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Paryžiuje Keturi Didieji Daro 
Paskutinius Bandymus

Ministeriai Kalba apie Šventą Raštą ir Blusas — Dean 
Acheson Skundžiasi Pavargęs Nuo Tuščių Kalbų — Ber* 
lyne Karo Komendantai Nesusikalbėjo — Daug Propa
gandos, o Naudos Nė Už Skatiką

Keturių didžiųjų valstybių Trumanas už Pūdu- 
užsienių reikalų ministenų w k u m
pasitarimai Paryžiuje šią MĄ nūfiMUlO rlūflO 
savaitę turi baigtis. Jei rusai Prezidentas Trumanas, 
paskutinę valandą nepakeis kalbėdamas sekmadienį Lit- 
savo užsispyrimo, derybos tie Rock, Ark., sakė, kad 
pasibaigs niekais, nieko ne- Vakarų Europos atsistaty- 
bus pasiekta ir visi didžiųjų mas eina gerai, bolševizmo 
santykiai paliks, kaip jie pavojus Europai mažėja, 
buvo iki šiolei. Šaltas karas bet dabar dar ne laikas ma- 
bus tęsiamas. žinti Amerikos pagalbą Eu-

Dėl Paryžiaus tuščių dery-|rOpai, kaip tai siūlo kai ku
bų Amerikos Valstybės sek-į rie taupus kongresmonai ir 
retorius sakė, kad “musų senatoriai.
nekaltybės amžius jau praė- Republikonų vadas R. 
jo”, arba praėjo Vakarų Taft ir įo vienminčiai siūlo 
valstybių noras žūt būt įtik- Marshallo plano išlaidas su- 
ti rusams ir daryti jiems mažinti 10 nuošimčių, bet

POLICIJA RAMINA PIKIETININKŲ RIAUŠES

New Yorko vosto laivų krovėjai priėjo prie muštvnių. Viena organizacija ten 
išstatė pikietus, o kita išstatė “kontrpikietus” ir kada tie pikietininkai pra
dėjo tarpusavėj muštis, raita policija ties Longshoremen’s namais daro tvarką.nuolaidas.

Paskutiniame didžiųjų
posėdyje Dean Acheson 
skundėsi, kad A. Višinskio 
pasiūlymuose yra tiek daug 
propagandos, kaip ant šu
nies blusų, jis dar pridėjo,

prezidentas Trumanas yra 
priešingas tam. Prezidentą 
remia įtakingas republikonų 
vadas Arthur Vandenberg, 
kurs irgi sako, kad sumaži
nimas lėšų Marshallo planui 
palėtins Europos atsistaty

kad Višinskio siūlymuose j mą ir padidins pavojų iš im-
yra tik blusos, o suns visai 
negalima pastebėti. Posakis 
apie blusas ir šunį yra pa
imtas iš šventraščio. Višins
kis Į tai atsiliepė irgi iš 
šventraščio, patardamas A- 
merikai negaudyti blusų, 
kad kupranugaris nepra-’ti. 
slystu pro jos pirštus. Ang
lijos užsienių reikalų minis 
teris E. Bevin pastebėjo, 
kad jis nežinąs tokio posa
kio iš šventojo rašto, bet 
Višinskis sakė, kad švento 
rašto vertime, kurį padarė 
šventas Vladimiras, yra kal
bama apie blusas ir kupra
nugarį... Pagaliau Prancūzi
jos atstovas R. Schumann 
pasiūlė palikti tą šventraš
čio klausimą užsienių reika-

perialistinės Rusijos.
Prezidentas Trumanas dar

sakė, kad sumažinimas lėšų 
Marshallo planui sugriautų 
Europos viltį gauti iš Ame
rikos tą pagalbą, kokią A- 
merika yra pažadėjusi duo- unija

Suomijos Valdžiai 
Gresia Krizis

Suomija turi socialdemo- 
kratišką valdžią, kuri parla
mente neturi daugumos bet 
jau 10 mėnesių laikosi su 
kitų partijų parama. Bolše
vikai prieš tą valdžią veda 
piktą propagandą, bet ne- 

Dabargalėjo jos pašalinti.
Ių ministeriu padėjėjams iš- prieš socialdemokratų vy-• * i • a • m • • t i • i • 1 — J * * * • *aiškinti 
į’vta

Taip ir buvo pada- riausybę pasisakė dešinioji 
agrarų partija, kuri sako,

Didieji buvo pavedę karo i kad Kari A. Fagerholm ve-
komendantams Berlyne iki 
šio pirmadienio susitarti dėl 
Berlyno susisiekimo su va
karine Vokietija ir dėl va-

dama vyriausybė yra per 
daug socialistiška ir nesu
tinka pakelti ūkininkams ja
vų kainų. Prieš vyriausybę

liutos suvienodinimo tame į pasisakė ir švedų mažumos 
mieste. Komendantai kalbė-1 partija, kuri skundžiasi, kad 
•josi. Jie “ėjo visą laiką į vyriausybė švedų gyvena
rinki” ir nieko negalėjo su
tarti. Jie taip ir pranešė di
diesiems.

Šį antradienį didieji daro 
dar vieną posėdį ir jei nieks 
nieko nauja nepasiūlys, tai 
gal bus kalbama apie važia
vimą namo.

Paskutinės žinios iš di
džiųjų posėdžių Paryžiuje 
sako, kad šis tas dėl Berly
no bus sutarta, mažiau tiki
masi dėl Austrijos taikos ir 
visai nieko nesitikima dėl 
Vokietijos tvarkymo. Bet 
didieji džiugina pasaulį, 
kad jie ir vėl susirinks į po- 

„ z sėdį rugsėjo mėnesį New 
Yorke ir tada tai jau tikrai 
duos pasauliui taiką. Pary
žiaus posėdžiai busią baigti 
penktadienį.

mose srityse apgyvendina 
daug suomių, išvarytų iš 
Karelijos, kurią prisijungė 
Rusija. Parlamentas dar ne
balsavo dėl vyriausybės pa
šalinimo, bet laukiama, kad 
tas greit įvyks.

AMERIKIETIS NUPIRKO
HITLERIO JACHTĄ

Amerikos turtuolis Geor
ge Aridas nupirko iš anglų 
už 4 milionus dolerių, buvu 
šią diktatoriaus Hitlerio pri
vačią jachtą, labai ištaigin
gą laivą, kuriuo Adolfas va
žinėdavo pasilsėti į juras. 
Laivas iau plaukia iš Gib
raltaro į New Yorką.

Unijos Aktingiau
Veiks Politikoje

Amerikos darbininkų uni
jos vis daugiau pradeda rū
pintis krašto politika ir jau

Garnys ir Orlaivis 
Ėjo Lenktynių

Škotijoj Gimė Mažiukas 
Lietuviukas

Sekmadienį vienas ameri-

MacArthur Kaltina 
Sovietų Rusiją

Generolas Mac Arthur pa- 
1 skelbė savo atsakymą į Ru- 

protestą, kam, girdi,SIJOS
ne tiktai rinkimų metu, bet kiečių orlaivis paėmė Miun- Japonijoj darbininkų uni 
ir tarprinkiminiame laike chene, Bavarijoj, kelias nės- jos esančios persekiojamos, 
seka politinį šalies gyveni-j čias moteris gabenti į Ame- Generolas MacArthur sako, 
mą. Viena iš pažangesnių, Hką pagal DP įstatymą. Or- kad rusai pasakoja neteisy- 
unijų, moteriškų rūbų siu ) laivis lėkė per Škotiją. Pa- bes ir kraipo faktus, todėl 

Z A r» -' keliui orlaivio J)ilotas prane- beverta butų į tokius pro-
šė, kad dvi jo keleivės gali testus nieko atsakyti. Bet 
dar kelionėje susilaukti ku- rusų protestas parodo, kaip 
dikių. Iš aerodromo pilotui Rusija kursto Japonijoj ne- 
buvo duoti nurodymai, ką tvarką, o todėl generolas į jį 
jis turi daryti, jei taip tikrai ir atsako. MacArthur kalti- 

j atsitiktų, bet, šiaip jau, jam na Rusiją, kad ji nepalei- 
šininkai sako, ypač yra svar i buvo patarta skubėt į Prest- džia Japonijos belaisvių ir 
bu paremti kongrese svars- wjck aerodromą. Prasidėjo! nesilaiko paprasčiausio žmo, i . - . , - ■ •

(A. D. Federa
cijos dalis) praeitą savaitę 
nutarė paskirti politinius 
vadovus lokaluose, kurie va
dovaus nariams jų politinėj 
veikloj.

Šiuo metu, tos unijos vir

tomą “Fair Deal ' progra 
mą, kuri užkliuvo už repub
likonų ir pietinių demokra
tų nesiskaitymo su krašto 
pageidavimais. Unija kreips 
dėmesį į pasiruošimą atei
nančių metų kongreso rinki
mams, kad į kongresą nebe
patektų žmonės, kurie prieš 
rinkimus kalba vienaip, o po 
rinkimų balsuoja kitaip.

AMERIKOS KANTRYBĖ
PALESTINOJ IŠSENKA
Amerikos vyriausybė pa

siuntė griežtą notą Izraelio 
vyriausybei Tel Avive, rei
kalaudama, kad Izraelio vy
riausybė laikytųsi Jungtinių 
Tautų organizacijos patvar
kymų dėl Izraelio sienų ir 
kad apsispręstų dėl išvietin 
tųjų arabų priėmimo atgal, 
arba skirtų pinigų tiems ara
bams apgyvendinti kur ki
tur. Kitokiu atveju Ameri
kos vyriausybė grasina per
žiūrėti visą savo politiką 
link žydų valstybės Palesti
noje.

lenktynės tarp orlaivio ir 
garnio, bet orlaivis laimėjo. 
Jis spėjo nusileisti prieš 
gimdymą. Lietuvė 
Vaičienė ir lenkė
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Mokslininkai Dž Atominės 
Energijos Komisiją

Kongreso Tyrinėjimas Neparodė Nei Netvarkos Nei Ap
sileidimo — Tyrinėjimas Dar Tęsiamas — Mokslininkai 
Sako, Atominių Paslapčių Monopolis Yra Laikinas Rei
kalas

Kongreso bendra senato 
ir atstovų rūmų komisija 
jau dvi savaitės tyrinėja vy- 

Mokslininkas Dr. Edward į riausybės paskirtosios ato- 
U. Condon, National Bu-iminės energijos komisijos 
reau of Standards viršinin-. veikimą. Tai komisijai buvo 
kas, paskelbė savo protestą daromi užmetimai, kad ji 
prieš F. B. I. agentų vieną 5ra. neišpasakytai netvarkin

Sako, F. B. I. Yra 
“Kvaila”

raportą, kuriame minimas 
jo žmonos vardas. Moksli
ninkas sako, kad F. B. 1. 
agento raportas yra klailas 
ir neteisingas ir gal dėl to 
raporto paskelbimo, Judith 
Coplon byloje, vienas žmo- 

‘ gus nusižudė Washingtone.
F. B. I. agento rapoitas 

mini, kad Mrs. Condon su
vedusi vieną įtariamą Rusi
jos agentą su tulu biznierių 
Monton Kent, kurs praeitą 
savaitę, po paskelbimo to 
raporto, nusižudė Washing- 
tone.

Judith Coplon byloje pa
skelbta daug F. B. I. agentų 
raportų. Tie raportai buvo 
atrasti pas Judith Coplon, 
kada ji buvo areštuota. Sa
ko, kad J. Coplon tuos re- 
portus buvo išvogusi ar nu
kopijavusi iš Justicijos de
partamento dokumentų. Tei
smas juos leido paskelbti, 
nors valstybės gynėjas prieš 
tai protestavo.

niškumo belaisvių stovyklo
se. Kartu su tuo Rusija sten
giasi sukurstyti Japonijoj 

Elena• neatsakomingus gaivalus, 
Sylvialkad jie keltų riaušes ir

HAli-Kaba ir Jo 
40 Vagių”

Argentinos senatorius Ro- 
driguez Araya, liberalų par
tijos veikėjas, kalbėdamas

.viename mitinge paminėjo,
Tellerman pagimdė kudi-| drumstų gyvenimą. GenJbad-A^?tlJ10,Je seirrunin- 
kius valandą po orlaivio nu- MacArthur sako, kad kuo-

•1 • f A T_______ • TYlSkt vninni’ LolkzMsileidimo Prestwick 
nėj, Škotijoj

ligoni-

BERLYNO STREIKAS VIS 
DAR TĘSIASI

Vokietijos sostinėj gelžke- 
liečiai ir gatvėkarių darbi
ninkai vis dar tęsia streiką 
prieš rusų administraciją 
gelžkeliuose. Praeitą savai
tę rusai pasiūlė vakarinės 
miesto dalies darbininkams 
dalį algų išmokėti vakari
nėmis markėmis, bet unijų 
vadovybė tuo siulvmu nėra 
patenkinta. Šį ketvirtadieni 
dėl to pasiūlymo balsuos pa
tys streikuojantieji darbi
ninkai.

met rusai kalba apie “de
mokratines teises” ir pana
šius dalykus, tai jie toli pra
lenkia žinomą Amerikos 
melagį Ripley...

kauja

ITALIJOJ STREIKUOJA
LAUKŲ DARBININKAI
Jau greit mėnuo laiko, 

kaip Italijos didžiuosiuose 
Sekmadienį Triesto mies- dvaruose eina žemės ūkio 

te buvo renkama miesto ta-j darbininkų streikas. Darbi- 
ryba. Daugumas balsuotojų j ninkai reikalauja pakelti jų 
pasisakė už prijungimą mie-• uždarbius ir duoti šeimos 
sto prie Italijos. Komunis-1 priedus. Jau keli žmonės 
tai ir jų talkininkai surinko jgųvo to streiko sukeltuose 
apie 30 nuošimčių balsų. | neramumuose.

450,000 MAINIERIŲ 
STREIKUOJA

Šią visą savaitę 450,000 
angliakasių nedirba, jų uni
ja paskelbė “trumpą, stabili
zuojanti neveiklumo perio
dą”. Derybos tarp mainie- 
rių ir kasyklų savininkų dėl 
ateinančių metų darbo su
tarties pasirašymo jau prasi
dėjo. Mainierių unija

MASKUOTI FAŠISTAI 
PRIMUŠĖ MOTERĮ

Iš Birmingham, Ala., pra
neša, kad ten maskuoti, 
baltais apsiaustais apsiden
gę vyrai primušė vieną bal
tą moterį ir grasino ją sude
ginti ant laužo. Maskuoti 
vyrai įsiveržė į Mrs. Hugh 
McDanal namus ir ją ap
daužė, grasindami sudegin
ti ir pakarti. Banditai pabė
go, palikdami kieme degan
tį KKK kryžių. Tie patys 
maskuoti didvyriai buvo

ARABAI NESUSITARIA 
SU IZRAELIU

Jau šešios savaitės, kaip 
Lausanne mieste Šveicarijoj 
eina derybos taip Izraelio 
ir arabų. Jie tariasi dėl iš
vietintųjų arabų likimo ir 
dėl taikos sutarties paruo
šimo tarp Izraelio ir Arabų 
valstybių. Prie jokio susita
rimo neprieita. Deryboms 
tarpininkauja Jungtinių Tau 
tų organizacijos paskirti 
tarpininkai, bet ir jie nepa
jėgė derybų pagreitinti.

. non,,
kad derybų metui prie ka-j užpuolę vieną karčiaminin 
sykių butų mažesnės atsar-i ką Brookside miestelyje ir 
gos anglių, o tais sumeti- grasino jį primušti, jei jie 
mais ir paskelbė vienos sa- “nenutrauks santykių su ni- 
vaitės streiką. gėriais”.

SUSIDŪRĖ ORE GREI- 
ČIAUSIEJI ORLAIVIAI

Du varykliniais motorais 
varomi lengvieji orlaiviai, 
kurie skrenda po 670 mylių 
per valandą, praeitą šešta
dienį susidūrė ore, 40 mvlių 
nuo Los Angeles, Calif. Vie
nas lakūnas, kap. Wm. A. 
Higgins, vietoje buvo už
muštas, o kitas, kap. R. E. 
Ban\ nukrito žemyn su pa
rašiutu sunkiai sužeistas. 
Orlaiviai visai sudužo. Susi-

ga ir apsileidusi. Bet dvejų 
savaičių tyrinėjimas neparo
dė nei apsileidimo nei ne
tvarkos.

Šį pirmadienį davė savo 
parodymus garsus Ameri
kos mokslininkas, vienas iš 
atominių paslapčių geriau
sias žinovas, mokslininkų 
komisijos pirmininkas Ro
bert Oppenheimer. Jis liudi
jo, kad vyriausybės atomi
nė komisija, kurios prieša
kyje stovi David Lilienthal, 
tinkamai atlieka savo dar
bą, o padarytas progresas 
atominės energijos tyrinėji
muose rodo, kad vadovybė 
yra tinkamose rankose.

Mokslininkai sako, kad

Ali-Baba ir jo 40 
vagių’. To užteko, kad 
diktatoriaus Perono šalinin
kai “pasipiktintų”. Senato
rius R. Araya buvo pašalin
tas iš senato ir jam grėsė 

avojus patekti į Ievutės 
emarškinės kalėjimą.
Nenorėdamas sėdėti kalė

jime R. Araya nuvyko i 
Urugvajaus pasiuntin y b ę 
Buenos Aires mieste ir pa 
prašė prieglaudos. Urugva
jus suteikė jam prieglaudą 
ir kreipėsi į Argentinos vy
riausybę, kad buvusiam se
natoriui leistų išvykti į Uru
gvajų. Argentinos užsienių 
reikalų ministeris Bramug- 
lia sutiko ir buvęs senato
rius praeitą šeštadienį išvy
ko į Urugvajaus sostinę 
Montevideo. Santykiai tarp 
pusiau diktatoriškos Argen
tinos ir demokratiško Urug
vajaus dėlto nepagerėjo.

___9ui aati I1AUJ1 nlziMaiiaio i avvuiiiiiai

ginklai, kurie toli pralenkia 
atomines bombas pavarto
tas prieš Japoniją; Atomi
nių paslapčių saugojimas 
yra griežtas, bet nereikia 
užmiršti, kad išlaikyti ato
minių paslapčių monopolio 
nėra jokios galimybės, nes 
užsieniai daro savo tyrinė
jimus ir ilgainiui turės ato
minius ginklus. Saugojant 
atomines paslaptis galima 
tiktai šiek tiek apsunkinti 
užsieniams tą tyrinėjimą.

Kongreso komisija dar tę
sia savo tyrinėjimus ir vy
riausybės paskirtoji atomi
nės energijos komisija tu
rės dar pasiaiškinti dėl įvai
rių priekaištų, bet kaltini
mai dėl apsileidimo ir ne
tvarkos visai nepasitvirtino.

PIKNIKE APSINUODIJO 
250 ŽMONIŲ

Iš Topeka, Kan., praneša, 
kad ten viename piknike 
nuo netikusio maisto apsi
nuodijo 250 žmonių. 200 
žmonių gavo pirmą pagelbą 
penkiose ligoninėse, 50 žmo 
nių pasišaukė daktarus į 
namus. Ne vienas svečias 
nenumirė. Tyrinėjimas pa
rodė, kad pikniko svečiai 
buvo pavaišinti netikusiu 
maistu. Piknike dalyvavo 
300 žmonių.

SIEKIA SUSKALDYTI 
KATALIKŲ BAŽNYČIĄ

Čechoslovakijos bolševi
kams pavyko sumobilizuoti 
118 katalikų kunigių, kurie 
kartu su kai kuriais svietiš- 
kiais pasirašė “manifestą” 
už valdžią ir smerkia katali
kų bažnyčios vadovybę, 
kam ji
valdžia

mams 20 milionų dolerių ir
_____________  jau turi surinkusi aukų iš

dūrimas įvyko laike prati- stambių aukotojų $5,100,-
mų.

z

PAAUKOJO MILIONĄ
DOL. LABORATORIJAI
Žinomas Amerikos biznie

rius, Alfred P. Sloan Jr., 
paau kojo Massachusetts 
Technologijos Institutui vie
ną milioną dolerių metalo 
tyrinėjimo laboratorijai į- 
kurti. Mokslainė nori šukei- taika ar kova priklauso nuo 
ti tos laboratorijos įrengi- katalikų bažnyčios. Jei baž-

nenon “taikos’ 
Valdžia sako,

su 
kad

000.

nvčia nusilenks diktatūrai, 
valdžia sutiks su ja taikin
tis, o jei ne, tai bandys baž
nyčią suskaldyti ,



Paslapfe Antra* o* /.

“LAISVA” ISPANIJOS 
SANTVARKA

ŠNIPŲ MEDŽIOKLE
I

Keliose bylose teismuose 
(Alger Hiss, 11 komunistu 

kodėl rado reikalo baltinti vadu L Judith Coplon) ai>- 
Ispanijos fašistinį rėžimą, kinama komunistinių šnipu 
Baltinimas išėjo visai ne- veikla Amerikoje. Rusiškų 
vykęs. “Laiške iš Ispanijos” i šnipų veiklą aiškina ir kon- 
aprašoma kokio tai Ispani- greso šnipų gaudymo (ne
joja gyvenančio lietuvio amerikinės veiklos) komisi- 
“nuotaikos”. štai jos: ja. Visos dabar svarstomos

-Pasaulinė .panda dabar ly- Mos ir kongreso šnipų gau
siai kaip ir per praėjusį penk- J?““?. d™įaJaA
mėtį. ar gal net ir daugiau.
nėra pakankamai gerai infor
muota apie ispanų tautos ir 
jos valdžios veiksmus bei sie
kimus. Ispanai — jautri ir iš- , ~
didi tauta. Užtat netikslus ali- J“d“h Co?’?n fil"!? i

Kataliku “Draugas” kažin

rasciams daug medžiagos) 
rašyti ir šaukti apie šnipus.

Byloje paaiškėjo jau išti
si komunistinių agentų są-i 
rašai. Ypač Alger Hisš ir

jantu diplomatinis ir efconomi-! ni*M SFąžal sukėlė didelio
• C.. ;OT; susidomėjimo. vVhittakernis spaudimas jiems tiek jgri- , J .. ... , .Cnambers išvardijo penktusspaudimas jiems tiek jgri 

so. kad gal šios kartos ispanai 
jo nebeužmirš. Ne mielą įspū
di čia padarė pasiuntinių at
šaukimas iš Madrido, i Ispani
ją prekių iš Anglijos ir Ame
rikos Įvežimo pasunkinimas, 
sienos su Prancūzija uždary
mas ir kitos nepavykusios

t vn,

NERAMUMAI PRIE LAIVŲ KROVIMO Komitetui už aiškiai išdėsty-
1 tą ir laiku pareikštą reikala
is imą ir prižadėjo tuojau 
j apie tai painformuoti sekr.J 
' Ache.-oną. .Mr. Gross abgjo-j 
jo. kad šioje Paryžiaus kon-į 
ferencijoje iškiltų bet ku
riuo budu Lietuvos ar Ryt-

:s d., I9t0 P!.

Kas Savaite j
‘Demokratijos Vėžys

Chicagos “Drauge’
rių streikas daugeliui kon- 
sresmonų bus paskatinimas 

vyriausybei Įgalioji-

kio, taip pat atsilankė Valst.
Departamente ir buvo pri
imti minėto Mr. Thompsono.
VLIK-o atstovai padėkojo, , ..
JAV Vyriausybei už suteik- demokratijos ^ezjs. 
tą progą atvykti jiems i ši npl "neisime,
kraštą, o taip pat pakartojo 
dar kartą Lietuvos politi
nius reikalavimus ryšium su - - . . . . .
gy venamuoju politiniu mo-Į demokratmese sa - ’ - 
mentu ir specialiai su gali-’ naudodamas piktam demo
ma Vokietijos taikos sutar- butines lai>\e> .- P. Dailide sakosi supian

sunaikinti. Jis rašo: 
“Nereikia pamiršti,

bolševizmas yra kaip t i 
Jis ne-

tarpo nei nacistinėje Vokie
tijoj, nei fašistinėje Italijo
je, nei falangistinėje Ispani- 

Bet plėtėsi ir augo tik 
šalyse, va

joje.

Valstybės departamento tar
nautojus, kurie savo laiku 
duodavę jam informacijų 
perduoti Rusijos agentui 
Bykovui. Judith Coplon by
loje kaltinamosios advoka
tas perskaitė iš tos mergai
tės atimtus laike arešto ivai-sankcijos Ispanijai.' Užtat, jei . _

dar iki šiol nesama sklandės- ™i ,F- B- L aSent¥ !aPOrhls. 
niu santykiu tarp Ispanijos irį kūnuos ta meigaitė nušlko- 
Vakaru pasaulio, kaltės pijavo 1® Justicijos departa-
tina abejotinos vertės alijan- mento dokumentų perdavi- 
tu nusistatyme praėjusiais ka- smpui Gubieevui.
ro ir pokario metais. Tuose F. B. I. agentų rapor-

“Vakaruo.se dar ir dabar ma-1 tuose m,nlml >valnte 2in0 
noma, jog dabartinė ispanų
santvarka — tai paskutinė na
cizmo pasėtoji sėkla; o ispa
nai savo rėžime jaučiasi ne 
kaip Hitlerio palikime, bet 
kaip savo kruvinomis prieš 
komunizmą aukomis išsikovo
toje ir laisvoje santvarkoje.
Neperseniausiai užklaustas ge
nerolas Franco rie no užsienio 
laikraštininko, kokią mananti 
Ispanija sekti ateityje politinę 
linkmę, atsakė: ‘Musų rėžimas 
ką seks, ar ne, bet prieš savo 
amžinąjį priešą komunizmą 
tai jau visad stosime akis į 
akį... .Kai kas mus kaltina ne
atsipalaidavusiais nuo fašisti
nių ir hitlerinių pažiūrų; bet 
tai niekis, nes tai — ne pla-j

Xe\v Yorko uoste kilo ginčai tarpe įvairių laivų kro
vėjų organizacijų. Ginčai virto peštynėmis ir turėjo 
Įsikišti policija tvarką daryti. Paveiksle matyli, kaip 
policininkas laiko prispaudęs prie žemės vieną lai
vų krovėją už neramumų kėlimą. Policininkas savo 
belaisvi pagavo ties International Longshoremen’s 
Association namais. Peštynės New Yorko uoste įgau
na jau ir rasinio pobūdžio, nes kai kurie laivų krovė
jai nori neprileisti negru prie laivų krovimo darbo.

ALT Pranešimas

timi. Mr. Thompsono lupo
mis buvo pareikšta, kad 
Valst. Departamento nusi
statymas nėra pasikeitęs Pa
baltijo valstybių atžvilgiu. 

Be šitų oficialių atsilan-

tąs, kad amerikiečiams (ne 
jam) demokratinės laisvės 
yra brangios, bet jis bijo, 
kad čia per daug tų laisvių 
vra ir užtat jis siunčia jan-uiiviaiių augliau- . •*

kymų VLIK-o ir ALT VykdJklus pasimokyti is Hitleuo, 
Komiteto atstovai turėjo Franko ir Mussolinio. . 
dar visai konfidencialių pa- Žinoma, P. Dailide* p->
sikalbėjimų su tam tikrais k<* aPie ’de n°kl’a 
valdžios pareigūnais. Buvo Z1 ’ Y13 nu\alkioto> .
taip pat atsilankyta Tarpt. 
Valstiečių Sąjungos (IPU) 
Centre ir išsikalbėta su so

pasakos, o ne rimto vyro 
šnekos. Vienintelė šalis, kur 
dabar bolševizmas Įsigali,

mi, spėjami ir kartais tik 
įtariami komunistai ir Rusi
jos agentai.

Šnipų “gaudymu” užsiima 
ne tik teismai, federalinė 
policija ir kongresas, bet ir 
atskirų valstijų specialės ko-

Pasitarimai Washingtone | Konstatuota, kad, nežiu- 
Š. m. gegužės mėn. 17-211 rint VLIK-o atstovų talkos, 

dd. Washingtone, D. C., i- ALT Vajus ligi šiol nedavė 
v’vko, prieš Išvykstant VLI-I rezultatų, kurių buvo 

a K o atstovams ’i Europą, pa-laukta (surinkta vos S25 
sitarimai. Reikalą vykti Į'~ ^ai
Washingtoną paskubino ir 
numatyta Paryžiuje 4 užs. 
reikalų ministerių konferen-

vciiviv ii ietį eU • Tr. . • i • i • a

vietų pavergtų kraštų lvde- i JTa, Linija, kur jo.-u * -
riais — Dr. Dimitrovu, M i- .me.k? nenlate-
kolaičvku ir kt. i ^lta kuiį bolševizmą

i ir pagimdė, — Rusija — de- 
Baltiečių Memorandumas į mokratinių laisvių irgi ne- 

Jungtinėm Tautom* (UNO) daug tebuvo mačiusi savo

.... j Ir “Slaptai” Nevyksta
ų| Keturi didieji vis dar kan

kinasi Paryžiuje, bet nau
dos jokios. Jie tariasi ir 
slaptai ir viešai, tariasi puo
taudami ir pasninkaudami, 
bet susikalbėti negali ir jau.

Ir tarpe delegatų Pary
žiuje jau keliamas klausi
mas, kokiems galams kan- 
kintis, jei susitarti nėra vil- 

‘ ties? Ar nebūtų pigiau, jei 
didieji kas keturi mėnesiai 
pa; ašytų vieni kitiems trum
pus laiškus ir pasakytų: 
“Musų pažiūros į Vokieti
jos taiką nėra pasikeitu
sios”. To užtektų. Wash- 
ingtonas žinotų, kad Mask
va vis dar nori plėstis ir 
stiprinti savo Įtaką Europo
je, o Maskva žinotų, kad 
Washingtonas vis dar neno
ri važiuoti i naują Jaltą. 
Butų pigiau, užtektų penkių 
centų išlaidų pašto ženkliu
kams ir viskas butų aišku. 

Derybos Paryžiuje, dargi

Galima neperdedant tvir 
tinti, kad gegužės mėnesį

istorijoj. Savo jėgomis, be 
■ rusų durtuvų pagalbos, bol-

misijos, iš kuinų kai kurio. .. - . .
jau yra paskelbusios ištisus; cija. kurioje galėjo būti pa-
sąrasus bolševikų. Justici
jos departamentas kartas 
nuo karto skelbia ivairiu or-

liesti ir Lietuvos klausimai.

000), ir dėl to nusistatyta, 
kad ALT Vajus turi buti 
tęsiamas toliau. Pabrėžtas 
reikalas įtraukti naujai at
vykusius tremtinius Į ALT 
darbą.

Pabaltijo kraštų atstovai pa-i ševizmas dar nė vienoje de- 
reiškė kuo daugiausiai ak-, mokratinėje šalyje neįsiga- 
tyvumo dėl savo kraštų liki-Jėjo. Gal P. Dailidei tas ne- 
mo.

jei jos ir “pasisektų”, pa
grindinio Rytų-Vakarų prie
šingumo neišspręstų. Tas 
priešingumas teks spręsti ne 
liežuviais, bet kuo kitu.
Draudimas Ligoje

Administracija pasiūlė 
kongresui išleisti bilių apie 
priverstiną draudimą ligo
je. Kongresas tą bilių svars
to. O tuo tarpu visuomenėje 
frontai jau aiškiai pasiskirs
tė. Visos reakcinės ir “lais
vo kapitalizmo” jėgos, nuo 

ias įsvauas- Kevoiiucijoš Dukterų iki 
Amerikos ka-j Bostono arkivyskupo, pasi-

malonu, bet taip yra.
Gegužės 9 dieną trys Pa

baltijo valstybių atstovai į Stalinas 100 Metu 
JAV-ėse įteikė Dr. H. Evat-i Bolševikų “Laisvės” rašy- 
tui, JT Asamblėjos prezi-į tojas Rojus Mizara daro 
dentui, memorandumą, kurį; pranašystę, Kad Juozas Sta- 
Lietuvos vardu pasirašė M.iBnas gyvensiąs lygiai šimtą 
Krupavičius ir V. Sidzikaus- metų. Iš tos pranašystės Mi 
kas. Memorandumą pasira- žara daro tokias išvadas: 
siusios šalys pakartotinai “Vadinasi, 
priminė JT
apie neturintį
baltijo tautų naikinimą, pra-j------ ----------- --------------- | f!)tvrno
silenkiant su visais JT Car!dar 30 metų to, ko jie lau- matymą _ 
terio, Universalinės Žmo kė ligi šiol. Bet per tą laiką J i^uomenes pasidalijimas 

ne vienas ir jų pačių nugar- ”el to įstatpno dažnai yra 
‘siauro biznio padiktuotas. 

. ... Pavyzdžiui, katalikų didžių- 
j^ organizacijų

Aptarti ir kiti klausimai: 
prieglaudos įsteigimas at-5 * T A O_ ___ ±

Pasitarimuose dalyvavo:
abu VLIK-o atstovai — pra-_________
lotas M. Krupavičius ir mi- vyKstantlems į jAZres imm 

, . , .nisteris V. Sidzikauskas. pelniusiems musų tautos vy-
ba priešingo* Amerikos Jįon; Lietuvos dipl. ir konsulari- tams, kuri® nebebus pajėgus 
stttucmei tvarkai. Nuo ko-nė$ tarnvboE? at?tOvai JAV- dirbti, patalpos Lietuvos 
munistų pastaruoju laiku _ •• p ?ade’kis at- kultūriniams turtams apsau- 
energingai pradėjo kratytis tache j. Kajeckas. gen.kons. ( goti - Lietuvos Archyvo 
ir Amenkos mokslames. (J. Budrys, kon*. P. Daužvar- Veikalas\ Tautinio Muzie'

Komunistu aiškinimas ir; disG »' ALT Vykd. Komiteto jaus kūrimas ir pan.
T ~ T' Pasnnformuota ir apie V-

LIK-o bei Lietuvos diplo
matų santykius bei tolimes
nės VLIK-o veiklos galimu-

_,oni'7OPi ui vorJncv ai vt

skaitomos “subversive
niu iv?

” ar-!

taus masto politikų išvados, oiyalymasis eina plačiu mas- nariai — L. šimutis, Dr. P 
tik musų šalyje pralaimėjusio tu. Tas daroma tuo suprati- Grigaitis ir ?1. Vaidyla. 
marksizmo kerštas’. mu. kad komunistei vre šr,- Buvo apsvarstyta min. V

“Užtat ir suprantama, ko
dėl dabartinis Ispanijos reži
mas niekad alijantų nesmerkė 
nei prieš juos nebuvo nusista
tęs: jam rūpėjo išlaikyti vien 
tik sąžininga, taiki ir rimta po
litika Anglijos ir Amerikos at
žvilgiu“.

Amerika ir Anglija “kal
tos”, kad su generolu Fran
ko nėra “sklandesnių santy
kių”. Na ir koki iš to bėda 
Vakarams, dargi jei ir taip 
butų ?

Kad Vakarai Ispanijos 
rėžimą skaito Hitlerio ir 
Mussolinio “pasėtu”, tai nė
ra joki paslaptis. Italijos 
kareiviai, Vokietijos orlai
viai, tankai ir Įvairus spe 
cialistai
“pasėjo 
kuprą 
dėl
Ispanijos 
yra Mussolinio ir Hitlerio

mu, kad komunistai yra So .
vietų Rusijos penktoji kolo- Sidzikausko pateikta plat. . v vttiz

’ ‘ propagandis- darbotvarkė. -Ji apėmė Lie- mus. Pasisakyta uz VLIK-o
tuvos Valstybės

na, — šnipai, 
tai, sabotažninkai. Komuni
stų pirmoji ir vienintelė išti
kimybė priklauso Rusijai, o 
ne Amerikai. Jei kiltų ka
ras, komunistai tarnautų 
Rusijai, o ne Amerikai. 
Kiekienas tikras komunis-

įaisvmimo, 
tautinio potencialo išlaiky
mo. politinės ir tautinės 
veiklos organizacijos, jos 
finansavimo ir kt. klausi
mus.

Visi darbotvarkės klausi-

Centro pasilikimą Europoje, 
kas sutinka ir su Valst. De
partamento nusistatymu.

Atsilankymai Valstybės 
Departamente

Atvykus ALT Vykd. Ko
mitetui Į Washingtoną, tuo
jau buvo padaryta žygių 
per šen. McGrąth ir kt. gau
ti audienciją pas Valst. sekr.

Universalinės Žmo 
gaus Teisių deklaracijos ir
kt. tarptautiniais nuosta- mės > Pragaro gelmes”, 
tais. Prašoma padaryti visus 
galimus žygius, idant butų 
sustabdytas žmonių naiki-;padaryti 
nimas ir atstatyta tuose kra- " 
štuose trisėta santvarka.

Mizara nėra organizacijų pasisa
kad su mirtimi niekas negali | mas prieš draJ’di^ą ligoje

e • • • *• i |yra padiktuotas komerciniodiktatoriai ir tie kartais ne- išskaičiavimo. kad kartais
'P- J* J • 1 •

tas turi buti Rusijos patrio ) buv° daugiau ar ma
tas ir, karo atveju, savo ga- z^u paliesti ir pasidalyta 
lies išdavikas. nuomonėmis dėl jų. Pa- u

Komunistai ir seniau buvo: mėžta bu\o pagrindine mir,- Dean Achesoną, prieš jam 
Rusijos agentai. Tarnavi-įkad musu (Amenkos į5vyk?tant į Paryžių. Būda
mas Rusijai jiems nėra nau- ketav11^. Pareiga yra pade- maį labai užimtas Paryžiaus 
jiena. Bet seniau, kol san-jl1 Lėtinių tautai išgyventi konferencijos paruošiamai- 
tykiai tarp Amerikos ir Ru- dabartinę nelaimę. Lietuvos siaig darbajs pavedė sa- 

buvo “nei šiokie nei >'ra,.tV°,.?ere.sn?’..pa' vo padėjėjui Ernest Gross
tokie”, o vėliau net draugiš
ki (karo metu), komunistai

priimti ALT delegaciją ir kraštais, kad -JAV dar tebe- pa?ikaibėti jo vardu. Pasi-
įvyko geg. 19 die- 

Be E. Grosso 
Europos sky- 

iršininkas Mr. Thomp 
son. ALT Vykd. Komiteto 
nariai įteikė memorandu-

palikimas Europai. Kad Komunistinių agentu aiš-
Franko sakosi “pats” kąra v;*':---- J~l— —------ * -•
laimėjęs prieš Ispanijos liau

toms, Atlanto Čarterio dva 
šia dar tebėra gyva. Svarbu 
tad i — mą, pareiškiantį Amerikos,. . , , - ~ būti mums orgamzuo- i. J.. ni.„;<.tatvrna dai pfl.kiminas dabar primena čia tiems, budėti ir veikti. hrtuvių nusistatymą dei ra

ALT Svečiai Grįžo Atgal 
į Europą

Gegužės m. 25 d. abu VL
IK-o atstovai, išbuvę šiame 
krašte apie keturis mėne
sius

gyvena tiek, kiek jie nore-,diaudimas ligoje nepakenk
tų. Dar negudnau yra pra- tų kataliku iSikomoms ligo- 
nasauti, kad kokie tai zmo- ninėms Vienuolių “labda- 
n^ nugartnesj pragaro gel-; ,ybei". kuri kai kam gerai

”es AalP Jau l!". ta> apsimoka.
Rojus , jei jam pirmaii^?iš.Tkš Tš Ne“w Yoriio ^-T^^lalkf ’ Yel'l i^nfeorga^ 

nant “klapčiukų- fcbL' už tlrėsi sustoti Londone iš tenlS31^ '1?aPt'>ukų ? Kybą, i,ažangu ir naudingą suma- 
vykti i Paryžių - sekti ten R<?JUS Ml?.a:a „mano J1' Pa':, nyma g9
vykstančią konferenciją, ir g! ,T'en 1 ™ ’
paskui grįžti į VLIK-o lig- Stalmu lygiai 100 metų. 
šiolinę buveinę Vak. Vokie- Mainierių Streikas

Tyrinės Vergiją
. Tarptautinė Darbo Orga-

tijoje, kur jų laukia įvairus’ Mainienų"vadas, John L. tU, \ Veik’a priervocL-cUvz. -----Jungtinių TautųPatl"es VLIK-o organizaci- i Lewis, paskelbė “trumpa

d į, tai yra paprastas pasigy
rimas, o pasaulis dar neuž
miršo, kaip Hitleris sveiki
no grįžtančius iš Ispanijos 
“kondoriečius”, ir kaip 
Mussolini su didelėmis iškil
mėmis pasitiko 100,000 ita
lų, grįžtančių po “pergalin
go” karo iš Ispanijos.

Kai kuriems katalikams 
Ispanijos rėžimas, su jo kru
vinais generolais ir laimi
nančiais kardinolais, vra lyg 
dieglys šone. Užtat jie daro 
bandymus juodžiausią fa- i 
šizmą perstatyti patys sau 
ir pasauliui, kaipo “laisvą” 
santvarką. Jei tokia “lais
va” santvarka katalikai ir

1940 metais padai-ytą apsi 
valymą nuo nacių agentų— 
“bundistu”. Hitlerio Rei-

Suvažiavime buvo Įveitin 
ti ligi šiol padalyti darbai 
bei numatyti artimiausioje 
ateityje darytini žygiai.

ivžiaus konferencijos. Me
morandume pabrėžta, kad, 
jeigu, užs. reikalų ministe
rių konferencijoje kokiuo 
nors budu iškiltų Lietuvoschas čia buvo priveisęs savo

smogikų, Vokietijos agentu-) Pasisakyta dėl BALF-o Puuu X”Šnipų ir kitokių naciškų na-) kad jisai privalo daužau "“į
agentus Afrika“ suHkridal Minima ‘'T7*-! tremt‘"i’1'<°s, kaip suinteresuok® ša- 
vf "r kaiAaSjoaiadk“ “a b£?' 0 1 lies, atstovo dalyvavimo,
dyti ginklus su. Vokietija. Aptarti tolimesni politinės S°Maž Uetuv^ir^ų
“rnnXpSXėC‘panakineešk te S3nsa.vimo ktoais, kurias
šiai bus padaryta' it su ko-lkis veikimas. Sa°k^į už Li.etuva fa 
Rištiniais Ra^jos aSen;idabartinę Returi ALT

Ar karas kik ar ne ta« <iula.-vrtt;1.SakaritrP^an<b G Vvkd. Komiteto nariai, nors
nr Karas Kils ai ne, tas sudaryti n nuolatinių auko- a t t vi>o-nirm A Olk ir

nesvarbu. Svarbu kad ka- tojų sąrašą, kurie apsidėtu ne^auio nats Washingtone
GALIMAS. Butų pastoviomis duoklėmis. ^asftmgtone

didžiausias apsileidimas ga- ------------ ------- —----------  dalj vauti

niai reikalai.
Per šį palyginti trumpą 

laiką ALT sv ečiai suspėjo 
atlankyti JAV ir Kanados 
valdžios įstaigas, užmegsti 
kontaktus su vietos spaudos 
atstovais ir politikieriais, 
dalyvauti tarptautini ame 
Common Cause surengtame 
New Yorke susirinkime ir 
atlankyti su pranešimais be
veik visas didesnes lietuviu 
kolonijas JAV-ėse ir Kana: 
doje.

Manome, kad jų atsilan
kymas bus sustiprinęs Lietu
vos laisvės akciją ir musų

. organiza
cijos, vienbalsiai nutarė pa- 
daiyti pasauliniu mastu ty
rinėjimą apie vergiją įvai
riuose kraštuose.

Pirmiausiai toki reikalavi
mą iškėlė Amerikos Darbo 
Federacijos atstovas toje 
organizacijoj. Pagal T. D. 
Organizacijos (ILO) nuta
rimą Tarptautinės Darbo

vaite vėliau prasidės mai- Darid^^'08 direktorius’ 
nierių atostogos, kurios pa

stabilizuojantį neveiklumo 
laikotarpi” mainose, arba 
kitaip tarus, vienos savaitės 
streiką, nuo birželio 13d. iki 
birželio 20 d.

Nelabai senai mainieriai 
streikavo dvi savaites, “bu
dėdami ir protestuodami”, 
dabar jie streikuoja “stabi
lizuojantį laikotarpį”, o sa-

prastai tęsiasi iki liepos 5 d.
Trumpi mainierių streikai 

yra ne kas kita, kaip “pasi
ruošimas” deryboms dėl su
tarties atnaujinimo. Jei mai

tikėjimą Nepriklaus o m o s • nieriai nedalytų pertrauku. 
Lietuvos atsistatymu, o kar- anglių atsargos butų didelės 

ir derybose unija negalėtų 
“paspausti” savininkų dary
ti darbininkams nuolaidas

tu paskatinęs mus visus ir 
toliau pradėtą darbą dirbti, 
įtempiant visas musų politi-

materialines pajėgas. Bet jei anglių atsargos vra 
VLIK-o atstovai aukštai į- nedidelės, tada mainieriai ^tybę PaheS
vertino ALT atliktus ir užsi-i gali pavaitoti streiko gink- 
breztus darbus, bet kartu lą derybose, 
pareiškė susirūpinimą dėl) Dėl kasyklų uždarymo ne- 
lietuvybes išlaikymo šiame verkia nė kasyklų savinin-

A. Morse, ir Jungti- 
mmų Tautų Org-jos sekreto
rius, Trygve Lie, turi suda
lyti komisiją, kuri pradės 
rinkti medžiagą apie vergi
ją įvairiose šalyse.

Sovietų Rusija tokio tyri
nėjimo bijo, kaip raguota
sis švęsto vandens. Ji ir 
Tarptautinėj Darbo Organi-* 
zacijoj nedalyvauja. Bet 
tynnėjimas vergijos pir- 

tą vergišką

J. D.

Juo didesnė bus Tavo

limam karui nesiruošti ir
Uetavai linki, tai, b’rol, aate apsileisti busimo priešo šni- 
gokimės... pais ir propagandistais.

Toje šviesoje reikia su
prasti dabar vykstantį triuk
šmą apie rusiškus šnipus.

Mr. Ernest Gross, susipa
žinęs su memorandumo tek
stu, padėkojo ALT Vykd.

krašte, atkreipiant ypatingą kai. Juo mažiau anglių iška- Lietuvai gelbėti auka, juo 
dėmėsi j jaunąją kartą ir sama, juo lengviau palaiky- Tėvynė bus Tau labiau dė- 
kviečiant talkon naujai at-'ti anglių kainas. (kinga. Aukas priima Ame-
vykusius tremtinius. | Kongresas baigia svarstyti Lietuvių Taryba ir jos

ALT Sekretoriatas naują darbo bilių. Mainie-, skyriai.

r
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
ūkininką Joną su šeima ko-, 
munistai nišai 1941 m. bir-! 
želio mėn. išvežė į Sibirą, o 
j'am pavyko pasislėpti. Kai! 

New Orleano apylinkėje yra visai geri, turi net van- 1944 m. antrą kartą raudo 
cukraus plantacijų savinin- dentekį, maudykles ir visus nieji užėmė Lietuvą jis pa-1 
kai pasikvietė iš Europos patogumus. Blogiausis daly- bėgo i Vokietiją. Patyręs 
tremtinius laukų darbams, kas tai dėl atlyginimo. šią jo tragingą būklę nuvy- 
Darbininkų sąlygos čia yra .. kau pas dvaro savininką La-
labai skurdžios, todėl lietu- Algo* Coco pasikalbėti. Jis tuoj
viai apie sunkią būklę pasi- Darbininkui (vyrui) cuk- pradėjo man aiškinti, kaip 
skundė laiškuose ir spaudo- pan^ plantacijoje mokama jis rūpinasi tremtiniais n 
je. Net anglų spaudoje pasi- po $2.90 i dieną. Kai kurie juos “globoja”... Patyriau,! 
rodė trumpa žinia apie dar- darbdaviai moka po $3.50 i J° nepataisysiu ir todėl 
bininkų skurdą. Todėl, per- dieną. Darbo valandos ne- rytdieną nuvykau pranešti 
traukęs savo poilsi, nuvy- vienodos; vieni dirba po 9 Jam» k<id tremtiniai iš jo 
kau i Nevv Orleaną ir apy- Val., kiti po 10 ir net po 11 bus Išgabenti. Drauge su 
linkės, kad aplankyti lietu- įr 12 vai. i dieną. Daugumo i«a«imi nuvyko kitas asmuo,! 
vius — naujus gyventoju-, je dirbantieji 9 vai. gauna nes maniau, kad turėsiu sun-j 
Manau bus Įdomu visiems po $2.90, o tie, kurie dirba kenybių. Jo elgesys buvo j 
sužinoti apie jų gyvenimą, daugiau valandų gauna kiek arogantiškas, baisus, nes jis'

T iptnvin z-i-i vra anip 20 daugiau; iie gauna po 32 ^uos žmones skaitė savo . Lietuvių čia ^ia .ap.ie centus i valanda Kai lvia “nuosavybe ir pareiškė ju 
seimų išsklaidytų, vieni nuo ceni.u:s I vaianaą. įvai ly ja y Nežiūrint io era-L,, -ji fu.; mo mvliti nedirbama ir lokio uzmo- nt u įeisiąs. i\eziurim jo gra-į ,IKl. . 1 10 J mylių. j negaunama Per dvi smimų gegužės 18 d. nuvy-i 
^2i“mTknu,dpa --ites daus^oje uždi,; Rome specialiu autobusu ir 
vieną šeima. Komunikacija ba taip $18.00 ir 3-.00, uz

T remtiniai P tetų V alstijose

išgabenome lietuvių ir nelie
tuviu seimas i Nevv Orleans.. , elektra tkur vni P iza kn tuviu seimas i Nevv Orleans.į ukius kebli. Daugelyje vie- eie?u 4 J Rui v ra,, gazą,Ku m-anešta nolieiiai ir!

tu Geležinkelio stotvs vra r4 ir apdraudą ligoje atskai- nu\°.. P1 an^ta policijai n S xgKS;. Li ž tomą. Jei lvia per visa sa- 'aidžiai kad išvengus kom-

ŠALIN STALINAS, ŠAUKIA DARBININKAI Į

KAS SKAITO, RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Tremti- lorna* dei b’Ja Per V1S4
. vaitę (čia pasitaiko), tai jo

dinti tolimiausiuose užkam- uždai bio negaunama, 
piuose. Keliai purvini, o kai i įuPrai?.tar?.a’. Ka( seimai su, 
padžiuva dulkėti. Man lan-i ^.vaikučiais jokiu budu
v.ant t.-zmoiniiic > maistui negali užtekti. Ji tu- . . - .kant ti imtinius teikėjo po badauti arba imti gyvenimą ir nereikės lyginti
keliolika myliu važiuoti per , , . . u , a - : savo bukiem su brolio kuriskain >er debesius SKolon maistą is krautuves. J4'? Du£,1*' fcU W°lio, kuru kaip pei debesiu. Kompanijos bei piantaci ju i [ebe, a Sibire. Panašių, la-

* __• • • a _ • i. . • i hm sunkiu orv\’omTWA calvnr

už 5 bei 10 mylių, 
niai, tarsi tyčia, apgyver.

dulkes
Kelių blogumas 
mas
kenčiami 
tai 
kai
kenčiamos >. ., . - , , .
maž taip blogai kain šalyjej^^rtes jau yra^ P°
kur yra priverstini vergu iki $/o.00. Kaikuno-
darbai. . _

Butai !rtirbtl P°

plikacijų, tačiau savininkas 
nedrįso daryti kliūčių ir šią 
šeimą su kitais tiemtiniais 
išsiuntėm j Brockton, Mass. 
Jie ten atsikvėps, turės gerą

Streikuojantieji vokiečių darbininkai Berlyne rusų 
gelžkelių administracijos Įstaigoje plėšia Stalino pa
veikslą nuo sienos ir paskui išmetė ji i šiukšlyną. Vo
kiečiai darbininkai sustreikavo dėl teisingų reikala
vimų, bet bolševikai ant jų užleido policiją ir strei
klaužius. Todėl darbininkai ir išmetė Juozo Stalino 
paveiksią i šiukšlyną.

Kas Girdėt Chicagoje
Kuniginis Biznis ir Tautos jos bažnyčios fondą.”

Reikalai Toliau seka sąrasas tų
Vasaros metu visose di-'biznierių, kurie išanksto pri- 

desnėse lietuvių kolonijose 'ridėjo savo aukomis daik- 
piknikai yra populeri pra- tais ar pinigais prie to pik- 

i moga. Bet, tur but, niekur, niko parėmimo.
piknikai nėra taip popule 1 O tame pat numeryj apie 

: rus, kaip Chicagoj. O čia BALF-o “Tag Day tik tiek 
i nei viena srovė nei iš tolo teparašyta:
negali susilyginti pikniki- “BALF Tag Day bus se- 
niame biznyje su pavapi jo- kanti penktadieni birželio 
mis. Per visą vasarą čia tę- M dieną. Čikagos gatvėse 
siasi kuniginė šienpiutė. Be bus renkamos aukos dėzutė- 
piknikų parapijos vasaros mis tremtiniams šelpti. M<»- 
metu rengia bazarus. j terys ir mergaitės prašomos

Chicagos lietuvių kunigai užsirašyti išeinant iš bažny- 
galėjo piku i kini biznį išplės- čios. ’
ti dėl to, kad turi bendrą' Aprašymas apie pikniką 
visu parapijų darža, vadina- bent šešis sykius ilgesnis, 
mą Vytauto‘Parku. Pavapi- negu apie BALF-o *Tag 
jos turi po du pikniku. Be t)ay ; .
parapijų tame Vytauto Par- . Aaigi badaujančių šalpa, 
ke piknikus tegauna turėti] Lietuvos laisvinimas kum
po vieną Labdariu Sąjunga,1 £airs yra paskutinėje vieto- 
Vyčiai, “Draugas” ir kaži- j<y Pumoje vietoje yra jų 
mieriečių rėmėjų draugija, bizni-. Kunigai pas; utmę 

. vietą staio tuos darbus, uz Dioziausios pajamos tuo- 5 2adįjo u
se piknikuose būna, žinoma, Sav0 fak ie
pne baro. 1 J - — -* .............i 'paskutini teismą Kristus sa-kokios tų parapijinių pik ; j; kad j ’astaWi deši
.akų ir bazarų pasėkos? Pa- Vi„.;a «it
vyzdžiui, Marųuette Parko ’

BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Dėmesiui
Joint Boardo nuta-' 

risi musų siuvėjai turi 
užsimokėti savo nario mo-i 

gyvena miškuose, per kėlę- kęsti (duokles) iki kovo-; 
, . ,tą mylių nuo miestelio ir, Mareh mėn. 1 dienos 1949 į
• se vietose savininkai duoda negauna nei pieno, nei švie- • metų.

dirbti po 2 ar 3 dienas i sa- žios mėsos, lygiai kaip trem Kuri

LIETUVOS KONSULATO 
IEŠKOMI ASMENYS
Bundulienė Antosė. 
Danilevičius iš Mažeikių ap. 
Dapkiunienė - Adomavičiūtė

ir vaikai.
Dulkys Antanas.
Griyaliunas Petras iš Buivė-

Kurie nebus užsimokėję;™’ km” Pandėlio vai. 
savo nario mokestį, negaus; 
mokėti už atostogas (vaca-įDarbininku nameliai nors ir "nelyja. Ra- 

vieną šeimą lietuviu
tyje. Iš šių sunkių sąlygų 
reikia visus lietuvius išga-

vos ir kuprotos, matyti skv-; Pe.’ & savaites badavo, nei 
lės, kad net kirminai bei svlesto- ,ne‘P'e"°- nei me- 
vabzdžiai -rali liuesai lan-i8?8 .nevalgę. Radau juos nu- 
džioti ir lietus perlyja kiau-:8*™.lnu?us . lr nepapi-asta. 
rai. Kai kur tremtiniai turi S1?- ?len?,'
tinklelius languose ir duty-| ‘^ink™"^! Li
se
bet 
tojai
nei tinklelių, nei langų, nei- - - - - Į „ j.vi HUJM 10 ICIl ISSieeiLFCLl.

Šiąja proga nuoširdžiai
skarmalais. Tiesa, čia žie- " 1’ą'e‘s- kreipiuos i Amerikos lietu

era. klimatas Ubai J“: Kunį?eb. m la
bai blogai; mes c-ia badau-

kiau miormacijų vietiniai n-27 Arion place, Brook-' 
valdžiai ir VVashmgtone. lyne, 7:30 vai. vakare.
Kada ir kokiu budu nepa
kenčiamos darbininkų sąly
gos cukraus plantacijose bus 
pakeistos parodys ateitis. |

Skyriaus delegatas
C. Kundrotas

Janukėnas Antanas iš Klikn- 
mų km.. Anykščių vai.

Leonavičius iš Ziedupių km.. 
Josvainiu vaL

Lukošius Pranas iš Sviliukų 
km.. Josvainių vai.

Mackevičius iš Paąžuolės-Pod- 
dębie km.. Rodunės vai.

Marma iš Josvainiu miesto.

Tai tok irs darbus 
stato paskutinėje

kunigai
vietoje.lietuviu parapijos atskaita

rodo, kad pernai piknikų £
,r tazaro grynas pelnas bu-,kius darbus kįriu Kristus 
V°Apie’J pXimą Vytauto' Patarž Tremtinys

Pusė tuzino atvykusiųjų so
cialdemokratų prisidėjo pri*-' 

LSS ketvirtos kuopos
Birželio 3 d. LSS 4-ta kuo

pa laikė savo mėnesinį susi
rinkimą. Aptarus kuopos 
bendruosius reikalus, drau- 

1 gas Jonas Vilkaitis, jo žmo
na ir sūnūs nesenai atvykę 
iš tremties, pridavė savo

mos nėr;
karštas. Palapinės nuo sau
lės taip įkaista, kad neg; 
mu
nėra lubų. Lietuviai, 
gabus ir pažangus žmones, 

patys ger
gas. Pavyzdžiui Bačkauskai

vius prašydamas ištiesti 
brolišką, artimo meilės ran-

;r.7i; jame ir nežinome kas darvti M parsikviečiant tremtinius' • / ?an- •. ,.........  -i-.- __ *a K vgiač ten Rur pasidėti. Kodėl mums,* Vokietijos įr Austrijos į
i , lubn ’ Tuviai” kabi neleidžia dirbti kasdiena, P^togę, kad nereikėtų 
aa lubų. Lietuviai, kaip neg dirbdami 2 ap 3 d-j] jiems, tiek daug vargu-• . I •_ .1 . A 1 •gaziųs u; pažangus zmo e , nag j savaitę už $2.90 i die-iriems, dar čia atvykusiems

gas. Pavyzdžiui Bačkauskai n^,
Tr Vas&auskai, anrisvvene^^ " ?'!u^os i*51?1*'-
Mathew< «odvboie Bnrašė VoKiętlJOje stovykloje bu-.3idtneu? so(ivDoje apraše vo -au ,_ geriau pavalgyti ir tinka

. ., v , mesni įsidėjo lubas, apkalė

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

iš savininko 
patys
iš oro popieno

medžiagos . butą turėjome r.egu!
pareiškė B. Toliau jis»LIETUVIŲ KALBOS VA-

Jurginės Piknikas
Brooklyno ir Didžiojo 

Nevv Yorko visuomenei pra
nešame, kad jau rengiamas 
švento Jurgio draugystės 
69-as metinis piknikas. Jis 
įvyks šeštadieni, June-Birže 
lio 25 d. Dexter Parke, 74- 
11 Jamaica avė.. Woodha- 
ven, N. Y. Pradžia 2 vai. po

Taigi maloniai kviečiame 
visus atsilankyti i šitą pa 
rengimą. Bus malonu pasi
matyti su draugai 
mis ir net pamirštais priete

i Mokiejunas Adolfas, Antosė,
' Juozas ir Vincas iš Jakonių km. 
j Veisėjų vai.

L <j N S urjfs iš Butėnų k.. 
Svėdasų \ak. vedęs Budrevičiu- 
tę is Kiaužgalio km., Panevėžio 
apskr.

Pakutis Paulina, iš Jakontų 
km.. Veisėjų vai.

Rožanskas Jonas iš Bijeikių 
km.. Skiemonių vai.

Ruczinsky iš Kėdainių ir jo 
vaikai.

Rr.žsa Aduks iš Santakų km?. 
Sintautų vai.

Rytėnas vaikai Dovydo Rytė-
e mme-' n°’ ^!’usio Sčsos km.. Šilutės 

apskr.
Šeštakauskas Jonas ir Šešta

is

Paiko bent po vieną pikni 
ką BALF-ui ir ALT ai nei iš 
tolo neužsimink.

1947 metais Chicagos mie
stas buvo suteikęs BALF-ui 
“Tag Day”. Visose lietuvių 
kolonijose aukarinkių buvo 
sumobilizuota apie 600. Jos 
surinko apie $15,000.00. Tai 
išeina, kad vidutiniškai 
imant, kiekviena rinkėja su
rinko po apie $25.00. , persikėlimo liudijimus įs

Šiemet tokią “Tag Dav [Lietuvos Socialdemokratu 
miestas suteikė birželio 10! Partijos ir visi trys liko mie‘- 
dieną. Visoms kolonijoms) iai p,iimti i LSS 4-tą kuopą
rengiantis prie šių metų Reikia pažymėti 
“Tag Day”, reikėjo paskir miaus atvykusieji 

i ti vietas, kur rinkėjos galėtų tjes trvs draugai, 
užsiregistruoti. Tai tokių'Rur’ca
vietų sąraše ne’ »uvo nurody-! geniau įst<)jo i LSS 4-tą’kuo 
tn nei viena klebonija. į jr bendrai su mumis vei- 

Birželio 5 d. įvyko Mar-į^ja Nors visi draugai yra 
ąuette Parko lietuvių para-(iškentėję karo, tremties, ko
pijos piknikas. Tai tos para-' munizmo ir nacizmo krv- 
pijos lapelis “NativityĮ žiaus kančias, brt dabar 
News” tą dieną šitaip pra [džiaugiasi musų šalies lais- 
nešė apie tą pikniką: |ve jr dedasi į mu-ų pažan-

“Šiandien parapijos pikni-jgųjj judėjimą. Mes gavę į 
kas. J?avo eiles lokius Šyninus

“Šiandien lai niekas nepa-! draugus, kaili Vilkaičiu šei- 
silieka nenuvažiavęs į Vy-|ma ir jaunuolius Andriiaus-

kad pil
is trem- 
Eringis, 

ir Andriiauskas, jau

rente"ėmb1feidUažįTtX:‘«sž:'‘‘Esame labai nukentė-|DOVĄ DAR GALIMA U±
budu dauz vJ" Ję' mano brolis Jonas H SISAKYTIbudu jų nameliai daug >ra tremtas Sib- k R
gražesni, negu vietos (ten 5ol+; 11*s. . . , •. 1 1-.-, salti. Alan čia nepavyko «u-girr.usių) darbininkų. Del p . r D .
namu dar galima butų pa- tinkamų gyvenimo n | dinama. Paskubėkite ją uz-
kęsti, nes kai kur nameliai darbo sąlygų.“ Mat jo brolįI Mokyti. Tik <00 pus

lapių knyga. Pinigus siųski
te žemiau nurodytu adresu.

Knygos autorius profeso
rius Pranas Skardžius rašo: 
“Vienu žodžiu, tai bus tam 
tikras musų kalbos ir drau 
ge su tuo tautinės kultūros 
aruodas, kuris atskleis prieš 
musų akis tėvų kalbą, musų 
tautinės kukiuos atspindį* 
ir tuo pat metu primins mu
sų tautos savaimingumą, 
jos laisvą tautinę kūrybą ir 
laisvės troškimą.

“Aš džiaugiuos, kad tam
sta ruoši Amerikoj musu 
Vadovui kelią. Nuoširdi lie: 
tuviška padėka už tai. Mano 
bus uždavinys neapvilti jū
sų pastangų.“

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. Kama 
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

KELEIVES
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Laikas bėga, knyga spaus-

mis ir nei ramu siais prieis- . .. . , T . * .liais. O smagiausia lai busi. •>»»»» „; 9«u.
susitikti nauiu svečiu, ką tik Č“ ’k“'^ 0"'k,Jr "
atvykusius įs Europos musų1 , .. . . * . .
tautiečiu- 1 .hk riaila’ la»kydavosi Kedai-

Piknike grieš A. Pavy- ‘ nit’°*e"tautiečiu?.
Piknike grieš A. Pavy- 

džio orkestras. įžanga lik 
60c. Pi ivažiavimas nesun
kus,

tauto Daržą (ant 115-th st. 
tarpe Cicero ir Craivford 
avė.) į savo parapijos meti 
nį parengimą, kurį musų 
trastisai Adomas Oškielu- 
nas, A. Phillips ir mokyklos 
motinų klubas po vadovyste 

Ieškomieji arba apie juos ži-' Vera Paukštis šlauniai pri
nantieji maloniai prašomi atsi- 

Jamaica Line trauki-’lieptl
niais iki Elderts Lane sto- konsulate General of Lithuania
ties. Rensiiro Komisija1 41 West 82nd Slreet ___ _____ Į New York 24. N. Y-

WELLAND, ONT. I SIUNTINIAI Į EUROPĄ
Joninių Gegužinė 1 Lietuviams Remti Draugija

Kanados Lietuviu Tary-jsiunčia Europon lietuviams 
bos Wellando skyrius, š. m.' tremtiniams siuntinius dvejopo 
birželio mėn. 26 d. 3 val.^b’^io, po $7.50 ir po $10. Supa- 
ruošia Tautos Fondui Remti • kavimas ir kitas darbas atlieka- 
tradicinę Joninių gegužinę-j mas veltui.
pikniką, skautų progi'ama—■ Cž $7.30:
laužas, kuria išpildys Toron- -sv-Vavo • 1 ’v- **<**>. ’ 
ta skautai.

Piknikas įvyks Ungarian 
Place viena ir pusė mylios 
nuo Wellando. Važiuot East 
on East Main st. (R D 1).

renge ir musų gerieji biz
nieriai gausiai aukojo kad 
piknikas pilnai pasisektų. 
Lauksime visų paiapijonų ir 
visos Čikagos lietuvių at
vykstant Ten bus tikrai 
malonu pasižmonėti ir tuo

ką, Burbą ir Eringį, tikrai 
džiaugiamės jų darbo talka. 
Sveikinam atvykusius ir pri
sidėjusius draugus! Prašom 
ir kitus atvykstančius drau
gus stoti i musu socialdemo
kratu eiies. Tiktai eidami 
sociahtemok ratų vedamu 
keiiu, nu?alėsim musų gyve
nimo negeroves ir eisim 
kartu su žmonijos pažanga.

K. L.

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

m i pačiu kartu paremti nau- leivį”. Metams $3.00.

, n<» miltelių, '/> sv. arbatos, 1 kvorta 
aliejaus, 4 sv. cukraus gabalėlių. 2 
sv. tulikų. 1 kenukas kondensuoto 
pieno ir 2 Tabalai muilo.

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

pieno miltelių, *4 sv. arbatos. 1 kvor
ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus g»- 
halėlių, 2 sv. taukų, 1% sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 irabalai muilo.

_................... . Su užsakymu reikia prisiųsti ėekjpamatyti gražiai išpildoma arba money orderi ir aiškiai nurodv- 
i: .... ”i i ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. IrŪžsinrenumerave knvan i betuviskų skautų programą, pasakyt, ką daryti su siunti- .mhS/STSJSS”!pasiklausyti puikios muzi-> g. i*,

tylame m>K0 Oi e at*j vykios vadovybei ar grąžinti siunto- 
il* savo atsilankymu jji Orąiinimų siuntėjas turas

(Gen. įgaliotinis) i paremsite pavergtos tėvy-, 1 užsakymus ir pinigu* prašome šių- 
Į nis Lietuvos vadavimą.

. tkyrr - — - — —

Kviečiame visus lietuvius 
ko skaitlingiau dalyvauti,

gaus betarpiai iš Europos. kos.
Juozas Audėnas į ilsėti 

įgaliot
14 Totmsend Street, 
Boston-Roxbury, Mass.

Tikra Teisybe

APIE SOVIETŲ RUSIJA
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
šviesoje.

Toma knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų. ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim. Čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 1OO pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus {įrašome siųsti šiuo adresu:

K. L. T os W. IUS 99 Ward s t-. W®ree«ter. Mass.

636 Broedw»y. 
—

KELEIVIS"
So. Boston 27. Mats.



Puslapis Ketvirtas

jimas 
Maikio su Tavu

Apie Stebuklus
Šiuo tarpu ne pro šalį pa-' žmonių atsivertimus.

kalbėti apie stebuklus todėl.j 
kad Romos katalikiški laik
raščiai daug rašo apie ste
bukladarę Teresę Neuma-

reiktų
syti.

ištisus tomus prira-

i miego, ar gyventi nevalgius 
ir negerus?

Stebuklais, tai yra, neiš
aiškinamais darbais pasižy- 

Tam mi ir Afrikos negrai

DUKiaaarę įeiea^ neunia- , . , .. *„aite. Ar klausimas butų ??*.le,dus- J'. Pas“!?a sun’ 
.... ,~i., knt ižai iio “ai sergančiųjų ligas ir

Kas yra lankęs Chicagoj 
buvusia taip vadinamą Cen-

“Taip pat, Dievo apvaiz ‘"V* P™gress Pa™?».
-• • r !. •• 1 ..... Atnkos skyriuje galėjo ma-

šioks ar toks, bet jei jis yrą n
e-vvas visuomenėje, ypač jei ;s^mu"’ JU4°‘ ®unKiau-iai

tyti
lūs.

darant stebuk 
Basas negras šoka ant
negrus

biamieji pagijimai nėra ste
buklingi. Bet šie savo keliu 
sakys, kad Romos katalikų 
stebuklai nėra tikri.

Palikę tą ginčą ten, kur 
jis yra, grįžkime prie Tere
sės. Jos stebuklingi išgydy
mai nesiderina su Kristaus 
mokslu ir jo daroais. Kris
tus, vargšų užtarėjas, ser
gančius gydė ir alkanus ste-

gyvas visuomenėje, ypač jei išįL *" ’ ^“27 smaW virbalų, nuo jų nu- buklingai valgydino pats
į jis keno nors yra populen- . viri«k«i ^oka su sveikais padais. Kas dėl to nekentėdamas. O Te-

' ' " §bl u£lS-ia Tokiu fak-ltik n0''ėi° Salėi° eiti «■»*• res& eina per
in vrJgJtfff‘ virbalus ir tirti negro prisiėmimą sergančiųjų li-

kojas. Kas tik norėjo, gale- gų. Tai savo rūšies vivisek- 
jo pakartoti negro stebuklą, i cija, nepalyginamai žiaures- 
tai yra, basas šokti ant nė, negu medicinos mokslo

namas, tai ir pridera apie 
tai turėti supratimą Taip 
ir stebuklų klausimu.

Daugelis mano, kad ste- 
i buklais giriasi tik Romos 
katalikai. O Romos katali-

tų yra lat ai daug’
Stebuklų Įvertinimas

Kokios mintys gali kilti
.apie minėtus Teresėlės ste-<smailių virbalų. Tokių, žino- vartojamoji vivisekcija, 

kai mano. kad stebuklai bu-. buklus tafh, kurs jau seniai ; ma» neatsirasdavo. Skyriaus Toliau sakoma, kad ji 
i na tik katalikų bažnyčiosI nuo bažnyčios divorsą yra vedėjas aiškino, kad nei jis kančias pergyvena didvyriš- 
ribose. O taip manyti yra paėmęs? Ką reikia manyti nei niekas kitas nežinąs, kai, nes tuo norinti Kristui 

apie tų stebuklų tikrumą? kaiP negrai tą gali padaryti, i džiaugsmo suteikti.
Tą pat, ką apie kitų bažny- Romos katalikai čia, žino-! Tai nežmoniškas Kristaus 
čių stebuklus. Sakysime, bu- ma, sakys, kad negro šoki- įžeidimas. Juk čia Kristus 
distai skelbia, kad ju bažny- mas ant smailių virbalų be vaizduojamas kokiu tai ne- 
čios galva, jų Dopiežius, va- susižeidimo yra ne stebuk- vidonu, kurs gėrisi kitų žmo 
dinamas Dalai Lama, gyve- las, o “triksas”. Sakys, kad nių kančiomis. Tokiais bu-

O taip manyti yra
i klaida.
I Stebuklais giriasi visos ti
kybos. Primityviškos ir pa- 
anni^kns tikvbos stebuklais

—Stoi, Maik! Smimo! vistiek Bimba negalės Stali- 
-Ką čia dabar tėvas ųui “zdravstvui” pasakyti,

kalbi?
—Aš, Maike’ noriu biskį 

ruskai pasipraktikuoti, ba 
gali būt, kad man reikės lėk-, 
cijas duot.

—Kokias lekcijas?
—Lekcijas komisarams.
—Aš vistiek nesuprantu, 

apie ką tėvas kalbi.

nes prie Stalino jis negalės 
prieiti.

—O kas galėtų jo neleis
ti? LI ,

—Stalino žvalgyba. Tė
vas turėtum žinoti, kad prie 
Stalino dagi ne kiekvienas 
komisaras gali prieiti, tai ką 
jau kalbėti apie Bimbą, ku

—Na, jeigu nesupranti, riam komisarai neduotų nei
savo batu nuvalyt. ~

—Kodėl tu, Maike, sakai, Saksonijos
tai klausyk, o aš paaiškin
siu. Matai, aš girdėjau, kad 
Amerikoj susidarė tokia su- kad prie Stalino ne kožnas 
saidė, ką pasamdys kelis ši ! komisaras gali prieiti? 
pus ir apgarsins, kad visus! —Todėl, tėve, kad Stali- 
komunistus nuveš į Stalino nas biiosi žmonių. Jis įsilei- 
rojų už dyką. Taigi nėra ežia tiktai pačius ištikimiau-
abejonės, Maike, kad ir 
Bimbos vaiskas pasilaka- 
jnys ant šito tripo ir norės 
puvažiuot už dyką sovietiš
kų pyragų paragauti, bet ve 
pirma norės pasimokinti 
ruskai. Na, o kas gi juos 
išmokins, jeigu ne aš, star- 
šas generolas? Taigi valuk 
to, Maike, aš ir pradėjau 
miklinti savo liežuvi pagal 
raseiską azbuka.

—Bet man rodos, kad ir 
tėvas nedaug rusų kalbos! 
moki.

—Teisybė. Maike, daug 
jau užmiršau, bet keletą 
dainų galiu dar padainuot. 
Ale daug ir nereikia žinot 
Išmokinsiu Bimbą pasakyt 
Stalinui “zdrastvui, tova- 
rišč,” ir užteks.

—Bet tokios lekcijos ko 
munistams nebus reikalin
gos, tėve.

—Nu, tai kaip jie pasi
sveikins su Stalinu?

—.Jiems nereikės nei svei
kintis, neg Rusija jų neįsi
leis.

—Sakai, Stalinas neįsi
leis savo ščyrų - ščyriausių 
čluželninkų?

—Neįsileis, tėve, nes Rusi
oj jie jam nereikalingi. Bet 
Amerikoj jie gali būt jam 
naudingi kaip “penktoji ko

sius savo šalininkus. Kiti 
neprileidžiami.

—Bet ko jam bijotis?
—Bijotis yra daug ko, tė- 

Juk jis išnaikino visus 
va

i goniškos tikybos stebuklais 
; gausingesnės, negu Romos 
! bažnyčia. Gausingos stebuk- 
| lais taipgi mahometonų ir 
' budistų tikybos. Gaisus ste
buklais turkų dervišiai ir 
Indijos fakyrai.

Iš protestantiškų sektų nis 
taip vadinama Christian 
Science sekta skelbia tiek 
stebuklų, kad gali būt, kad 
ji “bytina” ir Romos bažny
čią. Jos mėnesinis žurnalas 
“Christian Science’’ kiek
viename numeryje skelbia 
daug stebuklingu išgijimų! 
iš daugelio dideliausių ligų 
ir sunegalėjimų.

Stebukladarė Teresė Neu
manaitė

Teresė Neumanaitė stebu
klais ėmė garsėti netrukus 
po pirmojo pasaulinio ka
ro. Ji su tėvais gyvena baž
nytkaimyje Konnersreuth, 
kurs yra Bavarijos kampely
je, netoli Rusijos valdomos 

ir Čekoslovaki
jos sienų. Jos tėvas yra siu
vėjas.

Teresė Naumanaitė garsi 
daugeriopais stebuklais, bet 
ypač garsi Kristaus kančio
mis ir atsirgimu svetimą li
gų. Šiaip jau neretai juo
kais yra sakoma apie sirgi
mą svetimomis ligomis. O 
pasirodo, kad Romos kata- 

jilikų stebukladariai, ligonių

nantis Tibete, per visą savo 
gyvenimą niekad nemiega, 
visada budi. Budi per die-

budistų Dalai Lama vogčio- vo naciai, tokiais yra bolše- 
mis miega. Sakys, kad der- į vikai. Dabar tik Stalino ka- 
višų ir fakyrų darbai ne ste: ralystės viešpačiai gėrisi 

nas ir naktis. Katras didės- buklai, o monai. Sakys, kad žmonių kančiomis.
stebuklas: gyventi be “Christian Science” skel-' Tai kur nueina Romos

zm "šeimos
dalykas”

Jus ką telefonuojat...

pirmuosius komunistu , - . .. . -. .
dus. Net pasižymėję gene-: Pras°mj« apsiima sirgti uz 
rolai buvo sušaudvti, kurie; juos" *^le tų ligonių ligomis
nenorėjo jam nusilenkti. laP?er^,/.) l1?0™3! tuoj pa 

gyja. Tokiu malonių daro ir 
—Bet tie generolai, Mai- Teresė Neumanaitė.

ke. norėjo Rusija parduot’ Dėl pilnesnio vaizdo apie 
norėjo su Hitleriu sojuzą, Teresės stebuklus pasiklau- 
nadaryt.

—Taip aiškina tiktai pats

Joną.”
—O kas yra ta penktoji 

kolona?
—Tai yra tas pats, tėve, 

ką lietuviai vadina “penkta- 
kojais.” Tai yra tokie žmo
nės, ką gy vena vienoj vals
tybės, o tarnauja kitos vals
tybės naudai.

—Nu, vot, Maike, tai už 
tai juos ir reikia iš Ameri
kos išpašolvonyt. Jeigu jau 
Stalinas nenorėtų jų įsileis

Stalinas, tėve. Bet tai yra 
labai žioplas jo pasiteisini
mas. nes sušaudęs tuos ge
nerolus, rytojaus diena iis 
pats pasirašė su Hitleriu 
klastingą sutartį ir abudu 
tuojau pradėjo karą prie5 
Lenkija. Taigi tas parodo, 
tėve. kad Hitleriui Stalinas 
nebuvo priešingas ir ne 
nėl Hitlerio jis vyriau
sius komunizmo vadus iš
naikino. Jis išgalabijo juos 
dėl to, kad vienas galėtų 
Rusijai diktuoti. Ir dėl to jis 
dabar bijosi, kad išžudytųjų 
giminės ir draugai neatker
šytų jam. Dėl to jis sėdi 

į Kremliaus mūruose ir nieko 
neprisileidžia.

—Na, jeigu taip, Maike. 
tai Bimbai aš galiu padai
nuoti šitokią kanmką:
Ty naprasno. Bimba, shižiš 
I naprasno “Laisvėj” vrioš; 
Komisarą ne doslužiš, 
Durakom domoi poidioš!

JUOKAI
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katalikai su savo stebuk
lais: Kristų prilygina prie 
Hitlerio ir Stalino.

šviesioji Teresės Ruse 
Reikėtų buti nemažu ci

niku, arba fanatiku, arba 
l okiu užsimerkėliu, kad pa
garsėjusią Teresę vien nei
giamai vertinti. Ji ne be 
šviesios pusės. Jos tą švie
siąją pusę viršuje cituotas 
pasakorius šitaip vaizduoja:

“Aišku savaime, kad tokie 
keisti Konnersreutho įvy
kiai kasdien sutraukia šim
tus žmonių. Daug važiuoja 
ypač dabar, kada neberei
kalingas Regensburgo vys
kupo leidimas. Nei pati Te
resė, nei jos tėvai nėra tuo* 
patenkinti. Ir kurgi ne? Juk 
ramus ir tylus namas lanky
tojų yra paverčiamas per
pildytu viešbučiu: kiekvie
nas ateina, stengiasi pama
tyti Teresę, tėvą ir namiš

kius atitraukia nuo tiesiogi- 
i nio darbo. O ką jie iš viso 
to turi? Didįjį Penktadieni, 
kada apie antrą valandą 
dar kartą pavyko pas Tere
sę patekti, išeidami iš jos 
kambarėlio, matėme, kaip 
jos sesuo Agnietė plovė 
laiptus, kuriais šimtai žmo
nių tą dieną lipo aukštyn. 
Tada buvo per 800 ameri
kiečių, tarp jų per 160 neg
rų: o kur dar kiti? Teisin
gai vienas tada pasakė:
“Štai ką jie iš viso to turi'’. 
Tikra tiesa! Juk nei tėvas, 
nei brolis, nei ji pati, žo
džiu, nieks iš šeimos neima 
nė mažiausios dovanos iš at
silankančių žmonių. Viena 
Amerikos filmu bendrovė 
tėvui siūlė didelius pinigus, 
kad tik leistų jo dukterį nu
filmuoti. Tėvas griežtai tą 
pasiūlymą atmetė. O ir pati 
Teresė yra pasakiusi: “Ne 
dėl pinigų aš kenčiu”.

Štaf Teresės stebuklas, 
kurį visi suprantame ir tei
giamai įvertiname. Už tą 
jos nesavanaudiškumą, už 
atsilaikymą prieš gundy
mus labai pasipelnyti, pri 
valome jai ir jos namiš
kiams nulenkti galvas.

Pasakoriai apie Teresę 
aiškina, kad, girdi, jos ste
buklai taikomi ne tiek tikin
tiems, kiek netikėliams, kad 
jie atsiverstų. Tai besmege
nių ir savanaudiškų kunigų 
išvedžiojimai. Tesesės ste
buklai taikomi ypač kuni
gams, kad jie atsiverstų ir 
pradėtų gyventi taip, kaip 
Kristus mokino. Teresė ir 
jos namiškiai, atsisakydami 
nuo visokių dovanų ir pasi
pelnymų, parodo, kaip kuni
gai. vienuoliai ir vienuolės 
turi gyventi. Parodo, kad 
kunigai, vienuoliai ir vie
nuolės, sukomerciali z a v e 
Kristų privalo atsiversti. 
Šliuptarniams ir laisvama
niams lengviau butų įtikėti 
į visus Teresės stebuklus, ne- 
tru pripažinti, kad kunigų 
ištaigingas gyvenimas deri
nasi su Kristaus mokslu.

Laisvamanis

Jus ką atsakot...

ir mes ką dirbame

telefono tarnyboj
sykime. ką apie tai pasako
ja vienas pasakorius. Jo ilgi 
pasakojimai neseniai tilpo 
“Darbininke.” Štai keletas 
citatų:

“Kristaus kančios vizijas 
turi ir jas pergyvena nuo 
1926 metų Didžiojo Penkta
dienio. Tų vizijų metu krau
juoja rankų, kojų, šono ir 
galvos žaizdos. 1928 metais 
atsivėrė didelė žaizda deši
niajame petyje (nuo kry
žiaus nešimo Kristaus turė
ta žaizda). 0 nuo 1929 me
tų atsirado nuo plakimo 
Kristaus turėtos žaizdos, ku
rios Didįjį Penktadienį irgi 
smarkiai kraujuoja.

“Nuo 1926 metų ji ničnie
ko nevalgo, o nuo 1927 me
tų net ir tų 8—10 vandens 
lašų po šv. komunijos nebe
priima. Gyvena vien iš kas
dien priimamos komunijos, 
kuri visiškai sugrąžina jos 
kančių metu prarastas fizi
nes jėgas. Kadangi net jo
kio apetito nei noro valgyli 
neturi, tai ir maisto korte
lių iš Ūkio skyriaus neima, 
o vietoj to gauna dvigubą 
davinį muilo ir skalbiamų
jų miltelių.

“Be Kristaus kančių išgy
venimų, ji savo noru prisi
ima visą eilę kitų kančių už 
sielas, skaistykloje kenčian
čias, arba už kokius nors ti
kėjimo atšalėlius ar smuku
sius žmones, kad tik jie at
gal grįžtų į Dievą. Ir tos jos

V GREITA

i
‘priklauso daugiausia nuo to, kaip jus telefonuojat

tiksli telefono tarnyba ištikro yra šeimos dalykas.
. kaip mes

vedam telefoną ... ir kaip pašauktas asmuo atsiliepia.

Ji

Daugumas telefono vartotojų mielai šiuose dalykuose koope
ruoja ir padoda mums duoti atsakomingą tarnybą. Prie to pri
klauso:

• Surasti užmirštąjį numerį

• šaukti “Information” tik dęl numerių nerandamų 

d’rektoryje

• Vartoti ar duoti numerius tiksliai

geru telefono kaimynu ir dalintis savo 

line” su kitais padoriai

Būti ‘Party

• Duoti bent minutę iki 

atsakinėti greit

pašauktas atsako, ir pačiam

MEKSIKA PLANUOJA 
ATLANTO-PACIFIKO 

KANALĄ

Jo Rūpesniai
Miršta senas žmogus 

spaviedojasi savo griekus 
paskutinį kartą. Po išpažin

ti, tai nereikia jo pazvalenės ties jis sako kunigui: 
jiei klausti. Komunistus ga- —Dvasiškas tėveli, aš ne- 
lima nuvežti tenai raple- žinau, kaip aš galėsiu dan- 
pais, pririšti prie kojų po guje užsivilkti marškinius 
vieną parašiutą ir išmesti per mano sparnus?
Jaukan. Tegul nusileidžia iŠ —Nesiiupink apie tai, ge- kančios yra labai
oro, kaip varnos. riau pagalvok, kaip tu gale- gos. Čia aš negaliu suminė-j

—Jeigu ir daleisime, tėve, si užsidėti savo kepurę ant ti visų tų faktų, kurie nu-' 
kad taip gali atsitikti, tai ragų... šviečia tiesiog stebuklingus

ir

REW ERCLARD TELEPRORE A TELE6RAPR COMPANY

Iš savo pusės, mes nuolat bandom gerinti technikinę telefono 
tarnybos dalį. Mes padarėm gero progreso įvesdami tolimo su
sisiekimo laidus, sumažindami skambinimo laukimą, gaudami 
greitesni telefonisčių atsiliepimą, ir padarėm daug kitų dalykų, 
kurie pagerino tarnybą visiems.

Meksikos inžinieriai ja 
senai studijuoja galimyb 
iškasti kanalą, kurs jungt 
Pacifiko vandenyną su M ei 
s-kos įlanka. Kanalas eit 
nuo Salina Cruz (Pači f ik 
šone) į Coatzacoalas (Al 
lanto pusėje). Meksikiečis 
mano kanalui panaudol 
Coatzacoalas upę, kuri tek 
į Meksikos įlanką. Kanąla 
butų 140 mylių ilgumo. Kr 
nalo iškasimas kainuot 
apie 3 su puse bilionus dr 
lerių ir turėtų nuo 400 ik 
600 pėdų platumo.

Musų tėvų kraštas Lietu 
va buvo ir bus laisva. Lietu 
vos išlaisvinimo siekia Ame 
rikos Lietuvių Taryba ir jo 
vykdomas Vajus. Paremki 
tautieti, tad jos darbus!
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Inžinierių Organizacija1,
■

Lietuvių Inžinierių Sąjungos į me lietuviai inžinieriai pasi-. 
Skyrius Bostone, Mass. dalindavo savo patyrimu ir'

informacijomis apie naujuo
sius technikos laimėjimus su' 

“Inž. Ke-| 
lio” išleista 9 numeriai 
(Augsburge, U. S. Zonoje). 
To žurnalo paskutinysis re
daktorius, dipl. inž. Br. Ga
linis šiomis dienomis atvyko 
iš Vokietijos į Boston, Mass.

anstesnis redakto rius1 
dipl. inž. J. Daniliauskas

Suvažiavus į Bostoną ir 
apylinkės vietoves keliolikai 
lietuvių inžinierių tremtinių kitais kolegomis, 
ir iš seniau gyvenant čia 1:~” n
keliems lietuviams inžinie
riams, iškilo aktualus reika
las susiburti jiems į organi
zuotą profesinę draugiją, 
š. m. gegužės mėn. 20 die
ną buv. Lietuvos Inžinierių! o 
Tremtinių D-jos Centro Val
dybos nario dipl. inž. Vy
tauto
nulio
kviestas liet. inž. pasitari
mas ir įsteigtas 1948 metais 
susitvėrusios Lietuvių Inži
nierių Sąjungos Užsienyje 
(Association of Lithuanian

nesenai įsikūrė Montrealyje, > 
Ščesnulevičiaus - Čes-i Kanadoje, kur gavo darbo' 
iniciatyva buvo su-į kaip inžinierius - konstruk-i 

torius. Šiuo metu yra įsikū
rusių lietuvių inžinierių 
tremtinių Australijoj (tarp 
kitų, Lietuvos žinomiausias 
architektas Vytautas Žem-i

Engineers Abroad) Boston,! į ainis) Argentinoj, Brazili- 
Mass., skyrius, kuris tur būt joję (nesenai pasiskelbė įsi- 
suburs visus Massachusetts į steigęs L. I. D. U. skyrius), 
valstijos lietuvius inžinie- Kolutnbi j o j e, Kanadoje, 
rius. Skyriaus pirmininku iš- Šiaurės Afrikoje — Maro-| 
rinktas dipl. inž. Vvt. Čes- ko, Madagaskare (inž. ErnJ 
nulis, 227 W. 5th st., South Galvanauskas), Prancuzijo 
Boston, ir sekretorium inž. Je» Anglijoje. Lietuvių Inž. 
Dr. Jurgis Gimbutas, 83 O D-ja Užs. Centro Valdybos, 
st., So. Boston, Mass. Lietu-, Pirmininkas yra Vyt. Di- 
viai statybos, technologijos, džio Univertiteto profeso-; 
mechanikos, elektrotechni- rius inž. Dr. St. Kolupaila,! 
kos inžinieriai ir architek-i aabar profesoriauja J. Am 
tai, iš seniau gyvenantieji •'Valst. — Notre Dame Uni-

KELEIVIS, SO. BOSTON

PIRMAS LAIVAS KOMUNISTINIAME ŠANCHAJUJ

Anglų didelis keleivinis laivas S. S. Shenking Įplaukė i Šanchajaus uostą po 
to, kai miestą paėmė komunistai. Didelė žmonių minia eina laivo pažiūrėti. Vė
liau pranešama, kad kinų nacionalistai užblokavo Šanchajaus uostą minomis 
ir todėl tas laivas nebegali apleisti uosto. Ema kalbos, kad anglai ir amerikie
čiai nori užmegsti diplomatinius santykius su Kinijos komunistais.

Atvyko Tremtiniai
Š. m. birželio 10 d. laivu Paskočimas Elena, Pętrulio- 

“General Haan” į New nis Jonas, Plečkaitis Jonas, 
Yorką atplaukė 90 lietuvių Freikštas Liudas, Ramanau- 
tremtinių šeimos. Atvyko: skas Juozas, Rumbutienė

., ,A. . A i Stasė, Sabrinskas Juozapas,
Abraitis Antanas, AdasKe- gaiminas Povilas, Sarkenis 

vicius Anicetas, Aka\ickas gaiys> laukaitis Jonas, Šau- 
Vladas, Aleksynas Juozas, j jonas šepetauskas An- 
Anskohs Ričardas, Asaus-;tanas Simoliunas Paulius, 
kas Petras, Augunas Alei- šleivys Juozas, Slavinskas 
mantas Avicius Antose Ba- Jonag> Slakaitis Edvinas, 
bahauskas Leopoldas, Baje- §maižyS Petras, Snabaitis 
nunas Leonas, Baksys Vm-;Kazys> Staniškas Stasys, 
cas, Baly s Mečy s, Baltušį' Stasiūnas Juozas, Stumbras 
Juozas, Bandziuhs \ ytau- stagyg Stupeiis Stasys, Tau
tas, Baužys Petias, Beleckis; jenjg Liudas, Točionis Vla- 
Petras, Bosas Klemensas, das Tumas Adomas, Trus- 
Brazdziong Petras Brinką ka Zigmas> Vabalaitis Sta- 
Alfonsas, Buineikis Povilas,, gyg, yaįčius Stasys, Velička 
Degutis Jonas, Dautartas pomas įr Vidmantas Stasys.
Juozas. Diržys Antanas,; __________
Drąsinskis Stasys, Dubaus-

Birželio įvykių Proga
o ______ Birželio mėnuo, šis gražu-Į karų pasaulyje dėl įvairių

Bostone ar kitose* Massach u- versity, College of Engi-! sai gamtos atžvilgiu mėnuo, priežasčių ir įvairiomis pra- 
^4. rppnntr Mntro Tisams Tnd fantns i^tnriinn ĮSI- iromis atsiduri lietuviaigomis atsidūrę lietuviai. 

Bet nežinome ir šios galbūt 
dalies

j kyti ilgus laikus.
' * Piešinys-braižinys pagei
dautinas pieštas juodyla ant 
baltos popieros, bet ne būti
na — gali butf ir paišeliu 
pieštas, bile aiškus.

Jeigu paminklo visos ke
turios pusės skirtingos — 
kiekviena pusė turi turėti 

piešinį; jeigu ne,

setts vietovėse ir nau iai at- neenng, Notre Dame, Ind.,'lietuvių tautos istorijon Įsi 
vykstantieji tremtiniai kvie - ryžtasi padėti lietuviams rašė juodomis raidėmis.
čiami pranešti savo adresus inžinier i a m s, išsiblaškiu- Prieš devyneris metus Lie- laimingosios tautos
valdybos sekretoriui ir istoti siems po pasaulį, palaikyti tuvoje išgyvenę liūdnus bir- galutino likimo. Ar ji visais atskirą _ _
nariais į L. I. S. U. Skvnaus tarpusavio lyšius per savo želio ivvkius, jau Amerikoje Į atžvilgiais išvengs giltinės, užtenka vieno piešinio. Pa-

............................atsidūrę nauji tremtiniai, Ne tik fiziniu, bet ir dvasi- rašai ant piešinio gali būti,
dar ir šiandien ausvse tebe- ,niu atžvilgiu. Tą išoriškai bet nėra reikalo. Tačiau vie- 
'girdi duslų lėktuvų ūžėsi iš! laimingąją tautos dali suda- ta dėl parašų ant piešinių 

Ką tik gautomis iš Vokie-;rytų ir triukšmingą tankų' ro ir senieji ir naujieji emi- turi buti paskirta piešėjo. _ 
tijos žiniomis, gegužės pa-!bildesį musų miestų gatvė-įgrantai ir tremtiniai. Ar vi-; Kurio konkursanto pieši- 
baigoje įvykusiame Lietuvių ge. Tai svetimos armijos si, tačiau, esame pilnai są- nys-braižinys bus priimtas, 
Inžinieriųir Architektų su-'gaisai, atnešę neįsivaizduo- moningi, kokią didelę atsa- tam bus išmokėta $50. Ne
važiavime, Kemptene, Ba- jamai baisius vaisius musų komybę turime išnešti, kad i priimtus piešinius grąžinsi 
varijoj, nutarta organizaci-1 tėvynei. Dar šiandien taip atsvertame mirštančią tau-

tos dalį? Ar jaučiame pa
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Valdybos žiniomis, dar šią sąjungą. Ypatingai senieji
vasarą į Bostoną ir apylin
kes atvažiuos apie 10 liet. 
inž. tremtinių.

Skaitoma, kad užsieniuo
se (už Lietuvos ribų) esama 
virš 500 lietuviu inžinierių, 
baigusių universiteto techni
kos skyriaus ar aukštąsias 
technikos mokyklas Lietu
voje. 1946 m. vasario 23-24 
dd. įvyko piimasis Lietuvos 
Inžinierių Tremtinių suva
žiavimas Wuerzburge. U. S. 
Vokietijos zonoje, kuriame 
dalyvavo 97 delegatai, at
stovavę apie 320 organizuo
tų lietuvių inžinierių Vokie 
trjoje. Suvažiavimas įsteigė 
Lietuvos Inžinierių Tremti
nių Draugiją, kurios skyrių 
buvo didesnėse lietuvių 
tremtiniu stovyklose Vokie

išeiviai inžinieriai kviečiami 
prisidėti.

jos pavadinimą pakeisti į. klaikiai girdis prieš aštuo- 
Pasaulio Lietuvių Inžinie-1 neris metus pirmąsyk skau- 

Architektų Sąjungą, ! džiai prasiveržę dejavimai 
J. G. brolių, seserų, mažų vaike

lių ir ligotų senelių, užkaltų 
gyvuliniuos vagonuos ir be 
jokios pagalbos išvežamų 
toliman šaltan Sibiran. Dau
gelis musų aiškiai dar tebe
mato prieš save atkreiptus 
plikus raudonarmiečių dur-

Plieno Pelnai
Plieno pramonės darbi

ninkų laikraštis “Steel La- 
bor” praneša, kad šiais me
tais plieno pramonės pelnai 
yra žymiai didesni, negu jie 
buvo pernai metais pirmai-
siais menesiais. Laikraštis 

rijoje. 1948 metais, prasidė-; paduoda didesnių kompani-• - -L* ’ - _ • 4 —jus sparčiai tremtinių emi 
gracijai į visas pasaulio ša
lis, visuotiniame lietuvių in
žinierių suvažiavime Augs
burge buvo perorganizuota 
minėtoji draugija i Lietuvių

kas Liudvikas, Dumbrava 
Marijona, Gasiunas Jonas, 
Gelgotas Vincas, Gricius! 
Kazys, Jasas Bronius, .Juo- 
zėnas Alfonsas, Kačėnas 
Vytautas, Kairys Irena, Ka
valiauskas Antanas, Kava- 
liukas Valentinas, Kesmo- 
nas Norbertas, Kevera An
tanas, Klapatauskas Vikto
ras, .Kleinas Stasys, Kūdikis 
Petras, Kušleikaitė Emilija, 
Macas Jonas, Mačinskas 
Vladas, Marasinskas Domi
cėlė, Merkevičius Algiman
tas. Mažeika Antana?

JUOKAI
Airišis ir Žydas

Susitiko airišis su žydu ir 
kalbasi apie visokius daly
kus. Pagaliau airišis sako 
žydui:

—Pasakyk man, kodėl jus 
žydai esate tokie gudrus?

—Aš tau pasakysiu, —sa
ko žydas — mes esame gud
rus todėl, kad mes valgome

__ _______________  Ma- rūkytas žuvis, jei nori, aš
žūtis Stefanija, Melinauskas galiu ir tau vieną tokią žuvį 
Vladas, Milašis Jonas, Min- parduoti už 10 dolerių.

Airi- sumokėjo pinigus.
iVT • o? v- i paragavo žuvį ir sako:Navickas Stasys, Norkus * £• .

už 10 dolerių!
Palubinskas Juozas, Paukš-1 Matai, — atsiliepė žydas, 
taitis Juozas, Pečkys Vladi-! —jau ir tu pasidarei gudres- 
slovas, Petrulionis Pranas, nis, kai paragavai tą žuvį!

me tik ant pareikalavimo. 
Prašome prisiųsti pieši

nius ne vėliau, kaip rugsėjokankamai, kad savo tautos 
gyvybine jėga turime buti į 1 d., 1949. Adresuokit: Da- 
dvigubai tvirtesni, kad ne-;rius - Girėnas i*. * .ei. t
skaitlingomis jėgomis gale-(Fund, 280 Union avė., Broo- 
tume įrodyli pasauliui, jogiklyn 11, N. Y.
esame verti laisvės? ' ---------------

Po Sunkių Valandų
Po sunkių valandų kai sugrįšim 
J gimtuosius namus,
Ar pavasario žydinčios vyšnios, 
Ar žiema sveikins mus?

i >

Naujai į U. S. A. atvyku- 
siems, nešiojantiems dar 
gyvas tėvynės nelaimės žai
zdas, senosios lietuvių emi-

BALF o VAJAUS VYK
DYMAS

BALF-o valdybos nutari-tuvus, kai buvo mėginami gracijos bangos likimas yra. išsiuntinėti laiškai
e-elbėti artimieii ciminės te- akivaizdus tikrovės faktas. mu buvo KSiuntineti laisKai C. k™pkrenS geriau- Pasidavimas amerikoniniam ™ aukų laPa.s prašant l,e 
sias draugas — partizanas, gyvenimui lietuvi nutautina,
paaukojęs gyvybę, kad bent nuasmenina. Senoji lietuvių 
laikinai priešas leistų atsi- amerikiečių karta nebesuge;

palvgirta juos su pernai me-1 kvėpti. Tartum tik vakar ba jaunosios kartos išlaikyti valdvbos nrašvma ir at tų pirmųjų trijų mėnesių Kauno, Vilniaus ir visų kitų j Lietuvai, jau ji daugumoje Pe * valdvbos prašymą ir at 
pelnais* i Lietuvos miestu ir miesteliu žuvusi. Beliko dar nemirę

U. States Steel — $49,-'kapinėse išaugo eilių eilės seniejii ir į jų vaikų eiles sto-

jų pelnus šiais metais per 
pirmuosius tris mėnesius ir

tuvių buti rinkėjais ir pa
rinkti aukų tremtinių šalpos 
reikalams.

Daugelis lietuvių atsilie-

Inžinierių Sąjungą Užsienv- 928,670 (pernai per pirmus motinų ašaromis aplaistytų! jotieji nauji tremtiniai.
• i - - ,.,**, i ’ x___ ~ Kiekvienas emioranje, kurios tikslas yra subur
ti visus lietuvius inžinierius 
ir architektus, tiek senuo
sius Lietuvos išeivius ar jų 
vaikus, tiek ir naujuosius 
tremtinius į lietuvišką visuo
meninę profesinę draugiją. 
Pagal L. I. S. U.. įstatus ga
li steigtis skvriai visur, ku:

tris mėnesius—$27,757,341) I nauju krvželru, kai buvot Kiekvienas emigrantas 
Bethlehem — $33,129.-j laidojami pirmieji partiza-i yra tartum išrautas medis

574 ($15,499,331); Repub- nai.
lic — $15,298,628 ($9,132.- 
980).

Viso laikraštis paduoda 
žinias apie pelnus 22 plieno 
kompanijų ir suskaičiavo, 
kad šiais metais per tris mė
nesius jos turėjo pelno — nės

1940 metų birželio įvy
kiai — pirmieji juodieji 
paukščiai, atnešę negandą 
kraštan ir pasėję nelaimių 
sėklas, iš kurių dygsta, auga 
ir tvinsta vis kaskart baises- 

ir baisesnės nelaimės 
bei audros musų tėvynėje 
iki šiai dienai. Kai vežė Si
biran pirmuosius, rodės ve
žė visą Lietuvą, ir vežė pas
kutinį ir neatsikartojantĮ

Kol jaučiamas realus ryšys 
su gimtuoju kraštu, bent į- 
gimtu žemės meilės jausmu, 
tol plazda širdy siekiamas 
idealas ir reiškiasi aktyvia 
kova dėl tėvynės rytojaus. 
Bet laikas tolina ir tolina.

siuntė aukų, už kurias BAL 
F-as visų šelpiamųjų vardu 
nuoširdžiai dėkoja. Tačiau 
daug kas dar nesuskubo at
sakyti į BALF-o prašymus 
dėl trumpo laiko. BALF-o 
administracija gavo laiškų 
iš rinkėjų, kurie prašo pra
tęsti aukų rinkimo laiką.

Atsižiūrėdama į rinkėjų 
įrašymus, kad pastaruoju 
metu buvo net kelios rink-

Ai-
Ai

Ar

berasim ten motinos kapą,
sesuo bus gyva,
su rudenio krintančiais lapais

Verks visa Lietuva?

Ar nebus musų skausmas didysis 
Vien tik lašas rasos,
Kai po kaimus ir klonius Dubysos 
Vien mirtis tealsuos?

Brolių mus ir sūnų,
Po sunkių valandų kai 
Po sunkiųjų dienų?...

sugiąsim,

yra ne mažiau kaip«5 lietu
viai inžinieriai ar architek-' $174,948,720, o pernai per 
tai. Tikraisiais draugijos na- tą pat laiką jų pelnas siekė 
riais gali buti speciales auk- $101,770,901.
štąsias ar aukštesniąsias mo-, , Unijos laikraštis sako, 
kyklas baigę inžinieriai bei kad prieš pradedant derv- 
architektai. bas tarp darbininkų ir darb-, kartą. Kai krito pirmieji

L. Inž. S-gą Užs. leido davių dėl uždarbių verta partizanai, kad raudonieji 
Vokietijoje savo žurnalą yra žinoti, kaip pramonė! priešai atsitrauktų nors vie- 
“Inžinierių Kelias”, kuria- dirba ir kiek ji gauna pelno. į na ar dviem dienomis grei

čiau iš kenčiančios Lietu
vos, rodės krito jų tiek 
daug, patys geriausieji ir 
krito tam, kad Lietuva butų 
tuoj pat amžinai laisva.

Bet ir vėl, paužavus vėjui 
iš vakarų, atsinaujino rytų 
siaubas, ir vėl, jau ištisi 
penki metai, kaip be per
traukos krenta partizanai 
kartu su senųjų girių me
džiais, kaip be pertraukos 
raunamos miestiečių ir ūki
ninkų šeimos, savo šaknis 
Lietuvos žemėn įleidusios 
per tūkstančių metų gilumo 
klodus, ir tremiamos mir
čiai. Paskutinėmis žiniomis 
jau išvežta apie 400,000 lie
tuvių į Sibirą.

Mirties sprendimui pa-

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 Broadway, So. Boston 27, Mass.

Su laiku blanksta gimtosios!!ia\os,(įti«ns s’aJ*i«ms
žemės vaizdai, kuriuos kei
čia svetimi gamtovaizdžiai, 
blanksta lietuvių karžygių 
ir artojėlių personažai, kai 
nebeskaitomos lietuviškos 
knygos, blanksta lietuviš
kieji papročiai, menas, nes 
naujo pasaulio gyvenimas 
neša kitokią srovę.

Sąmoningiesiems tėvynės 
vaikams svetur lieka viena 
aiški gyvybinė pareiga: su
lėtinti nutautėjimo procesą 
ir išsilaikyti iki ateis laukia
moji diena. M. G.!

DAILININKŲ DOMEI— 
KONKURSAS!

tuvių tikslams, BALF-o val
dyba savo posėdy 1949 m. 
gegužės 31 d., nutarė: pra
tęsti aukų rinkimo laiką 
kviečiant visus lietuvius, be 
išimties, prisidėti prie BA
LF-o vykdomo vajaus ir pa-Į 
remti visus BALF-o vardu 
daromas rinkliavas ir tuo 
prisidėti prie musų tremti
nių gelbėjimo darbo.

Tenebūna ne vieno, kas 
nebūtų paaukavęs tremtinių 
reikalams!

BALF-o Valdyba

Iš Piuvėnų Padaro Lentas
Anglijoje chemikai pradė

jo dirbti lentas iš medžio 
Į’iuvėnų, kurias smulkiai su 
trina, sumaišo su sakais ir 
plastiku ir paskui suspau
džia į lentų formas. Sako,

Ar neverksim, kad tėviškės skundo 
Nesiklausėm, kurti,
Savanorių malda kad paskendo 
Ne širdy, užmaršty:

“Bukit, broliai, tvirti, tartum plienas 
Po ugnies, po karštos,
Ir te, užmirštas, jūsų nė vienas 
Pakely nevaitos.

Ar be kryžių kapuos nepaklysim
Te širdis jaučia plakančią širdį,
Tegu plaka su ja
Tr parpuolusio šauksmą tegirdi
Tolimam kelyje.

Neškit naštą, likimo uždėtą
Amžių rankos skaudžios,
Kad sutiktumėt rytą žvaigždėtą
Po nakties, po rūsčios!”

B. Brazdžionis.

Angliškai - Lietu viskas Žodynas

Brooklyno Dariaus ii* Gi
rėno Paminklo Fondas skel
bia piešinio braižinio kon
kursą dėl statymo lietuviam^
lakūnams Dariui ir Girėnui! gaunasi labai geros lentos, 
paminklo Brooklyn, N. Y., Į tokio pat stiprumo, kaip ir 
Lituanica Aikštėj, Union. medinės. Tokios lentos iš 
avė. ir Stagg st. j Į iuvėnų vadinasi “plimber”

Paminklas turi buti įspu- h' jos vartojamos statyboje, 
dingas ir tinkamas mažai Tas lentas galima piauti, 
miesto aikštelei. Rekomen-į obliuoti su tais pačiais įran- 

skirtos tautos viena dalis^š- duojama medžiaga nesvar- kiais, sūkuriais ir medį 
trūksta nuo giltinės. Tai Va- Lu, bile tinkama ir gali lai-! piauname arba obliuojame.

Drūčiai a j įdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’č formato, kaina $3.00.

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

636 Broadway,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

i
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Moterų Skyrius
ŠJ SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENĖ

Kodėl Jaunos Mergaitės
'Pagenda?”

1
Ii kožno 100 nuotakų, 86 paskui daro savo išvadas, 
tuokiasi jau “nekaltybę” rašo “moksliškus’ raportus 

praradusios. ! ir skelbia juos spaudoj, kad
Amerikos visuomeninin-j parodvii visuomenei, ką jie Į 

kai, švietėjai ir psichologai yra suradę.
turi labai dideli galvosūki, 
būtent, kodėl šiandien jau-

Jeigu tikėti tiems jų ra-; 
poliams, tai čia veikia ne

nos mergaitės taip lengvai! gamtos įstatymas, ne jauni-i 
pasiduoda “sugedimui?” mo prigimtis, bet tėvu ne-'

mokėjimas mergaites zmo-i 
niškai išauklėti. Jeigu moti-;

t. , „ .. na savo dukteri varžys, ne-jaummo palaidumą jm;leįs jai su «paaoriu”'jauni
mu išeiti, tai tokia duktė

Seniau to nebūdavę, sako 
tie “doros sargai.” Todėl

skaito šių dienų problema. 
Šiandien, jie sako, lytiški 
santikiai tarp jaunų mergai
čių ir berniukų yra išsiplati
nę dusyk daugiau, negu 20 
metų atgal. Iš visų “nelega
lių” naujagimių šiandien 
daugiau kai pusė priklau

ATRADO DUKTERĮ KALĖJIME

Džemas ii Rubarbo.
'Keleivio’ Knygos

l puodukai smulkiai ^įpi^u^- Alsimininiat ir Mintys, 
tyto rubarbo.

1 k'inonas.
1- orančis.
1 plakiukas vandens.
7 L puoduko cukraus, 
t bonkutė pektino.

Nutarkuok nuo lemono ir 
orančio žievę ir sudėk i in
kai bą. Tuomet išspausk iš 
lemono ir orančio sunką ir 
ją supilk i rubarbą. Įpilk i 

> puodą vandens, <udėk cuk- 
i ru ir rūbai!.a. išmaišyk vis 
ką ir užvirink ant didelės 
ugnies. Tuomet ugnį suma
žink ir pavirink porą minu
čių iš lėto. Tada nukelk nuo 

• ugnies ir Įmaišyk pektiną.
■ Pavirink minutę. Nukelk 
j nuo ugnies, greitai nugrai- 
Į byk putas, tuojau supilk i 
; stiklus ir užleisk i arafinu.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių Ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios lenu*: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškus. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikšėiojimanis, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 

Kaina .................... . $2.0<> pagerinta laika. Kaina ............ 25c
I iv-. »•*>«: ••Keleivio” DŽIAN BAMBOS SPYčIAI

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. Šioje kny- 

Tai via !W> puslapių knyga su jvai- goję. telpa net 72 “Džian Bambos 
riais straipsniais ir žiniomis, kuriosi tpyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 

aiinifos. moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina

parišę buvęs Lietuvo* prizedentas
Dr. Kazys Grinius.

Tai yra stora, :«*» puslapių knyga,
kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
ra ■•> apie lietuviu (.autinį atbudimą, 
apie senesnių laiku veikėjus ir pa- 

[ pasakoja daug linksnių ir įdomių 
nuotykių i. -avo palyii.nų. 'lą kny
gą vi. i lietuviai turėtų perskaityti. 
Kaina ...............

Dar galima gauti 
Kalendorių 1919 melams

\ i.-it-ms
Kaina

ir visada
50 centų

TIKRA TElSYBfi APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bu- 
t pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

4 IKI LIST Al
Tragedija trijuose aktuose 

as perstato nužudymą
Veika- 

caro Alek-
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ari sandro II.. Labai puikus ir nesun-

norės motinai atkeršyti ir 
susidės su “bloga” kumpa 
nija. Tokioj kompanijoj 
mergaitė tikrai “pages.”

Skaitai tokias pasakas ir 
stebiesi, kodėl daktarai, psi- 

santi mergaitėms tam 15 jį-i chologai, profesoriai ii kiti 
19 metų amžiaus. ’ i mokyti žmones pasenę visa!

. ; užmirkta, kad jie patys bu-
,a? Lewis M. Terman vo jauni ir elgėsi lygiai taip, 

iš Stantordo l niversiteto kaip šių dienu jaunimas, ku- 
net skaitlinėmis parodo, ri jie -pagedusiu ’ vadina? 
kiek jaunų mergaičių šian
dien “pagenda.” Jo surink-; Mokyti žmonės, o plepa 
tomis žiniomis, iš kiekvieno nesąmones. Motina, girdi,
100 nuotakų, 86 išteka jau turėtų nedrausti dukteriai 
savo “nekaltybę” praradu- išeiti su “padoriu jaunimu.” 
sios. j tuomet mergaitė nesidėtų

Tarp Midv/est Universite-j su “bloga kompanija.’ Bet 
to studentų buvo pravesta kuris jaunimas yra "pado- 
šituo klausimu anketa. Iš i rus,” ir kuris “bloga kompa-
100 atsakymų, 36 studentai nija?” ....
pareiškė, kad išsivedus mer-J Mums šitoks dalykų aiški- m?no užmiršai...
gairę du kartu, trečią karta nimas nieko neišaiškina. Jis Turbut. atšalo jau širdie 
jie jau “gauna viską, ko tik tik parodo, kad aiškintojai
nori.” i nepajėgia arba nenori pa-

Mary Elaine Cruser (dešinėj) iš Hopeuell, N. J., 
pi ieš tris mėnesius kur tai dingo. Policija ja ieškojo 
po visą kraštą, o motina baimijosi, kad ji gal susirgo 
amnezija (užsimiršimu). Dabar duktė atsirado Los

Pektiną 
i si pectin.
kad šiltirštčtu džemą

me ją lanko motina.

TU SIELĄ MANO 
KANKINAI

Tu siela mano kankinai. 
Viliojai mane prie savęs; 
Jausmus krūtinėj auklenai. 
Kad aš ilgėėiausi tavęs.

Kame svajonės puikios taip? 
Dėl ko dainelė užmiršta?... 
Man rodos, būti tur ne taip. 
Pakol krūtinė dar karšta...

8. Kailiukus dažnai suga
dina kandys. Kad apsaugo
ti juos nuo tų gadintojų.! 
kailiukus reikia reguliariai 
iškratyt ir, kaip aukščiau 
sakėm, peršukuoti švariom 
šukom. Niekad nepurškite 
kailiukų chemikalais, kurie 
yra parduodami kandims, 
musėms, uodams ir kitiems 
vabalams naikinti, nes tokie 
chemikalai gali visai suga
dinti brangią drapaną.

;.:ieii;kai vadina
mi is dedama tam,

kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 2S ypatus. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pus!. Kaina . — $1.25 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini- 

. -- v - , i mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievas
Bet dėl ko gi norisi. Del ko be vai-, garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
gio žmogus silpsta?. Ir delko vienas • į-įas jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
mažiau ? Delko žmogui teikia cuk- fr-itzic Uoneimiie įminei • -

yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- 
. ia Lietuvos ateįtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausinius galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus

_____ tokia daugybė' Ž^Į tikr°vei į akis. 0 ta
jaunų mergaičių belankant į įkrovė yra tokia, kad s\ei- 
mokyklas tampa motinomis, i ^am jaunimui reikaungi ly

Kadangi

tai paskutiniais laikais sujt>: tiški santykiai. Tai nėra jo 
.i. • •• i kia liga, bet prigimtis, kudo visokios organizacijos.

Nejau neo-aila visiškai?... 
Nejau atšalo tau širdis?...

P. B. g

PENKI BROLIUKAI ŽU
VO LIEPSNOSE.

Hnzekon. Pa. — Stepo_ ______ _ I 7 *
Gaizicko šeimynoj čia buvo 

KAIP PRIŽIŪRĖTI KAI- baisus įvykis. Nakties laiku 
LIUKUS PER VASARĄ užsidegė jų namas. Visi bu

vo jau sumigę. Gaizickai tu
kad gelbėti “žlungančią A- nos ^nepakeis jokios kimi-, xedideli kailiniai papuo- rėjo 14 vaikų, šeši jų mie- 
merikos moterystę.” Ko5; įšalai, kaip skarfos, Kapele- gojo antrame aukšte, o kiti

San Francisco miesto svei- tės ir Skietai, kuriuos mo apačioje. Viršuje miegojo ir
katos departamentas isteigė &exual 1111'-rir nel
net tam tikrą “klinika” ®tos. P^blemos kaltina ne 
mergaičių “palaidumui gy- jaunimą, bet pačią krikscio- 
dyt.’’ Mat, pasenusiems, iš- n1^ civilizaciją, kun lyčių 
degusiems kelmams išrodo, santikiams nustatė tokią

tvarką, kuri prieštarauja 
žmogaus prigimčiai.

Prostitucija, venerinių 
gų išsiplatinimas, abortai, 

Nusitvėrę jauną mergaitę, divorsai ir kitos negerovės 
kuriai pasitaikė nelaimė aiškiai parodo, jis sako, kad 
tapti motina, šitie seniai lyčių santykiai nėra tinka- 
tėrnpia ją i savo “kliniką” mai sutvarkyti. Taigi ne 
ir tenai kamantinėja: Kaip jaunimą reikia “gydyt,” bet 
tai atsitiko? Kokios buvo reikia taisyti netikusia tvar-

kad lytiškas jaunųjų pa
trauklumas yra “liga,” kurią 
galima “išervdvt.”

priežastys? Ir taip toliau. ką lyčių santikiams.
Iškamantinėja vieną, įs- 

kamantinėja antrą, trečią, ir' (Bus daugiau)
Knysė.

KETVERTUKAI ŠEIMOJ—DAUG BALTINIŲ

Collins šeima, kuri nesenai susilaukė keturių vaiku
čių iš karto, gyvena Bronx’e, N. Y. Čia matyti dvi po
relės vaikų, kurie pirmą kaitą išėjo pasimaudyti sau
lėje tarpe dvejų džiovinamų baltinių linijų. Dvi ma
žytės mergytės yra užpakaliniame vežimėlyje, o du 
berniukai priešakyje.

Itališki Makaronai.
1 svaro makaronų.
Skliautele česnako.
Keli šaukštai alyvos.
Keli šaukštai sukaliotų žaliui 

pipiru.
Apipilnis šaukštas druskos.
Ziupsnys čiobrelių (tLynu-).
* r svaro sūrio.

Makaronus išvirink ir nu 
sunk. Blindą, kuriame duo
si makaronus, ištrink česna-i^boš nupuolimas. Šią knygą turėtų į nų. Kaina 
. * , ...... perskaityti kiekvienas vjras, tėvas ■ « * z>Krfxrixriz' < oriU. AlyVOj paspirgink žalius1 ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų O-ArNlTviNKAS

i bii'jflfl SU-i moterys- dukterys ir mylimosios ne-! Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
- -> . ■ n papultų į tokią kunigų globą. _Para- su Salemono galva. Išaiškinti visokie

ais atsitikimais. Virš 
knyga. Kaina .. 51.00

!Kaina .. ................. 250 i JUOZAS STALINAS
ŽEMAITĖS RASTAI Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
i na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar, jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu- 
' žinote, kad ji buvo paprasta kai- vusius draugas. Labai įdomi knyga.

mo moteris, mažai mokslo išėjusi, Kaina........................................................ 25c
! gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip V1?'F1KTTT
j tukstartcis; ir milscna: sttų moterų^ KĮJUKL AS N EI IKI U 

O paskui ji ėmė apysakas rašyti, v DIEVĄ’
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, * _
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet • Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos j nų nesumuš joks jėzuitas............20c
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa- ni»riTviiT irsrnrkc 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- Llt-IUVIV RAL1H1S 
leivis” parduoda jos raštus parašy- GRAMATIKA 
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi j
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- 

Tįg jį-' sų gyvenimo būdą ir musų papro- 
,. , '• čius. Knygoje yra paveikslas su gar- •

aplinkinę ortą, SU” sios rašytojos parašu, taipgi paveik
iu, kurias Že- 
taipgi paveiks- 

Andrium Bu- 
Bulotus Siau

bike šito ka- , , . .. n128 puslapių, nIr ^a,P n,u? « Para-«
retais paveiks- Dr- F--d£tul*:i.T AJ;tra’ Peržiūrėta

lais. Kaina ................................ .. 50c ,r P»P'ld5sa laida. Kama .... 2oc
TAVO KELIAS Į 
SOCIALIZMĄ,

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

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 

ai kitas žodis lietuviškai vad;nasi.! knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo- 
Mes kasdien girdime daug angliškų ; kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.”
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ 10c
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam ąti-zm. c tD nriirti,
reikalui yra reikalingas Įa'ras žody- 1 lALiIZinAs IK Kc.LltilJA 

• nas. Taipęi kas turi giminių Europo- i I^tbai įdomi knygutė šituo svarbiu 
, je ir nori jiems pagelbėti angliškai : klausiniu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
I išmokti, tai geriausiai jiems pasi-1 vienas katalikas ir socialistas. I’a- 
, tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai . rašė E. Vanile r veide, vertė Vardu-
' kišeninio dydžio, 400 puslapių kr.y-! nas. Kaina ........................................ i«c
: ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

mažiau _
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

tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00 

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

L'U'l IRtTAčl ■ sudėtos įvairios lietuviškos damosIki IMU Ų UtiUBAlAS ; apie musų tautą, apie šeimyną ir
ši knygelė parodo, kodėl Romos' apie darbą. Toji knyga palinksmins 

popiežiams kunigai nesipačiuoja. Čia Į jūsų laisvas nuo darlio valandas. I»i- 
išaiškinta visa jų bepatystės ištari-; delio formato, 223 puslapių knyga, 
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasia-) kurioje yra daug visokiu eilių ir d.ni- 

----- - - ' $1.00

pipirus.• •II Z. » • f tvnių a « j UIID K*** •
plHUSiYtH SUKU ('JUSKS, Ciob-Įšė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., sapnai visokiais 
lėlius ir’ makaronus.' Išrcai !l±?vino Fer‘iiBand <* Sa*nogitu.į3oo pusiaPių kny 

syk ir duok valovt.

tei-ys dėvi per vasarą, reika- abudu tėvai. Kai durnų dusi- 
lauja ypatingos priežiūros, narni jie pabudo, pabėgti 
Tinkamai prižiūrimi ir už- jau nebuvo galima, nes ant- tempė

GIMĖ SU ATDARAIS 
VIDURIAIS

Piageon Pails ligoninėj, 
Wiscon«ino valstijoj, tūla 
Olga Thorson’ienė anądien 
pagimdė mergaitę su atda
rais viduriais — nebuvo 
jiems uždangalo. Daktarai 
tuojau nutarė kaip nors jai 
vidurius “užloovt”.

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kaltą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 141 pu J.
Kaina tik ....................................... č1-imj

LYTIŠKOS LIGOS

penki
1. Kailinė 

neši 
būt 
trintų 
Patai
lentynos apačią

skarfos, kurio < jau labai apdegę ir nebegy- tiktų, nutarta laikyti mei

gulėjo jų tarpe, šeštam vai- sveiksta ir auga 
kabli ir prisegti prie ju kui nudegė rankutės. Apde- ~ ~
skarfą, taip kad ji kabotų gė taipgi tėvas ir motina. j Kele\vyje nauckr 
laisvai.

koki noi -

2. Kapas, stulas ir žekie- 
tus reikia kabinti ant ka- 
bėklių. kaip ir kitas drapa 
nas, tik reikia žiūrėti, kari

; jų tarpe butų gana vietos 
! orui. Vieni kailiukai neturė
tų siekti kitų.

3. Kailinę aprangą reikia 
dažnai papurtinti ir išvė
dinti. tik ne prieš saulę.

4. Kailiukus su ilgais, tie
siais plaukais, reikia kartas 
nuo karto peršukuoti suko 
mis, kuriomis Šukuojame sa
vo plaukus. Bet šukuoti rei
kia paplaukiu, ne prieš plau
ką.

į 5. Dėvint kailiukus, ne '
Į kuomet nereikia dėti kremo 
j ir pudruoti kaklą ar veidą, 
i nes pudrose ir kremuose 
į dažnai būna chemikalų, ku-i 
|rie sugadina kailiukus: pra-'i 
puola jų žvilgėjimas: jief
išrodo miltuoti ir nešvarus.

6. Jeigu kailiukus sulyja 
lietus, jie turėtų būt paka 
binti vėsioj vietoj, kur ora< 
cirkuliuoja. Niekad nedžio
vink jų prieš saulę, ir nie 
kad nevėdink jų tokioj vie
toj, kur šviečia saulė.

7. Kailiukui praplyšus ar 
pradylus, reikia tuojau jį 
sutaisyti, nes neužtaisytas 
irs daugiau ir blogiau išro-! 
dys.

nga yra
Ugnis kilo. kaip rodos, iš daryti visokiu* biznio *kd 

virtuvės. bimu* ir pajieškoiirour

MAMA IR DUKRELĖ SUSITIKO

Mūviu aktorka Judy Garland gulėjo Bostone ligoni
nėj. Iš Kalifornijos atvyko jos trijų metų dukrelė, 
Lisa Minelli, ir karstai apsikabino motiną. Aktorka 
tik savaitę buvo ligoninėj ir jau išėjo iš jos pasveikusi.

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
Jin*1’ •

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

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
žmonės kuria per amžius ? šį intri- daugel; iš gyvenimo patyrimų para-
guojantį Įiolitiskai-ekonomišką klau- šė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c
simą aiškina garsusis Vokietijos so- 1 “Keleivi* ” 635 Broadwav 
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut-
»ky. Kaina ................................ .. i0c So, Boston 27, Mass.

M am y t e Labai Dėkinga
------------------------- --------------—\f

Mamjlės 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 

patinka ‘Keleivis* —
, dukrele, ačiū”...

labai
ačiū

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

Keleiviu
636 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.
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|Iš Plataus Pasaulio I,
Korėjoj Neramu

Praeitą savaitę iš šiauri 
nes, komunistų valdomos 
Korėjos Į pietinę Korėją Įsi
veržė stiprios komunistų 
gaujos. Korėjos vyriausybė 
praneša, kad komunistų Įsi
veržėliai buvo išvaikyti, iš
skyrus vieną vietą, ties On- 
gjin, Į šiaurvakariu 
sostinės Seoul.

Amerikos iždininkė
Amerikos senatas praeitą 

savaitę patvirtino pi*ziden-Į Maine,

Kinija ir Vakarai
Iš Nankingo praneša, kad 

Kinijos komunistai reika
lauja iš Vakarų valstybių, 
kad jos tuoj pat paskelbtų

to Trumano paskirtą Ame
rikos iždininkę, Mrs Geor 
gia Neese Clark. .Ji vra pir
moji moteris iždininko pa
reigose. Senatas jos pasky
rimą patvirtino vienbalsiai, 

nuo i Mi s. Clark yra 49 metų iš 
Į Kansas, kur ji buvo banki
ninkė.

I Kita išimtis yra kun. Kru
pavičiaus minėtoji Naujo
sios Anglijus prancūzų ben- 

Jjdruoinenė. Prancūzai jau 
įimtas metu gy vena Nanjo- 

Ijoj Anglijoj. Dvi N. Angli 
jos valstijos, Vermontas ir 

turi net prancuziš-
kus vardus, visa eilė miestų 
N. Anglijoj yra prancūzų į- 
kuiti ir turi prancūziškus 
vaidus. Čia yra miestų, kur 
y.rancuzai gyventojai aiškiai 
vyrauja.

Bet ir šita išimtis yra tik 
laikina. Kam tenka susidur
ti su prancūzais N. Anglijoj, 
Išgirsta tuos pačius nusi
skundimus, kuriuos girdime 
;r lietuvių tarpe. Prancūzai 
užmiršta savo kalbą ir pe 
reina Į angių kalbą. Tiesa, 
jie turi savo mokyklas, pra-Į 
dines ir aukštąsias, bet tos 

dvikalbės ir

Burmos Karas
Burmos vyriausybė skel

bia, kad ios orlaiviai užpuo- 
lė dideli karenų giminės su- 

nebepripažistančtos Kinijos ‘siburimą ir bombomis bei 
nacionalinės valdžios ir jau į kulkosvaidžiais išmušė daug

Padėtų kalbėtis su! karenų maištininkų. Karenų .mokyklos yra ...... ...... .  ..
Kinijos komunistais dėl dip-; giminė Burmoje jau senai jšėię iš tų mokyklų žmonės 
lomatinių santykių užmez-j kaujasi ir reikalauja sau (dažnai pasirenka namuose 
gimo. j teisės atsiskirti nuo Burmos. kalbėti angliškai, o ne pran-

ir sudaryti nepriklausomą! cuziškai.
Karenistana.Anglų Konservatoriai

Anglijos konservatorių 
partija skelbia, kad, jei ji 
paims valdžią, ji sulaikys 
tolimesnę pramonės nacio
nalizaciją, bet anglių kasy
klos ir gelžkeliai liks vals
tybės žinioje, šitaip paaiš
kino konservatorių politiką 
Anthony Eden.

JAM NEPAVYKO

it' i

plotas siekia tiktai 
virtainių mylių- Bet

linkės
150 ketv___  . .
arabai nenori sutikti su tuo Naujas Annijos sekreto- 

. pasiulytnu; Jie sako, žydai rius Gordon Cray viešai ar- 
j Dilina išvietino arabus, omijos vardu atsiprašė Ten- 
I paskui dali išvirintųjų su- nessee Valley Authority vir- 
tinka priimti, bet nori kartu (šininką G. R. Clapp dėl vi 
_.......: nn •n-miickc karininko iėcič

ARMIJA ATSIPRAŠĖ I FARMA PARSIDUODA
Su visais gyvuliais, labai į išvirtu iš biznio |. Adresas:

A. Mickievcicz, 
off Salem st.,Nurth A'ilminRt'.n. *1

pigiai<24 >

gauti ir daugiau teritorijų.

Išvirintųjų arabų reika
las sukėlė tam tikro rupes
nio ir Vatikane.' 50,000 ara-

Vokiečiai Priešinasi
Vokiečių darbininkai pa

sipriešino anglų kariškos 
vyriausybės įsakymui išar
dyti sintetinio aliejaus dirb
tuves Ruhro sintyje. * Anglai 
sako, kad jie privers vokie
čius tą padalyti. Vokietija 
per karą gamino 6,000,009 
tonų dirbtino aliejaus, o da-

Kalbant apie prancūzus 
reikia atminti, kad jie čia 
ątėjo iš gretimos Kanados, 
kur jie yra pirmieji to kraš
to gyventojai. Todėl ateiviai 
kanadiečiai N. Anglijoj turi
savo tautinį užnugari visai , įk -; kantl .bės jis
greta. Naujosios Anglijos. ka=fi ;; i^u;™,,

% ii

Walter Peny sėdi iki gy
vos galvos Charlestouno, 
Mass. kalėjime Turėdamas

Puškino Jubiliejus
Visoj Rusijoj labai iškil-į.bar aliantai nutarė 

mingai buvo paminėtas di- dirbtuves suardyti.
tižiojo rusų porto Aleksand- ---------
ro Puškino 150 gimimo su- Šanchajus Izoliuotas

Ateiviai iš Quebec provinci 
jos vienaip vien papildo N. 
Anglijos prancūzų eiles. Tų 
ateivių nevaržo jokios kvo

tas tos ir jų atvyksta tiek, kiek 
jie sugeba susirasti darbo.

Kitos tautinės grupės
kaktuvės. Maskvoje ta pro-i Kinijos nacionalistų karo ^os^nvksu kan^nTksta 
ga buvo surengtas masinis laivai padėjo minas Yang- j^^^^io, 
intelektualų mitingas, daly-itse upės žiotyse ir tuo budu!koi niio P Lenkai italai 
vaujant svečiams iš užsie- atskyrė Šanchajaus didmies- i ^rtuSai’ graikai ir kitos 
nių. Iš Amerikos iškilmėse ;ti nuo susisiekimo su jura. '' - ’ &
dalyvavo dainininkas Paul Keli anglų ir vienas ameri-
Robeson. Rusų spauda Puš
kiną garbina, kaipo “drau
gą Puškiną”.

kiečių laivai stovi Šancha
jaus uoste ir negali išplauk
ti.

POLEMIKA IR KRITIKA
‘atvirsti” į lie-

Aš, Ar»«-lė Yiišklt-riė, iš t< vu la* 
iiiošausUaitr. paješkau Juuzo ir Pau
linus Kvietkauskių, kilusių iš Leipa
lingio parapijos, Suvalkų krašto. 
Paulinos pavardė iš tėvų yra Mar
kelytė. Jie gyveno. rodos, Bayonne, 
X. J. Jie patys ar kas apie juos ži
no, malonės atsiliepti. <24)

Anelė Yuskienė.
2 South si., Thompsonville, Conn.

“CUDEK” MEDICAL 
MOSTIS

Si nauja "Cudek” mostis yra re
komenduojama gydymui kraujo už- 

. . , nuodijimo ir užsigavimų. (lydantDėl to karininko lSSISOki- paliestas Vietas reikalinga prie jų 
vip- pridėti šiltų kompresų, o tik tada 
V1C užteoti "Cudek'' mosti

šai 
1 V
kas nemokėjo------- w -. . , , x.. . . mosti ir bandažų.
VO lieZUVIO. Į "Cudek” mostis yra rekomenduo-
- ------------------------------------------------ jaina skauduliams, išbėrimams ir at-

įe-
no armijos karininko išsišo
kimo. Koks tai karininkas 
Frankfurte, Vokietijoj, pa
skelbė, kad G. R. Clapp 
esąs netinkamas asmuo mo-

gyventojų yra arabai (unemployablebčionių dau-|cionvs.
gum'a Lebanone yra visai ..
nežymi, krikščionių ten via J
52 nuoš. gyventojų. Jei Le- 
banone pasiliks ir įsipilie- 
tins 50,000 arabų iš Pale-ti 
nos. kurie visi yra magome- 
tonų tikybos, tai Lebanono 
krikščionių dauguma virs 
mažuma ir magometonys 
bus daugumoje tame kraš
te...

Derybos dėl laikos Pales
tinoje eina Šveicarijoj, Lau- 
sanne mieste, bet jos jau 
kelios savaitės nejuda iš vie
tos.

pradėjo kasti iš kalėjimo 
tunelį i laisvę, kaip tai ma
tyti paveikslo apačioje. Jis 
iškasė . 14 pėdų tunelio ir 
pakliuvo, kalėjimo prižiūrė
tojai atrado ir jo Įrankius ir 
tunelį. Kelias į laisvę pasiro- 

N. dė “užblokuotas”. Jam teks 
daryti kitą bandymą...

tautinės grupės N. Anglijoj 
“tirpsta”.

Yra ir kitokių išimčių A- 
jnerikos tirpdymo katile. 
Valdžios statistika čia rodo 
22 milionus svetimkalbių 
žmonių. Iš viso to didžiulio 
skaičiaus metasi į akis vo- 

gi-upė. Ji turi 5 milio-PRIEŠ VĖJĄ PUSTI? kUI'ie turėtų aiuiMi į l-o1k s■ Avišką kalbą. O tie, kuriuos !X nlmn
“Saulės” oartabose ku me< dar galime raginti • aj^rurna" Vą žmonių>auie pasraoose, ku .pieš aar galime raginu, ue antros, trečios ar

nas paskelbė ir Keleivis “sprendžiamo balso amerikie-
kalbama apie pūtimą pnes. nebeturį. L;_t- -vėją", arba bandymą išlai-l Amerikos “tirpdymo kati- i n&s’vžvien kalba savoTab 
kyti Amerikoje lietuvišką le” ištirpta visokios ateivių ša|ja kuri^puikiai var. 
ka!b« :«"*?«: Vwnos gręiąąti, ki- toja vietjnę a'ng,

Naujai atvažiavusiam lie- tOs??cIau.’ Bet ilgainiui mso» ateivių vi-
tuviui į Ameriką metasi i susilieja į vieną amenkonis- nejšnyksta?
akis mums jau “kasdieni-, ir p?n,VJa "| Kita aiški tautinė grupėnis” faktas, jog jaunieji lie- kalbą. To sie-į švedai, kurie čia jau gy-
tuviai nebekalba lietuviškai.^menkos vadai tas n; P
Daugelis jaunuju lietuviu .®rv®nin?®' .Y’.a kai
lietuviškai nebemoka, kiti | kunos išimtu, bet ir jos tik 
.moka, bet nebekalba, kiti P^tvulina bendią taisyklę, 
moka ir prie progos kalba, ateiviai suamerikoneja. 
bet namuose ir jie jau parė

eivija savo vaikus jau išauk
lėjo ir tie vaikai jau auklė
ja savas šeimas. Su jauno
sios kartos ištautėjimu iš- 
iautėja ir bažnyčios ir viso
kios kitokios organizacijos, 
kurios jaunuosius Įtraukia į 
savo eiles.

Tokie yra musų lietuviš
kumo faktai Amerikoje. Jei 
kas surastų būdą tuos fak
tus pakeisti, butų “malo
niau ir pinigingiau”, kaip 
‘Saulė” sako. Bet kol kas

vena šimtą metų ir taip jau 
daugumoje yra čiagimiai

Bedarbių Skaičius

Per tris die-

Vištų ir Daržovių Farma 
Pardavimui

Y’ra 24 akrai žemės daržovėms, 
geras vištininkas vištoms ir gyvena
mas namas, tik 3 mylios nuo Pairo, 
Mich., prie šteitavo kelio, kur eina 
basai. Graži vietukė. Parduodu dėl 
senatvės. Daugiau žinių klauskit lai
šku. (24)

J. Dermeitis,
R. 3, llox 208, Cairo, Mich.

sudariusioms opoms. Tokiais atve
jais šilti kompresai nėra reikalingi. 
Vartokite lik "Cudek" mostų. Sustab
do skausmų ir gydo tuo pačiu metu. 
Vieno mosties užtepimo turi pakakti 
trims dienoms.

Reumatizmui, sausgėlei (Arthri- 
tis) pavartokite karštų kompresų 
prieš naudojimų mosties.

Pastaba: Kai opos atidaros, naudo
kite mostį aplink žaizdų. Kaina vie- 

Į nos uncijos bonkos mosties $ 1.50. 
į Dviejų uncijų $2.50.
Į Cudek mostį galite pirkti pas An- 

Mcsinė Pardavimui Kanadoj ^h, Caiiforni^ave. ir
Mėsos biznis su visais įrengimais: Street. Jei norite gauti daugiau ir-

. šaldytuvas, 2 svarstyklės, mašina de- ( formacijų arba turite kokių klausi-
| šroms gaminti, namas su sklypu _že- rašykite ir Money Orderį

mes ir skerdykla. Kaina tik $.5,o00.. prisįuskit šiuo adresu: (251
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis A p sZEJNER CO-.
šiuo adresu: <25) į 1JJ9 Washtenaw Avė..

Gegužės mėnesi visoj A- 
merikoj buvo užregistruota 
3,289,000 bedai-bių. Taip 
praneša statistikos biuras. 
Paj naštai tarp balandžio 
ir gegužės mėnesių darbų 
padaugėja. Taip buvo ir šie 
met, nes vien žemės ūkyje

Joe Budris,
North Portal, Sask., Canada.

PAIEŠKOJIMAI
BRANGUS TAUTIEČIAI!

Esu Lietu vos nepriklausomy
bes kovu dalyvis, vienas iš tų
nedaugelio pačių pirmųjų, kurie 

tame laikotarpyje gavo dar- prieš 30 metų stojo savo kraštą
> « a y-. Zk T T • • 1 •_ Nz _ * X E . X . 2a XCa « a ra Z k

Viena išimtis vra žvdu 
jo i anglų. Jauna lietuvių kilmės ateiviai. Jie labai 
seimą, kuri namuose kalbaapamerikonėja, bet 
lietuviškai. — tai jau yra ^^1 tikybinių skirtumu visiš- 
reienybė. į fcai su amerikoniška mase

pesusilieja ir po kelių gent- 
karčiu išlaiko dar savo skir-

Toks via musų gyvenimo 
šaltas faktas. Ar prakalbo
plis ir raginimais galima ką, tingumus. Bet ir žydų tarpe

ChicaKo 22, III.

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- 
sus ir paakstina neveikliuosius 
kūno nervus, sumažina gerklės

ir žmones ginti nuo bolševizmo.
(To įrodymui yra pridėtas do
kumentas.. — Adm.) O kas da-

bo, todėl dirbančiųjų skai-:Ur mane su šeima apgins no°i^udįj7mus; išpūtimus, rėmens 
čius pakilo 875,000. i to paties priešo, kai pasidariau

benamis, D. P.?
Kuris geraširdis tautietis su

tiktų mano šeimai ištiesti pa
galbos ranką, padarydamas dar
bo ir buto garantiją, kad gale

bo 1,154,000 darbininkų. 
Bet pramonėje 279,000 dar 
bininku buvo atleisti iš dar-

Tuo pat laikotarpiu i 
“darbo rinką” įsiliejo daug 
jaunų darbininkų, kurie bai
gė mokyklas ir pradėjo už-
darbiauti. Todėl, nežiūrint;tume atvykti Amerikon?

[it
nių, nei pažystamų. Lietuvoj Į

graužimus, gumbo pasikėlimus 
ir krėtimus. Vasaros karščiuo
se. kada geriat šaltą vandenį su 
ledais, įdėkite Imbero gerą šak
nį į vandens uzboną. Gerdamas 
vandeni su ledais ir Imberu ne-

sezoninio padaugėjime dar
bu, bedarbių skaičius gegu-

____  _________ žės mėnesį buvo 273,000 di-
piekas tokio budo nepasiu- dėsnis, kaip balandžio mė- ^s, šakiu apricr.. Sir 
’ė. L- A-is nesi. Iš viso gegužės mėnesi1 įgalių kaime. Vadi

dirbančiųjų skaičius pramo
nėje, prekyboje ir žemės 
ūkyje sieikė 58,694,000.Isvieliniieji Arabai

. pagausi šalčio. Imbero svaras
Amerikoj neturni jokią o už $1.00 ii uncijų pri-

siunčiame į namus.gyvenau kaip nedidelis ukinin- 
Sintautų vai., 

Vadinuosiu Sa
kalauskas Aleksandras, gimęs
1899 metais šakių mieste, žmo
na Agota, iš tėvų šaikaitė. Sū
nūs Bronius, gimęs 4 liepos. 
1925 metų. Kadangi sūnūs turi 
jau daugiau kaip 21 metų. jam

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

NUO UŽSISENĖJUSlv, ATVIBŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie,

Geras ženklas, pagal sta
tistikos biuro pranešimą,
yra tas, kad gegužės mėnesi,ja“ ."a"‘“u ka,,p ?* Jam Įįį,,*“*A1 
dalinu bedarbiu skaičiui r?,k\a “,sk,ros darbo.^.Yt

i-v • „ii„bm sumažėjo dviem milionaridrant,,os'.Sav” ^radar^n,a b<!- .
nams laišką n- paso pinigu DalinaiJs bedarbiais skaito-!,un,e amz,nal dek,ng’- Mano a"’:Ss Sta

Jungtinių Tautų organiza
cijos sekretorius, Trygve 
Lie, pasiuntinėjo visiems 59- 
iems tos organizacijos na-

išvietintie s i e m s arabams
kelintoj kartoj. Jų tautinė;šelpti. Jis sako, kad UN bu- 
grupė nenyksta, neištirpsta vo numačiusi sukelti iš na

mi tie, kurie dirba mažiau 
35 valandų per savaitę. Ge- 
gūžės mėnesi buvo pusantro X skinti Lt iidjmil'ono dalinu bedarbių.be pėdsako amerikiečių ju- rių 32 

roję, nors ir neišsiskiria iš 500.000 arabų šelpti. Bet iki 
amerikiečių masės, kaip, pa-'šiolei ji gavo tiktai 14 mi-,
vyzdžiui, žydai. Panašiai lionų dolerių ir turi šelpti jDŽUGAŠVILIS SVEIKINA 
yra su cechais, kurie ir ket- 940,000 arabų 1 
virtoj ar penktoj kartoj dar Pirmą kartą oficialiai, iš Į 
moka kalbėti savo kalba. 1 UN sekretoriaus lupų, pa-į 

Tos “išimtys” pareina saulis išgirdo, kad mažių-' 
nuo to, su kokiu kulturiniu kas Izraelis “išvietino” 940
bagažu atvyksta tie ar kiti tūkstančių arabų. Tų arabų 
ateiviai. Kurie atsivežė di- skurdas yra didelis ir neži- 
’^sni kulturinį bagažą, tie nia, kur jie ilgainiui pasi
elgiau išlaiko ir savo tautinę dės. J išvarytųjų arabų vietą 

sų spauda, musų prakalbos, <‘ra tikybine bendruomenę kalbą. Tuo žvilgsniu mes , Izraelis jau priėmė iš svetur 
piusu raginimai ir dejavi-i amerikiečių bendroje masė- heturiai neturime daug kuo; 120,000 žydų ir p< 
anai visiškai nepasiekia tu, je? į pasigirti. Musų ateiviai tiek miausių metų laiką

jorisivargo nemokėdami vie- dar priimti 250.000. 
tinės kalbos, kad daugelis

nors toje padėtyje pakeisti? 
Reikia sutikti su “Saule”, 
kad pakeisti esamos padė
ties nėra jokios vilties. Mu-

eina ginčai, ar jiems likti 
nuošaliai nuo amerikoniškos 
tautos ir “jaustis” atskira 
tauta, ar būti tiktai skirtin-

per arti 
tikisi

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiaosia ir TurtmtUmia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir jxm;iTtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nno $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba { Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, H«w York 1, N. Y.

jų_ skaito dideliu vaikų lai 
jnėjimu, kad jiems neberei
kia dėl kalbos vargti. O kal-

Izraelio vadai supranta, 
kad išvietintųjų arabų pro
blema kaip nors reikia sprę
sti, nes kitaip skaudulys ka

bos išlaikymas, įskiepijimas da nors truks, žydai pasiu 
meilės prie savosios kalbos,^®, kad .i’*e paims savo glo- 
yra tėvų reikalas. Jei tėvai'b°n 230,000 arabų, bet... 
patys savosios kalbos ne- kartu su Gaza apielinke, ku- 
gerbė, tai vaikai jąja tikrai r’°je arabai gyvena susi- 
nekalbės. spaudę. Gaza apielinke nė-

Dabar gal iš viso jau per va didelė, ji vra lyg arabiš- 
yėlu kalbėti apie šeimų “su- ka sala žvdų teritorijoje iš 
lietuvinimą”. Mat senoji at- v*sų šabų apsupta, tos apie-

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA?
Inkstai pašalina iš organizmo rūgštis įr 
linga šlapumą- Jei jie netvarkoje, nuodinga e 
rija lieka kūne ir just, kraujuje. Jei t“ri.L;. 
tuo nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit kelti.-, ,e 
salva svaigsta, nugara skauda, jaučiate nuo argi, 
jei jūsų paakiai patinę vartok it

tOUU ARBATĄ SANITAS r
Kaina 11.10 su persiuntimu. Musų žol’P 
yra ekspertų soaaryta remiantis ilgų metų paty
rime. D<M nemokamo aplinkraščio ^reipkiUs j

resas
Sakalauskas Aleksandras.

Seligenstadt. b- Wuerzburg,
D. P. Camp, Bavaria. Germany
Aš Juozas Giraitis paieškau Petro 

Bajoryno su kuriuo mudu 1910 me- 
, tais draugavom Škotijoj. Glengar- 

nock’e. šią vasarą man teks lankytis 
Škotijoj, tai butų labai malonu dar 
kartą su draugu pasimatyti, jei dar 
Scotlande gyvenat. Meldžiu greitai 

i atsiliepti, arba kas apie jį žinote, 
i malonėkite man pranešti, už ką bu- 
I siu labai dėkingas. Rašykite šiuo 
i adresu: Joseph A. Green,

Orange Cent»«r Road,
Orange, Conn., U. S. A,

miegoti, nes jų užsisenėjusios žais- 
ir skauda. Kad pašalinti 

I tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėj!* 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skandžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASI8, 
Taipgi pašalina perštėjimų ligoe 
vadinamos ATHI.ETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų 
tarppiršėių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustanėios ir suskilnaioe 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment nuteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusiu, perštamų ir 
niežiančių kojų. Ixgulo 
Ointment yra parduo-nar

Paieškai! Vinco Busilo, kuris neko-! damas po 75c., $1.25 ir 
rį laiką yra dirbęs musu bučemėj, 1 $3.50. Pirkite vaistinėse 
Mahanoy City. Pa., o dabar, rodos.. Cbicagoję ir apylinkėse 
gyvena Detroite. Aš norėčiau, kad arba atsiųskite monev 
jis atsišauktų, arba kas apie jį žino,, orderį į: ( 16-0)
kad praneštų man jo adresą. <24) i LEGULO, l>ept. 2,

Mrs. Erances Kairevičienė, I 4847 W. 1 Ith Street,
1001 So. Woo avė., I.inden, N. J. * CICERO 50. ILL.

11M
8ANITAS KERBSAre^ ChicifO 22, III.<2»)

Rusijos diktatorius Josif 
Visarionovič Džugašvili.Ma- 
sk vos Raudonojoj aikštėje' 
sveikina karišką paradą.' 
Viršuj jis hitleriškai sveiki
na praeinančius tankus, o 
apatinis paveikslas rodo, 
kaip jis žiuri į skrendančius 
orlaivius.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broaduny, South Boston 27, Maaa.

r



KELEIVIS. SO. BOSTON No. 24. Birželio 15 d., 1949 m.Puslapis Aštuntas
APSIDRAUSK NUO LI

GOS IR NELAIMES
Už $12 per metu* gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

RADIO PROGRAMOSINTERNACIONALINIS
INSTITUTAS RENGIA 

ANGLŲ KALBOS 
KURSUS

Boston International In
stitute rengia anglų kalbos 
vakarinius kursus naujai 
atverkusiems ateiviams. Kur
sai prasideda birželio 30 d.

HARTFORDO LIETUVIAI 
MINĖS BIRŽELIO 

DIENAS
Šį šeštadienį, birželio 18 

dieną, 7-tą vai. vakare para
pijos mokyklos svetainėj į- 
vyks birželio dienų Lietuvoj 
minėjimas. Šiam minėjimui 
Šalpos ir A. L. Tarybos sky-NAUJAS TREMTINIŲ 

TRANSPORTAS
Birželio 13 d. laivu “Ge- per‘savaitę, antradieniais ir gramą.Iš Brooklyno ‘atva 

W. 5-th st., bus neral Eltinge į New Y. orką ketvirtadieniais, nuo 7:30 žiuoja dainininkų grupė su 
liūdnos “birže atplaukė 55 lietuvių tremti- vap vak. iki 9:30. Pamokos naujausiomis iš Lietuvos at 

nių šeimos. Atvyko: eis International Institute

“BIRŽELIO DIENŲ” MI
NĖJIMAS BOSTONE
Šį šeštadieni pobažnytinėj 

svetainėj, 
paminėtos
lio dienos’* Lietuvoje. Kal-

ir tęsis 6 savaites, du kaitų , riai yra paruošę įdomią pro-

bės Juozas Audėnas, buvęs 
Lietuvos žemės ūkio minis
teris, ir prof. Sužiedėlis apie 
1940 ir 1941 metu birželio

vežtomis dainomis. Hartfor- į 
do meno mėgėjų grupė, ku

v» in j ---------- «• - . * sudaro naujieji ateiviai.zas, Bublys \ ladas, burse- pradedant nuo birželio 21 sulos labai puikų vieno vei- 
vičienė Juzė, Brinką Rai- d. 7.30 vai. vak. Interna- ksmo veikalą anie nartizanu

Augaitjlė Juzė, Baranaus- pataipose 190 Beacon st., 
kas Stasys, Baldauskas Juo- Bostone. įsirašyti galima

GLENWOOD SKELBIA 
NAUJUS PLANUS

Glenvvood Range Co. vice-
, . ,------- « ---- .„--r- - ,-------  ------- -= prezidentas Malcolm Leach

kare. Estka Ričardas, Girnius An- vieną pamoką. Daugiau ži- tautiškus šokius. Eilutes ir praneša, kad šita 70 metų
Minėjime dalyvaus Kauno tanas, Griauzdė Aleksas, nįų apįe kursus galima gau- daineles padainuos jauno- firma daro naujus savo ga-i 

dramos artistas H. Kačins- Guntorius Jonas, Guobys.jį ir telefonu: KE 6-108L sios Juscevičiutės. Aš esu mvbai planus. Dabar ji sta- 
kas, o jauni vaikučiai pa- Juozas, Gustas Pranas, Ja- į tikras, kad hartfordiečiai to naujus gazu

gia vietinis 
lis.

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinanti 
sekmadienį per stotį WBMS' 
1090 kil. (netoli WBZ sto-Į 
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry-1 
te bus sekantis:

1. Lietuvių Radio Orkes
trą.

2. Dainos.
3. Pasaka apie Magdutę.
Po programui prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Progiam, 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 Minkus

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

SO 8-2483

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

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

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

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

Minėjimą ren- kubauskaitė Stasė, Jankaus
kaitė Kazimiera, Jarulaitis 
Julijonas, Jurašas Eduar
das, Keženaitė Stasė, Kirši
nąs Petras, Kleinas Eugeni-

tremtiniu rate-

Elna Vinciunaite Baigė 
Meno Mokyklą

Eina

Ekskursija prie Mėnulio 
Šviesos

International Institutas,
jus, Kriščiūnas Bronii^Jur- Pį.įurio ^priklai^o dauSi 18*d. į^os mumg dauginu 

energijos ir toliau darbuo-... . ., - ,gilas Juozas, Mieželis Via- lietuvių inteligentijos, ruo-
-u - - 'inc^'V^unarteĮdas, Mitusas Birutė, Montvi-šia ekskursiją laivu į jurą, 

užbaigė keturių metų mo- Fromas, Orentas Augus-į 27 birželio naktį, kuomet 
Kyklą, Massachusetts School Paškevičius Juozas, ant vandens dailiai šviečia
01 Arts ..stone ir birželio pauiaUskas Kostas, Pavil-1 mėnulis ir mirga žvaigždės. 
1 d. gavo isleistuv.ų iškilme aus v petraitis Jonas, i Tai bus
se mokyklos diplomą. Ji Teklė Povilaitis Iras. Laivas
baigė Genei ai Design sky juozas Proninskas Juozas, išeis iš India \Vharf, 310 
HM’. kur paiTio&iami prak-Ragauskas Pranas, Račkau- Atlantic avė., 8 valandą va- 
tiski piešėjai piamonei irĮskaitė Amelija, Rudaitienė karo. ir plaukios iki vidur- 
amatams. Malvina, Steponavičius Ka- ! nakčio. Bilietų kaina, pei-

pirmadienio vaka 
“Boston Belle’

kad hartfordiečiai to naujus gazu kūrenamus 
i dar jų nėra girdėję, tad ne- pačius virimui ir namų šil- 
praleiskime progos, daly- dvmui Noma Electric korpo- 
vaukime visi, kaip vienas, o racijos moderniškoj dirbtu- 
jusų dalyvavimas musų ren-, vėj.
giamame minėjime birželio ,Glenvvood yra viena se

niausių Amerikos pečių fir-
tis Lietuvos naudai ir lietu
vių garbei. J. Medonis

Ta' bu Staiga Užpuolė Dideli
Karščiai

Visoj Naujojoj Anglijoj 
šią savaitę siaučia dideli

_______________________ ______  ___ ___ karščiai. Temperatūra suka-
Bostono lietuviai Miss EI- įrS, Tautvydas Jonas, Tup- kant iš kalno, $1.50; gi per J si apie 90 laipsnių. Dėl karš- 

ną pažįsta ir kaipo talentin- čiauskas Magdalena, Urbo- kant prie laivo, $2.00. Iš cių jau mirė 13 žmonių, 
gą dainininkę. Ji daug kai- navičįus Stasys, Veršelvtė. kalno bilietu galima gauti i daugumas nuskendo besi- 
tųyra dainavusi įvairiuose Gražina, Vieraitis Janina,: Instituto ofise, 190 Beacon i maudydami, o keletas žmo-
lietuvių , parengimuose ir Vizgirda Valerijonas, Vy- Street. į nių mirė dėl saulės smūgio.

Daino> grupėje. Jaunoji tauskas Vladas, Zagžeckas t> • i i •• -• 1 Visi pajūriai perpildyti žmo-
Elna yra cambndgiecių Stasys, Zandavaitė Berta. Ę?e ekskursijos ruošimo' p p y

---- ’ ’ J ~riklauso pp. šalnai, nėmis, kurie ieško vėsumos

NEBŪK ŽILAS

mų ir jos pečiai yra žinomi 
kaip geriausios rūšies. Nuo 
birželio 1 d. jos dirbtuvė 
Tauntone užsidaro, bet pe
čiai bus statomi Readinge, 
Mass. Kompanijos ofisai 
tačiau pasiliks Tauntone.

Brightone Vagy* Vagia 
Kailinius

Brightono grožio saliono 
savininkė, Miss Kathrvn 
Kanny, pasiskundė polici
jai, kad vagys išvalė jos bu
tą. Nežiūrint į kaitrą jie 
pavogė dvejus brangius kai
linius vertės 3,000 dolerių.

Stebuklingos gyduolės kurios pa
naikina žilumą, plaukų slinkimų ir
plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės ne
atidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. Jei
gu nebusite pilnai patenkintas, jums 
pinigai bus sugrąžinti.

Pasarga:— Jeigu atsiusite kainą 
su orderiu tai mes paštą užmokėsim. 
Arba galima užmokėt paštoriui kaip 
atneš vaistus.

FU)RAL HERB CO.
Box to5. iiepi. 5, Clinton. Indiana

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: 1 Iki 4

ir am 7 Od I

546 BROADWAY 
Ba BOSTON. MA88.

Tslafonas: SOUtk

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis;
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

draugų J. Vinciunu dukrelė, žemaitis Juozas žemaitis Pnklauso pp. šalnai, pp.; ' Omus vertes 3,<
' --------------  Joni žukS- Vaclovą™ Namaksiai, p-lė Grandelytė I nuopirmųjų neįprastų dar Va^s įsilaužė į jos butą

ir kiti. 1 karščių. jai dirbant grožio salione.
Gaidžių Kautynėse Areš

tavo 26 Vyrus
Sekmadienį valstijos poli- 

CijH

Malden Mini 300 Metų 
Sukaktuves

Šią visą savaitę Maldeno 
tiko gaidžių kautynes ir ne- miestas mini savo įkurtuvių 
mažą buri žiūrėtojų. 26 vy- metų sukaktuves. Minč
iai buvo areštuoti už žiūrė-! Prasldejo sekmadieni
jimą draudžiamų kautynių dideliu paradu ir tęsis šią 
ir tuoj pat buvo paleisti po savaitę visokiais parengi- 
$10 hėla, bet kautynių orga- parodomis ir bankie
nizatorius, Manuel Rose
Berkley, turės atsakyti už

uri f\iuv į lxr l£> 11*7- 1

iš “'s-

organizavimą draudžiamo 
“sporto”. Jis paleistas po 
$300 bėla. Gaidžių kautynės 
buvo labai kruvinos. Polici
ja sako, kad iš 51 gaidžio, 
kurie buvo leidžiami kautis, 
23 atrasti negyvi.

Svarsto Pakelti Minimalinį 
Atlyginimą

Massachusetts valstijos 
seimelis svarsto pakelti mi
nimalinį atlyginimą darbi-: 
ninkams iki 65 centų per va
landą. Seimelio darbo komi- 

• sija baigia apklausinėti liu-
Prasidėjo Medkirčio Byla dininkus. Restoranų savi-; 

už Slaugės Ntiriidymą ninku atstovas sakė, kad ir 
Ossipee, N. H., prasidėjo į restoranai sutinka, kad mi-, 

medkirčio Ralph .Jennings nmalmis uždarbis butų pa-i 
byla dėl nužudymo 22 metų įeitas iki 6o .centų per va- 
slaugės, Ruth Eisenberg iš ^3ndą> bet jis siūlo, kad ii
Newark, N. J. žmogžudvstėi uzd.arbi . but^ Įkaitomas 

maistas ir duodamos darbo:buvo papildvta pernai me . 
tais liepos '20 d. įtartas uniformos. Kitų pramones 
žmogžudystėje medkirtis iš-l553^ atstovai irgi sutinka 
sėdėjo kalėjime 7 mėnesius,
jis buvo areštuotas lapkri

su minimalinio uždarbio pa
kėlimu.

čio 20 d. 3 dienas po to, kai 
jaunos mergaitės lavonas j 
buvo atrastas netoli kelio 
per Baltuosius Kalnus.

Šio Šeštadienio Parengimai
ŠĮ šeštadienį Dorchesterio 

Lietuvių klubas rengia “Tė
vų Dienos” minėjimą savo 
patalpose. 1810 Dorchester 
avė. Pradžia 7 vai. vak.

SLA antro apskričio jau
nuolių komisija šeštadienį 
rengia šokius N. E. Mulual 
Hali, 225 Clarendon st. Bo
stone. Pradžia 8 vai. vak.

Jau Dega Musų Girios
Kartu su karščiais pasiro

dė girių didžiausias priešas 
—gaisrai. Šią savaitę Mas
sachusetts giriose kilo 15 
gaisrų, bet laimei nė vienas' 
gaisras nepadarė didesnių 
nuostolių. Praneša apie gi
rių gaisrus ir iš Maine vals
tijos, kur dvejų savaičių 
karščiai “paruošė” girias 
degimui. Girių apsaugos 
viršininkai vėl įspėja žmo
nes būti atsargiems giriose.

___________ • Smarki Leidė Peršovė
Burdingierį

Sustreikavo Žuvų Dar- Šį antradienį vienas auto- 
bininkai mobilistas rado Bostono So.

ŠĮ pirmadieni išėjo į strei- End gatvėje gulintį peršau
kę 800 darbininkų, kurie tą žmogų. Pasirodė, kad tai 
dirba stambiose žuvų parda- yra James O’Keefe, 58 me- 
vimo finuose valydami ir tų nuomininkas, kurs pasi- 
skirstydami juroje pagautas pasakojo, kad jis susiginči- 
žuvis. Bostono uoste 37 žu- jo su savo šeimininke ir ta 
vininkvstės laivuose pirma- moteris, pagriebusi revolve- 
dienį buvo pusantro milio- vį, paleido į jį vieną šūvį. 
no svarų pagautų žuvų. šį Dabar burdingieris gydosi 
antradienį streikas baigtas, ligoninėje, o smarkioji šei- 
o derybos dėl darbo sąlygų mininkė kalėjime laukia tei- 
vedamos. * smo.

SENSACINGAI NAUJAS 
IR SUTAUPYSIT $25!

Tel. TR 6-6330
If no answer call AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto

kamp.. Inman St., arti Central Sų. 
CAMBRIDGE. MASS.

spirgina!

čirškina!

iškepa!

Kasdien kildamas populiaru
mu. šis suglaustas, kilnojamas 
Mažas Pečiuks (Bantam Range) 
įjungiamas į paprastą A. C. sro
vę ir tinka hutams, vasarna
miams. kempėms ir paprastom 
virtuvėm. Jis gali išvirti visus 
valgius... ir galima virti ką tik 
tai nori.

Pradėk naudotis Elektrinio 
Virimo gerumu tuojau. Pama
tyk šitą Universal Bantam 
Range šiandien ir pasinaudok 
naujai nupiginta

Į

t

įUNlVERSAL^
BANTAM

PROGA NAMUS ĮSIGYTI
Bo. Bostone prie pat Broadvvay 

vienai šeimai 9 kambarių beveik nau
jas namas su visais patogumais ąžuo. 
linės grindys, garu šildomas. Parda
vėjas išsikrausto pardavimo dieną. 
Kaina 85900; jmokėt tik $1400.

So. Bostone arti Thomas Park 3 
šeimų po 6 kambarius su patogu
mais. Pardavėja tuoj perduoda savo 
butą pirkėjui. Ypatinga proga pigiai 
pirkti. Kaina tik $6500; jmokėt tik 
$3o00.

Dorchesteryje arti Codman Skvero 
3 šeimų, gražus beveik naujas su 
visais patogumais nama^ Prie t<» 
gražus sodnelis su vaismedžiais ir 3 
mūriniai garažai. Parduodamas de! 
asmeninių priežasčių, todėl kaina že
ma.

Be to parduodame daug kitų namų 
ir krautuvių, o taip pat kelius res
toranus su visais laisniais ant Broad- 
way ir kitose gerose vietose.

Apžiūrėjimas patogus. nes mes 
apvežiojame savu automobilium. Vi
sais reikalais kreiptis į

Antaną Juknevičių,
Lithuanian Agency 

545 Broadvvay, So. Boston. Mass.
Telefonai: Office SO 3-0605 

Namų SO 8-390“

A. J. NAMAKSY
RE A L ESTATE * INSUBANCB|

409 W. Brt>adway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bea- 87 ORIOLE STRBR 

West Roabvry, Mi—
Tel. PArkwey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

BUVO $84 95

Reikalingas Kepėjas
Kuris moka kepti lietuvišką 

ruginę duoną. Penkios dienos 
Į savaitę, gera vieta ir gera al
ga. Kreiptis: (24)

Bristol Bakerv
12 Bristol Street,

Cambridge, Mass.
Tel: ELiot 4-1861

DABAR 
TI KTAI ’59.9S

Įmokėti reikia tik 

Išmokėt kas mėn. ®

ARTIMIAUSIA PRIE JUS EDISON SHOP 

Tokia yra iutų kmminystėj

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.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St, Kimbol Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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

BORIS BEVERAGE CO.

BOSTON EDISON COMPANY

ŽODYNAS
Angliškai * Lietuviškas ir 

Lietuviškai « Angliškas 
A. LALIO Žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS 814.00. 

Pinigus siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadtray 
South Boeton 27, Mase.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Moven)

Perkraustom
čia pat ir i to* | 
limaa viatas.
Saugi priežiūra, kaina 

326 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOuth Boston 8-4618............. i

I




