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Keturi Dilieji Paryžiuje Veda
'Slaptas’ Derybas

—Abejojama Ar Bėra Prasmė* Kalbėti* Paryžiuje—Slap
tuose Posėdžiuose Susitarimas Nėra Lengvesnis, Kaip At
viruose — Negelbėjo Nieko Nė Acheson Vakarienė Su 
Višinskiu

Keturių didžiųjų derybų Pabėgo Žymus Če- 
Paryžiuje jau eina treciai , ,
savaitė ir dar nė žingsnio Crllį UipiOmatOS 
nėra padalyta link susitari- Čechoslovakijos diplomą-

dieji nutarė posėdžiauti parašė Čechoslovakijos už- 
“slaptai”, neduodami spau-i sienių reikalų ministeriui
dai jokių pranešimų apie 
savo pasiūlymus ir ginčus. 
Pirmas “slaptas” posėdis į- 
vyko šeštadienį, bet prane
šimai sako, kad jokių pa

laišką, kuriame jis sako, 
kad nebegalįs tarnauti “su
puvusiai policijos diktatū
rai”, koki siaučia jo tėvynė
je. Dr. Bruegel jau yra sep-

sekmių nebuvo, šeštadienio tintas cechų diplomatas, 
vakare Valstybės sekreto kurs iš Berlyno pabėga į 
rius D. Acheson pakvietė į “vakarus”. Prieš tai pabėga 
A. Višinskį vakarienės ir tos pačios misijos pirminin- 
tarėsi su juo dėl Berlyno ir! kas generolas Frantisek 
Vokieti jos. Šį pirmadienį i Dastič.
didieji vėl posėdžiavo “slap
tai”, bet pranešimai sakoj 
kad irgi nieko nesutarta. j 
Todėl Paryžiuje delegatų! 
tarpe jau kalbama, kad lai
kas bus važiuoti namo, nes 
tokios “derybos” yra tik be
reikalingas laiko vaišini

Amerika ‘Tikrina
“Batory” Laivą

Praeitą šeštadienį į Nevv 
Yorką atplaukė lenkų laivas 
“Batory”, kuriuo iš Ameri-
IzAO pabėgo vokiečių komu- 

.... ..... _ . nistų čyfas G. Eisler. Kelias-
.P'^ioje didieji tarėsi dešimts imigracijos priežiū

ros agentų pradėjo tą laivą 
tikrinti, apklausinėti laivo 
kapitoną ir kitus tamauto-

mas.

dėl Vokietijos suvienijimo, 
bet užsikirto. Dabar dery
bos eina dėl Berlyno miesto__
valdymo, bet susitarimas i jus apįe Q. Eislerio pabėgi 
ir dėl to reikalo yra sunkus,! mą. Agentai labai stropiai 
nes rusai nori, kad visi ke- tikrina visus keleivius ir įgu- 
tun aliantų komendantai, ]ą. jeį pasirodytų, kad to 
Berlyne turėtų ‘ veto teisę”, I ]ajvo viršininkai padėjo Eis-
o tai reiškia, kad rusai galės 
bet kokį patvarkymą visa
da sutrukdyti. Vakarų vals
tybės siūlė kompromisinį 
sprendimą, palikti komen
dantams Berlyne veto teisę 
tam tikrus klausimus spren
džiant, bet rusams ir toks 
pasiūlymas nėra priimtinas.

Žinovai sako, kad rusai 
norėtų pasikalbėti apie biz
nio santykius tarp Vokieti
jos ir jų valdomos Rytų Eu
ropos, bet Vokietijos suvie
nijimas jiems nerupi. Jie 
norėtų Vokietiją suvienyti 
savo “globoje”, o jei to ne
gali padaryti, tai visai ne
nori susitarti.

Amerikos senato užsienių 
reikalų komisija šį pirma
dienį vienbalsiai patvirtino 
Atlanto Sąjungos sutartį ir 
perdavė ją senato visumai 
nubalsuoti.

leriui pabėgti iš Amerikos, 
laivas gali būti konfiskuo
tas ir Varšuvos valdžia bus 
padariusi negudrų biznį. Ji, 
beklausydama Maskvos įsa
kymų, bus praradusi savo 
geriausią keleivinį laivą.

Po patikrinimo šį pirma
dienį Amerikos valdžia lei
do laivui “Batory” plaukti į 
Lenkiją, bet tardymas dėl 
Eislerio pabėgimo dar nėra 
baigtas.
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VICE PREZIDENTAS 
BARKLEY G. DAKTARAS

Šį pirmadienį Bostono 
Universitetas įteikė garbės 
daktaro diplomą vice pre
zidentui Alben Barkley, ku
ris ta proga pasakė kalbą 
apie “išmokslintą atsako
mybę”. Iš viso 11 garbės 
daktaratų suteikė tą dieną 
B. Universitetas ir išdavė 
mokslainės baigimo diplo
mus 2970 studentų.

ORLAIVIO NELAIMĖJE 
ŽUVO 53 ŽMONES

Keleivinis orlaivis su 81 
keleiviu šį antradienį nukri-

PARAŠIUTAIS NULEIDŽIA KANUOLĘ Belgradas Iškelia 
Maskvos Dvivei

diškumą
Per visą Jugoslavijos spau

dą, pirmoje laikraščių vieto
je, Jugoslaviios diktatūra 
skelbia kaltinimus prieš 
Maskvą. Diktatoriaus Tito 
valdžia sako, kad Maskvos 
valdžia yra veidmainiška 
tarptautiniuose santykiuose. 
Tito kaltina rusus, i ad jie: 
1) Veisia Jugoslavijoj šni
pus; 2) Kasdien per savo 
radio stotis kursto nuversti 
Jugoslavijos valdžią; 3) 
Kursto Jugoslavijos darbi
ninkus ir valstiečius varyti 
dirbtuvėse ir kolchozuose

Sunkioji 105 milimetrų haubica (kanuolė) nulei
džiama dviems parašiutais iš padangių žemyn. Ban
dymai nuleisti kanuolės parašiutais buvo daromi 
Andrevvs oro bazėje, Marylando valstijoj. Pratimus 
darė garsioji 82-oji parašiutininkų divizija.

Kvakeriai Ieško Tai- Komunistų Byloje 
kos su Rusija ! Sis Tas Nauja

Jau virš metų laiko, kaip! Vienuolikos komunistų 
Amerikos kvakeriai “veda! vadų byloje, kuri eina Nevv 
derybas” su Maskvos atsto ! Yorke nuo sausio 17 d., tei- 
vais dėl Amerikos ir Rusi- sėjas Medina praeitą savai- 
jos kultūrinio bendradar- tę nutarė pasodinti tris kal- 
biavimo ir susiartinimo, tinamuosius komunistus į 
Kvakeriai turėjo pasitari- kalėjimą už atsisakymą at- 
mų su visa eile Rusijos at- sakyti į valstybės gynėjo

Mirė Dr. W. Elmer 
Ekblaic

Worcesteryj mirė Clark 
universiteto profesorius, Dr. 
Walter Elmer Ekblaw, pa
saulinio garso geografas ir 
antropologas, sulaukęs 67 
metų amžiaus. Laidotuvių 
pamaldos vyko šį antradie
nį Worcesterio Trinity Lu- 
theran Church.

Profesoriaus W. E. Ek- 
blaw vardas yra žinomas ir 
lietuvių tarpe, nes velionis 
daug kartų yra pasisakęs ir 
dėl Lietuvos klausimo. Jis 
yra paskelbęs daug straips
nių Amerikos spaudoje apie 
Lietuvos dabartinį pavergi
mą ir visada tikėjo, kad 
Lietuva atgaus savo nepri
klausomybę. Visi lietuviai 
Amerikoje su gailesčiu iš
girdo žinią apie gerbiamo 
profesoriaus ir musų tautos 
draugo mirtį.

MOTERIS PASKIRTA 
AMERIKOS IŽDININKE

stovų tarp kitko ir su veto 
čempionu — Gromyko.

Kvakeriai mano, kad už
mezgus kulturinius santy
kius su Rusija išsiblaškytų 
daug prietarų ir nepasitikė
jimo tarp abejų šalių ir tai-

klausimus. Padėti į kalėji
mą yra John Gatės, Guss 
Hali ir Henry Winston, ku
rie sakė, kad jie patys spręs, 
kokius klausimus atsakyti ir 
kokius neatsakyti. Tfe ko
munistai padėti Į kalėjimą

kos išlaikymas butų leng- 30 dienų už teismo panieki-
vesms. Po virš metų dery
bų kvakeriai dar nesusita
rė su rusais dėl kokio nors 
praktiško “kultūrinio ben
dradarbiavimo”. Kvakeriai 
turi gerų norų, rusai pripa
žįsta, kad jie yra “širdingi”, 
bet “kultūriniai santykiai” 
toliau šitų “pripažinimų” 
dar nenuėjo.

to į jurą prie Puerto Riko Prezidentas Trumanas pa
salos. 38 keleiviai išsigelbė- skyrė Mrs. Georgia Neese 
jo, o 53 žuvo vandenyje, jų Clark, 49 metų bankininkę 
tarpe 18 vaikų. Orlaivis lė- iš Richland, Kan., Ameri- 
kė į Miami iš San Juan, Pu-| kos iždininke į vietą nelai- 
ertn Rikoje. mėje žuvusio W. A. Julian.

Kongresas Baigia Svarstyti 
Naują Darbo Bilių

Didžiosios Unijos Pritaria Kai Kuriems Įstatymo Pagriei- 
tinimam* — Mainierių Vada* J. Lewi* Šaukia “Išdavys
tė” — Prezidentas už Taft-Hartley Biliaus Atšaukimą

G. Marshall už At
lanto Paktą

Buvęs Valstybės sekreto
rius, generolas George G.

Šią savaitę kongresas yra 
pasiryžęs baigti svarstyti vy
riausybės pasiūlytą naują 
darbo bilių, kurį priėmus 
senasis, unijų nekenčiamas

Marshall, ragina Auanto' Jaft-Hartley bilius bus at- 
Pakto valstybes greičiau pa- šauktas. Didžiosios daibi- 
tvirtinti Atlanto Gynimosi. HJH^Vunųos sutiko, kad yy- 
Sąjungą, nes nuo to priklau-! nausybės bilius butų kiek 7boūžį7 4)" KurSo”3ūį7 ^pasaulio saugumas. ^^u^^

sekmadieni buvo užsienių raimti’ žfnjon į,.ei^o. 
diplomatų svečias, kurie ji janįĮas įmones, jei streikas 
pagerbė dvejų metų sukak- į vra žalingas visam krašto 
tuvėms paminėti nuo jo įkiuj. Unijos turi duoti vie-

slavijos valstiečius nestaty
ti valdžiai pyliavų.

Tito labai yra pasipikti
nęs savo buvusio boso Sta
lino dviveidiškumu.

Anglijos Gelžkelie- 
čiai Streikuoja

Anglijos nacionalizuotųjų 
gelžkeliu mašinistai jau tre
čią sekmadienį iš eilės “pu
siau streikavo”. Jie atsisakė 
dirbti traukiniuose, kurie 
sekmadieniais eina į pajūrio 
miestus ir kuriais važiuojant 
mašinistai ir kiti traukinių 
tarnautojai turi kartais vie
ną kitą naktį piaiėiSti kelio
nėje, o ne namuose. Gelžke- 
lių vadovybė sako, kad ji 
neleis tarnautojams diktuo
ti, kokius traukinius ir kada 
leisti, bet tarnautojai taip 
pat užsispyrusiai sako, kad 
jie tęs “sekmadienių strei
ką”, kol gelžkeliu vadovy
bė sutiks su jų reikalavi
mais.

! garsiosios kalbos Cam
bridge, kur jis pirmą kartą 
pasiūlė vadinamą “Mar

šas pinigines atskaitas; 
Unijų ir darbdavių organi
zacijų pareigūnai turi duoti

shallo planą” Europos ukiui: pareiškimus, kad jie nėra
atstatyti

Gen. Marshall sako, kad
ūkio atstatvmas yra būtinas 
reikalas, bet to neužtenka. 
Pasaulis turi būti saugus 
nuo apresiios, o toks jis bus 
tik tada. kai Atlanto sutar
tis bus patvirtinta ir vaka
rinės Europos valstybės ap
ginkluotos.

Tmnėiff Atominės
E nėr ai i os Komisija
Kongreso atominė komi

sija (bendra senato ir at
stovų rūmų) praeitą savaitę 
pradėjo tyrinėti vyriausy
bės paskirta Atominės Ener 

Komisijos veikimą.

nimą.
H. Wallace. kaip tik iš

girdo, kad 3 teisiamieji ko
munistai padėti į kalėjimą, 
tuoj padarė pareiškimą, kad 
jis “protestuoja” prieš tai, 
nes tai esą priešinga “ame
rikoniškam teisingumo su
pratimui” (fair play).

Teisėjas mano kitaip. Jis 
kantriai pirmininkauja tai 
bylai ir leidžia komunis
tams ir jų gynėjams vilkinti 

kelti visokius klausi
mus, dalyti pakartotinus 
siūlymus. Bet kai kaltina
mieji atsisakė duoti atsaky
mus į klausimus, teisėjo 

ir jis pa-

AMERIKOS DAKTARAI 
PRIEŠ TRUMANO 

PROGRAMĄ
Amerikos daktarų draugi ! bylą, 

ja pradėjo savo suvažiavi
mą Atlantic City, N. J. Pir
muose posėdžiuose daktarų 
draugijos vadovai griežtai 
pasisakė prieš prezidento kantrybė išseko

Kongresas Vėl Gau 
do Šnipus

Atstovų rūmų neameriki- 
nės veikios komisija pradė
jo naują liudininkų apklau
sinėjimą dėl komunistinių 
šnipų veiklos Amerikoje. 
Komisija nori išaiškinti ni
šų šnipinėjimus Amerikos 
pramonės įmonėse karo me
tu ir žada sensacingų nau
jienų apie šnipus ir jų glo
bėjus.

Jau žinoma Miss Eliza
beth T. Bentley, buvusi ko
munistė, iškėlė viešumon 
dar penkis valdžios tarnau
tojus, kurie, sako, davinėję 
informacijas Rusijos agen
tams.

nei komunistai nei fašistai.
Šį pirmadienį mainierių

unijos vadas John L. Levvis 
pasiuntė visiems senato
riams telegramą, kurioje jis 
griežtai protestuoja prieš 
C.I.O. ir A. Darbo Federa
cijos vadų sutikimą įrašyti 
tokius patvarkymus į naują 
įstatymą. Levvis sako, kad 
Philip Murray ir William 
Green “išduoda darbininkų 
interesus” sutikdami su to
kiais patvarkymais.

Prezidentas Trumanas 
pakartotinai sakė, kad jis 
stovėjo ir stovi už Taft- 
Hartley biliaus atšaukimą. 
Tokį pažadą prezidentas 
davė darbininkams prieš 
rinkimus ir nori savo paža
dą tęsėti. Prezidentas skati
na kongresą, kad naujas

gijos
Tai komisijai buvo padaly
tas priekaištas, kad ji yra_  __  ~ ~
labai apsileidusi ir netvar- darbo bilius butų priimtas

Trumano siūlymą įvesti A 
merikoje priverstiną draudi 
mą ligoje. Daktarai žada ir 
toliau “auklėti” Amerikos 
visuomenę, kad ji suprastų 
kaip pragaištingas yra pre
zidento sumanymas.

siuntė 
kalėjimą.

kaltinamuosius i

PER METUS IŠGERIA
150,000,000 GALIONŲ 

ŠNAPSO
Amerikoje žmonės per 

metus išgeria 150 milionų 
galionų snapso. Taip buvo 
pranešta likierių pardavėjų 
ir fabrikantų suvažiavime

SIŪLO REMTI UŽSIENIU 
SPAUDĄ

Kongresmonas J. D. Lo- 
dge iš Connecticut siūlo,
kad Amerika “atvirai ar'Bostone. Snapso atsargos 
kaip kitaip” remtų užsienių ’visame krašte dabar siekia 
spaudą ir radio stotis, kad 600 milionų galionų. Likier- 
laikraščiai ir radio butų ninku suvažiavimas vyksta

MAINERIA1 TURI MO
KĖTI PABAUDĄ

Federalinis apeliacijos 
teismas šį pirmadienį nu
sprendė, kad mainierių uni
ja ir jos vadas J. L. Levvis 
turi mokėti pernai teismo 
jiems priteistą pabaudą 
$1,420,000. Čia įeina pa
bauda unijai 1,400,000 do
lerių ir 20,000 dolerių pa
baudos unijos vadui Le- 
vvis’ui.

DIDELI AREŠTAI VISOJ 
ISPANIJOJ

Ispanijos policija padarė 
apie 600 areštų įvairiuose

kinga.
Dvejų dienų apklausinėji

mas Atominės energijos ko
misijos pirmininko, David 
E. Lilienthal, kol kas nepa
rodė jokio ypatingo netvar
kingumo ar apsileidimo. Šią 
savaitę kongreso komisija 
tęsia tyrinėjimą.

D. Lilienthal davė išsa
mius pasiaiškinimus dėl 
Atominės komisijos samdy
tų darbininkų ir tarnautojų, 
dėl paslapčių apsaugos ir 
dėl kitų jam padarytų prie
kaištų.

ŠANCHAJUS ARBA 
MIRTIS!

Kinijos vadas gen. Čan- 
kaišekas per radio paskel
bė iš Formozos salos, kad 
jis per 4 mėnesius atsiims 
Šanchajų iš bolševikų, arba, 
jei negalės to padaryti, tai 
nusižudys. Apie tą Čankai- 
šeko radio kalbą rašo Šan
chajaus laikraštis anglų kal
boje “Post Mercury”.

PAAUKOJO TREMTI 
NIAMS $500

Detroito gyventojas Juo
zas Žilinskas jau 5-tą kar
tą šiais metais atsiunčia če
kį po $100 tremtinių našlai
čių, senelių ir ligonių reika
lams. Savo laiške jis rašo 
“Prašau sunaudokite kur Ia 
biausia reikalinga1’

dar iki vasaros atostogų ir 
kongreso vadai pažadėjo tą 
padaryti.

BOLŠEVIKAI NETIKI Į 
STEBUKLUS

Rumunijoj, Ploesti mieste 
viename krautuvės lange 
žmonės pradėjo matyti Pa
nelės Švenčiausios paveiks
lą. Prie tos krautuvės lango 
pradėjo rinktis žmonių. Bol
ševikų valdžia atsiuntė po
liciją, minią išvaikė, o bol
ševikų spauda aiškina, kad 
“reakcininkai” sugalvoję tą 
stebuklą žmonėms mulkinti. 
Sako, kas tai nutepęs vieną 
lango šoną aliejumi ir žmo
nės stikle pradėję regėti vi
sokius prajovus.

TURI LABAI GREITŲ 
ORLAIVIŲ

Senatorius Lyndon B. 
Johnson iš Texas sako, kad 
Amerikos karo pajėgos jau 
turi orlaivių, kurie skrenda 
virš 1000 mylių per valan
dą. Kiek tokių orlaivių yra 
ir kur jie laikomi, senato
rius nesakė. Tas senatorius 
yra senato ginklavimosi ko
misijos narys.

į prielankesni Amerikai ir Statler viešbutyje. Jų šuva-'miestuose. Policija stengiasi 
'padėtų skleisti Amerikos žiavime buvo pranešta, kad'sugauti opozicinius žmones,
, pažiūras į įvairius tarptauti-1 didžiausios likierių atsargos kurie paskutiniu laiku iš tri
nius klausimus. Kongresmo-praeityje buvo 1939 metais, jų kartų darė pasikėsini- 

; nas J. D. Lodge yra atstovų kada sandėliuose buvo 480,- mus bombomis užmušti Is 
rūmų užsienių reikalų k<> 000,000 galionų stipriųjų panijos diktatorių generolą 

Į misijos narys. i gėrimų. Franko.

Jaunas inžinierius liudijo 
kongreso šnipų gaudymo 
komisijoj, kad jis 1945 m. 
norėjo padėti F. B. I. agen- 

BALF-o Centras širdingai: tams sugauti vieną rusišką 
dėkoja gerb. aukotojui už jo šnipą, bet Valstybės sekre- 
įautrią širdį ir stambias au- torius J. F. Bymes neleidęs 
kas, kurios bus panaudotos to ruso suimti, kad nekiltų 
musų tremtinių ligonių ir diplomatinis skandalas. J. 
našlaičių šelpimui. į F. Bymes sako, kad jis neat-

BALF-o Administracija simena tokio įvykio.
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5 APŽVALGA a
PENSIJOS IR DEMA

GOGIJA
DP ĮSTATYMAS KON 

GRĖSĖ

Amerikoje veikia draudi- Praeitą savaitę atstovų rū
mas senatvėje (Old Age mai priėmė DP Įstatymo pa- 
and Survivors Insurance) keitimą. Jei senatas irgi 
bet iš to draudimo senatvėj priims panašius pakeitimus, 
seni žmonės gauna labai tai dabar veikiantis DP ista- 
žemas pensijas. Vidutiniai tymas bus pakeistas. Atsto- 
Massachusetts valstijoj se-' vų rūmai nutarė: 
natvės pensijos moka 26 su
puse dolerius per mėnesi. Iš 
tiek pinigų niekas negali 
išgyventi. Todėl vyriaus;, 'ė 
yra pasiūliusi kongre- i 
draudimą senatvėje pa 
linti. Vyriausybė siūlo:

1. Praplėsti socialini draua. 
mą, įtraukiant farmų darbi
ninkus, namų tarnautojus, sa-; 
varankius biznierius ir kitus 
už atlyginimą dirbančius žmo
nes, kurie dabar nėra apdrau
sti.

2. žymiai pakelti mokamas 
senatvės pensijas. Dabar aukš
čiausia pensija, kokią darbi-
ninkas su savo šeima gali gau
ti, yra 85 doleriai, o vyriausy
bė siūlo, kad maksimum pensi
ja butų pakelta iki 150 dole
rių mėnesiui. Valdžia siūlo vi
sas pensijas pakelti 70 nuo
šimčių ar daugiau.

3. Dabar ir vyras ir jo mo 
teris gali gauti pensiją, jei 
jiems sukanka 65 metai. Vy
riausybė siūlo, kad moterims 
pensija butų mokama sulau
kus 60 metų amžiaus.

4. Dabar gaunantieji pensi
ją gali užsidirbti dar papildo
mai per mėnesį 14 dolerių 99 
centus. Jei jie uždirba 15 do
lerių, pensijos mokėjimas 
jiems yra nutraukiamas. Val
džia siūlo, kad butų leidžiama 
pensininkams užsidirbti per

iš v iet įn
iki 339.-.

Pakelti įleidžiamų
tųjų žmonių skaičių .... —— ,
000 (dabartinis istatvmas nu- *mato įsileisti 205.000 žmonių).

Įsileisti tuos išvietintuosius, 
kurie buvo išvietintųjų žmo-i 
nių stovyklose ar sąrašuose 
1949 m. sausio 1 d. (Dabar įsi
leidžiami tik tie, kurie buvo 
DP eilėse 1945 metų gruodžio 
22 d.)

Panaikinti dabartinio įstaty
mo reikalavimą, kad 30 nuo
šimčių įsileidžiamųjų butu 
žemdirbiai ir 40 nuošimčių iš 
Baltijos kraštų ir iš anos pu
sės Curzono linijos.

Naujas įstatymas reikalau
tų iš kiekvieno atvykstančio 
DP pareiškimo po priesaika, 
kad jis nėra ir nėra buvęs ko
munistas.

Atstovų rūmai siūlo pasko-

KELEIVIS. SO. BOStON

TYRINĖJA ATOMINĖS KOMISIJOS DARBĄ

Senatorius Bourke Hickenlooper (kairėj) apklausinė ja bendroje kongreso ato
minėj komisijoj David E. Lilienthal (dešinėj) vyriausybės paskirtos atominės 
energijos komisijos pirmininką. Šen. Hickenlooper kaltino Lilienthal, kad ato
minės energijos komisijoj esanti netvarka ir daug apsileidimo. Lilienthal tą 
kaltinimą atmeta if pasakoja kongreso nariams, kokią pažangą atominės ener
gijos gamyba padarė jam pirmininkaujant.

Pokarinė Depresija

Kas Savaite
! Jau 6000 Lietuvių W. Churehill Apkurto

misantras savaitės W. Churehill, buvęs anglų

Dabar atvykusiųjų 
jau siekia 6 tūkstančių. Nau- sus”, kūne skelbe naują ar
iu ateiviu skaičius didėja, tėjanti karą. Dabar jis sako- 
J ‘ ‘ . ! si tokių balsų nebegirdi ir

Bet lietuvių Europos mano, kad Vakarų Europa, 
vėsiuose vis dar yra daug ir apsiginklavusi ir pasiruošu- 

i turime parūpinti daugiau
darbo ir buto pažadų, kati

si. gali išvengti naujos karo 
nelaimės.

Ar Churehill apkurto, ar 
tiečių pasiektų Ameriką. Tą tįĮ.taj diplomatini liežuvį 
galime padalyti visi, farme- vartoja, mes nežinome. At- 
riai ir darbininkai, namų, fodo, kad jis apkulto, nes

didesnis skaičius musų tau-

savininkai ir biznieriai. Rei-i netJ.jr(Įj nei Kinijos armotų 
kia tik noro ir trupučiuką jausmo, nei Graikijos par-
žmoniškumo. tizar.u šūvių. Kad jis negir- 

cun-idi 100 milionų Europos Ry-

rėme, didžiausias tų naujų- „
nebūt?; Churchillio ausys yra,

kaip ir jo sąžinė, — pagal 
reikalą. Kada, jo išmanymu, 
Britanijai ko nors reikia, 
tada jis puikiai girdi, kada 
ne — jis kurčias.
“Birželio Dieno*”

Kas metai birželio vidu
ryje lietuviai visame pasau
lyje mini liūdnas “birželio 
dienas”. 1940 metais birže
lio viduryje rusų armijęs Įsi
veržė Į Lietuvą ir prijungė 
Lietuvą prie Rusijos, o 1941 
metais birželio viduryje ru-

£ramFn< flirtai’nėra iSnanJoLi10 pareigūnas; -Jis puvo sai padarė masines lietuvių 
iami, jų technika atsilikusi, !dun«tinW Taut« fe'giamo' "bląvas, gaudė žmones tuks- 
iu skurdas didelis KodėU° suvažiavimo sekretorius: “neiais n teze i Sibiro u jų skurdas didelis. Kodel buv0 jr judošiškos Jaltos! kitų tolybių koncentracijos

;drėkintų, elektrų gamintų ir , Jvj noras 
butų išvalytos, kad jomis Jnfekam na;taĮ
galėtų laivai plaukioti ir 
prekes gabenti.

Pareikalavimas visokių ge
rybių ir Amerikoje yra di
delis. Čia reikia ligoninių,

Senieji ateiviai galime pri
siminti, kad ir mes, kada atAmerika jau gyvena pir- prekių beišveža į užsienius, 

mą po karo depresiją. Kol o tai reiškia, kad ir Ameri
kai bedarbių skaičius nėra Los fabrikai mažiau užsaky-
dar didelis, ‘“tik” keli mi mų iš užsieniu begauna. Da butų, naujų elektramių, ka________ ,
lionai žmonių. Kol kas be- Bar Amerikos eksportas kelių, plieno liejyklų, i žįstamus, o kartais ir pas 

... . darbiai dar gauna pašalpas daugiausiai remiasi “Mar- jnokyklų, ginklų (pačiai A- svetimus tautiečius. Pana-
lmti organizacijoms is valsty- jg draudimo nuo nedarbo įs-’shallo planu”, arba nemoka-' jnerikai ir jos sajunginin-( šioj padėtv vra ir naujieii
bės iždo iki 5 m.lionų doleriu. taigų. Kol kas didesnis ne mu eksportu į užsienius, už kams>. Prezidentas Trumą-! ateiviai, bet jie nėra našta,
kad jos galėtų apmokėti įsvie-j darbas reiškiasi tiktai leng- kun patys Amerikos žmonės nas nesenai iškėlė savo “ket-i
tintųjų žmonių kelionę nuo Vosios pramonės šakose, ku- sumoka dirbtuvėms. virtą punktą” _  Amerikos Hiss Byla

vykome Į šią sali, visi rado
me pirmą prieglaudą pasi 
saviškius, pas gimines ar pa-

uosto iki jų vykimo vietos. 

Tokie yra svarbesnieji įs
rios gamina vartojimo da
lykus. žodžiu, “kol kas” de-

dar tik nrnripda reik- ahiwwos preiuų, oeitatymo pakeitimai, priimti F. * į> ♦ • ... negali už Amerikos prekesatstovų rūmų. Ar senatas Į** J' Jau •"'=* cla *r e!‘ sumokėti dXaisatstovų ... ..
juos visus patvirtins, pasiro-'na 
dys vėliau.

įstatymas pilnai patenki
na žydų organizacijų reika
lavimą panaikinti senojo įs
tatymo patvarkymą, pagal

-irtą punktą
Užsieniai labai yra reika-.artimieji ir tolimieji kaimy- Alger Hiss yra buvęs auk-
užsieniai laoai yra renta- . nushadžiu in štas Valstybės departamen-ling, Amęnkos prekių, bet:^* ^ena Pusbadžiu jų;to . . >Jk

sumokėti doleriais. Užsie 
Depresija kapitalistinėj"“* a,*škina’ kad “do‘eri« neduoti jiems technišką pa

galbą jų ukiui pakelti patvarkoj vra lvg koks "gam w“uas Vr,a pasekmė Ame 
tos įstatymas” Ji karts nuol*1k“ ukJ“. . ku" olomls
kano turi pasireikš ir uki,,^“ godami pramones

' ‘ - mais, o ne pinigais?
Jei yra žaliavų, darbiniu

žinovams.slaptis. Visi“ ino jLd“ aX įa!nna- G«ras pavyzdys, 
.... kaip Amerika stengiasi im

viau ai valiau, vidurį ai 7 • v . ~ • ..
DP, kurie buvo stovyklose |eis. Tik tikro laiko niekas P®*1? įsūnių mažinti,
1945 metų gale. Mat, dau-jnežino ir kartais patys guli- „ĮS^^Lu

ekspertai padam f saukia nesavo balsu,
- Lad reikia dar labiau suvar- su savo pranasvste- . . . ... ,.7 ou'..r J zyti šveicariškų laikrodžių

masiniai bėgo iš Lenkijos su Dėl dabar prasidėjusio į^t-^žia^adma^darba 
rusų valdžios tyliu sutikimu, depresijos priežasčių ūkio -R laikrodininkam* 

rp , . . , . ... , i Išvietintieji žydai pasinau- žinovai sutinka. Sako, de- S?. . °?inin

Tokie pasiūlymai dėl drau i jr nanaikinimn natvar- presija reiškiasi dėl sekamu anasiai yra ir visose kito 
priežasčių- ‘ 3e ūkio sakose, visos bijo

5. Dabar apdraudžiami pri
verstinai darbininkai, kurie 
uždirba ne daugiau 3,000 do
lerių per metus. Vyriausybė 
siūlo, kad butų apdraudžiami 
uždirbantieji iki 4.800 dolerių 
per metus.

dimo senatvėje yra kongre 
se. Užuot svarstyti tą pa
siūlymą ir jį, gal pagerinus, 
priimti, atstovų rūmai me
tėsi Į demagogiją ir praeitą 
savaitę nutarė pripažinti 
pensijas karo veteranams, 
kuriems sueina 65 nietai 
amžiaus, jei jie turi per me
tus pajamų mažiau, kaip 
2,500 dolerių (vedę) ir 
1,200 dolerių (nevedę).

Šitas pensijų “planas” pa
reikalautų iš iždo per arti-! 
miausius 50 metų 65 bilionų; 
dolerių. Bet “taupus” kon- 
gresmonai tokį nutarimą iš 
darė, nežiūrint, kad vals 
bės biudžetas jau turi 3 bi 
lionų deficitą. Matoma ’ 
kongresmonai mano, kac 
senatas ar gal prezidentas? 
tokį pensijų planą vetuos ir Į 
todėl veteranams jokių pen
sijų nereikės mokėti, o jie 
bus parodę gerą širdį ir pa
sidarę sau rinkiminio kapi
talo.

Jei butų pagerintas drau
dimas senatvėje, kad visą 
amžių sunkiai dirbęs žmo
gus galėtų turėti ramų am
žiaus galą, tai ir karo vete
ranai butų senatvėje aprū
pinti. Iždas neturėtų išlaidų 
senatvės pensijoms mokėti, 
nes jos butų padengiamos 
iš darbininkų ir darbdavių 
įnašų. Toks, rodos, butų 
protingas sprendimas. Gal 
iki tokio protingo sprendi
mo dasigalvos ir “taupieji” 
kongresmonai, kurie nešioja 
savo širdį po politinį turgų 
ir rodo, koki ji yra gera.

Lietuva pavergta, lietu
viai kenčia sovietų jungą. 
Paremki tad, lietuvi, auko
mis Antrąjį Lietuvos Gel
bėjimo Vajų.

lr i lz\i zlo I ♦ Z lx-n vii i ituvu uciur-iami im liv

gumas žydų atsirado išvie- riausieji 
tintųjų žmonių eilėse 1946 klaidą 
ir 1947 metais, kada žvdai*mis.

dos ir panaikinimu patvar
kymo dėl 30 nuošimčių žem
dirbių Įsileidimo. užsienių konkurencijos. Ka- 

1. Per karą “susitvenkęs jdangi užsieniai negali Ame 
Bet, jei naujas Įstatymas ? pareikalavimas” jau vra iš- rikai savo prekių parduoti, 

ir praeitų, lietuviams jis ne-' lygintas. Žmonės per kelis tai jie neturi dolerių už A- 
pakenks. Dabar tik nuo pa-‘karo metus negalėjo pirkti merikos prekes mokėti. An
čių Amerikos lietuvių pri-'.'Jiems reikalingų daiktu, giai neparduoda čia savo 
klauso, ar parūpinsime iš- kaip baldų, visokiausių elek medžiagų, traktorių, karų, 
vietintiesiems musų tautie Iros prietaisų, drapanų, au- prancūzai neparduoda vy
čiams darbo ir butų pažadų, tomobilių ir kitko. Tas, per bo, šilko ir kitko. O jei ne-
—-  kelis metus nepatenkintas parduoda, tai ir neperka.

JIS LIUDIJA pareikalavimas, dabar jau Seniau į depresiją buvo
yra patenkintas ir todėl iš- žiūrima, kaip į savo rūšies 
pusta lengvosios pramonės “Dievo rykšte”, prieš kuria

Buvęs komunistų agentas

.kalavimas. Taip yra tėkšti 
,’ės pramonėje, kuri per pir
muosius šių metų mėnesius
jamina mažiau drabužių, pesnes išmeta lauk. Po

našalina

sutarties įkvėpėjas, o vėliau
^kolomis, kurios paprastai i jUV.°. Camegie taikos fon- 

dirhi-, dacijos pirmininkas. Alger 
Hiss yra tikrų tikriausias 
amerikonas, devintos paka-
lftniirvc ii* mnlvnr.in bvon į/i rvi ctujvr

stovyklas.
Lietuva ir lietuvių tauta

ir dabar gyvena liūdnas 
“biiželio dienas”. Okupan
tai šeimininkauja krašte ir 
VPŽa žmnnPK i i-usiška vprtri-

ku ir yra pareiKaiavimas, tai - .. , -T. - , i • i - - - - i- iJtodėl visuomenė turėtų su-':aI^r,kon?s!J./1?.yra aakst0Pl-.K!el'ZI?on!*i lsveza’k,ek 
dėjusi rankas laukti, kol de- m<>ksl° **' gabumų vietoje nukankina, — skai-

žmogus.presija pati praeis ir vėl 
grįš “normališki laikai”? 
Taigi, kodėl?

mokslo
čių niekas nežino, tik patys 

„ budeliai galėtų pasakyti,
Dabar tas žmogus atsidu- kiek jie lietuvių jau yra iš-

Kai kas pasakvs kad Tei?Slas-aįSi?a-’i
ivai kas pasakys, kad ga ,ar jis sistematiskai VOGĖ Liūdnos ‘birželio dienos’

mybos kėlimas yra geras Valstybes departamento do- teris kol I ietuva bus totali-
dalykas, bet kas už tą mo-1 kumentus ir Derdavinėinri!^ ’- ti i “kės7 Ip nrivačins knnčnani (?uine"lus.. .ir peioaMnejo tarines Maskvos diktatūros Ątes. Jei privačiom kompam Įjuos Rusijai per komunistu verriioi
JOS slato plieno liejyklas,'partijos agentą AVhittakei" W'-"D. . c . 
elektraines, ar kitokias dirb- Chambers! W. Chambers; Frankui
tuves, jos ir apmoka. O kas sako, jis vogė, o A. Hiss
mokės, jeigu “visuomenė” 
planingai imsis patenkinti 
tos pačios visuomenės reika
lus, kaip tai kelių tiesimą, 
ginklų kalimą ir t. t.?

Prezidentas Trumanas 
praeitą savaitę sakė, kad 

tars savo žodi.. ,Pritari* ExPort?
gi-

naši.
Teismas

Jei
sijos valdžiai šnipo patama- v -.

T . , vimus, jis, be abejo, tą da- ? Fianko valdžiai,
f tą klausimą atsakymas rė ne piniglls/ bef dėl Ąmenkos vyriausybe yra 

yra paprastas. Jei gamyba -idėjos”. Tame ir vra bolše- -,ak^tl.na! ?lul*,usl, !?Pan.*- 
d^inama visuomenes pa;|vikiško apaštalavimo pavo- 05 '^“tonui susyelmnti jo 
reikalavimui patenknti, tai |jus kad atsiranda šviesiu •nlvtn? re?‘m« >r.Pak«»ti 
visuomene m finansuoja tą, žmonių kurie Rusijos knivi^0 «kon»m"ię politiką. Ge-

lei A. Hiss ir atlikinėjo Ru- LTAj,°’Č Ban^°, nusistatymui 
sijos valdžiai šnipo patarna- „„ u0 i i,afkoi°' isPanlJ,°s

įmo-

negu normaliskai Amerikos presijos - audros”, girdi, u- 
zmonės jų išperka. Todėl i<is vėl pradeda naujai bu- 
.atslugimas toje pramonės joti ir, atsijauninęs, sustip- 
sakoje yra tik laikinas, vė- rėjęs, žengia toliau progre- 
Jiau laukiama, kad gamyba rs0 keliu į.^ naują pakilimą 
vėl pakils. ir... naują depresiją.

2. Svarbiausioji dabar pra- Dabar žmonės tokių de- 
sidėjusios depresijos prie- presijos aiškinimų nebeno- 
žastis yra ta, kad Amerikos ri priimti ir galvoja kitaip, 
pramonė baigė didelę poka- Kiekvienas žmogus dabar 
rinės rekonstrukcijos pro-1 ima klausti: Kodėl depresi- 

j gramą. Nuo karo galo iki .jos laiku gamyba turi susi-

nes, pagilina varžytynes j^)' rejkalą ir turi spręs-' Snipa‘ • " .,sd.aY‘kal >'.ra !
Gamybos finansavbnas TOJlng*aus,a sn,pų ve,sle‘ 

de' gali būti daromas paskolo-

šių metų Amerikos pramo
nė išleido 50 bilie tų dole
rių naujiems pastatams, ma
šinoms, pagerintiems įren
gimams ir naujiems fabri
kams statyti. Ta didžiulė 
pramonės atnaujinimo ir plė
timo programa dabar jau 
veik baigta ir visa eilė pra-

I Q

ir šnipų tarpininkas, Whitt jnonės šakų savo gamybos 
aker Chambers, liudija Al--aparato, bent šiuo tarpu, ne- 
ger Hiss byloje. W. Cham- beplečia. Tiktai elektros ga- 
bers sakosi dirbęs šnipinėji- myba dar yra atsilikusi ir 
mo darbą ir gaudavęs slap- įos gamybos šakos plėtimas 
tus valdžios dokumentus iš, dar toli gražu nėra baigtas, 
aukšto Valstybės departa-' 3. Trečia dabar besireiš- 
mento valdininko A. Hiss. kiančios depresijos priežas- 
Byla dėl A. Hiss dokumen- tis yr eksporto sumažėjimai, 
to vogimo eina New Yorke. 1 Amerika kasmet vis mažiau

traukti, jeigu mes turime 
apsčiai darbininkų, kurie 
nori dirbti ir sau žmonišką 
duonos kąsnį užsidirbti?
Kodėl sulaikyti gamybą, jei 
mes turime gamtos turtų, 
kurie prašosi sunaudojami 
visokioms gerybėms gamin
ti, kaip tai anglį, aliejų, ge
ležį, maistą ir kitokias “ža
liavas”? Žmonės dar klau
sia, kokiems galams leisti 
gamybai sumažėti, jei yra 
ir pareikalavimas: Musų 
miestai turi laužynus, ku
riuos senai laikas perstaty
ti! Musų upes reikia regu
liuoti, kad per potvinius 
nuostolių nedarytų, laukus Į nedėsime.

mis ar įs visuomenės surink
tais mokesčiais. Didesni 
darbai mokesčiais negali 
būti finansuojami, bet tik
tai paskolomis. Apie tokį 
finansavimą ir kalbama, kai 
reikalas eina apie kovą prieš 
depresiją.

Administracija ir kon
gresas turi visą eilę projek
tų, kaip kovoti prieš depre
siją. Bet “kol kas” ta kova 
nėra per daug aktuali, todėl 
reikalas atidėliojamas. Apie 
tuos planus ir projektus teks 
kitą kartą kalbėti.

K. Esmina*

RED. ATSAKYMAI
J. Kuraičiui, Montsvideo, 

Urugvajuj — Tamstos ko
respondencijos nedėsime.

Urugvajaus Liet. T. Vai
kams Globoti Draugijai, 
Montevideo — Manom, kad 
tos rūšies atitaisymas reikia 
siųsti į laikraštį, kurs pa
skelbė klaidingas žinias a- 
pie tamstų draugiją. Laiško

pa- ‘Valdo Išminti”
“Sandara” nesenai pa- 

i *- ss v • skelbė VLIK-o ir Vyriausio*
Tarybos Pimininkų lanky- .L- TVllnXJe ! mosi lyg ir įvertinimą Da-džiaugiasi, kad Lietuvoje i bar “Sandara” - % ° 

gegužes mėnesi jau gyvavo “ivertinima“
3000 kolektyvinių ukiu ir narašK v c-1 -i i jau “nd«iį^i suoiga-^ra^erikos“" S 
nizuot. dar 700 kolektyviniu du prirašė visokių pasCfc-

I? 'Pruseikos pratimu J T
“geriausia lekcija tai prakti- utus ats,l3nkymo rezul- 
ka. Apdirbant laukus sulior “v ” i - j-,

duktyvumas daug JidesnV. ^nJ« £

L. Pruseika sąmoningai;’® “Sandaros”, kuri mano, 
meluoja, kad “praktika’” kad mes nemokame taitr* 
skatina kolektyviniu ūkių “yaldyti išmintį”, kaip V. 
kūrimą. Ne praktika, bet Sidzikauskas.
nagaika. Ne “didesnis pro- ^ak V. Sidzikauskas ge- 
duktingumas” suvarė Lie- ”3U .už “Keleivį” “valdo iš- 
tuvos valstiečius į kolcho- j mintį”, mes dėl to nesigin- 
zus, bet rusiškas durtuvas.! pysime. Bet “S”, redakcija, 
O kas dėl to “pakaustymo Je’ dėj° tokį straipsnį be pa- 
mechanizacija”, tai ar tik ra®?; neturėjo autoriaus var- 
nebus Suvalkijos buožė Pru-! išduoti, nes tuo ji ir p. Si- 
seika “blusą pakaustęs”? dzikauską ir pati save stato 
Praeitą savaitę “K.” mes i ?ana keistoką padėtį. Ge- 
davėme skaičius apie Rusi- ra’ “valdyti išmintį”, bet 
jos gyvulių ūkį ir skaičiai kartais reikia mokėti ir lie- 
rodo, kad kolektivizacija su-!žuvi pavaldyti... 
žlugdė Rusijos gyvulių ūkį J J. D.

rašo, kad tą 
“Sandarai”
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KAS SKAITO, RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO
KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

-- - -
Musų Žinios : darbą, turėjo mirti svetur,'

Šiemet gegužės 30 d., ka- pabėgęs nuo Lietuvos žudi 
pų puošimo diena, buvo vie- kų, rusišku okupantų, 
na iš maloniausių. Dangus Baigiant programą daina-, 
skaistus, mėlynas, saulutė j Vo “Kanklių” choras. Pro- 
linksmai švietė, bet nebuvo gramą baigė K. Steponavi- 
per daug karšta. čiaus benas. Po programos

Lietuviai Chicagoje, kaip žmonės dar ilgai vaikštinėjo 
kasmet, taip ir šiemet, dide- kapinėse, kiti grupėmis da
liais būriais rinkosi Į Lietu- lyvavo įvairių paminklų ati 
vių Tautines Kapines prisi- dengime. Kiti baigė dieną 
minti mirusiuosius ir pa- netoli esančiame darže.
puošti jų kapus. Rinkomės 
prisiminti žuvusiuosius ko
vose už žmonijos ir musų 
šalies laisvę. Toki yra tos 
dienos prasmė.

Lietuvių Tautinėse Kapi
nėse iškilmės prasidėjo 11

J. J. P

MIAMI, FLA.

Žmonės,Vasara atėjo, 
kaip paukščiai, grižo iš Flo
ridos į Nortus. Kurie čia ■ 

vai. Don Varno legionierių atvyksta pirmą kartą, jiems 
posto nariai atmaršavo ne- nepatinka Miami. Bet pabu 
šini vėliavomis prie Legio- vę keletą savaičių apsipran- 
nierių paminklo ir čia atliko ta ir žiūrėk nusiperka sau 
kariškas apeigas žuvusiems ar tai namą, ar kokį bizni.: 
pagerbti. Mes dabar jau turime ne-į

Kapinių garsiakalbiai bu- mažai čia lietuvių biznierių,' 
vo gerai Įrengti ir toliau automobilių taisytojų, buce-į 
stovintiems nebuvo sunku- rių, tavernų laikytojų, vieš 
mo programą sekti. Frogra- bučiu ir “katedžių” savinin 
mą sumaniai vedė P. Tain-
kevičius. Iš programos rei
kia paminėti K. Steponavi-

ARMIJA TYRINĖJA “ROMANTIŠKĄ LAVONĄ’

jŽ«iiŽ r ' ,

Aiilionis Henrikas, Ali-J 
šauskas Povilas, Asminas 
Jonas, Aukštuolis Rapolas,- 
Balsevičius Povilas, Baruse- 
vičius Pianas, Bendoraitis 
Bronius, Benkauskaitė Da
nutė, Bliumentalis Eduar
das. Brazys Jonas, Bucmys 
Steponas, Butkus Julius, Če- 
sna Juozas, Chamskas Vy-,1 
tautas, Čėsna Kazys, Daug- 
vydas Kazimieras, Daunus 
Ignas, Dauskus Stanislovas,

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

kų. Turime lietuvių daktarų 
ir advokatą. Su laiku gal 
turėsime ir lietuvišką sve- 

čiaus vedamą beną ir to pa- tainę. Musų klubas stengiasi 
ties K. Steponavičiaus veda- namą įsigyti, bet vis trūksta 
mą “Pirmyn” chorą, kurs kapitalo. O privatus žmo- 
padamavo kelias tai dienai nės, kurie galėtų svetainę 
pritaikintas dainas. Kulbė-• įrengti ir paskui iš to bizni

Prieš 5 metus kareivis Anthony Martino dingo karo 
fronte ir buvo paskelbtas miręs. Dabar jis atsirado 
Nevv Yorke, pasisakė neatsimenąs, kaip jis pasitrau
kė iš fionto ir kaip jis grįžo į Ameriką. Čia grįžęs jis 
vedė žmoną Staten Island, N. Y., susilaukė dvejų 
vaikų, o dabar pasirodė, kad jis seniau buvo vedęs 
moterį ir turėjo vieną vaikutį Waterburv, Conn. Ar
mija dabar aiškina, ar jis nėra apsimetėlis dezerty
ras, o kai išaiškins tą reikalą, tada paliks jam pa
čiam išsiaiškinti reikalą su savo dviem žmonomis.

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajiei

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

Babrauskaitė Veronika iš Rs-. Mikniškių km.. Rudaminos vai. 
ketijos km., Liubavo vai. Pranckaitis Willis ir sesuo

Eočkus iš Veviržėnų. Stankus Konstancija.
Bruderytė - Venc Marija ir Pungris - Perminaitė Magda-

, ... T vyras, kilęs Pentiškiu km.. Griš- Iena, duktė Prano Permino, išDobrovolskis Jona» Do- ka -
manskis Vandaįina% Dr^u- , 1!akallskas , ir Sjmonas
tis Edmontas, Drungilis Ve
ronika, Durickas Stasys, En-
dzelis Paulius, Gasparaitisi . , . . .. , . ,
Pranai Geležėlė Albertas km” išvykusį Ar-parap..■ lėnas Gelezeie AID ,• ^ntinon j Rauba Leonardas ir jo motina
Genvs Juozas, Gibaitis Juo- 5 , . , , .* j • i ru Dickman Adam. Ane.zas, Grudzmskas Elena,
Grudzinskas Vytautas, Gnr j Jurbarko. Panevėžio ap.
bauskas Vincas, Guiskis,
Em.lija. Ilonis Paulina, Jag- Mar Vilkaviškio, 
minas Pranas, Jancauskas r .... .
Jadvyga, Janulis Kazys, Ja- Juoz™‘s 8

Gručkiunas Vincas ir jo duk
tė, iš Matlaukio km., Kaupiškių 
vai.

Jaugaitės Liudvika ir Veroni
ka iš Sedos vai.

Karpienė - KasiLau įkaitė Jus
tina iš žiopelių km., 
vai. ir vyras Pranas.

Maknavičius Pijus

bienės iš Gargždų- ir jų seserys: Ieva ir Pranciška
Delkus Ona iš Antakalniškių. Kuodis iš čekų km., Viekšnių

Redeckas Kazys iš Raguvėlės,

Petrikienė dūkti?

Rubliauskas Pranas.
Rudvalis Pranciškus iš Reke

tijos km., Liubavo va!.
Rumšytė Monika iš Maukai- 

mio km., Jurbarko vai. išvykusi 
Argentinon.

Šidlauskaitė Ieva iš Reketijos 
km., Liubavo vai.

Rpurgaitytė — Bruderis Au
gustė ir vyras Julius iš Upkųi 
km., Griškabūdžio vai.

Trejakauska’.tė - Slogus Mary 
iš Dumčių km., Paežerių vai.

Ulickas Juozas ir Stanislovas, 
sūnūs Adomo, 

iri Uznys Jonas iš Plungės, 
išl Vilimas Kostas iš Kaniūkų 

km.. Antalieptės vai.
Tamulis Izabelė iš Radviliš

kio, Šiaulių ap.
Teikertienė - Tenikaitytė Anė 

iš Meižių km., Tauragės ap.
Venslauskas Jonas ir sesuo 

Magdalena, vaikai Jono, iš Vig- 
relių km., Gražiškių vai.

Vilčiauskas Jonas iš Viekšnių
Žąsinas Juozas iš Akmenės. 

, Mažeikių apskr.
Urbas Petras, žmona Jasnau- 

skaitė ir duktė Emilija.
Zdanavičius Pranas, agrono

sevičius Juozas, Kantauskas 
: Povilas, Kamavieius Albi- 
įnas, Karosas Vitolds, Kau- 
, nelis Ignas, Kaušas Vaclo- 
i vas, Kavaliūnas Juozas, 
j Kazlauskas Teofilius, Kirši- 
; nas Vincas, Korziena Emili
ja, Kriščiūnas Jonas, Krice- 
i na Vincas, Kiburis Viktoras,
Korkutis Juozas, Krasaus- . .. ,,, , .. , n ■ ■
kas Vanda, Krasemkovienej , ,

I "Th 1 • * TZ T * 1 *1 I

1 .aižu vos

Vaitie-

1 Pelagija, Kronas Liudvikas, 
Kudakas Jonas, Kvedaravi- 
čius Vytautas, Lapas Zdis- 
lavas, Leknickas Kazys, Le- 
parskas Alfonsas, Liauba

tinių Kapinių ikurimą ir Jei butu lietuviška svetainė i ?ono bo la ^ociainfemo.Kralų. mepų oirzeno d d. lai j Albinas, Lilekaitė Emilija, 
kodėl pažangieji žmonės tu- tai ji patarnautų mūsiškiams bu?,^a P1,3 “MarineF Tigcr į Nev; j Liubinas Juozas, Mačiulai-
rėjo jas įsteigti. Paskui kal
bėjo M. Gudelis apie Dr. J.j
Šliupą ir apie reikalą pasta-j .................. . . _ _______ _______ , _____
tyti musų tautos veteranui prašyti į svečius pas gerb.įkas, J. Buivydas. fGa.inis Jonas į Kearney, N?Teodoras, Mončys Kazimie-
paminkla. Jis prisiminė, M. Popiera. Sutikome. Tą rAVV;z.v»c ,.»•» hnve« 1 io i* ’ Genet Ervin į Brooklyn;j ras, Monstavičius Dionizas,
kad Dr. J. šliupas, visa am- P»t diena skambina gerb. Grege ris Liuda* į Sandoval, į Morkūnas Mvkolas, Navac-
zių dirbęs lietuviu tautini r- pokeriai. sami avvynu ^Q1.i i.h-mininiraeL““’ . ^.-.kas Juozas, Noreika Vacio-į------------------------ ----------- 2 į išleistuves. Gaila, sakome. parbminku prnnininka& linsville, Ilk; Lukoševičius; Vas, Norkus Petras Pabilio-

, jau užprašyti. Bet d. Rožė-; Vokietijoje. .Jls, I Paulina į Elizabeth, N. J.; njs Feliksas, Papartis Pet-
nas “sutvarkė” tą reikalą ir sulietuvio . Jąibinmkoį Mazuraitis William i Brad-'ras Petruitis Mykolas Pši- 
kitą diena nuvykome pirma Padėti įaudonojo ir rudojo, f]Oek. Pa.: Mickunas Vladas hikUo
pas M. Popiera ant puikių okupanto metu. >
Dietų, o vėliau* kartu nuvy- Patir^______ _________ -

! kome į F. A. Rožėnp išleis- c‘a' ^-ada^raudo - Marijona ’ ChicaSo’ ' Juozas, Rudavičius Vvtau-
! tuves. Čia radome jau dide m0.v ®liava ? . raudo —0_ , Rudžiunas Petras Rūta i

Ii hir.-i sv^ėin a«r T nass teioras siautė Lietuvo- !
i,na I Bubni i- k Bolševizmas žadėjo tau- Birželio 6 d. laivu “Gene->tamSloyas Saiadzms Vy-Sja’oiė ?0«i'ėin Padarė tom# “Wbv«” ir trėmė tuta-i rai Holbrook’’ į Bostoną at|taut^.Šau!ysAntanas,Šįm- 
me “aūnias S’S&ves Drau'tančius darbininku į Sibiro vyko 60 lietuvių šeimų. At-I^Vytautas Skudzinskas

PATERSON, N. J.

Turėjome Prakalbas
jo Dr. Montvidas apie Tau daryti, nesiima to reikalo. Gegužės mėn. 29 d. Pater-I 

Voru™;,, ;l-t„: Y..*., i.-,*..........šono 6o-ta Socialdemokratų

Nauji Tremtinių 
Transportai

Šių metų birželio 3 d. lai

BRIDGE BĖDOJE

I
darbininkų į____ , _
Kalbėtojas kviečia, vyko:

farmą
jie išvyko į *avo farmą, oi r Balčiauskas, nušvietė 
dukterys paliko čia bizni jrrc oiaranizacijos veiklą, 
pnziureti. Po smagių vaišių Papasakojo kiek IRRC via 
atsisveikinome ir palinkėjo- padėiusi tremtiniams Vokie 
me laimingos kelionės

Ignatonis Jeronimas, Jako-i”onas: Strimaitis Petras, 
maitis Gerda, Jakštys Jo-į^u^Pls Aonstancija, Tarai-, 
nas, Jarašunas Petras, Ju-: įa Ona, Valentinas Albinas, 
caitė Bronė, Juzėnas Stasys,' Valiūnas Juozas, Valeika;
Kaliskis Dimitrijus. Kaspu-

įaimingos keliones į, tįjoj įr emigruojant. IRRC j tis Jonas, Konkulevičius V v- 
S: ™Pina,si vie." «k «?&•*• tautas, , Lisauskas Augusti-siaut

Laivų krovėjų unijos va Grįždami namo dar buvo-1 cija, bet ir tais. kurie yra 
kariniuose uostuose vadas, ™e užsuku į g. Vercilų. užj papuolė į beviltišką padėtį. 
Harrv Bridges, traukiamas ei?3- bet jo neradome, tiktai neturėdami galimybės, dėl 
teismo atsakomvbėn už ne- paGneri. .Jie turi gerą taver-
teisingus parodymus, duo- n3 P1 ie labai gy vo
tus imant Amerikos piliety-;_____________ K. Braze
bę. H. Bridges tada sakėsi
nesąs komunistas, o dabar Pavergęs Lietuvą priešas
valdžia velka jį į teismą su nesigaili nieko jai naikinti, 
įrodymais, kad jis buvo ko- Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
munistas. Jam gresia netek- aukos ir neparemsi ALT 
ti pilietybės ir išvažiuoti į vykdomo Vajaus jai išlais- 
gimtąją Australiją. vinti?

sunkios ligos kur nors įsi
kurti. Ši organizacija globo
ja tūkstančius džiovininkų, 
įvairiose Vokietijoj bei Švei
carijoj esančiose sanatorijo
se. K. Balčiauskas kviečia 
kiekvieną lietuvį, nors maža

nas, Lukauskas Pranas, Ma- 
žionvtė Sofiia, Mikalauskas 
Vaclovas, Milunaitis Pra 
nas, Nagalauskas Antanas,

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ
1949 METAMS

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

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

Užsakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

KELEIVIS
636 E. Bro*dway, So. Boeton 27, Mas*.

Patackas Juozas s. Juozo 
Patackas Juozas s. Vinco

BAIGIA TARNYBĄ

GelžkeliųJuozas, Vamauskas Vaclo
vas, Velička Agnieška, Ven 
clovas Juozas, Vidmantas 
Gabrielius, Vileniškis Anta
nas, Vilkas Eugenijus, Vinc- 
Icvas Mykolas, Židonis Pra
nas, Žiemelis Bronius, Žilio-

Pečiulis Jonas. Pelegrinas i nis Juozas, Zinkevičius Sta 
Vladas, Petelkevičienė Ele-isvs, Zirlys Mykolas, Zubkus 
na. Petkevičius Vladas, Pet-i Angeta, Žukas Vaclovas,
ruškevičius Vytautas, Pil- 
monaitė Ema. Pleštvs Kazi
mieras, Pukštis Karolina,

dalimi paremti prie IRRC • Račkauskas Janina, Radzie- 
esantį lietuvių fondą, kuris nė Julia, Ragauskas Anta- 
rupinasi sunkiose sąlygose1 nas, Rimavičius Vladas, Ru- 
patekusiais lietuviais. dokienė Adelė. Safcaliaus-

_ _ . , , . kas Kazvs, Sadauskas Va-
J. Buivydas, nušvietė tarp !cysų Sakalauskaitė Kuni 

tautinę padėti. Taip pat ke-įgundat šlapelis Petras, Sie
liais žodžiais apibudino Pa-Į p unas Juozas, Šukys Ire- 
ryžiaus konferenciją. Pra-; nįus_ Skripkus Kazys, Ta-
kalbų metu buvo renkamos 
aukos, prie IRRC esančiam 
lietuviu fondui.

Aukavo po $2— J. Ragau
skienė, Mrs. Januška ir Vol
kus. Po $1 aukavo: Mrs. Šė
la, Strarfkus, Šėla, Gilius, 
Linkė, Juozas Baublys, J. 
Siui insevi čius, Visockas, 
šatkus, Kusinevičienė, M. 
P.agauskas, Kubi liūnas.

i nius,
mašauskienė Ona, P. Tama
šauskas Vincas, Tamošaus
kas Leonas, Taučas Juozas, 
Tekorvs Jonas, Tatilas Pra-

Žukauskas Vytautas 
tautas Vladislovas.

ir Žu-

BROOKLYN, N. Y.

mą.*.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti j:
Consulate General of Lithuania 

41 VVest 82nd Street 
New York 24. N. Y-

Stephen L. Gillmore, sulau
kė 70 metų ir paveiksle nu
trauktas. kai jis paskutinį 
kartą duoda signalą trauki
niui važiuoti iš Philadelphi
jos į New Yorką. Gillmore 
ištarnavo gelžkeliuose 49 
metus.

Socialdemokratų Susi 
rinkimas

Šį penktadienį, birželio) 
mėn. 10 d. Lietuvių atletų; 
klubo patalpoj, 168* Marcy 
iive., Brooklyne, šaukiamas 
LSS 19 kuopos narių susi
rinkimas.

šis susirinkimas prieš va

Gailestingumo jausmas 
yra kilnus, paaukok dienos 
uždarbį vargan patekusiem 
lietuviams! Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief 

Fund of America,
105 Grand st.,

Brooklyn 11, N. Y.

SIUNTINIAI Į EUROPĄ
Lietuviams Remti Draugija 

siunčia Europon lietuviams 
; tremtiniams siuntinius dvejopo 
didžio, po $7.50 ir po $10. Supa- 

i Ravimas ir kitas darbas atliekat
konduktoris. mas veltui. ♦ > *. 2

L’ž $7.50:
2 sv. kavos. 1 sv. sviesto, 1 sv. pie

no miltelių, M sv. arbatos, 1 kvorta 
aliejaus, 4 sv. cukraus gabalėlių, 2 
s v. taukų, 1 kenukas kondensuoto 
pieno ir 2 gabalai m u *.

L’ž $10:
3 svarai kavos. 2 sv. sviesto, 1 sv. 

pieno miltelių, ’/fe sv. arbatos, 1 kvor
ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1 % sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

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

Užsakymus ir pinigus prašome sių
sti mums šiuo adresu:

Lithuanian Aid Association. Ine- 
Ward st™ Worcester. Mass.

saros atostogas yra paskuti- 
TT W 1 • nis ir prasidės 7:30 vai. varias, Ūselis Zenonas, Valau. |;are j)Unktualiai, todėl visi 

tis Anele, Vasiliauskas AlekĮ pra^omj susirinkti nevėluo- 
sandras, Vedeckas Leonas,! ‘ant
Vingelis Ienas, Visminas 
Liudvikas, Visockas Juozas, 
Zavickas Stasys, Žerskaitė 
Emilija, Zubemis Edvar-

Buvę socialdemokra t a i 
Europoje ar jiems prijaučiu 
taip pat kviečiami į susirin
kimą atvykti, kurie gyve

Grabliauskienė, Simanavi-1 v38’, .-vn1Tonas ^r" nat Brooklyno apylinkėse,
elne y i zanskis Jonas, Bieliauskas, .. .čius, Žilinskas, Mrs. X, Bro-, ,, a 
nius Baublys, S. Convos, Ja- ■ ' Y1311138 
nuška, Remeikis, Petras’ s^s‘
Vieškevičius, A, Matukas! D. » 7 .°
S. Meilus, V. Sarpalius, Dul-' B,rzell° ' <L ldl'u 
kis ir Mrs. Dulkis.

ir Bud rėčkas Sta- Sekr. A. Mačionis
I ~

v:s

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJA
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelet- 
Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų. ta

65-os kp. Narys

Gene
ral McCrae” į Nevv Yorką 
atvyko 116 lietuvių šeimų. 
Atvyko:

Kad skalbiniai žiemos 
metu neprišaltų prie šniūro, 
pirm negu juos džiausi, su 
skuduru sumirkytu į uksusą 
nubrauk per šniūrą.

čiau tikros teisybės apie ją lieveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tu šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak- 
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti l<H> pus- 
bpin skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 BrOadway. S°. Boston 27, Mat*.
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Imas
Maikio su Tėvu

Dirbtinis Aliejus
Kaip tik pasibaigė karas, 

aliantai pasiuntė Į \ okieti 
ją daug visokių ekspertų iš
tirti vokiškos pramonės pa-

Bet jei natūralinio gazo 
ir pritruktų, tai gazo lengva 
pacigaminti iš akmens ang
lių. Didžiausia Amerikos 
Jersey aliejaus kompanija 

(oxygenj. Daroma įr didžiausia anglių kasyklų 
kcmpaniia, Consolidation-

—Tegul bus pagarbintas, Tu sakai, kad gyventi neuž

boje yra iš oro paimtas de 
guonis 
taip:

Dideli kompresoriai iri ja Pittsburgh, planuoja pasta- 
slaptis ir ypatingai vokiečių'100 milionų kubinių pėdų tyti r.etoli Pittsburgho 120 
naujuosius atradimus laike' oro ir paskui 80,000 arklio mil’onų dolerių vertės gazo 
karo. Tarp kitų ekspertų, pajėgų tuos kompresorius dirbtuvę, kurioje gazas bus 
ten nusidaužė ir aiie'aus suspaudžia. Kada oras yra gaminamas iš akmens ang- 
pramonės inžinieriai srsipa- suspaustas, jis staiga yra lies. Ar toji didžiulė dirbtu- 
žinti su vokiečių dirbtinio leidžiamas išsiplėsti ir plės- vė pagamintą gazą pardavi- 
aliejaus gamyba. Viena toki damasis atšąla. Šaltas, 300 nės vartotojams, ar perdirbs 
ekspertų misija i Vokietijos laipsnių žemiau zero tempe- jj j gazoliną ir dizelio alie- 
aliejaus dirbtuves vadino-i raturoje.oras “subyra” i su- jų. dar nėra žinoma. Tas 
“Allied Teehnical Oil Mis- dėtines dalis. Iš 100 milio- priklausys nuo to, ar dirbtu- 

”. Ta “misija” pargabe- nų kubinių pėdų oro galima vė turės kam parduoti ga-sion
no iš Vokietijos šimtus tuk- išimti apie 40 milionų kubi- zą
stančių visokių techniškų nių pėdų deguonio. 
dokumentų ir pristatė savo Vėliau deguonis sumaišo- 
darbdaviams 350 raportų mas kituose kompresoriuose 
apie vokiečių skysto kuro su natūraliniu gazu. Maišy- 
gamybą. mas vyksta 2,000 laipsnių be pagrindo. Amerika turi

Vokiečiai gale o kariauti karštyje ir po dideliu spau- anglies, natūralinio gazo, 
tik dėka dirbtiniam aliejui, dimu (250 svarų per ketvir- 
Dirbtinis aliejus varė jų tan- tainj colį}. Tose sąlygose 
kus, orlaivius, karo laivus.
Dirbtina alyva tepė jų maši
nas. Dirbtini aliejų vokie
čiai gaminosi iš akmens an- 

’ glies. kurios Vokietijoj yra 
dideli ištekliai.

Vokiečių gamybos paslap
tys buvo gerai išstudijuotos

simoka. o mirti aš bijausi 
Bijau, kad velnias nepaimtų 
mano dūšios.

Maike!
—O kaip tėvas jautiesi?
—Nelabai fylinu, Maike.

Ot, rodos, širdį kas spau
džia, ir gana. Turbut gum
bas pakilo, ar koks paralis.
Ar nežinai gerų liekarstvų, 
vaike, kaip visokias knygas 
skaitai?

—Bet kodėl tėvas neiš
moksti lietuviškai?

—Juk aš lietuviškai ir 
kalbu.

—Ne, tėve: “liekarstvos” 
ne įieiuviskaS ZOuiS.

—Nu, tai kaip?
—Lietuviškai reikia klaus

ti vaistų, ne “liekarstvų.”
—Gali vadinti kaip nori.

Maike. kad tik butų pamač- 
lyvas daiktas.

—Ir nesakvk “pamačly- 
vas”. tėve. Lietuvių kalboj 
tokių žodžių nėra.

—Maike, tu manęs nemuš 
travok, ba aš ne mokintis 
pas tave atėjau, aie rodos į Augintų davatkų velnio ra- 

ga,s ir pragaro liepsnomis,, 
tai jos savo penkinių jam 
ant mišių neneštų.

Kai kurių žmonių baukšty- 
masis, kad Amerika pri
truks skysto kuro, kaip pa
rodo r.au:oii technika, yra

LAISVAS PO 17 METŲ KALĖJIMO

alieiinio akmens, o iš tų vi
su žaliavų galima gaminti 

deguonis ir natūralinis ga-'aliejų motorams varyti.
zas "sudega” i kunkuliuo
janti skystą kurą, kurs ir va- ! 
dinamas sintetinis aliejus.

Amerikiečiai vokiečių 
technikoj pagerino kompre 
sorius, šaldymo techniką ir 
padarė kitų patobulinimų.

Rene De Meerleer (viduryje) 35 metų vyras, išsėdė
jo kalėjime 17 metų ir dabar išleistas į laisvę. Jis su
sitinka su savo tėvais. Prieš 17 metų jis dalyvavo vie
nos gazolino stoties apiplėšime ir nušovė vieną sto-. 
ties tarnautoją. Už tai jis buvo nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos. Dabar teismas jo bausmę sušvelnino ir 
jis išleistas į laisvę.

MARGUMYNAI
Skęsta Sala gybę audrų. Ilgą laiką Eif-

Amerikoje yra viena sala, fel’io Bokštas buvo aukš- 
kuri “skęsta”, arba grimsta čiausias pastatas pasaulyje, 
į juros dugną. Ta sala yra Dabar aukščiausias pastatas 
Terminai Island, Los Ange- pasaulyje yra Empire State 
les uoste. Ji kasmet grimsta Building Ne\v Yorke, kurs 
žemyn po 3 colius, o kai stiebiasi į padanges 1248 
kuriais metais ir daugiau. į pėdas!

Nuostolis nebūtų didelis. Inžinierius Eiffel įrodė, 
Į jei viena salelė nugrimstų į kad aukšti plieno pastatai 

noruf juros dugną, jei Terminai gali atlaikyti smarkų vėją ir 
Į saloje nebutu labai brangių temperatūros pasikeitimus, 
‘įrengimų. . Amerikos karo!Todėl sakoma, kad jis pra- 
laivynas toje saloje turi 180 dėjo naują erą architektu-

G. V.

JUOKAI
Atvirai Pasakyta

Važiuoja traukinyje keli 
žmonės. Vienas keleivis ru- 

Amerikoje. Jokių ypatingų 'Brownsville dirbtuvė paga-, ko smirdančią pypkę. Viena 
paslapčių amerikiečiai vo- \ mins kasdien po 10.000 bač-; sena moteriškė neiškentė ir 
kiečių dirbtinio aliejaus ga- kų aliejaus ir dizelio alie-Įsako:
myboje sakosi nesuradę, jaus, o šalia to ji pagaminsi —Jei tamsta butum mano 
Vokiečiai gamino aliejų iš'ir visą eilę kitų “šalutinių vyras, aš tamstai tikrai už- 
anglies jau senai žinomu produktų”. Dirbtinio alie- : duočiau nuodų, kad nebe-

—Nesuprask, tėve, kad aš 
patariu mirti. Ne, aš tik no
rėjau palengvinti tėvo bai
mę. Tėvas sakaisi bijąs, kad 
velnias dūšios nepaimtų. O 
aš noriu tėvui pasakyti, kad 
tokios baidyklės visai nėra, valstijoj, 
taigi nėra reikalo ir bijoti OA AAA A/ 
jos.

Į —Kaipgi tu, Maike, gali 
sakyt, kad nėra velnio, kad 

: ir pereitą nedėldienį musų 
kunigėlis kalbėjo apie piktą 
dvasią, kuri veda žmogų i 
prarūki. Lieoė net ir ekzek- 
vijas užpirkti už giminių dū
šias, kad zlydukas jų per
daug nemučytų pekloj. Jei
gu velnio nebūtų. Maike, tai 
argi kunigas tokius daiktus) 
kalbėtų?

—Kunigas taip kalba dėl! 
biznio, tėve. Jeigu jis ne-'

1 r . . . ,
budu. Paslaptis buvo jų i jaus gamvba Amerikoj kai-Į smailintum tos pypkės. 
“know-how”, arba techniški nuos kelius kartus pigiau, —Jei aš bučiau tamstos 
prietaisai gamybai. Tą vo- negu Vokietijoj. Gamyba vyras, leidė,—atsiliepė pyp- 

" * *— 1 1----- * i Rius, — aš su mielukišką techniką ekspertai t"- bus pigesnė todėl, kad tech- 
rinėjo. o paskui ją šiek tiek nika yra pagerinta ir svar

biausiai todėl, kad vokiečiai 
pinna turėjo pagaminti ga 
zą iš anglies, o paskui tą 
gazą perdirbti į aliejų. Tuo 
tarpu čia gazas yra gatavas.

pagerino ir... paleido į dar
bą.

Bro\vnsvilie mieste, Texas 
statoma didelė 

30,000.000 dolerių vertės
dirbtuvė, kuri gamins dirb- ji tik reikia imti iš žemės, 
tinį aliejų iš natūralinio ga- Amerika turi natūralinio ga
zo. Natūralinis gazas Texas;zo atsargų žemėje apie 175 
valstijoj yra pigus ir ten jo trilionus kubinių pėdų. kas 
yra daugybė. Todėl žalioji sako, kuro ar karščio atžvil- 
medžiaga dirbtuvei kainuos giu yra daug daugiau, negu 
labai pigiai. Kita “žaliava” 21 bilionas bačkų aliejaus 
toje dirbtinio aliejaus garny- atsargų žemėje.

tuos nuodus išgerčiau.

Maža Pastaba
Vienas studentas apsigy

veno “ant burdo” labai ne
švariame name. Kartą jis la
bai nustebo, kai pamatė 
prie laukutinių durų priseg
tą kortelę su užrašu: “Nuva
lykite kojas”. Studentas, il
gai negalvodamas, išsitrau
kė plunksną ir prie tų žo
džių pridėjo tokį priedą: 
“Išeidami Lauk!”

milionų dolerių vertės pa
statų, šipjardę ir prieplau
kų. Toje saloje yra įrengtos 
ir biznio prieplaukos ir per
nai metais per tos salos

roję.

paklausti, kaio kirminą v 
dūriuose nuraminti.

—Man rodos, kad tėvą ne 
kirminas ėda, bet blogi pa
pročiai. Į —Tai tu, vaike, rokuoji,

—O kaio tu tą iffigeria-11 ad kunigas mus mulkina?
vai?

—Tėvas negerai valgai, 
nesimaudai. drapanų nemai
nai, tom pačiom dėvi žiemą 
ir vasara. Šitaio gyvenda
mas negali būt sveikas. Tu
rėtum nors ta kreivą kardai 
padėti i šąli. Kam nešioti1 
nereikalingas sunkumas? 
Ta? atima nemaža energi
jos, kitaio pasakius, silpni
na sveikata.

—Ne, Maike, medalių ir 
šoblės staršas generolas ne
gali padėti. O iš kitos pusės.

—Tėvas gali šitą velnišką 
bizn? vadinti kaip nori, tai 
skirtumo nebus. Svarbu tik 
žinoti, kad gyvo velnio nė
ra.

—O marinavotas ar yra?
—Nėra ir tokio, tėve. Yra 

tik ant popieriaus kunigų 
nupieštas.

—Veidiminut, Maike. Jei- 
9tj gyvo šėtono nėra. tai ko
kiu snasabu kunigai galėtų 
numalevot ant popieriaus 
io pikčerį? Kaip jie galėtų

Maike, soblė nėra toks jau: žinoti, kad jis turi ragus, 
sunkus zbraįus, kad as ne-l l aivės kojas, uodegą ir taip
galėčiau jos panešti. Kry
žius buvo daug sunkesnis, ir 
tai ponas Jėzus ne’ė ii ant 
kalno Kalvariios. Taigi ga 
liu ir aš pakentėti.

—Jeigu tėvas nori kentėti, 
tai neieškok patarimų svei
katai pataisyti.

—Uskiuzmi, Maik. Gali 
būt. kad aš negerai tau sa
vo kvarabą išvirozijau. Aš, 
matai, nekėrinu, kad man 
1 iskj nesveika. Aš tik bijau
si, kad nenumirčiau.

—Na, o kodėl tėvas biiai- 
si mirties? Juk gyvenimas

toliau?
—Gerai, tėve, ar nori įsi

tikinti?
—šiur kad noriu.
—Na, tai nueik pas tuos 

meistrus, ką piešia velnio 
paveikslus, ir paklausk, ar 
nors vienas ju yra kada nors 
velnią matęs? Sužinosi, kad 
nematė nei vienas. Vadina
si, jie piešia tokias baidyk
les iš galvos. Ir dėlto ne- 
visur velnias išeina pas juos 
toks pat. Lietuvoje jis juo
das, Amerikoje raudonas, o 
pas Afrikos juodveidžiustėvui nieko gera nežada.; hajtas 'jau' vien šitas faktas

Sveikata jau suirus, ir to- parodo, kad tie velnio ten- 
hau vis daugiau ligos kan- ] joto;ai visi yra melagiai ir
kins; turtų jokių nesusikvo- 
vei ir jau nėra vilties dabar 
ių įsigyti. Žiemos laiku šal
ta, o vasarai atėjus perdaug 
karšta. Na, tai kas iš tokio 
gyvenimo?

—Maike, tu taip nekal
bėk, ba man verkti norisi.

apgavikai, kuriuos reikėtų 
susodinti kalėjiman už žnu> 
nių bauginimą.

—Užteks, Maike. Aš nuei
siu pas zakristijoną ir pa
žiūrėsim, ar sutinka tavo 
šnekta su šventu raštu.

Pagal Eiffel’io Bokšto pa
vyzdi vienas vokiečių inži
nierius, Hermann Honef, 
siūlo statyti netoli Kiel mie- 

pakrauta 20 milionų tonuist°/ėjo.elektraines-Jis siūlo 
visokių prekių. Visi tie bran-| Pa?t?tyt1 eilę aukštų plieno 
gus įrengimai ir daugelio'bokstlU su, vėjo malūnų 
milionų vertės sandėliai pP?™313’ kurie sukdamiesi 
grimsta. i gulėtų varyti didelę elektros
'' . . . . , stotį. Pagal to inžinieriaus
. . °. . ‘P n]ekas.nesugalvo- apskaičiavimą vėjo elektrai- 
jo jokio budo. kaip apsau-jnės galėtu gaminti per mė
got1 tą salą nuo nuskendi-j tUs 800,000,000 kilowatu 
mo. Tiesa, kai kuriose rieto-1 elektros jėgos.
se ta sala jau turi pilimus;
apsaugai nuo vandens, bet; H. Honef mano, kad vien 
to neužtenka. Vienoje rieto- vėjo jėgos neužtektų dide- 
je, netoli karo laivyno šip-.liam Kiekiui elektros gamin- 
j’ardės, sala įdubo 12 pėdų
per penkioliką metų.

Žinovai aiškina, kad

S” nnlr «-x
į iiupiaui\d I7UVV ___r ru duid

ti, todėl siūlo sujungti du 
ežeru, Selenter ir binner. 

į Šis pastarasis ežeras yra 
. . . . . po j 110 pėdų žemiau, kaip Se-
Los Angeles mie-tu ir pojlenter ežeras, todėl, lei- 

yra didelės džiant vandeni iš vieno i ki-Terminal sala 
alie-'aus atsargos. Kai alie
jus buvo išpumpuotas iš že- tą, galima butų panaudoti 

ir vandens jėgą elektrai ga-
mes gilumos, tai, sako, žemė i minti, o vėjo varomi siurb 
ir slenka į patustėjusią alie- liaį paskui vandenį iš Bin- 
jaus vietą... , ' | ner ežero vėl pumpuotų į

Ai tas aiškinimas yra tei-i Selenter ežerą, laks įdomus 
singas, pasakyti sunku. Bet; projektas jau paruoštas 
faktas yra, kad Terminai rodos, bus vykdomas, 
sala skęsta.

ir,

Musų tėvų kraštas Lietu
va buvo ir bus laisva. Lietu

vė jo Elektrainės
Prieš 60 metų garsus pran

cūzų inžinierius, Alexander 
Gustave Eiffel, pastatė Pa- vos išlaisvinimo siekia Ame-
ryžiuje, Marso Lauke, aukš-; rikos Lietuvių Taryba ir jos 

• tą plieno bokštą, 984 pėdu' n
aukštumo. Tas bokštas stovi vykdomas Paremki,
jau 60 metų ir atlaikė d au- tautieti, tad jos darbus!

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

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

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

KELEIVIS
636 E. Bro*dway, So. Boston 27,



No. 23. Birželio 8 d., 1919 m.

Musu Bendrie jiU ždaviniai
I

RAŠO V. K1MONTAS buvo vargo pastangos. Čia 
Statydamas klausim,, Ras

butų darytina emigracijoj, :<jome vargo spaudą. Kon- 
darytina senosios musų centmotam mokslo darbui 

temokėjo pasišvęsti neskait
lingi ir išimtini asmenys. 
Vadinasi, jau dešimts metų 
musų kultūros ugdymo rei
kalas yra parautomis šakni
mis, kas kart vis labiau atsi
likdamas. Ko dar nustosi
me, jei artimiausiu laiku ne
bus viskas padaryta, kad*

emigracijos reikalu, bet tal
kininkaujant naujajai, — 
jaučiuosiu kiek santūrūs.
Sakoma, nepadoru žiūrėti 
kaimynui j lėkštę, ką jis val
go. Dar nepadoriau stebėti, 
kai kaimynas atrenka savo 
nešiotus baltinius juos ati
duoti skalbyklon, nes ne
kiekvienas yra linkęs Įsileis- ^ėtum? k^dto"-'paiengva 
ti į savąjį gyvenimą stebėto-'a><įgautj įr aukštyn kopti? 
ją, ypač neprašytą patarėją.
Bet kartu suprantu, kad kas
butų dabar mums svarstyti 
na, tai yra bendras musų

Jei Pasaulinė Lietuvių 
Bendruomenė virs reali tik- : 
rovė ir jei tremties laikas

reikalas; jeigu norite, priva- užsitęstų ilgiau, kaip mes
norime ir tikimės, kultūrinio 
darbo sužadinimas, jo su-Į 
stiprintas ir planingas vys- 

kaipo tautos, į tymas bus vienas svarbiau
sių musų uždavinių. Ar jo

lomai bendras, nes nuo sėk
mingo mums aktuąlių klau 
simų sprendimo pareis ben
dra musų,
ateitis.

KELEIVIS,_SO. BOSTON 

LEWIS KALBASI APIE DARBO SUTARTI Įstatymų. Austrijoj yra įsta
tymas, kad darbininką gali
ma atleisti iš dirbtuvės tik
tai susitarus su dirbtuvės 
darbininkų komitetu. Rusai 
kaitą vienoj dirbtuvėj atlei
do darbininką net neprane
šę apie tai dirbtuvės komi
tetui. Darbininkų unija tuoj 
paskelbė streiką ir privertė 
rusiškus bosus tą darbinin
ką grąžinti atgal. Rusai la
bai nustebo, kada jiems bu- 

pasakyta, kad įstatymas

Lietuviu Dailės Parodos
OLANDIJOJE, VOKIETIJOJE IR ITALIJOJE

Šį pavasari lietuvių kultu- tiems paveikslams charakte
rinis gyvenimas užsieniuose ringą liūdesį, kuris dailinin- 
yra atžymėtas, be kitko, net kams, kaip ir kitiems prara- 
keturiomis lietuvių dailinin- dusiems tėvynę tautiečiams 
kų parodomis. Didžiausioji neduoda ramybės, 
paroda, nesenai atvežta iš, „ . . . , . . ~Vokietijos i New Yorką, . Ron>°J.e .valstybinis grafi- 
šiomis dienomis bus iškil- kos muziejus atlieka paruo- 

. - - . , mingai atidalyta New Yor siamuosius darbus lietuv y
draudžia atleisti darbininką ke £ „„ t0 kifn„Jama j kitus ir estų grafikos parodai su-
be dirbtuvės komiteto zi-j didžiuosius J. A. V. centrus. Pi?r?doĮ.e lss‘a:
nios! Jie nustebo, kad n Apie taj jau buvo tys po 30 kurinių lietuviai
darbininkai turi kokias tai sp”udoje rašyta. Šiuo kartuiV- -K: Jonynas ir Vikt. Pet- 

informuojame gerb. skaity-i*™ »• P^je z.n^ 
tojus apie kitas tris reikš-1 5^ g,dtlkas Eauara
mingas parodas, kurios gar- VVllcaIt-
sina lietuvių kultūrą Vak. Kiekvienam lietuviui ma- 
Europos sostinėse ir jų spau- lonu, kad musų kultūros at- 
doje. stovai gauna pasirodyti su

1949 m. vasario 19 dieną saVo darbais didžiausiuose 
buvo atidaryta DP dailės
paroda Amsterdam, Olan
dijoje, Valstybinio Muzie
jaus salėse. Iš 56 dalyvau-

vo

Jei naujoji musų išeivija ugdyme butų interesuota ir 
J. A. Valstybėse mokės pa- musų senoji išeivija? Neabe- 
rodyti pakankamo takto ir joju nei vienai minutei. Bus 
visu pinna nuoširdaus pa-i- ir turi būti interesuota, nes| 
ryžimo dirbti išlaisvintos ji yra ir turi pasilikti lietu-; 
Lietuvos ateičiai, plačiai sa-j viška. Tame yra visų musų 
vo uždavinį suprasdama, egoistinis interesas. Dėl no- 
bus pateisinta, jei senoji, ro pasilikti lietuviška čia ne- 
musų emigracija priims, tenka abejoti. Reikia daryti, 
naujai atvykusių talką taip kas tik galima, kad noras 
pat nuošidžiai. Įsileisdama i virstų tikrove, ir tas tenka 
juos atvira
gyvenimą

Mainierių vadas John L. Levvis ir mainierių unijos 
sekretorius George Titler kalbasi prieš pradedant 
derybas su pietinių valstijų anglių kasyklų savinin
kais Bluefield, Va. Derybos pradėtos dėl atnaujini
mo darbo sutarties tarp mainierių unijos ir kasyklų 
savininkų.

pis turi mums virsti ir atgai- prieš daug ką. Jau gera ir 
los metais, apsivalymo me- tas, kad atsistotų. Nieko 
tais nuo neigiamo ir pasiiy-, nebūtų blogesnio, kaip kad 
žimo metais atsinaujinti, ap-'musų inteligentija, dabar

teises 1
Pirmas rusų 

perėmus vokiškas dirbtuves 
Austrijoje, buvo suardymas 
darbininkų unijų. Jie dėjo 
visas pastangas, kad iš uni 
jų vadovybių išėdus social
demokratus ir pastačius sau 
paklusnius bolševikus. Bet 
darbininkai pasipri e š i n o 
tam ir iki šiai dienai rusų 
valdomose dirbtuvėse vado
vavimas unijoms yra social
demokratų rankose. Bolše
vikiški bosai niekaip negali 
suprasti, kad darbininkai 
todo tokį atkaklumą ir ne
nori priimti bosų siūlomų 
vadovų unijoms! Bet austrų 
darbininkai žino, kad, jei 
jie leis pastatyti bolševikus

“rupesnis”

meno centruose, kaip Roma 
ar Amsterdamas, ir laimi 
ten svetimtaučių pripažini
mą. Taip pat mums dažnai

jančių 6-ių tautų dailininkų nedraugiškai nusiteikusių 
59 kurinius išstatė 8 lietu j vokiečių palankus atsiliepi- 
viai: P. Augius, A. Galdi-jmai parodo, kad lietuvių 
kas: V. K. Jonynas, Pet-j menas yra tikrai vertingas 
ravičius, V. Ratas, A. Valeš- ‘ ir pralaužia ledus ten, kur 
ka, T. Valius ir V. Vizgirda. nei karštas nei šaltas gink- 
Visus tuos dailininkus žino
me dar iš Nepr. Lietuvos pa
rodų (jų kurinių yra ir mi-

gink-
las nieko nelaimi. Žinoma 
tiesa, kad tautos, kurių dva
sia yra stipri ir kūrybinga,

jie leis pastatyti DoiseviKus. nėtoje liet. tremties parodo- nežūva. Nežus ir gaivalinga 
?nlJoms_.vad?Ya^Ljln.1ff! je New Yorke). j ir kūrybinga lietuvių tauta.
tuoj pavirs į bosų įrankius

širdimi i savąjį Į daryti bendromis naujosios givalyti nuo pelų ir persikai-“ vykstanti Amerikon, jaustų- išspausti daugiau prakaito' Amsteidamo vai
kaipo savuosius ir senosios išeivijos pastan- noti. Jei i tą atsinaujinimo'si dvasinio policininko pa- iš darbininkų. t •jZie-’r r.
•im-j” mm in co. frnmic nrzrnr.co nnieiti~nilro irioi f«ai rotorrtco __  n9nnwtll ič -jnlr- Kainn imnnill VPflpipi Mu- IClflO lllU.'ll UOlU Kate

J. G.

ir “nerakindama'' nuo ju sa 
vų spintų. Suprantu, žino
ma, kad tas teliečia visuo
menini gyvenimą bendrųjų 
uždavinių srityje.

Bendrųjų uždavinių si 
tis, kad ir tų, kurie kyla iš 
musų senosios emigracijos 
dabartinės būklės, vra labai 
plati. Pradžiai užteks, jei 
paliesime tik kai kurtuos ak
tualiuosius klausimus ir dėl 
jų susiprasime. Imkime, kad 
ir kulturinį musų gyvenimą.

Kas dabar daroma kultū
rinio darbo sritv pačioie 
Ęįetuvoie. tas daugumoje 
tėra jo žiaurus prievartavi
mas, kaip viskas sovietinia
me rėžime. Kultūrinis dar
bas per prievartą bi-ukamas 
į tam tikrus, Maskvos nu
statytus rėmus ir iš jo reika
laujama tam tikro turinio, ***:“
Čekisto ranka duoda krvpti.l i.
formą ir turini ne tik meno, P^1 k nauja Lietuva, 

tik sv>etimo|spėjm per ,aik?

reigose, — panorėtų iš auk 
što viską santykiuose taip 
tvarkyti, kaip ji manytų rei
kalinga. Jei ir visuomet sa
vikritika yra išganingas

gomis. procesą neisitrauks visi, tai
Senoji musų išeivija iš'į jj turi Įsijungti patys jaut- 

kulturinių pasiekimų taip rieji musų ir patys sąmonin- 
pat laimės savąją dali. Kairieji, tiek iš naujosios, tiek
1939 metų įvykiai vėl grąži-Jr iš senosios emigracijos 

.p į no Vilnių Lietuvai ir gatvių tarpo. Derlingiausia tam • daiktas, tai dabar ji yra
kryžkelėse išaugo augatoti, dirva ir pati neutralioji —į ypatingai būtina. Ir ta savi- 
nepaliestais nervais lietu- kultūrinio darbo sritis. Ben-;kritika, savo elgsenos ir sa- 
viai - policininkai, vienas] dradarbiavimas joje gali, jvo uždavinių nustatymas 
senųjų vilniečių, per dvide atrodo, tiekti daugiausiai ■ turėtų būti lydimi dvejų ne- 
šimts metų atitrukęs nuo*šansų susiprasti, surasti vie-1atskiriamų palydovų: šilto, 
Lietuvos, įsistebėjęs i jam ni kitus ir sugyventi tuo, j visuomeninio jausmo saviš- 
naują gatvės tvarkytoją, su kas mums visiems tikrai garikiams ir kieto, nuolat duos- 
mišriu jausmu sau tarė: ĮĮ jr turi būti bendra. Į tąjnaus pasiryžimo geriausias 
“Dar kvepia šienu”. Ar to procesą atitinkamose srity-5savo jėgas pašvęsti bendrie- 
meto vadistinės Lietuvos! se ir tinkamomis formomis] siems musų uždaviniams, 
policininkas skriedino i Vii- ypatingai turi būti Įjungtas1 Musų inteligentijai išeivijos 

j— • .... .. ■- T. . laikas bus kartu ir jos kultu-niaus gatvę dar ir kitokį jaunimas, atvykęs iš Lietu 
kvapą, tas mums dabar ne vos ir jaunoji musų senosios
tiek svarbu. Svarbu, kad ir Į išeivijos karta, nes jaunime nas. 
vilnietį dvelktelėjo Lietuvos1 vra musų ateitis ir kas jame 
lauku šienas; dvelktelėjo bus pasėta, taps mes, kaipo 
pati kaimiška, sveika Lietu- tauta, gyvenime ateityje, 
va. su civilizacijos dar neiš- Ar mokės naujoji išeivija—i:----jr ma---------------------------

rinio subrendimo ekzami-

žmonėmis:
kūrybai, ne 
darbui, bet žaloja pati mok
slą, ji darydama Kremliaus 
siekimų tarnaite dar bruta
liau, kain tas savo laiku bu 
vo darvta Hitlerio Vokieti

suvaidinti ryšio gaivintojo* 
ir stiprintojo rolę?' Tas 
klausimas savaime atsistoja

Dėl tų uždavinių svarbu
mo neturime abejoti ir mes, 
socialdemokratai; viskas, 
kas pozityvaus bus laimėta 
kultūrinio darbo srity, tas 
bus laimėta ir plačiajai dar
bo Lietuvai.

daug kame pasireikšti.
Nenoriu musų senosios iš

eivijos lyginti su vilniečiu ir; 
naujosios musų išeivi ios i

Bolševikiški Skurlupiai

Kaipo Įmonių vedėjai Ma 
skvos atsiųsti bosai pasirodė 
“lauže”. Jų vedamos dirbtu
vės baigia nusigyventi. Mat, 
rusų vedamos įmonės Aust
rijoj turi veikti “kapitalisti
niame pasaulyje”, jos turi 
pirkti žaliavas, turi parduo
ti savo išdirbinius, turi mo
kėti darbininkams algas, 
turi prižiūrėti ir taisyti ma
šinas. žodžiu, tos Įmonės

Valstybinis! 
roga iš- 
alogą su

dail. T. Valiaus raižiniu vir
šelyje. Olandų spauda entu- ---------
zijatiškai Įvertino šią Rytų Kam Priklauso Šuniukas? 
Europos tremtinių parodą Kunigas eina gatve ir ma- 
Meno žurnalas “Gooi Em įto būrelį vaikų, kurie apsto- 
lander rašė: “Reikia stebė-, ję mažą šuniuką diskutuoja.

T7 * *—**11 *

JUOKAI

tis šiais menininkais, kurie /kunigas priėjo ir klausia: 
sugebėjo nugalėti visas jų; _Ką jus čia darote, vai- 
sunkaus gyvenimo kliūtis iri kai?
turėjo jėgų dirbti nenorma-, 2-Mes meluojame, — at- 
liose darbo sąlygose . Kitas j S]'iiepė vaikai choru, — ku-

turi veikti, kaip ir visos ki- Amsterdamo laikraštis “Het ris pasakys didesnį melą, 
' f.31'.0?1 rašo: Medžio rai
žiniai sudaro ne tik geriau
sią dalį parodoje, bet jie ga
li būti lyginami su geriau-

,kad rusai greit tas dirbtuves kl ast? kur’"
niais . Kaip tik lietuvių gra
fikų išstatyta parodoje dau
gelis medžio raižinių.

tos Austrijos įmonės veikia. 
Austrai, kurie seka rusų šei
mininkavimą buvusiose vo
kiškose dirbtuvėse, sako,

tas pasiims tą šuniuką.
-- pit-giaZu, Vainai, -=— §S=

ko kunigas, — kada aš bu
vau jus^^fnetudšę; <‘as^nie- 
kuomet nemeluodavau.

—Imk šuniuką, kunigėli, 
tu jį laimėjai — sušuko vai
kai choru.

taip nususins, kad jiems ne 
beužsimokės jas laikyti sa
vo rankose. Visose jų valdo
kuose dirbtuvėse mašinos 
baigia nusidėvėti, o naujų 
mašinų įtaisyti rusai ir ne
mano. Todėl, kol jie gali- 
dar naudoti senuosius Įren
gimus, jie dirbtuves leidžia 
dirbti, o kai dirbtuvės bus 
pudetėtos, tada rusiškam 
šeimininkavimui ateis ga
jas.

Gal įusams nėra prasmės 
tas dirbtuves laikyti gerame 
.stovyje. Bet kiekvienas ge
tas šeimininkas neapleidžia 
Įrengimų, neleidžia maši
noms apskresti ir nusival
kioti. Toks, rodos, butų ir 
’-usų išrokavimas. Juk kada 
nors jie norės tas jų valdo
mas dirbtuves parduoti. Bet 
jie taip šeimininkauja, kad 
po jų tų dirbtuvių nieks ir 
pusvelčiui nenorės imti. Au
strai sako, jei rusai TIK taip 
ir Rusijoj šeimininkauja, tai 
ko dyvytis, jei jie yra nu
skurę ir apiplyšę, kaip uba-

Tuo pačiu metu Freibur- 
gew prancūzų okup. Vokieti
jos zonoje, vyko dvylikos 
lietuvių dailininkų paroda 
žinomoje Augustiner galeri
joje. Apie tą parodą rašė 
vokiečių “Badische Zei- 
tung”: “Išstatytuose dar
buose matome liaudies me

Kas Iškas Daržą?
Žmona rašė vyrui laišką į 

armiją karo laike ir sakė:
—Atėjo laikas sodinti bul- 

yes, bet nežinau, kas man 
iškas daržą, aš pati negaliu, 

. ... .tavęs nėra, o kaimynų pra-
no .kryptį, tampriai sujung- šyti nenoriu.
tą ir suderintą su šiandieni 
nėmis meno problemomis... 
Geriausiai ir meniškai ver
tingiausiai tai išryškėja gra

Vyras perskaitė laišką ir 
sugalvojo, kokiu budu gau
ti pagalbą. Jis žmonai pa
rašė : •

su guminėmis lazdo- 
revolveriais ir streik-

joj. Apie laisvos, savitos ku ] gretinti su policininku. Te- Skaitėme, kaip Berlyne gina 
• noriu pasakyti, kad dabarti-!gatvėkarių darbininkai su- mis,

niai tremtiniai taip pat neša j streikavo prieš savo bosus— laužiu gaujomis! 
i musų amerikonų tarpą bolševikus, kurie valdo ry- Berlyno gelžkelius valdo 
Lietuvos šieno kvapą ir kar- tinės Vokietijos ir Berlyno rusai, kurie i tą miestą atne- 
tu visa tai, kuo mes nepri- miesto gatvėkarius irgelž-;šė savo “socializmą” ir vi- 
klausomybės metais gyveno- kelius. Darbininkai Berlyne sišką nebojimą darbininkų 
me. Senosios musų išeivijos pareikalavo, kad jiems už- reikalų. Kitas rusiško “so 
masei tai yra nauji, papildo- darbiai butų išmokami tais cializmo” pavyzdys yra Au- 
mi kvapai. Ar jie visi yra pinigais, kuriais darbininkai{ strija, kur bolševikai paėmė 

_  ____ malonus, tai yra vėl kitas perka sau maistą ir kitus Į savo žinion 365 dirbtuves,
ne tik^žalojamas, bet ir at- klausimas. Bet nepriklauso reikmenis vakarinėj miesto kurios seniau priklausė vo- 
gal varomas Į visišką, liguis- mam gyvenime lietuvių tau- dalyje. Koks reikalavimas kiečiams (Vokietijos pilie 
tą merdėjimą. Vergų pade- ta turėjo progos pasireikšti galėtų būti teisingesnis, čiams). Rusai us dirbtuves 
tvip Tmnnčs iš viso nenaiė- savo išimtais gabumais ir. | kaip mokėti algas tais pini-'pasiėmė ne už reparacijas 

mokėti rė
jas paėmė,

rybos pasireiškimą bet ka
me, nėra kalbos, ir viskas, 
kas Lietuvoje dabar pasie
kiama ir su balaganiniu 
triukšmingumu reklamuoja- 
ma gatvėje, su labai mažo
mis išimtimis, tėra popieri
nės gėlės be kvano ir gyvy
binių sulčių. Reiškia, kultu 
rinis gyvenimas namie yra

tvje žmonės iš viso nepajė- savo įgimtais gabumais ir. | kaip mokėti algas tais pini , pasiėmė ne 
gia kurti. Ir ka čia gali gel- be abejo, pasireiškė, kurdą- gaiš, už kuriuos galima pirk- (Austrija neturi m< 
bėti kad ir didžiausios na- ma ir naujas vertybes ir iš- tis maistą ir kitką? ;paracijų), bet jie jas

. . . , , . . , kaipo “karo globi”. Kas se-
M-Te!Sln-ffesn'° ,darb.ln’"k’J niau priklausė vokiečiams, 
eika a\imo rodos, ir bu.i [TJsaj tarjasj “teisėtai” už- 

negali. Bet bolševikai į dar- i • • ’ _________

mie dirbančiųjų pastangos? keldama nemaža neigiamų 
Kas kultūriniame darbe reiškinių. Dabartinis, .mums 

buvo tremtyje daroma, te- visiems tragiškas laikotar-

Skaitykite šias Knygas!
Musu broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

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

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

Norintieji Įsigyt šias knygas, kreipkitės asmeniškai 
į musų ofisą ar rašykite:

KELEIVIS
636 Bro*dway, So. Boston 27, Mass.

gai: L. S.

JUROJE SUSIDŪRĖ 
LAIVAI

DU

limuose darbuose, kaip pvz. j —Jei sodinsi bulves, tai
Į paprastuose ir sultinguose Įnik labai atsargi, aš užka-
Petravičiaus arba P. Au riau tame darže daug amu- 
naUu • -eį ,̂"° ’ąižiniuose...} nicijos. Geriau visai neliesk 
Darbai iš T. \ aliaus serijos to daržo, mano mieloji... 
Tragedija Baltijos pajurv-

Po kiek laiko žmona pra
nešė vyrai, kad nakčia atėjo 
kokie tai žmonės ir visą 
daržą jai išrausė. Ji sakė:

—Nežinau, ko tie žmonės 
Toliau palankiai Įver-- ieškojo, bet jie išrausė visą 

tinama V. Rato, A. Vaičai- daržą.
čio, Alf. Dalgio, A. Valeš-,, Tada vyras parašė žmo- 
kos, V. Vizgirdo ir kt. kury- nai, kad ji nieko nelaukda- 
bą. Recenzentas pastebi jna sodintų bulves!

je su didingu raižiniu, ku 
ris vaizduoja karstą, gulin
ti ant žvejų pečių, kaip ko
kią sunkią naštą, leidžia pa
žinti dailininko sugebėji-
mus.

, - • , -i, - \ ? kariavę ir laiko savo nuosa-bininkų reikalavimą atsake vjsaj neatsižvelgdami,
guminėmis lazdomis ir re- baugumas tų dirbtuvių 

o vericus. Jie sumobilizavo j)UVO smu,tu ar suktybėmis 
sti eik laužiu gaujas ir.bandė atimtos iš austru ar Austri- 
streikuojancius darbininkus jos žy^u
išvaikyti iš požeminių gelž- Rusai i buvusias vokiečių Exmouth. Graikų lai- 
kelio stočių ir; gatvėkarių. dirbtuve?‘ Austrijoj pastatė ^8 po tos nelaimės nuva- 
Pasekmeje, virs tūkstančio>avo vedėjus, kurie ir šeimi- z.,avo tolinu, o Exmouth pa- 
zmonių sužeista, tns darbi- ninkauja ’ tose dirbtuvėse.Is,sa.ukė pakraščių sargybą ir, 
«,„v„ ~ ui... Raj •ie šeimininkau;a? į pasiuntė Į ligoninę du su

žeistus jurininkus. Exmouth 
Atsakymas į tą klausimą laive buvo padaryta šone_ I V • •!_ .... Al ^4- A 1 1- • . . .

Sekmadienį nakčia miglo
se ties Delaware pakraš
čiais susidūrė juroje du lai 
vai. Graikų laivas Hellenic 
Beach Įvažmvo Į Amerikos

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

ninkai nušauti, o kelias die
nas vakarinėj Berlyno mies
to dalyje ėjo kruvini mūšiai 
tarp “proletarų gynėjų” boi yra labai Įdomus. Mat, Aus- 
ševikų ir darbininkų. Tiktai trija tvarkosi naeal savo is 
amerikiečių ir anglų polici- tatymus ir turi savo vyriau- 

! jai Įsikišus streiklaužiai ko- svbę, o okupuojančios ka- graikų laivo atsakomybė to- 
munistai buvo išvaikyti. 12,- riuomenės i Austrijos valdy- je nelaimėje.
000 darbininkų ir dabar tę- mąsi, palyginus, ne daug ------------ ------------- —------
sia streiką. tesikiša. Todėl ir rasai per- i • •

Berlyno atsitikimas rodo, imtose buvusiose vokiečių naudinga yra
kaip bolševikai “gina dar- dirbtuvėse turi-šeimininkau- 
bininkų reikalus”. Jie juos ti prisilaikydami * *

didelė skylė, bet laivas sa
vo jėgomis nuplaukė Į Phi- 
ladelphią. Dabar aiškinama

biznio «kel-
Austrijos binm* » paj»«ikojii

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5'2 formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
$1 SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

KAIP PAŽINTI ŠIRDIES LIGĄ

> dėl to kopūstai sustoja augę 
ir labai susirgę visai nunyk
sta.

Jei apklėstoj dirvoj kopū
stai sodinami kasmet, gum 
bas taip paplinta ir Įsigali, 
kad daugiau jų auginti da
rosi nebeįmanoma.

Rimčiausia kovos priemo
nė reikia laikui daržan Į-’

-------------- vestą vaismaini. Be to, su
’ Amerikoje labai daug’valo užsilaikyti, kad galėtų kopūstų šakniagumbiu ko- 
žmonių miršta dėl širdies ilgiau gyventi. vojama dar taip: apkrėstus
ligos. Gal mirtų mažiau, iei- Mrs. R. Stevenson prisiun- augalus išrauti ir ton vieton 
gu žmonės žinotų kaip tą tė mums iš "Miami Herai- paberti negesintų kalkių, 
ligą pažinti ir galėtų atatin-ao” iškarpą, kur Dr. AVright Rudens metu. kopūstus 
karnai užsilaikyti. Bet ne- pataria žmonėms su širdies sudorojus, liekanas pašaliu 
laimė, kad daugumas visai ligomis važiuoti i Floridą, ti, o dirvą giliai perkasfi ar
to nežino ir vaikščioja iki Jo manymu, Florida to ba suarti.
krinta ir staigiai numiršta, kiems ligoniam

KELEtVIS, SO. BOSTON

ERELIAI ĮTEIKIA DOVANĄ ROOSEVELTIENEI 'Keleivio’ Knygos
Atsiminimai ir Mintys,

parašė buvęs Lietuvos prizedentas
Dr. Kazys Grinius.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

šioje knygoje telpa daugybė nau-
i'ai via stora, 300 puslapių knyga.) jų, labai gražių tr juokingų inonolo 

ir deklamacijų. Visokios temos:kurioje buvęs Lietuvos prezidentas i rų -------------
tašo aoi.- rietuvių tautinį atbudimų, darbininkiškos revoliucionterisKoa, 

............ i.-:-- — tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ............ 25c

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje kny-

1 apie senesnių laikų veikėjus ir pa- 
i pasako..a daug linksmų ir įdomių 
I nuotykiu is ; avo patyrimų. Tų kr.y- 
! gų v., i lietuviai turėtų pers.-aityti.
į Kaina ................................................ $2.00

i Dar patinta gauti “Keleivio” 
I Kalendorių 1949 metams

TIKRA TEISYBĖ APIE SOCIALIZMO TEORIJA
šis veikalas trumpais ir aiškiais 

, faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
j-------formoSt jr kodėl turės bu-

25c

SOVIETŲ RL'SUĄ
Arba komunistų diktatūra faktų j draugijos formos ir kodėl turės 

šviesoje. Visi nori žinoti apie Kusi- i “ Pakeistas kapitalizmas, kaina

įfc “ P^paganuą uz normą. vėHau ,,,
___ , Jis dagi nevisai teisingas, i.rk..:nuvargęs. • , r-, -i :FCi-a.s ines visi žino, kad rlondo]

i uodais taš-
įr plaukeliais. Iš ma

si geriau, bet vakarop ji 
būna jau labai
Padirbėjęs kiek sunkiau ar dažnai iiaučia uraganai> tai.
pabėgėjęs?, jis greit pailsta. • neffaijma gakvti kad te- ’*“**
uždusta prasidės stiprus ^SiS , lapa padikdami tik Stores
nai skauda krutinę. | ..P®1 ktais> žvilgsniais Flo-: Rudeni pereina i tvoras.

... . . ’1( °J °.a.? ^ut H,SeiŲ namu sienas ir tt., virsta lė-
Sitie simptomai tačiau ne Pavyzdžiui, sntas klimatas liuke‘ir pavasari išsirita bai

gas kiekvieną pastebinu. nereikalauja daug drapanų.) tas su taškais ant sparneliu 
Tūli žmonės tun nesveiką Žmogus lengv ai apsirengęs iš kurio kiaušelid
širdį ir visai to nežino. mažiau nuvargsta. Be to,

Todėl patartina nueiti Floridoj namai statomi že- 
bent syki per metus pas gy- mi, vieno aukšto, taigi ne- 
dytoją ir paprašyti, kad jis j reikia laiptais laipiot aukš- 
ištirtų širdies stovi. • tyn. Skiepų irgi nėra. Viskas

Mokslas apie širdį (kar- ant vieno lygio. Pagaliau, 
diologija) palyginti yra dar kas važiuoji' Floridon aps:-'vienai kl(irtai vandens idė
jaunas, vos uk apie 20 me- gyventi, tas paprastai jaus,; 2 šaukštu druskos ir pus 
tų kaip jis prasidėjo, tačiau turi susitaupęs keletą dole- -
daug kas yra jau patirta, ir rių ir gali gyventi be darbo, 
geras daktaras visada duos)Šitokiose sąlygose, žinoma, 
patarimą, kaip ligonis pri- žmogus gali ilgiau gyventi.

žens lapus graužia tik iš 
Paaugę ėda visa

drugelis, 
išsiritę vikšrai ir yra kopūs
tų kenkėjai.

Patartina vikšrus dulkinti 
pelenais, iš ryto tebesant ra
sai. Jaunus vikšrus galima 
sunaikinti tokiu skiediniu:

antro šaukšto kalkių.

Daržo Priežiūra

Kaip kovoti su daržovių j avojinga drėgnesniais me- 
kenkėjais tais.

Silpnai augančių dar
žovių gydymas

Dėl blogų sąlygų arba 
kenkėjų užpuolimo, silpnai 
augančios daržovės galima 
pagydyti sekančiai: visų 
pirma žemę apie tokius au- 

i galus apravėti ir supurenti.

Fiaternalinė Erelių Draugija, per savo du jaunučius 
atstovus įteikia dovaną Mrs. E. Roosevelt už pasižy
mėjusį patarnavimą žmonių pagerinime ".

KAIP MANE LAIDOS.

šviesoje. \ įsi nori žinoti apie

ių. Visiems kyla klausimas kodėl juiuii ICTAI
tusi ja nesusiatria su kitomis vaisty-

temis ir kodėl Rusija nenori įsileisti) Tragedija trijuose aktuose 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji . l*s perstato nužudymų caro Alek- 
tvarkosi ? Ar yra Rusijoj laisve, ar : sandro II. Labai puikus ir nesun- 
yra demokratija, kokie darbininkų ! kiai scenoj perstatomas veikalas. Is 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ' viso reikalaujamos 28 ypatos 
pragyventi? Dabar rusai sako kadį
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.

Veik*-

2oc

(Iš leenkų kalbos)
Netark jau, mieloji, kaip mane laidos, 
Kad aš tau i širdį skausmą įvėriau,
Nes taurę skaudžiausią pats aš išgėriau

Visur, Visados—

Taigi neskųskis, kaip mane laidos,
Kad dienos jaunystės veltui tau dingo,— 
Ir man juk nebuvo žingsnio laimingo

Niekur, Niekados.

Ir miela, nedžiaukis, kaip mane laidos, 
Kad žemė užpils jau akis vaikino,
Kurs save ir tave veltui kankino

Visur, Visados.

Ištark tik tuos žodžius, kaip mane laidos: 
“Šaltam smiltyne ilsėkis, mielasis, 
Geresnio už tave aš jau nerasiu...

Niekur, Niekados”. I-s.

kultūringame susirinkime, uždtnk ir pašutink apie 43
Neretai gražiai beaugan- Kovoti sekančiai: ligotus’Jeitm sausa — palaistyti. Taigi kaimo bernai tikrai j minutes,, arba iki mėsa pasi- 

čias daržoves užpuola visokį augalus išrauti, ir vietą, kur \ ėliau, svarbu atitinkamai galėtų tokius inteligentus darv< minkšta.
■' ’ ” pamokinti mandagumo. i Priedui galima duoti bul-

A. Luskiene. vių, žirnių, morkų ar kito-

PAAUKAVO $115,000 
VAIKAMSgoms, jie pridaro labai dide- lėti, laiku rišti prie kuolų, 

lių nuostoliu. Tuos daržovių gerai patręšti ir tt. O, be to, 
kenkėjus arba ligų daromus galima švirkšti Bordo skie- 
nuostolius galima sumažinti diniu (Angliškai: Bordeaux 
atitinkamai su jais kovojant mixture.).
ir apsisaugant nuo jų. į Agurkų rauplės

Kad kovoti su daržų ga- agurkų vaisių atsiran
dintojai 
kia pirmiausii 
gadintoją
Įima taikinti -------- - ...

p i*i pm dd p f\O\ Otl tH10 • 1
TaVšiėia trumpai ir pami- guri™* W sieros milte- į

nešime tuos svarbesnius mu- angliškai: Lime su.- ^^^’pvS iie sa™ biming, vaikų,
sų daržų pnesus ir kovų su P"uM- sąskaitas suveda kai niekas Šiurpus '
Ja,s- viS ?aį?uš ir vaS)l nemato »' "egudi. o nesi-IPasakė

Tomeicių puvinys reikia naikinti sudeginant.
Ligos užpultas tomęicių, NegaKma palikti daiže arbai-u?r 

arba pamidorų krūmas išro-sumesti kompostam L - - K -u' • v v jo1.
do kaip nuo salnos nukentė- - , . , . kaimo bernai buvo jau bai- .dar kiti
ięs. Stiebas, lapai ir vaisiai Kopūstų šakniagumbis . gę pradžios mokyklą ir jų P°mjs ir tt.

INTELIGENTAI IR KAI
MO BERNAI

Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
ja Lietuvos atejtis gali Puti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą 
08 puslapių didumo. Kaina 50 centų

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

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

KUNIGŲ CEUBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Cia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori- 

i ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Tounsend Eox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. 
K ai na •.■.»«•*■«.*..•••..*••• 2oc 

ŽEMAITĖS RAŠTAI

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir laktais pa
rado, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusk Kaina ____ $1.25

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.10

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

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

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininlas 

su Salemono galva. vi- •-
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00 

JUOZAS STALINAS
Arba,_ kaip Kaukazo Razbaininkas 

Ar žinote, kad Žemaitė buyo vie- pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
a '/iti ličiu raČVZTZkill^ Ar iio i*. k,.na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu- 

' žinote, kad ji buvo paprasta kai- vusius draugus. Labai įdomi knyga.
1 mo moteris, mažai mokslo išėjusi, Kaina. ................................................... 25c
j gyveno ūkyje i? auginą vaikus, kaip!
į tūkstančiai ir milionai kitų moterų. KODĖL AŠ NETIKIU

_____________ i O paskui ji ėmė apysakas rašyti, j nivvv . j w , - - i Jos apysakos yra tikras gyvenimas, * vant.-).Kaip dažnai maudytis?  kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet! Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- negali tikėti. Pilna argumentų, lu

ti- ein įeiti nena^tebėio ir gražiai iuos riu nesumuš ioks lėzuitS®............2l)C

kiu daržovių.

P--lė Elizabeta Arden pr a-;
lobo gamindama ir pardavi-:,..švara reikalingas daly- įeivis” par,

leidžiamas Žurna-jrių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos; rių nesumuš joks jėzuitą 

ygeia” sako taip:A^ik^-^ LIETUVIŲ KALBOS 
'.ra reikalingas daly- leivis” parduoda jos raštus parašy-; GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikoslankėsi >

ė,u«. Knygoj. yra p.v.ik.la, ,»
šia. vaikų prieglaudų, kūrins ?!ems’ k-as ™ri -«erai lietavi** k»1-

Šitoks prilyginimas nela- J Bostono vaikų ligoninę ir
tenai vra ne- 

“Tai vra1•t> ižmonijos lauža?
nemato ir negirdi, o nesi-Į parake jinai, žiūrėdama Į 
skandalina spaudoje, kad ruo? vaikus.

visi matvtu ir girdėtų. Vi*ni jų gimė su kreivais 
Nepriklausomoj Lietuvon veidais, kiti su keistom no- 

su “zuikio lu-

šią ligą beveik visi pažįs-būna dėmėti. Bendrai, liga 
į puvinį

gerai pažista. . .nrie šaknų atsiranda gum- 
Famidorų vaisiai užpulti bai _ SUstorėjimai. 

ligos pradeda juoduoti ir
pagaliau visai supuva. Visos Augalai minta smulkių 
kitos aucalo dalys pagelsta šaknelių pagalba, o jas sak- 
—-susmunka. Šita liga ypač niagumbis kaip tik išpučia,

GRAŽI PAŠTO VIRŠININKĖ

apsiėjimu galima buvo pasf- Daugeli tokių iškrypimų 
---- -------------- viena šiandien gali atitaisyti vadi-labai panaši i bulvių puvinį, ša (kas tik kopusius augi- džiaugti. Atsimenu, -----

kuri visi labui gerai pažista. na). Ji pasireiškia tuo, kad senutė vis bardavo savoHarna plastikos chirurgija

Jauna Barbara Grooskreuz, 22 metų mergaitė, pa
skiria Crosswicks, N. J. pašto viršininke. Ją paskyrė 
prezidentas Trumanas, o senatas dar turės patvirtint

anūkes, kam jos eidavo i 
pasilinksminimus ir vaidini
mus. Ji vis sakydavo: “Kai 
aš jauna buvau, mes taip 
nelakstydavom.’’ Bet syki 
kaime buvo vaidinami “Au
šros Sūnus,” ir tos mergai
tės nusivedė savo senutę pa
žiūrėti vaidinimo. Paskui ji 
buvo paklausta, ką ji matė 
bloga šitokiuose išėjimuo
se? Senelė palingavo galvą; 
ir atsakė: “Bepiga jums, 
mergaitės, išeiti, kad dabar 
jaunimas taip gražiai apsi-j 
eina. Kai aš buvau jauna, 
tai būdavo kitaip...”

Iš to jau matome, kad ne
priklausomos Lietuvos jau- 
r‘*iyiQ, vadinti “kaimo ber
nais, ’ kas turėtų reikšti ne
tašytus storžievius, negali
ma.

Kitąsyk man žinomam kai
me buvo vaidinamas “Pir
mas Degtindaris.” žmonių 
r risirinko pilnas didelis klo: 
i i mas. Ir visi užsilaikė gra
žiai, išskyrus būrelį Kauno 
inteligentų, kurie Kaime ato
stogavo. Vaidinimo metu 
tie šviesuoliai kalbėjosi tarp 
savęs garsiai, rankomis ske- 
rečiojo, tartum jie butų sė- 

' dėję ant upės kranto, o ne

Tam tikslui p-lė Arden ir 
Įsteigė fondą, kuris bus ži
nomas jos vardu ir kurį glo
bos Bostono Children’s Me- 
dical Center.

VALG/A!
Vcrricna Francuzišku Budu

Paimk 6 rėžius (čapsus) ver
šienos.

4 šaukštus riebalu.
Kiaušinį.
Puoduką duonos trupiniu.
2 šaukštu pieno, 
šaukštuką druskos, 
žiupsni pipirų, 
žiupsni sausos muštardos. 
Skliautelę česnako.
Pusė puoduko rukštaus vyno. 
Keną grybų sriukos.
Išplak kiaušini su pienu, 

druska, muštarda ir pipirais. 
Dabar pavoliok mėsą duo-

sios rašytojos parašu, taipgi paveik

8,‘^į- *>*>« ■« P",į
- las Žemaitės kartu su Andrium Bu- * ........................................* '

lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- LYTIŠKOS LIGOS
m p i n riPV'i t n risi nužudė vokiečiai Įnikę šito ka- t i • •meCDCina nei a to numačiusi. Tai didel- knv 128 sla j Ir ka.p nuo jų aps.saugot., Para-e 

U.vJb,. Dr. F. Matulaitis. Antra, perziureta 
ir papildyta laida. Kaina ____ 25csu garsiais raštais ir retais paveiks

lais. Kaina ...................................... 50c
FARMERIŲ ATSTOVĖ TAVO KELIAS Į 

(i, SOCIALIZMĄ,
PAPARČIO ŽIEDAS

Ir keturios kitos apysakos 
Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi- j paraše L. Blumas. Trumpas 7r aiš-
ria; (.3) Klaida; (4) Korekta. Jose kus socializmo aiškinimas. ____ 25c.
nurodoma, kaip žmonės paikai tiic'v.jp crvnVfc '
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c jtnUVEd

PERSISTATYDAVO ŽEMĘ? 
Labai įdomus senovės filosofų <!a-

ANGLIŠKAI-LIETUVTSKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti. ?<aip ta? 
ai 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 risi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? Šį intri- daugelį iš gyvenimo patyrimų para-
guojantj politiškai-ekonomišką klau- šė K. Stiklelis. Kaina ................. 25c
simą aiškina garsusis Vokietijos so-1 “Keleivis ” 636 Rrnsduz.v 
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- c n . k-eŲ®adway»sky. Kaina ...................... įoc So. Boston 27. Mass.

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
I.abai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. 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

Ši jauna, akiniuota mer
gaitė, Meta Marie Keller, 
važiuoja i Europą, kur ji su
sipažins su Europos jaunai
siais farmeriais. Kelionė 
vyksta “apsimainymo bu 
du”, jaunieji Europos far
meriai atvyksta čia susipa
žinti su Amerikos farme-nos truDiniuose, tuomet pa

merk į kiaušinį ir vėl į duo- riais ir jų organizacijomis, 
nnc Skanradoi Miss Meta M. Keller paeinapaeina

iš Streator, III. ir jau 11 me
tų veikia jaunųjų farmerių

nos trupinius. Skauradoj 
paspirgink supiaustvtą čes 
naką iki pagros, tuomet ji
pašalink ir sudėk į tuos riey ■ organizacijoj_____________
balus mėsą. Spirgink ją iki į 
gražiai pagros. ! Biznieriams geriausia vie-

Vyną sumaiSyk su grybų.1 ta pasiskelbti “Keleivyja.” 
sunka, užpilk ant mėsos, leivj”. Metams $3.00.

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 ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

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

Keleivis
630 E. Brouluray, Se. Boston 27, Mass.
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|Iš Plataus Pasaulio
Rinkimai Vokietijoj I Amerikos “Diktatorius”

Visoj vakarinėj Vokieti-' Madrido valdžios radio 
joj numatoma daryti rinki- paskelbė, kad Mrs. Eleanor 
mus į parlamentą rugpiueio Roosevelt, buvusio prezi

kuomet jos patarnavimai la-^ 
blausiai reikalingi...

A. a. Barkauskienė buvo 
mandagi, gero budo ir visų 
gerbiama moteris. Užaugino 
ji gražią šeimą, bet vaisiais 

1 gėrėtis jai neteko.
Barkauskas turi nuosavą 

namą, • 
kiek 

duoti

TAS “KONGRESAS” IŠRINKO EISLERĮ J PAIEŠKOJIMAI

Bus renkamas salies parla- nu”. Ispanijos radio todėl 
mentas. Naujas rinkimų taip supyko ant Mrs. Roose- 
Įstatymas jau yra priimtas i velt, kad kas tai paskelbė,
ir Vakarų aliantų patvirtin-j jog dėka jos Įtakai Ameri-’ drabužio ir ‘spending mo- 
tai?. ka nepakeitė savo nusista-. ney’ turi visuomet sukrapš-

tymo dėl gen. Franko rėži
mo.

“Kaip žinai,” sako tėvas, 
“mokslas ir pragyvenimas 
nieko nekaštuoja, bet ant

Austrija Maldauja
Austrijos vyriausybė sa 

ko, kad nebėra jokios vii

tyti”.
B. Barkauskas yra vienin-į 

telis Kulpmonte lietuvis, ku-Į 
ris savo pastangomis rupi 
naši išleisti visus tris sūnūs' 
aukštuosius mokslus.

Lenkijos “Šešmetis
ties, kad “keturi didieji” su-į Lenkijos komunistinė val- 
rašys taiką Austrijai. Jie tu-į džia paskelbė naują šešių 
rėjo 3 kartus derybas, darė į metų planą ir žada per atei:Į ““variausias jo’sunus Alfre , 
160 posėdžių, bet taikos Au- nančius šešius metus pakelti' das baigė Kulpmont High' 

Lenkijos gamybą tris su pu-į School 1939 m. kaipo geras 
se kartus aukščiau pneška- Į football žaidėjas gavo sti-

strijai nesurašė. Todėl Aus
trijos vyriausybė prašo vi 
sus
namo ir palikti austras vie
nus. Juo greičiau, juo ge
riau, — sako austrai.

okupantus kraustytis rinės gamybos. Naują planą
.- m...- . aptarė jr ienkų valdiškų uni

jų kongresas, kurs plačiai 
aptarė budus, kaip išspaus
ti daugiau darbo iš proleta
rų.Auksas Afrikoje

Iš Pietų Afrikos praneša,' 
kad ten Orange valstijoj at
rasta labai daug aukso. Sa
ko, naujos aukso kasyklos 
padalys Orange provinciją 
Pietų Afrikoje didžiausiu 
aukso gamintoju visame pa
saulyje. Pranešimai sako, 
kad didelė Orange valstijos 
dalis “turi aukso pamatą”.

Pikietuoja Kalėjimą
Vienas jaunas anglas lai

vike pikietuoja Petit Cha- 
teau kalėjimą Belgijoje. 
Kalėjime yra uždarytas vie
nas “pasaulio pilietis”, šve
das Andere Clarin, kurs su
plėšė savo pasą ir pasiskel
bė esąs be pilietybės, arba

Tito—“Fašistas”
Sovietų Rusija pasiuntė 

Jugoslavijos valdžiai plačią 
diplomatinę notą, kurioje 
sako, kad Tito rėžimas Ju
goslavijoj yra fašistinis, kad 
jis tarnauja imperialistams 
ir yra priešingas Rusijai. Po 

, visų išsikoliojimų Maskva 
žada duoti prieglaudą pabė
gėliams iš Jugoslavijos ir 
leis jiems kurstyti prieš Ti
to rėžimą.

pendiją siekti mokslą kole
gijoj nemokamai. Jis įstojo 
į Vilianova kolegiją.

Po dviejų metų mokslo 
Vilianova kolegijoj jis buvo 
pašauktas į armiją. Kariuo
menėje išbuvo tris metus.; 
Tarnavo Alaskoje ir Aleutų 
salose.

Grįžęs iš armijos jis vėl 
stojo į Vilianavą baigti 
mokslą. Studijavo pedago
giją.

Vilianavą baigęs Alfre
das vedė. Dabar jis rengia
si įstoti į Temple universi
tetą.

Antras Barkausko sūnūs 
Bernardas, kuris prieš pora 
metų baigė Kulpmonto 
High School irgi gavo sti- 

ir įstojo į Pitts
burgh universitetą. Studi
juoja dentisteriją. Anot lai-į 

Bernar

Maskvos įsakymu vokiečių komunistai pravedė vien
partinius “rinkimus” rytinėj Vokietijoj ir išrinko 
“liaudies kongresą”. Tas kongresas, kaip matyti pa
veikslo viršuje, balsuoja rankų pakėlimu ir išrenka Į 
rytinės Vokietijos valdžią Garhardą Eislerį, iš Ame
rikos pabėgusi vokiečių komunistų pravadyrių. Pa
veikslo apačioje matytis rusų generolas Tulpanov, 
kurs apsuptas čekistų sėdi ir daboja, kad vokiškas 
“liaudies kongresas” nenukryptų nuo “teisingos” 
Maskvos linijos.

Laiškas iš Anglijos

I NORI AMERIKON. NETURI 
PAŽYSTAMŲ

Paskutiniais laikais ‘‘Kelei
vis” gauna iš Vokietijos daug 

į laiškų, kuriais tremtiniai prašo, 
j kad kas nors iš amerikiečių 
duotų jiems darbo ir buto ga- 

' rantijų. taip kad jie galėtų at- 
f vykti Amerikon. Tokie asmenys 
! paprastai sakosi neturi Ameri
koje nei giminių, nei pažysta
mų, todėl prašo, kad koks ne-1 
pažystamas geraširdis padėtų 
jiems Amerikon atvykti.

Mes jau keletą tokių prašy
mų esame paskelbę ir turime 
dar nepaskelbtų.

Mes manome, kad šitokie pra
šymai iš

FARMA PARSIDUODA
Su visais gyvuliais, labai pigiai 

(išeinu iš biznio). Adresas: (24)
A. Mickiewicz, 

off Salem st,
North \Vilmington, Mass.

Prašymas iš Vokietijos
Tremtinių šeima Vokietijoj ieško 

geros širdies lietuvio Amerikoje, ku
ris duotų, jai darbo ir buto garantiją 
atvykti Amerikon. Šeimoje yra 4 as
menys ir visi gali dirbti. Sutinkame 
dirbti farmoje ar kor kitur, kad tik 
kas ištrauktų mus iš vargo Vokieti
joj. .Musų adresas:

Juozas Rakauskas,
14-a Schuaebisch Gniuend,
Bismarck Kaserne, BĮ. 16, Zim. 64,
U. S. Zone. M'urttemberg,
Germany.

Vištų ir Daržovių Farma 
Pardavimui

Yra 24 akrai žemės daržovėms,
' geras vištininkas vištoms ir gyvena

mas namas, tik 3 mylios nuo Cairo,
I Mich, prie šteitavo kelio, kur eina 
i busai. Graži vietukė. Parduodu dėl 

senatvės. Daugiau žinių klauskit lai-
Vokietijos turėtų būt šku. (24)

siunčiami } BALF-ą ir BALF-as r. ą, Box 2t«, Cairo, Mich.
turėtų juos tvarkyti. Nes jeigu —— ------------ ----- --------- -•—;
tremtiniai prašys garantijų pa- Mėsinė Pardavimui Kanadoj
♦ ve o-Aeaėird-žiii amerikiečiu i Mėsos biznis su visais įrengimais:tvs is geraširdžių amerikiečių. žaldytuvas> sva«tyklės, mašina dė
tai pasidarvs betvarkė: vienas šroniis gaminti, namas su sklypu že- 
galės gauti'kete garantijas, o gf ■£»
kitas—nei vienos. 1 šiuo adresu: (25)

f Joe Budris,
“Kfel.” Administracija North Fortai, Sask, Canada.

Paieškau Anelės Barzdaitytės, Vin
co Barzdaičio duktės, kuri yra gimu
si Amerikoje, bet 1926 ar 1927 me
tais buvo atvykusi Lietuvon ir gyve
no Gustaičių kaime. Mariampolės ap
skrity. Aš esu J ieva Sinkytė, Adomo 
Sinkio duktė, gimusi 1909 metais ta
me pat kaime. Mano adresas dabar 
toks: J ieva Schinkiute,

14-a, Schwaeb. Gmund,
Bismarck Kaserne,
Block 6, Zimmer 56,
U. S. Zone, Germany.

Aš. Anelė Yuškienė, iš tėvų Ta- 
mošauskaitė, paješkau Juozo ir Pau
linos Kvietkauskių, kilusių iš Leipa
lingio parapijos, Suvalkų krašto. 
Paulinos pavardė iš tėvų yra Mar- 
gelytė. Jie gyveno, rodos, Bayonne, 
N. J. Jie patys ar kas apie juos ži
no, malonės atsiliepti. (24)

Anelė Yuškienė,
2 South st, Thompsonville, Conn.

Paieškau Vinco Busilo, kuris neku- 
rį laiką yra dirbęs musų bučernėj, 
Mahanoy City, Pa, o dabar, rodos, 
gyvena Detroite. Aš norėčiau, kad 
jis atsišauktų, arba kas apie jį žino, 
kad praneštų man jo adresą. (24) 

Mrs. Frances Kairevičienė,
1601 So. Woo avė, Linden, N. J.

IMBERAS
Imberas yra plačiai 
varto j a m a s prie 
daugelio valgių ir 
gėrimų kaip prie
skonis? O kaip gy
duolė imberas var
tojamas nuo kosu
lio, dieglių, pagelb

sti prašalinti kenksmingus ga-
Prancūzijos Biudžetas

Prancūzijos parlamentas pendiją 
nutarė duoti vyriausybei Į- 
galiojimus sumažinti valsty
bės išlaidas 83 bilionus fran- i kraščių pranešimo Bernar-1 n "”u tau- akcijų nepirksime. Taip, g,

akų. Tokj deficitą rodo šių das ten pasižymėjęs kaipo . ži^joį Angliios p. Kuzminskai. AbXk«ęT,
” Hetuvių gjyy’nęa, Londone, Be to, rašoma ir užtikri- v""" t“i-“

zut-but, nusistačiusi isigyti narna, kad sumokėjus vieną 
nuosavus namus. Rodos, svarą namų fondui, netapsi

Namai, Namai, Namai Lietuviais gimę, lietuviais 
Manau, kad visuose konti- mirsime nors ir jusų braka-

Paieškau savo tetos Mikalonytės, neveikliuosius

pasaulio pilietis. Belgai jį už metų Prancūzijos biudžetas! vienas iš geriausių futbolo 
ir parlamentas mano, kad i žaidėjų.buvimą krašte be paso Įki

šo i kalėjimą. Pasaulio pi
liečio vienmintis, anglas

kilusios iš Lazdijų apskrities, Dzivi-į SUS ir paakstina 
liškių kaimo. Aš esu Mateušo Miką- Kūno nervus, sumažina gerklės 
lonio sūnūs Jonas. Prieš 5 mėnesius — .. ne
atvykau iš Vokietijos į Argentina. ; skaudėjimus, išpūtimus, rėmens 
Be to, mano žmona. Birutė Birietai- graužimus, gumbo pasikėlimus
-- ----- tėvo, Justino Birietos. . _ . , „

Onos Moiejunaitės. i ir krėtimus, v asaros Karsčiuo- 
š Utenos apskrities, Nor-1 se ka(įa geriat šalta vandenį su 

kūnų kaimo.
Jonas Mikalonis,

vyriausybė gali padaryti di- “Ir jei viskas gerai sek-

Euon Cameron, nori “išpi-ikurie dabar duoda per me 
kietuoti” tą “pilieti” Į lais-!tus 43 bilionus franku defi

dėlių sutaupų geižkeliuose, i sis , saKo tėvas, 44tan už po _

vę. I eito.

KorespondencijoS

ros metų turėsime 
tistą.”

Trečias Barkausko sūnūs 
Raymond šiemet baigė Kulp 
mont High School su ge 
riausiais pažymėjimais ir,

KULPMONT, PA.

Trijų Studentų Tėvas
Bronius Barkauskas ap 

leido tėvynę kaip ir dauge

Ciudadela San Martin 1230, 
Buenos Aires, Argentina.

pu- veikint:nas Tik Iabai uoagū ir nesumvncJfS nėOU"
savo den-Į .domu, k(x1ėl3?s planas ne- si milionierium. Taip, tai 

vyksta įgyvendinti? “Britą- tiesa.
nijos Lietuvis” daugiau Tačiau ne tame reisams • susisiekti su tėvu. Kas žino Joną Ka-

’ kaip pusmetis Įvairiausiais gerbiamasis. Lietuvis yral g;
budais kviečia Anglijoj gV' principo žmogus, praeities) Anna s<hwaitzer 

’ » -Į i , • a ’ • ‘ ‘ ♦ -« I 2231 N Mutter st.

1 ledais, Įdėkite Imbero gerą šak
nį į vandens uzboną. Gerdamas 
vandenį su ledais ir Imberu ne-

Paieškau Jono Kalinausko arba I P 
Kalinawsko, kuris prieš 20 metų gy
veno Philadelphijoj. Jo sūnūs Alber-

$1.35, o už $1.00 11 uncijų pri- 
siunčiame i namus.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIBV

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ 

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ,

Lietuvis 
žmogus,

- • v- • ū i- venancius lietuvius ' pirkti klaidųi pamokintas, turi ryš-|
j kaip n kiti jo du broliu, ga- platinamas akcijas. Tačiau Lia ir aiškią galvoseną. Jei. 

. • - ~ . . i Y.0 stipendiją ir jsirase į! d ma j reika- bus rimtas ir gyvybinis rei-
ti, į tėvą panasųs vyrai, pui-j North Carohne State Col-į, ~ j labaTrezervuotai ir Lalas, atiduos ir paskutini 
kųs sportai ir ypač geri fut-Įlege, keturiems metams. “Rr Lietuvio-’ prOpa- i skatiką, bet jeigu kokiame

Nuo pinuos birželio jisĮganda tėra tik balsas tvruo- reikale jis neįžiūrės nieko 
išvyko Į N. Carolina kur jam . konkretaus, neišprašysi nei
minėtos kolegijos administ-į p gį Kuzminskas “Br. pusės.peno. Tikrai.

bolo žaidėjai.
1923 m. Barkauskas buvo 

anglies kasykloje sužeistas
lis kitų emigrantų su vilčia—dujoms sprogus, jis apde- 
susirasti sau lafcvesm ir gė. žmogus per kuri laiką
daugiau patenkinanti gyve
nimą. Į šia šąli jis atvyko 
1907 metais ir apsistojo 
Lawrence, Mass. Po metų 
.iis išvažiavo i Kulpmontą, 
kur ir dabar tebegyvena.

Kuomet Barkauskas atvy
ko Į Kulpmontą, jis buvo

nemažai prikentėjo ir pa
sveikęs vėl giižo i anglies 
kasyklą uždarbiauti duoną 
sau ir šeimynėlei.

1924 m. Barkauskas buvo 
Kulpmonto miesto tarybos 
paskirtas miesto policmanu. 
Iš karto buvo tik “patrol

tik 18 metų ir tuojaus nuėjo man”, vėliau buvo paaukš- 
dirbti Į anglies kasyklą, kur tįntaS iki “Chief of police” 
su mažoms pertraukomis ir kadangi žmogus rimtas ir 
dabar tebedirba. visuomet elgėsi taktiškai,

Po netūno laiko Barkau- tad a°ie tarnyboje išbuvo 
skas susipažino su našle
Krivickiene ir 1922 metais 
vedė. Laimingai poroje gy
vendami jiedu susilaukė tris 
sūnūs. Visi trys užaugo dik-

Philadelphia, Pa.

“CUDEK” MEDICAL 
MOSTIS

Ši nauja -*Cud*k“ mostis yra re
komenduojama gydymui krauju už-' Tje kurie kenčia nuo SENŲ, AT- 
nuodijimo ir užsigavimų. Gydant VIRŲ jr SKAUD2IV ŽAIZDŲ, jte 
paliestas vietas reikalinga prie jų n H ramiaį s-dai jr

• X ................................ ..................... - - m v- TZ • i pndeti šiltą kompresą o tik tada mi* tj nes jų „įsisenėjusios žais-racija prižadėjo koki ten: Lietuvio” nr 22 (95) savo Toliau, p. Kuzminskas sa-1 užtepu “Cudek mošų. Per tr,s die- ir sUauda. Kad pašalinti
j—v. -------- ---------- lietuviu ui. — | .................. , nas sutinimas visiškai pranyks. niežėiima ir snaudė i ima sena.

••Cudek” mostis yra rekomenduo- ir r^n?ia*. tni<‘K°O
jama skauduliams, išbėrimams ir at-j 6- Vartokite jas ta'pgi nuo skaudžių 
sidariusioms opoms. Tokiais atvė- nudegimų. Jos taipgi pasai na n»e- 
jais šilti kompresai nėra reikalingi. ligos vadinamos PSORIASIS.
Vartokite tik “Cudek" mostį. Snstab-; Taipgi pasalina perrtejimę ligos 
do skausmą ir gydo tuo pačiu metu. vadinamos AlHl.r.lc.0 r
Vieno mosties užtepimo turi pakakti stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
trims dienoms. tarppirščių. Jos yra tinkamos

Reumatizmui, sausgėlei (Arthri- toti nuo džiustančios ir 
tis) pavartokite karštą kompresą odos. Jos yra geros gy- 
prieš naudojimą mosties. duolės nuo visų išvirši-

Pastaba: Kai opos atidaros, naudo- nių odos ligų. LEGU- 
kite mostį aplink žaizdą. Kaina vie- LO Ointment suteiks 
nos uncijos bonkos mosties $ 1.50. jums pagelbą nuo nu- 
Dviejų uncijų $2.50. , vargusių, perštamų ir

Cudek mostį galite pirkti pas An- : nięžiančių kojų. Legulo 
ton Lech, 4510 S. California avė, ir, Ointment yra parduo- 
pas John VVilkauski, 3907 W. 47-th damas pp 75c, 51.25 ir 
Street. Jei norite gauti daugiau in- $3.50. Pirkite vaistinėse 
formacijų arba turite kokių klausi- Chieagoje ir apylinkėse 
mų, tai rašykite ir Money Orderį arba atsiųskite monevj

darbą iki sekamo sejnestro. straipsnyje-pavadintame Dr.; vo nevykusio rasinio įsve- 
Visiems trims jauniesiems y Kudirkos obalsiu: “Kel- džiojimais, tikisi sujaudinti

Barkauskams linkiu pasiek- kfte keikįte. kelkite!”, “ža ir sugėdinti tuos 14,000 lie
ti užsibrėžtą tikslą!

J. D. Taunis

SCOTTVILLE, MICH.

dina” salos žemelėje gyve- tuvl0> Lad jie neprisideda 
nančius tautiečius “pabusti pne sąjungos namų Įsigiji- 
iš miego” ir skubiai pirktis J™- Telieka paklausti, ka> 
akcijas, jiems primesdamas; toks Tamsta esi, kad turi 
daug karčių žodžių, kurie’ tiek drąsos demonstratyviai 
ir privertė mane prabilti. jaudinti ir gėdinti” Angli

jos lietuvių visuomenę?
Nėra reikalo sąjungai bū

stinę Įsikurti kur “Mews”- 
arklydžių rajone ir verkš
lenti, kad neįmanoma gerus 
namus Įsigyti. Berods, Lie
tuvos Pasiuntinybės Londo
ne, Nepriklausomo gyveni
mo laikais, buvo pastatyt? 
ar nupirkti geri ir erdvus 
rūmai. Šiais kovos už egzis
tenciją laikais, galėtų juose 
truputi susispaudusios Pa 
siuntinybė ir Liet. Sąjungą 
kartu solidariai dirbti ir 
darbas butų našesnis ir ko
va už krašto laisvę butų sėk
mingesnė.

Nors nuosavų namų Įsigi
jimas yra gražus projektas, 
tačiau toks drakoniškas per 
“Br. Lietuvi” tautiečių už
gauliojimas negali būti to
leruojamas ir išsišokėlius 
reikia smerkti.

Reikia visada savo žo
džius ir halsą pritaikinti 
prie reikalo didumo ir neda
lyti iš kiekvieno reikaliuko 
“Tautos gelbėjimo”.

Jo Ja

A. L. Tarybos Piknikas
Vietinis Amerikos Lietu- jei iš 15,000 Anglijoje 

vių Tarybos skyrius atei- priskaitomų lietuvių, tik 
nanti sekmadienį, birželio- 1,000 pirkosi akcijas, tai 
June 12 d. rengia šaunų pik- yra mažuma. 14,000 lieka 
niką Wolf Grove darže, dvi nuošaliai. Todėl reikia per
su puse mylios į šiaurę nuo svarstyti jų logiką. Mato- 

1947 m. mirė jo moteris, j Scottville. mai, tas namų Įsigijimas
Tai vėl skaudus smūgis šei-l Turėsime svečių iš Dėt- ypatingos reikšmės neturi 
minėlei, ypač vaikams—jroito, Grand Rapids, Chi- lietuvių tautai ir jos kulturi- 
studentams netekti motinos,! cagos ir kitų miestų. Bus niams reikalams. Atrodo, 

[gera muzika, visokių valgių kad namų pirkimas tėra tik 
ir gėrimų. Pyragai, sūriai ir keletos sąjungos vadovau- 
kitokie gardus dalykai jau jančiu ir astre *nę plunksną 
telkiami. Galima bus gerų turinčių asmenų sumany- 
dalykų ir dovanoms gautu mas, kuris pasiekė kulmina- 
Rengėjais paskirti V. Marti-įeini taška ir stabilizavosi, 
naitis ir W. Philips. Pikni- Tiek to.
kas bus Įdomus, kviečiame Tačiau kodėl p. St. Kuz- 
visus. ALT Valdyba minskas prikergia, kad bu-

~ į vome Vokietijoj UNRRA
Pakalbink biznierius pa- fidobojami ne čigonų, bet 

lietuvių vardu, kad atvyko
me Anglijon irgi lietuviais!

net 4 metus.

prisiuskit šiuo adresu:
A. F. SZEJNER CO.. 

153.) N. Washtenaw Avė., 
Chicago 22, III.

i 25 i orderį į: C 16-0)
LEGULO, Dept. 2. 

4847 W. I4th Street,
CICERO 50. ILL.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Iagoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arU į Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 301h St, lWw York 1, N. Y.

siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie-

Tai vra nieko nuostabaus.

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA?
Inkstai pašalina iš organizmo rūgštis ir J10™-ga
lingą šlapumą. Jei jie netvarkoje nuodinga mate
rija lieka kūne ir jusų kraujuje. Jei tunu• s""k«- 
mo nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit k« iti., j« i 
galva svaigsta, nugara skauda, jaunate nuovargi, 
jei jusų paakiai patinę vartokit

ŽOLIŲ ARBATA SANITAS N«. 1«1 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Musų žolių arbata 
yra ekspertų sudaryta remiantis ilgų J’’’**’? Paty
rimu. Del nemokamo aplinkraščio kreipkitės j

111
SANITAS KERBS

Are., ( hirago 22, IR.
<29)

APSIV ĖDIMAI
Paieškau moteries arba merginos 

•nsivedimo tikslu, ai ha ui darbinin
kę, kuri myli dirbti prie biznio. Turi 
būt nesenesnė kain 35 metų. (23)

J. T. Malonev,
R. D. 1, Box 269, Pitcsirn, Pa.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Bro«dwBy, South Boston 27, Mam.

f I



SO. BOSTON
BIRŽELIO ĮVYKIŲ LIE
TUVOJE MINĖJIMAS 
Lietuviu tremtinių rengia

mas bolševikų okupacijos

WORCESTERIET1S NU 
ŽUDĖ 9 METŲ MER

GAITĘ
23 metų Worcesterio gy-

Aštuntas

$1 SEKMADIENI SLA 
PIKNIKAS

SLA antras apskritis ren
gia metini pikniką šį sekma- , • - S- .n jLietuvoje ir lietuvių masi- ventojas John C. McCann dienį, birželio 12 d. 

niu trėmimu i Rusiją minė- šį pirmadienį apkaltintas už1 kas įvyks Paul
Pikni-

Lebel’s

No. 23. Birželio 8 d., 194» m.

KELIONĖ PER AMERIKĄ 
DVIRAČIU

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES

PROF. KONČIUI PA- PRAŠO 10,000 DOLERIŲ 
GERBTI VAKARAS TREMTINIAMS JKUR-

Praeitą šeštadieni vakare DINTI
Sandaros svetainėje buvo Gubernatorius Paul A.
suruošta vakarienė profeso- Dever kreipėsi i Massachu- 
riui Ignui Končiui pagerbti.

jimas įvyks s. m. birželio nužudymą devynių metui Grove, Danvers, Mass.
18. šeštadienį 7:3« yį vak.-mergaitės, Anne Manei -iHi.
So. Bostono lietuuų bazny- Magnuson. žmogžudžio ad- 
čios apatinėje salėje (W. vokatai sako, kad McCann 
5th Street*, kalbės:. Gerb. esąs nekaltas, nes jis yra 
Juozas Audėnas—apie oku-: psichopatas, ar nesveiko 

• v ,• • -.n n™ Pacij3 ii įtarčių sulaužy-į proto ligonis, žmogžudys 
setts seimeli paskirti 10.000 p10f. Simas Suziedelis laikomas kalėjime iki teis-
dolerių valstijos DP Komi- _ apįe masini ir organizuo- mo.

tainė senųjų ir naujųjų atei-. sijai, kad ji galėtų atvyks- ta žmonių kankinimą ir žu-
vių. Po gardžių vaišių buvo tančius pagal DP įstatymą dymą. Meninėje programos' —-----------
trumputė programa, kurią tremtinius ne tiktai su mu- dalyje dalyvaus Vilniaus1
atidarė Mis. A. Januškevi- zika pasitikti, bet jiems pa- lietiniu dramos aktorius 
čienė, o programą vedė dėti Įsikurti musų valstijoj. gerb. Kačinskas ir tremti-}
Mrs. J. Tumavičienė. ; Gubernatorius sako, kad DP nįų vaikučiai. Programą

Buvę profesoriaus Kon-Į Komisijos tikslas yra pagir- praves Bostono lietuvių 
čiaus mokiniai, inžinieriai tinas, bet kai nėra pinigų, tremtinių ratelio valdybos 
Dr. J. Gimbutas ir J. Vaši- tai komisija nieko negali pirm. gerb. St. Lūšys.

atvykstantiems išvietintiems Įžanga veltui, jokios au- 
žmonėms padėti. kos nebus renkamos. Kvie-

DP Komisijoj dabar yra čiami atsilankyti visi Bosto- 
15 neapmokamų narių. Ko- no lietuviai, seni ir jauni.

Prisirinko perpildyta sve-

Piknike bus sporto žaidi 
mai, dainų, grieš Jono Dir
velio orkestras. Pakviesti 
dainuoti “Gabijos” choras 
iš So. Bostono, “Aušrelės 
ir Moterų Klubo chorai iš 
Worcesterio. Piknike bus 
gražuolės kontestas” ir į-

George F. French, Prince- Už $12 per metus gausi li- 
ton universiteto jaunas stu- goję $25 pašalpos savaitei 
dentas, padarė lažybas su1 Visais insurance reikalais 
savo draugais, kad jis per) kreipkitės į (nuo35)
30 dienų pervažiuos per vi-Į
są Ameriką dviračiu. Jis'
pradėjo savo kelionę praei
tą penktadienį iš Asbury, 
N. J., pamirkęs paskutinį 
dviračio ratą į Atlanto van 
denyną, ir patraukė tiesiai 
į Santa Monica, Calif. Jau-

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

SO 8-2483

liauskas (Vasys) gyvu žo
džiu, o inž. Ė. Monomaitis 
laišku apibudino profe
soriaus veiklą, kaip mokyto
jo ir kaipo lietuvių liaudies 
meno mėgėjo, rankiotojo 
ir saugotojo. Buvo prisimin
ta ir prof. Končiaus visuo-

misijos nariai ir ateityje bus 
neapmokami, bet jei bus pa
skirta 10,000 dolerių tremti
niams įkurdinti, komisija

23 Gaisrininkai Sužeisti 
Lynno Gaisre 

Pirmadieni vakare Lynnemenine veikla laike vokie-įgalės turėti savo sekretorių
čių okupacijos, kada jam • ir galės pasitarnauti naujie- kilo gaisras viename gyvę- 
teko vadovauti Lietuvos Sa- siems ateiviams. narname name. Begesinant
vitarpinės Pagelbos (Rau- --------------- tą gaisrą 23 gaisrininkai bu-
donojo Kryžiaus) organi- Tėvynės Mylėtoju D-jos vo gana lengvai sužeisti. Po

Pagavo Du įtariamus 
Plėšimuose

Policija suėmė du kalėji
me sėdėjusius vyrus, ku
riuos įtaria, kad jie dalyva
vę . paskutiniu laiku padau
gėjusiuose plėšimuose. Su
imtas 33 metų Prancis M. 
Feeney, kurs kartą buvo 
nuteistas 9 metus kalėti, ir 
suimtas Edward N. McKa- 
ne, keturius metus sėdėjęs 
kalėjime už ginkluotą plėši
kavimą. Vienas iš suimtųjų, 
pagal policijos pranešimą, 
buvo atpažintas, kaipo da
lyvavęs Dorchesterio banko 
plėšime.

nas studentas važiuoja per 
, . . . . . D ‘ Philadelphia, Hagerslo\vn,

vairus kitokie numeriai. Bu-iMd > Washington, Pa., 
sai išvažiuos is Lawrence, wheeling, W. V., Indiana- 
Worcester ir So. Bostono, polis> Hannibal, Mo.,

Tėvynės Mylėtojų D-jos 
Susirinkimas

Tėvynės Mylėtojų Drau
gija šaukia paskutinį prieš 

Baigiant programą prof. i vasaros atostogas susirinki- 
Končius tarė trumpą žodį kuris įvyks birželio m. 
apie senosios musų išeivi--10 d. (penktadienį) 7:30 
jos ir naujųjų ateivių “šir i Sandaros svetainėj, 124 F 
dies ryšius”. Jis sakėsi ra- gatvėj, So. Bostone

nuo Lietuvių svetainių.
Kelrodis: Į pikniką reikia 

važiuoti Newburyport Turn- 
pike keliu nr. 1 iki 114 ke
lio, paskui pasukti į dešinę 
tuo keliu ir važiuoti iki An- 
dover st. Paskui pasukti į 
kairę Andover st iki Paul 
Lebel’s daržo.

Šis piknikas buvo rengia
mas Lake Chauncy parke, 
Westboro, Mass. Bet sude
gus Westboro piknikų vie
tai, jis perkeltas į naują 
vietą, į Danvers, Mass.

S. C. Budvitu

Den-
ver, Las Vegas, Nev., Los 
Angeles ir Santa Monica.

Jei jis per 30 dienų pada
rys tą kelionę, jis gaus 350 
dolerių. Jei ne—vargas nu
eis niekais. Dviratininkas 
turi padalyti kasdien ma
žiausiai po 150 mylių, kad 
galėtų per paskirtą laiką 
pasiekti Pacifiko vandenis.

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

sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, VVall 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.

62$ E. Broad»ay, So. Bostone
Tel. SO 8-4148

zacijai ir vėliau tremtyje 
stovėti Lietuvių Tautinės 
Bendruomenės priešakyje.

i pirmosios pagelbos Lynno 
ligoninėj jie veik visi galė
jo grįžti prie darbo.

Ui Ištikimybę—Mirties

Miestas Baigia Išsemti 
Kreditą

Seimelis leidžia Bostono 
miestui per metus skolinti 

dolerių. Dabar 
už-

Salem miesto berniukas 
Paul McGovem turi labai 
ištikimą šunį, Tiny. Bet kai
mynai skundėsi, kad šuo

Kvie- miestui per metus skolinti yra piktas. Šuo buvo išsiųs-
des Amerikos lietuviuose čiame visus dalyvauti: tiek 8,400,000 dolerių. Dabar; tas į Maine valstiją, bet par-
lietuviams budingą širdin- senuosius amerikiečius, tiek miesto taryba svarsto už- • bė?o 80 mylių namo. Suži-

ir susipratimas tarp naujai atvykusius. traukti dar 2 mtlionu dole- nojo katmynai ir yel ap-
ateiviu Valdyba nų paskolą. Jei nutars, tai! skunde šunį policijai. Dabargumą

senųjų I naujųjų
yra ne tik galimas, bet sa
vaime suprantamas ir pasi
reikš musų bendroje veik
ioje.

Pranešimas Lietuviams 
Tremtiniams

Vakaro vedėja peršulė:, Tremtinių Ratelio susirin- 
pasakvti po kelis žodžius ar* k.lm?? įusJšeštadieni biree- 
bent “pasirodvti" visa eile J,° JV- ® v .vak' -I,etV?1« 
svečiu. T. k.'tarė kelis žo-:1lok>'kl.?įe Pne bažnyčios, 
džius' S. 'Jokubauskas. p. Asmeniškų pranešimų ne- 
Kontautas (S. Kontauto' us‘

bus paskutinė paskola, nes (šuns savininko tėvas nutarė 
miestas bus per metus pasi- šunį nužudyti, nes jis neturi 
skolinęs 8.400,000 dolerių, kur jį dėti. c

Dorchesterio Klubas Rengia 
Tėvų Parę

“Tėvų dienos’’ proga Dor
chesterio Lietuvių Piliečių 
klubas rengia šaunią parę 
šeštadienį, birželio 18 d. 
savo patalpose 1810 Dor
chester avė. Bus muzika, 
šokiai, seni ir jauni tėvai 
gaus praizus, bus užkan
džiai. Pradžia 7 vai. vak. 
Kviečiami visi.

Rengimo Komisija

Siūlo Priverstinai Mažinti 
Nuomas

Bostono miesto taiyba 
pasiūlė, kad federalinė bu
tų priežiūra leistų priversti
nai sumažinti nuomas tuose 
namuose, kurių savininkai 
atsisako namus gerai pri
žiūrėti. Dabar kalbama apie 
nuomų kėlimą, bet jei na
mų savininkai apsileidžia ir 
namų netaiso, tai ių niekas 
nebaudžia. Sumažin imas 
nuomų tokiuose namuose 
butų paskatinimas namų sa
vininkams namų neapleisti.

RADIO PROGRAMOS

PIRK DABAR!

DR. D. PILKA
. Ofiao Valandoa: aae ! M 4 

Ir sm 7 Ud B

546 BROADWAY
BO. BOSTON. MASS. 

Telefonu: SOUth Boaton 1220

TeL ŠOU 2712 arba BIG 9011

Dr. J. C. Seymour
w (LANDŽIUS)

Liet oria Gydytojas ir Chirargas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinins

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

SO. BOSTON, MASS.

brolis nesenai atvykęs iš Vo
kietijos), S. Zavadskas, 
Stelmokas, V. Balukonis, 
Gedmintas, Mrs. Laurinai
tienė, Mozūras, J. Arlaus
kas, P. Jankus, W. Vasaris, 
šešplaukis, S. Strazdas ir k. 
Jaunutė Danutė Gimbutai- 
tė padeklamavo eilutes. Va-

Tremt. Ratelio Valdvba

IŠ BALF-o PIKNIKO
Praeitą sekmadienį vieti

nis BALF skyrius turėjo 
pikniką Romuvos darže 
Montelloje. Žmonių pikni
ke galėjo būti daugiau. Ma-

ROASTEB-OVEM

tomai, užėjęs popietyje 
karas praėjo labai jaukioje.smarkus lietus Bostone kai 
ir širdingoj nuotaikoj. kuriuos žmones atbaidė nuo 

J, J.; važiavimo į pikniką, nors 
-------------- Montelloje jokio lietaus ne-

j buvo.
Klubas Pirko Namą Šiaip piknikas praėjo jau- 

Lietuvių Piliečių Draugija kioje nuotaikoj su visokiais 
So. Bostone nupirko South piknikiniais malonumais.

B-sBoston Savings Bank namą,
Broadway ir E gatvių kam
pe už 70,000 dolerių. Drau 
gija namą perims lapkričio-
November 1 d. ir tada imsis Praeitą savaitę staiga su- 
jį pertaisyti ir pritaikinti streikavo 2,200 autobusų 
klubo reikalams. Sutartis tarnautojų. Streikuoja tarp- 
apie namo pirkimą .buvo miestinio susisiekimo auto

busai, kurie aptarnauja 79

Autobusų Streikas Eina 
Prie Galo

bus

vėsu

virinti

vasaros

metu

pasirašyta gegužės 25 d. L. 
P. Draugija už namą moka 
grynais pinigais.

Dorchesterio Klubo Susi
rinkimas

Susirinkimas įvyks klubo 
patalpose, 1810 Dorchester 
avė., 8 valandą vakaro, šį 
penktadieni, 10 birželio.

Kviečia valdyba

miestus ir vežioja kas die
ną iki pusės miliono žmo
nių. Autobusų sustojimas, 
skaudžiai paliečia tuos žmo
nes, kurie turi vykti į darbai 
toliau nuo namų. Derybos 
tarp unijos ir autobusų kom
panijos vedamos ir laukia
ma, kad streikas tuoj baig-‘ 
sis susitarimu.

TIKTAI

$39.95
Gyvasis Rožančius Fab

rikiniu Budu
Bostone, Fenway Parke, 

buvo surengtas “gyvasis ro
žančius”, kuriame 43,000 
žmonių pakaitomis kalbėjo 
rožančių apvalią dieną ir 
naktį.

SLA Jaunuoliai Rengia 
šokius

SLA antro apskričio jau
nuolių komisija rengia šo-! 
kius birželio 18 d. N. E. Mu-' 
tual Hali patalpose 225 
Clarendon st Bostone. Pra-Į 
džia 8 vai. vak.

Įmokėti reikia tik

Išmokėt kas mėn-

•S.*
»B.«

Smagu ir vėsu bus virtu
vėj šią vasarą ir apskritus 
metus įsigijus Westing- 
house automatinį, elektrinį 
Keptuvą-Krosnį. Priverda 
gana valgių astuoniems ir 
daugiau... kepa dailiai be 
laistymo . . . gražiai išver
da nespėliojant. Gali varto
ti jį savo bute. Gali paimti 
į vasarnamį, kempę ar trai- 
lerį. Pamatyk Westing- 
house Keptuvą-Krosnį tuo 
jau ir nutark Virinti 
Elektra.

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadieni per stoti WBMŠ 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ly
te bus sekantis:

1. Lietuvių Radio Orkes
trą.

2. Dainininkė Dr. Amelia 
Rodd iš So. Bostono.

3. Pasaka apie Magdutę.
Po programui prašomo 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., pranešdami ko
kias orkestras, dainininkus 
ir dainininkes norit išgirst, 
o biznio reikalais rašykit 
ofiso adresu: 502 E. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas M inkus

Reikalingas Kepėjas
Kuris moka kepti lietuvišką 

ruginę duoną. Penkios dienos 
į savaitę, gera vieta ir gera a|- 
ga. Kreiptis: (24)

Bristol Bakery
12 Bristol street.

Cambridge, Mass.
Tel: ELiot 4-1861

Reikalingas vyras į Taverną
Turi mokėti pietus pagaminti 

ir vietą apšvarinti, o kai kada ir 
už baro padirbėt. Darbas leng
vas ir valandos geros. Kreipki
tės šiuo adresu:

Alukonis’ Tavern.
312 D st., So. Boston, Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTB BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 37 ORIOLE STREET 

West Rovbury. Mass.
Tel. PArkwey 7-1233 W

TRObridge 6330 
If no answer call Av 2.4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 Ir 4-8 
Nadėliomis ir Šventadieniais:

14 iki 12 ryte
HARVARD STREET 

Inman St, arte Central ■«.
CAMBRIDGE. MASS.

Tel.

278

TaL ŠOU
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso
Nes t ryte iki 7

Seredomia:
Nno • ryto IU U

447
80. BOSTON,

DR. G. L. KILLORY
IS Tr< lt SU Kimbal

Kambarys 205 
BOSTON. Tlef. Lafayette 2171

arba: Somerset 2044-J ___
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ IR NERVŲ LIGŲ 

Darė Kraaja Patikrinimą 
Valandos:

Noo • ryto ftl 7 rak. kasdRa 
Nedaliom, noo 10 ryto iki L

su

Reikalingas Siuvėjas
Darbas Maine’o valstijoj, pui

kiame Augustos mieste, tarp 
kalnų ir girių. Atsišaukit raštu 
žemiau paduotu adresu. Paaiš 
kinkit, kiek turit patyrimo siu
vimo amate. (25)

Jonas Berželionis
184 Water st.. Augusta. Me.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

500 “šveicorių” is pa
lapijų buvo išmokinti nu- International Instituto Ren 
vesti maldininkus į vietą.
Kiekvienos dalies rožanči-

gia Iškylą Laivu
Bostono Internacionalinis 

ninkai grupavosi apie “ašies Institutas ruošia “Starlight 
vyras”. Maldos organizato-. Craise” nauju, gera laivu, 
riai turėjo 3,000 elektriki- birželio 27 d. Plaukiojimas
nių lempučių. 2500 sudeda
mų kėdžių, buvo atmušta 
50,000 programų, žodžiu, 
tai buvo “organizacinis ste-

tęsis nuo 8 vai. vakaro iki 
pusiaunakčio. Tikietai po 
SI.50, galima jų gauti Insti
tuto patalpose 190 Beacon

buklas”, arba komerciali- st. Bostone. Laive bus mu- 
zuotas maldos pasirodymas.1 zika ir šokiai.

ARTIMIAUSIA PRIE JUS EDISON SHOP 

Tokia yra juto katminyrtiį

BOSTON
i". ' :'"'r

■P

COMPANY
"i

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS 514.00. 

Pinigus siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mass.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
M o vers)

Perkraustom 
čia pat ir i to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 
326 BROADWAT,

SO. BOSTON,
TaL SOUtb

MASS.




