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New Yorke Šaukiamas Didis 
.Amerikos Lietuvių Kongresas

Kongresą Šaukia Amerikos Lietuvių Taryba Lapkričio
4, S ir 6 Dienomis; Visos Kolonijos Kviečiamos 

Ruoštis; Lietuviai Vieningai Protestuos Prieš 
Lietuvių Tautos Naikinimą Lietuvoje

Praeitą sekmadienį New 
Yorke posėdžiavo Ameri
kos Lietuvių Taryba ir di
desniųjų lietuvių kolonijų 
atstovai. Viso dalyvavo 48 
atstovai iš kolonijų. Buvo 
atstovaujamos didesnės ko
lonijos, kaip Baltimorė, 
Chicaga, New Yorkas, Bos
tonas, Connecticut valstijom 
miestai, Pittsburhgas ir 
daug kitų kolonijų.

Buvo tartasi apie sušau
kimą didelio Amerikos lie
tuvių kongreso. Toks kon
gresas nutarta šaukti New 
Yorke šį rudenį, lapkričio 
4. 5 ir 6 dienas. Kongreso 
vieta parinkta New Yorker 
viešbutis New Yorke. Į 
kongresą kviečiamos ruoš
tis visos lietuvių kolonijos 
po visą plačią Ameriką.

Kongreso tikslas bus pa
reikšti vieningą Amerikos 
lietuvių protestą prieš Lie
tuvoje rusų vykdomą lietu
vių tautos naikinimą ir bus 
iškeltas reikalavimas, kad 
Amerika ir kitos demokra
tiškos šalys imtųsi visų žy
gių rusams sudrausti.

Amerikos Lietuvių Tary
bos paskelbtasis 100,090 
doleriu vaius iki šiolei da
vė $31,000. Sąryšyje su 
kongresu tikimasi ir vajaus 
eigą pagyvinti.

Plieno Darbininkai 
Skelbs Streiką

Plieno darbininkų unria 
pareikalavo iš darbdavių 
pakelti darbininkų uždar
bius ir tartis su uniip dėl 
užtikrinimo darbininkams 
senatvės pensijų. Darbda
viai visai atsisakė pakelti 
uždarbius, o dėl pensijų tai 
tik kai kurios finuos sutiko 
kalbėtis, bet ir ių pasiūly
mai buvo darbininkams ne
priimtini. Todėl šį penkta
dieni unija rengiasi išvesti 
i streiką 500,000 darbinin
kų, o po kokios savaitės gal 
streikuos visas milionas 
plieno pramonės darbinin
ku.

Spėjama, kad i gręsiantį 
streiką įsikiš valdžia ir ban
dys streiko išvengti.

Teisėjų Nuomonė 
Dėl Fordo Ginčo

Praeitą šeštadienį trečių
jų teismas išnešė savo 
sprendimą dėl nesenai For
do automobilių dirbtuvėse 
ėiusio ginčo. Darbininkai 
Fordo dirbtuvėse streikavo 
25 dienas prieš per didelę 
skubą darbe. Ginčas buvo 
pavestas spręsti trečiųjų 
teismui. Teismas, dviem 
balsais prieš vieną, pasisa
kė už darbininkus. Spren
dimas sako, kad darbo sku
ba yra nustatoma kompa
nijos pagal patyrimą, bet 
jeigu darbe įvyksta kokios 
nors sugaištys, tai kompani
ja negali versti darbininkus 
greičiau dirbti, kad ivvku- 
sius susitrukdymus išlygi
nus.

Fordo darbininkai skun
dėsi, kad kompanija tvčia 
pagreitina darbą, kad išly
ginus įvairius darbo susi- 
trukdvTnuš, kurie įvyksta rie 
iš darbininkų kaltės.

Japonų Komunistai 
Kelia Neramumus

Japonijos vyriausvbė, pa
gal okupacinės valdžios įsa
kymą, liepė gelžkeliams at
leisti visą eilę darbininku. 
Atleidimai iš darbo sukėlė 
darbininkuose didelio nepa
sitenkinimo. Komunistai 
pasinaudodami tuo nepasi
tenkinimu sukėlė visame 
krašte daug riaušių ir kokie 
tai nežinomi piktadariai nu
žudė Japonijos valstybinių 
gelžkelių viršininkų.

Komunistu riaušės savo 
ruožtu sukėlė didelio pasi
piktinimo japonų tarpe ir 
dabar komunistų “ofensy- 
va” pradeda atslūgti.

JŲ RANKOSE YRA TOKYO ROŽĖS LIKIMAS

San Francisco mieste eina Mrs. Iva To guri D’Aquino (Tokyo Rose) teismas dėl 
šalies išdavystės. Ta moteris, čia gimusi japonė, per karą dirbo japonų propagandos 
reikalui. Paveikslo viršuje matytis jos kaltintojai, o apačioje prisiekusieji teisėjai, ku
rie išneš savo sprendimą dėl “Rožės likimo.

/. Erenburg Prieš Tremtiniams Reikia Vokiečių Socialistai 
Amerikos Spaudą Rūbų ir Apdaro Ruošiasi 'Rinkimams

, I
Sovietų rašytojas Uja į Išsiuntus tremtiniams pas- Vokietijos socialdemokra-

kutinę siuntą Į Europą• tų partija paskelbė savo rin- 
BALF’o sandėliai ištuštėjo.: kiminę programą busi- 

riame jis labai piktai puo- O tuo tarpu gauname nuožmiems rugpiucio 14 d. rin- 
’ * ” j- i- i—• Etinius prašymus iš tremti- kimams. Partija reikalau-

Erenburg parašė straipsni į 
Mackvns “Izviesti ia.” ku-

la Amerikos spaudą ir lygi
na ją prie paleistuvės, kuri nių, kurie negalėdami iše- 
gyvena su tuo, kas jai mo- migruoti lieka dar vargti iš- 
ka. Jis sako, kad Ameri-! mėtytose po Europą stovyk- 
kos spauda yra “dangorai-; lose, pasiųsti jiems ne tik 
žis kvailumo” ir “milžiniš- maisto, bet ir rūbų. 
kas melas.” Todėl, brangios tautietės

Tas pats rašytojas sako, ir tautiečiai, peržiūrėkite
kad paleistuvės padoriose 
valstybėse yra daktarų prie
žiūroje, bet Amerikos spau
da yra laisva parsi duoti, 
kam ji nori ir jokios prie
žiūros nėra, kad ta spauda

savo skrynias ir spintas. Be 
jokios abejonės pas kiekvie
ną atsiras atliekamų rūbų ir 
apsiavimo, kuriuos galima 
butų perleisti tremtiniams.

ia, kad Ruhro srityje stam
bioji pramonė ir bankai bu
tų nacionalizuoti, kad visoj 
Vokietijoj butų pravesta že
mės reforma, kad pabėgė
liai ir išvarytieji iš kaimyni
nių kraštų vokiečiai butų 
apgyvendinti lygiai visoj 
Vokietijoj.

Socialdemokratai dar rei
kalauja, kad Ruhro srities 
priežiūra butų pakeista ir

neužkrėstų ' kasdien ' milio idW. vaikučių, našlaičių ir
nūs skaitytojų! I .ku'?u.°5 kalP ?lk

_____ ________ ikia apvilkti ir apauti. Ne
atidėliokite šio svarbaus 
reikalo rytdienai. Kol su
rinksime, k<fl supakuosime, 
kol išsiusime ir kol tremti
niai susilauks praeis ne ma
žai laiko. Tat šiomis karš-

PREZIDENTAS PRITA
RIA TRUSTU TYRINĖ

JIMUI

Tremtinių stovyklose yra kad Vokietija turėtų dides
nes teises tos srities priežiū
roje. “Lygios teisės Vokie-
tijai ir nacionalinis jos pri
pažinimas,”—tokiu obalsiu 
socialdemokratai išeis į rug- 
piučio 14 d. federalinio par
lamento rinkimus..

Prezidentas Siūlo Programą 
Kovai Prieš Depresiją

Krizio Galima Išvengti, Jei Vyriausybė Imsis Reikalingų 
Žygių; Miestai, Valstijos ir Federalinė Valdžia Turi 

Paruošti Planu* Viešiesiems Darbams; Prezi
dentas Atsisako nuo Naujų Mokesčių

----------------------------------------- i Prezidentas Trumanas
Auto Darbininkai paskelbė savo pusmetini 

pranešimą kongresui, ku-

NAUJI LIETUVIŲ TREM
TINIŲ TRANSPORTAI

Lienos 14 d. laivu “Gen
eral Haan” į New Yorką 
atvyksta 61 lietuvių šeima 
iš Vokietijos, o liepos 16 d. 
laivu “Marine Marlin’’ irgi 
į Nevv Yorką atplauks 53 
lietuvių tremtiniu šeimos.

Tremtinius veža ir orlai
viai. Nėščias moteris ir 
mažiukus vaikus veža orlai
viais, kad kelionė trumpiau

5 tęstųsi.

CECHAI AREŠTAVO VA
TIKANO TARNAUTOJĄ

Čechoslovakijos policija 
areštavo popiežiaus pasiun- 
tinybęs sekretorių Prahoje 
ir jį apklausinėja kalėjime. 
Policija praneša, kad Slo
vakijoj laike masinių kata
likų areštų buvo suimta vi
sa eilė įtariamųjų, iš kurių 
dalis jau esą nuteisti, kaipo 
“liaudies priešai,” kurie ne
norėjo leisti policijai areš
tuoti kunigus.

ŽUVO 14 AMERIKOS
LAIKRAŠTININKŲ

Indijoj įvyko didelio 
olandų orlaivio katastrofa, 
kurioje žuvo 14 amerikiečių 
žurnalistų. Viso žuvo 45 
žmonės. Spėjama, kad bu
vo sabotažas..

IŠGELBĖJO VANDENY
NE DU ESTU

Didelis anglų keleivinis 
laivas “Britannic” praeitą 
šeštadieni išgelbėjo vidury
je Atlanto vandenyno du 
jaunus estus, kurie namų 
darbo laivelyje plaukė iš 
rytinės Vokietijos į Kana
dą. Jų laivukas vandeny
ne sugedo, motoras sustojo 
dirbti ir keleiviams gręsė 
mirtis. Jauni estai sakėsi 
pabėgę iš rusų okupuotos 
Vokietiios ir norėję pasiek
ti Kanada. Jų pavardės yra 
Volker Harpe, 20 metų, ir 
Hulmuth Rossov, 38 metų.

Prezidentas Trumanas da
vė savo sutikimą kongres- 
monui E. Celler ir atstovų 
ramų juridinei komisijai 
padaryti tyrinėjimą, kaip 
veikia Amerikos anti-trustų 
įstatymai ir kokius pakeiti
mus reikia padalyti tuose 
įstatymuose. Prezidentas 
davė įsakymą vyriausybės 
įstaigoms bendradarbiauti 
su kongreso komisija ir pa
dėti jai ištirti trustų veiki 
mą.

“LAISVĖ” BEIŠEIS PEN
KIS KARTUS

Bolševikų • “Laisvė” 
Brooklyne skelbia, kad ji 
beišeis tik penkis kartus per 
savaitę. Tai daroma tau
pumo sumetimais, sumaži
nant “proporcionaliai” dar
bininkams algas ir kad ga
lima butų sutaupyti popie- 
rį, rašalą ir kitokias islai 
das.

Pati “Laisvė” skelbia, 
kad “skaitytojams didesnio 
dvasinio nuostolio nebus” 
dėl pirmadienio laidos už
gniaužimo. Taip vertinant

tomis dienomis pagalvoki-] Vengrų T eismas
Siūlo Karti

Komunistinės Vengrijos 
aukščiausias teismas svarstė 

apavo rudens ir žiemos se- kardinolo Mindszenty bylą 
zonui, tai jau laikas siųsti] ir sako, kad tą kardinolą 
Į BALF’ą. l reikėjo pakarti, nes jo pra-

BALF’o skyriai ir kitos sižengimas prieš komunis- 
organizacijos bei pavieniai tus vra labai didelis. Bet 
asmenvs kviečiami talkinin-'aukščiausias teismas visgi 
kauti ir visaip remti daikti- nepakeitė žemesnio teismo 
nę rinkliava tremtiniams 'sprendimo ir patvirtino kar- 
gelbėfi, kuri tiek pat svarbi,1 dirolui kalėjimą iki gyvos 
kaip ir piniginės aukos. I galvos.

Tenebūna nė vieno, kurs žinios iš Vengrijos sako. 
butų neatlikęs šios gailės- ĮraH kardinolas Mindszenty 
tingumo ir artimo meilės tiek buvo kamuojamas’ ka
pa r e i go s savo broliams lėiime prieš io bvlą, kad iis 
tremtiniams! (dabar yra laikomas pamišė-

BALF’o Centras. : Hų ligoninėj, o ne kalėjime.

BULGARAI IŠKILMIN
GAI PALAIDOJO 

DIMITROVĄ

me apie tai, kad tremti
niams ateis sunkus ir šalti 
rudens ir žiemos laikai. Jei 
kas turite atliekamų rūbų ir

ŠIAURĖS SUOMIJOJ 
RASTA AUKSO

Šiaurinėj Suomijoj, lap- 
landų žemėje, buvo užtik- Bulgarijoj labai iškilmin 
tas auksas ir dabar visoj pai buvo palaidotas Jurgis 
Suomijoj siaučia “aukso Dimitrov, Rusiioj miręs (ar 
drugys.’’ Daug avantiuris- nužudytas) Bulgarijos dik- 
tu ir laimės ieškotojų vyks- tatorius. Jis palaidotas spe

Už Naują Sutartį
Automobilių darbininkų 

unijos pirmininkas W. Reu- 
ther sako, kad jo vedama 
unija atsisakys nuo darbo 
sutarties, pagal kurią už
darbiai yra pakeliami ar 
sumažinami, priklausomai 
nuo pragyvenimo brangu
mo. W. Reuther sako, kad 
tokie nuostatai į sutartį bu
vo Įrašyti išimtiname atsiti
kime, 1948 metų pavasarį, 
kada kainos svyravo.

Automobilių darbininkų 
unija derybose su darbda
viais sieks išsiderėti darbi
ninkams senatvės pensijas 
ir apdraudą ligoje bei nelai- 
minguoe atsitikimuose.

Kad derybos su darbda
viais geriau sektųsi, unijos 
konvencija nutars sukelti 
iki 10,000,000 dolerių ko
vos fondą, kad reikalui 
esant darbininkai galėtu iš
eiti į streiką prieš darbda
vius. Unijos metinė kon
vencija dabar vyksta Mil- 
waukee mieste, Wisconsin 
valstijoj.

Amerika Išvardija
Sovietų Šnipus

Amerikos radio Vokieti
joj kasdien pradėjo skelbti 
rusiškų šnipų ir slaptų po
licijos agentų pavardes ir 
adresus i-ytinėi Vokietijoj.
Radio praneša rvtinės Vo 
kietijos gvventoiams, kad 
jie saugotųsi tų šnipų. Ru- 
siia priveisė rytinėj Vokie
tijoj tiek daug šnipų ir slap
tų policijos agentu, kad 
žmonės ten bijo viešai bet 
ką prasitarti ir dažnai kai
mynas bijo kaimyno, gimi
nės bijo savo giminių

E. WAITKUS IŠEINA IŠ 
LIGNOINĖS

Pbiladelhiios beisbolinin 
kas Eddie Waitkus po kelių 
dienu išeis iš ligoninės ir 
gydysis namuose, šeštadie
ni daktarai iam išėmė vie
ną kulinką, kuri buvo įstri
gusi arti nugarkaulio.

Eddie Waitkus, 29 metų 
sportininkas, kilęs iš Cam
bridge. Mass., buvo peršau 
tas Chieagoje birželio 14 d 
Jį peršovė nenilnaprotė 
mergaitė Rutb Eisenhagen 
kuri už tai buvo padėta Į 
nepilnapročių namus

ČANKAIŠEKAS TARIASI 
SU FILIPINAIS

Nacionalinės Kinijos va
das Čankaišekas atvvko į 
Filipinų resnubliką, kur iis 
tariasi su Filipinų preziden
tu Elpidio Quirino. Sako.
Kini ios vadas nori susitarti 
su Filipinais dėl bendros 
laikysenos Pacifiko pakto 
reikale ir gal būt nori už- _ 
tikrinti sau teise vėliau ap- žuoja visą kraštą. Jei rei-

riame sako, jog Amerikos 
ūkis per paskutinius kelis 
mėnesius pasuko iš inflia
cijos į defliaciją. Todėl 
prezidentas atsisako nuo 
reikalavimo kelti mokesčius 
ir sako, iog valstybės biu
džetas turės būti laikinai su 
nepritekliais (deficitu).

Kovai prieš besireiškian
čią depresiią prezidentas 
siūlo priimti tokią progra
mą:

Miestai, valstijos ir fede
ralinė valdžia turi tuoi pat 
paruošti planus viešiems 
darbams, kad pasireiškus 
didesniam nedarbui galima 
butu darbininkams užtik
rinti darbą.

Pratęsti kreditus įvai
rioms įmonėms ir paruošti 
planus ūkio plėtimui, turint 
galvoie pakelti gamybą iki 
300 bilionų dolerių per me
tus (dabartinėmis kaino
mis).---r -

Bedarbiams pratęsti be
darbiu pašalpų mokėjimą, 
pakelti senatvės pensijas ir 
pašalpas, pakelti minimali- 
nį uždarbį bent iki 75 cen
tų per valanda ir išlaikvti 
tuos pačius uždarbius dir
bantiesiems.

Prezidentas siūlo, kad 
pramonės įmonės mažintu 
išdirbinių kainas, bet kad 
’os išlaikytu darbininkų už
darbius. Jei kitain negali
ma kainų sumažinti, tai 
pramonės imonės turėtų lai
kinai sutikti, kad jų pelnai 
sumažėtu.

Prezidentas siūlo, kad 
tarptautinė prekyba nebūtų 
vartoma naujais muitais ir 
kad daugiau lėšų butų iš
leidžiama ekonominiai atsi
likusių šalių ūkio kėlimui.

Prezidentas sako, kad 
dabartiniu laiku (birželio 
mėnesi) Amerikoie buvo 
dir b a n č i ų į u 59,619,000 
žmonių, o prieš metus laiko 
buvo 61,000,000 žmonių. 
Bedarbių dabar yra 3,778,- 
000 žmonių.

Prezidentas siūlo kongre
sui išleisti įstatymus, kad 
valdžia galėtų kovoti prieš 
pasirodžiusią depresiją.

Anglijos Kareiviai 
Krauna Laivus

Anglijos vyriausybė šį 
pirmadienį paskelbė “nepa
prastą padėtį” septynioms 
dienoms ir pasiuntė karei
vius iškrauti laivus Londo
no uoste, kur streikuoja lai
vų krovikai. Virš 10,000 
laivų krovėjų ten paskelbė 
“simpatijos streiką” su Ka
nados jurininkais ir atsisa
ko iškrauti laivus. Vyriau
sybė vra pasiryžusi tą strei
ką sulaužyti, nes sustabdv- 
mas laivų iškrovimo parakta i tolima šiaurę ir tikisi cialiniai pastatytame mau-

patiems savo darba, gal ver-igreit pralobti. Sako, aukso zolejuje Sofijos mieste. Iš. , . . .
tėtų ir visai ta Maskvos pro-'atrasta toli šiaurėie, netoli visos Bulgarijos buvo at- sigvventi Filipinuose, jei, kės, vyriausybe žada ne- 
pagandos laikrašti sulaikv-1 švedų ir norvegų sienų Šuo- vežta daug žmonių pasižiu- Vakarai visą Kiniją užleis-, paprastos padėties” Įgalio
ti? * i mijos teritorijoj. rėti laidotuvių. ! tų komunistams. i.pinus pratęsti
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KELEIVIS, SO. BOSTON

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Connecticut Aplankius
Keliavome dviese: vienas 

mudviejų—vos keletas <lie-t 
nų iš Europos tremties, o( 
antrasis—prieš 50 metų at
vykęs i Dėdės Šamo žemę 
Lietuvos išeivis. Tad mud
viejų kelionės įspūdžiai ir 
mintas kita kitą papildė.

Nors lauke šiluma ir 
tvankumas buvo pasiekę la
bai aukštą laipsni musų 
eksprese buvo labai vėsu ir 

^gaivinantis oras. Tokio vė
saus oro Europos trauki
niuose dar negaminama. 
Pro langa matėme tarp ža
lių lapuočių gojų su margu
liuojančiais pavėsyje bal
tais nameliais ir blizgan- 
čiais karais kas keletas my
lių nutysusias į Amerikos! 
žemę Atlanto vandenyno 
rankoves.

Bridgeportžfš—ne mies
tas, o ištisinė fabriku vals
tybė, kuri trumpu laiku pa
jėgtų visu kuo tiek aprūpin
ti tėvą Staliną, kad jis be 
akies mirktelėjimo Įgyven
dintų bolševizmą visame 
pasaulvie.

Pasiekiame Nevv Haven, 
iš kurio busu keliaujame į 
iki Waterburio — senosios; 
lietuvių išeivijos lizdo Dė
dės Šamo žemėje. Aplan
kome lietuvį išeivį, čia įsi
kūrusi prieš 50 metu, seną 
socialdemokratą, kurio kuk
liame, bet gražiai išpuošta
me bute atrandame jau 
prieš kurį laika atvykusią iš 
Europos tremtinių šeimą, o 
ant stalo mažne visus Ame
rikos lietuvių laikraščius. 
Trumpi pasisveikinimo ir
rvfi'žint ■ynzlcdoi rrvr.it of.v« v-k- eiviv c* v
skleidžia šio lietuvio ir jo 
garbingos žmonos nuopel
nus socialistinei idėjai, mu
sų tėvynei Lietuvai ir da
barties tremtiniams Europo
je. Kiek ši kukli šeima yra 
pasiuntusi siuntiniu i lietu
viu stovyklas Vokietijoje, 
galima buvo spręsti iš tie
siog nuostabios gausybė5 
meniškai tremtinių paga
mintu daiktelių (lėkščių, 
dėželių, lietuvišku kryžių ir 
kt.) ir šimtų laišku su pa
dėka už siuntinius ir kitokią 
pagalbą.

Vakarop nuvykstam į lie
tuvių gyvenama farma už 
Waterburio. Čia pavaišinti 
ir pernakvinti matėme ir 
pažinpme, ko yra pasiekė 
Lietuvos darbo žmonės 
Amerikos žemės ukyie. Bu
vome trijuose vienos šeimos 
ir jos atžalų darbu įsigy
tuose ūkiuose. Anuomet čia 
buvo tiktai sunkus darbas, 
o dabar turėjome progą 
matyti ir šio darbo vaisiu: 
kiekviename šių trijų ūkių 
matėme apie no 30 gražiu 
melžiamų kandu, visų ūkiš
ku darbų mašinas, trakto
rius, dviejų aukštų gyvena-

muose namuose—elektros 
šviesą, vonias, šaldytuvus, 
graįų ir patogų kambarių 
apstatymą, telefoną, radiją 
ir prie namų brangius karus 
išvažiavimui.

Ir šiandie čia dirba stro
pus lietuviai, bet jau maši
nų ir elektros padedami. 
Deja, čia turėjome progą 
patirti lietuvio—kaimiečio 
ir lietuvio—miestiečio skir
tumą, kuris bus iš anksčiau 
prasidėjęs ir dabar įsak
miai reiškiasi: nors taip 
miestiečiai, tain kaimiečiai, 
tėvai su vaikais tebekalba 
lietuviškai, bet nas kaimie
čius mes neradome lietu
viškų laikraščiu ir padėkom 
laišku iš broliu tremtyje 
Neradome ii' iš tremties at
vykusių seimu ir patvrėme, 
kad iš lietuvių ūkininku ių 
broliu šeimos tebemerdin 
čios tremtyje, nedaug buto 
ir darbo garantijų tesusi
lauks.

Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę išugdė Lietu
vos kaimiečiai, kurių gar
bingi vaikai kraujo auko
mis ia iškovojo, o motinos 
su džiaugsmo ašaromis ne
priklausomybę sutiko.

Bet pas lietuvius farme- 
rius, kiek mes ių aplankė
me Connecticut valstijoj, 
radome ir mašinas, ir vai
šingumą, ir modemiškus 
įtaisymus, bet musų tautos 
reikalu supratimo, deja, 
neužtikome. Neradome su- 
oratimo, kokią nelaime da
bar pergyvena musu tauta, 
kokį vargą velka lietuviai 
Vok i e t i j o s griuvėsiuose. 
Farmeriai gyvena savo gy
venimu, atitrukę nuo musų 
tautos reikalu. Bent tokie 
buvo pirmieji įspūdžiai iš 
pasimatymo su lietuviais 
farmeriais Connecticut val
stijoj.

Tremtiny*.

HARDFORD, CONN.

Gražiai Paminėti Birželio 
Įvykiai

BALF’o ir Tarybos pas
tangomis čia buvo suruoš
tas birželio ivykiu minėji
mas, L y., kaip birželio mė
nesį Sovietų Rusijos armija 
užpuolė ir pavergė musų tė
vynę Lietuvą.

i Programa buvo gera ir 
į įdomi. - Visų pirma p. Va
siliauskas, buvęs tremtinys, 
pasakė kalbą, nušviesdamas 
kruviną Rusijos komunistų 
diktatūrą Paskui kalbėjo 
pral. Ambotas. Nesenai at
vykę iš tremties lietuviai pa

statė scenoj “Lietuvos Par
tizanus.” ' Nors šitas veika- 
liukas neilgas, bet publikai 
padarė gilaus Įspūdžio.

Bet svarbiausią progra-

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ
1949 METAMS

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

keleivio kalendoriuje yra įdėta daug skaitymų, 
eilių, svarbių informacijų, adresų, patarimų, yra su- 

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

Užsakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

KELEIVIS
636 E. Broadtray, So. Boaton 27, Maaa.

SAUSROS—ŪKININKŲ NELAIMfi

Dėl didelių sausrų daugelyje vietų laukai išdžiuvo ir 
derlius iškepė. Paveiksle matyti farmerys John J. Old i s 
iš Ereehold. N. J., kurs rodo reporteriui, kaip sausra iške- 
pino jo kornu>. Jie turėtų būti aukšti, bet dabar %<>$ siekia 
keliu.

IšPietųAmerikos. I Į^a§ GjrcĮėt Chicagoje
Argentinoje Ateiviai Priva-j 

lo Naturalizuotu Čhicagos lietuvių tarpe No. 1 krikščioniškas ir tau- 
jau nuo senai yra plačiai ži- tiškus darbas. Na, o prie 

. . noma šv. Antano ligoninė, tokio svarbaus darbo vie
nos Lietuvių Baisas, visi jj viena iš Čhicagos di- nuolynas nei piršto nepaju- 
ateiviai, taigi. ir lietuviai, kiaušių ligoninių. Ją įku- dino. O vienuolynas su sa- 
tremtiniai, kurie atvyko Ai-|r£ į,. ją ve(|a seselės pran- vo aliumnietėmis, -avo rė- 
gentinon siais metais P° | ciškietės, kurių vienuoliją mėjų draugija, savo auklėti- 

sudaro vokietės? nėmis butų sudariusios tik-
Kodėl apie tą ligoninę rai didelę talką BALF’v.i 

čia užsimenama? Dėl to,: per jo Tag Day. 
kad šios ligoninės vadovy-Į Tai mat kokie dalykai 
bė parodė nepaprastą pa- vienuolynui rupi ir kokie 
lankunią iš tremtiems atvy-į nerupi, 
kusiems lietuviams dakta-1 —o—
rams. Dabar toje ligoninėje! Lietuvių parapi jonų gin-

Kaip praneša “Argenti- 
Lietuvių Balsas,”

metais
16-tos kovo dienos, privalo 
per du metu nuo savo atvy
kimo gauti Argentinos pi- 

l lietybę. Senesnieji ateiviai 
taip pat turi natuializuotis.

Kas nenorės priimti Ar
gentinos pilietybės, turės iš- 

įsiiniti tam tikrą svetimšalio 
liudymą ir turės mokėti tam 

itkira moke-tį už teisę Ar- 
! gentinoje gyventi.

Brazilijos Lietuviai Skirsto
si į Sroves

Sao Paulo mieste leidžia
mas lietuvių laikraštėlis “Ži
nios” praneša, kad vėliau 
atvykusieji lietuviai, kurie 
iki šiol grupavosi apie kle
boniją, dabar iau pradėjo 
skirstytis į sroves. Susida
riusi iau “aktivistų gran
dis,” kuri verbuojanti savo 
tarpan visus nepatenkintus 
kunigine politika. Aktivis- 
tai esą užsimoję ir spaudos 
bendrovę organizuoti.

Pasireiškusi ir kita srovė
mos dalį išpildė atvykusios ROCHESTER, N. Y. —tai “nuosekliųjų” grupė,
iš Brooklyno Harmonijos -------- kuri žadanti steigti kalbos
Choro dainininkės. Prade- Atvykę Tremtiniai Surengė pamokas, vaidinimus ir tt. 
dant progiamą, jos sugie-j Koncertą
dojo Amerikos ir Lietuvos; PATERSON, N. J.

darbuojasi net septyni iš z-
tremties atvykusieji lietu
viai daktarai. Apie tos li
goninės vadovybės palanku
mą lietuviams daktarams 
Chicasros lietuvių visuome
nėje plačiai kalbama.

Lietuvių šv. Kryžiaus li
goninė, kazimieriečių veda
moji, irgi durų neuždarė iš
. X • X 1 • 1 1* t

cai su klebonais ir visokie 
parapijiniai ermyderiai jau 
taip senai yra nutilę, kad jie 
jau veik visų pamiršti. Pa- 
rapijonai kapituliavo ir pa
sidavė vadizmo dvasiai. Bet 
butų klaida manyti, kad da- 

! bar tai jau nieko panašaus 
nesidaro. Stai Čhicagos šv. 
Jurgio parapijoj šis tas pa-

tremties atvykusiem^ dakta- nasaus vvksta. Mat, tos pa
tams. Jų ten buvo ir yra. 
Bet nei pagvrimo, nei pa

rapijos klebonas, pralotas 
Ki-ušas, jau senai retai be-

peikimo nei iš vienos pusės pasirodo savo parapijoj. Da-

ną tarp? jos įpynė po kelias Nolįeliįnas “eša.P kad

bar jis gyvena Kalifornijoj 
ir tik didžiųjų švenčių proga 
bepasirodo. Tai parapijom) 
tarpe girdisi nepasitenkini- 
nimo balsai. Girdi, jei kle
bonas nebūna nuolat -avo 
parapijoj, tai jis pr ivalo re
zignuoti. Eina kalbos, kad 
esą renkami parašai po pe
ticija kardinolui tuo klausi
mu.

Su tokiu judėjimu visaip

gražias dainas, taip kad vi 
sa programa išrodė lyg 
koks dailiai supintas vaini
kas: čia daines, čia kalbos, 
čia linksmai sukasi šokėjos,
XI—_ = 1 n__ 1__ I _1____ 1__ 44TZ_._čia vei liūdnai SKanwa luir 
bakūžė samanota. . . .”

Nors oras 18 birželio bu
vo karštas, tačiau salė pri
sirinko kupina žmonių.

Lauksime ir daugiau tei
kiu parengimu.

Hartford iete. 

SEATTLE, WASH.

LSS 65-tos Kuopos Susi
rinkimo

Mirė Juozas F. Galčius

Čia mirė senas musų 
miesto gyventojas Joseph 
Frank Galčius, palaidotas 
laisvai liepos 3 d. Wash- 
ington Memorial Park ka- 

Velionis išgyveno 
mieste 25 metus ir

nėr daug metų skaitė “Ke
leivį.” Šioje šalyje velio
nis nepaliko jokiu giminių.

Jonas Šimkus.

pinėse.
Seattle

praneša.
atvykę iš Europos lietuviai; 
tremtiniai, bendradarbiau-. Birželio 12 d. pas drg. A. 
darni su vietos lietuviais, su-, gėla įvvko 65-tos kuopos 
rengė koncertėli, į kuri at- narjų susirinkimas, 
silnrikč c<iusmi publikos, i Qntoi4ouinniiv; csĮzvcii va
Buvo gauta gryno pelno , os einamieji reikalai. Va- 
$250, kuriuos* prisiuntė saros atostogų metu nutarta 
BALF o centrui tremtinių nedarvti susirinkimų, bet iš
gelbėjimo reikalams parem- Knkta komisija, kuri palai-

’ kys ryšį tarp narių.
BALF’as širdingai dėkoja* Gegužės 29 d. prakalbų 

Rochesterio skyriui už žymi4 ?u? !nktos aukos, hetu-
paramą ir užtikrina, kad ju-

;sų darnus ir- vieningas dar- ” ’ ’’m
i bas atneš gražių rezultatų, Turėtos įs-
o jūsų aukos prisidės prie la,do> prakalbų metu nutar- 
musų tremtinių šelpimo ir jų ta kasos pinigais.

nesigirdi.

Nesenai vienoje iš Dul
kiausiu Čhicagos katalikiš
kų bažnyčių įvvko iškilmin
gas šliubas. Vedė vienas 
vokiškos kilmės jaunas vy
ras lenkiškos kilmės jauną 
merginą. Apie tai prisieina 
užsiminti todėl, kad susi
rinkusioje minioje pamaty
ti šliubą matėsi dvi lietuvai-Į gali būti. Tas judėjimas ga- 
tės seselės pranciškietės. Ko Ii kilti iš parapi jonų inicia

tyvos, bet ir kitaip gali būti. 
Gal čia darosi pagal keno 
nors kuždėjimą. Gal koks 
nors “tėvelis,” kuriam rupi
rwlninora vrintnlo ta Lmvrlzžii- • ■ » * * Tivvviv^ nuiiuvji

mą kelia. Kas nėra girdė
jęs apie tai, kad ir seniau 
parapijiniai ermideriai pa

jos ten savo nasirodymu no
rėjo pasiekti? Mat, nuota
ka turi jauna sesutę, talen
tinga smuikininkę. Kazi- 
mierietės nminasi ja gauti 
į savo akademiją. Jei ta 
politika pavyks, tai kazi
mieriečių akademijos or
kestrą butų žymiai sustip-į gal panašius kuždėjimus yra

greitesnio išemigravimo.
BALF’o Centras.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Kalbėtojams J. Buivydui, 
IV. Gervickui, K. Balčiaus- 
kui ii- visiems aukotojams 
tariame lietuvišką ačiū.

65-tos Kuopos aNrys.

JAU GALIMA SIŲSTI
VOKIETIJON PINIGUS

Amerikos Pašto Depart- 
Brocktoniečiui. — Tams-, mentas praneša, kad nuo 

tos prisiųstas pranešimas' 1 liepos liepos jau galima 
Biznieriams geriausia vie- apie kliubiečių bylą netilps,’siųsti money orderiais pini- 

ta pasiskelbti “Keleivyje.” Į nes nepaduodi savo vardo ir gus i amerikiečiu, britų ir
adreso.leirį”. Metams $3.00.

KRŪMŲ GAISRAS UŽDEGS ALIEJŲ

franeuzų zonas Vokietijoj.
Pa>to Departmentas ta

čiau pažymi, kad pinigai 
siunčiami tiktai asmeni
niams ir šelpimo reikalams.
Reiškia, biznio, politikos ir 
kitiems tikslams panigų paš
tas nesiunčia.

SIUNTINIAI Į EUROPĄ

Kalifornijoj, netoli Whitteir, užsidegė krūmai 
ir gaisras besiplėsdamas persimetė į aliejaus ka
syklas, kur pradėjo degti aliejaus atsargos. Kelio
lika buvo sugadintų, o aliejaus tankuose sudegė 
daug aliejaus. Viso nuostolių gaisras padarė

$200,000.

Lietuviams Remti Draugija 
siunčia Europon lietuviam; 
tremtiniams siuntinius dvejopo 
didžio, po $7.50 ir po $10. Su pa
kavimas ir kitas darbas atlieka
mas veltui.

Už $7.50:
2 sv. l avos. 1 sv. sviesto. 1 sv. pie

no milteOu, '<t sv. arbatos. 1 kvorta 
aliejaus, -i sv. cukraus gabalėlių, 
sv. taukų, 1 kenukas kondensuoto 
pieno ir 2 pabalai muilo.

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

pieno miltelių, *4 sv. arbatos. 1 kvor
ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1*4 sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 (tabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti deki 
arba money orderį ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir 
teikia pasakyt, kų daryti su siunti
niu jeigu jij nebūtų y ai ima nurody
tam asmeniui įteikti: pavesti jį sto
vyklos vadovybei ar gražinti siuntė
jui atgal? Grųžinimų siuntėjas turės

1 apmokėti.

I1 Užsakymus h- pinigus prašome sių
sti mums šiuo adresu:

Lltkaanian AM Aaauduttou, I*.
•S Ward st, Worcester, Mum.

rinta.
Kitas faktas,, kurs rišasi 

su kazimieriečių vienuolija. 
Tas vienuolynas nesenai pa
skyrė $25 nabašninko A. 
Vanagaičio paminklo fon- 
dan. Tą sumą paskvrė to 
vienuolyno rėmėju draugi
ai pritariant. Toks nutari

mas padarytas dėl to, kadį 
velionis leisdavo vienuolvno1, 
kapelionui kun. B. Urbai 
dažnai per “Margučio” ra
dio valandą pakalbėti apie 
vienuolyno suplanuotus ko
legijos rumus. O tie rūmai į 
tai jau milioninis invest- 
mentas.

Tokius faktus minėdamas 
nenoriu sudaryti kazimierie- 
tėms priekaištą. Bet čia tuoj 
prisimena birželio 10 i vyku-, 
si BALF’ui Tag Day.' ‘Tai

įvykę?
Dzūkas.

“Keleivyje“ naudinga yra 
daryti visokius biznio skel* 
bimus ir pa j ieškojimus.

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS ^14.00. 

Pinigus siuskit su užsakymo:
dr. d. pilka 

546 E. Brnadway 
South Boston 27. Mas*.

! DAR GALIMA G AUTI KANADOJE
NAUJAUSIOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

l L TEN. KUR NEMUNAS BANGUOJA. Muz. Al. Kaėanaus- 
ko. Išpildo: Lietuvos Valst. Op. Sol. E. Kardelienė.

2. VAI GRAŽU, GRAŽU ANT KALNO. Muz. Al. Kačanaus- 
ko. Išpildo: Lietuvos Valst. Op. Sol. E. Kardelienė.

L ANT EŽERĖLIO RYMOJAU. Liaudies daina. Išpildo Lie
tuvos Valst. Op. Sol. E. Kardelienė ir 3 broliai Lapinai.

2. RAMUNĖLĖS. Muz. E. Laumenskienės. Išpildo: Lietuvos 
Valst. Operos Sol. E. Kardelienė ir 3 broliai Lapinai.

1. LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ POPURI. Išpildo: 3 broliai 
Lapinai.

2. PRADĖS AUŠRELĖ AUSTI. Valsas. Išpildo 3 broliai La 
pinai.

L Iš RYTŲ SALELĖS. Liaudies daina. Išpildo Lietuvos Vai. 
Operos Sol. E. Kardelienė ir 3 broliai Lapinai.

2. PAMYLĖJAU VAKAR. Laudies daina. Išpildo: Lietuvos 
Valst. Op. Sol. E. Kardelienė ir 3 broliai laipinai.

1. DUNDA KLUMPĖS. KAIP PATRANKOS. Lietuvių pol
ka. Išpildo: 3 broliai lapinai.

2. SUKTINIS. Lietuvių šokis. Išp.: 3 broliai Lapinai.
Greitas saugus ir garantuotas pristatymas į bet kurią Ka
nados ir USA vietovę. Pilnas albumas su dešimčia išpildy
mų (5 plokštelės) tekainuoja $9.45, prisiuntimui 55 t entai. 
Viso $10.

Užsakymus ir pinigus siųskite jau šiandien:
•‘ALPHA”. P. O. Box 777*Plac« D»Armes.

Montreal, Que„ Canada. (29)

rrvr.it
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<Ri Atlaikykim Musu Jaunimą
Rašo V. KIMONTAS

Maikio su Tėvu Vienas mano metelius, nijose ir tik 
pastaruoju laiku plačiau pa- sudaro išimti, 
sižvalgęs po Ameriką, man sakoma, kad 
rašo

retos seimos 
Pagaliau jau 

ir nauiai ne
vykusių Amerikon tremti- 

“Anlankiau lietuvių kolo- nių vaikai taip pat pasiduo
da N. I subuvimą suėio da tam procesui, žodžiu.

Vy- Jaunimas amerikone ia labai
nna
gražus tautiečiu burvs.
rai—kaip seni Lietuvos sparčiu tempu ir kaipo lie- 
oSnnioi- tn-jižus. širdingi ir tuviai dingsta Ameriko* ev-ąžuolai: gražų 
savi žmonės. Kai uems na 
pasakojau, kas dabar Lie
tuvoje dedasi, ne vienam 
per skruostus nuslinko šir- 

1 dies išprausta ašara. Bet ir 
man nebuvo linksma—salėj 
nes;matė iaunimo. Ąžuolo 
naunksmėj nemačiau atža
lyno

Kur lietuviškosios išeivi- tote su jūsų 
‘os atžalvnas. ios jaunoji rikonėjimu. 
karta?

<rv
venimo juroj. Kas dar blo
giau,—tas reiškinys visiems 
pasidaro tiek įprastas, kad 
j jį mažai bekreipiama dė
mesio ir jis laikomas neiš 
vengiamu ir savotiškai pa 
teisinamu.

Gal būt jus, lietuviai 
amerikonai, tikrai apsipra- 

iaunirr.o ame
O, iš tikrųjų. 

I ta klapsimą atsa- tai yra mums labai liūdnas

ma pilniau įsipinti į kultū
rinių tautų tarpą, pasinau
doti jų laimėjimais, bet ir 
įnešti į žmonijos laimėji
mus savąjį indėlį. Kad tas 
mums pavyktu, mes turime 
taunvti ir telkti visas musų 
’ėgas. Ir dėlto mums svar
bu. kad lietuviškas jauni
mas. kur iis bebūtų, neding
tu musų ateičiai ir įsijungtų 
i ten'ras pastangas.

Ar iųs. lietuviai ameriko
nai. kitaio galvojate? Emi 
graeiioi būdami kurėt lie
tuviškas organizacijas, laik
raščius, leidote lietuviškas 
knvgas. Steigėt klubus, pa
ramas: organizavote cho
rus ir vaidinimus: skirstėte* 
srovėmis. Kai Lietuvai bu
vo bloga, skubėjote iai pa
galbon. Kam tas viskas bu
vo daryta, iei no 20 ar 30 
metu. kai išmirs «eno*i kar
ta, tai viskas turės pairti ir

PAVEIKSLAI Iš “ŽUVININKŲ KARO”

Tarp Virginia ir Maryland valstijų Chesapeake Bay 
vandenyse kilo “žuvininku karas.” Dešinėj matytis pa" 
veikslas buvusio plieininko Kari Nelson, kurį nušo\ė ' ienas 
Virgnia valstijos medžioklės ir žuvininkystės inspektorius. 
Kairėj matomi liudininkas Calvin Marsh, kurs malė. kaip 
Nelson buvo nušautas. Tarp Virginia ir Maryland senai 
jau eina ginčas dėl žuvavimo tu valstijų pakraščiuose.kė kitas mano prietelius, se- daiktas, mums visiems. išnykti, nes iaunajai jūsų

nas emigrantas, išgyvenęs Liūdnas dėlto, kad jauni- 
Lietuvoje audringas 1901- mas, nutraukdamas ryši su 
1906 metus ir ju dvasia te-i visu tuo, kas yra lietuviška 
begyvenąs iki šiai dienai, nugara atsigręžia ir i pačią

—Tegul bus pagarbintas, utėles išgalabinti. Sako, Ru- 
Maike ’ sijoj tokių nu-utėlinimo

—Pagarbinimas man ne- punktų visur pilna. Valuk 
reikalingas, tėve. Verčiau to jis ir sako, kad Stalino 
paaiškink, kur buvai perei- karalystė yra daug čystes- 
tą savaitę prapuolęs.

—Nebūk perdaug

Jis rašo:
“Su musu iaunimu nėra 

gerai: ir ypač pablogėjo ”o vra 
dabartinio karo. Karą iš
gyvenę jaunuoliai nori pasi- 
v”ti kare prarastus metus.
Nori kurti savas šeimas ir 
sa’-aji gyvenimą ameriko
niškame st’b'uie.—<ralimai 
♦vrtin<T'». galimai linksma, 
•vairu Įspūdžiais • ir spalvo-:

Lietuvą, ją paniekindamas 
Ar Lietuva ir ios žmonės 

to paniekinimo verti? 
Ar mes esame kitu tautų 
tarpe tiek atsilikę, tiek ma
žai parodę praeityje ir da
bar sugebėjimų būti kurv- 
biški, veržlus, *ugebą patik
rinti kitu tautu tarpe pa
kankamai garbingą vietą? 
Lietuviu tauta, per pasku-

. nis kraštas, negu Amerika.
—Bet Amerikoj tokie 

punktai ir nereikalingi, tė- 
j ve, nes čia utėlių visai nėra.

—Olrait, Maike, dabar aš 
noriu paklausti dar vieno 
daikto. Zakristijonas man 
skaitė iš gazietų, kad Ohio 
šteite buvo toks atsitiki
mas. Vienas farmerys pa
sistatė stalą prie kelio li

ceka-
vas, vaike, ba greit pasensi.

—Tai netiesa.
—Kas netiesa?
—Kad nuo žingeidumo

galima pasenti.
—Olrait, Maike, jeigu

jau tu taip nori žinoti, kur 
aš buvau, tai galiu pasakyt, 
kad buvau paėmęs vikeiši- 
ną. Juk žinai, kad 45 me
tus aš nei karto nesumišta- padėjo kiaušinių pardavi
vau. Vis keliauju ir keliau
ju; ar sninga ar lija. aš vis 
štedi ant džiabo. Nu, tai 
kain tu rokuoji, ar man vi-į 
keiširo nereikia? Juk ašį 
ne nigeris! Ve, John Lew-į 
i* kas mėnesį liepia savo, 
mainieriarrs imti vikeišinm 
Taigi pamislinau, kad rei
kia ir man nors kartą su-! 
liauprt.

—Bet tas “liauninimas” į 
sukėlė žmonėse visokių kal
bu. Kai kas suprato, kad 
tėvas iau rengiesi mirt.

—Tegul iie nesidžiaugia. 
Maike. Ant mano nakas^- 
nu jie nebaliavos. žinoma, 
mirti reikės visiems. Bet 
tiems, katrie laukia mano 
°m^rties. aš galiu pasakyt, 
kad pirma, regu a* kolas 
’akratvsiu. dar atgiedosiu 
karunkas ant ių šermenų. 
Ai bcė jur ]aif!

—Na. o ka tėvą* manai 
veikti dabar po vakacijų?

—Maike snlp lai -''•su
kalbėsime kitą sykį. šian
dien aš noriu paklausti ta
vęs, katra* kontras daugiau 
''ibviizuotas' Amerika ar 
Sovietų Rusija?

—Amerika, tėve.
—Aš irgi tain rr’slvda- 

vau. ale dabar susitikau su 
vienu ruskiu. katra* atva
žiavo su lvpukais. tai iis ki
taip rokuoja. Kai aš iam 
pasakiau, kad Amerikoj 
mokslas daro dziuvulion- 
gus. išvystė net nauią vištų 
veislę, ką neturi sparnu ir 
”"‘~a’i nėr tvora išskristi į 
*" šhis. tai iis sako, kad ant 
šito punkto Rusiia vra pra
lenkusi Amerika, ba Rui

mui. Vienas baksas išgu
lėjo ilgai neparduotas, o 
saulė buvo tokia karšta, 
kad i* tu kiaušinių išsiperė- 
io viščiukai Nu, tai pa
sakyk, kas čia apsimelavo: 
ar tas farmerys, ar gazie- 
tcs?

—O kodėl tėvas manai, 
kad čia turėtu būt melas?

iis kinuose rodo-'tinį dešimtmetį tiek džug 
Tuokdamies dainai! oakėlusi ir taip didvyriškai 
vetimtautes-ameriko-į kovojusi už savo laisvę, pra- 

židini rri- deda stebinti pasauli, kad ir 
visumoj nežinantį, kas Lie
tuvoje dedasi. Bet musu 
jaunimas turi tai žinoti, kad 
paveldėtu mums tragiško 

ie:

tą. kaiu 
mas. 
veda
p*, ir ju seimo 
rildo Amerikos dvasia. 
Amerikos galvoumas. iau- 

jr siekimai. Tokio 
židinio atmosferoje nebėra

kartai tas /viskas nebebus 
reika'inga? Lietuviška emi
gracija pasirodys panaši į 
apleistą ir išpustyta sodybą, 
niekam nebereikalingą. Ai 
kitos tautinės grupės—ang
lai, prancūzai, suomiai, vo
kiečiai, tie patys lenkai— 
gyvendami Amerikos me
niniu, nesugebėjo pasilikti, 
kuo iie yra, daug aukštes
niame laiDsnv, kaiD lietu
viai, ir palaikyti artimą ry
ši su savo gimtaisiais kraš
tais?

Butų galima labai daug 
pasakyti, dėl ko mums 
svarbu išlaikyti musų iau-

gi, apie 20 nuošimčių reika
lingo aliejaus italai žada iš
sikasti patvs savo žemėje. 
Tai jau bus didelis paleng
vinimas. Bet tai nėra vis
kas. Italai svajoja ir pra
našauja, kad Po slėnyje 

■ bus atrasta daugiau alie-

nimas musų ateičiai. Bet

vietos tam. kuo gvveno jų] laikotarpio palikimą. Tr 
tėvai.—atsiminimui apie to-Į žinos, gal ismoks kitaip 

jau svetimą Lietu- galvoti ir kitaip mąstyti.

—A* tain manau dėlto, 
kad viščiukus gali tiktai viš
ta išperėti. Matai, pa* po
ną Dievą viskas yra sutvar
kyta davadlvvai: iš bulvių
auga bulvės, iš amjrkų gatvėj 
amirkai. o iš vištos viščiu
kai. Kiiain nesakius, tik 
toks iš tokio gali išeiti. Iš 
arbūzo gali būt tik arbūzas, 
bet nedali būt nei zuikis, 
nai ožka. Na. tai kokiu soa- 
sabu iš saulės gali išsiristi 
viščiukai?

—Viščiukai. tėvo, išėio 
nA iš saulės, bri iš kiauši
nių. Saulė tiktai šilimos 
davė.

—Tai tu rokroįi. kad ga- 
zietos čia nemeluoja?

—Ne, tėve, nemeluoja.
—Na. tai ua«akvk, kodė1 

IJetuvoie viščiukus visada 
tik vištos neri?

—Todėl, kad žmonė* te 
nai geresnio b,jHo nežino 
Amerikoje viščiukai perinu 
mašinomis. Patvrimas na 
rodė. ka^ tai vra pio-e«oir 
ir nroduktinnesnis būdas.
Mašina gali išperėti 
vi’činku ?« karto. Tzad tiek 
viščiuku išderinti vištomis 
reikėtų 1.000 v’*t”. Visą lai
ko reikėt^ ias lesinti ir gir- 
dvti. Reikėt” ’renrti mm?

įima ir 
vą. ‘

“Net 
motinos 
tomi.
lanko amerikonišką mokyk
la ar jaunimo subuvimas ir 
’uose susiranda naujų drau
gu. nebeskuba tėvų pasto
gėn. Ta pastogė pradeda 
jiems atrodyti skurdi, ne
įdomi ir neduodanti ių jau
noms sieloms turinio gy
venti. Tr iie veržiasi į Ame
rikos linksmu verpetu kun
kuliuojančią gatvę.”

Ir trečias mano geras pa
žįstamas man prie progos 
pasakojo:

“V ieną kartą susitikau 
vaikučiu būrį. kurie 

lietuviškos mokvk-

Iš praeities mes turim tur
tingą palikimą. Nekalbant

, . .. . . . , J apie musų istorija, lietuvių
kai išeina eatven kai,^ tuksiančiu, metuLr r I ’ n I_ I ’ • « .savo kalboje, dainose, pa

sakose, liaudies mene. pa
čiam tautos bude sukurė 
tiek neįkainuojamų brange
nybių, kad mums daug kas 
gali pavydėti. Tą palikimą 
perimdami, mes nenorime 
būti tik jo eikvotojais, bet 
ir jo daugintoiais. Išsilais
vinę ir atsikūrę, mes norime 
kurti naują gyvenimą de
mokratijos pagrindais. Mes 
norime, kad demokratiįo* 
principai butų igvvendmti 
ne tik politiniame, bet i: 
ūkiniame ir socialiniame 
gyvenime. Mes norime, kad 

apsirengęs) ateities gyvenimo tvarkyto 
ja butu musu liaudis, kad r 
kultūriniai ir materialiniai

vaikai - paaugliai, 
lietuvė* namie glos-

grjzo
los. Kai buvau 
kunigu, vaikučiai visi buriu 
ir lietuviškai pasveikino:
Tegulu bus pagarbintas Jė- vis aukščiau kiltų ir gautų 
zlLj bristus! Bet kai juos sąlygų pilnai išvystyti savo 
užkalbinau lietuviškai. ju kūrybinius gabumus visose 
tarpe neatsirado nė vieno, gvvenimo srityse. Mes ti
kas „man atsakytų lietuviš- kime musų liaudies gabu
mai” mais ir tuo tikime gražia

^ab..va* ’’’ “lietuviškoji” lietuvių tautos ateitimi, 
parapijinė mokykla. { Mes nenorime nuo pa-

Tas reiškinys Amerikoje šaulio atsiskirti ir įaugti į 
yra visuotinis. Jis karto- šovinistinį kiautą. Priešin- 
jasi visose lietuviškose kolo- gai, mes norime kiek gali- 

gina atominės komisijos raportą

ne čia tam vieta. Tesino
rėtų tas klausimas iškelti ir 
dėl jo kalbinti tuos, kam jis 
ir be paaiškinimų aiškus. 
Mes be jokio sau priekaiš
to galime sau leisti tokį tau
tinį egoizmą, kuris niekam 
negali kenkti. Bet galvo
dami apie paties uždavinio 
vykdymą, apie musų jauni
mo išlaikymą lietuvišku, iš 
kalno turime žinoti, kad 
jis pareikalaus didelio ilgų 
metų ii- planingo darbo. Tik 
suprastas, kaip visų musų 
reikalas, pergalvotas pla
ningai ir plačiu mastu, iis 
galės duoti aiškiu laimė ii-* vmų.

Šitam sunkiam darbui ir 
ypač jo pradžioje reikalin
ga entuziastų. Reikalinga 
žmonių, kurie tuo reikalu 
sirgtų patys ir norėtų kitus 
susirgrfinti. Reikalinga sa
vo visuomenės prijautimas 
ir parama. Jei to prijauti
mo dar nėra. reikia jis sū
danti, laužant visuotina 
abejingumą. Entuziastų, be 
abejo, atsiras pačių Ameri
kos lietuviu tarpe. Bet į tą 
darbą turėtu labai veikliai 
įsijungti dabartinė tremti
nių emigracija, kuri turėtu 
ne tik lengviau suprasti už 
davinio .*varbuma, bet ir 
gvviau iis atjausti. Tai ir 
butų viena svarbiųjų užda
vinių sritis, kurioje pastan
gų derinimas ir bendras 
darbas lengviausiai duotųsi 
pasiekiamas.

Aliej US Italijoje
Italijos spauda džiūgau

ja. Po upės slėnyje ten at
rastas aliejus. Cortemag- 
giore vietovėj, vienoje far
moje, kuri kadaise priklau
sė garsiajam italų kompo-.- Dabartin-5 aliejaus ka.
zitonui Giuseppe v el L r į1 . svkios Drie Cortemaggiore 
bar išaugo aliejaus kasyk-i alieiu ~ 4 500 pėdu
los plieno bokštas ii abeju.*. ęilumQs SaR kad 12 000 
jau tryska is žemes geimių. p-dų gilumoje esą ir dau.

Italijoj aliejaus aiaci ^ap ayejaus didžioji
mas buvo didžiausia senc°- ■ J J
cija. Italija yra viena
neturtingiausių šalių žemės

jaus.
Dabartinės

. giau
^en?Tš P° slė™0 dalis dar tebėra 

neištirta.
Beieškant aliejaus Po slė

nyje keliose vietose buvo 
“aptiktos didelės atsargos 

natūralinio gazo. Paprastai 
natūralinis gazas ir aliejus

-.............. a atrandami žemėie kartu,'s kaur. daugjausiaijs Atne- kur yra eazo, ten daugiau-

gelmių turtais. Bent taip 
buvo manoma iki šiolei.) 
Dabar Italija kasmet suvar 
toja iki 5,000.000 tonų alie
jaus ir visą ji turi atsivežti

rikos aliejaus kompanijų.! =1- 
0 tai kainuoja pinigas, už 
aliejų reikia mokėti bran
gius dolerius.

Po slėnio kasyklos, pagal 
šaltesni ekspertų apskaičia
vimą, duos per metus anie 
milioną tonų aliejaus. Tai-

gazo,
iai užtinkamas ir aliejus.

Todėl italai tikisi surasti sa- 
Haiifrian alip.

jaus..
—L. S.

. . . , , , ... L00O b’zd”. Visa tai daug
įoi \ūmam kolchoze, net°b, kainuotu ir užimtu labai 
nuo Maskvos, viena karve, danOP viptn*. Mašinai gi už- 
jau atsivedusi du vers-..»„ kampelio ir jos nerei.

kia šerti.
—Okei, Maik. aš pamis- 

lysiu, ar gali taip būti.

uz
Jis
tai

tai
P o •“Ine

Atctninčs energijos komisijos pirmininkas David Li
lienthal (kairėj) ir tos komisijos buvęs narys Dr. Robert 
Bacher liudija kongresinėj atomų komisijoj apie savo veiki
mą. Kol kas gcnatorius Hirkenlooper dar neįrodė, kart ato
minėj komisijoj yra “neišpasakyta netvarka.”

kaip tapti piliečiu?
Dar turime knygučių, 

‘^aip Tapti Suvienytų Val- 
sV’y Piliečiu?”, kur yra aiš
kiai išguldyti pilietybės Įs
tatymai su reikalingais klau 
simais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreiptis j

“KELEIVIS”
636 Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

--'-’-'na. kad garbė 
priklauso Stalinui.

—Du veršiai, tėve, 
gamtos išdaiga, b°t 
mokslo laimėjimas ir
Stalino garbė. Lietuva pavergta, lietu-

—Ale tas rusk’* saVn. viaj kenčia sovietu jungą, 
kad Amerika vistiek atsili- Paremki tad. lietuvi, auko- 
kusi. ha čia nėra tokio plei- mi« Antraii Lietuvos Gel- 
so, kur žmogus galėtų savo bėjimo Vajų.

Didysis

SAPNININKAS

Su Salemono Gslvs
Gražiais mėlynais viršeliais, 

parankaus formato, daugiau 
kaip 300 puslapių, kuriuose su 
rašyta apie 1.500 visokių sapnų 
Kaina $2, bet “Keleivio” skai
tytojams tik $1.00.

Gaunamas “Keleivio” knygy

ne. “KELEIVIS”
636 Broadway, S. Boston. Mass.

DU DRAUGAI

Mažikė Diana Hnlme ir jos 
šova “Fluffy” ėjo j šuny pa
rodą. šno praizo negavo, bet 
mažoji jo šeimininkė visvien 
sako, kad “Fluffy” yra ge
riausias pasaulio šuva.

Nojaus Arka ir Araratas

Anglas, Egerton Sykes, 
praneša, kad jo sumanymas 

) keliauti i Ararato kalno at- 
) šlaites ieškoti Nojaus Arkos, 
j teks atidėti, nes Turkijos 
i valdžia nedavė jam ir jo 
) draugams leidimo ten ke- 
į liauti. Kodėl turkai uždrau
dė ta ekspediciją, žinių nė
ra. Bet tas anglas sako, kad 
us nėra joks “imperialistų 
šnipas”, kain tai pakartoti
nai skelbė Maskvos “Prav- 
da”, ir jo ruoštoji ekspedi
cija į Ararato kalną neturė
jusi nieko bendra su kokiu 
ten šnipinėjimu.

Ararato kalnas vi a Turki
joj visai arti prie Rusijos 

i sienos. Kain tik bolševikai 
. išgirdo, kad mokslinė eks
pedicija keliaus i Ararato 
kalną, jie tuoj pradėjo šauk
ti, kad anglų “šnipai” ke
liauja ištirti turkų-sovietų 
parubeži... Gal dėlto turkai 
ir nedavė leidimo tai ekspe
dicijai, kad Maskvos rėks
niai neturėtų progos skųstis 
dėl “šnipų” veikimo Rusi
jos pasienyje.

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

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

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

K E
636 E. Broadvvay,

LE1VIS
So. Boston 27, Mas*.
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Vermonto Farmose
Į daryti jį pilnu gaspadorium

Petras Vileišis, Lietuvos ant šio ukio» nes mano su* 
žinomo visuomenininko Jo- Harrisonas nenori čia 
no Vileišio sūnūs ir stam- būt, o aš pats persenas. 
bios visuomenininkės Ele- Kuomet senis man aiški- 
nos Devėnienės brolis, iš ?.° savo P^nus, Ui dienraš- 
Waterbury, Conn., svečiuo- C1,°. reporterka savo budria 
jasi pas mane. Petro žmo- aklm ir girs1“ ausim visk3 
na, Valė, lanko medicinos ^ke ir paišeliu ant popie- 
kursus Vermonto Universi- fiaus v*s braižė. Pabaigę 
tete, dar vieni metai ir tu- karvęs melžt ir Liudas su 
rėsim lietuvaitę daktarę. Ji-Į _ rnsonu .atėjo. Pirmu 
nai įdomaujasi ir apsčiai pa-' ciaiįsun visi buvo nufoto- 
deda išvietintųių veikloj, i g™™?11’ Potam reporterka 
Besišnekučiuojant prisimi-i eme dr«- Kroli P«r šerengą 
niau Petrui, kad ryt ryte at- -
vyksta dvi šeimos, viena jų J.rurlu prisipažinti iš pra- 
apsigyvens arti Burlingtono.! j,zia . baukšciausi, nes kur 
Sutarėm 5-tą vai. ryte, Es- klausiamasis nesusikalba, 
sex Junction, apie 10 mylių ten . zl.nau. atsakymai bus 
nuo čia, stotyje pasitikti tvarkoj, gi čia Liudas pats 
juos lengvai susikalba, o konser

ve ja, nelengva Žaliųjų ,laikraščio1. atst?vė
Kalnų tarpkalnėse atrasti teiraujasi, taiparaliiK zmo 
stotį—Petras pasivėlino irį^as £al atsitikt. Tačiau, 
tik mums išsiskirsčius atra-' d!X' Krolis ne tik geras uki- 
do stotį, gi čia mus jau ne-'j!n^as’ ° ^aip jau jr geras 
radęs atkiūtino mano rašti-; £JP omatas: Jis Jetai taria, 
nėn 7-tą vai. pasirodyt, kad; sąmoningai ir kad jau 
visgi nepamigo, susitarimą; sugrumuhuos atsakymą, tai 
stengėsi pildyt, tik bėda su net ant sirdies dar0Sb

GELBSTI PRIGĖRUSIĄ STIRNĄ

šunys Įvijo Į Pacifiko vandenį vieną *tirna. kuri pri
vargo ir pradėjo skęsti. Pakraščių sargybiniai ją išgelbėjo 
iš vandens ir bando atgaivinti dirbtinio kvėpavmo prietai
sais.

Vermonto farmeriškais ke- Krolis paeina nuo Tau ra
liais, o jų stotys giriose.‘gės, stambaus ūkininko 
Vietoj to susitarėm prie pir-; vienturtis sūnūs, savo tėvo 
mos progos Lietuvos artoje- sodyboj ūkininkavo 7 mė
lius aplankyti sodybose. , tus, užėjus okupacijoms jis 

Iš traukinio išlipo Liu- kovojo lygiai prieš vokiškus

lunas tebeveikia; taip lygiai į juos žmoniškai, tikrai bro- 
ir Stalino propagandos ma-jliškai pasitinka. Nevien reik 
lunas visais garais veikia.: rūpintis juos čia atitraukti. 
Tos dvi giltinės prarijo Lie-'o taip jau čia jiems padėti 
tuvą^ sužalojo jos žmones,* įsikurti ir verbuot į esamas 
likusius sklaido po visą pa- savišalpos ir dar labiau i
šaulį. Komfašistų propa-; apšvietos organizacijas.

das Krolis, 31 m., jo žmo
na Ona, 24 m.„ ir juodvejų 
dukrytė Irena, 2 m. Juos 
sutikti apart manę? atvyko

nacius ir prieš rusiškus ko
munistus ir iš abiejų režimų 
ragavo kalėjimo: buvo nu- 
smerktas Sibirui, bet dėka

gandos mašina užsukta ir 
visu įsiutimu veikia prieš 
Ameriką ir ios žmones— 
prieš mus amerikiečius. Ne
galėdami įkalbėt išvietin-

A. Jenriins.

Pastaba: Praeitame ‘‘Ke 
leivio” nr. paminėtas atei 
vis J. Petkevičius mus in-

senis Fortis Abbot, jo sūnūs! partizanams laimingai buvo 
leitenantas Harrison ir tūlas < išgelbėtas. Jis vra tikras 
valdžios pareigūnas. Atsi- j lietuvis, nepalaužiamos dva- 
rekomendayus ir suėjus į sios patriotas, širdingai myli 
pažintį pasirodė, kad Liu- savo tėvų žemę, savo gimti 
das lengvai vartoja anglų
kalbą, tai nutarėm čia jų 
nevarginti, nes ir taip po il
gos kelionės išvargę, ap
klausinėjimus padarysim ki
tą syk, o mus svečiai tevyks
ta pUSrycių i“ poilsiui.

tiems grįžt i seną gimtini ' ? mu. m
kraštą, į rusų vergiją, tai ^<?rrnuoZa’ \aG pa*!trau- 
bent atkalbinėja nuo vyki- kimas 1S daibo farmoje įvy-

Po keletos dienų nuvy
kom Abbot sodybon aplan
kyti drg. Krolio šeimą, ypač 
patirt, kaip sekasi kurtis 
Lietuvos ukininkaičiui sve
timam krašte. Kartu atvy
ko Mrs. Buttrick, komisiios 
pirmininkė; dienraščio 
“Free Press" korespondentė 
Miss Rounds ir senis Abbot, 
kuris gyvena Burlingtone ir 
eina assesoriaus pareigas 
Howard National Banke. 
Užklausus senį, kaip viskas 
atrodo, kaip mus grinorius?

—Puikus vyras, tik kelios 
dienos, kaip jis čia dirba, o 
jau mano ūkis pakilo keliais 
tūkstančiais dolerių.

—Kaip tas atsitiko, ką 
jis taip urnai padarė?

—Nuvalė kiemą. Krū
vos atmatų, visokių šiukšlių 
ir žagarų draikėsi po akių 
ir tas darė prastą įspūdį. 
Liudas viską prašalino, ūkio 
padargus sudėjo savo vietoj 
ir tą viską jis padarė meke
no neragintas. Sodybos kie-

ni kraštą ir kol gyvas to 
niekad neužmirš. Vermon- 
te atvvkęs kukliai kuria sau 
gyvenimo lizdelį ir džiau
giasi.

Dienraštis “Free Press” 
įdėjo paveikslus ir davė ga
na platų aprašymą savo 
špaltose apie Lietuvą, drg. 

I Krolį ir jo žygius.
o—

įvy
mo į Ameriką, kad vyktų ko Armėno sutikimu ir 
kur į tolimą Australiją, Bra- į kin£al at>i>kaiciu>. To- 
ziliją ir kitur, tik jau ne į Je. Pasakymas, kad ji> _ ne 
Ameriką, nes čia kapitaliz- koJ^ , nesusijęs išdūmė į 
mas jiems nulups gyviems nėra teisingas,
kailius. To pasekmėj mus 7aiP Pat neteisingas yra sa- 
broliai atvyksta netikri, kai kyrnas, kad J1-" da\ęs klai-
kurie net dvasiniai aplam-, din^a? .Z11}ias apie >ave,:T 
dvtj I .ns uzsirases elektrotechm

. įku (ne inžinierių) ir kartu
Bendrai gelbėkim juos. pažymėjęs, kad moka far- 

Mųs spauda labai gerai da- mos darbus. Todėl jokio 
ro, kad naujai atvykusiems klaidinimo nebuvo, 
siunčia savo laikraščius,! —Red.

na geresnį. Tai liberalų ir 
socialistų organizacija, bet 
tas nauja visiems, kas tik nė
ra į i asikaltęs, t. y., netarna- 

i ves fašizmui, nacizmui, ar 
bolševizmui. Garantiją rei
kia darvti penkiose kopijo
se, ant Washingtono DP ko
misijos blankų, ir pasiųsti 
tiesiai IRC į New Yorką. 
Galima siųsti ir BALF’ui, 
bet reikia pažymėti, kad ga
rantijas perduotų Interna
tional Rescue Komitetui.

Siunčiant vienai ar kitai 
organizacijai, butų labai ge
ra. kad sponsorius-kvietėjas 
nepasigailėtų keliolikos do 
lerių aukos, nes visi žino 
me, kad tiek BALF’as, tiek 
International Rescue Com
mittee pasilaiko iš aukų ir 
joms reikia anapus Atlanto 
užlaikyti atstovus, patar
nautojus; taip pat ir šioje 
pusėje, jau laivui atvykus 
reikia ji pasitikti, tremtinio 
reikalus sutvarkyti, kad jis 
sėkmingai pasiektų apsigy 
venimo vietą.

Dar daug musų vargšų 
tremtinių yra, kurie pas 
mus Amerikoje neturi gimi 
nių, nei pažįstamų. Pasi 
stenkime jiems pagelbėti ir 
atsikviesti pas save. Labai 
norėčiau, kad pasinaudotu 
mem p. J. P. patarimais 
Dar sykį perskaitykite “Ke 
leivio” Nr. 25 straipsnį “Dė 
“Garantijų Tremtiniams. 
Pasielkime taip, kad neoa 
darytume antros ar trečios 
garantijas. Patirkime pir 
miausia iš stovyklų pirmi 
ninku, ar tremtinys tikrai 
neturi kvietimų. Man pa 
čiam pasitaikė 3 kviečiami 
kuriems kitų pirmiau buvo 
padarytos garantijos per 
BALF’ą, o aš vėliau pada
riau Der IRC, kur kas vė
liau. ir taip pasitaikė, kad 
tremtinius pakvietė išvažia
vimui IRC ir WCNC. Vadi
nas, vieniems ir kitiems pa
dalyta nereikalingų išlaidų
ir sugaišta nemaža laiko.

Poslapis Penkta*

TARIĄS! APIE KVIEČIŲ PASKIRSTYMĄ

Amerikos žemės ūkio sekretorius Charles Brannan (vi
duryje) tariasi su Edwin McCarthy (kairėj), Australijos 
atstovu, ir F. Sheel Anderson. Anglijos atstovu, apie pa
saulinio kviečiu derliaus paskirstymą. Pasitarimai apie 
kviečius eina Washingtone, juose dalyvauja 22 tautos.

Unijų ir Socialistų 
Memorandumas

PARYŽIUUS (LAIC).— kad butų panaikintos pri- 
Vidurinės ir Rytų Europos verstino darbo ir politi- 
Tarptautinis Socialistų Biu- niams kaliniams stovyklos; 
ras ir Unija Centras įteikė, kad politinė policija, komu- 
memorandurną JAV, Angli-jnistų diktatūros įrankis, bu
jos ir Prancūzijos užsienių tų panaikinta; kad butų 
reikalų ministeriams, posė-■ vykdomi laisvi rinkimai; 
džiavusiems Paryžiuje. Me-;kad visi šie pakeitimai bu- 
morandumas primena di- tų vykdomi tarptautinės ko-
džiosioms valstybėms jų už
sidėtas pareigas, tautoms, 
kurios buvo išlaisvintos iš

misijos priežiūroje.
Tarptautinio Socialistų

Biuro vardu memorandumą
Hitlerio vergijos, būtent: pasirašė Dr. Zivko Topalo- 
kad toms tautoms bus už- vič ir Zigmund Zaremba 
tikrinta nepriklausomybė ir1 (kuris nesenai lankėsi 
demokratinė valdžios for- i Amerikoje ir kalbėjo LietU- 

Memorandume rašo- vių Socialdemokratų Sąjun
gos, Brooklyn, N. Y., kuo
pos pasitarime). Laisvų 
Sindikalistų Tarptautinio 
Centro vardu pasirašė 
Aleksy Skrodzki ir Saša

Laiškas iš Afrikos
BRADFORD, Vt.. Ray- 

mon Roberts sodyboi, atvy
ko Petras Putrius, 39 m., jo 
žmona Jadvyga. 28 m., ir 
iudvejų dukrytė Irena, 6 m. 
Ūkis susideda iš 300 akrų, 
melžiamų karvių tėra 20. 
bet manoma greit turėti iki 
100. Kol kas gyvena kar
tu su šeimininkais, bet prie 
oirmos progos budavos tro
bas, tvartus ir abelnai di
dins ūkį, jei tik čia patiks 
ir apsigyvens Putrių šeima. 
Pagal farmerio aiškinimus, 
planai geri. įsikūrimui nau
jai atvykusiems ateitis nu
matoma šviesi. Kol kas tu
ri vargo su kalba, bet far
merio vaikutis su Putrių 
mergaite veik jau viską su
sikalba ir Putrienei, kaip 
matyt, ilgai netruks pra
mokti.

ABELNAI, šios dvi šei
mas it krautuvės langas nu- mos, Putrių su Kroliais, at
sako biznio vertę. Kaipo ne- , vyko kartu, ir su jais besi- 
judinamo turto apkainuoto- kalbant teko dar kartą pa- 
jas, banko assesorius, gerai tirti, kas dedasi Europoje, 
žinau, kiek pirmiau ir kiek ypatingai išvietintųjų sto- 
šiandien šitas ūkis vertas, vykiose Vokietijoj. Goeb- 
Trumpoj ateity manau Liu- belso nebėra, bet jo propa- 
dą įpareigoti perdėtiniu, pa- gandos ir neapykantos ma

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 

parankaus 4” x 5,z2 formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadvray. So. Boston 27, Mas*.

Kodėl NCWC Atveža 
Daugiau Tremtiniu?

“Keleivio' Nr. 25, “Kas nius. Tokiu budu ir išrodo, 
Mums Rašoma” skyriuje, kad katalikų organizacija 
Tonas Balioni? ir J. P. (“Dėl i atveža daugiausia. Žino- 
Garantrių Tremtiniams”) į ma, negalima peikti iu pas-
dv.oda kvietėjams ir kvietė-,tangu, bet iau didžiuotis, 
jų tremtiniams naudingu pai atrodo, nei šis, nei tas. 
tarimų. Aš čia noriu tik pa- Inteligentus, ir ne inteli- 
stebėti kodėl National Cath- gen tus tremtinius, geriausia 

e . Conference atsikviesti per International 
(NCwC) skelbiasi, kad per Rescue Committee, Ine., 103 
jų tarpmmkyste daugiausia Park Ave.. New York 17, N. 
atvežama tremtinių. Kai tik! Y. Greičiau per ją atva- 
“P’auge. ar “Darbininke” j žiuoja ir patarnavimą gau-
skelbiami sąrašai, tai jie ----------------------------- -—
uojau ir gėrisi: esą, IRC ar

kita tarpininkaujanti orga
nizacija aprūpino tik vieną 
kitą. o NCWC šimtus.

Aš savo vardu pasikvie
čiau keletą desėtkų tremti-! 
nių ir nemaža šeimų. Iš pat 
pradžių. 1048 m., dar prieš 
priėmimą DP biliaus ir iau! 
ji priėmus, visas garantijas! 
siunčiau per BALF’ą. Įva-i 
žiavimas ėio labai lėtai. Tai! 
kad tremtinių įvažiavimą 
paskubinti, visus kvietimus 
paantrinau per DP komisi-i 
ją Wasbingtone. Kai ku-l 
riuos, kai nujaučiau jų nu-' 
sisiatvmus. kviečiau per tar-! 
rininkvste IRC (pirmiau bu-: 
vo IRRC). Ar žinote, kasĮ 
atsitiko anoie pusėje. Vo-' 
kieti jo:e? Kai tik BALF’o j 
ar katalikų NCWC atstovai) 
pastebėjo, kad tremtiniai 
ruošiami išleisti i Ameriką? 
atsidūrę jau paskutinėje 
pereinamoje vietoje, tai ka
talikų atstovai kuogreičiau- 
sia prisega jiems NCWC žy
mes. Vienas kitas atvažia
vo net su dviem žvmėm: 
nuo IRC ir nuo NCWC. O 
jau New Yorke ar Bostone, 
tai NCWC agentai visada 
pirmieji pasigriebia tremti-

NAUJAS SENATORIUS

John Foster Ihilles. republi- 
knnų partijos patarėjas už
sienių politikos klausimais, 
paskirtas eiti senatoriaus 
pareigas į vieta pasitrauku
sio šen. IVagnerio. JĮ pasky
rė Nes Yorko gubernatorius 
iki rinkimų.

“Keleivio” skaitytojas 
drg. M. Shlikis iš Hender- 
sonville,, Pa., mums pri
siuntė savo giminaičio laiš
ką iš prancūzų svetimtau
čių legijono Afrikoje. Laiš
ke rašo:

Mylimas dėde! Po ilgos 
pertraukos ir vėl rašau lais
vą. Jūsų laišką, rašytą ko
vo 19 d. su įdėta dovanėle 
gavau ir nuoširdžiai dėko
ju. .

Greitai jau Velykos. Pas 
mus Lietuvoje tai būdavo 
didelė pavasario šventė, 
saulutė sugrįždavo į mušti 
žemę. Būdavau visada lai
mingas sulaukęs tų švenčių. 
Bet geriau neprisiminti, šir
dį skauda. Geriausia už
miršti, užmiršti praeitį, nes 
kas prabėgo, nabesugrį 
daugiau. .

Dabar sėdžiu kavinėj 
prie stiklo arabiškos kavos 
klausausi radio ir kažko 
dėl ateina į galvą dar Lie
tuvoje girdėtos ar skaitytos 
vieno poeto eilės:
Juoda kava, pilkų veidų 

dar keletas,
Ir dirbtinį linksmumą rodo 

džazas,
Mano širdis nuvargusi, nu- 

alusi,
Tartum ledais sukaustytas 

Kaukazas.”
Ir tikrai mano širdis lyg 

ledas. Kaip norėčiau da
bar būti ten pas tave toj 
Pennsylvanijoj ir sveikinti 
jus su šventomis Velyko
mis. ...

Jūsų
Br. Šlikis,

Bedeau, Alžyre.

ma. 
ma:

“Sovietų globai pavesto
se teritorijose, pagrindinės 
pilietinės ir poiltinės teisės 
yra paneigtos: visos nepri
klausomos politinės parti
jos, jų tarpe darbininkų ir 
valstiečių, vra uždraustas; 
profesinės sąjungos, darbi
ninkų ir valstiečių koopera
tyvai visiškai nustojo nepri
klausomumo ir yra perdirb
ti į diktatūros įrankius, tar
naujančius tam. kad padidi
nus darbininko išnaudoji
mą ir atėmus iš valstiečio jo ■ 
darbo vaisius. Rinkimai yra 
sufalsifikuoti.”

Volman. Abidvi organiza
cijos pažymėjo atstovaujan
čios socialistines partijas ir 
profsąjungas Bulgarijoje, 
Estijoje, Jugoslavijoje, Lie
tuvoje, Latvijoje, Lenkijo
je, Rumunioje ir Vengrijo- 
ja !

JUOKAI
Pabauda Mirusiam Nariui

J Štai ištrauka iš vieno lie- 
Raste pažymima, kad so !įuvj^ klubo konstitucijos:

“Jei narys bus neužsimo
kėjęs savo mėnesinių duok
lių per 6 mėnesius ir numi
ręs paimtų posmertinę, tai

vietų okupacines armnos 
daliniai įvairiopai apiplėšia 
kraštą ir neboja tarptauti
nių nuostatu. Toksai elge
sys sukėlė “didžiausio Įtem-' pabauda toks bus išbrau- 
pimo ir nepasitenkinimo i ktas klubo; bet jei jis no- 
nuotaiką liaudies masėse. ,gS naujo įsirašyti, tai po 
ir tas savo ruožtu neleidžia p, mėnesiu turi paduoti nau- 
“atsteigti pastovią taiką 
tiek viduje, tiek išorėje.”

ją aplikaciją ir pristatyti 
nuo daktaro paliudymą,

Mamorandumas reikalau-j kad jis yra pilnai sveikas, 
ja, kad sovietu kariuomenė!
apleistų svetimus kraštus: 
kad bolševikų primestos

Gailestingumo jausmas 
yra kilnus, paaukok dienos

“valdžios”4 butų pakeistos ; uždarbį vargan patekusiem 
laikinomis koalicijomis, at- lietuviams! Aukas siųskite: 
stovauiančiomis “visas d e- United Lithuanian Relief
mokratines pajėgas”; kad 
butų atsteigtos politinės las- 
vės ir profsąjungų laisvė:

Fund of America,
105 Grand st.,

Brooklyn 11, N. Y.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 

į skyriai.

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENE

Kaip Pailginti Gyvenimą
Visi mes norim būt sveiki (gydytojų ir chirurgų) svei- 

ir ilgai gyventi. Jei pasi- Ratai ištirti. McCall’s žur- 
taiko susirgti, tuoj šaukia- nalas nesenai paskelbė tos 
mės gy dytoją. Susirgti žmo-1 komisijos raportų, ir štai 
gui tenka ne sykį. Tūli iš.kas pasirodo:
mus serga gana dažnai ir vis į Daugiau kaip trečdalis 
pasveiksta. Bet sykį vistiek1 gydytojų ir chirurgų yra 
reikia numirti. 1 perdaug nutukę ir sveria

Kili ligonis pasveiksta, tai , daug daugiau, negu jie tu-j 
sakom, kad pagelbėjo gydy- retų, kad butų sveiki ir ga-: 
tojas, arba jo nurodyti vais- iėti ilgiau gyventi. Dėl per-i 
tai. Bet kai ligonis numirs-1 didelio savo sunkumo, dau-į 
ta, tai sakom, kad “nuo mir- gelis jų turi kraujo slėgimą 
ties nėra vaistą,” arba, “nuo ir silpną širdi. Yra ir to- 
mirties nėra daktaro.” kiu, kuriems labai reikalin-

1‘Lt.LERlS LIUDIJA PRIEŠ UNIJAS

Pagar^ėjęs uniją ir visokią pažangesniu idėją prieši
ninką-. žurnalistas Pegler. liudija atstovą rūmą vienoje 
komisijoje apie rakeiieritts ir sukčius unijose. Jis atsivedė 
į komisiją ir \ ieną liudninkę. .Mrs. Helen Kuiesha. kuri sa
ko-: nukentėjo dėl "Duhinskio labdary biu.“ nes turėjusi 
prievarta mokėti dienos uždarbį žydamą šelpti.

žuvį. Įberk druskos, pipi
rų, currv miltelių ir pašutink 
ant pečiaus iki žuvis pa
ltais (apie 10 minučių). Ta
da sudėk viską t kaserolę, 
užkaisk pečių ir nustatyk 
ant vidutinio karščio (apie 
350 laipsnių).

Dabar ištirpink kitus du 
šaukštus sviesto ar marga
rino toj pačioj keptuvųj kur 
žuvis kepė, sudėk miltus, 
pieną, išmaišyk ir pavirinti 
lėtai iki sutirštės. Užpilk 
viską ant žuvies kaserolėj, 
ajnlėstvk sulaikytum tomei- 
tėm, žaliuoju pipiru, šmo- 
čiukais sviesto ar margari
no, ir pakepink pečiuje 20 
minučių.

'Keleivio’ Knygos
Atsiminimai ir Minkyt,

parašė buvęs IJetuvoa prizedentasl 
Pr. Kazys Orinius. Šioje knygoje telpa daugybe nau-

Tai yia .-tora, puslapių knyga,Į jų, labai gražių ir juokingų inonolo- 
ku rioje buvęs Lietuvos prezidentas I <ų ir deklamacijų. \ isokios teinos: 
ia.-o apie lietuvių tautinį atbudimų,, darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa- tautiškos, humoristiškos ir laisvai,m- 
(gtsakoja daug linksnių ir įdomių niškos. Visos skambios, visos geros, 
nuotykiu is .-avo patyrimų. Tą kny- Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
gų visi lietuviai turėtų perskaityti? baliams, koncertams ir t.t. Antra 
Kaina ........................................... $2.001 pagerinta laika. Kaina .......... 25c

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

Dar galima gauti “Keleivio” DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Kalendnriii 1M1M melams lr kitos fonės. Daugiau juokų, ne-KdientK.rlU įyiy metams gu Amerikoj munšaino. Šioje kny-

Tai yra t>0 puslapių knyga su įvai- goję telpa net 72 "Džian Bambu* 
riais straipsniais ir žiniomis, kurios | spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
visiems ir visada yra naudingos. į moristiški straipsniukai ir juokai.
Kaina ................................... 5o centų! Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJATIKRA TElSYBfi APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

ateję
kas mirti. O jeigu taip. tai 
aišku, kad ligonis pasveiktų 
ir be daktaro. Paprastai 
taip būna, nors yra ir tokių 
ligų, kurios be gvdymo ne-

mus, savo akims nebetin
kamus. Dar kiti turi užsi- SODAI ŽYDI.
senėjusių nosies ir pūslės li- j»ėga die:. < -ka ;srao upėm, 
gų. Vienas chirurgas, kylu Eina ska.mus laukais, 
specialistas, nežinojo kad! Balti sodai \č:uj supas; 

praeis. Tokias ligas gvdy- P318 tun ky lą. Taip pat ke- , sodai -žy,h : mm.raus. 
mas palengvina 'arba ’’ nus,ei s,““"al,s‘a'su
trumpina, ir ligonis greičiau 
pasveiksta.

Vienu žodžiu, vra ligų, 
kurios praeina ir be gydyto
jo, bet yra ir tokių, kurios

li pūslės specialistai nežino
jo, kad patys turi pūslėse Eitum kelią. . / 
suakmenėjusių medžiagų. :jeiakm> - •

Išparodžiusi, kad net pa- Obvi' 
tys daktarai nepaiso savo 
sveikatos ir dažnai numirš-

< '.imto keli

t ilgą. 
širdy’.

•j miiya

gojo Keidės ir nenukreipė 
jos nuo to tako. kuris vedė 
ją į baisią mirtį? Aš lauksiu 
atsakymo.—Motina.”

KAS REIKIA ŽINOTI 
PERKANT PAGAL

VIUS.

be gydytojo pagalbos riša-[ta “pirma laiko,” šita gvdv- 
da nuvarys ligonį į kapus. J tojų ir chirurgų komisija 
O kadanri mes negalime ži-! duoda patarimų, kas reikia 
noti, kaip kuri liga pasi-j daryti ir ko nereikia, kad
baigs, tai visada patartina 
jieąkoti daktaro patarimo.

Bet jeigu daktarai žino 
kaip (išgydomas) ligas pa
lengvinti, sutrumpinti, arba 
ir visai nuo jų apsisaugoti, 
tai kodėl iie patys serga 
kaip ir visi kiti?

Žydi vyšnios, žydi -odai 
Seklytėlės palangiais.
O tos dien -. tokios godžios. 
Neša dulke- pakeliais.

prailginti savo gyvenimą. Ji;S>ko: N - ! žydi soda,, z.—
i \ ė.ja: drasko lap

“Dabokit savo svorį. Me-! Tolyn žiūrim 
dicinos vyrai vra tos nuo-[Kur kelelis į 
monus, kad 15 ar 20 svaru 
daugiau negu reikia labai 
apsunkina širdies darbą ir 
žmogui senstant ji eina vis

Sius.
naklvde.

Atsakymas vra toks. kad i aiirmvn ;»• «iinnvn 
f ak.arai yra tokie pat zmo-: procentu nereikalingo svo- 
nės, kaip ir mes risi. Visi ,™ gali sutrumpinti jusu 
mes norim būt sveiki ir ilgai amžių vienu penktadaliu.
gyventi, tačiau tas noras 
noru ir pasilieka. Mes nie
ko nedarom, kad nuo ligų 
apsisaugoti ir savo gyveni
mą kaip galima prailginti..
Nedarom nieko, iki nepa-ižmonių turi širdies ir susi- 
juntam, kad jau atėjo pavo-į jusiu su ja organų ligų visai 
jus. Taip pat vra ir su dak-Į to nežinodami, 
tavais. Nors jie žino, kaip 
reikia sveikatą saugot, ir ki-

Be to, perdidelis svoris su
mažina žmogaus judrumą.

“Kartas nuo karto patik- 
rinkit savo širdį. Daugelis

Žydi vyšnia- ant 
Žydi ievos paupiais.
Nors ir klupdo mus ant kelių. 
Žinom, audros to? praeis,

B. G-nas

•'lėliu.

KUR BUVO DIEVAS?

turbut

Daleiskime, kad jums ten
ka pirktis naujų pagalvių 
(paduškų); ar jus žinote, 
kaip atskirti gerą pagalvį 
nuo prasto? Retai kas tatai 
žino. Taigi nebus pro šalį 
keletą žodžių apie tai pasa
kyti.

Geras pagalvis visada yra 
lengvas. Jį reikia pakilnoti, 
pavartyti ir paspaudyt. Jei
gu pagalvis lengvas, plunks
nos liuosos, tai pagalvis bus 
neblogas. Bet jeigu jis sun
kus, plunksnos sukritusios 
gumulais, tai jau tokio ge
riau nepirkit.

Prie gerų pagalvių visuo
met būna “leibeliai”. ku
riuose pasakyta, iš kokių 
plunksnų pagalvis yra pa

kai p darytas ir kokia firma jį yra

tytojų. Jurgis Klimas, pri 
“Saugokitės galimų vėžio į siuntė iškarpą iš Rocheste 

ženklų. Atsiradęs kur nors rio “Democrat and Republi 
guzas ar kitoks sukietėii

Musų skaitytojai 
nebus dar užmušę, 
prieš Velykas Caiifomijoj padariusi. Vandens paukš- 
maža T*e‘Xa^^ i čių plunksnos yra geriau- 
sulinį ir prigėrė. sios. Jos ilgiau dėvisi irsma-j

Dabar viena- musų skai- giau ant jų gulėt. Reikia ta-

tiems duoda patarimus, ta
čiau nieko nedaro, kad an-__  . ... ...
saugotu savo sveikatą. Yra f3!1 .but,v?2'° 
daktaru, kurie perdaip ee- Gydytojai bei chirurgai 
ria. perdaug ruko ir kito-?.Ian(1,en W 2*,n01- >»..*!»

i ligą pažinti ir, kol ji neišsi-
vo sveikatą naikina. Todėl ke,’°jus’ Pažalinti P* 

jie apserga—apserga ir

kiais blogais papročiais sa

n
dažnai numiršta pirma lai 
ko.

College of Physicians 
and Surgeons nesenai pa-

can.” kur tūla Motina rašo: 
"Pakalbėkim apie mažu- 

chirurgai tės Keities mirti apleistam 
šuliny ties San Marino. Cal. 
kurios tėvai ir milionai kitų 
žmonių meldė-; ir prašė

„»z • i , • i- Dievo, kad ji butu atrastaKreipkit daugiau deme- gyva. Kaip ži baisu'atsitiki-

čiau žiūrėti, kad pagalvis 
butų pakankamai storas, 
kad turėtų pakankamai 
plunksnų.

VALGIAI

šio į maista. Pagyvenusio 
žmogaus viduriai negali taip 
lengvai bet ką suvirškinti, 
kaip jauno. Senstantieji

mą aiškina kunigai, kad 
Dievas neišklausė

Gardus Makaronai
Keturiems žmonėms pa

valgyt imama šitokia pro-

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 

Arba komunistų diktatūra faktų j draugijos formos ir kode1 turės l.u- 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Kusi- j t* Pake,i>ta:' kapitalizmas. Kaina — 
jų. Visiems kyla klausimas kodeL NIHII IČTAI
Rusija nesusiatria su kitomis valsty-

Ryžiai Kinietišku Budu
įdėk į puodą puoduką ry

žių, šaukštuką druskos ir 
užpilk dviem puodukais šal
to vandens. Uždenk akli
nai ir užkaisk ant didelės 
ugnies iki užvirs. Kai už
virs, ugnį sumažink kiek tik 
galima ir tegul taip pašun- 
ta 14 minučių. Per tą laiką 
ryžiai bus sugėrę visą van
denį ir bus jau minkšti. Nu
imk nuo puodo dangti, kad 
išeitu garai. Ryžiai bus 
liuosi, nesilupę. ir šitaip 
juos verdant lieka juose vi
sas maistingumas.

Ryžiai gerai tinka prie 
vištienos, nors galima juos 
duoti ir prie kitokios mėsos 
kaip priedą. Kad butu gar
desnį, galima uždaryti juos 
trupučiu sviesto.

Atšaldytus ryžius galima 
apibarstyti cukrum, apdul
kinti cinamonu, užpilti pie
nu ir valgyti kai ppudingą.

Aukštesni Mokslą Baigusios 
Lietuvaitės

“Vienybės” pranešimu. 
Alina Paiaujvtė baigė Co- 
lumbijos Universitetą (Ne\v 
Yorke) su Master of Arts 
laipsniu.

Alina yra D-ro .Juozo ir 
Emilijos Pajaujų duktė. Pa
jaujai atvyko Amerikon 
prieš porą metų. kaip trem
tiniai. Jų duktė buvo jau 
studijavusi Kauno Universi
tete ir paskui Tiubingeno 
Universitete. Vokietijos.

Fittsburghe Ona Virbic- 
kaitė baigė Carnegie Tech
nologijos Institutą. .Ji yra 
pakviesta į Pennsylvania 
State College mokvtojauti.

Worcesteryje Birutė P. 
Mancevičiutė baigė Clark 
Universitetą.

Bridgeporte. Conn., Biru
tė E. Sapiegaitė baigė Fus- 
sell State Kolegiją. Dabar 
ji atostogauja Cape Cod'e, 
Massachusetts paįuiy. At
einančiam rudeniui jai yra 
prižadėta mokytojos 'keta 
V i rgi nijos va lst i j o j.

beini- ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun

yra demokratija, kokie darbininkų • k(ai scenoj perstatoma- veikalas. Is 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų viso reikalaujamos 2» ypatos. 25c 
pragyventi? Dabar rusai sako kad
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.
Rusai dabar Lietu vų valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusijų tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus 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.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININ KAS.’

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina ___  $1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Pievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus

Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai-; įdarbino musų bočiai? Kokias ziny- 
gio žmogus silpsta . Ir delko vienas t;jas buvo įsteigę? Kode! žmonės 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas! priėjo krikščionvbės ga.ivn-7 \ u
mažiau? Pe.ko žmogui įeiki* cuk-, tuos klausimus' galėsi atsakvti pa 
raus, druskos ir kitų panašių daly- skaitęs šią knygų. Tai dideli 
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si-, n)ato 2?1 puslapio knyga. .. 
tuos klausimus suprasi tiktai w sios
knygutės. Parašė Or. G-mus. Jos; SIELOS BAISAI 
kaina tik ....................................... 16c, Pražios eilės ir dainos. Čia

.•lio for- 
$I.W

ir (lamos. Čia ya 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautų, apie šeimyna ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valanda-. Di
delio formato, 223 puslapiu knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir d.ii- 

................. .. $1.90

KUNIGŲ CELIBATAS 
ši knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir uoriškas dvasiš
ki jos nupuolimas, šių knygą turėtų nų. Kaina 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas’ 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų. SArTM3UI\lkA?> 
moterys, dukterys ir mylimosios ne-i Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
papuftų į tokią kunigų globą. Para-j su Salemono galva. Išai-kinli vnokie 
šė kun. Geo. lownsend Pox, D. D., sapnai visokiais atsitikimui.. Virš 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia 360 puslapių knyga. Kaina .. $1.00 
Kaina ............................................. 25c ‘

JUOZAS STALINAS
ŽEMAITES RAbTAI j Arba> kaip Kaukazo Razbaininkas

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie- pasidarė Rusijos diktatui i uni. Kaip 
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar! jis įgijo valdžių ir pasalino -avo l.u- 
žinote, kad ji buvo paprasta kai-. vusius draugus, laibai įdomi knyga, 
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, i Kaina................................................. 25c
gyveno ukvje ir augino vaikus, kaip >- > - • *’ •*. . a- — ..  f . IZATkn A. X K.? tZ 1 t TtuKstanciai ir miuonai Kirų moterų, hulidl as rwc<iii\iv 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. » nirviv 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, *
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet Laisvamanis čia pasako, kodėl jis

Pilna argumentų, l u- 
26e

aite pastebėjo daug dalykų, ku- . negali tikėti. Pili 
kiti nepastebėjo, ir gražiai juos rių nesumuš joks jėzuitą-.

LIETUVIŲ KALBOS

Žemaitė
rių . . _
aprašė. 2emaitė yra daug raštų 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis" parduoda jos raštus parašy- GRAMATIKA 
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi , , .>
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- n AR1,'.ri,ios.
-e raštuose ji gražiai aprašo, gra- kai ••e^visan jaunu.-.,, „..r,
žiai pajuokia ir gražiai pagiri mu- “““T31 ,s.mo.kt', G v 1
sų gyvenimo būdą ir musų pa pro- ° Girnas irgi dažna, nori pagduit
čius. Knygoje yra paveikslas sUgar- Jta"t!sks» l,ftLuv“J k*‘
sios rašytojos parašu, taipgi paveik- Pramatika yra -m anų u-
šiai vaikų prieglaudų, kuriis 2e-1 kVr n 1 i^?' • "
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- okį.'- 1 " ^»yca. ,.i yaJ.
las Žemaitės kartu su Andrium Bu- , aina UK ..................................
lota ir Al. Bulotiene. Buiotus žiau- LYTIŠKOS LIGOS
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- , . . . _
-o. Tai didelė knyga, 128 puslapių, r >kaiP, "u? į“ aPy<a'J~o»i. Parade 
su garsiais raštais ir retais paveiks- . " e- ^*atuiaitis. Antra, p rznn.ta 
lais. Kaina ................................... 50c ir papildyta laida. Kaina .... 25c
PAPARČIO ŽIEDAS TAVO KELIAS J

Ir keturios kitos apysakos: I SOCIALIZMĄ,
Neužsitikintis Vyra; <2» Žydinti Gi- parašė L. Blumas. Trumpa- ir aiš-
ria; (3) Klaida; (4» Korekta. Jose kus socializmo aiŠKinima-........... 25c.
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki ...-., ,
į visokios prietarus, burtus ir tt. 15c KAIP 5ENOY ES ŽMONĖS 

PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?
Labai įdomus senovės Filosofų <ia- 

i leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas daugelį autorių parašė Iksas. Antra 

ai kitas žodis lietuviškai vadinasi, knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo- 
Mes kasdien girdime daug angliškų kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip ~
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas gęras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
.šmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 406 puslapių kny
ga. su ištarimų nurodymais. $3.00 
KURGI VISA TAI NYKSTA?

ANGLISKAI-LIETUVISKAS
ŽODYNAS

lietuviams.

visų tų porcija:
Pusę svaro makaronų 
Pusę puoduko virintos mėsos 
2 šankiai šveisto
•1 skliautelės bekono 
12 alyvų (be kauiukų)
Pusė puoduko pieno 
Skardinė tomato soup 
Pusė puoduko duonos trupi-ių 
Pusė puoduko tarkuoto sūrio

maldų? Tikintieji sako, kad
be Die.o žinios nei žvirblis
nepražūsta. Tai kodėl Jis
nieko nepadarė šitame atsi-

... . ... i-, tikime, kuriuo buvo taip la-sunkiai suvirškinamų daik- bai 5Vsjrupįnę mįH<>nai įmo.
nių? ....Jeigu .lis saugoja 

“Taip pat stebėkit ir savo; žvirblius, kodėl -Jis neapsau 
dvasios nuotaika. Žmogaus1

skyrė komisiją savo nariui žmonės neprivalo persun 
kiai dirbti, nei perdaug val
gyt. ypač neprivalo val°vt

Graži leidukė Elizabeth Tay- 
l«r atrodo gražiai dargi &unį 
mazgodama, šuo betgi atrodo 
liūdnas, visas išmuilintas ir 
šepečiu trinamas . . .

dvasios nuotaika erai i būt 
taip svarbi, kaip ir fiziniai 
simptomai. Kaip vyrai, taio 
ir moterys privalo suprasti, 
kad einant senyn neeralima 
sunkiai dirbti arba žaisti 
nenuskriaudžiant savo svei
katos. Bet reikia kartu ži
noti. kad staigu- ir visiškas 
pasitraukimas iš įprastos 
veiklos ar užsiėmimo gali 
būt taip pat pavojingas. 
Mirtingumas tara biznierių, 
profesionalu ir politikų, ku
rie pasitraukia iš savo nar
ei*™, yra labai didelis. Stai
gi ir visiška permaina, dva
sinio bei politinio darbo sto
ka, nuobodumas, pakerta 
gyvenimo siūlą.”

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

UK.l ra nr. i

šita mergaitė. M ar t ha 
Braun, gavo pirmą praizą už 
savo gražią figūrą Alexand- 
ria Bay, N. Y., varžytinėse.

Užkaisk makaronus van
deny su druska. Iki jie iš
virs, sutrink arba smulkiai 
ukapok mėsą ir paspirgink 

ją ant sviesto. Atskirai pa- 
-pirgink bekoną, kad pa
prastų, ir sutrink ji Su- 
raikvk alyvas. Sumaišyk to- 
meičių sunką su pienu, su
dėk mėsą, alyvas ir bekoną. 
Visą šitą mišinį sudėk į nu
sunktus makaronus ir su- 
versk višką į kaserolę, nir 
ma ištepus ją sviestu. Pa 
barstvk duonos ir sūrio tru
piniais ir pakepink pečiuje 
2t) minučių.

Šutiny* ii Žuvies
Proporcija šešiems žmo

nėms.
« gabalai žuvies*
1 svogūnas
4 šaukštai sviesto
Druskos ir pipirų 
šaukštukas curry p»w«ierw»
2 šaukštai miltų.
Pusė puoduko pieno
2 tomeitės

Ištirpink du šaukštu svies
to ar margarino, įdėk suka
potą svogūną. įpdk pusę 
puoduko balto vyno, sudėk

MALONUS LIETUS

Pn ilgą kaitrą pagaliau pali
jo. Paveiksle matyti, kad net 
jaunos mergiotės to laukto 
lietaus nebijo ir tik prisiden
gė lietsargiais.

Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... li»c
SOCIALIZMAS IR RELKHJA

I.abai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistai. Pa
rašė E. Vandervelde, vert.- Yardu-
nas. Kaina ................................... joe
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia, l.iau-
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos i kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 

žmonės kuria per amžius? šį intri-; daugelį iš gyvenimu patyrimų para-
guojantį politiškai-ekonomišką klau-' šė K- Stiklelis. Kama .......... ...  25c
simą aiškina garsusis Vokietijos so-1 eleivis.” 636 BroacIwav cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- „ »roauway,
sky. Kaina ................................... 10c 5o. Boston 27. Mass.

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivį.1 
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

Keleivis
636 C. Broadvray, So. Boatoo 27, Mate.
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Graikijos Vyriausybė Italijos Fašistai
Naują Graikijos vynau-; Romoje praeitą savaitę 

sybę sudarė Aleksandras; tris dienas posėdžiavo 609 
Diomedes, nepartinis poli- delegatai Italijos “sociali- 
tikas. I jo kabinetą Įėjo 12, nio judėjimo,” kuris sie- 
liaudies partijos atstovų, 10 kia atgaivinti Italijoj Mus- 
liberalų, du vienybės parti- solinio “korporacijų valsty- 
jos ir du nepartiniai. Pra- bę.” Neofašistai turi Itali- 
eitos savaitės gale parla- , jos parlamente 5 atstovus, 
mtntas vyriausybę patvirti- bet jie giriasi, kad jų Įtaka 
no 199 balsais prieš 72. visame krašte auga.

Kaitros Portugalijoj

Portugalijoj siaučia dide
li karščiai ir audros. Tem- 
joęratura vietomis pasiekė i gresą ir iškėlė griežtą rei- 
146 laipsnių. Kilusiose aud- kalavima, kad ateinančių 
rose ir potvyniuose praeitą metų rinkimuose balsavi- 
savaitę Portugalijoj žuvo mas butų slaptas, o balsų 
20 žmonių. Bažnyčiose ren-j skaitymas viešas, dalyvau- 
giamos pamaldos, kad oras j jant ir opozicinės demokra- 
nusistovėtų ir liautųsi pik- tų partijos atstovams. Da
tos audros. bar, ta partija sako, balsa

vimai Turkijoj yra vieši, o 
balsų skaitymas slaptas, da
lyvaujant tiktai valdžios 
partijos pareigūnams.

Turkijos Partijos

Turkijos demokratu par
tija laikė savo metini kon-

NE VISIEMS BUTŲ TRŪKSTA

Velšių gvardijos kareivis Londone saugo namus, ku
riuos apsigyvena princesė Elizaebth su savo vyru ir Įpė
diniu. Princesės butas yra žinomas kaipo Clarence House.

| pradėtų dirbti, 
garba

Su aukšta pa

K. Pauplis,
Hudson,

Kuzas. Mateušas. 
Mažeikienė ir jos sesuo 

Stoncelytės, Petronėlė ir 
Mass.' rija.

Milkevičius. Juozas ir

Australija Valosi

Policija Sydnev mieste 
padarė kratą Australijos 
komunistų partijos centre. 
Policija ieškojo mainierių 
unijos pinigų, kurie esą lai
komi komunistų globoje. 
Komunistų vedami mainie- 
riai iššaukė kasyklų streiką 
prieš teismo sprendimą. 
Dėl didelių šalčių jaučiasi 
anglių trukumas namams 
šildyti. Komunistų centre 
policija paėmė daug viso-

Pasienio Incidentas

Praeitą savaitę vienas 
amerikiečių karininkas ne
toli Coburgo Vokietijoj nu
šovė vieną rusų kareivį. In
cidentas kilo todėl, kad ru
sai pradėjo šaudyti i pasie
nyje stovinčius amerikie
čius. Karininkas Wm. C. 
Linderose paleido šuvj iš

Skaitytojų Balsai
Gerbiamieji! Prieš kiek 

laiko pasiunčiau Tamstoms 
pinigus už dvi prenumera
tas, būtent už mano ir už

ir busi greitesnis, ba važiuo
tas. Atsiunčiu 12 dolerių, 
šeši už mano pranumeratą 
ir šeši už Mary Rimgaila.

kiu dokumentų, bet pinigų šautuvo ir nudėjo vieną
nerado. rusa.

Kinų Komunistai

Kinų komunistų partija 
Šanchajaus mieste buvo su
ėmusi Amerikos vice-kon- 
sulą tame mieste. Policija 
konsulą smarkiai primušė ir 
kaltino, kad jis nesilaikęs 
patvarkymų dėl važiavimo
automobiliais. A » Irn iii c 1 1 n. •%

Kinija Vėl Prašo

Kinijos nacionalinė vy
riausybė vėl kreipėsi Į Ame
riką prašydama paramos 
jos kovoje prieš Įsigalinčius 
komunistus. Kantono vy
riausybė sako, kad užleidus 
komunistams visą Kiniją, 
tretysis pasaulinis karas pa-
sidarvs neišvengiamas. Ki-į protestavo prieš diplomato 
nijos vadai sako, kad jie areštą ir šeštadienį komu- 
dabar mokėtų Amerikos pa- nistai areštuotą vice-konsu- 
galbą tikslingiau sunaudoti, lą paleido.

Jt OS VISI KELEIVIAI GIRIA

Vienas keleivinis orlaivis su 62 keleiviais virš Atlanto 
vandenyno užsidegė. Pilotas greit pasuko orlaivi Į Airiją 
ir saugiai nusileido Shannon aerodrome. Vigi keleiv iai gi
ria pilotą kapitoną H. G. Gulbrensen (karėj) ir orlaivio tar
nautoją Ronita Cramer (dešinėj) už jų sumanumą ir šal
takraujiškumą nelaimės valandoje.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,066.06.
Savo nariams ligoje pašalpų ir ix>mirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $->.000,000.00. ___
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00. \
Liroje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Sm.W«nijimo nariu ir prira»,k aarn ««"»>» "»- 
rius. Kreipkis pas vietinę kuopę ari* | Centrę artre- 
su oda mas:

LITHUANIAN ALLIANCEOF AMERICA 
307 W. 30tb Sb, V

Salys (Zeiss), Kari.
Simonavičienė - B u g n y t ė. 

Vale- Pranciška, iš Akmenės. MMa- 
jžeikių apskr.

Staknis, Roman, gyvenęs Lie
tuvoje..

Tenikaitis, Jonas, iš Dapkiš- 
kių km.. Tauragės apskr.

Vitkus, Stephen, gimęs Kre
tingos apskr. Lankėsi Lietu
voje ir vėl grižo Amerikon.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti j: 
Consulate General of Lithuania 

41 West S2nd Street 
New York 21, N. -Y-

abi

Kazv
Gerbiamas redaktoriau! Pri-'ir sesuo Katerina. iš Sabalenų

siunčiu tamstoms čekį $7. bus 
už dvi prenumeratas, mano ir 
drg. A. Mickausko. Bayonne. 
N. J., o vienas doleris tebus 
seniui ant tabako. Senis tai 
mano geras pažįstamas dar iš 
Lietuvos laikų, kur po 1905 me
tų pradėjau dar jaunas būda
mas ‘‘Keleivį’* skaityti. Su 
aukšta pagarba

Paul Y akas. 
Philadelphia, Pa.

km., Pakuonio vaisė., Marijam
polės apskr.

Palskys, Ralys, iš Taduuskių 
km... Svėdasų vaisė.. Rokiškio 
apskr.

Pilypas, Stasys, iš Dapkiškių 
km., Tauragės apskr.

Pocius, Jonas, mokytojas.
Amerikos lietuvis, gyvenęs 
Lietuvoje. »

Raškeviėius, Jurgis, iš Da- 
minoko km., šipliškių vaisė.,
Suvalkų apskr.

Rimkus, Jonas, mokytojas. P»«ęškau gyvenimu, draugės, doros 
I moteriškes, tarp 45 ir 50 metų affl- Amerikos lietuvis, gyvenęs Lie- žiaus. Aš esu pasiturintis, doras, 55 

metų amžiaus žmogus. Prašau rašy
ti man šiuo adresu: (27)

APSIVEUIMAI

Mrs. M. Belskis Rockforde. j Nepamiršk, senas generole 
Dabar gavau naują “Kelei-! ateiti. Su pagarba
viui” skaitytoją. Mr. Jony j Nomoviich
Gramont. Jis yra bizmenus1. 
ir dabar atidarė musų mies-
te, ant So. Main kelio, Rt. 
24 pietus, naują, švarią val
gyklą. Teko būti toje val
gykloje, ji švari, modemiš
kai įrengta, valgiai gamina
mi gardžiai, tikras malonu
mas ten lankytis. Patariu 
visiems atsilankyti bent kar
tą, o paskui jau ir patys ne
raginami norėsite vėl ten 
vykti. Abu šeimininkai yra 
patyrę savo darbe ir moka 
svečius priimti. Prašau siun
tinėti jiems “Keleivį” ir lie
ku su geriausiais linkėjimais 
visam “Keleivio” štabui

Roa< Bteches
Rockford, III.

Gerbiama administracija! 
Šiuomi prisiunčiu $3.50 at
naujinimui laikraščio prenu
meratos ir $1.50 Maikio Tė
vui ant makorkos. Su pa
garba V. Žmaitas

Central Patricia, Ont.

Gerbiamieji! Prisiunčiu 
pusantro dolerio už čia iš-i 
vardytas knygas, kurias 
prašau man prisiųsti. Kartu; 
pranešu, kad gaunu “Kelei
vį”, kurį man užprenume
ravo mano brolienė Ona 
Gustaitienė, Georgetown,{ 
III. Jai ir jos vyrui Antanui i 
šia proga reiškiu mano šir-‘ 
dingą padėką už išrūpini-J 
mą man dokumentų atvykti i 
į šį kraštą iš Vokietijos ir 
už nuoširdų priėmimą. Ka
dangi jiems už jų malonią 
širdį kit kuo šiuo tarpu ne
galiu atsidėkoti, tai tebūnie! 
leista man per Jūsų laikraš
tį jiems tarti širdingą lietu
višką ačiū.

Eugenija (Baleiiienė) Ba
rauskienė, VVestville, III.

Glen Riddle, Pa.

Gerbiamieji! Siunčiu postai 
note 6 dolerių, bus už du metu. 
kad senis Tėvas pasidėtų stip
rius batus ir nenustotu lankytis 
i mano namus. Aš žinau, kad 
Tėvas turi daug darbo nušveisti 
ir išgaląsti savo šoblę, bet mat 
tie bulšiai nesnaudžia ir prade
da visas tautas Į įpašones bady
ti, tai reikia su jais stoti i Vai
na. Linkiu nusišveisti meda-'■"T- -------
liūs ir ištiesti palinkusią kuprą. 
Su pagarba
> ‘ 0 Mrs. E. Dokas,
f? ' Chicago, III.

Gerbiamieji! Aš gavau nuo 
staršo generolo paviestką. kad 
mano padotkai dar nėra sumo
kėti už šiuos metus. Nors esu 
ir labai suvargęs, bet vistiek 
siunčiu vieną rubli generolui už 
pavinastis. .0 nedoimkos 2 rub
lius pasižadu vėliau sumokėti, 
kai prasigyvensiu. .. Aš šiemet 
jaučiuosi daug geriau, negu 
pernai ir nepoilgo gal galėsiu

Ieškomi asmenys
Balsieras. keli broliai ir se

serys, viena Rupeikienė, iš Kne- 
boniu km.. Mankunų vaisė.. Ra
seinių apskr.

Baufeld, Friedrieh, iš Taura
gės.

Bėk man, Arthur, ir sesuo 
Minnig, Emma, išvykę iš Lietu
vos.

B u g n y t ė - Simonavičienė, 
Pranciška, iš Akmenės, Mažei
kių apskr.

Canbar, John, ir jo sesuo 
Bendig, Anna, kilę iš Baltiškės 
km., Tauragės apskr..

česna, Juozas, iš Antanavos 
km., Pilviškių vals.. Vilkaviš
kio apskr.

Dolerius, Juozas, iš Turtinu 
km., Rublelių vaisė., šakių ap.

Dolerius, Simanas, iš Turti
nu km.. Rublelių vaisė., šakių 
apskr.

Galvelis. Mataušas ir Vincas, 
ir Galvelienė, naO, iš Ibutonių 
km., Krekenavos vaisė.

Grimas, Robertas, sūnūs Ka
rolio.

Knispelis, Mikas..
Marcinkevičius, Kazys. is 

Vaičiuliškių km., šipliškių vals.. 
Suvalkų apskr.

tuvoje.
I

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIBV

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jis 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda.. Kad pašalint) 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS 
Taipgi

J. T.,
0043 S. Rockurell -st., Chicago 29. 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, pagell>

sti prašalinti kenksmingus tra
sus ir paakstina neveikliuosius 
kuno nervus, sumažina gerklės_ _ pašalina perštėjimą ligos. 

vadinamos ATHLETE’S FOOT, su-į skaudėjimus, išpūtimus, rėmens
odos Jr.perplyžim’! graužimus, gumbo pasikėlimus tarppirščių. Jos yra tinkamos var- , .. .

toti nuo džiustančios ir suskilusio* ir krėtimus, vasaros karsciuo- 
Jos yra geros gy- se, jęaja geriat šaltą vandeni su

ledais, Įdėkite Imbero gerą šak
nį į vandens uzboną. Gerdamas 
vandeni su ledais ir Imberu ne
pagausi šalčio. Imliero svaras 
$1 .35, o už $1.00 11 uncijų pri- 
siunčiame i namus.

duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. I-egulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderį į: (10-0)

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

CICERO 50. ILL.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvray,

So. Boston 27, Mass.

Pagalba Tautiečiam
Tūkstančiai išvietintųjų lietuvių, kurie jau keturi metai 

gyvena Europos kempėse, gali atvykti į Ameriką pagal 
naująjį DP įstatymą. Internacionalinis Gelbėjimo ir šal
pos Komitetas (International Kescue and Relief Commit
tee) pagelbsti tiems lietuviams sutvarkyti dokumentus. 
Bet tremtiniai negali atvykti, jei Gelbėjimo ir šalpos Ko
mitetas negali jiems užtikrinti pirmąsias jų išlaidas ir ke
lionės lėšas čia Amerikoje.

Tarptautinis Gelbėjimo ir šalpos Komitetas turi specia- 
linį lietuviams gelbėti fondą. Vidutiniai vienas naujas 
atvykęs imigrantas kainuoja tam komitetui apie šimtą 
dolerių (kelionė, maistas, pirmoji globa, rūbai ir t. t.), 

buuitės. Armoiaičio podukros. Jei siųskit jūsų auką į I.R.R.C. Lietuvių Fondą, kad demo
kratiško nusistatymo žmonės galėtų iš Vokietijos ir Aust
rijos kempių pasiekti Ameriką. Siųskit šimtą dolerių ar 
vieną dolerį, kiekvienas doleris padės dirbti tą žmoniš
kumo darba.

PAIEŠKOJIMAI
Tremtinys Mikas Žaliauskas, kilęs 

iš Simno miestelio, o dabar gyvenąs 
Kanadoje, paieško Amerikoj gyve
nančių savo giminių: sesers Mares 
Žaliauskaitės-Butkuvienės, tetos Ma
rijos Brukaitės-Pociuvienės, ir dė
džių Petro ir Andriaus Bruku. Ieš
komi malonės atsiliepti šiuo adresu: 

Mikas Žaliauskas,
H. E. P. C. Kipling Avė., 
Islington, Ont., Canada.

Paieškau pusseserės Augėsės Vim- 
poduk

ji ištekėjusi, tai jos vyro pavardės 
nežinau. Prašau atsiliepti šiuo ad
resu:

J. Butkevičius,
40.3 E. Seventh St.,

So. oston, Mass. <301

Gerbiamieji! Širdingas dė
kui už paviestką. Aš visai 
nemaniau, kad Senio batai 
jau prakiuro. Dabar nesion-i 
čiu ant batų, bet prisiunčiu 
ant licipieto, batai visvien 
prakiura, o jei nusipirksi li-

LAIVUKO NELAIMĖ

Phil Davis. kurio paveikslas 
ėia matyti, važiuodamas grei
tu laivuku suvažinėjo 13 me
tų vaiką Kalifornijos ežere 
Tahoe. Jis dabar patrauktas 
į teismą už neatsargu vaira-

cipietą, tai sutaupysi batas vim0 laivuko.

AR JUS U INKSTAI GERAI DIRBA?
Inkstai pašalina iš organizmo rūgštis ir nereika
linga šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga mate
rija lieka kūne ir jūsų kraujuje. -tei turite sunku
me nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei 
galva svaigsta, nugara skauda, jaučiate nuovargi, 
jei jūsų paakiai patinę vartokit

ŽOLIŲ ABBATĄ SANITAS t«1 
Kaina $klt su persiuntimu. Musų z<>hu arbata 
yra ekspertų sudaryta remiantis ilgų '"etų paty
rimu. IMI nemokamo aplinkraščio kreipkitės i

11a SANITAS IIERBS
Ava, Chicago 2L m.

Paieškau savo draugės Samulie- 
nės, gyvenusi ant Superior. Pame
čiau jos adresą, todėl per laikraštį 
prašau jos atsiliepti. Ir paieškau 
pusbrolių Ribulių.

Sophie Andrikonytė,
2211 Third

Detroit 1, Mich. (29)

Paieškau pusbrolio Juozo Sirvins- 
ko, kilusio iš Pusvaškių kaimo. Bal
ninkų valsčiaus, Ukmergės apskri
ties, 1909 ar 1910 metais išvykusio 
Argentinon. Paieškau švogerio Jur
gio Rudoko, kilusio iš Balninkų, Uk
mergės apskrities, 1925 metais išva
žiavusio Brazilijon. Ir Prano Sepe- 
čio-Brusho, kuris prieš keliolika me
tų gyveno Pittsburghee. Ieškomu- 
maloniai prašau atsiliepti šiuo ad
resu:

Frank Slavinskas,
3909 C Street.

Detroit 16, Mich.

NEAPSAKOMAI
SVARBIOS GYDUOLĖS

Naujau išrastos nuo įvairių niežė
jimų. nuo Poison Ivv ir Oak Poison. 
Antsyk sustabdo niežėjimą ir paša
lina liga. Išsitepęs galėsi skinti žo
les ir nelips. Vasarą daugelis gauna 
visokių ilgu laukuose, maudynėse ir 
nuo musių įkandimo. Patartina kož. 
nam nusipirkti dėžutę M. J. Svilpa’s 
New Discovery Salve for Poison Ivv 
and Skin Itching. No. 4, kaina $1.25.

S«. 5 M. J. Svipa’s Salve, remedy 
for pilės. Relieves buming pains 
and soreness, fights infections, pro- 
motes healing. For quick relieve 
ūse M. J. Svilpa’s Salve for Pilės. 
Si naujai išrasta mostis pašalina 
Pilės be piaustymo į trumpą laiką. 
Kaina tik $1.50.

So. | M. J. Svilpa’s Miracle Oint- 
ment for tootache. No. 2 Salve for 
Eztemal Pains, nu skaudamų kojų, 
rankų, strėnų, sprando, sąnarių ir 
raumenų, reuroatišku ir visokių 
skausmu. Kaina $1.25.

S’o. t M. J. Svilpa’s Miracle Salve 
for Skin Irritation. Nuo visokių 
odos ligų, rash trukumo, išbėrimo, 
gera nuo sinus. athlet- feet, nude
gimo. nušutimo, sus i žeidimo, nušali
mo, nosies ir burnos nesveikumo, 
nuo saulės nuderimo maudant ies. 
Vartok prieš maudvnes: visada pa
gelbės. Kaina $1.25.

Hartfordiečiai galit gauti aptiekoj, 
159 Park St Reikalaudami vaistu 
siųskit čekį ar monev orderi: M. J. 
Švilpa. P. O. Bus 73, SU. A, Hart
ford, Conn.

Siunčiam Ir COD, kas prisius 
stampom. Siunčiam Kanadon.

International Rescue and Relief Committee 
103 Park Avė., New York 7, N. Y.

Gerbiamieji! Aš mielu noru prisidedu prie Internatio
nal Rescue and Relief Committee darbo ir prisiunčiu į 
Lietuvių Fondą $............................

Vardas, Pavardė ......................................................
Adresas ......................................................................

(Čekius ir money orderius išrašyti International Rescue 
and Relief ('ommittee vardu.)

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetu 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 j j nusineš?

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

KELEIVIS
636 Broaduray, South Boston 27, M«u.
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RAUDONOJO
KRYŽIAUS KURSAI

IŠ ALT BOSTONO 
SKYRIAUS

DIDYSIS VASAROS
PIKNIKAS LIEPOS 31

Didysis Radio Korpora
cijos vasaros piknikas įvyks 
sekmadieni, liepos 31 d., 
Maynard. Mass.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet pp.. Minkai 
rengia didžiuli pikniką su 
daugybe visokių prašmat
nybių ir dovanų. Tarp kit
ko laimingieji žmonės gali

Indijoj Žuvo Bostono 
Žurnalistas

Nematomi Banditai Pavogė 
$618

Ši mėnesį Raudonasis; Birželio 29 d. posėdžiavo 
Kryžius Bostone rengia Amerikos Lietuvių Tarybos 
dvejus kursus, kurie vyks; Bostono skyriaus komiteto laimėti automobilį, televizi 
Raudonojo Kryžiaus buvei-j nariai. Pirmininkavo adv. j0< aparatą ir kitokių gerų 
nėję, 17 Gloucester Street, į J- Grigalius. Buvo aptarti 
Bostone. į einamieji reikalai ir tarp

Vienuose kursuose
mokoma ligonių slaugimasj ti A. L. Tarybos atstovų po- 
namuose ir baigus tuos kur-' sėdžinnsp Npw ’S m-k-p lienos

daiktų.
Bus J. Dirvelio orkestras

Sį antradienį Indijoj vie- šį antradienį rytą du 
no orlaivio nelaimėje žuvo banditai Somervillėj užpuo- 
14 amerikiečių laikraštinin- lė J. Diciaccio, vienos biz- 

jų tarpe ir Bostono di- nio įstaigos vedėją, ir pavo
gtojo dienraščio “C. S. gė iš jo 618 dolerių. Nu- 
Monitor’ korespondentas kentėjęs banditų visai ne- 
Charles E. Gratke.. Oriai- matė, nes jie jį prirėmė prie 

skrido iš Indonezijos į sienos veidu į sieną ir išvalė
Indiją ir nukrito Indijoj, kišenes.
netoli Bombay miesto.

PATYRĘS BUČERIS 
NORI DARBO

Patyręs mėsininkas (bu- 
čeris), dirbęs bučernėse 
Lietuvoje, Vokietijoje ir 
Amerikos armijoj, ieško 
darbo. Turi gerus liudy- 
mus. Adresas:

K. Zaganevičius,
328 E Street,

South Boston, Mass.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

it

RADIO PROGRAMOS
Ar Žinot Kur Ką Gauti

Mes pranešam, kad turime mu
sų krautuvėj visokių masini} i»- 
randavojimui. kaip tai Floor 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių. plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite?

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

628 E. Broad*ay, So.
Tel. SO 8-4148

JIOZO ŠIRVINSKO-SCHIRVINSKO, ALIAS. 

Palikimai, Boston, Mass.

Sekant tyrinėjimą apie viršuj minėto asmens gi
mines, atsišaukus bent dviem šimtam asmenų iš įvai
rių Lietuvos kraštų, kaip liudija Mykolas Notrimas, 
velionio Juozo kaimynas iš Lietuvos ir sykiu su velio
niu Amerikoj dirbtuvėj dirbusia, velionis buvo kilęs 
iš Rekčių kamo, Kuršėnų. Šiaulių, Lietuvoj. Jei kas 
žino apie velionį ar jo gimines daugiau, prašau man 
pranešti.

ADV. F. J. BAGOČIUS,
302 W. Broadnray,

So. Boston 27, Mass.

Lietuvių Radio Korp. ra- 
dio programas šį ateinanti 
sekmadieni per stotį \VBMŠ 
1690 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:
1— Lietuvių Radio Orkestrą
2— Dainos
3 Pasaka apie Magdutę

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

Steponas Minkus

bus; kitko buvo nutarta dalyvau- įš IVorcesterio. bus Worces- 
terio Moterų Klubo choras, 
vedamas Mrs. M. Meshkus, 
ir “Aušrelės” vyrų choras. 
Kaip kasmet, taip ir šiemet, 
bus išrinkta Naujosios Ang
lijos gražuolė lietuvaitė.

sėdžiuose New Yorke liepos 
10 d. I New Yorką Įgalio
ti vykti nuo skyriaus inž. 
A. Čaplikas, adv. A. Juch
nevičius ir J. Kas-Kasmaus- 
kas. Be to į Nevv Yorką 
vyko ALT nariai, adv. J. 
Grigalius ir J. Arlauskas.

Tautininkų partija nuo 
savo grupės į vietos ALT

_____ skyrių įvedė atstovu gen.
koma vaiko ir motinos prie- Kazį Musteikį.
žiūra. Jie irgi tęsis nuo New Yorko pasitarimų 
7:30 iki 9:30 du kartu per rezultatai skelbiami pirma- 
savaitę antradieniais ir tre- me puslapyje.
čiadieniais. Abejų rusių -------- ;-----------------
kursai bus nemokami. , Dr.. J. Gimbutas Naujame

sus bus išduodami pažymė
jimai. Kursai bus skvrium 
vyrams ir moterims, jie tę
sis 3 savaites, pamokos eis 
vakarais nuo 7:30 iki 9:30 
vai. du kartu per savaitę, 
pirmadieniais ir trečiadie
niais. . Prasidės liepos 18 
d.

Kituose kursuose bus mo

Bute
Dr. P. Jakmauh Sveikatos 

Taryboj Šį pavasarį iš Europos 
atvykęs inž. Dr. Jurgis 

Gubernatorius F. Dever Gimbutas šias dienas su 
paskyrė daktarą Povilą Ja- šeima apsigyveno naujame 
kimavičių-Jakmauh, buvusį bute, 250 Columbia Rd., 
musų valstijos sveikatos ko- Dorchestere.
misionierių, į valstijos svei
katos taiybą. Dr. P. Jak
mauh yra plačiai bostonie
čiams žinomas veikęjas.

Tyrinėja 84 Baltiečius DP

Lienos 5 d. pasiekė 
Ameriką 84 latviai ir estai 
nedideliame laive. Visi jie 
atvyko iš Švedijos, kur jie 
gyveno pabėgę nuo bolševi
kų okupacijos. Dabar imi
gracijos pareigūnai apklau- 
sinėja tuos nelegališkus at
eivius ir jau paskui spręs, 
ką su jais daryti.

Kandidatas Prieš J. Curley

Walter A. O’Brien iš W. 
Roxbury skelbia, kad jis 
busiąs kandidatu į miesto 
majoro vietą nuo progresy
vių (H. Wallace) partijos. 
•Jis sako, kad reikia paša
linti iš miesto valdžios “dvi
kalbius” ir neleisti, kad 
Bostonas turėtų pasaulyje 
“blogiausiai valdomo mies
to”’ vardą.

Auka A. L. Tarybai

Legionierių Piknikas Šį 
Sekmadienį

Stepono Dariaus legio
nierių postas šį sekmadienį 
ruošia didelį pikniką Da
riaus-Girėno atminčiai pa
gerbti. Piknikas bus Ro
muvos darže, Brocktone. 
Plačiau prašom žiūrėti pra
nešimą.
Lankėsi Jurgis Jasinskis

Šį antradienį musų įstai
goje lankėsi ką tik atvykęs 
iš Europos Jurgis Jašinskis. 
Sakėsi užėjęs pasakyti ačiu. 
kad per “Keleivį” susirado 
savo broli .Jašinskį South 
Bostone, E. 7th St., pas ku
ri dabar laikinai ir sustojo. 
Svečias žadėjo musų laik
raštyje atsakyti visiems 
naujiems ateiviams nuolat 
duodamą klausimą: “Kaip 
jums patinka Amerika?” 
Lankėsi Drg. F. Uraskiai

Praeitos savaitės gale 
musų įstaigoje lankėsi 
draugai F. Uraskiai iš Chi
cagos. Jie čia buvo atvykę 
apsilankyti pas gimines drg. 
Jonuškas, Somervillėje.

Moterų Klubai Ruošia 
Išvažiavimą

South Bostono lietuvių 
parapijos ir Dorchesterio 
moterų klubai turės išva 
žiavimą ši šeštadienį, July 
16 d.

Bušai išeis nuo Dorches
terio Lietuvių Klubo 9:30 
vai. iš ryto ir iš South Bos
tono nuo parapijos svetai
nės 10 vai. iš ryto. Kurios 
norėtų važiuoti prašome už
siregistruoti pas Mrs. Kro
pas. SO. 8-0418, pas Mrs, 
Gailius. CO. 5-2474, pas 
Mrs. Cuinis, PA. 7-1864-W, 
ar oas Mrs. Marks, SO. 8- 
1298.

Narės! Ar bus geras ar 
blogas oras. išvažiavimas 
visvien Įvyks. Kviečia vi
sus

Valdybos.

800 Žuvų Darbininkų 
Streikuoja

Šį piiTnadienį sutreikavo 
800 žuvų darbininkų, kurie 
iš jurų paivežtas žuvis 
skirsto, valo ir išsiuntinėja 
į krautuves. Dėl jų streiko 
uoste susikimšo daug žuvų. 
Derybos eina.

NEBAIGTAS VASARNA
MIS BILLERICOJ

Billericoj parsiduoda ne
pabaigtas cottage su 2 lo
tais žemės.. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės į 
“Keleivio” ofisą.

NAMAS PARDAVIMUI

Savininkas parduoda 2 
šeimynų namą, 6-7 kamba
riai, didelis kiemas, prie 
City Point pajūrio, 760 E.l 
Fifth Street, South Boston, 
Mass.

SUBATOS ĮDOMYBĖ 

THE BETSY ROSS STAKES
Pridėta $7,-506

Dveigės Kumelaitės Du ir Puse Furlongų
ARKLIAI STOJA 2:00-------DOOBLE BAIGIAS 1:40

Grandstar.d $1.00 Daug vietos karams be vaikų
B.. & M., Gatvėkariai ir Bušai iki Vietos

PIRK DABAR!

ALRKS Bostono kuopa 
paaukavo Amerikos Lietu
vių Taiybai 25 dolerius iš Svečiai atsinaujino “Kelei- 
savo pikniko pelno. Pini- vį” ir sakė pabusią musų 
gai įtteiki ALT Bostono mieste keletą dienų atosto- 
skyriui. gų proga.

LIEPOS 31, MAYNARDE, BUS MILŽINIŠKAS

Didžiuliam Minkų rengiamam RADIO PIKNI
KE, nedėlioj, July 31-mą, V0SE POND, MAYNAR
DE, visiem bus “wonderful time.” Bus puikių lai
mėjimo dovanų, šokiam gros smagi Jono Dirvelio 
Orkestrą, ir bus įdomi, įvairi programa.

i 1

Grafas Magi kas siūlo svečiams iš publikos pamėginti su
kabinti metalinius žiedus. Veltui jie mėgina daryti tai, 
kas magikui taip lengva. . . . Grafą Magiką matysite Liet. 
Radio Korp. milžiniškame piknike, nedėtoj. July 31-mą. 
Vose’s Pond, Maynarde.

Minėsime Dariaus-Girėno 
lyg

Sekmadieni, liepos 17, sueis 
lygiai 16 metų. kaip Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas, norė
dami pakelti Lietuvos vardą 
pasaulio akyse, nugalėjo klaikų 
Atlanto Vandenyną ir pasiekė 
šuropos sausumą, tačiau žuvo 
prie Lietuvos slenksčio — tos 
sietuvos. kurios garbei jiedu 
juvo skyrę savo pavojingą ke- 
ionę.

Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postas kviečia visus lie

tuvius tas liūdnas sukaktuves 
tinkamai paminėti. Legijonie
riai siūlo kiekvienoj lietuvių 
parapijoj suruošti už tuos did
vyrius pamaldas Tą dieną, 3-čią 
valandą popiet. Romuvos Par- 
te. Brockton. Mass., tiems Lie
tuvos sūnums, ir visiems lietu
viams. kurie yra padėję savo 
galvas už tėvynę, paminėti ir 
sagerbti, Legijonieriai turės 
atitinkamas militarines ceremo
nijas.

Legijonieriai nuoširdžiai 
tviečia lietuvius skaitlingai ši
tose apeigose Romuvos Parke 
dalyvauti.

Tiems, kurie paaukuos už į- 
žangos bilietą 25 centus, bus 
skiriamos penkios dovanos: U. 

Taupymo Bonas vertės
$50.00, paaukotas Stepono Da
riaus Posto; vyriškas rankinis 
laikrodėlis, paaukotas Ketvir
čio Kompanijos; Stalui žibintu
vas, paaukotas Lithuanian Fur- 
niture Kompanijos; Skrynia į- 
rankių. paaukota Pili Hardware 
ir Supply Kompanijos, ir arba 
tai virti aluminis indas, paauko
tas University Hardware Kom
panijos.

Kalbės Lietuvos garb. Kon
sulas adv. Shallna. adv. Bago- 
čius ir grieš Dirvelio orkestrą. 
Prie to. bus visokių gėrimų ir 
užkandžių.

Visus kviečia Rengimo Komi
teto vardu.

Steponas Janeliunas, J.V.C.

yYkstingJiouse

BOASTEB-OVEM bus
vėsu

virinti
vasaros

metu

i- - fi*-

TIKTAI

*39.95
(mokėti reikia tik

Išmokėt kas mėn.

$5?5
$5.02

Smagu ir vėsu bus virtu
vėj šią vasarą ir apskritus 
metus įsigijus Westing- 
house automatinį, elektri
nį Keptuvą-Krosnį. Pri
veria gana valgių astuo
niems ir daugiau . . . kepa 
dailiai be laistymo . . . 
gražiai išverda nespėlio- 
jant. Gali vartot jį savo 
bute. Gali paimti į vasar 
namį, kempę ar trailerį. 
Pamatyk Westinghuse 
Keptuvą-Krosnį tuojau ir 
nutark Virinti su Elektra.

ARTIMIAUSIA PRIE JUS EDISON SHOP 

Tokia vra iusų kaiminystej

BOSTON COMPANY

T
.4į

DR. D. PILKA
. Ofiao Valandos: nao I IM < 

Ir aaa T IU B

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boaton litą

Tel. SO 8-2803
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ry to

495 COLUMBIA ROAO 
arti Upham’s Corner

DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
J BEAL ESTATE B INSUBANC1

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. n ORIOLE STBEBT 

Weat Raabary. Maaa.
Tel. PArkwey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrnkicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą Santuokai 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE C0.

į 220 E Street. South Boston 
Pristato toniką, vyrų ir vijo

ki os rūšies alų baliams, vesta-
[ vėms į namus ir sales. (•)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO. 9

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insored 
Moven)

Perkraustom 
čia pat ir i to-]
Urnas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOotb Boaton 8-4611

g]B'
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