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Prezidentas Truman Kaltina 
Sov. Rusijos Imperializmą

Iškelia Rusijos Veidmainystę, Agresingumą ir Ginklavi 
mąsi; Kaltina Izaliacionistus; Amerikos Politika 

Siekia Taikos ir Tautų Lygybės, o Ne Do
minavimo Pasaulyje

Prezidentas Truman pra
eitos savaitės gale buvo nu-' 
vykęs i St. Louis, Mo., mies
tą, kur jis dalyvavo karo 
veteranų suvažiavime ir ten 
pasakė labai svarbią kalbą! 
apie Amerikos užsienių po
litiką. Labai griežtais žo
džiais prezidentas kaltino 
Rusiją už trukdymą atsta
tyti taiką, už puolimus kai
mynų ir milžinišką ginkla
vimąsi. Prezidentas sakė, 
kad Rusija įvairiomis prie
monėmis, per savo agentus, 
propagandą, perversmais ir 
netiesiogine agresija siekė 
ir siekia išplėsti savo totali
tarinę kontrolę pasaulyje. 
Rusija veidmainiškai kalba 
apie demokratiją, bet pa
vergtuose kraštuose Įvedė

Rasių Segregacija 
Pietų Afrikoje

Pietų Afrikos parlamen
tas svarsto vyriausybės Įneš
tą bilių apie rasių segrega
ciją. Pagal tą bilių numa
toma trys rasinės zonos, 
kiekviena rasė turės savo 
teritoriją, kurioje turės gy
venti. Trys rasinės zonos 
daromos todėl, kad Pietų 
Afrikoje, šalia baltųjų ir 
negru, yra keli šimtai tuks 
tančių indusų. Bilius apie 
rasinę segregaciją jau sukė
lė daug protestų ir ginčų.

į Amerika Siunčia 
Pagalbą Indokinijai

p....:;..rYUSI.įd naiuaciiKtaiuras; 
apie davimą tautoms nacio
nalinės nepriklausomybės, 
Bet faktiškai atneša nacio
nalinę vergiją; Rusija kal
ba žodžiais apie taiką, bet 
visas savo jėgas skiria ka
riškam ginklavimuisi ir pa
siruošimui prie karo.

Prezidentas sakė, kad So
vietų Rusija nesirūpina sa
vo gyventojų gerbūviu, bet 
meta savo ūkio išteklius Į 
karo pramonę ir laiko mil
žinišką armiją. Rusija yra 
taikos ardytoja pasaulyje.

Rusijos agresingumas ir 
imperializmas verčia ir 
Ameriką ginkluotis ir ieš
koti pasaulyje draugų, kad 
galima butų išlaikyti musų 
laisvę ir išsaugoti taiką. 
Amerika ginkluojasi ir gin
kluoja savo sąjungininkus 
ne karui, bet norėdama ka
ro išvengti.

Ta proga prezidentas pa
smerkė Amerikos izoliacio- 
nistus, kurie, pagal prezi
dento sakymą, leistų Rusi
jai išsmaugyti visas dar lai 
svas tautas vieną po kitai 
ir vėliau neišvengiamai pri
vestų musų kraštą prie karo 
ir prie pralaimėjimo.

Pirmą kartą Amerikos 
prezidentas taip griežtai 
kalbėjo apie Sovietų Rusi
ją ir taip nedviprasmiai pa
smerkė Rusijos grobikišką 
politiką. Prezidentas tuo 
pačiu davė atsakymą ir Į 
visokius siūlymus derėtis su 
Rusija.

SENATAS TYRINĖS 
ALIEJAUS KARALIUS

Šią savaitę Amerika jau 
siunčia pirmą ginklų pagal
bą prancūzų Indokinijai. 
Pagalba bus teikiama ir 
prancūzų armijai Indokini
joj ir Anamitų kariuome
nei, kuri dabar organizuo
jasi. Pirmiausiai bus siun
čiami kariški transporto or
laiviai ir lengvieji ginklai.

Indokinija dabartiniu me
tu yra kritiškoj padėtyje, 
nes tame krašte bolševikiš
ki partizanai dabar gauna 
pagalbą iš kųmunistinės Ki
nijos, o Maskva ir Pekinas 
jau pripažino Indokinijoj 
komunistinių partizanų vy
riausybę.

JAPONIJOJ UŽGRIUVO 
30 DARBININKŲ

Prie Kumanodaira, Japo
nijoj, palei vieną gelžkeli 
žemė užgriuvo 30 darbinin
kų, kurie dirbo prie gelžke- 
lio.

KAS JI NUŠOVĖ?

A

Senato teisingumo komi
sija nutarė tyrinėti aliejaus 
kainų “šokinėjimus.” Ko
misija sako, kad bus ištirti 
visi kainų pokariniai pakė
limai ir bus bandoma nu
statyti, ar aliejaus kompa
nijos griebėsi nelegališkų 
priemonių (suokalbių) alie
jaus kainoms kelti.

New Yorko eksporte ris, Mar
tin Openshaw, buvo nušautas 
nakčia miesto parke. Policija 
ieško jo jauno sunaus. kuris, 
sako, jau kartą buvęs padė
tas į nepilnapročiu namus, o 
pravažiuojantieji žmonės tą 
naktį matė. kaip koks tai 
jaunas žmogus paleido šūvį į 
Openshaw galvą.

ORLAIVIS KRENTA | JURĄ

Vaizdo viršuje matyti, kaip vienas mažas 
vis panėrė Atlanto vandenyne, netoli 
delio apačioje matyti, kaip pakraščių sargybos laivukas 
gelbsti iš nelaimės orlaivio keleivius.

Prašo Taikos
Ne žodžių Senatas Nutarė Pratęst Nuomų 

Kontrolę Pusei MetųVienos mieste, Austrijoje, 
praeitą savaitę vyko “taikos 
kongresas,” kuriame daly
vavo delegatai iš rusų pa
vergtųjų kraštų ir iš Rusi
jos. Kongresas praėjo, kaip 
visi tos rūšies kongresai— 

j buvo keikiama Amerika ir 
“karo kurstytojai.” Pasku 
tinę kongreso dieną, vienas 
kongreso prezidiumo narys, 
profesorius Hans Thirring, 
pasakė kabą, kurioje jis rei- 
ikalavo, kad Rusija savo tai
gos norą Įrodytų darbais, o 
ne tuščiais žodžais ir pro
paganda. Prof. Thirring 
žodžiai sukėlė didelĮ sumi
šimą delegatų tarpe, nes 
kalbėtojas aiškiai Įrodė, 
kad Rusija tik kalba apie 
taiką, bet taikos noro savo 
žygiais visai neparodo.

Frankinė Ispanija 
Gavo Paskolą

Federalinė Nuomų Kontrolė Pratęsta Pusei Metų; Paskui 
Miestai Galės Nuomų Kontrolę Pratęsti Dar Pusei 

Metų; Šią Savaitę ir Atstovų Rūmai Tars,
Ar Pratęsti Kontrolę

Kviečių Derlius
Šiemet Menkas

Žemės ūkio departamen
tas praneša, kad dėl blogo 
oro kviečių derlius šiemet 
bus daug mažesnis negu jis 
buvo per paskutinius septy-

ŠĮ pirmadienĮ senatas y 
dauguma balsų nutarė pa
likti federalinę nuomų kon
trolę dar pusei metų, iki šių 
metų galo. Dabar veikian
tis Įstatymas butų pasibai
gęs birželio 30 d. Adminis
tracija prašė, kad kongre
sas nuomų kontrolę dar 
pratęstų metams, bet sena-nius metus. Numatoma, kad 

derlius šiais metais duos tas nutarė ją prailginti tik-
945,000,000 bušelių, tuo tar 
pu kai pernai jis davė 1,- 
46,000,000 bušelių. Kvie

čių augintojai dėl menko 
derliaus turės mažiau paja
mų. Iš pernykščių metų 
yra likę 450,000,000 bušelių

tai pusei metų, o po naujų 
metų miestai galės ją pra
tęsti sekantiems šešiems 
mėnesiams.

Dabar nuomų kontrolės 
klausimą svarsto atstovų 
rūmai. Kaip senate, taip ir

lOflOO Tonų <
Geležies iš Olandijos

Amerikoj trūksta gele
žies ir plieno. Visos lie
jyklos jau kelios savaitės 
gamina plieną, kiek tik ga
li, ir vis nespėja patenkinti 
pareikalavimo. Todėl ten
ka atsigabenti plieno ir ge-

Komstovyklose
Žmones Miršta

Vakarinėj Berlyno mies
to dalyje veikia “Kovotojų 
Prieš Nežmoniškumą Są
junga,” kuri rankioja žinias 
apie bolševikų žiaurumus 
Vokietijoj. Ta sąjunga pra
neša, kad rytinės Vokietijos

Chase National Bank pir
mininkas, W. W. Aldrich, 
patvirtino žinią, kau tas 
bankas praeitais metais da
vė fašistinei Ispanijai 25,- 
000,000 dolerių paskolą, o 
paskui paskolą padidino iki 
30 milionų dolerių. Eina 
kalbos, kad tas bankas pa
didinsiąs paskolą iki 56 mi
lionų dolerių. Apie pasko
los sąlygas bankas neduoda 
jokių informacijų. Ispani 
jos vyriausybė klabena ir 
kitų bankų duris prašyda 
ma paskolos.

FORMOZOJ NUŠOVĖ 
DU KINŲ GENEROLUS

ležies iš užsienių. Šiomis koncentracijos stovyklose
dienomis Į Bostono uostą 
atplaukia keli laivai su ge
ležimi iš Olandijos. Vienas

nuo 1945 metų iki dabarti
nio laiko buvo kalinami 
185,000 žmonės. Iš to skai-

laivas jau atgabeno 3,000 čiaus 96,000 mirė nuo bado
tonų, arba visą ilgą 60 va
gonų traukinĮ geležies.

NUŠOVĖ PABĖGUSI
KALINI, DU SUĖMĖ

ir sunkių gyvenimo sąlygų, 
37,000 buvo išvežti Į Rusi
ją ir jokių žinių apie juos 
nėra, 37,500 buvo paleisti, 
o 14,000 dar tebėra laiko 
mi konclageriuose.

is Cou™ Mirimų skaičius bolševi-Is Salem kalėjimo pirma k stovyklose yra labai di- 
dieni pavakarėj pabėgo trys jV . \. .
kaliniai. Pirmadienį vaka- kal,nni m"."
re Ipswich du policininkai sta de! Iaba' ?unkl« KJ'ven1'
pabėgėlius pastebėjo ir no
rėjo sulaikyti. Vienas ka
linys norėjo pabėgti ir bu
vo nušautas, o kiti du pa
gauti. Nušautas southbos- 
toniškis Coleman Nee, o E. 
Brown ir R. Abrahams vėl 
pateko Į kalėjimą.

Kalinius pagavo polici
ninkai B. Radzinski ir Jo
seph Arcisz.

‘Demokratžkiausias
Pasaulio Parlamentas”

mo sąlygų ir bado.

Eisleris Liepia “Eiti Namo’

cviečių, todėl jokio kviečiui atstovų rūmuose daugelis 
trukumo nebus. Ir kitų ja-j įstatymų leidėjų nori visai 
vų derlius šiemet numato
mas mažesnis, negu kitais
metais.

baigti nuomų kontrolę, to
dėl debatai dėl nuomų kon
trolės pratęsimo bus karšti 
ir jei Įstatymas bus patvir
tintas, tai tik maža daugu
ma. Atstovų rūmų pirmi
ninkas (speaker) sako, kad 
atstovų rūmai nuomų kon
trolę pratęs.

LIETUVIAI SKAUTAI 
PAKVIESTI Į JABOREE

Atmeta Rusų
Siūlymą Berlyne

Amerikos, Anglijos ir 
’rancuzijos kariški atstovai 
Berlyne atmetė rusų kariš
ko atstovo pasiūlymą dary
ti visame \ Berlyno mieste --------
rinkimus prieš tai ištrau- Birželio 30—diepos 6 d. 
riant visus kareivius iš mie- Boy Scouts of America sa-

Kovo mėnesĮ išrinktas 
Sovietų Rusijos “aukščiau
sias sovietas” šią savaitę 
susirinko Į posėdį. Tas bol
ševikų pakrikštytas “demo
kratiškiausias pasaulio par
lamentas” posėdžiauja la 
bai trumpai ir visada vien
balsiai patvirtina vyriausy
bės patiektą biudžetą.

Formozos saloje kinų na
cionalistų teismas pasmer
kė du kinų nacionalistų ge 
nerolus už bandymą pada
ryti Formozoje sukilimą ir 
atiduoti tą salą komunis 
tams. Abu generolai nu
teisti ir jau sušaudyti. Vi 
soje Formozos saloje daro
ma bolševikų medžioklė.

SIENŲ KEITIMAS
REIKŠTŲ KARĄ

sto. Vakarų atstovai sako, 
<ad okupacinė kariuomenė 
negali būti kliūtis daryti 
aisvus rinkimus, kaip tai 
)uvo Įrodyta 1946 metais*, 
tada visame mieste buvo 
jadaryti laisvi rinkimai. 
Be to, Vakarų atstovai ne
sutinka su rūstį reikalavi
mu, kad miesto taryboje ru
sų okupuotoji miesto dalis 
turėtų tą pačią atstovybę, 
kaip vakarinė miesto dalis, 
nes vakarinėj miesto dalyje 
gyvena daug daugiau žmo
nių, negu rytinėj miesto da
lyje.

Rytinės Vokietijos pro
pagandos ministeris, Ger- 
hard Eisler, kalbėdamas 
bolševikų mitinge reikalu 
vo, kad amerikiečiai “eitu 
namo” iš Vokietijos. Bol: 
ševikiškas Goebbels sako. 
kad “amerikoniškas teisin
gumas smirda iki debesį, 
kaip amerikoniškas šeškas" 

Filipinų Armija Lai—i Karą

Sovietų oficialinis orga 
nas Vokietijoj, “Taegliche 
Rundschau,” dėl Lenkijos 
Vokietijos sienų sako, kad 
bet koks bandymas tas sie
nas pakeisti reikštų naują 
karą. Tas pats laikraštis 
tvirtina, kad rytinės Vokie
tijos vyriausybė yra “vie 
nintelė legališka vokiečių 
tautos atstovybė. ’

Anglijo* Darbiečiai
Prieš Schuman Planą

Anglijos Darbo Partija 
pasisakė prieš Schuman pla 
ną sujungti plieno ir ang 
lies gamybą po viena vado
vybe. Darbiečiai sako, kat 
toks planas butų geras, jei 
plienas ir anglis butų nacio
nalizuoti visur, o kol gamy- 

ačiose rankose, tai

Iš Filipinų praneša, kad 
ten armija baigia išnaikinti 
komunistinių maištininkų 
lizdus Luzon saloje. Per 
eilę metų pietinėj Luzon sa- .
los dalyje ginkluoti valstie- ba privačiose rankose, tai 
čiai priešinasi policijai ir tik atskiri kapitalistai is to- 
karas su jais nebuvo lene- kio sujungimo turėš nau
vas.. dos.

PATEKO I BĖDĄ

WiRiam W.
Prekybos departamento par
tizanas. Wm. W. Remington, 
buvo paprašytas trauktis iš 
savo tarnybos, bet jis atsisa
kė, nes nesąs niekuo prasi- 
kaltas. Praeitą savaitę betgi 
jis pasitraukė iš savo vietos, 
nes “grand jury” jam iškėlė 
bylą už melavimą; jis sakėsi 
niekada nebuvęs komunistą 
partijoj, o grand jurv gavo 
įrodymą, kad jis buvo parti-

vo 40 metų sukakties proga 
Valley Forge parke/ Pa., 
rengia antrąją tautinę jam- 
boree (sąskridį). Buvo ti
kėtasi, kad Į jamboree vyks 
40,000 skautų, tačiau norin
čių stovyklauti atsirado net 
47,000 skautų. Malonu pra 
nešti, kad ir lietuviai skau
tai gavo BSA kvietimą da
lyvauti šiame jamboree at
skiru tautiniu vienetu. Ir 
butų labai džiugu, kad mu
sų skautai Įstengtų Į ten nu
vykti ir atstovauti lietuvius 
tokiame gausiame šio kraš
to jaunimo suskridimė, nes 
ten dalyvaus ir užsienio 
skautai. Čia jiems turėtų 
padėti lietuviškoji visuome
nė. Juo labiau, kad ir pats 
prezidentas Harry S. Tru
man pažadėjo birželio 30 d. 
atvykti Į Valley Forge ofi
cialiai atidaryti jamboree.

Gera.

“Amerasia” Redaktorius
Pasirodė Labai Tylus

Šnipų gaudymo komisija 
apklausinėjo “Amerasia” 
žurnalo redaktorių, kuris 
1945 metais buvo areštuo
tas ir nubaustas už slaptų 
valstybės dokumentų vogi
mą. Redaktorius Philip Ja- 
cob Jaffe pasirodė labai 
nekalbus ir atsisakė atsakyti 
veik į visus klausimus. Jis 
tik pasakė savo vardą, pa
vardę ir adresą. Jis dar 
prisipažino pažįstąs savo 
advokatą Rogge. o visus ki
tus klausimus atsisakė atsa-jos narys. Dabar W. Rem- 

ington teisme turės aiškintis, kyti, kad pats savęs neap- 
ar jis buvo komunistas ar ne. kaltintų.
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APIE POLITINI IŠTIŽIMĄ talikai, kurie leidžia savo 
vaikus i privačias, parapijų

Bcrtaininis žurnalas ‘‘Dar
bas Nr. 2 (9) vedamajame 
straipsny “Suaktyvėkime !” 
atžymi įsivyravusias nuo va- 
distinių. laikų žalingas mu
sų visuomenėje nuotaikas, 
buk politinė veikla yra 
vengtina blogybė. Rašiny 
sakoma, jog
“Ypač pavojinga, kad panašiai 
samprotauja jaunosios kartos 
atstovai, kurims priklauso at
eitis, tas jaunimas, kuris ne
priklausomybės laikais turėjo 
galimybės išmokti galvojimo 
priemonėmis naudotis; šis ypač 
turėtų susiorientuoti ir Įstoti į 
tikrąjį kelią.”

Kodėl tokios nuotaikos 
yra žalingos ir panašios kal
bos rimtiems žmonėms visai 
netinka, yra neleistinos, to
liau rašoma:

"Tiems, kurie stovi už nepri
klausomos Lietuvos atkūrimą, 
bet vadistiniais motyvais ven
gia politinės akcijos—tiems tu
rime priminti, kad ir nepri
klausomybės siekimas yra gry
niausia politika. Kova už kraš
to laisvę ir jo žmonių gerovę 
taipgi bus politiniai pasiryžimai 
ir siekimai. Tad tie, kurie gar
siai šneka apie Lietuvos nepri
klausomybę ir jos žmonių ge
rovę ir kratosi politinės veiklos 
—eisi tie yra nelogiški, apgau
dinėja patys save ir demorali
zuoja visus tuos. kurie tokių jų 
šnekų klausosi. Politinis pasy
vumas ir nesidėjimas į aktingą 
politinę veiklą yra disorgani- 
zuojantis veiksnys. Apolitišku- 
mo skelbimas <ir jo laikymasis 
yra, be kitko, politinis ištiži
mas. Reikia gi pagaliau su
prasti, kad nėra pasaulyje ne
politinės politikos.”

BAIME—LABAI
BLOGAS PATARĖJAS

laikomas mokyklas, turi pa-į 
tys savo lėšomis tas mokyk
las išlaikyti. Bendrai vals
tybė išlaiko visas mokyklas, 
bet bažnyčių tėvai visokiais 
budais veržiasi paimti i sa
vo rankas mokyklas, per 
jas užvaldyti jaunąją kartą, 
o paskui, su jos pagalba, ir 
valstybėje šeimininkauti. 
Anot “Draugo”:

“Visoje Prancūzijoje, iš
skyrus Elzasą - Lotaringiją, 
tėvai parapijų pradžios mo
kykloms per metus turi su
mokėti 25 bilionus frankų 
(apie 70 milionų dolerių).’’

Todėl vaikų tėvai, geriau 
ir teisingiau pasakius, baž
nyčios tėvai, vėl pradėjo 
kelti klausimą, kad valsty
bė teiktų mokykloms pini
ginę pagalbą. Bet—
“socialistai ir radikalai tam 
priešingi. M. R. P. (Liau
dies Respublikonų Sąjūdis) 

[katalikų politinė partija— 
Red.] ieško būdų, kad tokia 
ar kitokia forma parapijų 
pradžios mokyklos gautų iš 
valdžios iždo pagalbą.

“Reikia pasakyti, kad ka
talikai turi pilną teisę reika
lauti, kad jų mokyklos gautų 
iš valdžios iždo piniginę pa
galbą, nes jie moka mokes
čius.

“Jei Prancūzijos socialistai 
ir radikalai daugiau gerbtų 
katalikų teises ir pareigas, 
tai Prancūzijos gyvenimas 
butų sklandesnis ir gražes
nis.”

KELEiViS, 50. BOSTON

DOVANA VICEPREZIDENTU

Prezidentas Trumanas įteikia auksinį medalį viee-prezi- 
dentui Alben W. Barkley už pasižymėjimą visuomeninėj 
veikloj. Medalio įteikime iškilmės buvo Baltajame Na 
M'ashingtone.

••Keleivio“ L. S. Sąjungai 
perleidimą. Ir tikrai, turė
dama savo rankose spaudos 
organą, L. S. Sąjunga ir jos 
paskiri nariai privalo patys 
imtis plačios iniciatyvos, 
kad padidinti to laikraščio 
skaitytojų skaičių, aprūpin
ti jį žiniomis iš vietų ir vi
sokeriopai jį paremti. Toks 
musų spaudos parėmimas 
yru kiekvieno nario vyriau
sias uždavinys, nes su laik
raščiu musų visuomenėje 
plinta geros idėjos ir ap- 

»svietą.
j Šitame LSS suvažiavime 
dalyvavo Lietuviškojo So- 
įcialdemokratiško Jaunimo 
delegacija (drg. A. Mačio 
nis, J. Viigalys ir A. Valai
tytė). Delegacijos atstovas 
drg. A. Mačionis sveikino 
suvažiavimą ir padarė su
glaustą pranešimą apie L. 
S. Jaunimo organizaeijos 
veiklą čia Amerikoje. Kol 
kas veikia tos organizacijos 
New Yorko grupė, kuri tu- 

’jri virš 30 narių, mezgasi

Kas Savaite
Dr. Kazys Grinius

Dar vienas musų tautos 
veteranas, Dr. Kazys Gri- 

atsiskyrė nuo musų. 
Basanavičiaus, K ud i r k o s 
bendralaikis, tautos žadin
tojas, pats aktingai dalyva
vęs tautiškame lietuvių pri
sikėlime, Dr. Kazys Grinius 
buvo musų gyvas ryšis su 
“Auszros” ir “Varpo” laikų 
praeitimi.

tacijos už savo garbingą as
menį į generalinio sekreto
riaus vietą peistatęs, kaipo 
kelionę “taikai gelbėti.” 
Tik paskutinis neišmanėlis 
gali sakyti, kad verta yra 
keliauti pas Maskvos Čin- 
gizehaną ir ten iš jo paties 
lupų išgirsti žinomą melą, 
kad “Stalinas nori taikos/’ 

Jei Stalinas nori taikos, 
jis tą gali pasakyti per savo 
diplomatus, be tų zujančių

Dr. K. Griniui buvo lem-liežuvių nešiotojų, kokiu

koncesijų ir reikalauti, kad tų ir krašto gyvenimas bu-;(>nl^g įr vigtoge
valstybės iždas jų prasima- tų sklandesnis. Pirm nei ir gimpatikai
---------------- patarinėti kas ir kaip socu-! pasireiškia. LSD jau-

listams ir radikalams dary-,^ komjtetag pa.
nymus remtų.

Jei Prancūzijos kleras

ta sulaukti nepriklausomos 
Lietuvos ir net stovėti jos 
priešakyje. Jam buvo lem
ta pergyventi skaudų fašis
tinio perversmo smūgį ir 
gėdą, kada priesaiklaužiai 
karininkai, susibaudę su re
akcininkais, nuvertė teisėtą 
šalies valdžią ir pasuko Lie
tuvos gyvenimą sauvalės ir 
melo keliu.. Dr. K. Griniui 
buvo lemta pergyventi ir di
džiąją musų tautos tragedi
ją, kai galingo kaimyno ar

mažiau kištųsi į valstybės tina, kleras.privalo pats pir Lįfco tamrjug žiuf gu So. mijos įsiveržė į Uetuvųjr 
ir visuomenės bendrus rei- mas savo klaidas taisyti ir v.,,,,,;™ dėdamiesi “išlaisvintojaisvisuomenės bendrus rei- mas savo klaidas taisyti ir 
kalus, socialistai ir radika- atsisakyti nuo savų pertoli 
lai tikrai juos daugiau gerb--siekiančių pretenzijų.

Po LSS Suvažiavimo
Suvažiavimas, po drg. J. dėl bendradarbiavimo A. L. 

Januškio pranešimo, pa- Taryboje, vietose varo savo 
svarstė ir spaudos klausi- vagą ir eina separačiai, o 
mus. Pranešėjas nurodo Į kai kur tokie pat vietos gai= 
savotišką išeivių spaudos valai sabotažuoja ALT sky- 
buklę; ji turi sekti ir nu- rių sudarymą ir pan.; žo-

cialdemokratinio Jaunimo 
Internacionalu ir su Vidu
rio ir Rytų Europos Sovie
tų okupuotų kraštų social
demokratinio jaunimo or
ganizacijomis (vengrų, ce
chų, jugoslavų, lenkų ir k). 
Jaunimo pranešimas sutik
tas su dideliu pasitenkini
mu, visi laukia iš jaunimo 
akcijos ir gražių jos rezul
tatų.

Taip samprotauja “Drau
gas.” Bet tikri krikščionys 
katalikai ir bendrai skaity
tojai turi įsisąmoninti, kad

šviesti bendrus pasaulinio 
pobūdžio Įvykius, atžymėti 
šio krašto ypatinguosius 
reiškinius, ir nepamiršti sa
vojo. lietuviškojo gyveni
mo. Musų spaudai, be to,

tokios katalikų politikierių llipi kuituriniai musu tautos 
pretenzijos visai nelogiškos | išeivių reikalai įr/taipgi,
ir h.0, , netenka užmiršti musu idė-

(1) Švietimo reikalai ii
“Argentinos Lietuvių Bal

sas” (Nr. 899), minėdamas 
Lietuvos generalinio konsu
lo J. Budrio nusiskundimą, 
kad tik dvidešimtoji atvy-

visos mokymo sistemos ir 
metodų nustatymas turi bū
ti suderintas su einamojo 
meto visuomenės gyvenimo 
(ūkiniais, kultūriniais ir k.)

kusių tremtinių dalis regis-, reikalavimais. Atitinkamai
truojasi savame konsulate, 
pastebi, jog tokį nesiregis- 
travimą negalima pateisinti 
vien tik baime, kad iš tos 
registracijos pasinaudosią 
Lietuvos priešai, pasiliku- 
siems tėvynėje pakenkti. 
Tokios kalbos ir pasiteisini
mai yra grynas prasimany
mas, nes Amerikon atvyks
tančių DP žmonių pavardės 
skelbiamos viešai laikraš
čiuose. Kai Kanados Lie
tuvių Bendruomenė paskel
bė visų lietuvių registraciją, 
prieš ją pasišiaušė lietuviš
kieji komunistai. Toliau, 
laikraštis visai teisingai pa
žymi:

“Atrodo, kad lietuviai vis 
nori ‘atrasti Ameriką.’ Juk, 
tikrumoje, kiekvienos kultū
ringos tautos privalo turėti 
savo statistikas. Anglai ir 
japonai savuosius žino visa
me pasaulyje iki vieno žmo
gaus. Dėlko tat lietuviai tu
rėtu gyventi pakrikę ?”

“Amerikos atrasti” lietu
viai nenori ir nesiryžta, bet 
kad juose daug pakrikimo 
ir kad dalis lietuvių dar ne
pajėgia suprasti savo nacio- 
nalių uždavinių, tai tiesa.

DIDELI APETITAI J 
VALSTYBINI RAGAIS!

šiems reikalavimams reikia 
tinkamai paruošti jaunuo
menę. Kad tuos uždavinius

jinių siekimų, jau nekal
bant apie tai, kad mes visi 
sielojamės Lietuvos reika
lais ir jos nagingu likimu 
svetimoje okupacijoje; tad 
lietuviškųjų spaudos orga
nų ir jų redaktorių uždavi
niai yra gana margi. Pra
nešėjas nurodo, kad įvairus 

; 1 nesklandumai dėl tilpusių
įgyvendinti mokykla turi‘ar perpusiu koresponden

“Draugas” (Nr. 126) ra
šo, kad Prancuzjoj ir vėl 
prasidėjo ginčas dėl mo
kyklų. Ir kaipgi šis ginčas 
neiškils, jei Prancūzijoj vei
kia tokie įstatymai, kad ka

buti vienose rankose, bū
tent, valstybės žinioje.

(2) Kleras, dėl jau minė
tų tikslų, briaunasi Į moky
mo sritį, ypač Į pradžios 
mokyklas ir su tikinčių tė
vų pagalba steigia parapiji
nes mokyklas. Demokrati
nė valstybė nesipriešina to
kiems, kad ir netikslingiems 
tėvų reikalavimams, bet są
lyga, kad tokį malonumą 
patys tėvai iš savo kišenių 
apmokėtų.

(3) Jei tėvams ir parapi
joms mokyklų laikymas su 
daro sunkumų, jie kiekvie
nu metu tas mokyklas gali 
perleisti valstybei, tuomet 
tos naštos parapijoms nešti 
nereikės, gi sutaupomus pi
nigus katalikų bendruome
nės galės sunaudoti kitiems 
tikinčiųjų reikalams.

(4) Religijos pamokoms 
dėstyti galima panaudoti 
bendrąsias mokyklas, nieks 
čia kliūčių kunigams neda
rys. Bet kleras ne dėl re
ligijos pamokų kariauja, 
jam rupi apimti švietimo 
reikalai tam, kad palenkus 
visą gyvenimą savo pusėn.

(5) Argumentai, kad ka
talikai moka mokesčius, to
dėl jiems turi priklausyti 
dalis valstybinių lėšų, neiš
laiko jokios kritikos. To
kia logika einant, katalikai

pasirodė Pruseikos gerbia
mas generalinis sekretorius. 
Stalinas savo “taikos norą” 
galėtų įrodyti ir darbais, 
kurių, dėja, nesimato nė su 
žiburiu dienos šviesoje.

Tą žino ir tas, Kapsuko 
pakrikštytas “frakuotu 
klounu,” bolševikas Prusei- 
ka.

x
“Birželio įvykiai”

Sueina 10 metų, kaip So
vietų Rusija okupavo ir pa
vergė Lietuvą. Per tuos 10 
metų Lietuva pakėlė trejus 
metus hitlerinės okupacijos 
ir septynis metus rusiškos 
okupacijos. Musų senajai 
tėvynei tai buvo žiaurus ir 
sunkus dešimtmetis, kuriam 
galo vis dar nesimato.

Per tuos tragingus 10 me
tų Lietuva pakėlė milžiniš
kas aukas žmonėmis. Ap- 
skačiuojama. kad gal jau 
800,000 lietuvių yra išvežtų 
į Rusijos prievartos darbų 
stovyklas, kur jų didelė da
lis yra jau ir žuvę nuo sun
kių gyvenimo sąlygų ir ba
do. Virš 60,000 lietuvių tu
rėjo bėgti į užsienius gelbė
damiesi nuo rusiško oku
panto. Daug tūkstančių lie
tuvių žuvo ir karo veiks
muose, arba rusų ir vokie
čių armijose, ’ kariaudami 
ne už savo, bet už okupan
tų interesus.

Dešimties vergijos metų 
balansas musų tautai yra 
begaliniai liūdnas. Tauta 
pavergta, trečdalis tautos 
išnaikinta ir šiurpi tragedi
ja vis dar tęsiasi, jai galo 
vis dar nesimato.

x
“Kom-Pogrindis’’

Amerikos kriminalinės 
policijos (FBI) viršininkas, 
J. Edgar Hoover, savo pra
nešime senatui sako, jog 
Amerikos komunistų parti
ja “lenda į pogrindį,” valo 
si nuo neištikimųjų ir įta
riamųjų, ir imasi aktingai 
sabotažo ir šnipinėjimo dar
bo Rusijos interesuose. 
Kompartijos narių čia yra 
54,000, iš jų vien New Yor
ko valstijoj 25,000, kiti su
sispietę pramonės centruo
se, kur jie daugiausiai ža 
los gali padaryti laike karo.

Šalia kompartijos narių, 
J. E. Hoover sako, yra apie 
pusė miliono komunistinių 
bendrakeleivių, iš kurių 
daugelis yra pasiryžusių pa
tarnauti komunistams iki 
išdavystės imtinai.

Komunistnis pogrindis 
Amerikoje jau veikia ir 
veiks. Penktoji kolona ri
kiuojasi patarnauti Mask
vai. Gaila, kad toje penk
toje išdavikų kolonoje yra 
ir musų tautiečių, kurie ei
na liudnu išdavystės keliu.

—J. D.

dėdamiesi “išlaisvintojais 
pradėjo naikinti ir terioti 
Lietuvos žemelę ir žmones. 
Musų tautos veteranas-ko- 
votojas dėl rusiškos okupa
cijos, negalėjo net likti savo 
tėvynėje ramiai užbaigti 
savo dienas. Jam teko se
natvėje pakelti politinio 
emigranto likimą ir ieškoti 
prieglaudos laisvoj Ameri
koj. Deja, jam nebeteko 
sulaukti išsilaisvinimo die
nos, kada visi Lietuvos vai
kai vėl galės laisvai savo 
gimtinėj gyventi ir būti jos

Taip intensinga i dirbda
mas ir be pertraukų posė
džiaudamas, suvažiavimas 
priėjo svarbių dienotvarkės 
klausimų pabaigą ir juos, 

bendram lietuvių reikalui, kaip sakoma, išsėmė. At- 
Tokių iš katalikų pusės su- rodė, kad tų dviejų dienų 
dantų sabotažo aktų vieto- buvo permaža, kad tinka 
se, suvažiavimo protokolas įmai pasisakyti čia suminė- 
atžymėjo net kelis. Refe 'tais klausimais ir prieiti tin- 
ranto manymu, apie tuos kamo jų sprendimo ir visa

pusiško išsiaiškinimo. At
rodo, kad pasiliko klausi
mų, kuriuos reikėjo liesti; 
atrodo, kad suvažiavimas 
tūlais klausimais buvo dau
giau informacinio pobū
džio. Bet, kad suvažiavi
mai butų intensingų darbų 
ir tikslių sprendimų subuvi
mais, reikia, kad LSS veik
la butų gerai organizuota ir 
intensinga. Vienok, šis su
važiavimas, visais požiū
riais, buvo rimtas ir nuo
seklus. Kiekvienas atsto
vas kai ką iš jo išsinešė ir 
todėl minės jį, kaipo visai 
teigiamą LSS gyvenime 
reiškinį. Dar pasilieka ke
li svarbus ir minėtini suva
žiavimo darbai, bet apie 
juos skaitytojai gaus infor
macijų iš skelbiamų suva
žiavimo nutarimų. Man dar 
pasilieka pakalbėti, kaip 
vyko naujos LSS vadovy
bės, Centro Komiteto, rin
kimai. Tai svarbus, vienas 
svarbiausių visų suvažiavi
mo darbų, todėl apie jį se
kantį kartą.

Delta.

džiu, vienybę skelbiantieji, 
patys pirmieji ją ardo. Ži
noma, toks tų gaivalų el
gesys pirmon eilėn kenkia

reiškinius reikia tuojau pra
nešti ALT. Diskusijų metu 
buvo užklausta, ar tautinin
kai, įsileidžiami į ALT, da
rė viešą pareiškimą apie jų 
“atsivertimą į demokratiją” 
ir ar jie davė atskaitą iš vi
suomenėje -urinktų lėšų ne
va tai “Lietuvos vadavimo” 
reikalam- ?

cijų, nesudaro klausimo es
mės ir dėl jų netenka gin
čytis. Atžymima ir tai, kad 
lietuviškosios spaudos skai
tytojų ratas vis siaurėja, 
nes jaunoji senosios išeivi
jos karta, dėl savotiško jos 
auklėjimo, net nesistengia 
skaityti lietuviškus laikraš
čius bei juos pasekti. Kei
čiantis mintimis šiuo klau
simu buvo pareikšta šie pa
geidavimai : Žurnalą “Dar
bą” turėtų užsisakyti visi 
L. S. Sąjungos kuopų na
riai; musų spaudos orga
nai ir jų redaktoriai priva
lėtų paruošti naujus bend
radarbių kadrus iš naujo
sios išeivijos tarpo; jie, per 
laikraščių atkarpas, turėtų 
praleisti didesnius ir vertin
gesnius originalius ir vers
tinius veikalus, kuriuos iš
leidus atskirai, padaugėtų 
lietuvių knygų rinka.

Vienas aktualiausių klau
simų buvo lietuvių srovių 
bendradarbiavimo klausi- 
simas, kurį suvažiavimui re
feravo Dr. P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretorius. Referantas ga
vo nusiskundimų iš vietų, 
kad kai kur, pavyzdžiui, 
Cambridge, Mass., Law-

Pasirodo, kad kokį tai 
pareiškimą dėl demokrati
jos tautininkai darė, bet 
kiek jie “atsivertė,” tai pa
lieka jų paslaptis, o jokios 
atskaitos iš jų niekas dar 
nematė.

Šalpos klausimais 
(BALF) išklausyta net du 
pranešimai. Pirmąjį, bend
rąjį pranešimą padarė drg. 
B. Spudienė, musų atstovė 
BALF’o organizacijoj, o 
antrąjį—adv. S. Briedis, 
BALF direktorius, smulkiai 
ir išsamiai išdėstęs BALF’o 
pinigini stovį ir šalpos dar
bo apimti.

Šiuo klausimu buvo pa
darytas Įnešimas, kad musų 
atstovai BALF’e atkreiptų 
dėmesį į Mažosios Lietuvos 
karo pabėgėlių Vokietijoj 
šelpimą, nes pastarieji, sa
vo laiku nesinaudojo nei 
UNRRA nei IRO globa, pa
vyzdžiui, Klaipėdos krašto 
tremtiniai, kaipo savo laiku 
nustoję Lietuvos pilietybės, 
yra dar sunkesnėj padėty 
atsidūrę, mat jie, kaipo lie
tuviai, turi daug sunkumų 
įsijungti kad ir į vokiečių 
ūkį.

Apie “Keleivio” būklę 
pranešimą padarė drg. S. 
Michelsonas. Suvažiavimas

seimininkais.
x

Daug Deimantų

Iš Antverpeno Belgijoj 
praneša, kad rusų valdžia 
per vietinius brangiųjų ak
menų pirklius parduoda 
daug deimantų. Sako, jau 
daugiau, kaip už vieną mi- 
lioną dolerių deimantų ru
sai pardavė Belgijoj. Visi 
deimantai esą seni, dar ca
ro laikų ir spėjama, kad 
bolševikų valdžia juos yra

rence, Mass., vietos katali-,draugam? Michelsonams pa-1konfiskavusi iš privačių 
gali prasimanyti ir kitokių kai, nežiūrint susitarimo reiškė širdingą padėką už (menų.

“Taikos Kursty
Isteriška propaganda, ku

rią dabar veda už taiką iš 
Maskvos diriguojami įvai
rus pašlemėkai, bendrake
leiviai ir Maskvos agentai, 
neturi nieko bendra su tai
ka. Taikos nori visi žmo
nės, bet Maskvai rupi ne 
taika, o moralinis ir mate
rialinis laisvojo pasaulio 
nuginklavimas, kad Mask
vos imperializmui lengviau 
butų mus sudoroti.

Karo ar taikos klausimas 
jau yra išspręstas Maskvo
je. Maskva apsisprendė už 
karą ir karui ruošiasi, o 
“taikos kurstymas” yra tik 
viena dalis to pasiruošimo 
karui. Juo daugiau žmo
nių verkšlens dėl taikos, juo 
daugiau rasis lengvatikių, 
kurie įtikės, kad “Stalinas 
nori taikos,” juo lengviau 
bus Maskvos imperializmui 
pasiekti dar naujų laimėji
mų pasaulyje.

Maskva, bepoteriaudama 
apie taiką, jau pajungė sa
vo išpurtusios imperijos ri
bose 700 milionų žmonių!
Kai plėšri diktatūra vėl ima 
rėkti “už taiką,” pasaulis 
turi akylai žiūrėti, kur pik
tas agresorius rengiasi pul 
ti.

x
Pruseika ir Lie

“fsitikinęs” bol š e v i k ų 
buožė, Leonas Pruseika, 
puolėsi ginti Trygve Lie, 
tą keliaujančią pantaplinio 
pašto bobutę, kuri iš Mask
vos parvežė didelį sekretą, 
kad “Stalinas nori taikos.”
Pruseika bara ir “Keleivį,” 
kad mes drįstame vadinti 
tą zujantį politikierių suktu 
diplomatu.

Labai atsiprašome Tai 
nėra suktas, bet skystas 
diplomatas. Jei jis butų 

as- šiek tiek išmintingesnis, jis
nebūtų priešrinkiminės agi-1 formacijų. Kaina 80 centų.

Dar galima gauti “Kelei
vio” Kalendorių 1880 me- 

Daug skaitymų ir te-
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NBPBIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas TAS DUONOS NEPRAŠO
u

Kas Nauja Brooklyne
LSS 19 Kuopos 
Išvažiavimas

(tą žodžių apie kandidatą;
K. Kundrotą. Jis jau du

....... . metai eina delegato parei-Kaip kiekvieną pavasari, Musų gk
taip ir šiemet lietuvių so- daręs nutarimį kad dele. 
cialdemokratų 19 kuopa gata6 ištarnavęs du metus

V negali statyti savo kandida-
pikniką. Pobūvis įvyks šes- turos, jeigu susirinkimas 
tądien;, birželio (June) 24 Specįaijaį nenutaria jam 
d., Kasmociau> darže, Gi tat jpjst; ta Harvti. Jonas Bui- 
NecK, L. I.

Parkas atsidarys 12:30
leisti tą daryti. Jonas Bui 
vydas išbuvo trejus metus

. . . delegatu, bet jam susirinki-
vaL po pietų. 'mas jejdo statyti savo kan-

Busai įseis 11 vai. ryte. didatura tretiems metams,
Iseis busai nuo Lietuvių At- todėl j Buivydas nesulau 
lėtų Klubo, 168 Marey Avė, skyriaus nutarimo. Bet 
n nuo A. Shimkuno, 89b Kundrotas išstatė savo kan- 
Lelir.ont Avė., East \ew didatura PRIEŠ skyriaus 
York sekcijoj, Brooklyne. nutarimąt visai nepasirupi- 
Ti kirtus galite gauti pas vi- gauti iš susirinkimo su
sus kuopos narius. Bušu ti- tiRi kandidatūros staty- 
kietas j abi puses, įskaitant muk Todėl Kazys Kundro ______
“ Gana"' T ?*aonio?ai lauž.° ALT Skyriau.

Liana Įdomią pi ogi amą skyriaus nariu nutarimą. Jis 
keta suruošti musų nauja- nieko nepais0; by tik jis ?a. v**rcr,<*’:e 
kiniai. Taip pat bus gera pasilikti unijos deiega-

po baisios audros—gru vėsiai- ------—

Holdcnvi’te, Okla., miestelio gyventojai apliurinėja savo namu griūvėsiąs po baisios 
audros (tornado), kuri persirito per Texa; ir Oklahvma valstijų kai kurias vietas, 
'fante miestelyje audra užmušė S žmones i - suardė daug namu.

Kas Girdėt Chicagoje
Naktiniai Piknikai Į. .zeliuose arba tiesiai gatve- 

Vasaros metu chicagie- se.
čiai neretai mosią taip va-'M . ■*«.»- « . .
dinamus naktinius pikai- "®a*no# Rub** Margo Svieto
kus.Jie paprastai būna nak- Prieš daug metų Chica- 
tj iš šeštadienio j sekmadie- goj dar nebuvo tautiškų ka-
ni-.................. jpinių, tai kunigai atsakyda-

Prieš tokius piknikus ku-rvo bažnytinį laidojimą dėl 
nigai būdavo griežtai nusi mažmožių. Tuo disciplinuo- 
statę. Bet mainosi laikai, davo savo parapijomis. Pa- 
o su jais ir kunigai. Dabar j įapijonai bijodavo skaityti 
štai tų naktinių piknikų ma- socialistiškus ir liberališkus 
dą pasekė parijonai. Jų [laikraščius, kad neturėtų 

BuildingĮbėdų su laidojimu. KitaipMarian Fathers’
Fund Committee rengė taip 
vadinamą Moonlight Fami
ly Picnic and Dance birže
lio 10 d. Vytauto Parke. 

m. Minėtas marijonų staty-
CAMBRIDGE, MASS. mo nesidėjo. Jie, pakviesti pastangomis buvo sušauk- komitetas dabar veda

dėtis prie minėjimo, atsakė tas posėdis dalyvaujant jau pinigų linkimo vajų.
laišku šitaip: >>•
Gerbiamas Tamsta:

ir tremtinių ratelio atsto- iViaL marijonai šventiems 
varas ir išrinkta nauja lai- ^ne^ams atžymėti yra pasi-

ėmė dėtis, kai atsirado Tau
tiškos Kapinės. Jei tik ku
nigai imdavo priekabiauti, 
tai laidotojai atsisveikinda
vo su kunigais ir mirusįjį 
lydėdavo į Tautiškas Kapi
nes. Kunigai pamatė, kad 
netenka daug bizaio. Tai 
lr ėmė mažiau priekabiauti. 

Iki vėlesnių laikų kuni-
.. • 1 • Ji ...................  —.-------- .------------- -as AS pranešu Tamstai kad Ja'^: j taikydavosi dar vieno.

‘J;U_kdLALJ / ""M S
s—kasininkas, J. Kai-,sPį!Isn,ve- T zfn?.e lau nu'

Į J. Saro paklausimą kas

viai galės smagiai pasišokti., Du metai atgal> pi.ieš (Įe-'njzavimą Cambridge (“Ke- “vr,a.“” v«.«ruĮ»e. 
Taigi šiame pobūvyje jegato rinkimus, Kazys leivis” bal. 16 d.) čia noriu Tk'v"

kviečiame Brooklyno ■■ Kundrotas prisiegavojo sa- ”..............................
apielinkės lietuvius atšilau-..„ draugaulSi kad jis nebus 

[daugiau, kaip du metus de-kyti, o nesigailėsite.
Kp. Pirm. J. Glaveskas

čią, jei nabašninkas laido
jamas Tautiškose Kapinėse. 
Ir čia kunigai pamatė, kad 
nustoja nemažai biznio. To
dėl ir tame ėmė nusileisti. 
Nepaprastas Lietus

Birželio 2 d., vakare, bu
vo užėjęs labai smarkus lie
tus su smarkiu vėju ir dide
le perkūnija. Ne tik susi
siekimas tapo suparaližuo- 
tas, o vanduo ėmė veržtis 
Į namų skiepus. Iš lietuvių 
kolonijų labiausia uukentė- 

Marųuette Park. Dėl bu-
tanazija tai mirtis iš pasi- d*»«eHs gyvena
gailėjimo. Bažnytiniai au- skiepuose. Aišku, tie skle- 

piniai gyventojai labiausia 
nukentėjo.

Tai nepaprastai audrai 
siaučiant, lietuviai turėjo 
rinktis į Orchestra Hali, 
kur Anelės Steponavičienės 
dainininkės ruošė koncertą. 
Galima buvo prileisti, kad 
salė bus pustuštė. Bet taip 
nebuvo. Žinoma, būt buvę 
daug daugiau žmonių, jei 
ne ta audra. Buvo ir to
kių, kurie iš anksto turėjo

nutarimu nna:—«. . .. -
kas Imk 16 Vasario minėrmo raitis—finansų sekretorius, Plr.3’ Naujoji statyba, 
bendrai visom srovėm Cam- V. Steponaitis—sekretorius.; Patys marijonai skel-
bridge’iaus kolonijos negalima įgilinti n pfu Cam- ^ia, atsieis apie tris milio*
tinkamai -tvarkyt. b, i«įe' draugijoms kteBaU-,™18 dolcri<i- Ta«i toHai

Katalikiškos organizacijos kjma; laginan, M.Įsumai surinkti be kito ko
non surinktas aukas 16 Vasa- g.ovug j Ąjjp skvriu Iki ’gnebiamasi ir naktinių pik-
rio minėjime siųst A. L. R. 7. , . * ..... r , . nikn

ši reikalą nušviesti.
Jau 1949 metais lietuvių

socialdemokratų 71 kuopa 
Cambridge pradėjo rūpintis 
suorganizuoti ALT skyrių.

legatu, jis sakė: “Geriau 
duosiu galvą nupiauti, negu
skyriaus Įstatymą laužy-įBuvo kreiptasis į visų srovų 

A. C. W. of A. unijos lie ®*u-” Šitokį pareiškimą jis veikėjus. Po susitarimo su 
tuviu siuvėjų 54 skyriaus padarė ne vienam, bet de-;katalikų srovės veikėjais, 
delegato rinkimai ivvksta -ėtkams savo lėmėjų. 1 susirinkime Įvy kusi am e
biry^Iio limo i 9n ir 21 die-Į Tai matote, koks tas žmo-‘rugsėjo 18 d., 1949 ra., ALTMII J(OV4IJV J «a •*, i e _ 1 « — „ —w e #

nomis, unijos namuose, 11-’’gus yra- Kadaise jis vertė j skyrius buvo įsteigtas ir įš- 
27 Arion PI., Brooklyne. Į ant Buivydo kalnus už tre- rinkta laikinoji valdyba iš 

- 1 r* j i—-- i—.• sekančių asmenų:
A. Zaveckas—pirminin

kas, J. Andrews—vice-pir- 
mininkas, B. Jakutis—sek

Siuvėjų Dėmesiui

Rinkimų salė bus atida-j čius metus delegatu buvi- 
ryta nuo 4 vai. po pietų iki 'mą, 0 dabar net skyriaus 
9 vai. vakaro. Rinkimai leidimo negavęs nori vėl 
vyksta slaptu balsavimu. jbuti delegatu. Apie “davi-

Balsuoti turės teisę visi mą galvos nupiauti Kazys ^etorius, K. Pilkonis—raš 
skyriaus nariai, kurie turės 
su savim bet kurią šių metų
apmokėtą unijos kortelę iriasi sudraus ir neleis jam 
sočiai security kortelę. Bus laužyti skyriaus Įstatymo.

Kat. Fed. centram o centras pa- =io1 prisidėjo įetlkios “*<»•
gal nuožiūros skirs Amerikos draugijos. Laukiama, kad Eutanazija Lietuvybei 
Lituvių Tarybos centrui. garbingam ALT darbui vy-

Pagal musų supratimo gal kinti pagaliau prisidės ii 
Amerikos Lietuvių Tarybos katalikų Sl’OVė. 
centre bus sklandesnis veiki- ALT Cambridge skyrius,nušiSvaciūSi privS Gula
mas. Kai matys Katalikų troš- dabai ruošiasi minėti birže-,nazij$, tai yra, numarinimą 
kimą laisvės Lietuvai, tai pa
gal to viso išrodo man kad pri-!susirinkimą pastovios 
sieis atskirtai Cambridge-: dybo? rinkimams.
čiara ši kartą rengt minėjimą __ .__
16to Vasario Lietuvos Nepri

Visi žinome, kaip griežtai 
Romos katalikų bažnyčia

- lio 14 d. ir šaukti atstovų. nepagydomai sergančio ii-« 
susirinkimą pastovios vai- gonio, jam to prašant. Eu-

Praeitą savaitę Įvyko ’toritetai Įrodinėja, kad eu- 
d įaugi jų atstovų susirinki- ’tanazija nesiderina su Įsa- 

Nors tai nemalonu tas viskas mas ir i nuolatinę ALT^ymu “Nežudyk.” Nesun- 
girdėt, bet gyvenimo aplinky- skyriaus valdybą išrinkti tLu matyti, kad tas bažnyti- 

nu- h** verč’-a- ne taiP ka’P 'ienasĮčje asmenys: J. Turauskas [nis argumentas yra be galo 
nori, bet kaip visuomenės dau- _pjrm^ j. Andrews—vice- menkas, net keistas, kai at- 

pirm.. V. Steponaitis ir J. simeni, kad bažnyčia nėra 
Kongresą. Atstovu išrink-,1.^"*,^ irJ.Vto- nusistačiusi prieš karą-žu-
tas J. Jakutis. Jis UŽ po- nėjimą žada apvaikščioti Sek- ciuna"—’zdmmkas.
ros dienų telefonu man maoienį vasario 12tą. 1950. šis 
pranešė, kad atsisako va- apvaikščiojimas po vadovybėj 
žiuoti Į kongresą. Tada aš-A* L. R. Kat. Fed. 16 skyriaus.

jau nebekalba. Bet nariai itininkas, S. Luinis—iždi- klausomybės sukaktį, 
gerai padalys, jei toki me- ninkas (žr. “Keleivi 

28 d., 1949 m.).
nigs.

čekiuojamas kiekvieno na 
i io ledger numeris.

Kviečiami visi skyriaus 
nariai kuo gausingiausiai 
dalyvauti, nes nuo jūsų par
eina musų skyriui tinkamo 
delegato išrinkimas.

A. C. W. of A. Lietuvių
• Siuvėjų 54 Skyriaus 

Pildomoji Taryba.

Siuvėjų Naujienos

Paskutiniame siuvėjų uni
jos lietuviško lokalo susi
rinkime, Įvykusiame unijos 
svetainėj, buvo perrinktas 
lokalo vce-pirmininkas V. 
Paulauskas ir užrašų sekre
torius U. Ubara. Jiems ne
buvo opozicijos. Nupirkta 
bonų už $1,000 gyvena
miems namams statyti Izra
elyje ir nutarta biznio agen
to (delegato) rinkimus pra 
vesti birželio (June) 20 ir 
21 d. slaptu balsavimu. 
Kandidatų yra trys: Kazys

O delegatas iš jo menkas. šitame susirinkime
nes jis bosų bijo, kaip “vėl-[tarta siųsti atstovas Į Visuo- guma ^ko
nias kryžiaus.’’

Kriaučius.

GARDNER, MASS.

bar ji turi 50 narių ir jai 
energingai vadovauja šių 
asmenų valdyba: B. Juškie
nė, E. Žekonienė, M. Tamu- 
lėnienė, M. šlekienė, L. Re- 
deckienė, Vyšniauskienė, 
Jasinskienė ir Adomaitienė.

Sukakties proga birželio 
18 d. lietuvių vasarnamy, 
Westbroadway, rengia di- 
del pikniką, kuris prasidės 
1 vai. po pietų ir tęsis iki 
vėlyvos nakties. Tai bus 
gera proga pasilsėti prie 
gražių ežero krantų ir pasi- 

Kundrotas, Jonas Herma- džiaugti moterų vaišingu- 
nas ir A. Bubnys. mu.

Čia reikia pasakyti kele- Gardnerietė.

tiną Amerikos Lietuvių

šiemet sukanka 35 metai, 
kaip Gamer, Mass., Įsistei
gė lietuvių rpoterų pašalpi- 
nė draugija “Birutė,” tai
vienintelė lietuvių moterų -o ,ai-kais
draugija šiame mieste. Da- ®._. .• att

stengiausi suieškoti kitą at
stovą ir Įprašiau J. Vinciu- 
ną, kuris kongrese dalyva
vo. Grižus atstovui iš kon

Cambridge-iaus Lietuviai Ka 
talikai visus darbus nori veikti

J. Andrevrs.

Maikio ir Tėvo Kraičiui

dymą žmonių be pasigailė 
jimo.

Dabar prisieina paminėti 
naują bažnytinių vadų ne
nuoseklumą.

11U1I Atnaujindami prenumeratą.| Vienag ,ietuvig patriotag tikietUS, bet dėl audros liko
per A. L. R. K. Fed. 16tą sky 'dant eli s aitytojai su J° l Jojjjjgag ]abaj savotiškai ir naB1*e-
T-ų, o ne per Amerikos.Lietuviu w*'" čtoni«S1^ DuBoki atvirai pasakoja apie
Tarybos skyrių. Tatgi gerbia- ’i lietuvybės išlaikyma ir lie-

visi sukviesti Į ALT sky
riaus susirinkimą, bet sek
retorius to neatliko ir Į su
sirinkimą atėjo tik trys val
dybos narai. Čia irgi dar 
bandyta tartis ir rankų ne
nuleista. Bet štai po spa-j

mas Juozai mes atiduodam Ta
rybos skyrių ir galėsite išsi
rinkti valdybą ir laiminga-; dar- 
buokitės Lietuvos labui, nes*

Pa.
75c—A. Paslys 

Marlboro. Md.
is

(lietuvybės išlaikymą 
TJpper tuvių kunigus. Jisai sako.

Kunigų Paradas

Atlaidai tai yra kunigų

liu

P0 50c—S. Solkos iš Atiko- nigai lietuvybei pritaikė eu 
mes visgi esame susus ir duk.!™' ™, Sako kad lietu
terj-s musų brangios močiutės!^ , ®Tvlal k.un,Sal ‘‘eturybę jau
Lietuvos. Baltus is Portland, Oreg., p. numarino ir paguldė Į gra-

Siuntrme delegato i A. Lie-' LekaJiči“\. rHv lbą’ ant to Srabo
tuviu visuotinai! Kongresą ?1 K>sele\ u ius is ^^y.. uždėti antvožą ir palaidoti.

kad Amerikos lietuvių ku- gera proga paraduoti prieš

mėnesio nuo sekreto-Į t?'1Ų .. visuotinąjį Kongresai w Mizara iš naw-i
dd” H ?kPi!O-n0v' 4 w"e? Mass., J. Matulionis iš.Motera Progrese
<W. 1949 pns,des,me ,r sau-:" „ , st. Reivydas rrogresa.
tvarkysime teisingai, brokskaij.. whi(e p|ains N y_ v p

reikalinga vienybė, o vienybėje A“suka,"s N'

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLK su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau- 
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
So. Boston 27, M

riaus B. Jakučio gaunu 
“special delivery” laišką, 
kad jie iš ALT išeina nenu
rodant priežasčių. Tokiu 
budu skyrius pasiliko be 
valdybos.

Reikia pabrėžti, kad ka
talikų srovės žmonės turėjo 
visas valdybos vietas be vi- 
ce-prmininko.

Vėl sukviečiau veikėjų 
susirinkimą tartis dėl toli
mesnio veikimo. Nutarėme 
ruoštis paminėti Vasario 16 
d. Išsiuntinėjau laiškus 
klubams ir draugijoms, kad 
dėtųsi prie ALT rengiamo 
minėjimo. Prisidėjo tik dvi 
draugijos, o klubas laišką 
atmetė, nes ten įsivyravęs 
prokomunistinis elementas, 
o kiti nariai abejingi. Va
sario 16 d. minėjimas įvy
ko ir pasiųsta ALT centrui 
$77 aukų ir po to buvo ma
noma ALT skyrių čia likvi
duoti.

Katalikų srovės žmonės

visi suprantame bus ir galvbė. 
ir gre'čiau musų tauta ištruks 
iš kruvinų nagų žiauriojo tiro 
no Stalino.

Su pagarba, 
Benediktas Jakutis. 

Gruodžio 16. 1949.

Bent viename dalyke 
Chicagos moterų tarpe pa- 

Conn.. Mrs. E. Grigas iš Chi-'stebimas progresas ir nau- 
cago. III Mrs. K. Klivicki ’^dojimasis lygiomis teisė- 
Vaukegan, 11L, ir T. Kazakovis Moterys vis mažiau
iš Verdun. Gana . varžosi su rukymu. Vis daž-

Vienas aukotojas non, kad gatvėse ir Darkuose
‘-Tėvas paaiškintų kas per vie- niay Katvese ir. parkuose 
L, lieti.Viškasai Aitvaras, kiti pastebima rūkančių moterų.
rekalauja.......... kad ^ Gyy.ti,

Atrodė, kad po to ALT ma* !au •”
VrillS tliroc rkoL-«£1.ė.: o ., motervs daugiau linksta j Mai-skyrius turės pakrikti Bet motery 

susiorganizavis ėU tren> i- ir ,r
nių rateliui jie pradėjo tei- ' vj^m; aukotojams tariame
suUAT ™ane Raip yrU ^r(linga adU-
su ALT skyrium. Aš jiem?________ ■■■ - -
daviau raštišką atsakymą c ftninna
nurodydamas priežastį skv-
riaus valdybos pairimo. Jie Ką tik išėjo iš spaudos 33 
savo susirinkime išrinko at- liaudies dainos. Surinko ir 
stovą kuris padėtų vėl at spaudai parengė kompozi- 
atgaivinti skyrių jr ragino toriaus sūnūs Algis Šimkus, 
mane nenuleisti rankų j. Su gaidomis ir tekstais, 64 
dar kartą kvesti veikėjų su-ipudapiai. Kaina $2. Ra- 
sirinkirną, kad išrinkti nau-šyti:
ją laikiną valdybą “Kelerm’

Kovo 19 d., 1950 m., so- 636 East Bro«hray
prie Vasario 16-tos minėji- J cialdemokratų 7i kuopo- So. Boston, M«m.

Naujieji ateiviai negali 
atsistebėti, kad priemiesčių 
daržuose randasi gyvačių. 
Ir jie nenori tikėti, kad tos 
gyvatės nėra pavojingos. 
Atsistebėti negali išdyku
siais vaikais, kurie priemie
sčiuose tų gyvačių prisigau- 
do, prisikrauna popierinius 
maišus ir paskui pridaro vi 
šokių šposų. O tie šposai 
būna tokie: gryždami na
mo, strytkariuose jų palei
džia ir keleiviuose sukelia 
didelį sumišimą; parsiveža 
namo ir savo apielinkėj jų 
paleidžia šventoriuose, dar

savo parapijonus. Bet jų 
didžiausias parodavimas 
būna Kapinių Puošimo Die
noje. šiemet tas parodavi
mas buvo ypač nepapras
tas. Mat pasirodė du nau
ji pralotai. Tai šv. Kazi
miero kapinėse kunigai pa
radavo prieš parapijonis ir 
žvalgėsi biznio. O tas jų 
biznis tą dieną tai pamink
lų pašventinimas. Kas, ži
noma, nedaroma dykai. 

Artocij* Už SLA
Birželio 3 d. Įvyko A. L. 

Tautinės Sąjungos Chica
gos skyriaus susirinkimas. 
Dr. S. Biežis, SLA daktaras 
kvotėjas, turėjo paskaitą 
apie SLA. Susirinkime bu
vo daugiausia naujieji lietu 
viai. Dr. Biežis sako pa
skaitą jiems ir taikė. Jo pa
skaitą apie apdraudą papil
dė adv. A. Lapinskas.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
skyriai.
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Ve r monto Farmose
XXXVI

Laiškas iš Ciif fsidės

jau ir neieškojau bent kur nors 
pašalpos. Ryžausi visur ir vi
sada gyventi: tik iš savo ranku 
darbo. Penkis metus štai pra
gyvenau tikrai nelengvose sąly
gose. Bet nenusiminiau. Bai
giu savo tarnybą su gera svei
kata. O sveikam žmogui rasis

visus ‘Naujosios Gadynės’ 
reikalus pa v ėdėm tvarkyti.

.... i Žinoma, taip pasitikėti ne-
Musų geras biciuas, čalis gaiima Prusvika, nes jis bu- .

Steponavičius, 1S Cllffside tų stovėj ie saliuno kol £ betkur gahmyfcr.ų pragyvent:. 
vt t —i * i ;__u..*..____ Kadangi neturiu jokio DP sta

tuto ir negloboja manęs jokios 
organizacijos, į USA nesitikiu 
patekti. Nors dažnai mano 
žvilgsnis tenai krypsta. Teks 
ieškoti sau darbo čia Afrikoje 
arba ir Prancūzijoje. Darbo ne
sibijau, nes jau teko daug sun
kumų pergyventi. Likau be 
tėvelių ir be jokio turto būda
mas vos trylikos metų amžiaus. 
Nuo to laiko turėjau dirbti, o 
kartu ir mokinausi. Dėl be 
galo sunkių gyvenimo sąlygų, 
ypatingų ‘diplomų’ nepasiekiau. 
O vistik, šio to atsiekiau. Ir 
jei ne karas, gal šiandien ir ga
lėčiau pasidžiaugti savo sunkių 
pastangų vaisiais. Deja, tėvy
nę ištikusi nelaimė sugriovė vi
sus mano planus. Dabar, sve
timoj šaly tenka iš naujo ko 
nors siekti, nors tas nėra leng
va. Visiškai galvos nenulei-

į? rašo: , 'atidarys, o jei pats butų ne
Skaitau tavo is farmų pragėręs, tai Bimbai butų 

gyvenimo ‘filosofijas. Aš .nunešęs. O kas pakliuvo 
net pavydžiu tau tos temos 'itam Stalino agentui, tai tiek 
—Vermonto Farmose. Buk matysi, kiek pernykštį snie- 
tikras, kad su siuom antgal- j0 delnu >nas bedugnis.
viu ir šia tema medžiagos 
tau niekad nestokuos.”

Taip, nestokuos, farmose 
yra visko pilna, tik nepa
tingėk nueit ir pasiimk ko 
reikia. Jei ne fanuos ir 
farmerių darbščios rankos, 
tai ir miesčionys neturėtų

Į iš ko gyventi.
Čalis rašo, kad jis jau 

rimtai studijuoja Amerikos 
istoriją ir dargi iš tolimos 
praeities. Tarp kitko jis 
tvirtina:

“Prisiminkime tokius vy
rus, kaip musų šalies buvu
si u s prezidentus, John 
Adams ir Thomas Jeffer- 
scn. Nors jiedu buvo skir
tingų politinių partijų ir 
konkuravo rinkimuose į 
prezidentus, bet ir tada pa-

Beje, girdėjau, kad Mi- 
zara su Bukniu ir vėl orga
nizuoja naują skloką. Pru- 
seika greit prie jų dėsis ir 
Tauras, kaip visuomet, ne
atsiliks. Sakoma, kad Ie 
vutė viską sklandžiai tvar
ko—veikiausiai pats apie 
tai daugiau žinai? Pranešk 
ir man!”

Laiškas iš Afrikos
“Mielas Tautieti! Nuolatos 

skaitydamas Keleivi,’ su atsi
dėjimu seku jūsų straipsnius, 
kuriuose nuolatos rašote apie

GELBSTI AITOMOB1LJ GATVĖJE

Calverston. Tex., mieste smarkus lietus pylė per kelias 
valandas ir privertė virš 14 colių vandens, gatvės paphidu 
ir vaizdelyje matosi, kaip vienas laivukas skubina i pa
galbą automobilio vairuotojui, kuris nebegali gatve išva
žiuoti dėl prilijusio vandens.

musų tautiečrų pirmuosius džiu nors jau 35 metu am. 
žingsnius Amerikoje. Jūsų ru-L
pestingumas bei atsidavimas 
saviesiems tikrai mane stebina. 
Skatinamas to. labai norėčiau

ziaus.

Išeidamas iš karinės tarny
bos, tariuosi su kitais savo

lietuvių kalboje, gali jinai būti 
ir svetimomis kalbomis. Aš 
vartoju laisvai šias kalbas, lx? 
savosios: vokiečių, prancūzų,
lenkų ir rusų. Taigi, galima, i 
manau, bus šis tas surasti. O 
svarbiausia, jūsų patyrimas, 
jūsų nuoširdus žodis bus musų 
visada laukiamas.

“Tikėdamas, kad busiu su
prastas. liekuosi linkėdamas

su jumis sus pažinti, nors per jdraugars, irgi baigiančiais tar- 
laišką. 'nybą, dėl ateities. Bandysime

į, t “Kad geriau žinotumėte, su burtis kur nors. netoliese vie-
—Sveikas gyvas, tėve! daugiau pinigų ginklams, asmeniną oiciuiysię. kuo reikalą, duosiu tru- nas nuo kito. Nelaimės atve-O r O O------------------ ' j __ . 1 — • y iivuv v.v»*xv.v iv.nuiv*. v* v- iivavr n»vv. a.

Ko taip stovi nosį nuleidęs? nes gręsia didelis karo pa- ’-;ieclu metų begtpe parašy-1^^ žinių apie savo ‘asabą.’Jju. niekas mums nepadės, jei 
—O kas galėtų ją pakel- VOJUS. da\o bent 100 viens kitam §:uo metu.—penktieji ir pasku- mes busime išsiblaškę, nevie-

—Tai tu rokuoji, kad laiškų. Abudu buvo komi- jtiniai metai.—randuosi prancu- ningi. Taigi, prieš akis orga- 
prezidento žodžiams nega- ^ete parašyme Neprigulmy-^ų svetimšalių legione. Taigi, nizaciniai klausimai. Ir kaip

ti, Maike, kada galva žmo
gui sukasi?

—Gal perdaug gyvatinės

Naujieji Lietuvin 

Transportai
Birželio 7 d. laivu “General 

Sturgis” i Bostoną atplaukė 82 
lietuvių šeimos. Atvyko:

Jonas Aksenaviėius, Petras
jums stiprybės ir ištvermės, i Arbutavičius. Teresė Andrušai- 
Draugiškai, Stasys Radavičius. (tįenė. Jurgis Ffagdanavičius, 

Ne tik aš vienas, bet visi Ona Baliunas, Mykolas Barce- 
draugai supras Šito jaunuo- v‘ėius. Ignas Batūra. Jurgis 
lio prašymą ir ateis jam pa- Babuškinas.
galbon. Labai apgailestau-
• 1 j , liečiat Dūmeju, kad pas mane apart ang-, ,, ?• Bešoms. Gedinlų kalboj kitoje kalbose li- 
ertaturos nesiranda

paėmei?
—Ne, Maike, ne nuo gy

vatinės, ale nuo politikos.
—O kokiu budu tėvas į 

politiką įsipainiojai?

Įima tikėti? jbės Deklaracijos, abudu bu- esu kareivis. Rugsėjo mėn. 7 tik šiame reikale noriu prašyti
_ Tikėti galima kuomet '0 delegatais konvencijoj, d- nusivilksiu uniformą ir bu- jūsų patarimo bei paramos. Ar

iiQ kalba kon(Trose ’ kain ša- kurioie buvo .UŽgirta USA.siu laisvas pilietis. Į legioną nerastumėte galimybė 
Jk. Ka oa O , p < »» patekau 1945 metais, vos ka- ti man socialistinės Iilies prezidentas; bet kuo- Konstitucija.

—Čia, Maike, butų ilga 
istorija, ale aš tau išvirozy- 
siu ją trumpai. Sykį ėjo 
paupiu būrys žmonių ir kal
bėjosi, kad žuvims geriau- 
sis gyvenimas vandeny. Iš
girdo apie tai žuvys, ir pa
sidarė upėj sumišimas. Eše
riai, pužai, karosai ir lydė-1 
kos pradėjo nardyt ir švais
tytis po upę, ir vis klausinė
ja viena kitos, ar nežino

galimybės prisiųs- 
literaturos.

iziueiiuis, UCL Artoje.™' pasibaigus Esu tremtinys, socialdemokratinės dvasios? ...
met jis kalba kaip polltlkie- . ..P’. . . kaip ir vis; kiti pasitraukę iš Be to. ko nors. kas daugiau i Sta^AS,
ris, atsistojęs ant bačkos ar ^iniclJ?sl ,ir ras€ .'!un?tliPy Letuvos nuo bolševiku grėsmės, mums nušviestų tarptautini
kur kitur, tai jau kitas aa-

Vladas Barkaus
kas. Fabijonas Brazaitis. Kazi
mieras Butkevičius, Juozapas 

minas čekas, Juo
zas Dičpinigaitis. Juozas Do- 

P Pa~ meika. Vytautas Druskis, Ieva 
siųsti negalėsiu. Tačiau Ži- Dvariškis, Eugenija Franckevi- 
nau, kad pas daugelį drau- čiutė. Zinaida Gėggna. Antanas 
gų randas apščai literatūros Gintneris. Zigmuntas Grinkas. 
ir nesivaržys tam lietuviui Algirdas Gylys. Aleksas Ibens- 
pasiųsti. Jo adresas: Lėg. kis Petras Jakelaitis. Jonas Ja- 

II 6. l°ve<-*kas. Ona Janavičius, Ro-
Jasiunas. Marijona 
Henrikas Karpavi- 

ŠUs. ieva keierierie. Ilzė Ka
valiauskienė. Ivona Kazlauskai
tė. Jurgis Katilius. Petronėlė 
Kiauškienė. Jadvyga Kremer.ie- 
rienė. Petras Klevickas. Ona 
Klejienė. Marijona Krasauskas. 
Marijona Kudirka. CeciFja 
Kresmontienė. Antanas Kula
kauskas. Juozas Laukaitis. Vik
toras Lipinis. Vitalija Liutkus. 
Jonas .Mačiulis. Ona MaVska. 
Juozas Mažeika. Valeras Mas
keliūnas. Irena M ichalowska. 
Uršula ir Vincas Mickevičiai. 
Jurgis Memenąs. Jonas Motie- 
kaitis, Justinas Naujokas. .Juo
zas Navikas. Ona Olišauskas. 
Jonas Palukaitis. Birutė Per- 
kunaitė. Anelė Petravičius. Be- 
neventuras Petrovus, Petras 
Plienaitis. Antanas Pileckas. 
Aleksandras Ruseckas. Kazys 

[Sadauskas. Motiejus šalčius, 
j Simonas Skarupka. Juozas 
|Skladaitis. Danielius Starką. Jo
nas Stasiukonis. Jonas Svarp- 
laitis. Motiejus Tamulėnas. Ma
rija Tunkunaitė. Stasys Valiti- 
(kartis. Pijus Venclauskas, Vin- 
(Cas Valentą. Stasys Vazcelevi- 
jčius. V iktoras V osylius. Zofija 
(Vizgirdas. Antanas Vilimas, 
Į Liudvika Žebrartis ir Juozas ži
lius.

ini P. E. J.-6 Cie. Ain-Draham, ™uaIdas
V2leflĮiĮ ltlirum ir tik J a . . . . J--. TnrUcin A AdimUZd.---------------— ------------ 1--- ------ ---- ------- -------- ; I Uni>lC. zAll lCdn VI >CV« varva į Būdamas

lykas. vienoj Philadelphijos kon- ir viena
’ —Bet man išrodo, vaike, vencijoj dalyvavė. O man 
jog Amerikos prezidentui reikia dalyvauti Amalga- 
vistiek neišpuola sakyti, meitų konvencijoj, Cleve- 
kad tuojau bus taika, jeigu; landė, ir ištirti kaip ten di- 
jis žino, kad tas neteisybė, pūkai Bimbą pikietavo; da- 

.. , j - , 1 dyvauti LSS konvencijoj So.
—Žinoma, kad taip kai- Bostone jr išrišti draugią 

bėti nepudera, tėve. Bet Buivydo su Glavesku ginčą. 
Trumanas ir nesako, kada ir dar Vermonto faunomis; 
tąjka bus. J^ tik sako. kad rūpintis. Jeffersonas su 
šiandien ji yra arčiau, negu Adamsu visai nesirūpino ; 

kun iš jų kur randasi van- buvo kada nors per penLe-;Amalgameitais, nesirūpino 
duo. kur taiD gera žuvims ns pastaruosius metus. Nors reikalais ir visai nieko 

is vienos pusės toks pasaky- nerašė ie Vermonto far- 
mas yra teisingas bet is ki- ma b j jiemg buvo ra. 
tos puses jis klaidina klau- r _
sytojus.

—Maike, aš nesuprantu, 
kaip tas pats daiktas gali 
būt iš vienos pusės teisin
gas, o iš kitos klaidingas?

duo, kur taip gera žuvims 
gyventi? Bet nei viena ne
galėjo pasakyti.

—Bet ką tai turi bendra 
su politika, tėve?

—Šiur, kad turi. Kaip 
žuvys nejaučia, kad jos 
vandeny gyvena, taip ir 
mes nejaučiam, kaip politi
koje esam pasinėrę. Kad 
ir ne politikierius žmogus 
esi, vistiek politika gali ta
ve milionierium padalyt, 
arba į džėlą uždaryt. O 
man, vaike, politika ligą 
įvarė. Kai Trumanas pasa
kė prakalbą, kad nebus vai; 
nos, tai man galva pradėjo 
tuktis.

—Matyt, tėvas nesupra
tai io kalbos.

—Jcs, Maike, supratau. 
Jis pasakė labai davadly- 
vai, kad pakajus jau nebe
toli. Sako, per penkeris 
paskutinius metus taika dar 
nei karto nebuvo taip arti, 
kaip šiandien. Nu, tai kaip

—A? žinau, kad tėvas ne
supranti, nes tas Ti"umanoi

syti po šimtą laiškų. Bet 
reikia pripažinti, kad tuodu 
vyrai buvo darbštus.

Ant greitųjų parašiau sa
vo bičiuliui nors trumpą se
kamą laiškutį:

“Mielas Drauge! Tavo 
laiškutį iš 14 d. gavau, ačiū.

pasakymas tam ir sugalvo- i Labai smagu girdėt, kad
tas, kad tėvas jo nesupras-1 
tum. Jis turi dvi puses: tai
ką ir karą. Visi žino, kad 
taika turės kada nors pa’ 
šauly įvykti. Daleiskim, 
kad ji įvyks už 1.5 metų nuo 
dabar. Taigi aišku, kad 
šiandien ji yra arčiau, negu 
buvo prieš penkis metus. 
Rytoj ji bus arčiau negu 
šiandien: poiyt bus dar ar
čiau. Taigi iš šitos pusės 
Trumano pasakymas apie 
taiką yra teisingas. Bet iš 
kitos pusės jis yra apgau
lingas. nes sudaro tokį įspū
dį, kad Trumanas iau šu

tu, Maike, tuos jo žodžius171^0 būdą pasaulio ramy- 
rupranti? ' bči atstatyti.

—Aš, tėve, suprantu taip: . Taigi čia, Maike, ir is 
Trumanas yra politikieris, e*na t°kia rokunda, kad 
kuriam rupi išsilaikyti vai- esam lygiai kaip tos 
džioje, norisi laimėti atei- žuvys, ką vandeny gyvena 
nančius rinkimus; todėl vy-!’r nežino kur vanduo ran- 
riausis jo kalbų tikslas yra ū^si. Nedvvai, kad man ap- 
patraukti savo pusėn bal- ’įsuko galva pradėjus apie 
suotojus. Jis kalba taip, biznį mislyt.
kaip žmonėms geriau patin- _____________________ _
ka. Bet tai tik kalbos. Daž-
rai ir jis pats joms netiki. ®ar <a*,ma 8auti “Kelei
vis kalba vienaip, o daro rio” Kalendorių 1950 na- 
kitaip. Publikai jis sako, - .
kad taika jau nebetoli, o į lan,#’ Da°f •*a«tyn»tĮ w «

tau viskas sekasi ir užvis la 
blausia, kad jau pradėjai 
rimtai studijuoti Amerikos 
istoriją. Be abejo ilgai tau 
neims suprasti dėlko šios 
šalies didvyriai kovojo, lai
mėjo ir mums suteikė šian
dien visas progas laimingai 
gyventi. Sakau, tau ilgai 
neims suprasti, kad nedera 
doram žmogui bendradar
biauti su išdavikais ir šni
pais tos šalies, kurioje žmo
nių gyvenimo laipsnis yra 
aukščiausias visam pasauly 
ir mes esam ne vien tik so 
čiai pavalgė, gražiai pasi
puošę, minkštose lovose ge
rai išmiegoję, bet dar lig- 
valiai turime laiko ir mario
se pažvejoti—tau nežertas!

“Dėl tos Hennessey bon- 
kos, apie kurią tau Dzūkas 
rašė, tai dalykas toks: aš 
fundiju bonkomis tik uo- 
met, kai tų bonkų nupirkt 
negalima; ypač tuo metu, 
kai visi maldingi žmonės 
būna bažnyčiose, meldžiasi 
ir smuklės būna drūčiai už
darytos. Drg. Strazdas pi
nigus sugrąžino todėl, kad, 
kaip žinai, yra teisingas vy
ras, juk atmeni mudu juom

1 or.grecą nuėjęs reikalauja formacijų. Kaina SO centų., pasitikėjom tiek, kad net

sveikas. pilna? jėgų profesinių
i jokias stovyklas nė- Nesant pakankamai literatūros A. Jenkins.

I rys milionai žmonių—trys iš
Leturių šioje valstijoje—gavo 
daugiau kaip $60.900.000 dividendų
iš Massachusetts Savings Bankų __
rer 1949.

Jeigu jus negavote iš tų pinigų nieko, 
tai ar ne laikas jums liautis tik 
norėjus kad galėtumėt sutanpyt. bet 
I RADĖTI taupyt? Kai trys iš 
■ eterių jūsų draugų ir kaimynų jau 
parodo, kad tai nesunku padaryti, 
nirrs irgi bus lengva kai tik į prasi t. 
Kodėl nesustoti toojau artimiausiame 
>avings Banke ir neatidaryti 

įskaitos?

Savings Bankai neturi akcininkų.
\ isas pelnas, kas lieka nuo ekspensų 
>r rezervų, priklauso depozitoriams 

.. kuriems jis išmokamas kaip 
dividendai. Massachusetts valstijoj 
' ra 190 tų draugiškų, senai įkurtų 
Bankų su 237 ofisais. Jus galit rasti 
'iena netoli savo darbavietės. 
Neužmirškit žiūrėti žodžių “Savings 
Bank.“ arha “Institution for 
Savings“ prie Banko vardo.

CKtrtųrųd by

$60,000,000
dividendų
pernai
•Ar jus gavot kiek?)

the

Savings Banks
of Massachusetts

Birželio 8 d. la ivu “General 
jStewart i New Vorką atvyko 
59 lietuviu šeimos. Atvyko:

Leonas Adamkevičius, Jonas 
Alenčikas. .Jonas Andrejauskas, 
Andrius Baltinis. Leonas Ba
nevičius, Gertrūda Benderytė. 
Julius Rotyr'us. Vytautas če- 
panas. Galina česitinienė, Jani
na f iešką. Petras Dambraus
kas. Pranas Damijonaitis. Jo
haną Dementevienė. Peliksas 
Dobkevičius. Jonas Dubickas. 
Jurgis Gepner's. Alice Gerkytė, 
Antanas Girnius. Jonas Gužai
tis, Ona Izokaitis. Marijona 
Juodaitis. Jurgis Klečkauskas. 
Marija Kluonius. Matas Krikš
čiūnas. Jonas Lauers. Anelė 
Laureckis. Bronius Madeikis, 
Irena Markutė, Vladas Mažei- 
va. Jonas Mažulis, Marija Mer
kevičius, Petras Meškauskas. 
V aitiekus Morkūnas. Veronika 
Maikelienė. Petronėlė N-ikšis, 
Bronė Palinas. Julija Petraitis, 
Antanas Petravičius. Vincas 
Poškus. Antanas Puikis. Pra- 

,nas Pužauskas. .Tonas Radašau- 
skas. Ksaveras Rudaitis. Ona

(Nukelta į 5 pusi.)
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M. BAREIŠA
Puslapis Penktas

Socialdemokrato Laiškas 
Komunistui

II piktais priešais, kaip tik 
gali būti artimi giminės. Aš 
tamstai nuoširdžiai sakau: 

. . be galo gaila, kad taip įvy-
mokiatų dalis atskilo ir pa- ko. Gaila senųjų draugų, 
udaiė komunistais? Gal kurių tarpe buvo tokie kriš- 
atsimeni, prieteliau, o gal ir toliniai žmonės, kaip Jonas 
ne. Juos pagavo 1917 me-:šepetys. Jie beveik visi,
tų bolševikų revoliucija, i išskyrus Kapsuką, žuvo bol- 
Kapsukas, Aleksa-Angarie- ševikų režimo sunaikinti, 
tis, Lasikas, vėliau Dr. S.!nes negalėjo pasisavinti jo 
Matulaitis ir kiti, buvę tuo- esmės ir prie jo prisitaikyti.

Bet ne tik mes, lietuviai

Dėl Ko Išsisky

Dėl ko Lietuvos sociakle
<remc?

met Rusijoj, susižavėjo 
greitais bolševikų laimėji- 
jimais. Jie matė, kaip bol
ševikai, su Leninu priešaky
je, jėga išplėšė valdžią ir, 
išvaikę Steigiamąjį Seimą,

socialdemokratai, turėjome 
sunkiai pergyventi bolševiz
mo atsiradimą. Skilimas 
vėliau ėjo per visą socialis
tinį pasaulį. Skilo socialis-

KELEIVIS, SO. BOSTON

TEXAS RINKIMŲ KEISTENYBĖS

parbloškė visas kitas parti-Įtinęs partijos ir suskilo pro-
jas—buržuazines ir socia
listines — ir, atsiremdami 
į darbininkų, ūkininkų bei 
kareivių tarybas, pradėjo 
Rusijoj kurti “socialistinę” 
santvarką.

Kur rasi greitesnį ir ge
resnį kelią įgyvendinti tai, 
kuo tie žmonės, kaipo socia
listai, gyveno ir ko siekė?
Ir dėl to, kai raudonoji ar
mija 1918 metais trumpam 
įsilaužė į Lietuvą, su ja kar
tu Vilniun atvyko ir Kap
sukas su savo draugais kur
ti Tarybų Lietuvą Rusijos 
pavyzdžiu. Kai kas tuomet 
prisidėjo prie Kapsuko ir iš 
Lietuvos socialdemokratų— 
vieni iš palankumo komu
nizmui. kiti—kad neduotų 
Lietuvos reikalų tvarkyti at
ėjūnams rusams. Tas tru
ko labai trumpai, ir kai rau
donoji armija jau nepri
klausomos Lietuvos grei
tųjų sudarytos kariuomenės 
iš Lietuvos buvo išvaryta, 
kartu su ja pasitraukė Mas
kvon ir Kapsukas. Pasi 
traukė, bet širdimi pasiliko 
I l ie Lietuvos prilipęs visą 
likusįjį savo amžių.

Kapsukas ir Maskvoj, ži- Azijoj, 
noma, nerimo ir iš ten or- 
r anizavo Lietuvos nelegalią 
komunistų partiją, pasto
viai ir sočiai maitinamą 
.Maskvos abraku, 
cialdemokratai, turėjome 
vesti su komunistais įtemp
tą kovą musų suorganizuo
tose darbininkų profesinėse 
sąjungose, nes mums ir tuo
met buvo aišku, kad Lietu
vos komunistai bus tik iš 
vardo Lietuvos komunistais 
ir darys tik tai. kas jiems 
bus įsakyta iš Maskvos. 
Skilimas persimetė ir Ame
rikon, ir ten vienus pasta
tydamas prieš kitus.

fesinės darbininkų organi
zacijos; darbininkija dabar 
stovi dviejuose prieš vienas 
kitą frontuose, kaipo nesu
taikomi ir pikti priešai. Ar 
ne gaila, prieteliau?

Kokia yra skilimo prie
žastis?

Tuo klausimu reikėtų, 
prieteliau, labai g kai 
bėti; ypač, jei norėtume iš 
siaiškinti, kuo komunistai 
skiriasi nuo socialdemokra
tų dabar: Bet pačioj pra
džioj skilimo priežastis bu
vo ryški: į bolševizmą pa
linko tie žmonės, kurie no
rėjo greit įgyvendinti socia
lizmą ir kurie manė, kad 
tas yra galima. Nekant
riausi buvo ir yra atsiliku- 
siųjų kraštų—kaip Rusija 
—socialistai, ir nekantriau
sios buvo ir yra tų kraštų 
darbininkų masės, labiau
siai suvargintos, norinčios 
vargu nusikratyti, bet ma
žiausiai susipratusios ir dėl 
to greitos patikėti gražiais 
pažadais. Ir įsidėmėk, prie
teliau : bolševizmas leng
viausiai plinta vargo šalyse 
—Europos rytuose. Italijoj, 

Afrikoj ir dalimi 
Pietų Amerikoj. Bet jis ne
pajėgė kiek giliau įsikabin
ti Vakarų Europoje, Aus
tralijoj, Naujojoj Zelandi- 

Mes, so-Į joj, Kanadoj. Nepajėgė, 
'nors Maskva ir šitiems kraš
tams nesigailėjo ir nesigaili 
vergų kasamo aukso, kad 
vestų bolševizmo propagan
da.

Čia Amerikoj komunisti
nis sąjūdis tėra—dovanok, 
prieteliau—liguistas pablu- 
dimas, kurį sužadina ir pa
laiko Maskvos propagandi
nės dujos ir jų sukurtas ap
gaulingas miražas apie ta- 
Įriamus Sovietų pasiekimus 

Tokia buvo. prieteliau,)Kas amerikiečių yra pabu- 
trumpai tariant. įvykių ei-Įvojęs Sovietų svajotam ro- 
ga. Anksčiau sutartinai juj ir namo grįžęs, tas įssi- 
dirbę tą patį darbą, siekę gydė nuo komunizmo vi 
tu pačiu idealu, buvę kits sam amžiui. s ne a u- 
kitam tikrais idėjos drau žinoma, ame Bimbą, 
gaiš, išsiskyrėme tokiais pasaulio Bimbos

Texas valstijoj republikonas laimėjo rinkimus! šita ne- 
kąsdiennė naujiena betgi yra tikra tiesa. Renkant papil
domai kongresmaną buvo išrinktas republikonu kandida
tas Ben Guill (dešinėj). Bet tai nereiškia, jog republi- 
konai įsilaužė į pietines valstijas, nes buvo 10 kandidatu 
ir buvo išrinktas tas, kuris surinko ne daugumą balsų, 
bet gavo daugiau balsų, negu bet kuris kitas kandidatas.

kviečiami pasisvečiuoti So- kį “galas karui" ir skatino 
vietuose, yra tam įsileidžia- kareivius, kad mestų frontą 
mi, kad pamatytų Sovietų ir skubėtų namo žemės da- 
gyvenimo išpuoštą fasadą lintis, tuo patraukdami savo
—tai kuo Kremliaus šeimi
ninkai nori prieš juos pasi-

pusen ir kareivius. Boise 
vikų sudarytos darbininkų,

girti ir kuo juos nori ap- ūkininkų ir kareivių tary- 
stulpinti. Jie ten laikomi bos padėjo sutvirtėti bolše- 
Sovietų seklyčioje ir gerai vikų partijai ir dar kiečiau 
penimi. Bet nė vienas Bim- įsitvirtinti valdžioje. Per 
bų nėra matęs ne tik vergų pilietinį Rusijos karą bolše- 
stovyklų, nėra net patyręs vikai suorganizavo raudo-
Sovietų eilinio piliečio gy
venimo sąlygų. Jie apakę 
nuvyksta ir dar labiau ap
akę grįžta.

nąją armiją, joje sudarė ka
rininkų kadrus iš savo žmo
nių ir jau galėjo atsiremti 
ginkluota, jiems klusnia jė-

Kuo Komunistai skiriasi: ?a- Bolševikai įsteigė “če- 
nuo socialdemokratų iš es- —šnipinėjimo ir priešų 
mės? naikinimo aparatą. Čekai

Socializmo įgyvendinime į priskyrė rinktinius kariuo- 
supratimu, prieteliau. Bol- menės dalinius ir tuo tiek

—manė, kad kai susikurs 
socialistinė santvarka, vals
tybė pasidarys bereikalin
ga: laisvi žmonės, sutarti
nai dirbdami ir tvarkydami 
tarpusavio santykius socia
lizmo pradais, mokės apsi
eiti ir be viršaus jų pasta
tytos valdžios. Sovietų re
žimo sukurtas “socializmas’’ 
ne tik nenumato valstybės 
naikinti, bet išvirto į jos 
pikčiausią formą—policinę 
valstybę, kokios pasaulis 
dar nėra matęs.

Sakysi, prieteliau, kad 
Sovietų šnipus butų dar 
peranksti nudobti. Teisin
ai galvoji! Be šnipų so
vietai neišsilaikytų nė vie 
nos dienos, nors jau praėjo 
32 metai ir nenusimato, ka 
ta šnipas bus režimui nebe- 
eikalingas. Dabar tai “so

cialistinei” valstybei viskas 
: priklauso ir viskas aukoja
ma—žemė, miškai, vande 
nys ir juose pasislėpę turtai; 
pramonė, prekyba, amatai, 
kapitalai ir susisiekimo 
priemonės; kariuomenė, ka
lėjimai ir šnipų aparatas; 
ir kas svarbiausia—pats 
žmogus su jo kunu ir dusia. 
“Socialistinei” valstybei iš
laikyti aukojama milionų 
žmonių gyvybės, šimtų mi
lionų darbas, laisvė ir teisė 
būti žmogumi.

Mes socialdemokratai ki
taip suprantame gyvenimą 
socialistinėj santvarkoj ir 
kitaip numatome jos kuri 
mosi eigą. Dėl to mes su 
komunistais ir išsiskyrėme 
ir dėl to negalėsime su jais 
susiprasti, nes juos laikome 
piktais socializmo idealų 
žlatojais, jų išniekintojais 
ir socialistinio sąjūdžio ken
kėjais.

LSS Suvažiavimui Sveikinimai
Jaunųjų Socialdemokratų 
Linkėjimai

Gerbiamieji draugai, su
važiavimo dalyviai! Jums 
susirinkusiems į visuotinį 
Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos suvažiavimą svar
styti ir spręsti svarbių orga
nizacijai klausimų, turiu 
šiandien malonią progą per
duoti Lietuvių Socialdemo
kratinio Jaunimo organiza
cijos, atsikūrusios Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, 
nuoširdžiausius sveikinimus 
ir geriausius linkėjimus.

SLDJ organizacija, dar 
savo veikimo Vokietijoje 
metu, turėjo ne kartą pro
gos pajusti Amerikos lietu 
vių socialdemokratų drau
gišką pagalbos ranką, pasi
reiškusią tiek atskirų LSDJ 
narių šelpimu, tiek ypač pa
dedant LSDJ nariams at
vykti iš Vokietijos į šį kraš
tą. LSS centro. komitetas 
musų narių šelpimo ir emi
gracijos reikaluose parodė 
daug gyvos iniciatyvos bei 
geros valios. To pasėkoje 
didelė dauguma LSDJ na
rių iš Vokietijos galėjo per
sikelti į Ameriką.

Ta pačia proga visoms 
LSS kuopoms bei atski
riems nariams, parėmu- 
siems vienokiu ar kitokiu 
budu LSDJ narius, perduo
du musų draugų vardu nuo
širdžiausią padėką.

Gerbiamieji draugai, pir
mą kartą juras tenka laikyti 
Sąjungos suvažiavimą, tu
rint Amerikoje tiek daug 
atvykėlių iš Europos. Tuk-
stanciai tremtinių, atvyki!

ševikai manė ir mano, kad 
socialistinei santvarkai su
kurti užtenka kad ir nedi
delės visuomenės mažumos, 
by tik ta mažuma aiškiai 
žinotų, ko ji siekia; kad bu
tų pasišventusi ir pasiryžusi 
savojo tikslo pasiekti kad 
ir kažin kokia kaina: kad 
butų vieninga ir geležiniai 
disciplinuota: kad gerai nu- 
taikintų momentą, kuomet 
reikia pradėti. Pradėti— 
reiškia paimti valdžią į sa
vo rankas. Kiek darbinin
kai butų pasiruošę kurti 
naują gyvenimą: kiek pati 
visuomenė • yra paruošta 
naujai santvarkai pasiduo
ti ir ją priimti, tas bolševikų 
supratimu nėra taip jau

jau įsigalėjo, kad niekas 
nebegalėjo prieš juos ir žo
džio tarti.

Tuo bolševizmas nebai
gė. Pradėjęs Rusiją tvar
kyti‘darbininkų, ūkininkų ir 
kareivių tarybų vardu, jis 
labai greitai “sutvarkė” pa-1 
l-ius ūkininkus ir kareiviu

NETEISINGA 
INFORMACIJA APIE 

LIETUVIUS AUSTRIJOJ

Kovo 31 d. Austrijos Lie
tuvių Tarybos “Informaci
jos” Nr. paskelbė klaidingą 

; [žinią, kad numatoma Aus-
, ,, ’itnjoje gyveną lietuviai

\i.-ą ganą perkeldamas įgyvendinti Vakarų Vokieti- 
bolsevikų partiją. Kol dar
buvo gyvas Leninas, partija J JBALFo įgaliotinis Aus- 
turejo didesnės reikšmės.. trfjoje Dr g K Balys prašė 

ai jo vieton atsisėdo Sta-,)ainfOrmuoti lietuvius šia
L • 2 . • —X —1“ - 1* Ty— * tema: Lietuviai, kurie turi
tijos viršūnėlės įrankis. Kai.j^g pa^us ir iš Austrijos 

negalės niekur emigruoti,

par-į 
Kai j

Stalinas, atsiremdamas į 
čeka-NKVD, susidorojo su 
jam neklusniais senaisiais 
bolševikais, ir partijos vir 
šunėlė buvo priversta į jį į.aru

ap-

tai yra seneliai ir ligoniai, 
gautas sutikimas perkelti 
juos pastoviai gyventi į Va- 

Vokietijos lietuvių
svarbu. Kai valdžia jau žiūrėti, kaip į “saulę ” bendruomenes. Bet tik

Viso 
Kremliaus

MES ATLIEKAM...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
-o BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTU VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”

636 East Broadway, South Boston 27, Mass.

yra paimta, tuomet, susido 
rojus jau su atvirais ir stip
riausiais savo priešais, ga
lima perdaryti gyvenimas 
kaip tinkama. Visuomenės 
neveiklioji dauguma, girdi 
pasiduos naujai santvarka^ 
ir pamažu į ją įaugs. Būti 
na, žinoma, kad tas naujas 
gyvenimas butų geresnis, 
kaip būtasis. Tokį įgyven
dinimo kelią bolševikai va
dina revoliucinės proleta
riato diktatūros keliu.

Kaip Rusijos bolševikai 
galvojo, taip ir padarė. Įvy
kių eiga tartum tvčia pa
ruošė sąlygas, kad bolševi
kai galėtų savo mintis pa
versti veiksmu. Pirmasis 
pasaulinis karas galutinai 
parovė sutrūnijusį caro re
žimą. Viešumon tuomet iš
kilo visos gyvosios tautos 
jėgos ir visų ių priešakyje 
—bolševikai. Darbininkams 
bolševikai šuktelėjo, kad 
atėjo 'jų laimėjimo valanda 
ir tuo sutelkė apie save jų

se
Tamsta, prieteliau, ^u^a-.nejaj jr jigOnįaį. 

mas scyras bolševikas, turi I §juo metu Austrijoje gy- 
tą viską geriau už mane zi- vena apie 300 lietuvių.

Apie 120 asmenų neturinoti iš Rusijos bolševikų 
(komunistų) partijos isto
rijos. Jei tą viską dabar su
glaustai pakartoju, tai tik 
tam, kad ryškiau nužymė
čiau bolševizmo vystymosi 
stambiausias gaires. Bolše 
vizmas iš darbininkų, ūki
ninkų ir kareivių diktatūros 
perėjo į bolševikų partijos 
diktatūrą; partijos diktatū
ra greitai virto Kremliaus 
diktatūra. Pačiame Krem
liuje neaprėžto valdovo sos- 
tan įsisėdo Stalinas ir “so
cialistinė’ Rusija išvirto į 
raudonojo caro monarchi 
.jų- Reikalo nekeičia tas. 
kad Sovietuose yra Vyriau- 
sioji Tarvba, “demokratiš
kiausiu budu renkama, yra 
ministerių kabinetas ir net 
yra kažin kur padėtas So
vietų prezidentas—“vyriau
sias Sovietų starosta.” Tik
rumoje visus svarbiausius

IRO pasų. Tai jais IRO 
ir nesirūpina. Apie 100 as- 

imenų dar galės emigruoti.
Tai jei seneliai ir ligoniai 

butų perkelti Vakarų Vo
kietijon, tai Austrijoje liktų 
apie 70*7 lietuvių, kuriems 
bus reikalinga užjūrio lietu 
vių pagalba.

Kadangi ši žinia pateko 
į užjūrio lietuvių laikraš
čius. tai Austrijoje gyveną 
lietuviai prašo, kad. butų 
painformuota per spaudą 
dabartinė žinutė.

Juozas Šaropnickas.
U Salettė, Ont.

NAUJIE LIETUVIŲ
TRANSPORTAI

daugumą. Bolševikai pa-1Sovietų reikalus lemia “ku 
žadėjo ūkininkams žemės, i klusis” komunistų partijos 
paragino juos nedelsiant sekretorius Stalinas Kas 
pradėti dalintis dvarus ir kita tėra dekoraciia 
tuo laimėjo jų sau prielan- Mokslinio socializmo ku- 
kumą. Bolševikai metė šu- rėjai—Marksas ir Engelsas

(Atkelta iš 4 pusi.) 
Sadauskienė. Eduardas šaulins 
kas. Pranas Sederavičius, 
ta Stanaitytė.
Ri

Mar- 
Strun- 
Agota 

Leonas

Simonas 
Petras Trečiokas.

Ūselis. Kazys Vilkas. 
Valavičius. Elena Večerskis, 
Kazvs Velunas. Elena Zagrec- 
kienė. Napoleonas Zaiančaus- 
kas ir Ona Žukaitis.

šių į šį kraštą, atvežė naujų 
jėgų ir visuomeniniai poli
tiniam lietuvių gyvenimui ir 
jau pačiu savo buvimo fak
tu iškelia eilę naujų užda
vinių bei praplečia politinę 
veikimo dirva. Skaityda 
miesi su tuo faktu ir LSS 
susiduria su reikalu praplė
sti savo Įtaką naujų ateivių 
tarpe ir su tam priemonių 
parinkimo klausimu. Eilė 
ir kitų klausimų, kaip antai 
tarpsrovinis bendradarbia 
vimas, kultūrinė veikla, 
propagandos ir techniškai 
organizacinių laukia šuva 
žiavimo žodžio. Linkime 
visus tuos klausimus sėk
mingai spręsti.

Lietuvių Socialdemokrati 
nio Jaunimo organizacija 
linki LSS suvažiavimui dar
bingos nuotaikos ir gaivios 
dvasios.

Geriausios sėkmės atei 
ties uždaviniams atlikti, na
šių darbo rezultatų ir ne
gęstančio ryžtingumo. At
eities darbuose mes visada 
busime jūsų talkininkai!

L. Socialdem. Jaunimo 
Centro Komiteto vardu 

Antanas Mačionis.

Toronto Socialdemokratų 
Žodis
Idėjos Draugai:

Sveikiname jus suvažia
vusius į Bostono miestą iš 
įvairių JAV miestų dide
liam, atsakomingam dar 
bui. Ar kam patinka, ai 
kam nepatinka, darbo žmo
nija eina prie socialistinės 
bendruomenės Įsteigimo 
nes jai įgryso išnaudojimas 
žmogaus žmogumi, nedar
bas, karai ir kitos neteisy 
bes.

Apgailestaujame, kad ši 
kartą negalime dalyvauti 
kartu ir tartis svarbiais rei 
kalais. Jums linkime šuva 
žiavimą padaryti sėkmingu 
nutarimais ir, kas svarbiau 
šia, kari butų surastos prie
monės tiems nutarimams

[įvykdyti.
> Linkėdami geros sėkmės, 
mes kanadiečiai lietuviai 
socialdemokratai pasižada
me jums padėti visomis mu
sų jėgomis.

Su socialdeokratiniais lin
kėjimais,

J. Novogrodskas,
T.L.S.D. Org. Sus. Įg. Sekr.

Žodis iš Vermonto
Brangus draugai vien

minčiai, esu dar jaunas šios 
šalies paukštis ir negaliu 
šiandieną su jumis dalintis 
mintimis dėl bendro musų 
darbo. Turiu didelius no
rus, bet silpni sparnai ir ne
galiu nugalėti uolotus kal
nus Vermonto. Tačiau ma
no mintys, mano siekimo 
tikslas yra su jumis drau
gai. Aš žinau, kad pasi
rinktas musų kovos kelias 
yra ilgas ir sunkus, bet vie
ningas musų bendras dar
bas jį nugalės.

Turintieji galimybę stip- 
rinti ir grūdinti musų kovos 
gretas gražesniam darbi
ninkų rytojui, nenustokite 
vilties, energijos ir ryžtin
gumo savo užsibrėžtam tik
slui.

Stiprinkite kovą prieš mu
sų tėvų žemės okupantą te- 
riojantį musų tėvus, brolius 
ir seseris; kovokim prieš 
bolševikišką bestiališkumą, 
)rieš dvidešimto amžiaus 
)arbarizmą ir civilizuoto 
pasaulio gėdą.

Tad sėkmės uš laisvą ir 
demokratišką Lietuvą, už 
demokratišką socializmą! 

Jūsų draugiškai,
Vladas Macutkevičius,

Buvusios tremtyje Amatininkų ir
Darbininkų Profesinės Sujungus 
centro valdybos narys.

Sandaros Linkėjimai
Gerb. Prezidiume ir at

stovai :
ALT Sandaros organiza

cijos ir laikraščio vardu 
leiskite man pasveikinti jū
sų garbingą suvažiavimą ir 
palinkėti jam kuo geriausių 
pasekmių.

Šiandien įvairios Ameri
kos lietuvių idėjinės grupės 
turi daug bendrų uždavinių 
ir tikslų, kurie tam tikram 
laipsnyje sujungia mus į 
krūvą. Dirbdami kartu mes 
išmokom vieni kitus pa
gerbti ir įvertinti.

Aš tikiu, jog Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos su
važiavimo tarimai ir atlikti 
žygiai dar labiau sustiprins* 
ir praplės musų žygius Lie
tuvos išlaisvinimui.

Su gilia pagarba.
M. Vaidyla.

Tremtinių Žodis
Sveikiname LSS suvažia

vimą ir linkime jam gero 
pasisekimo. Džiugu, kad 
LSS aktyviai remia BALF 
ir ALT, lyžtingai dalyvau
dama lietuvių tautos kovoje 
dėl demokratinės Lietuvos 
Respublikos laisvės atgavi 
mo.

LSS suvažiavimas vyksta 
išvakarėse juodųjų birželio 
dienų, kurias viso pasaulio 
lietuviai mini budėdami, su
sikaupę, ryžtingi. Baisi lie
tuvių tautos tragedija mus 
visus, neatsižvelgiant į pa
siskirstymą partijomis, įpa
reigoja statyti pirmon eilėn 
tautos gelbėjimo reikalą. 
Todėl visomis priemonėmis 
stiprinkime lietuvių vienin
gumą.

Bostono Lietuvių Ttrem- 
tinių Ratelio valdyba:
Ed. Kaminas, Pirmininkas. 
J. Vembrė, Sekretorius.
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Moterų Skyrius
&1 SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENĖ

Dėl Motinos Rašytam Pavardes
Dienos Minėjimo Lietuviškai

PHILADELPHIA, Pa.— Paskutiniais laikais mu-
Kad neklaidinus “Keleivio”'sų žmonės baisiai suamer 
skaitytojų, reikia pasakyti,! konėjo. Nors angliškai dar 
jog korespondencija iš Phi- neišmoko, bet lietuviškai ( 
ladelphijos apie Motinos jau užmiršo. Net pavardžių •. 
Dienos minėjimą Moterų i nebemoka parašyti savo 
Skyriuje, nebuvo visai tiksli prigimta kalba. Prie mote- , 
(“Keleivio Nr. 22). Ten kiškos pavardės beveik vi- 
sakoma, kad minėjimą pra- sada prikergia “Mrs." Jei- iE 
dėjo šv. Kazimiero parapi-įgu pavardė merginos, tai 
joj, kur Pabaltijo moterys prideda “Miss.” “Mrs. An-
buvo suorganizavusios prie 
komunijos ėjimą. Prie to 
reikia pastebėti, kad iš to 
“programos punkto” buvo 
išjungtos tos motinos, ku
rios arba yra laisvų Įsitiki
nimų, arba eina prie komu
nijos ne pagal tų Pabaltijo 
moterų komandą.

Vakare pašalpiniame klu
be, minėjimą tęsiant, pirm. 
p. E. Musteikienė ir vėl pa

na Kadugis,” “Miss Stella 
Kadugis” ir tt.

O tuo tarpu reikėtų rašy
ti grynai lietuviškai: “Ona 
Kadugienė,” “Stasė Kadu- 
gytė” ir tt. Lietuviška for
ma yra ne tiktai gražesnė, 
bet ir tobulesnė, praktiškes
nė, nes ją galim visaip link
sniuoti : Ona Kadugienė, 
Onos Kadugienės, Onai Ka- 
dugienei ir tt. Na, o pa

kvietė dalyvius giedoti baž- bandykite šitaip palinks
nyrinę giesmę, “Marija. 
Marija.” Tik rašytojo prof. 
V. Krėvės-Mickevičiaus pa
skaita, turininga ir Įdomi, 
sudarė visą to minėjimo tu
rini ir rimti, o šiaip tai tik 
buvo bėgiojimas iš vienos 
bažnyčios Į kitą, ir nepabai
giamos maldos su giesmė-

niuoti “Mrs. Anna Kadu
gis”! Iš karto suklupsit ir 
nieko nepadarysit.

Agnieška Petronytė.

KARALIENĖS DARBO
NIEKAS NEPERKA

KELEIVIS, SO. BOSTON
MALONU BUTŲ JJ PAMATYT

Malonu butu šiandien pamatyt Lietuvos pavasarį su žavinga jo 
gamta, su garniais, gegutėmis, vyturiais ir lakštingalom, bet 
kol kas dar negalima. Tikimės tačiau, kad neilgai taip bus . . .

REUMATIZMO
PRIEŽASTYS

Nemunas Visokie Patarčiai

Iššaukimas i sceną dau
giavaikių motinų man kaž
kaip priminė totalitarinių 
režimų mėgiamus cirkus su 
daugiavaikių motinų garbi
nimais. O motina, kuri ne- 
sumušė rekordo, ar mažiau 
yra pagarbos verta?

Po skautų gyvųjų paveik
slų ir Juzės Augaitytės su 
Galina Leoniene koncerto, 
minėjimas, rodos, galėjo ir 
pasibaigti. Bet musų minė- 
tojos, kai jau Įsismagino, 
tai ir sekančią dieną tęsė 
minėjimą su šventomis gies
mėmis šv. Kazimiero baž
nyčioj, kur ir Įvyko tas su
sikirtimas su klebonu. Mote-

Ar saulutė, ar šešėlis,
Teka vingiais Nemunėlis— 
Ritas vilnys, sukas srovės, 

i ir rs-^,„r,to n Xuo tamsios, sunkios senovės. 
Blizga, žiba. spindi, teka.
Amžių kilnias sėkmės seka. . . .
Nemunėlis šniokščia, ūžia,
Per balandi ir gegužę—
Supas saulę prisisegęs 
Ir su saule šoka. regis. 
Karklais, gluosniais apstikaišęs. 
Tarsi ruošia džiaugsmo vaišes.

Anglijos karalienė Marė 
numezgė savo rankomis ki
limą
Amerikon, manydama, kad 
čia atsiras turtuolių, kurie 
už tą rankdarbį gerai už
mokės. Bet kilimas buvo 
jau rodomas keliuose Ka
nados ir Jungtinių Valsty
bių miestuose, o pirkėjų kol
kas dar netatsirado. Praė- 
jusi ketvirtadieni, birželio Ir kai temsta, ar kai niaukias
8 d., jis buvo atvežtas New|°*“-. ru«ia: ,sus™Mk«*. 
Yorkan. Anglijos komisio-vel lr ’karfna, a.rba 
menus Kanadai pasakė, j Ve|to rastl, medžiu
kad jeigu niekas nepadarys Pr„ A)yra. pm Seredžiu. 
“priimtino pasiulvmo.” tai *
kilimas busiąs sugrąžintas įį™ 
karalienei atgal žemės gardų kvapą uosto, 

žarsto smėlį, kasa moli.
Laimė Ne Dešra, Neužuosi Besiverždamas Į toli,

_______ 'Laisto šventą dirvą, žiedą—
Tai buvo jau senokai. Laisvės jauną giesmę gieda.

relės norėjo sudėti vainiką i<Jar Amerikos' vidaus L
pne Paneles Švenčiausios •
altoriaus, o klebonas pasa-

Geras yra daiktas prie 
pečiaus turėti sklypą gele
žinės skardos. Uždegus po

Daugelis žmonių, pasiekę 
40-50 metų amžiaus, gauna 
skausmų raumenyse ir kau
lų sąnariuose. Tie skaus
mai pa parartai yra vadina
mi “reumatizmu.”

Kas yra reumatizmas ir 
kaip jį gydyt, daktarai kol 
kas dar aškiai nežino. Var
tojama elektra, šildymas ir 
kitokie budai, bet nęvisada 
ir ne visiems jie padeda.

Žmonės aiškina renmatiz
I mo priežastis visaip. Vieni 

kaltina orą, kiti klimatą, 
drėgmę, peršalimą ir tt

Dr. Brady, kuris rašinėja 
bostoniškiame “Traveler” 
sveikatos klausimais, • sako, 
kad oras ir klimatas su reu- 
matiškom ligom neturi nie
ko bendra. Jisai mano, 
kad arthritis arba reumatiz
mas atsiranda iš netinkamo 
maitinimosi. Jeigu žmogus 
valgo tokį maistą, kuriame 
nėra pakankamai kalkių, 
[fosforo ir vitamino D, tai jo 
sistemoj per daugeli metų 
susidaro dirva visokioms 
raumenų ir kaulų gėloms. 
Skausmai būna tokie aš
trus, kad žmogus kartais 
negali nei darbo dirbti, nei 
paeiti.

Prie progos mes pasi
stengsime šiame puslapy 
paaiškinti, koki tas dakta
ras pataria vartoti maistą 
ir kokius imti vaistus reu- 
matiškiems skausmams su
mažinti.

juo gažą. galima kelis puo
dus išlaikyti šiltai. Kitaip 
po kožnu puodu reikia de
gint gazas.

JAM REIKIA
DVIEJŲ APSKRIČIŲ

Į sienų plasteri (tinką) 
patartina vinių nekalti. Bet 
jeigu jau tas būtinai reika
linga, tai pirma reikia vinį 
Įdėti i labai karštą vande
ni ir kalti ją pakol dar šla
pia. Tas apsaugo 
nuo skvlimo.

Illinojuje gyvena tūlas 
Robert Hughes, kuris sve
ria 800 svarų, kaip penki 
geri vyrai. Juokaudamas 
jisai sako: “Aš toks storas, 
kad turiu gyventi dvejose 
kauntėse” (apskrityse). Ir

tinką iš tikro, jo namai stovi ly
giai ant sienos tarp dviejų 
apskričių, taip kad viena 

Kad kepant blynus skau- namo dalis priklauso viena:

ŽVAIGŽDĖ PARYŽIUJ PAGELBĖKIME 
1 JANKAUS VAIKAMS

ATVYKTI I AMERIKA

Mūviu žvaigždė Elizabeth 
Taylor dabar leidžia medaus 
mėnesi Paryžiuje ir viename 
baliuje ten pasirodė šitaip 
pasipuošusi. Sako, visa pub
lika į ją sužiuro, kaip i origi- 
nališkiausiai pasipuošusią 
viešnią.

RADASTA/
Padangėse saulė mąsto.
Kad suvilgyti radastą.

Ką daržely auga.

Visą naktį aš raudosiu. 
Sesę-žemę numazgosiu.

O mėnuli draugą

Pristatysiu rūtų skinti.
Kad radastą padabinti,

Ką daržely auga.

Kad galėčiau žaibu stoti. 
Kalčiau iš liepsnos ąsoti—

Bučiau saulei lygus.

Nes Įmerkčiau tą nulastą. 
Kuri saulės durną mąsto

Daržely ■išdygus.

BUTKŲ JUZĖ.

Vokietijoje, DP stovyklo
je Spakenberg I, Lit. Lager, 
(24) Geesthacht bei Harn- 
lurg, Germany, Briiish 
Zone, skurdžai gyvena Ma
žosios Lietuvos veikėjo ir 
aušrininko Martyno Jan
kaus vaikai: duktė Elzė 
Jankutė ir sūnūs Kristupas. 
Kaip žinoma, jų tėvap, mi
ręs tremtyje 1945 metais, 
turi didelius nuopelnus lie
tuvių tautai Mažojoje Lie
tuvoje ir Klaipėdos krašto 
atvadavime. Lietuvių spau 
(los draudimo metu jis pri
sidėjo savo darbu ir lėšomis 
prie lietuviškų leidinių 
spausdinimo ir platinimo, 
būdamas uoliausiu lietuvy
bės žadintoju musų tautinio 
atgimimo laikais.

Jo vyriausioji duktė El
zė, gimusi 1894 metais, yra 
darbinga, o sūnūs Kristu
pas, gimęs 1900 metais, yra 
neregys, nors šiaip sveikas, 
moka ir gali dirbti visokius 
darbus, kaip tai: tinklus 
mėgsti, pintines pinti, šej>e- 
įčius rišti. Jie abu nori at 
j vykti į Ameriką ir prašo 
'darbo ir buto garantijų. 
Kristuj,ui, . kaij,o neregiui, 
reikalaujama garantija $2,- 
000. Butų gera, kad jie 
rastų vietą apsigyventi kur 
nors ūkyje, kur galėtų dirb
ti, arba kokioje globojimo 
įstaigoje, kur galėtų darbu 
prisidėti.

Geros širdies lietuviai 
galintieji juos iškviesti, pra
šomi kreiptis į:
United Lithuanian Relief

Fund of America, Ine., 
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

BALF’o PIRMININKAS
IŠVYKO Į EUROPĄ

Kėdė Supasi Be Žmogaus BALF’o pirmininkas kan. 
J. B. Končius išvyko į Eu
ropą birželio 1 d. laivu 
“Queen Elizabeth.” Pirmi
ninką palydėti į uostą at
vyko jo giminės, pažįstami, 
bičiuliai ir bendradarbiai. 
Atsisveikinant visi linkėjo 
išvykstančiam geriausios 
sėkmės.

BALF’o pirmininkas, vyk
damas į Eurojją, sutiko 
bent vieną mėnesį pašvęsti 
grynai BALF’o reikalams. 
Tuo tikslu jis lankysis įvai
riose įstaigose, kur pasi
stengs išjudinti daugelį už
kliuvusių musų tautiečių by
lų.

Jis taip pat ieškos kelių 
ir būdų kaij) pagelbėti 
tiems lietuviams, kurie dėl 
nesveikatos ar senatvės ne
gali išvažiuoti ir jiems sta
tomos sunkios sąlygos vi
zoms gauti.

BALF’o centras, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. 
Y., bus nuolatiniam kon
takte su pirmininku Euro
poje. Jei kas norėtų, kad 
pats pirmininkas užkliuvu- 
siomis imigracijos bylomis 
pasirūpintų, tai prašomi pa
informuoti BALF’o centrą, 
kokioje būklėje kviečiamų
jų bylos randasi, kokioje 
įstaigoje sulaikytos ir dėl 
kokių priežasčių. Visos to
kios informacijos reikalin
gos, kad galima butų grei
čiau ir sėkmingiau apginti 
skriaudžiamųjų tautiečių 
teises. Visais atvejais BALF 
centras žinias persiųs pir
mininkui.

BALFo pirmininką, esant 
jam Europoje, pavaduoja 
Juozas Boley, BALF’o vi- 
ce-pirmininkas.

Associated Press žinių 
agentūra praneša, kad Mus- 
catinės miestely, Iovvos val
stijoj, tūlų Hollyday’ų šei 
moj dedasi keisti dalykai. 
Keletas metų atgal Hoily- 
day’ai nupirko supamąją j 
kėdę. Ji buvo paprasta su-Į 
pamoji kėdė. Bet nesenai 
pas juos mirė senas gimi
nietis, kuris toj kėdėj mėg
davo sėdėt. Už savaitės po 
jo mirties kėdė j,radėjo sup
tis pati.

Hollyday’ai netiki į ste
buklus, bet kodėl ta kėdė 
supasi, jie negali suprasti.

Motinos širdis yra kūdi
kio mokykla.

Tautos likimas gludi mo
tinose.

vada nerūktų, reikia Įmai
šyti gerą šaukštą ištiipvtų 
taukų i tešlą. Tuomet ir 
skaurados daug tepti nerei
kės. nes blynai prie jos ne
lips.

kauntei, o kita—kitai. Pe> 
juosmenį Hughes turi 8 pė
das ir 10 eolių. Jis netel
pa Į jokį automobilį. Dra 
panas jam reikia siūti spe
cialiai.

Kažin, kaip toks vyras 
patinka moterims?

Sakykloj Artimo
Meilė, o Namie Kurnėti:

Amžių Tėvo sumanytas.
■ karą. Vieną pavasario ry-l Nemunėlis slenka, ritas—

Blizga vilnys, sukas srovės. 
Nuo tamsios, sunkios senovės. 
Ir tik ošia, putos jųjų 
Jau ant amžių amžinųjų. . . .

Jurgis Baltrušaitis.

, -1 , , ’... . '^.7 ...Pa . itą Ohio valstijoj pas farme-!ke, kad teatrališkoji nu- rį T atėjo jaunas vv. 
nejimo dalis baigta pasai- darho ieškoti.
piniame klube ir neleido to 
daiyti. Tai ir visas “susi
kirtimas.” Aprašinėti tokią 
smulkmeną laikraštyje, 
ypač kai dievobaimingos i. "C;* ’
moterėles suveda sąskaitas 
su klebonu “Keleivio” pus
lapiuose, vra visai neįdo
mus reikalas.

Tautkus.

“O kaip tave vadina?” 
paklausė farmerys.

“Džim.”
Olrait, Džim, galėsi mal- Kaip Prašnekinti Vyrą

Aliejiniais dažais paišy
tus paveikslus reikia valyti 
drugnais muilinais iš bal
to muilo padarytais. Pas
kui minkštu audeklu sausai 
nušluostyti.

NUŠOVĖ MOTERĮ
IR PATS NUSIŽUDĖ

“Tu surijai mano $10,- 
000 ir to jau užteks!” Sa
kydamas tuos žodžius, vy
ras išsitraukė revolverį ir 
suliuobė 5 šuvius į moterį, 
su kuria jis gėrė vienam sa- 
liune, Elkharto mieste, In
dianoj.

Kai moteris susmuko, jis 
šovė sau į galvą ir pats kri
to negyvas. Jis vadinosi 
Edgar Stephens, o ji—Mrs. 
D. Weldy, 33 metų amžiaus 
moteris.

Kad prašalinus iš bonkų 
ir stiklų nemalonų kvapą, 
įpilk į jas vandens, Įdedant 
šaukštuką muštardos ant 
kvortos vandens. Palaikyk 
tą skiedinį bonkose kelias 
valandas. Tada gerai iš
plauk su muilu ir karštu 
vandeniu.

Džim dirbo pas farmerį 
per visą vasarą. Jaunuolis 
nebuvo tinginys. Pripiau- 
davo malkų, parvarydavo 
gyvulius iš ganyklos, pa- 
melždavo karves ir viskuo 
buvo patenkintas. Paval
gydavo virtuvėj, o miegoda
vo daržinėj ant šieno.

Rudeniop Džim įsimylėjo 
į farmerio dukterį ir pasa
kė farmeriui, kad norėtų ją 
vesti. Farmerys įsižeidė:

“Kaip tu drįsti apie ma
no dukterį taip manyti? Juk 
tu neturi jokio turto, neturi 
vardo tarp žmonių, neturi 
jokios ateities. . . . Ne, ma
no duktė netokiems!”

Vaikinas nusiminė. Su 
sidėjo savo daiktelius Į 
krepšį ir išėjo.

Praslink^ 35 metai laiko. 
Farmerys taisė savo darži
nės stogą iš apačios ir pa 
stebėjo, kad ant vieno bal 
kio yra peiliu įrėžtas pilnas 
to vaikino vardas ir pavar
dė: “James A. Garfield”

James A. Garfield tuo 
laiku jau buvo Amerikos 
prezidentas.

—R. D.

Vienas senienų (antikų) 
rinkėjas nupirko pas far- 
merį seną rankinį slėg
tuvą sūriams slėgti, kokių 
dabar jau niekas nevarto
ja. Parsivežė jis tą gremėz
dą namo ir išstatė lange, 
kad patraukti praeivių dė
mesį j savo krautuvę.

Už savaitės užėjo pas jį 
jauna moteris ir parodė 
pirštu i langą.

“Kas čia?”
“Tai senoviška mašina 

sūriams slėgti.”
“Aš ją paimsiu.”
“Ar tamsta farmerka?”
“Ne.”
“Tai ką tamsta manai su 

ta mašina daryti?”

Skelbiamas naujas chemi
kalas drapanoms skalbti ir 
indams plauti. Tik Įdėk to 
chemikalo i vandeni, kuria
me skalbiamos drapanos, iš- 
gręžk ja?—ir turėsi sausas 
dra'panas. Taip pat ir su 
indais: iškelk juos iš van
dens ir jie bus jau sausi.

Kuomet medžiai pradeda 
nešti vaisių, patartina dau
giau jiems nebeduoti aug
ti. Didelm medis nustelbia 
ne tik žolę. bet ir kitus me
džius. Vaisius nuo jo nu
rinkti taipgi neparanku. 
Taigi reikia piaustyti jo ša
kas iš viršaus, iš šonų ir iš 
vidaus.

Pittsburghe praeitą sa 
raitę prasidėjo įdomi byla. 
Tūlas Danielius Mara, se
niau buvęs fabrikantas, c 
dabar pamokslininkas, pa 
davė teismui prašymą, kad 
duotų jam pilną divorsą, 
nes negalįs savo žmonos su
valdyti Esą, sakykloj aš 
skelbiu Dievo žodį ir meilę 
artimo, bet namie turiu var
toti kumštį. Kadangi kum 
štiš nieko negelbsti, tai ši
tas evangelistas prašo, kac 
teismas jį nuo žmonos visai 
paliuosuotų. Ji savo ruož 
tu iškėlė bylą prieš jį

it
Nusipirko Autemobil

Moteris šyptelėjo ir sako:ną$lei
Bandysiu prašnekinti 

savo vyrą. Jis labai nešne
kus. Praeina visas vaka
ras, kartais ir visa savaitė, 
o jis nepasako nei žodžio. 
Taigi pastatysiu šitą masi
ną pariiorio kampe, o jis ją 
pamatęs tikrai paklaus: ‘O 
kas čia?’ Tada aš atsaky
siu: ‘čia mašina sūriams
slėgti.’ Ir bus kalba. . .

N. Y. “Time# Magadn®”

UŽ VYRO MIRTI

Tūla Anna F. Maloney, 
Bostono priemiesty gyve
nanti našlė, šiomis dieno
mis gavo iš New Haven 
gelžkelio kompanijos $50,- 
000 atlyginimo už jos vyro 
mirtį. Jos vyras tarnavo 
tai kompanijai kaip iešmi
ninkas ir prie darbo buvo 
užmuštas.

Amerikos laikraščiai pra 
neša, kad Connolsville, Pa 
Juozas Kazlauskas nusipir
ko automobilį ir sumokėjo 
už jį $1,405 dešimtukais, 
kuriuos jis rinko per dešim
tį metų. Jis turėjo jų prisi 
rinkęs pilną 10-kvortinį 
viedrą.

UŽPUOLIKO AUKA

Mary Mclntyre, 25 
mergina, buvo atvežta mirš
tanti Į San Frandseo ligoni
nę. Nežinomas piktadarys Įsi
laužė jos kambarin ir sunkiai 
ją sužalojo.

Jei skardinės (keno) ga
lai išpusti, tai reiškia, kad 
maistas joje pradėjo gesti. 
Tokį keną reikia išmesti.
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ĮIS Plataus Pasaulio
•Vokietijos Teisė I Filipinų Kolonizacija

Aliantų vyriausybės suti-i Iš Filipinų respub 1 i k o s 
ko duoti Vokietijai teisę da- praneša, kad ten kas savai- 
ryti taiptautines sutartis su tė 10,000 žmonių iš centrali- 
kitomis valstybėmis. Aliau-!nių salų keliasi į Mindanao 

t**. sau “veto didelę, bet apytuštę salą ir
teisę , jei vokiečių sudary-kuriasi paskubomis. Masi- 
tos sutartys prasilenktų su nis žmonių kėlimasis j Min- 
Aliantų interesais. Aliantai danao vyksta gaivališkai ir 
kartu protestuoja prieš ryti-*b:'u'”:—— :— -l- - - - -
nes Vokietijos sutarti su 
Lenkija dėl sienų pastovu 
mo.

kiekvienas naujas ate i v i s 
stengiasi pasisavinti gahalą 
žemės, kuri dabar niekam 
nepriklauso.

Tito Reikalauja

Jugoslavijos vyriausybė iš
kėlė Jungtinių Tautų ekono
minėj ir socialinėj taryboj 
reikalavimą ištirti Sovietų 
Rusijos ir jos satelitų veda
mą ekonomini karą prieš 
Jugoslaviją, tas reikalavi
mas sukėlė didelio dėme
sio, bet praktiškos naudos 
vargu bus, nes Rusija vis 
dar
Tautų organizaciją.

Teroras Indokinijoj

Prancūzų Indokinijoj ko
munistinių partizanų terori
stai praeitą penkt a d i e n Į 
Saigono mieste nušovė v i e- 
ną prancūzą ir vieną anglą, 
o 3 žmones sunkiai sužeidė. 
Ho Chi Minh šalininkai da

TStEIVTS, SO. TOSTO?

NUTEISTI JAPONŲ ML’ftEIKOS

Komunistų svarstyti Utie jauni japonai užpuolė Tokio 
mieste kelis Amerikos kareivius ir juos apdaužė. Už tai 
jie buvo patraukti teismo atsakomybėn ir gavo nuo 3 iki 
10 metų kalėjimo. U viso nuteisti 8 japonai už ameri- 
kieėių užpuolimų.

bini pajėgumą, naujus lai
mėjimus bei užsimojimus. 

Musų tremtiniai atlieka

reikalingas pusininkaspaliečianti svarbiausias šių 
dienų musų problemas. Vie
tomis ji pereina net j saty
rą, taikliai atakuojančią 
musų silpnybes. O tautinių 
šokių grupė jrodė, kad ji 
turi ne tik gerą, sumanią 
vedėją, bet taip pat miklius 
šokėjus. Jų bendras dar 
bas davė gražius rezultatus.
Kaip choras, taip tautinių 
okių gruj>ė vargiai turi sau 

lygius bent Naujojoj Ang
lijoj.

Aišku, kad koncertas 
publikos atžvilgiu butų tu
rėjęs žymiai didesnį pasise
kimą, jei butų Įvykęs ba
landžio 16 d., kaip tai buvo 
numatyta. Bet tą dieną 

■ koncertas negalėjo įvykti
[dėl Antano Kneižio protes- "oriudarbo a« karmos________ _____ _______

Aš paieškau darbo ant farmos. Gudrus Piemenukas ir keletas 
Moku visokius žemės ūkio darbus. Į kity pasakų 
Dėl atlyginimojbus gulima nusitarti. K^ip Duktė Gyveno Pu.stymjė 

_ ................... i i yejnjas Kapitonas, 3 tomų,

to, kaip jau buvo rašyta. 
Dėl vieno asmens biznio ar 
kapryzų padalyta didelė 
skriauda musų uoliems me
no darbuotojams ir lietuviš-

Paieškau pusininko prie salino ar 
kitokio biznio. Turiu gražią vieta, 
ptie vandens, sveika gyvent. As 
esu viena moteris todėl sunku apsi- didelį darbą, ruosdai tokius'dirbti ir, brangiai kainuoja. Kas 

koncertus, kurie nesivaiko: ^r^,sidcU’ as sutlkčiau 
pelno, bet siekia grynai
kultūrinių tikslų. Musų 
pareiga tokius parengimus
remti, paradyti juos savo saNDčOS KNYGŲ-žOLIŲ 
vaikams ir kitiems vietos vainii tėlis, maldų knyga, mišių 
gyventojams, kad jie pa-| 75e
žintu ne iškreiptą, svetimo-.R*«y»*s Sakinis, stambiom 
mis dulkėmis apneštą, bet Lengvas Budas išniokt Aiigiiš-
tikrą lietuvio veidą, jo ku-1 K^Jės i/nauda’ u jų, ^,7^ 
rybinę galia ir tą pažangos , /yt gerus Sur»us ............ 25c
, ,. i . * • i • 'Lietuviška ir angliška virėja,kelią, kuriuo eina lietuvis, | kepėja, kenuotoja, su apie 450 
nejmisydamas visų trukdy- Dar~Xs, apie’ 120' iwnų rinl *1’25

Mrs. M. A.,
«-l 1 Biddle, 

Wyandotte, taich.

mų.
Dalyvi*.

kinys
Laimė, Planetos ir sykiu Ka

balas .......................................
Pekla, kur ji yra kam reika

linga .........................................
Pralotas A Išaus kas ir jo mei

lužė ......................................... ■
Duktė Marių, graži apysaka.

bar visoj Indokinijoj prade
da smarkiau veikti ir pilieti
nis karas ten vėl atsinauji- 

boikotuoja” Jungtinių na" _____
Prancūzijos Komunistai

Izraelio Žiaurumai

Amerikos valstybės sekre
torius pareikalavo, kad Izra
elis ištirtų arabų skundus 
apie tikrus ar tariamus ara
bų kankinimus Izraelio val
stybėj. Sako, arabai, kurie
slaptai grįžo į Palestiną, bu- stų įtaka, ypač Paryžiuje, 
yo suimti ir labai žiaunai ,dai. m djdelė 
kankinami žydų policijoj.
Izraelis žadėjo skundą ištir
ti.

rovės pirm. Antanas Petro- pirmasis. Pastarieji du kon- 
nis ir kiti pirmininkai. Kai-J ceriai sutraukė žymiai ma-; kajai publikai 
bėjo J. Chižius, J. Bujavi- žiau publikos, nors savoj Bet vien nepatogiu kon- 

programa jie buvo neabejo- ceito laiku negalima pilnai 
pateisinti to fakto, kad į 
koncertą susirinko nedaug

čius, J. Užupis, K. Bocys; 
visi velijo bendrovei kuo 
keriausios sėkmės.

Surengimui šito apvaiks- 
Rinkimuose į ligonių ka- ^iojimo daugiausia pasidar- 

sų tarybas Prancūzijos ko-i avo dabartinis pirm. An-
munistai neteko labai daug 
balsų. Paryžiaus apielinkėj 
komunistų vedamos unijos 
seniau turėjo 59 nuošimčių 
vietų, o dabar beturi 42 nuo
šimčiu. Bet visvien komuni-

Mailcva ir Antarktika
Sovietų Rusija atsiuntė

tanas Bujavičius, daug dir
bo šeimininkės Ona Leme- 
žienė, Klementina Karpus- 
kienė, J. Kasiliauskienė, M. 
Katkauskienė ir J. Birettie- 
nė. Jos pagamino skanius 
valgius ir svečius pavaišino. 
Dekoravo svetainę M. Zors- 
kiutė, H. Smith, S. Brazaus
kas ir J. Birettienė 

Manchestery yra dvi jau

stipresm už

Kam reikia, prašau rašyti šiuo ad
resu:

R. Peter Malenovske,
1001 Eastern Parkway, 

Brooklyn 13, N. Y.

I

75c

4Oc

35c

25c
25c

25c
25c

400 pusi..................................... $1.75
Vežimas Juokų ir kitokių

trumpų pasiskaitymų .......... 35c
Girtuoklių Gyvenimas su ke

liais paveikslais .................... 35c
ŽOLĖS ARBATOS FORMOJEBATŲ TAISYMO 6APUKĖ 

PARDAVIMUI
Parduodu batu taisymo dirbtuvėle. ' Nuo Cukrinės Ligos (Diabetes) $1.00 

Landės mašinos, 2 presai ir kas tik ^ebuį. kudyn.... $1.00
reikalinga tokiam darbui. Renda pi- . Stambi Trejanka arielkai, 75c 
ve’ntk ‘rlvoro^ynT ant T^mėne^ų? Į Nu«-visokių reumatiškų saus-

publikos. Kadangi tokių
koncertu suruošimas yra la- šiaučius ant trijų miestelių. Su ge- I Kosulio, Dusulio, Mainų 
, • j-j ra sveikata tik dirbk ir norėk. Kai- astmos ................... ».*c

Nervų Tonikas, stiprina nervus $1.00

tinai žymiai 
pirmąjį.

Paskutinis koncertas, įvy
kęs gegužės 20 d. Winthrop 
mokyklos patalpose, buvo 
pavadintas pavasario kon
certu. Į jo programą įėjo 
lietuviškos dainos, operų 
arijos, lietuvių tautiniai šo
kiai ir humoristiniai eilėraš
čiai. Šią programą atliko 
žinomieji menininkai: Vil
niaus operas solistas S. Lie
pas, So. Bostono parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
J. Kačinsko, rašytojas A. 
Gustaitis ir tremtinių Brock- 
tone tautinių šokių grupė, 
vadovaujama R. Špakevi- 
čiutės. Visi programos da
lyviai buvo susirinkusios 
publikos labai šiltai priim
ti. Karštomis katutėmis 
publikai pageidaujant, 
kiekvienam jų teko atlikti 
daugiau dalykų, negu buvo 
programoje numatyta. Ir 
jei reikėtų pasakyti, kuris

75c
75c

bai didelis ir sunkus dar
bas, tai ne vien koncertų or
ganizatoriai turėtų taikytis 
prie laiko, kuriuo publikai 
patogiausia susirinkti, bet 
taip pat publika turėtų p^k>„ VUlieti>>> 
stengtis prisitaikinti , prie insį iš Kronių valsčiaus, Kalvių pa- i 
pasirinkto, koncertui da- 
tos. Juk kitus reikalus ga
lima sutvarkyti kiekvienu 
metu, o tokie koncertai esti 
tik retais atvejais. Tad 
kiekvienas turėtų susitvar
kyti taip, kad nepraleistų 
progos atsilankyti į tokius 
retus parengimus, kurių už
davinys — duoti žmonėms 
kultūrinę pramogą, parody
ti savo tautinį meną, kury-

na gera. Rašykit:
A. Gulbei),

Oxford, Mass.

PAIEŠKOJIMAI

Nuo vandeninės ir širdies ligų 75c
Nuo užkietėjusių vidurių .... 75c
Plaukų Tonikas, sulaiko praži- 

limą ........................................... 75c
Pinigus geriausia siųsti money or

deriu. Bet "jei norit, vaistus bei 
knygas galim išsiųsti apdėtu mokes
čiu. C.O.D. (23)

pats ar kas jį žino malonėkit para-4 
syti šiuo adresu: (25)

Frank Melkunas,
59 P Street,

So. Boston, Mass.

M. ŽI KA1TIS
N. Y.

BEGALINĖ ŠAKNIS

Paieškomas iš tremties atvykęs 
agronomas V. Karosas, gyvenęs i 
Litchfieid, Conn. Jo vardu yra gau--. 
t*n - sš Eiirspfisš: Prašome ii
patį ar kas jį žino pranešti adresų 
•Keleivio” administracijai.

nos talentingos moterys,Amerikai nota ir reikalauja!, . 
sau teisės dalyvauti bet ko- kunos d,rba l!8tuv!»Eritrejos Likimas

Abisinijos vyriausybė pa
kartotinai reikalauja, kad
buvusi Italijos kolonija Eri-'mių naujo perdalijimo. Ru- 
treja butų prijungta prie sai sako, kad jie yra gyvai 
Abisinijos. Pačioj Eritrėjoj j užinteresuoti Antarktikos
Abisinijos šalininkai vėl,žemėmis ir dalybose nori J 
pradėjo vartoti terorą prieš^utinai dalyvauti. Kiti 
ten dar užsilikusius italus .kraštai mano, kad Maskvai

kiose derybose dėl pietinio 
poliaus (Antarktikos) že-

menės labui. Tai yra Mra. 
A. Hussey ir Mrs. A. Kasz- 
mer. Kasmet mancheste- 
riečiai lietuviai rengia mo
tinų dienos minėjimą. Taip 
jie darė ir šiemet. O tos 
jaunos lietuvaitės minėji 
mui suorganizavo vaidini-

APSIVEOlMAt

.....“7~. SU dainomis. Dabarkolonistus ir nemažai jų jau užtenka siaunnio poliaus}^
Išžudė. Ižemių.

KorespondencijoS

tbendrovės sukaktuviniame 
parengime jos ir vėl pasi- , , .
rodė su dainininkų grupe. Pr<>gran^s dalyvis turėjo 

publikoje didžiausią pasise
kimą, tai sunku butų tatai 
nustatyti. Kiekvienas jų

Baikite Savo 
Kančias

Našlė moteris paieško gyvenimo 
draugo, ariia dartx> už gaspadinę 
ant iarmos ar mažame miestely. 
Daugiau žinių suteiksiu per laišką. 

Mary Tibusllca,
Elysian Gardens,

Dover, Mass. (25)

MANCHESTER, CONN.

Manchesterio Lietuvių 
Bendrovės jubilėjinis pa
rengimas, 25 metų sukak
ties proga, gerai pavyko. 
Gegužės 28 d. įvyko bend
rovės banketas su progra
ma.

Grupė Manchesterio mo 
terų, merginų ir vyrų, po 
vadovybe Mrs. A. Hussey, 
ir pianu akompanuojant 
Mrs. A. Kaszmer, atidarė 
programą Amerikos ir Lie
tuvos himnais. Nors ta 
grupė mėgėjų trumpą laiką 
lavinosi, bet jų dainos ma
loniai ir sutartinai skambė

jo.
Šiame sukaktuvių paren

gime dalyvavo visos vieti
nės draugijos ir Hartfordo 
Lietuvių Piliečių Klubo 
gerb. J. Pilkauskas ir S. 
Marčius.

Iš Manchesterio dalyvavo 
SLRKA 216 kuopos pirmi 
pinke K. Karpuskienė, S. L. 
R. K. Moterų Sąjungos 57 
kp. pirm. Mrs. A. Hussey, 
SLRKA 22 kp. pirm. Mrs. 
O. Ambrasienė, SLA 207 
kp. pirm. A. Tvaronaitis 
ir L. S. ir D. Draugijos II 
skyriaus pirm. A. Ignatavi
čius. Kalbas pasakė drau
gijų atstovai, pirmas bend-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiamia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS 12,500,000.00.
Savo nariams ligoi* pcialpų ir jomirtiniij apdraudų 
yra išmokėjęs arti |5XW0,000.00. _
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvi* gali apsMrauati nuo >100.00 iki 
>6,000.00.
Ligojo patalpa aąvaitėje >9-00 * f ^.ao.
Dabar vedamas Susivienijimo 80 aaetą JoMiennis Va- 
)w. jrtojtao nerUri. ■»•*«*• D«*unri * 
vfcną apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu iriP*-** 
riua. Kreipkis pas vietinę kuopą arba | Centrą adre-

jMaJonų įspūdį darė, kad vi- 
įsos dainininkės buvo vieno
dai pasirėdžiusios. Tų jau
nų lietuvaičių tėvai yra vie
tinių draugijų veikėjai 
Adelės tėvai Karolis ir Kle
mentina Karpuskai, o Albi
nos tėvai Aleksandras ir 
Marijona Kvietkauskai; jie 
dirba musų draugijose.

Bilietų išplatinime pasi
darbavo A. Bujavičius, J. 
Giraitis, J. Šimanskis, J. Bi
rettienė, M. Zorskiutė, B. 
Lemežis, J. Chižius, A. Tva
ronaitis.

Bendrovės valdyba taria 
ačiū draugijų atstovams už 
dalyvavimą minėjime bend
rovės sukaktuvių ir už do
vanas, o taip pat taria ačiū 
visiems darbuotojams, sve
čiams ir visiems, kurie tik 
prisidėjo prie šio parengi
mo pasisekimo. Ypatingai 
ačui Mrs. A. Hussey ir Mrs. 
A. Kaszmer už subūrimą 
puikaus būrio dainininkų ir 
už gražias jų dainas.

Bendrovės valdyba: 
Pina. A.
Raat. A Birctka,
Iid. J. Chi

buvo kitoks, bet vistiek sa 
vaip mielas, maloniai klau
somas. Visi jie sudarė gra 
žią muzikos, dainos, šokio 
ir humoro pynę, kuri paliko 
publikai gilų įspūdį. Gai
la, kad iš tos pynės iškrito 
skelbtas programoje vyrų 
choras, turėjęs publikoje' 
daug entuziastų. Kaip vie
nas organizatorių pranešė, 
tas choras iškrito iš progra
mos iš dalies dėl užtruku
sios programos, kiekvienam 
dalyviui pagal publikos pa
geidavimą atliekant dau 
giau dalykų, negu buvo nu
matyta, o iš dalies dėl neat
vykimo dalies ehoristų, ku
rie negalėjo nutraukti savo 
darbo fabrikuose ar įmonė
se.

Paieškau vedybų tikslu draugo 
tarp 45 ir 55 metų amžiaus. Aš esu

Begalinė Šaknis 
(Mušk Root) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoje 
ją vadina “begalinė,” 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 200 me
tų atgal IJetuvoje gy
dydavosi Begaline 
Šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokių 
karščiavimų, drugių,

nuo vidurių uždegimo ir atliuosMvi- 
mni surakintų ir neveiklių sąnarių. 
Begalinė gera nuo visokių nervų li
gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kiti 
vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jūsų 

Begalinės svaras $7.00. Už 
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadvay

South Boston 27. Mass.

56 metų, pasiturinti, su pinigais. I NDO UŽSISENĖJ US1Ų, ATVIRŲ 
našlė be šeimynos. Prašau rašyti Į

Adresas:teisingai.
Z. P. M.,

6556 So. Western Avė,
Ohicago 29, III.

(24)

BROCKTON, MASS.

UTHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
M7 W. Mk St~ >• N* < •

Šiais metais Brocktone 
jau įvyko trys aukšto lygio 
koncertai. Pirmąjį jų su
ruošė vietos tremtiniai sau
sio mėnesio pradžioje, ant
rąjį—Dailės Institutas vasa
rio mėnesį, o trečiąjį—vėl 
tremtiniai gegužės 20 d. Vi 
si šie koncertai labai gerai

Vertinant atskirus pro
gramos dalyvius, tenka pa 
žymėti, kad solistas S. Lie
pas ir choras pasireiškė šį 
kartą dar stipriau, negu 
ankstyvesniuose koncertuo- Į 
se Bostone. Gal prie to > 
kiek prisidėjo geresnė akus
tiniu atžvilgiu salė, bet 
greičiau tai yra nuolatinės 
jų pažangos reiškinys. S. 
Liepas buvo lygiai stiprus, 
malonus ir sultingas lietu
viškose dainose ir operų 
arijose. Choras darniai’ 
gražiai, tiesiog žavėtinai at
liko įvairias, labai skirtin 
K®8 dainas. Visur buvo 
jaučiama gabi, įvairia® plo-
I7 V dirigento
J. Kačinsko ranka. Rašv- 
tojo A. Gustaiččio humoii

Arthritis, reumatizmo skausmus, 
raumenų įtampą, kosėjimą su 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios ėjo iš kartos į kartą. Sudėtis 
grynų žolių, daigelis jų yra re
tos ir brangios.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 2— 
($1.25) — sėkmingai vartojama 
nuo reumatizmo, arthritis bei 
lumbago daugelio dėkingų žmo
nių.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 17— 
(S1.00I— GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia greitus rezultatus 
skilvio ligose. Puikiai liuosuoja 
vidurius, juos sunormuoja.

STANIS Analgesie SALVE— 
($1.00)—duoda STEBĖTINUS re
zultatus.
N U JAS—K AIP STEBUK LAS

Šunis—in 1 kojų gydymas. 
Vėsina ir palengvina “sekundė- 
nis” pavargusias, degančias, pa
tinusias ir skaudančias kojas.

Kai nuo skaudančių kojų jau- 
f ėiatės senas, tai Stanis kojų vo

nia pagelbės, kad norėsite net 
šokti!!

Didelis, fusės svaro gabalas, 
tikui už 75c, siunta apmokėta. 
Speciali pasiūla. 3 gabalai ui $2. 

siunta apmokėta.
Ateikite arba atsiųskite “money 

opder.” liaunama geresniose ap
tiekei ir Uieboldt krautuvėse.

‘(27)
Z. G. STANIS COMPANY 
2022 Archer Avė, Dept. K, 

( hieago 8, III.

DYKAI IŠBANDYMAS
DM

Reumatiškų Skausmų 
Arthritia

Jei dar niekad ne v arto jo t ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. DaJeiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kinus gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į: (20)

Roaae Pradurta Co_ Dept* «-> 
2706 Farwell Avė.. Chieage 45, III.

Skaudžių Žaizdų
IK ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jR 
negali ramiai sėdėti ir naktimif 
■įieąieti, nes jų užsisenėjusios žais* 

! doa niežti ir skauda. Kad pašalinti
niežėjimą ir spaudėjimą

skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGŪLO Ointment. Jų gydomu 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžiu 

i sudegimų. Jos taipgi pašalina nie 
I žėjimą ligos vadinamos PSORIASI& 
, Taipgi pašalina perštėjimą ligų 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyžinų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusiu 
•daa. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
aieiiančių kojų. Legulo 
Ointment yra- parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite monevj 
orderį į: (11-1 i

LEGULO. Depu X,
4*47 W. 14th Street, 

CICERO M. ILL.

pasisekė programų atžvil
giu, bet gausaus publikos 
atsilankymo susilaukė tikjtika—labai įvairi, aktualT

Otriausias ir plačiausias 
lietuviška: angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite šį A. Lalio kapi- 
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, įrištas >14. 

C,aunamas pas:
DR. D. PILKA 

346 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Ruaijoa Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
27.’“rJ
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Lau'rence Minės
Birželio Dienas

NORWOODAS MINĖS ir dukterį, su kuriais po ka-i PARDUODU pianą
BIRŽELIO ĮVYKIUS ro jau nebegalėjo susižino-P^yer pianas geram stovyje ir 

---------  (ti. Amerikoje nepaliko jo-
Birželio Įvykiams prisi- kių giminių. Velionis mėg- 

minti, Nonvoode, susitarus davo skaityti “Keleivį.”
Tebūnie jam lengva Ame

rikos žemelė.
Kaimynas.

PARSIDUODA NAMAS
So. Bostone, 143 Bolton St., 

parsiduoda tuoj pat medinis, 
naujai pataisytas namas priei
namomis sąlygomis. Kreiptis į 
V. BalukonĮ, 260 Broadvvay, 
arba telefonu: SO 8-9307.

(27)

prieinama kaina. Kam toks 
yra reikalingas, tegul kreipiasi 
žemiau nurodytu adresu ėr lai
ku—darbo dienomis po 6 vai. 
vakaro, šeštadienis ir sekmadie
niais visą laiką. A. Yvanaus- 
kas. 280 E St., So. Boston, 
Mass. (trečios lubos). (25)

REIKALINGAS RIGER1S
Privalo turėt laisnį stalažams 

(stagings) statyt. Telefonuo- 
kit: SO 8-7924, Geo. Lazisky.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Amerikos Lietuvių Tary
bos Lavvrencę skyrius prisi
mins liūdnuosius birželio 
Įvykius Lietuvoje sekmadie
nį. birželio 25 d. Atžymė- 

Jjimas tų liūdnųjų Įvykių 
ietuvoje prieš 10 metų, 

rusų armijos Įsiveržė 
ir ją okupavo,

visų srovių lietuviams, yra 
ruošiamas šeštadienį, birže
lio 17 d., 7 vai. vakaro, mi
nėjimas, kuris Įvyks Lietu
vių Salėje. Yra džiugu, ir 
kitiems pavyzdys, kad tokia 
svarbi Lietuvai sukaktis yra 
minima visų Įsitikinimų lie
tuvių. Minėjimo metu bus 

gražiame darže, 41 Bei-iškaitoma paskaita apie Lie- 
keley St. Bus gerų kalbė- !tl?vos tragediją ir bus suvai- 

kaio, o tuoj po pamaldų. jp rengiama graži me-'dintas K. Lauciaus \aizde-
val. vakaro, 1 ūkio ^al ^einjnė programa, kurią išpil-

dys vietiniai menininkai.
Va Kviečiame visus dalyvauti.

ALT Komitetas.

Sekmadienį Masinis Brocktonas Minės 
Protesto Mitingas Birželio Įvykius ^

Lietuviai Protestuos Prieš 
Maskvos Žiaurų Šeimi
ninkavimų Lietuvoj; Kal
bės Kipras Bielinis ir Pra
nas Padalskis; Bus Meni
nė Programa

Dešimties metų Lietuvos 
pavergimo sukaktuvėms at
žymėti Bostono lietuviai 
rengia masinį protesto mi
tingą Municipal svetainėj, 
tarp H ir G gatvių, Broad- 
vvay, So. Bostone. Mitingo 
pradžia 2 vai. po pietų.

Masiniame mitinge kal
bės buvęs Lietuvos seimų 
narys Kipras Bielinis ir pro
fesorius Pranas Padalskis iš 
Detroito. Dalyvaus gaisus 
latvių vyrų oktetas “Tėvi
ja,” estė dainininkė Rita 
Keskula, musų operos solis
tas Stasys Liepas, Gabijos 
Choro grupė, Lietuvos dra
mos aktorius H. Kačinskas. 
Solistams akompanuos mu
zikė Amelija Tataronytė.

Tą dieną niekas tenelie- 
ka namie!

Trečiadienį Pabaltiečių
Demonstracija Bostone

_ . (kada Lietu-1 į £jetUVą
de:-imtie> vyks po pietų ir tęsis iki vė- 

metų sukaktuves birželio lo jumaj Lietuviu Piliečių Kiu
ri. atžymės pamaldomis sv.
Roko bažnyčioje 7 vai. va

Brocktono lietuviai 
vos pavergimo

(Webster St., netoli klebu 
nijos), prie pastatyto 
minklo žuvusiems antraja
me pasauliniame kare. bus

programa, kurią išpil- lis “Paslaptingoje Zonoje

masinis lietuvių susirinki- Baltijos Tautų 
mas. Čia bus iškilmingas Dalyvavo Mote

Atstovės
Dalyvavo Moterų Kongri

vėliavos pakėlimas, pager
bimas žuvusiųjų ir žūstan
čių} ų už Lietuvos laisvę, 
kalbos ir bus sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos him
nai. Iškilmėse dalyvaus ir 
Brocktono majoras. Atžy- 
mėjima liudnuju sukaktu . , .

Brocktono Lie- ■atvykusios lietuvių

Visi Norv.ood 
rengiasi šiame 
dalyvauti.

Norwoodietis.

Susižeidė Daktaras D. Pilka

lietuviai
minėjime

vių rengia 
tuviu Tarvba bendrai su

Tarptautiniame moterų 
kongrese (Congress of Wo- 
men’s Clubs Federation), 
kuris Įvyko gegužės 29— 
birželio 3 dienomis Bosto
ne. Pabaltijo Moterų Tary
bą atstovavo iš New Yorko 

atstovė
p. L. Dirkienė

Praeitos savaitės vidury 
je Dr. D. Piika, lankydamas 
ligoninėj ligonius, skau
džiai susižeidė, jam užkrito 
sunkus svoris* ant kojos di
džiojo piršto ir ji sutraiškė. 
Ten pat daktaro koja buvo

ir esčių at- aptvarstyta ir dabar Dr. Pil
ka lanko ligonius šlubuoda
mas.

RADIO PROGRAMOS

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vat ry
te bus sekantis:

1— Muzika.
2— Vyių kvartetas vado

vaujant dainininkui Juliui 
Kazėnui.

3— Magdutės Pasaka.
Po programul prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
Į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadvvay, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkąs

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

sų krautuvėj visokių mašinų ii- 
raddavojiinui. kaip tai Floor San
ders, Wall Parx?r Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipjęi turime vi
sokių pentu. varnišiu, sienoms po
pierių, plumbinff, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

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

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

Ir
$ IU 4 
7 Iki $

parapija. |aov« !’• J.ul'ma-. TarP 2’0.°°
Birželio 13. 14 ir 15 die- atstovių is užsienių ir visų 

uos paskelbtos gedulo die-’-^men^O:f \a^1-li| okupuo- 
nomis. kuriomis susilaiko-jt0J° Pabaltijo atstovės susi- 

ypatingo dėmesio.

Ar Malevosit Namą?
Jei tarp, paveskit darbą fir

mai Reg-La-Flo Pašnting Co. 
Apskaičiavimas dykai. Telefo- 
nuokit: SO 8-7924. (25)

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUth Boston I

Advokatė Šalniene
Važiuoja Califomijon

ŠĮ trečiadienį, birželio 14 
d., pabartiėčiai rengia Bos
tono gatvėse protesto de
monstraciją prieš rusų oku
paciją Pabaltijo kraštuose. 
11 vai. iš ryto lietuviai, lat
viai ir estai renkasi prie 
viešojo knygyno (Public Li- 
brary), Copley Sq., ir iš ten 
paruoštais trokais važiuos 
miesto gatvėmis ir vešis su 
savim Įvairius plakatus.

ma nuo šokių ir kitokių pa- ‘au^e,. .
silinksminimų. Brocktono -Birželio 1 d. jos skaitė pa-į ---------
lietuviai kviečiami ta proga įkaitas sukėlusias nepapras-; gįą savaite advokatė S. 
Lietuvos vadavimo reika 10 susidomėjimo ir daug už- ^„ienė važiuoja Califor- 
lams paaukoti dienos už- uojautos Pabaltijo tautų. nijon, kur ji dalyvaus pro- 
darbi, arba kiek kas išgali, .tragedijos atžvilgiu. Birže- ifesionalių moterų suvažia-

--------------------------------- -do - d. buvo skaityti atsi- vime ir aplankvs kai kurias
šaukimai apie padėtį Lietu-

Legionieriai Pagerbė voje per radio, vėliau per-
Dr. A. L. Kapočių j transliuoti per 200 radio 

stočių. Per keletą dienų 
kongreso metu buvo išda
linta daug literatūros geno
cido klausimu ir informaci- 

knygų apie Lietuvą,

Savo metiniame išvažia
vime Romuvos Parke Ste
pono Dariaus vardo legio
nierių postas. birželio 4 d.. mų
Įteikė pilietybės medalį ir!Latviją ir Estiją.

Cambridge Lietuviai
Minės Birželio Įvykius

aktą žinomam Bostono lie 
tuvių visuomenininkui Dr. 
Antanui L. Kapočiui. Me
dali jam Įteikė posto ko- 
mandieris James Smigias.

Išvažiavime gražias kal
bas pasakė posto ilgametis 
adjutantas Jonas J. Roma 
nas. moteių grupės pirmi- 

’ninkė p. Blanche Stravins- 
komandieris 
antro karo 

Valei
ka.

Legionieriai praneša, kad 
dovanas, kurias jie 

atsilankiusiems.

Amerikos Lietuvių Tary
bos vietinis skyrius nutarė 
atžymėti Lietuvos pavergi . -
mo dešimties metų sukaktu- ;jiien£’ \
ves. Minėjimas Įvyks bir-}**- Pechulis ir 
želio 25 d. Bus paruoštos veteranas Geralda 
ir priimtos protesto rezoliu
cijos, kurios bus pasiuntinė
tos musų vyriausybės ir, 
kongreso nariams. Apieskyrę 
minėjimo vietą ir laiką bus mėjo sekanti numeriai 
pranešta kitą savaitę.

)UVO 
lai- 
pir- 
1«7 
d o

Lietuvai Remti
Draugijos Susirinkimas

ŠĮ penktadienį, birželio 
16 d., 8 vai. vakare, šaukia
mas Lietuvai Remti Drau
gijos Bostono skyriaus susi
rinkimas Sandaros svetai
nėje, 124 F St., So. Bosto
ne. Visi nariai prašomi da
lyvauti.

Valdyba.

NORI IŠGELBĖTI 
WALTHAM DIRBTUVES

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
460 Broadvvay, South Boston

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Įdomesnes vietas. Ši kelio
nė užtruksianti apie pen
kias savaites.

NORWOOD, MASS.

Mirė Antanas Žalimas

VIENINTELIS SUTAUPŲ 

Turtas per $35,000,000
BANKAS SOUTH BOSTONE 

Sutaupos per $31,000,000

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham's Corner
DORCHESTER, MASS.

Pereitą savaitę, birželio 
6 d., Norwoodo ligoninėj 
mirė Antanas Žalimas, 70 
metų amžiaus lietuvis.

Velionis buvo kilęs iš 
kaimo, Kretingos 

apskrities. Amerikon atvy
ko apie 40 metų atgal; iš 
pradžios gyveno Worceste- 

Alseikaitė- ry, paskui įsikūrė Nonvoo
de. Lietuvoje paliko sūnų

Pabaltijo Moterų Tary
bos centras yra Įsikūręs 
Ne\v Yorke. Šiuo metu jis 
steigia savo skyrius kituose 
miestuose. Nesenai toksįLuknėnų 
skyrius Įsisteigė Philadel- 
phijoje. Bostone Pabaltijo 
Moterų Tarybai atstovauti 
Įgaliota Dr. M.
Gimbutienė.

APSAUGOKIT SAVO DOKUMENTUS. BONDSUS IR 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS 

Paimkit Nuomoti Sale Deposit Bosą. Tik $6 ir Taksai

Apdraudžiant Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

Smagus VĖSUS ELEKTRINIS VIRIMAS tuo 
Žema Kainiu UNIVERSALI

A. J. NAMAKSY
KKAL ĖST ATE * INSURANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. KAS8
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. $7 ORIOLE STRBR 

We«t Roihory, Maaa.
Tel. PArkway 7-0402-M.

mą Nr. 1154; antrą Nr 
ir trečią Nr. 561. To 
vanos buvo skiriamos prie 
Įžangos bilietų. Elektriki- 
ni laikrodį laimėjo Nr. Į 
3462. Kadangi laimėtojai J 
neatsišaukė išvažiavime, Ie-! 
gionieriai prašo kad turin
tieji bilietus su tais nurne-' 
riais veikiausiai praneštų 
posto adjutantui. John J. j 
Roman. 9 Summer St., Mel-: 
rose 76, Mass., telefonas 
ME 4 9091. ir skirtos dova
nos bus pristatvtos į namus.!

Legionieriai prašė šio re
porterio jų vardu padėkoti 
lietuvių visuomenei už to
kią gausią paramą suteiktą 
veteranams.

Kiek teko girdėti, legio
nieriai padarė apie keturis 
šimtus dolerių gryno pelno 
savo labdarybės tikslams.

Vvriausis išvažiavimo ga
spadorius buvo Juozas 
Adamavičius. Jam nuošir 
džiai padėjo moterų Auxi- 
liary ir visa eilė veteranu.

Reporteris.

Naujas 1950 Universal—pilnai 
automatiškas, su laiko ir karš
čio kontrolėmis, taupiais mono- 
tubų vienetais, septynių kvortų 
Ekonomišku Puodu, ir su švies- 
rodžiais ant Tel-A-Switch len
telės. Ir taip žema kaina! 
SKUBINKITE! Nemokamas 
Įlenkimas Baigias Birželio 30, 
1950.

tik $5.95 į mokėt 
24 mėnesiai išmokėt

*189*
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Bankrutavusi Waltham 
laikrodžių dirbtuvė vis ne
suranda kapitalų, kad galė
tų tęsti gamybą. Šią savai
tę konkurencinė Bulovą 
laikrodžių kompanija pa
siūlė duoti Waltham dirb
tuvėms $2,000,000 pagalbą, 
kad dirbtuvės galėtų tęsti 
darbą. Bet prieš Bulovą 
pagalbą protestuoja Walt- 
ham dirbtuvių šėrininkai.
Waltham dirbtuvėse dirbo
virš 2,000 darbininkų. Reikalingas Darbininkas

Xt__  -•__ * . "rie vistu ūkio. pas Juliu
į“° .Slų .|,l'a'lza,.s,Aukštikalni. Middleboro. Mass.',

oirbtuves nedirba ir darbi- reiUa,ingat> darbininkas. K re p- 
ninkai nei a tikri, ar jie be- tis į krautuvę. 112 F St.. So.
turės darbo toje dirbtuvėje. Boston.

i

Jis NAUJAS... Jis GE 
...Jis NAMINIO SAiZO
Modernus, erdvus 8 pėdų Gen
eral Electric šaldytuvas (Model 
NB8G). Jin telpa '24 svarai 
maisto; drėgmės stalčius paima 
25 svaru s daržovių; vieta 
12-kai kvortų. Ir atsiminkit, 
kad daugiau kaip 2,200,000 GE 
šaldytuvų yra vartojama jau 
per 10 metų ar ilgiau!

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir UhirurKM

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
531 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MASS.

tik $10.75 jmokėt 
24 mėnesiai išmokėt

■ Electric Water Heater!

B
s
R
fl
K

at Boston Edison Shops and Eloctrical Daalon

BOSTON EDISON

I■■■II
flIai

C O M P A N Y

Sepco’s nerūdijama tanka ga
rantuojama 20-čiad metų, ji 
amžina. Sepco nerūdija ir 
duoda tyro karšto vandens vi
sais laikais! Minkšto stiklo in- 
suliacija ir varinė karščio žluga 
neduoda karščiui eikvotis. Daug 
susitaupo, nes Edisono elektra 
Vandens AiMytuvui kainuoja 
pigiau ir nupigintas įrengimas.

»15M»
tik $5.95 jmokėt 

24 mėnesiai išmokėt
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DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, KimbaI Building 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų Santaokal 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8- 
2414.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ Al 
(Inattred 
Movara)

Perk raustom 
čia pat ir i to-1 
V. aaa vietų.
8augi priežiūra, kaina

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

TeL SOiith Boatoa $-461$




