: 
; varge. Dabai .aukia Brv-«nlienė J tuviškai ir nei sykį niekurt jr visokiomis progomis iš;ant vienos tremtimų,ęo” one .n en.^nene j tokje vaikučiai neprakalbė-i melžia kunigai Trcmtinv

reikalams 
žmones

šeimos. Siunčia pakietukus;^^uį‘ol,VenA’. ickienė
su maistu lietuviams Vokie- i1 Raliaviciene; padėjėjai 
tijoj ir Anglijoj, o naujai at buvo pg,. Joe Masonis, A.Mačionis? Jis prašė visus I šventės atsiradimą ir darbo; ^-ž.ygiui ! vvku^iemsb^ C- -'arcinonis’ir j’

kuopos narius padėti rupin- J\ovj uz geresni O-1 al^!a*,L.Iya^d? no kelL doleriu nra-LKasulionis. Vakaro vedėjas
tis atvykusiais lietuviais, ku toju. Prelegentas vaizdžiais ^osi atkurti ūkiniai Vakarų) .P<> keletą dolerių pra 

_____ i. • i .. i FnpAna dziai o'vvenimo.rių jau yra atvykę ir kiti jau žodžiais nupasakojo kaip!^uroP^, pasipri^inimas ir džiai gyvenimo buvo n. B. J. Vaitkunas.
pakeliui arba tvarkosi do 
kumentus kelionei. Tuo rei . 
kalu nutarimo nepadaryta įgyvendinimą, teisingą pa- 
jokio. Šiame reikale dau- šaulio sutvarkymą, ir kaip 
giausia jautrios širdies pa- b°lševizmas socializmo var- 
rodė moterys žadėdamos' pavergė žmogų, ir jį pa 
laikinai viena kita tremtini) darė valstvbinio kapitaliz

mo beverčiu įrankiu. Kaip 
pavyzdį davė Sovietų Są
junga, kur žmogus neturi 
nei mažiausios laisvės, kur 
ir šiandien milionai nekaltų 
žmonių vargsta priverčia
mose darbo stovyklose, iš
mėtytose po taigas Sibiro li

pas save priglausti kol susi
ras darbo ir pastovesni kam 
barį. Manoma, kad ateityje 
ir vyrai šiame reikale bus 
jautresni, nes šiame reikale 
vienas kitas asmuo nedaug 
ką gali padėti, o rankas nu
moti socialdemokratams ne

darbininkai vedė ir veda ko- koya prieš Marshall planą, 
vą už pilnos demokratijos’ prieš Šiaurės Atlanto paktą
------- j- • ... jr vidaus karai Graikijoje ir

Kinijoje. Taip pat pilnu 
tempu organizuojama vi
sam pasaulyje penktoji ko
lona, kurtos pareiga, butų, 
konfliktui kilus, varyti pei
lis į savo krašto nugarą t. y. 
padėti komunizmui įsigalėti.

Po prakalbų buvo kalbė
tojams įskelta visa eilė klau
simų, į kurtuos prelegentai 
mielai ir aiškiai atsakė. 

Prakalbas atidarė ir susi-

Žmonės vargo matę, sun
kiai dirbdami, visada leng
viau supranta varge esan-, vestuvių pyragą ir svotui p. 
cius ir parodo jiems savo, p Rarpich, Mrs. T. Karpi- 
gerą širdį. Nemunais čienei ir ju žcrntui pp. E

Grime

Dėkojame už davanas svo- 
(čiai Mrs. E. Sank už gražų

WILKES BARRE, PA.

Gegužės 15 d. Lietuvių

pp.
\ . šuminskams, E. 

Duprganams F. Krolidžiarns. 
P. Yonikams, John Mass’- 
iams, P. Sankui ir P. Sank

Progresvviu Klubas ruošė/!1’ Andriuskiaviciams, 
metinį Motinų dienos minė-1F ^a"a anr!S’ Mass- 
jimą. Programa buvo neil 1 iams-
ga, bei įvairi. Klubo narės Dėkojame visiems daly 
sudainavo iškilmių atidary-Į viams už širdingus linkėji-

derėtų.
Į kuopą atvykusius ir ^en.’ H° despoto caro, dabar 

naujai įstojusius narius pa- gėdi Kremliuje dar didesnis

. „ ... -i.- ™ui Amerikos himną. Rašy- mas, — pn. Rutkauskams,po visą plačiąją Rusiją. ’v B(r,u.
demokratų vardu d. A. 2i-|tinų pagerbimlji pasakė j čams, J. Maloniams, M.
linskas. Prakalbi] visą tvar
ką pravedė d. A. Mačionis.

J. Klevas

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- 

pdėti apvaliems metams tautiški vardai ir šventės, pa
duodamas saulės užtekėjimas ir nusileidimas per ap
valius metus.

Užsakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

KELEIVIS
<36 E. Broa4way, So. Boston 27, Mas*.

PATERSON, N. J.

Prakalbos
Patersono Socialdemokra

tų 65 ta kuopa, sekmadienį, 
gegužės mėn. 23 d. 2:30 po 
pietų No. Maine st. 27, ren
gia prakalbas. Kalbės atvy
kę iš Brooklyno žymus kal
bėtojai: K. Balčiauskas, J. 
Buivydas ir Gervickas.

Kviečiame atsilankyti vi
sus Patersone ir jo apielin- 
kėse gyvenančius lietuvius. 

Įėjimas nemokamas.
65-ta kuopa

trumpa prakalbą, kuri pati-, Vaitkunienci, O. Masonie 
ko visiems klavsvtojams ir nei, M. Gabenienei, P. Gab- 
visi buvo patenkinti ne tik rėnams, V. Akstinui, J. Jo
tai jo kalbos išvadomis, bet; valTams, E. Alex’ienei, C. 
ir pačia kalba, aiškiai iš- Amshiams, P. Dulkienei, A. 
reikštomis mintimis. Eubachiui, A. Matačiunui,

| Klubo trio iš A. Grigaitie-1 A. Stravinskienei, J. Szu 
nės, A. Miliauskienės ir M.i peil iams, P. Karpovičiams,

Tai jau pusėtinai aišku . .......................
kam iis čia taikė. O kadangi i SIUNTIMAI Į EUROPĄ 
kunigai yra tokie, kokie yra,! Lietuviams Remti Draugija 
tai ar jie tokius lietuvvstės Į siunčia Europon lietuviams 
apaštalus gali remti? Jokiu
budu.

Ar vysk. Brizgys ir pralo
tas Krupavičius bent kieki 
paveikė į lietuvių kunivus 
su savo lietuvystės misijo 
mis? Tur būt. labai maža'.
Štai po vysk. Blizgio ir pra 
loto Krupavičiaus atsilan
kymo Marųuette Parko lie
tuvių parapijos mokyklos 
vaikučiai ėjo prie pirmosios 
komunijos. Klebonas, Lie
tuvoj gimęs ir augęs, gra 
mozdiškai kalba angliškai, 
o betgi tiems lietuvių para
pijinės mokyklos vaiku 
čiams, einantiems prie pir 
mosios komunijos, pamoks
lą sakė angliškai.

Kad paveikus į kunigus, 
tai reikia kelti visuomenės

tremtiniams siuntinius dvejopo 
didžio, po $7.50 ir po $10. Supa- 
kavimas ir kitas darbas atlieka-» z. *
mas veltui.

Už $7.50:
2 sv. kavos. 1 s v. sviesto, 1 sv. pie

no miltelių, ’i sv. arbatos, 1 kvorta 
aliejaus, 4 sv. cukraus gabalėlių, 2 
sv. tauku, 1 kenukas kondensuoto 
pieno ir 2 gabalai muilo.

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

pieno miltelių, ’į sv. arbatos, 1 kvor
ta Mazda aliejaus. 4 sv. cukraus sra- 
balėbų, 2 sv. taukų, 1 *2 sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 ?abalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čekj 
arba money orderį ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir 
reikia pasakyt, kų daryti su siunti
niu jeisru jiį nebūtų galima nurody
tam asmeniui įteikti: pavesti jį sto
vyklos vadovybei ar grąžinti siuntė
jui attral? Grąžinimą siuntėjas turės 
apmokėti.

Užsakymus ir pinigus prašome sių
sti mums šiuo adresu:

Lithuanian Aid Association, Ine.. 
Ward st.. Worces»er. Mass.

neles. Publika daininin-Į l avičiams, pp. Pauseliams, 
kėms sukėlė ovacijas ir pri-', Franckauskienei, Mr.ir Mrs. 
prašė jas daugiau dainelių .L Fusco, B. White, H.'

Thompson’ui, Mrs. J. Mo- 
rasse. Mrs. W. Spurh, Mr. ir 
Mrs. Mangan’ui, Mrs. E. Ce-

padainuoti.
Buvo dalijamos dovanos.

Vieną dovaną gavo seniau
sia motina Stankevičienė, olkoppi, Mrs. A. Bunnak, P. 
kitą dovaną buvo duodama Biuzgaliui, F. Braun’ui, Mr.

__ jauniausiai motinai ir ją ga-i ir Mrs. M. Giesler, Mrs.
Apie Vieną Lietuvių Šeimą! vo Kavaliauskienė. į Skinner, p. Cazier ir ačiū

Daugiau ne dvidešimt me-j Dainininkės baigė prosra- tiems visiems, kurtų vardų 
tų, kaip Lietuvą apleido mą Lietuvos himnu. Vėliau nepasižymėjome. Suminėjo- 
gerb. Kuznevičienė. Jauna‘ėjo šokiai, groiant V. Ta me tuos, kurių vardai mums
būdama našlė išsivežė du “----- -------- tr:-:— x.-_
mažus sūnelius, Kazį ir Jo
ną, į Braziliją. Ten dirbo

molyno orkestrui
Taigi, tas klubas vėl pra

deda atbusti. Ankstyvesnio

buvo priduoti. Visiems šir
dingas ačiū.

Stanley ir Anna Jowall

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
šviesoje. *

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų. ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi butinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir 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 Broadway« So. Boston 27. Mass.



Faahpis Ketvirtas

Maikio su Tėvu
Perversmųjechnika
Pietų ii' Centralinėj Ame- gas, bet niekas nebenorėjo 

rikoj valdžios virsta, kaip priešintis, nes vadai jau bu- 
prybai, ariu kaimenei užė-vo sučiupti.
jus. Ten yra.respublikų, ku-i Vienas bankietas ir keli 
rios jau turi savo istori oj tuzinai revolverių, išsprendė

No. 21. Gegužės 25 d., 1949 m.

Kartu kongresas sako, kad 
komunistų partijai priklau
so vadovybė unijoms. Vadi
nasi, nepartinės organizaci
jos turi turėti diktatūros pa
statytą vadovybę!

Uniiu uždavinius kongre- 
žinomi SS V^nf^‘"oku- sas. ŠĮUip: Ihjij^

nuo seniausių laikų Vienas „antai labai isiė.’ė n-jie su- tun “gj* ir ^’uto

vynės “gelbėtojai” buvo ap- jnetais kovo 30 d. 
rūpinti dvareliais, malūnais Siciliją tada valdė pranzu- 
ir kitokiomis gerybėmis... zai, kurie ten laikė kelių 

o— tūkstančių vyrų garnizoną.

nes darbininkų 
ių lenktynes dirbtuvėse; 
Unijos turi skatinti visose

j po keliasdesimts perversmų. Paragvajuje valdžios kiausi- įdomiausių perversmų buvo ,<ibaudė atsikratyti nuo 
Kanais tie perversmai ten mą. Ta respublika bėgyje, ‘‘švento Balramiejaus Nak- prašytų valdovų. Buvo
'“mmantiok-i karfa^t ------------•— '-•»» buvo 4572 m. rug- tarta, kad paskirtą dic..^,, _ .

i 24 d. Prancūzijos ka- suskambinus mšpa r a m s, dw btuvese uzmo J u.° 
s dvare buvo suruoš- ginkluoti vyrai iš pasalų už-įstukes (akoidinį dar ą) n 

tos iškilmingos vestuvės., puls prancūzus ir juos skers,; “progresų. \nų piemijų mo-
Galvbė bajoru iš visos Pran- kiek tik galės. i j Vn1‘Jos -tu?

‘ tas ves-1 .... .. . . |US. kad dirbtuves įvykintų

yra "romantiški”, kartais) vienų metų pergyveno pen- tis”. Tai buvo 4572 m. rug 
kruvini, o dažniausiai jie kius perversmus. Ne visi bu- piučio 24 d. Prancūzijos ka 

yo tokie bankietiniai, kaip valiau
šis pastarasis.

yra liūdnai bereikalinki.Kai 
vienas generolas nuvirsta, 
jo vietą užima kitas gene
rolas ir... viskas palieka, 
kaip ir anksčiau buvo.

Perversmų technika yra 
labai įvairi. Kada Lietuvos 
karininkai darė savo per-

Iiabaįįvai.t Šias dienas vie-
nos Pietų Amerikos respub-niaus sukaktuviu

Perversmu technika vra

• likos diktatorius leido save 
1 išrinkti prezidentu. Kalba 
e-ina apie Paragvajaus pre
zidentą. Dr. Filipe Molas 
Lopez. Jis valdžią paėmė 
-erversmo keliu šių metų 
vasario mėnesį. Sako, kad 
jis “gudriausiai” padaręs 
perversmą.

—o—
Dr. Filipe Molas Lopez 

yra dantų daktaras ir ak
tingas politikierius. Jis yra 
vienas iš “raudonųjų parti
jos” (Colorados) vadų.*Va
sario mėnesį jis pakvietė į 
dideli bankietą visus žy

ne 
su- 

dieną,

euzijos suvažiavo | tas ves
tuves. Ypač daug buvo su 
važiavusių kalvinistų (re 
formatų) ba’oru. Katalikų 
partija su karališko dvaro 
laiminimu, tą bajorų suva
žiavimą panaudojo “eretikų 
skerdynėms”. Kaip tik var

as suzvanijo sutartą va-

mmėjimą. Prezidentą pa
sveikinti gruodžio 16 d 
1926 m. į Kaur.ą suvažiavo 
visų Lietuvos kariuomenės) landą, ginkluoti 
pulkų vadai, o susibaudė- 
liai karininkai tiems pulkų 
vadams ir pakišo savo re
volverius. Sako, vvrai, jus 
suimti, ir kol valdžia “per
sitvarkys”, prašom pabūti 
čia Kaune. Tuo budu visų 
kariuomenės pulkų judėji
mas buvo paraiižiuotas.

—Tegul bus pagarbintas, džiust rait. Mano laikais,
Maike! vaike, Valparaiso škulėj stu-į kus. Kai svečiai susirinko ir'

—Labas vakaras, tėve

vienas "savo prancūzą pa- žinos, kiek tik galima: Uni- 
gauti. Kaip tik varpai su ijos turi žiūrėti, kad gamy- 
skambino mišparams Paler į bos kokybė butų pagerinta* 
mo mieste, po visą Palermo Unijos nariai turi griežčiau- 
rniestą prasidėto kareivių. fjaj iajkyiis darbo discipli-
skerdynės. Prancūzai saugoti “socia-nouuiMii.. ... . , nos» Jie turipuolė kalvinistu viešbučius)Įšske,‘stl/‘1X1fpa^1^® nn^ iistinę nuosavybę”, turi 

>r privačius namus ir i^ker-i lerrr‘° 11 bituose miestuos, dengtis tobulintis savo dar- 
dė visus kalvinistus, kuriuos !žuvo 8’000 pra,?CUZU; bo srityje, kad butų naudin

nos skerdvnės yra žinomos 
“Sicilijos Mišparų” vardu, 

ir į provin- Prancūzai daugiau nė ne
bandė Sicilijos valdyti...

P. N.

katalikai t.

tik galėjo pagauti.
Vėliau skerdynės iš Pary

žiaus persimetė
ciją ir kalvinistų judėjimui 
Prancūzijoj buvo sulaužy
tas nugarkaulis. Romos po- 

O tuo tarpu ginkluoti vy- piežius tiek buvo patenkin- 
rai “paleido” seimą ir nusi- i tas tomis skerdynėmis, kad 
daužė į prezidentūrą. Bure-' ,iis liepė atmušti auksinį me-

miuosius tuomet valdžiusio! £ipkluotų vyrų sugaudė delį 
prezidento Rolon šalinin-ĮLr, Y?T1.aus^^^„na^lus'_^a,p

‘tykiai ramiai”, tėvynė bu-
dentai visokius darbus dir- gerokai užkando, tada den- vo ls?e^ėta be šūvio”.

—Sei, Maike. šiandien aš bo. Dirbo ir mokinosi. Juk‘risto šalininkai su revolve-1 Tuoj po perversmo, kapi- 
norėjau pasikalbėti su ta- ir Bimba tenai bulves skus-riais įėjo į bankieto salę iri tonas Plechavičius gavo ge- 
vim davadlvvai. damas išmoko skaityt Na, j pakišo savo revolverius po nerolo ciną, o kiti pervers-

ką tai kodėl dabar tu negalė- p.osies aukstesniems kari- mo organizatoriai įsisėdo
tum sliekų pardavinėt? ,pinkams ir politiniams va-'stipriai į įvairias 

—Nu, vot tebe raz! Į mok- -Jeigu tėvas nori rimtai Į Jams... Dr. Filipe Molas Lo-i turas ir riebiai maitinosi 
sius eini. o lietuviškai nesu- kalbėti, tai aš pasakysiu,) ~ez pasakė jiems prakalbą,: “vardan tėvynės gelbėji- 
pranti. Jeigu aš bučiau tiek kad šitoks sumanymas nėra kad, girdi, čia ne vaišės, bet mo”. Vienas perversminin- Į

—Nesuprantu, teve. 
reiškia “davadlvvai”.

knygų perskaitęs, kiek tu. rinitas. Sliekų biznis Ameri- 
tai ir turkiškai suprasčiau, koje ištikrųjų yra vystomas, 

—Bet kiek man žinoma, bet ne tokiu budu, kaip tė- 
tėve, tai lietuvių kalboj to- vas kalbi.
kio žodžio, kaip “davadly- —Nu, tai kokiu?
vai”, visai nėra. —Sliekai yra auginami ne

—Yra. Maike, yra. ant tiltų šinkūoti, bet far-
—O ką iis reiškia? menams pardavinėti. Ame-'
—Jis, Maike. reiškia... rei- riboje yra jau keliolika far-Į 

šiia.. kaip čia tau pasaky rnu, kurios augina sliekus ir 
ti? Nu, vot, padėkim. jeigu pardavinėja juos farme-i 
mes šnekam be juokų, ne-įnams-T
baikauiam. taip sakant, ro-! —Na, Maike, jau tu čia 
kuojamės su razumu, tai ta- '3’ nušnekėjai. Kam gi f ar' 
ra mes kaP am davadlyvai. ip-r.ui gali būt sliekai reika-į 

—Tėvas, turbut. norėtum *’”^1’ Juk pas kiekvieną, 
pasakyti, kalbam rimtai? ‘ai-m r; to brido pilna.

—-Jes, Maike, jes, tu at-; —Ne. tėve, sliekas nėra 
spėjai. : b rudas. Jis yra darbštus ar-'

—Na, tai apie ką gi tėvas tojas ir žemės purentojas.i 
norėtum kalbėti rimtai? Mokslas atrado, kad sliekas.'

—Aš, vaike, norėjau pabesirausdamas apie augalų1 
klausti tavęs rimtai, kada tu ~,a ;R15/ i/purena žemę jr pa
pabaigsi tros savo mokslus? 
Juk jau laikas butų užsidėti 
koki no 'S bizni, ar ką... Kiti 
(tumesni už tave, ir tai ra
daro gerus pinigus, o tu — 
nieko! Be reikalo duoną 
valgai.

—O koki bizni tėvas pa
tartum man užsidėt?

—Čia tai jau tu pats turi 
žinoti. Juk skaitai moksliš
kas knygas, tai turėtum ži
noti, iš ko galima daugiau

deda šaknims plėstis. Be to, 
’isai pridaro žemei tunelių, 
kv>ia;s ketaus vanduo leng
viau pasiekia adatines šak
nis.Padaliau, sliekas ir pa- 
j?i:a žemę. Jisai maitinasi 
žeme, ir ta žemė perėjusi 
per jo vidurius pasidaro 
e’aug trasesnė augmenims. 
Yra apskaičiuota, kad mi- 
’’onas sliekų per metus lai
ko nerdirba tuo budu apie 

tonu žemės. Todėl tūli 
a-meriai ir daržininkaipinigų padaryti. Ve, gazie 

tos rašo, kad vienas apsuk-) Padėjo sliekus pirkti. Ir to
rus biznierius užsidėjo slie- : kaip sakiau, Amerikoje
kų bizni ir tikisi padaryt ’ ra j?u keliolika ūkių, kurie 
daug pinigo. Matai, slieko; aULdna sliekus pardavimui, 
nereikia šerti, tik ištrauk išl —Na. matai, Maike, kain
šiukšlyno ir nusinešk am ’u davadlvvai pasikal- 
tilto, kur visokie s tortai at-j^čom, tai pasirodė, kad ir 
eina žuvauti. N’u, ir žiūrėk, mizemas sliekas yra sugad- 
kas neturi beito ant meške-. lyras pono Dievo sutvėri- 
rės uždėti. Frieik
jam slieką. Kai
kiek kaštuoja. ta: atkišk)-5ią, ar ne?

ir sakyk: “kiek loc-i —Apie tai tėvas pasi
floras sportas mažiau klausk pas zakristijoną.

OUUVCII-
ir pakišk mas. Bet kaip tu rokuoji, 
paklaus. ; vaike, ar iis gali turėti du-

Rusijos Unijos

i anka 
ca...
už nikeli neduos. O kartais 
gali ir kvotoj duoti. Per 
dieną gali parduoti šimtą 
sliekų ir gauti šimtą kvotė1 
rių. Na, tai dabar paimk ir 
surokuok, kiek bus dolerių 
iš šimto kvoterių.

—Man rodos, tėve, kad

A

Didysis

SAPNININKAS

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais,

šitoks biznis goriausi, likt,
vasnepabandai1? “j j' Kaina TtS&’dS

Man, vaike, kaip s^ar- tytojams tik $1.00.
sam generolui, užsiimti su Gaunamas “Keleivio” knygy- 
sliekais butų perzemas dar- 
bas. Bet tau, kaip studen- ne- “KELEIVIS" 
tui. toks užsiėmimas butų 636 BroSdway, S.

gesni darbininkai dirbtuvė
se; Unijos nariai turi mokė
ti mokesčius į unijos kasas, 
maždaug 1 nuošimtį nuo 
uždarbio.

Tokios yra unijų parei
gos “socialistinėj” tvarkoj, 
kurioje “žmogaus išnaudoji- 

• mas žmogumi yra panaikin- 
buvo su- , tas visiems laikams”.Sovietų Rusijoj

auktas darbininku prof esi-i Bet, jeigu žmogus yra iš-ni« k°n.erėsL Visi I naudojamas ne “žmogaus”,
r atiminima tie kongreso tarimai patvir- bet valstybes. Jei tos para-
p . - - - tina seniau jau žinomą tie- zitinės valstybės priešakyje

są. kad darbininkų unijos
■diktatūros tvarkoje yra tik
tai valdžios įrankis išspausti

to žygio atminčiai n 
per vieną kardinolą atsiuntė

“Baltramiejaus naktis” 
buvo perversmas prieš Pran
cūzijoj vyravusią tikybos 
laisvę. Po tos kruvinos daugiau prakaito tikyoos laisve njn^11 iai įsi.-euo • “ua^ies” 

s komendan- prancuzįjoj buvo panaikin
ta.

0 rtinės organizacijos, kurios
Vienas įdomus pervers- jungia dirbančiuosius be 

pagar- skirtumo rasės, tautybės, ly-

stovi nutukę biurokratai, 
kurie iš darbininko išspau
džia devvnius prakaitus, o 

iš darbi- mainais jam duoda skurdų 
gyvenimą ir propagandą?

Sovietų unijų kongresas Jei darbininkas amžinai gy- 
sako, kad unijos yra nepar- yena nedavalgęs, užguitas,

perversmas! Tuo pat metu kas, pulkininkas Skorups-
flentisto šalininkai su gink- kis, per eilę metų sėdėjo mas įvyko Sicilijoj, r_,„. ___„
lais puolė vyriausybės įstai- Paryžiuje pasiuntinybėje ir įėjusiame visokių pervers- ties ir tikybinių įsitikinimų.

TO MAKE YOUR ELECTRICITY

Naujoj Anglijoj yra 178 vandens jėga varomų elekt
ras įnoniv, reprezentuojančių daugiausia ekonomiškai 
prieinamų vietovių. Visos kartu jos pagamina 25% 
Nau ni Anglijai reikalingos elektros.

...FAUINO WATER 
WW SRN IT

73-jose elektros įmonėse Naujoj Anglijoj generatorius 
suka garas. Jos pagamina apie 75% musų elektros; 
pagamina net daugiau, kuomet vandens jėga varomos 
įmonės susilpnėja dėl kintančių ir nenumatomų Nau
jos Anglijos oro sąlygų.

Sujungiant vandens ir garo jėgų transmisijos lai

dus vienus su kitais, elektros gauna pakankamai 
Naujos Anglijos namai, komercija ir industrija.

jei jo butas yra lūšna, o jo 
teisė? yra tik popieriuje su
rašytos?

Taigi, tokioje išnaudoji
mo tvarkoje tie patys dikta
toriai parazitai ir liepia dar
bininkų unijoms dirbti, dir
bti ir dar kartą dirbti, kad 
ta valstybė parazitas ir įos 
vandantieji biurokratai dar 
daugiau prakaito galėtų iš
spausti iš darbininko.

Jei toki parazitinė dikta
toriška valstybė dar laiko 
koncentracijos stovyklo s e 
14 milionų vergų, tai tas 
dar labiau parodo, koki vra 
ta sovietiška tvarka.

Unijistas

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Žmonės ant Vieškelio, Liu
do Dovydėno apysakaičių 
rinkinys, 190 puslapiu, išlei
sta Ingolstadt’e 1919 me
tais.

Knygutėje paskelbta try
lika vaizdelių iš lietuvių 
tremtinių gyvenimo su foto- 
frafi omis. Knyga galima 
pirkti pas N. Jonušką. 15 
Cotton st. Roslindale. Mass.

Socialdemokratija ir Ko
munizmas Kari Kautskv, 
sulietuvino Dr. P. Ancevi- 
CIUS, 1949 m. Štutgarte, 47 
puslapiai.
.Toje brošiūroje I<. K auks

ais nagrinėja tokias temas: 
Socializmo kilmė: Marksiz- 
mas »' proletariato diktatū
ra ; Bolševizmo pradžia; Le
ninas ir 1917 m. rusu revo
liucija Sovietų Rusija ir 
pasaulinė revoliucija; Leni
nizmas ir stalinizmas socia- 
bstiskoj šviesoj: Maskvos

prieš Pasaulio 
taiką laisvę ir demokratiją: 
Demokratija, socializmas ir
nybė nin^*J°S s^Uf*^10 v’e' 

Knygutės kaina 20 centų.
‘‘KeUh-į”3 užsisak-vti per

electric light and powęr companies
OP NBW BNOLANO ( J

7>i< 4rfMrt<«rtneA( Spmnrtl bf BOSTON COMPAMr

Tautieti, nepamiršk, kad 
lavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauria! naikinamas. Pri- 
sidek savo darbu ir auka 

‘.slalsv'n‘">o. Aukas 
tF1u .Al««nkos Lietuvių 
Ta^ha,, 1739 So. Halsted
Jfcte ar viet08
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Lietuvių Kuniginių 
Galybe

studentai ir jaunesnieji pro- 
fesijonalai. Kiek jie priimti
ni—tesprendžia patys Atei
tininkų organizatoriai, kai 
arčiau su jais susipažins. 
Gal kai kuriuose su žiburiu 
atras lietuviškai katalikiško 
idealizmo kibirkštėlę.”

Tai va jums iš tokio dide^ 
lio debesio lietaus tik keli 
lašai. Kun. Prunskio divizi
jos darbavosi per veik pusę 
šimto metų, o to pasėkoje 
ateitininkams kandidatų tik 
“su žiburiu” vienas kitas te
bus galima surasti.

Toliau “Darbininkas” ge
gužės 3 dienos laidoje turė
jo editoriala “T ie*nvybės 
klausimu.” Ten be kito ko 
sakoma:

Dvi švilpynės vienas tonas, bei saugo pas save keletOS 

asmenų atsiųstus iš Europos 
knygų ir laikraščių rinki-

Vienas lietuvių poetas la- ni^lTll avaaemiioie vra be- li tr.hiui v™. J aKaaemijoje yra De
ne turtingiausia ir geriau 
šiai sutvarkyta lietuviškų 
leidinių biblioteka, patama 
vusi nevienam mokslininkui 
ir rašytojui.

nas raudonas, kaip selenas, mijos iš4jo apie 300 siunti- 
kitas rudas, kaip šuva. nj^ nelaimingiesiems trem- 

Kaip dvi švilpynės gali tiniams j Vokietiją. Daugiau 
sudaryti vieną toną, taip kaip 150 iš jų buvo skirti 
gali būti ir atbulai — viena vargst a n t i e m s mokslei- 
švilpynė gali leisti du tonu. viams.
Taip ir darosi Amerikos lie- —- Kasmet 30-čiai lietu-
tuvių tarpe. Amerikos lietu- vaičių parūpina stipendijas 
vių katalikų vadovybė suda- eiti aukštesnį mokslą, 
ro tą švilpynę, kuri ir išduo- —Savo aukomis padėjo į- 
da du tonu. Vienas tonas ruošti ir išlaikyti Pažaislio 
teigia, kad Amerikos lietu- šventovę ir išlaikyti jos vai- 
vių tarpe didis iškilimas, dilutes — seseles, 
aukštas progresas, o kitas —Parėmė statybą ir išlai- 
tonas tą visiškai neigia ir kymą akademijos patalpų, 
pripažįsta didelį susmuki- koplyčios ir vienuolyno na
mą. Bendrai imant, pagyru- mų Chieagoje, o taipggi Bu- 
niškos pakraipos išreiškėju enos Aires.
yra “Draugas”, o pesimistiš- —Apmokėjo kelionę še , susitrvve-
kos — “Darbininkas”. . sioms tremtinėms hetuvai- Jams- Mes įau .tiek sy.sl^yve 

Pa^al kun J Prunski ku- tėms — seselėms. ' nom su pas.oviu tautiniu su-ragai kun. J. riunsKi, ku _Nuo,at didina nauios 'smukimu, kad nebematome, ns yra “Draugo stabo na- Nuolat aiama naujos atsidūrė ”
rvs, Romos katalikų puodas akademijos statybos fondą, kul e'ame atsidūrę, 
visada pilnas visokių gėry- kuri savo moderniskumu Dar toliau. Jei Amerikos 
bių. O pagal “Darbininko”;bus Chicagos lietuvių pasi- lietuvių Romos katalikų jė- 
editorialų rašytoją išeina, i didžiavimas. gos tokios didelės, kaip
kad tas puodas taip priskre-Į Tiek kun. Prunskio faktu r^unskiski pagyrūnai jas 
tęs, kad tiesiog jis neįmano- vien apie kazimierietes. Na, oerstato tai kam katalikis- 
ma išmazgoti. Tas katalikiš-l0 kazimierietes tai ne vis- įuose laikraščiuose pasiro- 
kas puodas taip juodas,! kas, tai tik dalis. Yradari^^t^KuUuros Insti- 
kaip negras. Kaip negro ne- rranciškietės, Nekalto Pra- tut° ajkieta lietuviškumo 
išbaltinsi, kiek jį ten nemui-įsidėjimo vienuolės, Nukry- reikalu-
luotum, tai ir katalikišką’žiuotojo Jėzaus seserys. Yra Kur Tiesa?
puodą muiluok nemuilavęs, pranciškonai, marijonai, je- Taigi Amerikos lietuvių 
o neišmazgosi. Eikime prie zuitai. Na, o dar pasauliniai, Romos katalikų vadai dėl 
faktų. kunigai. Jei kun. Prunskis 1 klausimo apie savo galybę
Kun. J. Prunskio Divizijos paduotų faktus apie visas Į griežtai skiriasi Vieni nu- 

Kun T Pnin<ki< ra«vda- katalikų galybes, tai susina-, rodo gaiumą, kilimą, buioji- 
’ - rytų tokia jėga, kad ne vie- mą, o kiti mato susmukimą.

nas sakytų, jog čia nereikia 1 Abi nuomonės negaii būti

les, nurodė, kad iu esą 409. nei žliuptarnių, nei Mask- teisingos Kuri teisinga — 
• vos, nei paties pragaro bi- pagyrūniškoji ar pesimistis-

joti. Ikoji? Žinoma, pastaroji.
Šita Amerikos lietuvių T. • , . v ...

Romos, katalikų galybė inv
nominizi npt kiinonK i^! , J JHUC Hponuoja nei, Kai Kuriems +ar<!; Hptnvvhėcmusu liberalu. Girdi, va, ką ~°VF tarsi ant lietuvybės 
i.«uia-«: ’ _«> kapinyno, tai jis tik pusę

’ - ! teisybes tepasake. Jis turėjo
Bet minėti faktai tai tik : pripažinti stovįs ne tik ant 

vienas katalikiškos švilpy-į lietuvybės, o ir ant krikščio
nės tonas, arba kitaip ta- nybės kapinyno. Iš Ameri- 
riant viena medalio pusė.
Dabar pasiklausykime kito 
tos švilpynės tono.

ir
Viena švilpynė—du tonai

bai gabiai apibudino komu 
nistų ir nacių vienodumą. 
Tą padarė eilėrašty j, kur 
pasakė, kad tai dvi vieno 
tono švilpynės. Girdi, čia 
Berlynas, ten Maskva. Vie-

“Visi sutinka, kad lietu
vybės klausimas musų išei
vijoje labai onus. Tačiau i 
tikrąja padėti musu akys 
tik tada atsidarė, kai prela
tas M. Kruuavičius vienoj 
savo kalboj pareiškė: ‘Jau
čiu, kad stoviu ant lietuvy
bės kapinyno’. Tai tur būt 
tikra tiesa, nes žmogui atvy
kusiam i svetimą šąli daug 
ryškiau krinta akysna jos 
aplinka ir gyvenimo sąly- 
gos. negu tos šalies gyvento-

POTVIN1S FORT WORTH, TEX.

P -'.y T-
!.

Vaizdas iš Fort Worth, Texas, potvinio, kur vanduo 
užliejo daug namų ir kai vanduo pradėjo atslūgti, 
buvo atrasti 6 lovonai nuskendusių žmonių. Dėl pot
vinio 13,500 žmonių laikinai paliko be pastogės.

Laiškas iš Australijos

kul itfl d i p-jnas “Draugo 
nos laidoje apie kazimierie-

Is štai ką jos veikia:
—Veda 33 pradžios mo

kyklas, kur auklėjami 6,763 
moksleiviai.

—Keturiose aukštesnėse 
mokyklose moko 626 moks 
leivius.

—Trijose ligoninėse kas
met aptarnauja 12.000 pa
cientų.

—Globoja senelius vieno
je prieglaudoje.

—-Jos iau išleido Jungti 
nėse Amerikos Valstybėse 
17 įvairaus turinio lietuviš
kų knygų — vadovėlių jau
niesiems lietuviukams.

—Dešimti metai, kaip lei

Su Žiburiu Ieško
“Darbininko” editorialų 

rašytojas visai kitaip į padė
ti žiuri. To laikraščio bai. 8

kos lietuvių katalikų vadų 
sykiu išgaruoja ir lietuvvbė 
ir krikščionvbė. Tą netyčio
mis pripažino ir kun. Pruns
kis. Kai jis su pasididžiavi
mu skelbė, kad kazimierie- 
tės pasiuntusios tremtinims 

1 apie 300 siuntinių, tai manė 
paskelbsiąs didelį faktą.... • 4,1 dienos laidoje buvo rašvta

dz.a jaunų V z>''_|tema “Ateitininkai Amėri-
na ą ....... ' - • koj”. Be kito ko ten paša- Chicagoj yra

kvta:
liberališka 

lietuvių moterų organizacija 
“Atvykusieji iš tremties i Y?rdu „ “Chicagos Moterų 

lą tarp angliškai kalbančiu, lietuvių kataliku vadai pra-į klubas . Tai tas nedidelis 
kas mėnuo paskleisdamos dėjo skiepinti Amerikos in- moterų būrelis^ tremtinių 
“S. C. A. Flashes”, ir tą teligentijoje savo numylė- naudai bent dešimt sykių 
daro jau per dešimti metų. ios organizacijos — Ateiti- .au^au. pasidarbavo, negu 

—Naujai suplanuotuose ninkų — pradus. Vienur-ki- sv- Kazimiero vienuolija su
akademijos rūmuose skiria , tur čiupinėja atitinkamą saY?

demijos Aidai” ir gražiai 
populiarina lietuviškus rei
kalus ir musu ištaigų veik-

400 narių ir būriais 
auklėtinių. Panašių pavyz
džių yra ir kituose miestuo
se — Clevelande, Waterbu-

mi kambariai tautodailės jiems dirvą, ir teko nugirsti, 
muziejui. kad kai kur jau pavyko su-

—.Jau dabar jos davė burti vieną kitą kuopelę. . .......
prieglaudą brangiai tremty- “Tad svarbiausia Ateiti- jyj? Philadelphijoj ir kitur, 
je surinktai Kultūros Tar- ninkams medžiaga tai čia . kai. atkVietimo tremti- 
nvbos istorinei medžiagai gimusieji intelektualai — mų tai vienas J. J. Račiūnas 
'_________ yra bent dešimt sykių dau

giau jų atkvietęs, negu ka- 
zimierietės savo nariu.

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

knygų, kurias reikia skaityti. Ne visas męs 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 
j musų ofisą ar rašykite:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mam.

Per metų metus lietuvių 
Romos katalikų kunigai ka
lė parapijonams: “Tik duo
kite mums pinigų ir paves
kite mums savo vaikus, o 
mes juos padarysime nau
dingais jums, tautai ir Baž
nyčiai.”

Parapijonai paklausė ku

Musų laikraščio skaityto- Australijos pirmuosius pa- 
jas drg. A. Macejunas iš So. klasčius, tai visi džiaugia- 
Bostono pridavė mums įdo- mes, kaip vaikai. Plaukiant 
mų laišką iš Australijos nuo per Indijos vandenyną at- 
giminaičio, kuriame aprašo- šventėme Vasario šešiolik- 
ma kelionė į ta tolimą šalį tąją. Lietuvių tame trans- 
—ir gyvenimas joje. Laiške porte nebuvo labai daug, 
rašo: tik 120 žmonių. Bet musų

Brangusis! Po ilgos kelio- tautinės šventės proga su- 
nės laimingai pasiekiau Au- ruošėme koncertą, kuriame 
stralijos žemyną. Kelionė dalyvavo ir laivo kapitonas, 
praėjo gana gerai, juros liga Jam įteikėme dovaną, Vil- 
sirgti neteko. Išplaukiau iš niaus įkūrimo istoriją su 
Italijos su graikų laivu vaizdais.
“Neo Heilas”. Keleivių lai- Vasario 24 d. įplaukėme į 
ve buvo 1549. Tai buvo vie- Melboume uostą. Melbour- 
nas iš didžiausių transportų, ne miestas iš pirmo žvilgs 
Važiavom^ npr Viduržemių nio į mane padarė gerą įs- 
jurą. Pert Šaid uoste sustok pudį. Jį, tiesa, lankėme tflc- 
jome ir išstovėjome visą pa- tai vakare, kada visas mies- 
rą. Arabai siūlė pirkti viso- tas buvo paskendęs visokių 
kių prekių, daugiausiai viso- reklamų šviesose.
kių odos išdirbinių. T. ,, ., ...* Is Melboume išvykome į

Vėliau plaukėme per Sue- Bonegillios stovyklą. Ta sto- 
co kanalą į Raudonąją jurą. vykia yra barakų miestas, 
Įdomiausia kelionės • dalis karo metu čia stovėjo Ame- 
buvo per Sueco kanalą, rikos kariuomenės daliniai, 
kurs yra gana siauras. Man!Toje stovykloje tris savai- 
atrodė, kad jis siauresnis, tes mokėmės anglų kalbos 
kaip musų Nemunas. Tad mokykloje. Čia mus. supa- 
stovėdamas laive galėjau žindino su Australijos kai 
stebėti du pasaulio konti kuriais papročiais ir po tri-! 
nentus, Aziją ir Afriką. Sue- jų savaičių išvežiojo į dai- 
co kanalo pakrantėse gvve- j bus. Darbų čia yra visokiau- 
na arabai, kurie yra nuplyšę rių ir, rodos, galėtų darbo 
ir atrodo labai purvini, gv- užtekti milionams darbinin 
vena jie kokiose tai būdose.! kų. Gyvenimo standartas 
kurios neturi nei langų nei j čia gana aukštas, o pragy- 
stogo, o vieto je duiii mato , venimas nėra labai bran- 
si tiktai skviė. Plaukiant! gus.
kanalu matėme Egypto poli- Blogiau yra tai, kad čia 
cininkus, kiltie yra apginkkaršta. Pirmą savaitę čia 
luoti šautuvais, bet tokiu turėjome pakelti 110 ir 120 
šautuvus Europoje galima laipsnių F. Europiečiams 
buvo matyti tiktai muziejų-j toks karštis yra neįprastas, 
je. Žiūrint į taip apginkluo•; Dabar čia jau prasidėjo ni
tus Egypto policininkus duo ir oras atvėso, o naktys 
man pasidarė aišku, kodėl jau yra gana šaltos. Todėl 
arabai negalėjo Palestino h’ oras pasidarė visai pake- 
įveikti žydų. liamas ir palengva įprasime

Tris dienas plaukėme j i visas Australijos oro keis 
Raudonąja jura, kuri buvo i tenybes.
rami, kaip ežeras. Plaukiam1 Pagal musų pasirašytą 
ta jura teko matyti labai darbo kontraktą, turime čia 
keistų ir įvairiu žuvų. Per dirbti nurodytą darbą per 2 
plaukę Raudonąją jurą su- metus. Visi ateiviai iš DPi 
stojome Adeno uoste, kinis stovyklų čia turi pereiti per! 
skaitomas karščiausia vieta dvejų metų darbą ir ne-į 
visame pasaulyje. Čia ir vėl žiūrint, kas kokios profesi- 
matėme tuos pačius arabus, jos yra, visi dirba su kastu- 
tik jie daug tamsesni ir, at- vu ar kirka. Tik po dvejų; 
rodo, dar labiau purvini, ne metų kiekvienas galės pasi-j 
gu Port Said uoste. Arabai rinkti sau darbą kur koki
Adene daugiausiai, rodos, 
verčiasi žvejyba, jie mažais 
laivukais plaukioja jura i»- 
gaudo žuvis. Toks, rodos, 

nigų, davė jiems ir pinigų ir,yfa jų svarbiausias pragyve- 
pavedė jiems savo vaikus. • nimo šaltinis.
Dabar patys kunigai pripa-' K Adeno išplaukėme i 
žįsta, kad žmonėms ne vien Indijos vandenyną. Dvi sa 
dividendų nemokėjo, o žmo

ITALIJOS GY
VENTOJAI

svarus. Maistas čia nėra’ Italija ir dabar mielu no- 
brangus ir galima jo pirkti, ru leistų savo žmones kur 
kiek nori. Tik sviestas ir ar nors išvažiuoti, jei butų kur. 
bata čia pagal korteles, o 1948 metais 133,880 italai 
šiAip visko pilna. apleido savo tėvynę, ieško-

Mano geriausi linkėjimai, darni duonos svetur. Iš to 
J. M skaičiaus 80,625 žmonės iš-

-------------- vyko apsigyventi svetur, o
kiti išvyko tik laikiniems 
darbams. Per tuos pat me
tus 28,000 italų grįžo iš už-

-------- sitniu namo.
Italija yra labai tirštai ap

gyventa šalis. Gimimų ten 'lalija jau senai sistema- 
yra gana daug, todėl per- tiškai papildo Prancūzijos 
pildytame krašte žmonė- gyventojų skaičių. Prieš ka- 
“nebesutelpa”. apie 2 milionų italų gyve-

Pernai metais Italijos gy- no Prancūzijoj. Daugumas 
ventoju skaičius p., jų buvo priėmę Prancūzijos 
506,528. Gimimu f-.-i buvo pilietybę ir, paprastai, ant- 
per 1948 metus ’ 0^8,582. o ioj gentkartėj italai jau iš
mirimų buvo 482,054. i ‘e- tautėja. Kai Italijos diktato- 
reitų metų gale ituk.'i gy- rius Mussolinis bandė iš ita- 
veno 45,990,000 žmonių.' ' tų išeivių padaryti Italijos

Italija senai vra žmonių imperializmo "penktąją ko- 
pertekliaus kraštas ir siuntė loną” Prancūzijoj ir kįtuo- 
savo žmones i vis’s pa-au- se kraštuose, tada važiavi- 
lio kraštus, kur tik galėjo, mas į Prancūziją ir į kitus 
Kol J. A. Valstybės buvo at kraštus buvo kiek sumažė- 
viros, čia kasmet atvykdavo jęs.
šimtai tūkstančių italu. Bar Italija ne be pagrindo nu- 
daugiau italu išeiviu keuau- sodo, kad jai daugiau reikia 
davo i Pietų‘Amerikos vals- kolonijų savo gj’ventojų per- 
tybes, kur italai vietomis su- tekliui apgyvendinti, negu 
daro apie trečdali visu gv 1 et kuriai kitai didžiajai 
ventojų. Bet žmonių prie- valstybei. Su tuo sutinka ir 
auglio klausimu erm racijų kai kurios didžiosios valsty- 
neišsprendė, nes ten kas- bės, kurios linksta grąžinti 
met žmonių pmiaugėia no Italijai tas kolonijas, kurias 
pusę miliono. o vietos ir iš- ji buvo įsigijusi iki Mussoli- 
simaitinimo
deja.

Kartais žmonės 
italai per daug

ištekliai nedi nio įsigalėjimo. Pirmon ei
lėn italai galvoja apie Libi- 

a'?>, k:ul ją (Tripolio kraštą) šiauri
nėj Afrikoj.veis’a-i

Bet palyginus gimimu skai- ..... .. , , ,
čius Italijoj ir Anrtkoi . iy.P ?m<>rna, italų_ kolo- 
pasirodvs keistas us!„s,- .ktmą dabar turėjo .s-
Atnerikoi nuošimčiais inr.nt KPr«stį Jungtinu, Tautų set- 
gimsta daugiau žmonių, ne- m35: ku,'s Pos«?z>avo New 
gu Italijoj! Keista? Vienok g’.1,6- įas se.mas i«ise-
faktas vra, kad llaiik.ie !i2!av°- P?»*?’• bet 1 pN 
kiekvienam tūkstančiai 'į<-. !t<>’«nijų klausimo negalėjo 
ventojų išpuola 21 su p£e spręsti. Jis jį audėjo atei- 
gimimų, o Amerikoje—24 ‘
su trečdaliu. Amerika jau
nuo 1941 metų pralenkė ita-l Kad skalbiniai žiemos 
Ii ją gimimu skaičiumi. M ii i- metu neprišaltų prie šniūro, 
mų skaičius Italijoj yra pirm negu juos džiausi, su 
maždaug toks pat. kaip ir skuduru sumirkytu į uksusą 
Amerikoje. nubrauk per šniūrą.

SVEIKINA ROOSEVELTO PERGALĘ

h. i;, t'oo.-: velto sahninKai triukšmingai švenčia jų 
kandidato peroalę papildomuose rinkimuose New 
Yorke. kur bai.-roto jai išrinko mirasio prezidento sū
nų atstovauti juos atstovų rūmuose. Viduryje mato
si pats F. I). Roosevclt Jr._______________ _________

Iiucusio Lietuvos Prezidento 
IiiL KAZIO GRINIAUS

Atsirįminimai ir Mintys
gaus ir kokį moka dirbti. 
Aš gavau darbo Cowra mie
stelyje, kurs turi 6,000 gy
ventojų, dirbu prie gatvių! 
grindimo viename naujai! 
statomame miestelyje, į dar-! 
bą tenka važiuoti 20 mylių 
Musų bosas yra estas, kurs 
jau 24 metus gyvena Aust

Tai yra stora, didelė 300 puslapių smulkaus rašto 
knyga apie lietuvių tautini atgimimą, apie senesnius 
lietuvių vc’kėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę.

Knyga k;'o d i .orr.i, paduoda daug žinių iš musų 
nesenos is’.orijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi
minimų papa r-.irtų a daug linksmų ir Įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoie. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:vaites plaukėme per tą van

nių visą investmentą pražu- denyną ir nematėme jokios ralijoj. Dirbame 8 valandas 
dė. Kunigai su žmonių pini-'žemės, tik dangus ir van 4°. valandų per savaitę. KELEI

635 E. Broauway,
V I S
So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
Švenčia Auksinį Jubilėjų

si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

ŽENKLIUKAS
(Pabaiga) J Čiau atvaryti žmonės, vyrai

—Ar rie geriau butų, jei Į ir moterys, 
iš vakaro darbo ii- kastuvui —Švenčia! — ironiškai 
parūpintų. Tada per porą Į pareiškė buvęs krautuvinin- 
valandu ir apsidirbtų,—pa ,v;
reiškė kažkoks ilgaplaukis 
žmogus, — o dabar lauk ir 
stovėk.

—Kad man rankos nu
džiūtų, jei aš paimsiu kas
tuvą nors i rankas, — šuk
telėjo smulkių prekių par
davėja su perkoline suk
nele.

C. K. ir J- Braze*Brazevičiai

kas. — Geriau susitarti ir 
išsiskirstyti, o ne čia nuga
ras lankstyti. Tikra arklių 
padermė.

—Kur tu čia juos atginei?
—suriko aikštėje stovėjęs ; 
augalotas žmogus, pasirė
męs ant kastuvo.

—O iš kur aš galiu žinot, _ 
kur juos vaiyti. Man pasa- metų ir išaukieję pa\\z-jiną.

Ilgamečiai “Keleivio” angliškai taria Breiz. 
skaif. toai ir rėmėjai, drau- Į. Dabartiniu laiku jie yra 
vai K. ir Julė Braze-Bra- įsikūrę Floridoj, Miami mie- 
ževičiai, išgyvenę santuokoj ste, kur turi nuosavą na-

—Mes žinome, kaip jie kyta čia... i
kastuvus išdavinė ja: atveši —Turbut, jiems ten nebe 
po vieną kastuvą penkiems
žmonėms, ir “gerai”

visi galvoje. Jau trečią par i 
tiją man prisiunčia, o aš ir j 
su šitais velniais nežinau ką! 
daryti. I

—Ką, negi atgal?—klau
sia vadovą.

Tas susiraukė ir nervin
gai pradėjo vaikščioti, nie 
ko neatsakvdamas. Paskui 
išsiėmė kišeninę skepetaitę, 
apsišluostė suprakaitavusią 
savo kaktą ir, kažko pasi-j 
dairės i šalis, neryžtingai1 
mostelėjo skepetaite išilgai 

buvau atvykusi, vadinasi.' gatvės.
ženkliuką turi duoti. Į —Eisime tenai!...

—Taip, taip. bet su jais —Geriau iš vakaro darbo
pamėgink pasiginčyti. Pasa- sugalvotų, — vėl, neišken- 
kys:—iš eilės galėjai dirbti.. tęs, pareiškė ilgaplaukis 

—Kastuvus veža! Grieb- žmogus.
kit, nežiopsokit, — skubiai, —Oi. mes anąkart prisi- 
kažkas šuktelėdamas pa-! kamavome! Žmonių privarė
reiškė. ^--i- - j—v------- j-

Visi metėsi prie vežimo.
Pirmiausia bėgo pardavėja 
su perkeline suknele. Ji pa
gavo už galo šluotos, kurią 
suspėjo pasiimti ir jau laikė

dingą šeimyna, dabar šven-j Drg. Braze-Braževič i u s 
čia auksini jubilėjų. ; labai mėgsta spaudą ir turi

Kai mėsa bus jau minkš
ta, nukelk nuo ugnies, nu-j 
sunk sunką, perkošk ją ir
nugriebk riebalus nuo vir- ___
šaus. Tada iplak miltus ir’................
įvirink ant lėtos ugnelės AUumnimM ir Minty., 
porą minučių, arba iki un- _ parai* buvęs

’Keleivio’ Knygos
MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

parašė buvęs Lietuva* prizedentas
t * Dr. Kazys Grinius. Šioje knygoje telpa daugybe nau-Ka sutnstes. CZpilK ant me-- -fai y,a stora, 3uų puslapių knyga,) jų, labai gražių ir juouiigų 

kurioje buvęs Lietuvos p:e-.iuen;a ■' <ų i
tašo apie lietuvių tautinį atbudimų, uarb 
apie senesnių lamų ve.kėjus ir pa
pasakoja uaug link. nių ir įuomių 
nuotykių is savo patymuų. Tų kuy- 

v 1.1 Le.uviai turėtų pers. aityti. 
aina ................................................ $2.0o

os ir duok karštą valgyt.
?riedui galima duoti bulvių 
u- kitokių daržovių. Turėtų 
užtekti keturiems žmonėms 
pavalgyt. p.Kai

Dar galima gauti “Keleiviu 
Kalendorių 1949 metams

Tai yra i»6 puslapių knyga su jvai

tuonolo-
ir deklamacijų. Visokios temos: 
■ininkiškos revoliucioiiieriskoa.

tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikšviojinianis, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ............ 25c

“ DŽIAN BAMBOS SPYčIAI
lr kitos fonės. Daugiau ^uokų. ne

gu Amerikoj niunšaiuo. Šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Eainbo*

—Na, ir ačiū Dievui, nors 
rankų neteks nupuslėti prie 
tokio darbo.

—Pamažu, ne taip jau 
labai “ačiū Dievui”. Pasa
kys: nedirbai, liksi be ženk
liuko.

Pardavėja piktai nutilo; 
paskui, ti-uputi palaukus pa
reiškė :

—Aš nekalta, jei jie kas
tuvų neturi: o jei aš kartą

C. K. Blaževičius gimė!kelias dideles knygas prili- 
1877 melų vasario 8 d. Šau-įpinęs visokių iškarpų. Jis 
kėnų parapijoj. Šiaulių ap-Į dažnai rašinėja “Keleiviui” 
skritv. Būdamas dar tik 6* ir “Naujienoms.” Be to,

Kiek gerti vandens?—Tū
li sako, kad žmogui būtinai 
reikia 8 stiklų vandens į pa
rą. Kiti teigia, kad užtenka i kailių ...............................'.... 5U centų i Antra pagerinta' laiba. Kaina

ežių. Daktarų leidžiama j TIKRA TEISYBĖ APIE SOCIALIZMO TEORIJA
‘Hygeia” sako, kad šito SOVIETŲ RUSUĄ 
negalima nustatyti. Skystis! , .x i j Arba komunistų diktatūra faktųZlllOgSUS kuliui l’ClkulingHS, Į šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- 
bet jis nebūtinai turi būt! i? ::Visie,ns:i NIHILISTAI 
vanduo. Sriubos, vaisiai,
daržovės, pienas, kava, ar
bata, alus—visa tai yra 
skysčiai ir atstoja vandenį.
Vieniems to reikia mažiau, 
kitiems daugiau.

riais straipsniais ir žiniomis, kurios! spyriai,’’ eiles, pasikalbėjimai, bu- 
visiems ir visada yra naudingos, moristiski straipsniukai ir juokai.•*r.oc.

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

Rusija nesusiatria su kitomis valsty-' ... , .,
beiuis ir kodėl Rusija nenori įsileisti Tragedija trijuose aktuose. \ eik*- 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji' l*s perstato nužudymų caro Alek- 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar sandro 11. Labui puikus ir nesun
yra demokratija, kokie darbininkų i kiai scenoj' perstatomas veikaias. Is 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų’ reikalaujamos 2d > patus. _oc
pragyventi? Dabar rusai sako kad;
Lietuva buk tai yra ""Rlis.^dahs>AR ROMOS POPIEŽIUS YRA

metų vaikas, jis išvyko kar
tu su tėvais Petrapilin ir te
nai užaugo.

Parvažiavęs syki iš Rusi
jos sostinės Žemaitijon, jau
nas Blaževičius susitiko Ju-

tnergingai darbuojasi pa
žangiose organizacijose.

Jubiliatai turi pavyzdin
gai užsiauginę aštuonetą 
vaikų: Vytautą, Zofiją, Jad
vygą, Joną, Aleksandrą, Be
nediktą, Edvardą ir Hen-

1883 metais Allentovvno 
mieste, N. J., rinkimų balo 
tan buvo Įrašytas medinis 
indijonas, stovėjęs prie ta
bako krautuvės, ir žmonės 
išrinko ji taikos teisėju. Me
dinis stabas gavo 7 balsus 
daugiau, negu senasis teisė
jas.

KRISTAUS VIETININKAS?
Parašė kun. 51. Valadka. Knyga 

drąsiai kritikuoja Komos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir laktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus v.e- 
tĮninkąs 224 pusi. Kaina .... $1.25 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar-

lę Piepelaitę. gražią gelton
plaukę. ir ji krito jam i šir-iriką.
di. Prasidėjo romansas irj Vienas sūnūs, Vytautas. 
1899 metų birželio 6 dieną yra rašytojas (plačiau apie 
jiedu susituokė. Taigi atei-i ji parašysime atskirai), 
nančio mėnesio pradžioje Aleksandras yra daktaras,
bus jau 50 metų nuo tos lai
mingos dienos.

Amerikos Chirurgų Kolegi
jos narys. Jis gyvena Rock

Rusai dabar Lietuvą valdu, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos atejtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą, 

puslapių didumo. Kaina 5d centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT? _____

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad; bino įvairius d'ičvusT Dievų" garbini- 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. nlas keitįsb Kodėl? Kokius dievui 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai-' garbįno musų bočiai? Kokias zir.y- 
gio žmogus silpsta .’ Ir delko vienas pjas jįt. buvo įsteigę? Kodėl žmonč* 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas priėjo krikščionybės gadvne? Visus 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk-1 -
raus, draskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi Ūktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ............................................ 15c

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 palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. I»i- 

įstori- delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai- 

Kaina ........................................ $1.00

TU GR|SI TIKRAI.

Kuomet tu išgirsi 
Balsą nuo Baltijos, 
Bešaukianti tau: 
“Sugrižkie čionai”...

Tu tuojau grisi 
Į seną Tėvynę.
Nors nežinosi.
Kas laukia tenai...

Tu nebeklausi.
Kur broliai, tėveliai,
Ar dar gyvena 
Kaimynai seni.

Tu tik skubėsi 
Dieną ir naktį,
Nore tenai butų 
Vien tiktai kapai...

Bet pažins tave 
Tie seni dirvonai,
Nors svetimųjų 
Jie bus nutrempti.

Ir sveikins tave 
Tėviškės kloniai, «
Nore tu sugrįžtum 
Ir tamsioj naktyj.

Ir tuomet visai
Tu negalvosi,
Kokią reiks pakelti 
Tau vargo našta.

O tiktai tada
Tu tikrai žinosi,
Kad tavo tėvynė 
Vėl yra laisva!

Vargo Duktė

KUNIGŲ CELIBATAS 
ši knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja, 
į išaiškinta visa jų bepatysi ‘ 
l ja, jos pasekmės ir doriškas dvasis- 
I kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų nų 
■perskaityti kiekvienas vyras, tėvas nvivivific 
j ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų

moterys, dukterys ir mylimosios ne- Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
papultų į tokią kunigų globą. Para-1 gU Salemono galva. Išaiškinti visokie 
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. 300 puslapių knyga. Kaina .. S1.00 
Kaina ................................................... 25c
ŽEMAITĖS RAŠTAI ,U°ZAS STALINAS
ItJlAUK) KASIAI Arba, kaip Kaukaz0 Razbaininkas

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
kinote, kad ji buvo paprasta kai- vusius draugus. Labai įdomi knyga, 
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, ■ Kaina........................................................’ 25c
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip ...
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. KODĖL AŠ NETIKIU 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti, t niRVA^
Jos apysakos yra tikras gyvenimas. | * _ . ’ „
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet Laisvamanis čia pasako, Rodei Jis
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- negali tikėti. _Pilna_ argumentų, 1 u-
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos, rių nesumuš joks jėzuitas............20c
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
sų gyvenimo būdą ir musų papro-

šita gramatika yra tinkama v,
sla! Kri« ka" nori Kerai lietwi« k?1

; »iai vaiKų pnegiauaų, Kūnas ze- h limbini L-nvo-a ui

Čia,,

Amerikon drg. Braževi- forde, III., turi nuosavą or- 
čius atvvko 19o6 metais, oĮlaivį ir labai mėgsta juo 
po dviejų metų atsiėmė ir: skraidyt. Jisai ketino atskri- 
savo žmoną. Iš pradžios bu- sti ši mėnesį Floridon ir nu- 
vo apsistoję Baitimorėj, bet vežti tėvus į Kenoshą, Wis., 
vėliau persikėlė i Kenosha,'kur susirinks visa šeimyna 
M is., ir čia išgyveno iki pasveikinti juos susilaukus 
1945 metų. Amerikoj savo1 auksinio juįilėjaus. Sveiki- 
pavardę draugai Braževi- nam ir mes juos pasiekus: 
čiai pakeitė į Braze, kurią tokios garbingos sukakties.

tiek ir tiek, o darbo nerado-i 
me jokio. Apvaikščiojome' 
visas aikštes, geležinkelio į 
stoti, laivų prieplauką, o 
darbo nėr, taip nėr. Iki šeš
tos valandos pravaikščiojo- 

nalv’dovasmp_ Ggraį. kad 
geras pasitaikė, — vis dėlto 
ženklelius išdavė.

o;---...... —Ko gi jus valkiojatėsĮ
kiai prispaustų žmonių bai- iki dvyliktos valandos, lyg’ 
sai. ‘ mieguistos musės! — sušu

ko kažkoks karys, smagiai

vanbnKZj Vita 
* MiJnvrev rtlVU II1V ICIkV.

Ore sumirgėjo šluotos, 
rankos ir kastuvai. Buvo 
girdėt tik prie vežimo smar-

—Ką jus, ar sukvailėjot? 
Ei, boba, ką tu čia? Apsėdo 
tave, ar ką jau! Ranką iš
suksi,— rėkė pardavėjai.

Milicininkas, iš užpakalio 
pagriebęs dvi moteris už 
drabužių, traukė atgal 
kalbėjo:

—Palaukit, palaukit, su 
spėsit.

ir

pro šąli ant arklio pra jodą-• 
mas, kaip jodinėja dvaro 
užvaizdą, laukų darbus ap 
žiūrinėdamas. — Sau vietos 
niekur nerandate?

—Ką gi veiksi, jeigu iš vi
sur veja, — piktai atsakė 
vadovas!

—Galva, turbut, visiškai
—Visai žmonės pasiuto! nebedirba, už tai jus ir veio- 

Kažkas dar apie tuos kalio- ja. Sukit atgal! Eina, tylė-
šus vėptelėjo. Nei jų yra, 
nei bus. Tikra kankynė. Už 
pabaudą tur būt.

darni, tartum skenduoliai... 
—Ot, šitam jeigu pakliu-Į

tume, tikriausiai dainuoti
Kareiviška miline apsivii-,priverstų, — pareiškė buvęs! 

kusi ir nusiskutusį žmogų 
minia tuoj išvertė iš kojų ir 
jis, kad nebūtų žmonių su
tryptas, palindo po vežimu.!

—Taip jam, šėtonui, ir' 
reikia. Pamokslų tenesako,
—piktai pasidžiaugė kažkas 
iš minios.

Smulkių prekių pardavėja 
atkariavo šluotą, o kita mo
teris, dėl šluotos su ja karia
vusi ir persinlėšusi sau ran-l 
ką. už vežimo stovėdama) 
grasė kumštimi pardavėjai 
ir rėkė:
_ —Aš tau parodysiu, kaip 
iš rankų traukti, bjaurybe 
tu. Visai pasiuto, gatava ir 
ranka? nutraukti.

—O tu negriebk anksčiau 
už kitus. Viena nori viską 
sučiupti. Ne tau vienai at
vežta.

—Žengte-e-e... marš!
—Ot, ir matuok žings

niais gatvę, — tarė kažkoks 
kaminkretis, turėdamas už, 
nugaros šluotelę. — Ketu- 
riasdešimts metų prigyve
nau, trejetą vaikų turiu.

Pažygiavę 15 minučių, 
vėl sustojo prie aikštės.

—Ką, vėl sustojo?

TARP TARDYMŲ

Mrs. Sydney Rutledge 
skaito knygą teismo per
traukoje. Teisme ji buvo la
bai ilgai apklausinėjama. Ji 
liudijo, kad tūlas Byron 
Hattman ją suviliojo ir per- 

.sekiojo, o jos vyras dėlto tą 
—Atvykome Į vietą. Bet, Hattman užmušė. Dabar ei- 

turbut, vėl kažkas negerai. • na Dr. Rutledge byla ir abu- 
Nuėjo klausti. . Įdu, vyras ir žmona, duoda

Visi žiurėjo į aikštę, ku- panašius parodymus. Byla 
rią, šnekučiuodami ir juo*'eina Cedar Rapids, Ia,, teis- 
kaudami, šlavė kiti, ankstinę.

krautuvininkas. — Iš tų, 
pačių..., turbut. kilęs, kaip 
žinai...

—Kaip gi. "ir sugrąžino”

—Šaligatviu dabar gali
ma eiti?

—Galima...
—0 ženkliuką ar prie

—pasityčiodamas sumurmė-: krutinės prisisegti, ar ką su 
jo vadovas, kai karys jau juo daryti? — klausė neš- 
buvo dingęs už gatvės ker- čioji moteris.
tės. Ir nuvedė žmones toliau, 
pirmyn.

—Tai jūsų pačių reikalas. 
Visi būriais skirstėsi na-

Pamatęs kryžgatvio ker- mo, prisisegę ženkliukus 
tėj sugriautą namą, jis su- sau ant krūtinių, ir su panie-Į 
stojo ir paliepė: ' jka žiurėjo Į sutiktuosius pra-

—Tąsyki: plytas prie tvo- eivius, kurie buvo be ženk- 
ros ir užpildinėkit duobes. į liukų.
Tik vikriau, nes, jeigu iki! —Vis špaceruoja, ranke- 
trečios valandos nebaigsit, les supuslinti bijo, — pa- 
—ženkliukų neišduosiu. reiškė pardavėja.—Ir ko sų;

jais ceremonijasi? Gaudytų 
juos, stačiai gatvėje, ir siųs—Dėkui Dievui! Paga

liau darbo susiradome.
—Taip. bukime dėkingi, 

kad šis nameliūkštis subyrė
jo. Jei ne. tai iki vakaro 
pravaikščiotumėm.

\ isi karštai ėmėsi darbo. 
Vienas kasė kastuvu, o pen
ki stovėjo už jo eilėje ir kas 
minutė jam rėkė:

—Lžteks jau tau, ar dari 
neprisidirbai?

—Jau kai pripuolė, tai jo i 
neatitrauksi. Senelei duokit 
padirbėti, pagerbkit seną, 
žmogų...

O praeiviai, pašiepdami,!
kalbėjo:

Ot, kad dirba! Išsijuosę... 
Na. ir gyvulėliai!

Kai darbas buvo baigtas, 
pradėjo dalinti ženkliukus 
Paaiškėjo, kad senelei trūk
sta ženkliuko. Visiems, mat, 
neužteko.

—Kam tau ženkliuko, jei 
tau per 60 metų. Galėjai vi
sai neateiti

tų Į darbus...
O senutė, užpakaly, sku-j

bėjo ir murmėjo*:
—Tikrai, galva sukasi, ir

tiek. Nieko negaliu suprasti. 
Iš rusų kalbos vertė 
K. Jonely'nas.

V ALGI Al
Avienos Kinkos (Shanks).

4 avies kinkos.
Puodukas uksuso.
Skliautelė česnako.
2 šaukštukai druskos.
2 šaukštai cukraus, 
žiupsnys cinamono.
Žiupsnvs gvazdikėliu, 
žiupsnys pipiru.
Lapelis.
4 šaukštai riebalų (nuo bul

jono).
4 šaukštai miltų.
2 puodukai buljono, 
šaukštukas Worcestershire

soso.
Sudėk kinkas į didelįkinkas. į

—Viešpatie Dieve, juk jus puodą, įdėk sutrintą česna- 
mane užrašėt. Va, gi, visi -ką, uždenk ir duok pasto- 
matė. įvėt 4 valandas, retkarčiais

—Nėra ir negalima, tau 'apverčiant. Po 4 valandų, 
nereikia. Supratai? Visi Der sudėk druską, cukrų,
50 metų amžiaus turintieji 
nuo viešųjų darbų atleidžia
mi. O tau kiek? 

—Septyniasdešimt pirmi. 
—Pasiuto senė, atplum- 

pino.
—Galva sukas, nieko ne

suprantu, — ištarė senelė.

cina
moną, gvazdikėlius, pipirus, 
sutrintą lapelį ir Worcester- 
shire sosą. Užpilk verdan
čiu vandeniu, kad viską ap
semtų, ir virink ant lėtos 
ugnies iki mėsa pasidarys 
minkšta — apie valandą ir 
pusę.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
I aug kas iš lietuviško jaunimo nori 
t nkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žino ji-

bą išmokti. Didelė knyga, 144 pu:i 
Kaina tik ........................................maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks

las Žemaitės karta su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- LYTIŠKOS LIGOS 
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- , , . .. „ z,
-o. Tai didelė knyga, 128 puslapių, _ Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Paraše 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kainą ........................................ 50c'

TAVO KELIAS Į

llP -Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina ____ 25c

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1, SOCIALIZMĄ 

Neužsitikintis Vyra; (2> Žydinti Gi-j parašė L. Blumas. Trumpas ir ali

JI GRIŽO

Chicagietė Vlasta Adelė 
Vraz išsėdėjo čechoslovaki- 
jos kalėjime vieną savaitę, 
kaipo “šnipė”. Paskui bolše
vikai ją paleido iš kalėjimo 
ir ji dabar grįžo Amerikon. 
Ta moteris vadovavo Čecho- 
slovakijos pagalbos komite
tui ir per jos rankas perėjo 
keli milionai dolerių pagal
bus čechams.

kus socializmo aiškinimas............25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

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
laibai įdomi knygute šituo svarbiu 

klausiniu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
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

636 Broadway, 
So. Boston 27. Mass.

na; (3> Klaida; (4) Korekta. «Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius prietaras, burtus ir tt. 15c

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

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

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

žmonės kuria per amžius ? Sį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so- 1 ‘‘Keleivi* ” 
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- ’
sky. Kaina ........................................ 10c

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\ 
ga užrašiau jai “Keleivį.” ’
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis1 — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

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

Keleivit
636 E. Broadway, Sa. Boston 27,

%



Xo. 21. Gegužės 23 a., 1949 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Septintas

ils Plataus Pasaulio
Skaitytojų Balsaii kit grūdą, sodinkit diegą ir, 

pinkit sau naują lizdelį —
kol gyvi busit neužmirškit, ---------
kad esat lietuviai. Mes lau- Gerbiama redakcija’. Pli
kiam daugiau musų brolių sįunčiu 3 dol. už laikrašti, 
ir sesių atvykstant. 50c. už kalendorių ir 50c.

A. Jenkins Tėvui ant batų. Su pagarba 
------------ i A. P. Davis

Likierių Pramonė Aiuanee, o.

. O tipo kraują, nes kitaip 
i reakcija yra stiprus karštis 
Į ii* kitokie negalavimai.

Patartina, kad kiekvienas 
’ žmogus žinotų, kokio tipo 
i jo kraujas yra. Tas žinoji-Graikijos Karas

Maskva siūlė “keturiems Belgijos parlamentas pra-i mas, reikalui ištikus, nelai- 
eitą savaitę buvo paleistas mei įvykus ar šiaip skubia- 
ir paskelbti nauji rinkimai,1, me reikale, gali sutaupyti 
kurie įvyks birželio 26 d. laiko ir gali kartais išgelbė- 
Svarbiausias klausimas rin
kimuose bus, ar leisti pava
rytam iš sosto karaliui griž-

did lesiems” pasitarti apie 
Graikijos karo likvidavimą. 
Amerika ir Anglija pranešė 
Rusijai, kad užtenka Mask
vos įsakymo Balkanų nykš
tukams ir karas Graikijoj

Belgijos Parlamentas

baigsis. Graikijos karas yra ti į sostą. Katalikai stoja u
Rusijos kurstomas, todėl 
Rusija jį ir turi baigti.

karaliaus grąžinimą, sociali
stai jam griežtai priešingi.

Socialistų Internacionale
Internacionalinė socialis

tų konferencija, kuri posė
džiavo Baarne, Olandijoje, 
nutarė pašalinti iš tarptauti
nės socialistų organizacijos

* Italijo; 
listus,

s “kairiuosius” sočia 
vadovaujamus P. 

Nenni. Internacionalas kvie
čia visus Italijos socialistus 
susijungti Į vieną stiprią 
partiją ir atsikratyti nuo 
bendradarbiavimo su komu
nistais.

Vokiečių Konstitucija
Vakarų valstybės patvirti

no vakarinės Vokietijos 
konstituciją, o praeitą sa
vaitę ir 11 vokiečių valsty
bių, kurios dėsis į vakarinę 
Vokietiją, Bonn mieste pri
imtą konstituciją ratifikavo. 
Bonnos konstitucija numato 
tvarkyti Vokietiją federali- 
niais pagrindais.

Franko Nepatenkintas
Generolas Franko Ispani

joje, atidarydama^ vienos 
partijos “parlamentą”, sa
kė, kad Vakarų valstybės 
užleidžia Maskvai didžiąją

ti ir gyvybę.
Velionis Antanas Lukaus- 

kas bus ne be reikalo miręs 
dėl tos klaidos, jei lietuviai, 
iš jo atsitikimo pasimokytų. 
Linkėčiau, kad musų nelai
mė apsaugotų vieno ar kito 
lietuvio gyvybę.

Velionies paskutiniai žo
džiai buvo, kad kol žmogus 
supranti viską ir kol spėji: 
savo žinojimu pasinaudoti j 
ar jį kitam perduoti, laikas į 
užklumpa ir reikia trauktis 
iš gyvenimo...

Velionis mirė sulaukęs 68 
metų amžiaus. Jis buvo gi
męs 1881 metais kovo 15 d. 
ir mirė 1949 m. balandžio 
24 d. Jis priklausė prie 
Waukegano Laisvės Mylėto-į 
jų Draugijos ir prie Chica-į 
gos Lietuvių Draugijos.

Duktė Alice Petkus

MONTREAL, CANADAEuropos dalį. Franko sakė, 
kad Amerikos patarimas Is
panijai “liberalizuoti rėži .j Pranešu giminėms ir pa
mą” nėra reikalingas, nes 
ispanu rėžimas esąs visiškai 
geras.

Anglijos Darbiečiai
Anglijos Darbo partija iš

metė iš savo eilių du parla
mento narius, Konni Zilia- 
cus ir Leslie Solley. Jie pa
šalinti iš partijos dėl nesi
laikymo partinės disciplinos 
ir dėl “bendrakaleiviškų” 
talkininką v i m ų komunis
tams.

Sovietų Lakūnas
Korėjos Saugumas Į Švediją atskrido vienas

Pietinės Korėjos vyriau-;rusų kariškas lakūnas ir nu- 
sybė vėl perspėjo Ameriką, sileido Švedijoje. Lakūnas 
kad rusai šiaurinėj Korėjoj sakė pabėgęs iš Rygos, kur 
turi apginklavę stiprias ar- jo dalis stovėjo. Lakūno pa
jui jas, kurios bet kada gali varde neskelbiama, bet šve- 
įsiveržti Į pietinę Korėją, dai jo neišduos Rusijai ir 
Sako, rusai ir dabar siunčia Rusijos atstovai nebuvo net 
daug ginklų į šiaurinę Ko- prileidžiami lakūną apklau- 
rėją. ! sinėti.

KorespondencijoS

žįstamiems, kad š. m. gegu
žės mėn. 6 d., sulaukusi 72 
metų amžiaus, po ilgos ir 
sunkios penkių metų ligos 
mirė mano mylima žmona 
ir musų motutė Ona Rage- 
nevičiutė - Gručkunienė. Gi- 

!, muši Lietuvoje, Vaitų km. 
Kanadoje išgyvenusi 42 me
tus. Paliko nuliudime vyrą 
Jokūbą, du sūnūs, Juozą ir 
Praną ir dukterį Oną. 

Padėka
Nuoširdžiausią padėką rei

škiame giminėms, kaimy
nams ir pažįstamiems, kurie 
taip nenuilstamai lankė ma-

WAUKEGAN, ILL.

Dėl Kitos Rūšies Kraujo

BLOKADOS NUĖMIMO VAISIAI

Nuėmus blokadą, i Berlyną jau nuvežama visokių 
vaisių, kurių pii-rna mieste visiškai nebuvo. Čia ma
tyti, kaip prie vieno sandėlio miesto komisijos nariai 
meta į jauniklių minią orenčius, o vaikai išskėstomis 
rankomis tyko vaisius pagauti.

Gerbiami Tamstos! At-
_ . .. _ siunčiu 6 dolerius ii‘ tegulne paima išgenančių zmo- mane la*ku

mų (uz degtinę n. ahj)1 ne , Su done
mažiau, kaip 9 bilionus ir

Per metus likierių pramo-'

, 500 milionų dolerių. Ką iš 
tų pinigų ta pramonė grąži

John Miltas
Daggett, Mich.

ną žmonėms:
Į Likierių pramonė sumoka1 , Cįa 4 dol Bus
visokių mokesčių valstijoms, įalendori puįrublis Tėvui 
miestams ir federalinei va - tabak* p 3 <)u] 

džiai 3 bilionus ir 500 mi- , . plenumeralą metams.
nonų dolerių. i»U0 milionų vj £ velijan\ų visam 
dolerių pramone sumoka R , ivfo jtabuiJ

Gerbiami Keleivio Leide

Iš Vermonto Padangės
Pirmosios Kregždės Jau Atskrido — Gubernatoriaus Gib 
šono Komisija Juos Pasitiko — Lietuvių Vardas Nuskam 
bėjo Žaliųjų Kalnų Viršūnėmis.

Gegužės 16 d., 5 vai. ryto, nai dirbom Vokietijoj prie

darbininkams ir už perka-! 
mas žaliavas, o 6 bilionai! 
dolerių lieka tos pramonės ( 
savininkų ir skirstytojų ran- 
koše...

Bet tai nėra visa likierių'
pramonės “skola” visuome-1 „ . , .• i-. , x- i c* r x I Paieškau dėdžių, \ incento ir Stanį*nei. Pagal National Safetv. siovo Mažrimų. Pirmas gyvena West-
Councif’ apskaičiavimą per ! antras Chicagoj, bet adresą

, . r. ., , 'neturiu. Prašau dėdžių atsisaukt!,nai metais Amerikos kellUO- arba kas apie juos žinote, malonėkit 
se dėl girto važiavimo žuvo'
ne mažiau, kaip 8 tukstan-i Zenonas Mažrimas,
čiai žmonių. Su tų žmonių! ®°x 201’ lirnmms« Ont-> <-anada. 
mirtimi susiję materialiniai
nuostoliai apskaičiuoj a m i 

1 apie 300 milionų dolerių.
Įstatymai visur draudžia 

pardavinėti svaiginamus gė
rimus įsigėrusiems žmo
nėms. Bet pagal F.B.I. pra
nešimą pernai metais buvo 
areštuoti 1,216,000 žmonių1

John F. Ditkus
Kenosha, Wis.

PAIEŠKOJIMAI

MEDLEVA Ž1EVIES
Medleva yra vienas 
geriausiu gyduolių 
nuo užsisenėjusiu 
vidurių užkietėji
mo. geriant daug 
ar mažai, ji nepa
kenkia sveikatai, ji 
lengvai liuos u o j a

reau) prezidentas, ir jo randasi — pakartojo klau 
žmona Mrs. Packard; Mrs. sėjas.

į „ - _ . - - .prašė ŠV, mišias ir laidotu _ _ _________ _ ,___te (anemija). Is dvejų kartųjęin fQ?ri cVoUi;”«; reiguota apgyvendinti įsvie-• prievarta isgaoeno į giiumą
tintus lietuvius; Čarli Leach’ Rusijos kur nors prievartos 
iš St. Albans, Wesley Mil-i darbams, jei dar gyvi.

Essex Junction, Vt., išlipo iš taisymo kelių ir gelžkelių ii; už girtumą Tiek žmonių ... , , u-
traukinio du išvietinti lietu- šiaip dirbom visokius dar-i areštuota už girtumą 1,639 Vldunus’ stabdo 2ahos s au 
viai, Adolfas Luiza, 28 me- bus it vergai be jokio atly- miestuose. Jei pridėti visa
tų ir Kostas Jonikas, 31 m. ginimo. Po tam atsidūrėm 
Juodu čia pasitiko gub. Gib- DP lageryje. Bremerhaven, 
šono specialiai skirta komi- Vokietijoj, balandžio 27 d. 
sija, susidedanti iš Arthur galų gale apleidom tą paš- 
Packard, kom. pirmininkas i kudną vietą — paaiškino 
ir šios valstijos Ūkininkų Luiza.
Susivienijimo (Farm Bu- —Kur jus tėvai dabar

no a. a. žmoną ir musų ma 
mvte ios šermenų metu uv- "irs- račiumi; .urs..sėjas.mLŽ L V učL,,. Buttnck, specialiai Įpa- —Mes nežinom,

te (anemijaj. įs avėju Kanų yi di . skaitlingai
jam buvo perlietas kraujas * f
ir jis jautėsi visai gerai. Pa- ■ • J 1 Hvietą.Perliejimo Mirė Antanas skutinį kartą, kada jam bu 

Lukauskas vo perlietas kraujas, pasitai-
Senas “Keleivio” skaitv- kė, kad jo daktaras nebuvo 

tojas, Antanas Lukauskas, mieste ir buvo pašauktas 
mirė čia balandžio 24 d. kitas gydytojas. Pasekmėje 
8:30 vai. iš rvto ir palaido--Įvyko taip, kad jam buvo 
tas balandžio 27 d. The 1 perlietas kito tipo kraujas ir 
North Shore Garden of Me-lP© to ligonis pradėjo labai mui 
mories kapuose. karščiuoti, temperatūra pa-

„ . siekė 107 laipsnių ir sveika-
\ elionis paliko liūdesyje ta neišlaikė. 

žmoną Mariją Lukauskiene,
Velionis turėjo vadinamą 

O tipo kraują. To kraujo
sūnų Antaną ir dukterį Ali
ce Petkus.

Velionis Waukegane išgy
veno 42 metus, o prieš tai 
gyveno Philadelphijoj, kur

j imą ir priduoda kunui gyvumo 
ir skaistumo. Vienas puodukas 
verdančio vandenio ir vienas 
šaukštukas sutrintos Medlevos 
žievių, gerk kada atšals. Med-

me krašte, visuose miestuo
se ir kaimuose areštuotus, 
tai gausis daug didesnis 

1 skaičius. Kiek
nuosavybei pridaro girti, |I0# 10 unciju. 
žmones, tikro apskaiciavi- Trukžolių šaknis vaistas nuo 
mo nėra, bet spėjama, kad, patrūkimo, po krutinę skaude- 
pasigėrę žmonės per metus j diegIių atko-

nuostolių , jevos įįeVgg $1.50 svaras, o už

P^arę nuostohų P110 50 iki i sėjimą, verčia prakaituot. Trūk
rusai juos 500 milionų dolerių.

Taip pat nuoširdžiai dė- uk.inLPka?’ įš 'Jefferson- —Kaip jaučiatės čia atvy- 
.jame visiems, šiuo skau- \llle, slų zwlzlų autM'lus kę Amerikon?kojame visiems, šiuo skau 

džiu metu pareiškus mums 
užuojautos, žodžiu ir raštu

A. J.

ir taip gausiai prisiuntus 128, kurie jau kelionėje ir 
vainikų a. a. mano žmonos kurių laukiame šiomis die- 

l ir musų motutės pagerbi- nomis atvykstant. Luiza su 
Gručkunų Šeima Joniku atvyko per Nevv Or-

. ---------- leans, La. ir todėl turėjo il-
LIETUVOS KONSULATO goką kelionę ne vien laivu, 

IEŠKOMI ASMENYS ! o taip jau ir traukiniu; at- 
--------- rodė išvarginti ir pailsę, bet

Šiedu vra pirmutiniai iš plausimą atsakyti, mes jau
čiamės lyg sapne, sunku įsi
vaizduoti, kad esame laisvi,

Dėl girtavimo visas ūkis: 

kasmet netenka 300 milio-! 
nų darbo dienų, nes dėl pa
sigėrimo ir pagiriavimosi 
daugelis darbininkų neatei- 

Nei nežinom, kaip šį na į darbą, o dėl “pagirių

; žolių svaras $3.00, o už $1.00 5
uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

žmonės gali duoti savo krau kaimo, Tauragės ap.
Armonas Mikas iš Judpetrių gj pasirodė gana gerai vpač

ją bet kokiam ligoniui be 
jokių blogų pasekmių, bet

jis buvo apsigyveni iš Lie-: ž™?nės „su ‘ok>“ k[auJu,ne‘

Bakstis - Tamošauskaitė Ona 
iš Erslos km., Mosėdžio vai.

Eidukienė - Padvelskaitė Ur-

iį klausimus atsakinėjo tin
kamai, sąmoningai ir pada
rė labai gerą Įspūdį į komi
siją. Vietos spauda gana

tuvos Viena velionies se- £ali . Priimti kitokio tipo'šu’ė iš Karalglieslio km., Paje-i plačiai, reikšmingai ir visai X dar ir daUr fe "*> Ypatingai ap^ėė ne tik
Lietuvoje, Anelė Krusunie-1 Kaip žinoma, žmonės tu-Į ’ ' . a^onaį . i apie šiuodu lietuvius, o taip-
nė, bet iš jos jokių žinių ve-Įri keturių tipų ar, rūšių vj^art,s Pranas’ «■ gi apie Lietuvą ir jos nelai-
lionis nebegavo nuo karo kraują. Vieni turi vadinamą 
laiko. j A kraują, kiti B, dar kiti tu-

Antanas Lukauskas jau | ri AB ir paskutinė, naujai 
17 mėnesių sirgaliojo. Prieš atrasta kraujo rūšis yadina- 
17 mėnesiu jį buvo ištikęs ma 0 tipo krauju, šitos pa- 
smugis ir jis niekada po to;skirtinės nišies kraujo žmo- 
nebepasitaisė, o paskui jis: nės, jei jiems perliejamas 
buvo apsirgęs mažakraujys-1 kraujas, turi būtinai gauti

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

prie darbų dažnai padaro
ma daug nuostolių. Bendrai, 
pramonė dėl girtavimo turi 
apie bilioną dolerių nuosto-

Didžiausia ir Turtingiaaaia 
Organizacija

TURTAS SIEKIA VIRS
Savo nariams ligoje pašalpą ir ponirtioių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi viiuoae didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu Ir priraiyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 W. 301h St, Yotk 1, K. Y.

Iravičiutė Amale.
Jankauskas Stasys.
Janukaitis Nikodemas ir Ona, 

iš Jasiškių km., Bagaslaviškiu 
valsč.

Jurdonas Antanas iš Skuodo 
miesto.

Karanauskas Bronė.
Karasiejutės Elena ir Stefa- 

nė iš Senųjų Trakų, išvyko iš 
Vilkaviškio.

K u nejus Vincas iš Pastarinių 
km., Vyšniavos vai.

Martinaitis, sūnus ir dukte
rys Juozapo Martinaičio ir Mar
tinaitienės - Mikalauskaitės.

mingą likimų. Todėl ir sa 
kau, kad lietuviu ir Lietuvos, x 
vardas, veikiausia pirmu tu\°,> .mus2£ ^yų 
syk čia nuskambėjo “Žalių- t0Je^iais- Bioliai 
jų Kalnų” viršūnėmis, nes

per dešimtį metų baimės _ 
slėgti; Jau nustojom vilties, Hų^per metus, 
kad kur nors šio pasaulio
kamputy tikrenybėje dar 
yra laisvė. Mes visai nesiti- 
kėjom, kad jus gerieji žmo- Sa” visuomenei, 
nės čia mus sutiksite ir ištie- rr^v:”- -i—Jo
site pagelbos ranką. Mes 
neturim žodžių išreikšti, 
kaip laimingi esam čia, A- 
merikoj, su jumis! Sunku, 
labai sunku mums patiems 
Įtikėti, kad šitas vaizdas yra 
tikra realybė — paaiškino 
drg. Joniką.

Tai buvo jausmingas ir 
širdingas susitikimas su Lie- 

žemės ar-

NUO UŽSISENĖJUSIU, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jtoJeigu viską sudėlioti, tai negali ramiai sėdėti ir naktim 

tik tada bus matyti kiek li-;£.^"7, 
kierių pramonė yra skolin-it< niežėjimą ir spaudėjimą

atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGULO Ointment. Jų gydomo*ToklUS skaičius apie likie- ypatybės palengvina jūsų skaudėj!* 

rių pramonę paduoda Ame-
l’ican Businessmen s Re-: nudegimų. Jos taipgi pašalijia nie- 
search Foundation. Š G l’K03 vadinamos PSORIASI8L

o. Tgjpjęj pašalina perštėjimą ligos 
1 vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var-

--------------- toti nuo džmstančios ir snakilMM*
Paieškau moteries arba merginos odos. Jos yra geros gy-

apsivedimo tikslu, arba už darbinin- ; duolės nuo visų išvirši- 
kę, kuri myli dirbti prie biznio. Turi ; nių odos ligų. LEGU- 
but nesenesnė kaip Z5 metų. (23) I I-O Ointment suteiks

.1. T. Maloney, jums pagelbą nuo nu
li. D. 1, Box 269, Pitcairn, Pa. i vargusių, perštamų ir 

niežiančių kojų. I^gulo

APSIVEOIMAI

Našlė moteris paieško gyvenimui lietuviai i <lrau>to nuo W iki 60 metų amžiaus.
’ I Gali būt našlys ar suaugęs vaikinas,____  i L,an r>ut nasivs aV dl \ kit naują vagą, arklt;tik ne gyvanašlis

kmMa&SiIo tUV0i’ musu na,”US S"naik!’
Meškauskattė Jadzė iš Kedai 

nių ap.

tuo vardb musu valstija Amerikos laisvą žemelę. i
siems žinoma.

Klausimus davė kom. pir
mininkas A. Packard, verti
mą darė A. Jenkins.

—Kokios jus tautybės, 
kur jus gimtinė, namai, iš 
kur avykote ir kaip ilgai tru
ko kelionė?

—Mes abu esam lietuviai, 
gimę ir užaugę ant ūkės Lie

Ointment yra parduo
damas po 75c., 51.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 

ir ne girtuoklis. Chicagoje ir apylinkėse

Mickevičienė Domicėlė iš Zu- 
biškių km., Upytės par., ir vai-

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y-

FARMA PARDAVIMUI 
Parsiduoda 186 akrų farma, prie 

kieto kelio, 3 mylios nuo miesto, tro
besiai, elektra, paktas pristatomas, 
mokyklos basas sustoja prie pat du- 

. Daugiau žinių suteiksiu laiiku
okit:

Mrs. Z. Adam*,
Whitney Point, N. Y,

m 
Adresuol

no Stalino huliganai (hood- 
Iums), o kas beliko viskąį 
dabaigė Hitlerio gengste-,
riai. Laike karo mes versti-

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja I^ida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS 514.00. 

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D ,PILKA 

546 E. Broadtray 
South Boston 27,

duoniu tik į rim 
• tus laiškus. Rašykit šiuo adresu:

E. Ūkininkė, (22)
636 Kroadway, So. Boston, Mass.

orderį j: f 16-0)
LEGULO. I»ept. 2. 

4847 W. 14th Street,
CICERO 5*. ILL.

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA?
Inkstai pašalina iš organizmo nigštis ir nereika
lingą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga mate
rija lieka kūne ir jūsų kraujuje. Jei turite sunku
mo nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei 
galva svaigsta, nugarą skauda, jaučiate nuovargi, 
jei jūsų paakiai patinę vartokit

ŽOLIŲ .ARBATA SANITAS No. 101 
51.10 su persiuntimu. Musų žolių arbata 

daryta remiantis ilgų metų paty-
Kaina 51.10 su 
yra ekspertų su„ . 
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės )

SANITAS HERBS
1125 Chieago 22, ln-^29)

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Piiipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Cia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, liet 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, Mass.
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Vietines Žinios
REDAKCIJOJ LANKĖSI LIETUVIŲ PILIEČIŲ 

PROFESORIUS IG. i DRAUGIJA NUTARĖ
KONČIUS | PIRKTI NAMĄ__

Praeitą šeštadieni musu South Bostono Lietuviu 
redakcijoj lankėsi buvęs Piliečių Draugija praeitą 
Kauno universiteto profeso- ketvirtadieni narių susirin- 
rius Ignas Končius su savo kime nutarė naują namą 
sunu Liudu. Kartu su jais nestatyti, bet nupirkti South 
buvo atvykęs Simonas Joku-, Boston Savings Banko na- 
bauskas ir profesorius su- ma prie E ir Broadvay.bauskas ir profesor 
nūs Vytautas, kurs jau virš

prie
Bankas savo namą parduo-

metų gyvena Bostone. Pro- da todėl, kad statosi naują.
Namas yra keturių aukštų, 
su keliomis svetainėmis, 
tarp kitko tame name buvo 

apsigyventi Bostone per ilgą laiką masonų ložos 
sunu. T remtyje buveinė.

fesorius atvyko Amerikon 
praeitą trečiadienĮ.

Prof. Končius mano šiuo 
tarpu
pas savo

KELEIVIS, SO BOSTON

biDZIKAUSKAS PAS GUBERNATORIŲ

r:- 1-Kaiiės* i derinę. adv. Jonas Grigalius, Massachusetts valstijos gubernatorius Dever, Littuvos garbes“ 
las adv. A. C . >hallna ir ministras Vacys Sidzikaukas.

N ANGLIJOS PRANCU- j PIRMAS ŠIO PAVASA- Į
ZAI MINI ŠIMTMETI RIO PIKNIMAS
Ateinanti šeštadieni ir Įvyksta ateinanti sekma- 

sekmadieni Naujosios Ang- dieni, gegužės 29 d. Chaun- 
lijos prancūzai turės savo cy parke, Westboro, AIass.> 
kongresą, paminėjimui šim- Pikniką rengia Lietuvai 
to metų nuo pirmųjų pran- Remti Draugijos centras.' 
cuzų organizacijų Įsikūrimo Pikniko vieta yra prie gra-1 
Naujojoj Anglijoj. Kongre- žaus ežero, o didžiulė deng- 
są sveikins senatorius Hen- ta salė užtikrina ramų pik- 
ry Cabot Lodge prancūzų nikavimą dargi, jei oras ir 
kalboje. Į nebūtų visai geras.

Prancūzų draugijų pirmi- Piknike bus dainų ir ge- 
ninkas, Renė Brassard, to ras orkestras, o organizato- 
kongreso proga sako, kad riai pasirūpino visokiomis 
Naujojoj Anglijoj ir Nevv kitokiomis prašmatnybėmis. 
Yorko valstijoje gyvena Iš So. Bostopo eis tiesiai 
apie vieną milioną prancūzų i pikniką busai, 1 valandą 
kilmės žmonių, ateivių iš [nuo Lietuvių svetainės, E ir 
prancūziškos Kanados. Zy- Silver gatvių kampas. Rep. 
miausios prancūzų koloni-'

APSIDRAUSK NUO Lb 
GOS IR NELAIMĖS 

Už $12 per metus gausi Ii* 
goję $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės Į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

prof. Končius kuri laiką va- Derybos dėl namo pirki- 
dovavo Tremtinių T. Bend- mo vedamos ir jei jos bus 
ruomenei. Lietuvoje prof. sėkmingai baigtos, tai South 
Končius buvo žinomas ne i Bostono lietuviai turės gra- 
tiktai kaipo pedagogas, bet žų namą savo klubui ir mi-j 
ir žurnalistas, autorius kelių tingams. Namo kaina, kiek 
knygrų ir vadovėlių. Jis daž- girdėti, busianti tarp 70 ir 
nai bendradarbiavo “Kultu- 80 tūkstančių dolerių, bet 
ros” žurnale ir yra suran- dėl kainos dar tebeina de- 
kiojęs daug musų liaudies rybos.
meno dirbinių, Įdomesnių L. P. Draugijos nariai bu-
senovinių baldų 
nuotraukų.

ir pastatų vo visi tos nuomonės, kad 
nupirkti namą atsieitų pi
giau. negu statyti naują. 
Banko namas, sako, esąs vi
sai dar drūtas ir kiek per- 

visai tiktų klubui 
Narys

IŠ LIETUVAI REMTI 
DRAUGIJOS VEIKIMO 
Gegužės 15 d. Lietuvai

Remti Draugijos Worceste- 
rio skyrius turėjo gegužinę 
L. U. Klubo vasarnamyje. 
Dalyvavo gražus būrys pub
likos. Buvo daug svečių ir iš 
Bostono.

Aukštosios Mokyklos Prieš 
Diskriminaciją

Massachusetts universite- dirbus, 
to vadovybė praeitą savaitę j Įrengti, 
patvarkė, kad tame univer-j*

Ta proga L. R. Draugijos 
centras laikė savo posėdi ir

MRS. MARY BELETSKIE 
NĖ LAWRENCE TEISME

Lavvrence gyventoja, Mrs. 
Mary Beletskienė, 45 metų 
moteris, gegužės 5 d. nak
čia pirmą valandą susilau
kė svečio. Pas ją užėjo Da
vid E. Ward pasisvečiuoti. 
Besikalbant svečias pradėjo 
prie šeimininkės kabinėtis 
ir pagaliau šeimininkė paė-

jos Naujojoj Anglijoj yra 
Woonsocket, R. I., kur gy
vena 35.090 prancūzų, Man- 
chester, N. H., ir’Fall River, 
Mass., gyveno po 30,000 
prancūzų, Nevv Bedford ir

Banditai Atėmė 15,000 
Dolerių

Trys ginkluoti banditai 
šeštadieni rytą Įsilaužė Į Ar- 
lingtono vieną krautuvę. 
808 Massachusett avė., oa-

Lovvell, Mass. gyvena P° laukė, kol atėjo krautuvės 
2o,000 prancūzų, oice>-. vedėjas ir su revolveriais 
ter, Mass. ir Levviston, Me. privertė jį atidaryti seifą. 
^Zen_a P_°..20;.°O0J^ax?}!ZU- Plėšikai pasivogė 15,000 do

lerių, primušė vieną sunkve-

sitete bus leidžiama veikti 
tik toms studentų organiza
cijoms (brolijoms), kurios 
nepraktikuoja rasinės ar ti
kybinės diskriminac i j o s. 
Veik visos studentų brolijos 
dabar nepriima nariais neg-

Musų Valstijoj Moterys Ga
lės Būti “Džiurės”

Massachusetts seimelis 
praeitą savaitę nubalsavo, 
kad ir šioje valstijoje mote- 
įys galės būti šaukiamos 
“džiurėmis” (prisiekusiųjų

auta ė „eeužė™ >9 dnikni- mė revolveri * Paleido sve- 
į ^uni-

ro rengiamas piknikas įvyks „. - 
šį sekmadieni Chauncy par- M M ke, Westboro. .A

Kituose miestuose mažiau. 
Renė Brassard sako, kad

prieš 100 metų prancūzai 
masiniai pradėjo keltis iš 
Kanados Į Naująją Angliją 
ir Amerikos pilietinio karo 
metu prancūzų čia jau buvo2 
tiek, kad 40,000 prancūzų 
kilmės

žirnio šoferi ir pabėgo vog
tame automobilyje.

Pakels Važtą Gatvėka- 
riuose?

Musų valstijos seimelis 
kareivių tarnavo svarsto gubernatoriaus *P.A. 

Unijos armijose. Prancūzai į Dever pasiūlytas priemones 
iki šiai dienai išlaikė savo; panaikinti gatvėkarių kom-
kalbą ir kultūrą.

rų, kai kurios- nepriima žv- Įejsėju) pareigoms lygiai su 
dų. o yra ir tokių, kurios ne- yy^įg Motervs bus šaukia-

, . - - 1 laisvę po 2,000 dolerių už-
__ statu, o sužeistas D. E.į

kiamas 3’ vai. po pietų ir Ward paleistas iš Lavvrence 
tam laikui tiktai bostonie- ligoninės ir taip pat traukia

mas teismo atsakomybėn už 
negerą elgimąsi. Mrs Belets- 
ky sako, kad ji norėjusi pa

Centro posėdis buvo šau-

čiai pribuvo, o kai kurių 
centro pareigūnų reikėjo 
gerokai palaukti.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu 

sų krautuvėj visokių mašinų i$- 
rantlavojimui, kaip tai Floor San
ders, Wail 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. Broad way, So. Bostone
Tel. SO 8-4148

UR. D. PILKA
. Ofiao Valandoa: sas > IU 4 

Ir aao 1 iU I
548 BROADVVAY 

BO. BOSTON. MAS8. 
Tolafoaaa: SOUtb Boston 1SSB

priima katalikų.
Panašų patvarkymą kiek

seniau išleido ir Connecti- 
eut universitetas, jis nusta
tė, kad iki 1950 metų stu- 
dentų draugijos turi visokią į- 
diskriminaciją panaikinti.

Idėja yra ta. kad universi
tetuose, kurie gauna iš vals
tijų pašalpas, nebebūtų tole
ruojama rasinė ar tikybinė 
diskriminacija.

mos jury pareigoms prade-, 
dant nuo 1950 m. liepos 1 d. 
Įstatymas nesako, kad mote-

VUI I, VkZktugv f ilrvirv Vari
gali būti šaukiamos 

džiurės pareigoms atlikti. 
Motinos jaunų vaikų visai 
nebus šaukiamos toms pa
reigoms.

šaukti policiją telefonu, bet 
Dėl ateinančio sekmadie-, jai bešaukiant tekę gintis 

nio pikniko reikia pasakyti, nuo to svečio ir telefono 
kad bostoniečiai rengiasi di- operatorius tikrai girdėjo 
dėlių buriu i ji vykti, Bosto-.šuvj. Atvykusi policija rado 
no skyrius mobilizavo ne- svečią jau peršautą, o šeimi- 
mažai darbininkų ir turės ninkę su išsukta koja.
busų. Reikia ir mums Wor- ---- I-------- -
cestere subrusti, kad pikni
kas pasisektų.

P. Miliauskas.

Lankėsi Redakcijoj
ŠĮ antradieni musų redak

cijoj lankėsi Vladas Pocius, 
lydimas adv. F. J. Bačo- 
čiaus. V. Pocius atvvko su 
savo šeima praeitą savaitę i j 
Nevv Yorką iš Vokietijos iri 
sustojo pas advokatą Bago-i 
čių. Vokietijoj V. Pocius, 
per tris metus dirbo, kaipo 
automobilių mecha nikas 
amerikiečių annijos dirbtu-

j panijos (M.T.A.) deficitą, 
! ir, rodos, pasiūlys tai kom- 
■ partijai pakelti važtą ir Įves
ti zonines kainas (mokėti 
pagal kelio ilgumą). M.T.A. 
deficitas dabar per metus 
siekia nuo 11 iki 13 milionų 
dolerių.

RADUO PROGRAMA

Bostone Lankėsi Draugai 
Balvočiai

TeL ŠOU 2712 arba BIG MIS

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirnrgaa
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Aldnina

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

SO. BOSTON, MASS.

Ginkluoti Banditai Pavosrė 
$6,500

ŠĮ pirmadieni du ginkluoti 
banditai užpuolė Harvard 
Trust Co. skyrių Waverly ir 
pavogė ten $3,000, o Ėast 
Bostone trys ginkluoti plėši
kai kidnapino H. Ostrovvski 
ir atėmė iš jo 3,500 dolerių.

Plėšikų sauvaliavimai Bo
stone per paskutines savai
tes davė banditams anie 
100 tūkstančių dolerių. Po
licija daro pastangas plėši
kus išgaudyti ir vra net su
dariusi skrajojančius bulius 
kovai prieš banditizmą, bet 
pykta sėkla nesiduoda išnai
kinama.

Ši pirmadieni musų Įstai
goje lankėsi drg. Walter 
Balvočius su žmona Ona iš 
Smithtovvn Branch, L. I. N. 
Y. Su jais kartu buvo atsi
lankiusi jų giminaitė Mrs. 
Alice Sadvvorth. kuri irgi 
gyvena Long Island. bet yra 
gimusi Brocktone.

Svečiai sakė, kad atosto
gų proga pasivažinėjo po 
Naująją Angliją, ypač po 
Brocktoną, kur aplankė gi
mines ir šią savaitę grižta 
namo.

Draugai Balvočiai yra se
ni “Keleivio” skaitytojai ir 
pažangios spaudos rėmėjai.

LIETUVAI REMTI DRAUGIJA RENGIA

Metinį Pikniką!
SEKMADIENĮ, 29 GEGUŽĖS, 1949

Lake Chauncy Parke
WESTBORO, MASS.

Tai bus metinis musu piknikas, kur grieš šauni Jono Dir
velio Orkestrą ir yra pakviesti dainuoti net trys chorai:
Wnrcesteri<» Moterų Klubo Choras. Worcesterio “Aušrelė“ 
ir South Bostono “Gabija.“

Bus geriausių Bostono ir Worcesterio šeimininkių gaminti 
valgiai ir bus visokių gėrimų.

Busai iš So. Bostono j pikniką išeis nuo lietuvių svetainės, 
kampas E ir Silver sts. I vai. po pietų. Kaina ten ir atgal 
1 dol. 50 centų.

Kviečiame visus lietuvius. Linksmai praleisime laiką, at
sikvėpsime tyru oru prie dailaus ežero, ir kartu paremsime 
kilnų Lietuvos vadavimo darbą.

Lietuvai Remti Draugijos KOMITETAS

A. J. NAMAKSY
SEAL ESTATE ft INSUBANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Res. $7 ORIOLE STREET 

West Rozbary, Mass
Tel. PArkwey 7-1233 W

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties,! 
950 kilociklių- tarp 9:30 ir; 

Tą pat dieną musų redak-i 10:30 ryto bus tokia:
1. Muzika.
2. Dainininkė Frances 

Sargiunas - Galdauckas iš

vam ▼ vju.

cijoj apsilankė ir Mečys Ka 
valiauskas, lydimas savo gi
minaičio S. Minkaus. M.

Tel. TRObridge 6330
If no answer call Av 2.4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 Ir 6-8 
Nedėliomis ir fteentadleoiala: 

nuo 19 IU 12 ryto
278 HARVARD STREET

kamp. lamaa SL, arto Csntral ■«.
CAMBRIDGĘ. MASS.

BALF PIKNIKAS BIR
ŽELIO 5 D.

BALF 17-to skyriaus ruo
šiamas piknikas Įvyks sek
madieni Birželio-.June 5 d.., 
Romuvos Parke, Brocktone. 
Tuo reikalu, geg. 23 įvyko Į 

vai na- gyriaus valdybos ir pikniko; 
• a,, komisijos susirinkimas, Lie-j

tuvių salėje. Jame nutarta, 
smarkiai sukrusti dėl pikni-i 
ko ruoštis ir jame pravesti) 
Įdomią programą.

Susi-Socialdemokratų 
rinkimas

LSS 60 kuopa ši 
ni, gegužės 28 d. 6 
vakarė j laiko savo narių su 
sirinkimą “Keleivio” patal
pose. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Valdyba

:eštadie

Kavaliauskas su šeima atvy-, Worcesterio ir jos akompal 
ko praeitą trečiadieni i Bos- nistė May Meshkus. 
toną ir sustojo pas pn. Min- 3. Pasaka apie Magdutę. ’ 
kus. Lietuvoje p. Kavaliaus- Po programos parašykite; 
kas per 20 metų dirbo drau- savo Įspūdžius ir nusiųskit į 
dimo srityje, o dabar pra- šiuo adresu: W0RL Sta
deda dirbti 
vėje.

vienoje diibtu

Šimtametis Įstatymas Laiko 
Skolininkus Kalėjime

Vermonto valstijoj trys, ,, , ... •
karo veteranai sėdi kalėji- ^^^-^70 784 riJi-binin’ 
me todėl, kad jie negali su- Pr?dz.“>Jei7 1̂41 
mokėti teismo priteistų na- kal Vlrs 65 metų amžiau,
baudų ir skolų Du tokie S,?al,7Sim K 
skolininkai sėdi Rutland, Old-Age and .urvnor, In-
Vt., kalėjime ir vienas•surance » S ----JL
Montpelier kalėjime.

Veteranu

170,784 Darbininkai Ima 
Senatvės Pensijas

Pakėlė Mokytojų Algas 
Bostone

Bostono mokyklų komite
tas ši pirmadieni nutarė pa
kelti mokytojų algas po 
$300 metams, o mokyklų ve
dėjams po 588 ir 804 dole
rių. Mokytojų unija protes

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

Bučeris ieško darbo
Turiu laisnĮ draivyt automo

bili ir gerai žinau bučernės dar-
tuo ja prieš nelygų al<pi pa- bą. Mike Raikai 
kėlimą. Algos pakeltos 3,500 ;j72 Cambridgę st.,
mokytojų. Cambridgę. Mass.

TsL ŠOU
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiao valandoa:
Nno 9 ryto iki 7 rakara

Seredomis:
Nao 9 ryto M IS SMa«

447 Broadway
80. BOSTON.

natvės pašalpas, ‘‘Old Age 
Assistance”, yra 143,222 

organizacijos darbininkai.
bando tuos skolininkus iš- ...
gauti iš kalėjimo, bet Ver- BALF Susirinkimai 
monto kolonialinių laikų is- G«guzės 31 d.
tatvmas aiškiai sako, kad už BALF 17-to skyriaus na- 
negalėjimą sumokėti teismo rių susirinkimas Įvyks šį an- 
priteistų skolų turi sėdėti tradienį, gegužės 31 d., Lie- 
kalėjime. Veteranų organi- tuvių salėje, 8 vai. vakare, 
zacijos mano tų skolininkų Į šį susirinkimą kviečiama 
bylą perkelti i aukščiausią ir visuomenė, ypatingai at
gailės teismą, kad jis išaiš- vykusieji tremtiniai, nes be 
kintų, ar toks viduramžių Į , kitko bus aptarta ir ruošia- 
statymas dar gali galioti, j mo pikniko reikalai.

SUTTOVK

Nueikim pažiūrėt lenktynių
ir praleisti popietį 

JUDRIAI ir ĮDOMIAI

s

I
B

8 Reisai Kasdien iki Birželio 7 
O TURK REISAIS Kas Utarninkas ir Subata 

SI BATOS JDOMYBB

THE CONSTITUTION HANDICAP
Pridėta >7',on. Treigiai-Scseniri. Mylia ir BeMoliMndaMa 

VKM.IAI STOJA 2:00 IMHBI.E BAIGIAS 1:49 
han<a į Grand.tand $1.00 Daug vietos Karams

b \ M.. Gatvėkariai ir Basai iki Vieta*
Panedėly: TOM ASEI.LO Memorial Handkap PrMHa $10,000

LENKAI PAŠAUKTI LIUDYTI DĖL ŠNIPŲ

Lenkų laivų bendrovės “Gdynia-America Line” pir
mininkas, Roman Kutylouski (viduryje) eina liudyti 
Į Grand Jury New Yorke apie šnipų veikimą Ameri
koje. Kartu su juo eina Czeslaw Grzelak' (kairėj) ir 
S. C. Sztam, tos bendrovės tarnautojai. Tos bendro
vės laivu “Batory” pabėgo iš Amerikos komunistų 
čyfas G. Eirier.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU Kimbal BaiMing 

Kambarys 295
BOSTON. Tlef. Lafayette 2871 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraaje PaMkrlata«

Valandoa:
Nao 9 ryto 0d 7 rak. kasdfaa 
Nedėliom, nno 10 ryto iki L

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios ruSies alų baliams, vesto* 
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Mo vers)

Perkraustom 
čia pat ir i to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kalas 
826 BROADWAY.

SO. BOSTON,
TsL SOUtb

9 I




