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Sovietų Rusija Grasina Greit 
Turėt Atominių Ginklų

Rusijos Atstovas Gromyko “Perspėja” Ameriką -— Sako, 
Amerikos Atomų Monopolis Tiktai Laikinas—Siūlo Pri
imti Maskvos Planą Atominiams Ginklams Kontroliuoti

—Grasina “Varžytinėmis”

Sovietų Rusijos atstovas 33 LigOS BUS Pa- 
naudotos Karui

ke “American-Russian In- ---------
stitute” ir pirmą kartą ne- Ateities kare bus panau- 
dviprasmiai grasino Ameri- dotos žudymo tikslams 33 
kai, kad Rusija greit turės žmonių, gyvulių ir augalų 
atominių ginklų. Gromyko ligos. Taip skelbia Ameri- 
sakė, kad Amerikos atomi- kos daktarai, kurie tyrinė- 
nių ginklų monopolis yra jo ateities “biologinį karą”, 
tiktai “iliuzija” (apgaulė) Savo tyrinėjimus tie dakta- 
ir yra tiktai laikinas daly- rai aprašo “Journal of liu
kas. Jis sakė, kad kitos vai- munology”.
stybės greitu laiku irgi tu- Jų išvados yra tokios: 
rėš atominių ginklų ir var- kai kurias ligas lengvai ga- 
žytynės tarp valstybių bus Įima išplatinti ir todėl, jei 
neišvengiamos. kils naujas karas, tai tas Ii-i

Po grasinimų Gromyko gas galima bus pasėti prie-; 
pakartojo savo siūlymus, šo žemėje.
kaip kontroliuoti atominius Amerikos karo vadovybė 
ginklus. Rusija reikalauja, jau senai ruošiasi prie “bio- 
kad atominių ginklų varto- loginio karo” ir jau per 
jimas butų uždraustas, kad praėjusį karą Amerika tu- 
visi atominiai ginklai (bom- rėjo tokių galingų nuodų,, 
bos) butų sunaikinti ir tik kad butų galėjusi išmarinti 
po to kad butų įvesta ato- Japoniją badu, išnuodyda- 
minių ginklų kontrolė, kuri rna Japonijos ryžių laukus, 
betgi;begalės kištis į Rusi- --------==
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jos vidaus ekonominį gyve
nimą arba, kitaip pasakius, 
negalės nieko kontroliuoti.

Pagal5 .Gromyko planą 
Rusija reikalauja, kad A- Amerikos armija ir karo 
merika atsisakytų nuo ato- laivynas daro bandymus su 
minių ginklų ir mainais pa- nauju atominiu ginklu. Tas 
imtų Rusijos pažadus nega- ginklas yra “radioaktyvi-; 
minti atominių ginklų, bet nįaj debesys”, kurie yra pa- 
be jokios rimtos kontroles, ieidžiami iš orlaivių. “Ra-, 
kad Rusija tikrai savo pa- dioaktyviniai debesys” gali 
žadu laikysis. Gromyko apgaubtį didelius plotus

Pps/P?21?0.’ .kac. -P3 žemės ir nuo jų palengva 
kalba labai atvirai. Ame- visokia gyvybė, 
nkoje daug kas sako, kad Sprogdinant atomines 
Rusijos atstovas grasina ^A- jjUVO pastebėta,

Bando Naują 
Atominį Ginklą

Vokiečių dažų trysto (L G, Farbenindųstrie) stam
bieji vadai dabar teisiami aliantų teismo už papil
dytas per karą šunybes. Vokiečių kapitalistai dirbo 
su Hitleriu ir kur tik Hitlerio armijos įkeldavo koją, 
ten I. G. Farben kapitalistai užgriebdavo į savo ran
kas geresnes šalies dirbtuves ir padėdavo nacių ar
mijoms melžti okupuotus kraštus. Už savo šunybes 
tie vokiški turtuoliai dabar turės pasiaiškinti teisme. 
Čia parodyti keturi vokiečių cheminės pramonės ka
raliai. Viso į teismą yra patraukta 24 I. G. Farben 
turtuoliai-plėšikai.

Kongresas Džgyrč 3S0 Milionų
Amerikos Lietuvių Šalpos Kovai Prieš Badą
Fondo Valdyba gavo grau- —------------
džiai pagalbos šaukiantį Amerikos Valdžia Gelbės Badaujančius Kraštus — Kon- 
laišką, atėjusį iš Vokietijos, gresas Baigia Suderinti “Darbo Bilių” — Unijos Reika- 
Jį parašė lietuvių tremtinių lauja Darbo Bilių Vetuoti — Prezidentas Pasirašo Bilių 
komisija, atliekanti BALF Apie Pagelbą Graikams ir Turkams.
pašalpos skirstymą. Ji nu- —;----------------------------—— --------
siskundžia kasdien sunkė- Diktatorius Trujillo Amerikos vyriausybė pa- 
jančia būkle. Ji prašo padi- r • -• „ siūlė kongresui skirti kovai
dinti ir paskubinti paramą, Laimėjo KlUKimUS prieš badą Europoje ir Azi-

Štai tame pagalbos pra-' • --------- joje 350 milionų dolerių.
šyme yra ir taip pasakyta: Dominikonų Respublika Atstovų rūmai tą sumą bu-

Lietuvių Vokietijoje mai- Jau 17 metų yra valdoma vo sumažinę iki 200 milio- 
tinimas paskutiniu laiku kruvino diktatoriaus gene- nų dolerių, bet senatas nu- 
visiškai pablogėjo. 10I0 Trujillo. Kas penki me- tarė skirti visus vyriausy-

Nepaprastai trūksta rie- tai diktatorius daro “rinki- bės reikalaujamus pinigus 
balų ir mėsos. Su gaunamu mus” ir per savo policiją ir ir atstovų rūmai su tuo tu- 
maistu žmogus mažai te- I'ataikunus pats save “iš- tiko. Tie pinigai bus lei- 
ęauna vitaminų. renka” būti ir toliau dikta- džiami tam, kad padėjus

Maži vaikai" ir senesnio toriu. Praeitą penktadienį bado ir trukumų ištiktiems 
amžiaus žmonės lageriuose, generolas Trujillo vėl darė kraštams apsiginti nuo ba
dei patalpų stokos, dėl blo- “rinkimų” komediją ir do. »
go jose oro, dėl saulės sto- skelbiasi, kad jis gavęs 30 Šią sąvaitę kongresas no- 
kos, maitinimo nepakanka- k?*ų daugiau balsų, negu ri baigti svarstyti “darbo 
mumo gauna rachitą ir įvai- k^ti kandidatai. bilių”. Yra priimti du bi
rius odos išbėrimus Trujillo diktatūra yra la- liai, vienas atstovų rumuo-

Pas paaugusius vaikus ir bai kruvina ir šlykšti. Pra- se, kitas senate. Atstovų ru- 
vidutinio amžiaus žmones sivogęs diktatorius įvedė mų bilius yra labai griežtas 
dėl tų pačių priežasčių žy- Dominikonų respublikoje ir labai suvaržo darbininkų 
miai pablogėjo plaučių bu- tokj žiaurų priespaudos ir unijas. Senato bilius yra 
klė ir dėl to pastaruoju lai- atvirų vagysčių režimą, ko- kiek švelnesnis. Dabar se
ku padaugėjo džiovos susir- kiu dargi Centralinės Ame- nato ir atstovų rūmų komi- 
gimų. " " rikos kraštuose retai tėra sija nori tą bilių suderinti

Labai daug ligonių guli buv§- ir Paimti, kaipo viso kon-
UNRRA arba vokiečių sa- M ~ ~~ , . greso bilių. Kada bilius bus

- - J ------ tada nrezidentas

Lietuviai Tremtiniai 
Šaukiasi Pagalbos

nrumtug
spręs, ar jį pasirašyti, arnatonjose, kur ir priežiūra AfTieriKUS

ir maitinimas yra silpni. Ismnnnm u.
Visur trūksta tinkamu 1 °dejO Japonam vetuoti. _ Darbininkų _ unijos

vaistų, kurie galėtų patai
syti sveikatą, išgelbėti gy
vybes.

iz * *nūririiii-

reikalauja, kad prezidentas
Karo teismas Washingto- bilių vetuotų, 

ne teisia vieną Amerikos Šią sąvaitę prezidentas 
Raskit būda pagelbėti karo laivyno karininką, ku- Truman pasirašo kongreso 

mums visais budais. r*s kaltinamas tame, kad priimtą bilių apie davimą
Tai šauksmas kuris turi būdamas belaisviu Japoni- 400,000,000 dolerių pagel- 

i būti išgirstai BALF yra padėjo japonams šnipi- bos Turkijai ir Graikijai. I 
į siuntęs didelį kiekį vaistų, nėti kitus belaisvius ir Graikiją jau išvyko ekono- 
bet tos siuntos *iau suvarto- skųsdavo juos japonams, minė ir kariška Amerikos

----- Tas karininkas yra Edvvard misija, kuri tvarkys p—’
pagalbon skirdami savo Little, leitenantas ko- bos teikimą Graikijai.

Graikija Ginsis UN Komisija Vuksta tos. Eikime kenčiantiems Tas karininkas yra Edvvard misija kuri tvarkys pagel-
__ * ** L _ . . n. 1 • 1 v T įtf In loitonuntoc lzn_ hnc toiLimo Urailniai
Nuo Kaimynų Palestinon duosnias aukas, kad butu sandorius. Dėl jo skundų ---------------

------ --  . . lis ko nusiųsti vaistu, maisto ^P«Pai negyvai primušė BANKO TARNAUTOJAS
Graikijos ministerių pir- Jungtinių Tautų seimas įr kįt„ reikmenų ‘ William Knight ir badu PAVOGĖ $100,000

ir’re?k dairia “kart 'Amerika kad daugiauR žmonių žuvo mininkąs UP korespondęn- nutarė pasiųsti j Palestiną Aukokite BALF per savo numarino Amerikos pulki- --------
uieiMidujd, ne nuo bombos sprogimo, tui paaiškino, kad Graikija savo komisija įs 120 zmo- ckvrim draugias narani- ninką James Pavlockus. Vienas Nevv Yorko ban-
gtnkh/' pasitikėdama Stali- bet nuo Radioaktyvumo”, laukia pagelbos iš Ameri- nių. Birželio pradžioje ta,ja£ laikraščius, radijo pro- Patsgarini nkas E. N Little ko tarnautojas, John L.
no ti-įžiaS• pažadais ^urs P° borp>os. sprogimo kos ir nori sustiprinti savo komisija isskns is Nevv gramas arba siųskite tiesiog nelaisvėje gyveno labai ge- Brovvn, per kelis metus taip

AmerikosP nusistatymas dar !lgai ^ei?la ir uznrnsa j armiją, kad viduje butų at- Yorko į Palestiną ir iki rug- BALF centran : raL sumaniai mokėjo apgaudi-
vrair nalieka kad be eriež P’Vybę'. Dabaf a™Ja ir. statyta tvarka ir kad graikų sėjo pirmos dienos ji tun! Unitcd Lithuanian Relief ----------------- nėti banko kostumerius,

hr KrlknntrnL TmoZ kar0. laivynas bando paga-Į kariuomenė galėtų apsau- išaiškinti “padėti” ..Palesti- Fund of America, Ine. KariskttS AnmokU’ S, jis _ aP_ie
tą “radioaktyvumą goti kraštą nuo blogų kai- noj. Kada komisija pada- 105 Grand Street, nuitAfvuarika negali sutikti sunai- be bomb’s sprogimo. 

kinti turimas atomines bom- r 6
bas ir negali nustoti gamin
tis daugiau atominių gin
klų.

PELĖS PIENAS GYDYS 
VĖŽĮ

mynų, kurie siunčia į Grai- rys savo pranešimą, tada 
kiją ginkluotas bandas ir Jungtinių Tautų seimas vėl 
kelia krašte suii-utę. svarstvs " Palestinos klausi-: LOS ANGELES MIRĖ

mą. Rugsė.?>-Septemberio KUN. MACIEJAUSKAS.

Brooklyn 11, N. Y.
n f 1 o -14 --->000 dolerių. J. L.mas rakels Sveikatą Brown padirbdavo kostu-

______ merių parašus, parduodavo
Vvriausias karo gydyto- padėtus saugoti vertybės 

jas karo metu, adm. R. Mc- popierius, spekuliuodavo 
panašiai sukčia- 

dėl American
Karo išvarginta Graikiia ------ jas karo metu, adm. K. Mc-
ri dideliu ūkiškų sunku- ^e1' Gegužės 14 d. Los Ange- Intyre, sako, kad įvedus A- birzoje ir ps
j Bet kol krašte "nėra at- 11135 ®usn lI?^s V baRdy? les, Calif. mirė kunigas pra- merikoje visuotiną kariška vo- dį pagavo į. Da įsoi Krašte neia ai 19 namu k ausima kam nors ______ 1 • L-nrr

Karas prieš baisią vėžio' ^un
ligą eina nepaliaujamai. ^{v^ltXka'aukion|^veni- M painy klausimą kaip nors lotas "'.Julius' Maciejauska;, jaunimo'' apmokinima“'"gi" Woolen ' kompanijos Šerų 
Daktarai daro visokius ban- ™ K?'™ ■ isspręsti. sulaukęs 79 metų amžiaus, ventoju sveikata pagerės'ir pabrangimo. Vienas kostu-
djnnus surasti vaistų pnes -------- —- Lietuvių visuomenėje ve- ypač jaunu žmonių sveika- buvo padėjęs daug tų

le S C nrisiekusiuiu teis- !’?«’ bet kal kas bandy' Uzanu nuraminimas Ph„ NORI PAŽABOTI TREM- |įonis buvo žinomas, kaipo ta bus dauį geresnė. Jis sa- sėn) 1 banką saugoti, o
mas pradėjo svarstyti bylą d?r ,įeaPdaS^ra-’^ sėkmingas, jei iš užsienių TINIŲVEIKLĄ didelis patriotas, kuris nesi- ko. kad pradėjus draftuoti "na^ti^ai Plabai
31 linčiuotojo kurie pnsi- Pranesa» Ka« oahtarai nau ;neatvvj<s aaU8.jau ainkiuotu T • • t x • gailėdavo triūso ir lesų vi- jaunus zmones j armną Dabar tie serai labai
pažino kad jie vasario 18 d°Ja d?.rytl . bandi kelt? neramumus Jungtinių Tautų ergam- sokiam be„dram lietuvis-: prieš karą labai daugelis Pabango ir kostumens no-

nau jie gtams UriCS vėžio hera. Tuo neiu neiainuniufe. Tuniinc vipny knmisiia svar- i___  j____1 • 1- .-1 , . roln nmc norrinnti Kot 5A_d. pagrobė is kalėjimo neg- ... . {į Y , .

GREENV1LLĖS TEISMAS 
TEISIA LINČIUOTOJUS

Praeitą sąvaitę Greenvil- 
le, S. C. prisiekusiųjų teis

| tikslu New Yorko vienojerą Wilii Earle ir jį užmušė, veikia .. ,
„• : Pieninė”, kiri stato SAKO, AGENTAI DIRBO 

KOMPATIJOJ įkūrimą ir nutarė, kad pa- lietuviams sušelpti, per BA- buvo išgydyti. Panašiai bu- Brown vagystės, 
bėgėliams tremtiniams; lįt organizaciją. tu‘įvedus visuotiną kariška
nevalia butų nieko veikti Kunigas Maciejauskas apmokinimą. Jaunųjų žmo- KIEK YRA “REVOLIUCI-

ti. Linčiuotojų P^į^'M- į.ams -patentuotą pelių pie- 
mas yra aiskus, jie susibau- n „ p*, g ęr.^ Colum
kžd bia univemiteto mokslininl Jrld Tęlegram” laik- prieš bet kulią aliantų šalį. n^‘''^kSa''“K^^oiai
ną baltą taksi šoferį su tiks- ka?.' mano’ kad su pagelba rasjjis skelbia, kad New Kitais žodžiais sakant, giausiai gyveno Žemaitijo- tikrinama ir sveikatingu-
lu apilėšti Negras buvo lai- 5? PJ. PieP° bus gabma _Pa" Y°rke per karą 28 policijos tremtiniams ueva.ia kriti- je< j<ur buvo mas padidėtu.
komas kalėjime iki teismo. dirbtl skiePus Prles vezl° a^nUl dirbo komunistų kuoti Sovietų Rusijos, kuri Švėkšnos klebonu. 1938 me-
bet kai kurie Greenvillės Pavo^ 'Vi ta’s J’s atvyko į Ameriką, o
gyventojai paėmė teisingu

JOS DUKTERŲ’

mą “į savo rankas” ir tą 
negrą nužudė. Dabar visa 
Amerika laukia Greenvillės

Amerikos Revoliucijos 
Duktei-ų organizacija skel
bia. kad ii dabartiniu laiku 

MA- turi 156,000 narių. Per pas
kutinius tris metus tų “duk
terų” skaičius padidėjo 12,- 

Ind. mies- ioį narių. Amerikos Revo-

MIRĖ AMERIKOS 
ŽIAUSIAS ŽMOGUS

giliai buvo įsibriovę į ko- namus, tėvynę ir daugelį iš nuo 1941 metų klebonavo 
GAMYKLA munistų oiganizaciją, kad tremtinių gir nių nukanki- paties įkurtoj lietuviu

tt-i j:— — - P. //i-. P, no, o tų tre: tinių tautie- parapijoj Los Angeles mie- KT ...
--------- sedziuose, rase } “Daily čius laiko savo vergijoj. New Albany

Anglija stato pirmą elek- Worker” ir buvo labai vei- Jungtinių Tautų organi- --------------------------------telyje mirė ‘‘mažiausias liucijos Dukterys yra reak

ELEKTROS 
VAROMA ATOMAIS

čiuoToja?'‘ bus™pas4erkri? tros gamyklą, kuri bus va- klųs Juozo Stalino “dar- zacija šitokiu tremtinių lai 

Sprendimo laukiama dar p..
ši? sąvaitę. ..T.??’ “F Policijai apie

f ____  _____ __ ___ ______ , Iš Graikijos praneša, kad Amerikos žmogus \ ance cinga organizacija, kuri sa-
atominės energijos, buotojai” ir kartu praneši- sv®s suvaržymu dar kaitą trijuose susirėmimuose su Svvift, 31 metų amžiaus. V. vo reakcingumą visada

Dirbtuvė statoma Drigg, na:n nnliHiai aria vicac L-n parodo, kad ji yra šlykštus partizanais policija nušovė Svvift buvo 34 colių aukštu- dengia patriotizmu.
_____________________ Cumberlande. Jos pastaty- , f. į3® veidmainystė? padaras. Jos 45 partizanus ir 87 sužeidė, mo ir svėrė tiktai 35 svarus. ■ --------

mas kainuos 28 milionai maustų paslaptis. Bet pa- vadai kan)a ipje iaįSVes, Susirėmimai su partizanais Jis mirė širdies liga laike Pakalbink biznierius pa-
Keleivyje” naudinga yra dolerių ir ji galės gaminti &abau komunistai susekė ^et jos činaurinkai atima įvyko bevalant Graikijos žuvavimo. Tas nykštukas siskelbti “Keleivyje,” pa

daryti visokius biznio skel- 75.000 kilovatus 
bimui ir Dai ieškojimus. energijos.

gaminti &abau komunistai susekė įet jos činaurinkai atima įvyko bevalant Graikijos žuvavimo. Tas nykštukas siskelbti “Keleivyje,” pa- 
elektros tuos policininkus savo eilė- visokias laisves nelaimin- kalnus nuo partizanų gru- sakėsi esąs visų mažiausias garsinti savo biznj tarp lie- 

[ se ir juos pašalino. 'giems žmonėms. pių. | žmogus visoje Amerikoje, tuvių. ----- — xJL3f
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ž AP Z VA L G A
REIKIA ATIDARYTI 

DURIS.

Įtakingas Bostono dien
raštis “Christian 'Science 
Monitor” pakartotinai pasi
sakė už įsileidimą į Ameri
ką išvietintųjų žmonių iš 
Europos ir ragina kongresą

'sakytas nuolaidumas rusų 
imperializmui atėmė jų tė
vynę.

SIŪLO NUPIRKTI TAIKĄ

H. Wallace “New Repub- 
lic” skiltyse sako, kad A- 
merikos užsienių politika 

priimti Stratton bilių, pagal neturi aiškaus kelio. Prezi-^********* k>**v»*»^** i - --—

kurį į Ameriką galėtų įva- dentas Truman siūlo duoti 
žiuoti per 4 metus 406,000 pinigų toms valstybėms, 
išvietintų žmonių. Tas dien- kurios ryžtasi priešintis Ru

sijos imperializmui, bet izo- 
liacininkai gali ir tą pagel-

raštis sako:
“Amerikiečiai, kurie nori, bą nutraukti. Trumano

mas pašalintu kai karias Hit- “doktrina," pagal Wallace. 
U.™ nasnvkantns iššauktas I Xed? .! imperializmų. O 1Z0- 

Iiacimnkai veda pasaulį į 
chaosą. Vietoj tos politikos 
Wallace siūlo:

“Alternatyva yra pasaulio 
rekonstrukcijos programa, ga
rantuota Amerikos ištekliais 
ir tvarkoma Jungtinių Tautų. 
Ta pozitivinė taikos programa 
reikalauja mobilizuoti visą 
konstruktyvinį pasaulio pajė
gumą, kad atstačius išgriau
tus kraštus ir išplėtoti atsili
kusių šalių ukj...

Ta “konstruktyvinė pro
grama,” išvilkta iš painių 
žodžių, reiškia, kad reikia 
sukelti 150 bilionų dolerių, 
iš kurių apie pusę turėtų 
duoti Amerika. Iš tų pinigų 
mažiausiai apie trečdalį 
gautų Rusija ir galėtų su 
jais daryli, ką ji norėtų. 
Jungtinių Tautų organiza
cija yra negyvas Jaltos iš
dėlis, kuri jokio nutarimo 
dar nėra padariusi ir jokio 
“tvarkymo” negalėtų da
ryti.

Išeitų taip, kad Rusija
-Ji---------r. •_ • _. A - -

kad žmoniškumas ir teisingu
mas pašalintų kai kurias Hit
lerio neapykantos iššauktas 
neteisybes, reikalaus, kad 
kongresas priimtų Stratton bi
lių.

“Tas bilius numato Įsileisti 
j Ameriką per ateinančius 4 
metus 400.000 išvietintų as
menų, po 100,000 kasmet.

“Toks skaičius yra skaito
mas musų ‘teisinga dalis’ iš 
850,000 žmonių, laikomų sto
vyklose be namų ir be tėvy
nės.

“Kai kurie iš tų asmenų 
yra žydai. Didžioji jų dalis 
(apie 80 procentų) yra krikš
čionys — lenkai, jugoslavai ir 
žmonės iš Baltijos šalių, ku
rios dabar rdndasi rusų val
džioje (domination) ir kurie 
nenori gyventi tame politinia
me režime

“Tų žmonių pasirinkimo 
laisvė buvo garantuota Ame
rikos, Anglijos ir Francijos ir 
patikrinta Jungtinių Tautų

“Daugiau negu pusė iš tų 
850,000 yra moterys ir vaikai. 
Apie 170,000 vaikų yra jau
nesni. kaip 17 metų amžiaus.”

KELEIVIS, 50. BOSTON

ALEMAN IŠVAŽIUOJA NAMO

Meksikos prezidentas Miguel Aleman grįžta namo iš Amerikos. Čia paveiksle 
matyti, kaip jis atsisveikina su garbės sargyba Kansas City, Mo. aerodrome, 
iš kurio jis, prezidento Trumano orlaivyje, pakilo skristi namo.

Kas Savaite
Reakcijos Bendras Frontas Dabar kitas tonas ir nau-

Kongresui yra tiS
ilms (įstatymo su y ~s dvokia arabišku alie- 

HS Rdlp LT, iv.
'bilius (Įstatymo sumany 
imas) žinomas 
*2910.” Jei šis bilius bus pri
gimtas, Amerikon galės at- 
'vykti 400 000 .tremtinių,
kurie skursta išvietintų as- ? . .___ 2 ,

šinkuoja bolševikišką “kul-. ros, Siurbos ir panašus bol- Laiškai iŠ LietUVOS 
turą”, giria Stalino Sibirą,! ševikų pravadyriai turėtų ______
pateisina Lietuvos okupan
tų žandarus ir šiaip jau len
kiasi keturlinki prieš Rusi
jos diktatūrą.

“Tiesa” ir už jos nugaros 
stovintieji bolševikų prava
dyriai lygina savo LDS su 
Susivienijimu Lietuvių A- 
merikoje. Jie “užmiršta,” 
kad SLA yra nepartinė, vi
siems lietuviams tarnaujan
ti organizacija, kuri tvar-

menų (DP) stovyklose.
Tai yra geras ir remtinas 

sumanymas. Deja, atsirado 
žmonių, kurie kelia didelį 
triukšmą. Atsirado kraštu
tiniu reakcininkų-izoliaci- 
ninkų ir Stalino bernų-ko- 
munistų “bendras frontas.”

Kongresas užverstas tų 
fcendrafrontininkų protes
tais. “Amerikai nereikia 
to gaivalo!” — šaukia rau
donosios ir rudosios reakci
jos dvynukai.

Kaip tik dėl to privalo 
kelt savo balsą visi pado
rus amerikonai, jų tarpe ir 
lietuviai. Rašykit savo kon- 
gresmanams ir senatoriams, 
kad butų priimtas bilius 
“H. R. 2910.”

iš ko gyventi ir „žandarišką «Keleivio„ skaitytojas 
Stalino kultu ą čia pla- draUgas Andrius Shakalins- 
tinti, LDS yra melžiamas kas -- Minersville, Pa. pri- 
bolsevikų bendrakeleivis, o sjuntė mums savo giminai- 
~Tiesa j-?"1"3 zanį‘lskas -j© iaiskų iš Lietuvos nuo 
Stalino diktatūros pasiėmė-. prjenu valsčiaus. Laiškuose! Liberališkos Birbynės 
kas. “Tiesa džiaugiasi, kai!raio. '
Stalino žandarai tremia lie- Gerbiamas dėde. 
tuvius į Sibirą, o Tiesos 
bosai sako, kad tie lietu-
viai “GAL BUTŲ” ką nors 
blogą padarę, jei rusiški

_i uuau aienrasus mini -t-hivi iiaus pinigais apsigin
tas priežastis, kodėl tiems t kluotų ir tada parodytų taix  ~ . • j , • | • • Ą  • ] • «žmonėms reikia atidaryti 
Amerikos duris. Jų išlaiky
mas dabar visvien krenta 
ant Amerikos pečių. Ameri
kos imigracijos kvota iš Ry-

pačiai Amerikai savo dan 
tis.

Mes šiandien sakome, 
kad neprotingi buvo tie A- 
merikos žmonės, kurie šėrė

tų. Europos šalių numato Amerikos plienu ir nafta
įsileisti per metus 39,000 
ateivių, bet peniai metais 
tiktai 3,000 žmonių iš tų 
kraštų teatvažiavo. Įleistie-

Japonijos imperializmą. 
Bet, palyginus su Wallace, 
tie žmonės buvo gudruoliai. 
•Jie visgi nesukišo į Japoni-

ji butų naudingi ir nebūtų! ją bilionų dolerių ir kada
kraštui joki našta. Ir žmo
niškumas ir išskaičiavimas 
reikalauja atidaryti Ameri
kos duris išvietintiems žmo
nėms.

KELKIME MUSŲ BALSĄ.

Šiame “Keleivyje” mes 
dedame keletą pavyzdžių 
laiškų, kaip rašyti kongres- 
monams ir senatoriams dėl

japonai per daug pasišiau
šė, juos dar galima buvo 
sumušti. Wallace apgink
luotas Rusijos imperializ
mas nebūtų taip lengvai su
mušamas.

H. Wallace pasišovė būti 
“taikos apaštalu”, kokių 
Hitleris savo laiku buvo 
priperėjęs devynias galy-

jum...
Gromyko išstojimas, ne 

be ukazo iš Maskvos, užpils

Nevv Yorke yra leidžia
mas Chicagos milionieriaus

ant įkaitusių sionizmo šulų 
galvelių.
Ta Lenino “Demokratija”

1920 metais Nikalojus 
Leninas vienoje komunistų 
sueigoje Maskvoje sakė 
“programinę kalbą.” Skai
tykite:

“Kodėl turėtų but leistos 
žodžio ir spaudos laisvės? 
Kodėl vyriausybė turėtų 
leist save kritikuoti už tai, 
ką ji mano gerai daranti?... 
Idėjos yra daug pavojinges
nis dalykas, negu šautuvai. 
Kodėl bile žmogui leist nu
sipirkti spausdinamą maši
ną, kad jis galėtų niekingas 
pažiūras skleisti ir vyriau
sybei nemalonumo daryti?”
Tai šitokia buvo Lenino 

“demokratija” — smaugti 
žodžio ir spaudos laisvę!

Komunistai ir šiandien 
taip elgiasi: Tam Stalino 
režimas turi išgarsėjusią 
“geležinę užlaidą.”
Tokie Lenkijos Plotai”

Lenkijos kvislingų vy
riausybės premjeras, “drau
gas” Cyrankievvicz’ius ne
senai matėsi su Anglijos 
premjeru Bevinu ir pasakė, 
kad Lenkija niekada nesu
tiksianti grąžinti Vokietijai 
tas vokiečių žemes, kurias

Šiandien turėdamas tru-j Marshall Fieldo dienraštis, 
pūtį laisvo laiko sumaniau ( “P. M.” 
parašyti Jums keletą žo-i Nors milioneriaus lei
džiu iš tėvynės Lietuvos, džiamas, “P. M.” yra tik-

Lr-i irs i i rl Ari n i»» W DV-kosi, kaip ji nori. Bet LDS okupantai jų nebūtų ištrė- Sveikinu aš Jumis dėde ir riausia kopija “Daily Wor 
p Ta, tnkia visą šeimyną linkėdamas; kerio.” Štai, gegužės 14 d.yra bolševikų vedamas ii imę ar nugalabiję. Tai tokią 

buvo įkurtas, kaipo melžia- “kultūrą” LDS vadai duoda 
ma bolševikų karvutė, kad j LDS nariams už 20 tukstan-. gyvenime.
Gasiunai, Ormanai, Miza- čių dolerių pei metus. j su mama kol kas esa- 

į me sveiki ir gyvi, sau dieną

Mažai Pastebimas Priešas
(Laiškas iš Europos) (trukumo 8 asmenys, arba

I LrinL’V’įAnac rln.'TYitco
Amerikos lietuviškoji!1^™“^ 

spauda gauna gan daug tik-! Sergančių širdies ligomisflių žinių ir informldjų 7 žmonės, arba beveik kiek- «nli ‘
anie tremties salvgose ev- vienas dešimtas. Skrandžio 1 A " j-7*apie tremties sąlygose gy 
venančius lietuvius. “Skry-jliga serga irgi 7 žmonės ir 
ningai”, įvairių agentų į nervų liga vienas.
pinklės tikslu grąžinti trem- tuo ^udu sergančiu vie- 
timus ’p acion tėvynėn ir na af kuria norg kita liga 
visokios kitokios negeioyes susjdaro 50 moksleivių ar- 
sudaio da4i tų temų, kūno- k>a g nuoš. mokslei-
mis rašoma į Amerikos lie
tuvių spaudą. Bet yra ne
matomas ir niekeno neste- 
biamas ištremtų
priešas. Apie vieną tremti- d^jai‘^vo°^i£me pra 
muose Įsigalintį priešą no- žvmU Hkad dau.
nu tarti. Apie .11 musų spau- pausiai nulipusiųjų rasta 
da nerašo, nors pirmon ei- vyresniųju klažų mokinių

vių serga, tad visai sveikų 
gauname 30 nuoš. arba 22 
asmenis iš 72 bendrojo 

žmonių moksleivių skaičiaus. Gy-

daug laimės ir pasisekimo laidoje “P. M.” paskelbė 
! šitokią neva žinią:

“U. S. names ‘Super Blitz 
Board’ to plan atom war-

iš dienos darbuojamės, • fare
vargstame ir tt. Aš neži-' Fieldo dienraštis sako,
nau, ar Jus dabar gyvi ar kad toji “žaibinio karo ta- jai dovanojo Rusija, 
ne, kad niekada iš Jūsų ryba” sudaryta vienu iš- “Draugas” Cyrankiewicz 
laiškų negaunam. Aš Jums skaičiavimu—kariauti prieš tačiau užmiršo pasakyti, 
nusiunčiau keturius laiš- musų “didįjį kaimyną,” Ru- kad už tą “vokišką dova- 
kus, o šis jau bus penktas, siją. ną” Stalinas pasiėmė apie
o iš Jūsų esu gavęs tik du ir! Tą patį sako ir komunis- 

! tų “Daily Worker” — dvi 
vienas tonas...

trečdalį buvusios lenkų val
stybės.

Cyrankievvicz’ius gali tik 
kukuoti apie “lenkiškus plo
tus” vakaruose ir dėkoti

Atsiprašau, dėde. kad birbynės, 
toks trumpas mano laišku- Kodėl? 
tis, bet gal kaip trumpas? Visai paprastas reikalas, 
tai greičiau nueis. Kaip Fieldo dienraštyje knibžda Stalinui. Tie plotai tačiau 
gausiu nuo Jūsų, tada pa- prokumunistinių “fellow-i nėra lenkiški, 
rašysiu daugiau, o dabar travelerių” bacilos. Joms Gedvilas ir “Snuperiai” 
likite sveiki. Sudieu. šerti Field prikiša po 5,000 “Tarvhinė*?’ T iptnvną mi

, . * Povilas, ir 10,000 dolerių kas sąvai-^nistllJILbin®top?įni"?nkas
T *, .... . . i ' Mačys Gedvilas gavo retą
Kitame laisKe, rašytame “Alice įn Blunderland” > pasogą. Maskvos valia ir 

po dviejų menesių, giminai- Lewis Carroll yra para- galia jis turi du pagelbinin- 
tlsA< skundžiasi: šęs gražią pasakaitę vai-'ku—“draugus” Pisarevą ir

Mano dede, kams, kuri žinoma kaip! Sokolovą.
Jau daugeli kartų as “Alice in Wonderland.” i Lietuvos komunistu spau- 

Jums rašiau laiškų, bet nuo: - - 1...................ėn ta negerove turėtu na-!*Y or? . ......... v „uo: Dabar turime kitą pana-;da bando įkalbėti, kad jie-,tebėti spauda* gį1?; 29 ™oksl«™mS dar ne, vl?n0- šia pasakaitę - “Alice in du - "ištikimi Lietuvos su-
leieuspauua. 41 nuos, gydytojų ma- isskvrus tuos du, kuriuos' Blunderland ” Nevv Yorko nus ”

Visai priepuoląmai vie-jnymu būtinai reikėtų su- gavau pasibaigus.karui. Jusisocialdemokratų laikraščio* 6 ištikrujų, jie yra eili 
noj tremtinių įtaigoj pašte-Į stiprinti maisto davinys ir rasele, kad nežinote, ar ..New Leader»ų bendradar- niai “snuperiai,” sekliai. Ki 
beiau CTilinti ant stalo ras-įduoti žuvies tauku. nebalu. mes <rvvi n dakar to r,-jt oč , • , • . , u • , ’bes. Kiekvienas agresorius bėjau gulinti ant stalo raš- j duoti žuvies taukų, riebalų, mes gyvi, o dabar tą pat aš 

o numatomos au-! Laukdamas savo eilės, į pieno, daržovių.______ _ „ uci norL Lad j*o____________ _
išvietintųjų žmonių įsileidi-į ^os butų “taikios”, o Stali-I paskaičiau tą raštą^ ir jo 
mo į Ameriką. Siųskime;nas norL kad jos butų dari^r!^Ys man puolė į

virtadalio lapo .pusės, jo
lace su savo plepalingomis 
“programomis” ir neišse
miamu naivumu.

laiškus, kelkime musų bal-Hr melžiamos, šitam Stalino 
są, kad musų šalies kongre- porui pasitarnauja H. W al
sas priimtų Stratton bilių.
Priimkime nutarimus musų 
organizacijose ir organi
zuotų lietuvių vardu siųski- 
me kongresmonams ir se
natoriams musų reikalavi
mus.

80 tūkstančių lietuvių Eu
ropoj yra benamiai. Koki 
jų ateitis? Į tėvynę jie ne
gali grįžti, nes Lietuva yra

MELŽIA IR 'GIRIASI.

turinys suglaustas, be pa 
aiškinimų ir išvedžiojimų. 
Raštą rašo Lehrtės “Chur- 
chill’ stovyklos gydytojai ir 
dviem savo parašais patvir
tina sausus skaitlinių duo-

„ , _ menis. Štai, maždaug, toj
. bolševikiško su- rašto turinys:

sivienijimo laikraštis, užsi- Minėtos stovyklos gydy
davo ant “Keleivio,” kodėl tojai 1946 m. spalio 28-30

ir patikri-

i Jūsų klausiu, nes ir aš nie-
Tai ir visas to rašto turi- ^°. aP*e nežinau, nei 

nys. Aš prie jo pridėti nie- • ^a’P Jus gyvenat, nei nieko, 
ko negaliu ir nenoriu. Ko-* . °* "as gyvename
kia but iš to nauda, jei; P. °fai toje pačioje stu- 
pradėčiau čia ta proga sam- * b°Jc> kuri Yra ‘aką* maža ir 
protauti? Šitų duomenų ^ma, nes spaudžia galvas, 
prislėgtas pasiteiravau pas ^us: °e“s; parvažiuota- 
gerai informuotą asmenį ir, tai. pataisyturoet, nes
pasiklausiau ar ir iš kitų da .r ties,°g negalima gy- 
tremtiniškų mokyklų atei-į ve?t1'.
na tokios pat žinios. Į tai smip pas mus naujienų 
tiesioginio atsakymo nega-[nera’ as su mama kol kas 
vau, bet tasai asmuo man! esame sveiki ir gyvi, to lin-
pasakė: 1945 metais su-, 1P?e ir. įs
linktomis. gal ne visai pil-j . Daugiau si kartą nerasy- 
nomis žiniomis, turėjome ?lu> *?es nežinau, ar Jus 
apie 200 tremtinių sergan- gaunate Situos laiškus ar

bis Liston M. Oaks sako, tai rodo? 
kad tos pasakaitės centrinė! Vien tą, kad Maskva ne- 
figura esanti — prezidentas’pasitiki Gedvilu. Jį dabar 
Harry Truman! sekioja Pisarevai ir Soko-

Senato rūmų užsienio lovai. Tegul tik Mačys pa- 
reikalams komitetas nese- daro neatsargų žestą — bus 
nai svarstė Italijos ir kitų
Ašies satelitų taikos sutar
tis. Senatas nėra linkęs tas 
sutartis tuč tuojau užgirti.
Jos yra pasėka Byrnes 
“apyseriavimų.” Nežiūrint 
to, Byrnes, dabartinis vals
tybės sekretorius Marshall

nių neabejojamai išgaben
tų į Sibiro prievartos dar
bus, kur ir taip jau kanki
nasi dešimtimis tūkstančių 
lietuvių. Europoj įsikurti 
jie negali. Darbų nėra. Vie
nintelė išeitis tiems žmo
nėms butų pasiekti Ameri
ką, Kanadą ar Pietų Ame
rikos šalis ir pradėti naują 
gyvenimą.

Musų tautiečių ir kitų iš-

bolševikai tą susivienijimą 
iščiulpia, bet ji sako, kad 
tai daroma visai viešai, nes 
melžimo negalima paslėpti. 
Pagal valdžios patvarky
mus,susivienijimai turi 
duoti finansines atskaitas, 
todėl ir Siurbos, Ormanai, 
Gasiunm ir panašus bolše
vikiški propagandistai, ku
rie gyvena iš fraternalinių

___ ________ T......... ? skatikų, turi pasisakyti,
vietintųjų žmonių likimas paima už savo pro-
yra Amerikos kongreso ran- C13-
koše. Kelkime musų balsą. Sutinkame, kad bolševi-

no jų sveikatingumą. 1947 
m. sausio 16-20 dd. jie ir 
vėl patikrino 72 tos mokyk
los moksleivius. Štai jums 
rašto įžanga, suglausta į 
kelias eilutes. Po to seka 
paskutinio moksleivių svei
katos patikrinimo rezulta
tai. Štai jie:

Pas 15 moksleivių tai bus 
apie 20 nuoš., per tris mė
nesius svoris nukrito 5-6 
kilogramus.

Rasta sergančių:

čių džiova. 1946 metais lie
tuvių džiovininkų suregist
ruota apie 1500 sergančių
jų. Šis atsakymas buvo lyg 
ir pasiteisinimas, kad 
“Churchill” stovyklos gy
dytojų pranešimas tai dar 
neviskas. Mažai pastebimas 
priešas daro savo ofensyvą 
visu frontu. Kaip nuo to 
priešo apsiginsi, jei visos 
priemonės jo rankose: men
kas maistas, blogos butų 
sąlygos, moralinis teroras,Gerklės ir plaučių ligo- ^k[įs pe^" lrtvvos aU 

mis serga 20 asmenų, arba *neaisKlos PerspeKtvvos ai

ne, todėl kaip tik gausiu 
nuo Jūsų laišką, tada para
šysiu daug daugiau, o tuo 
tarpu sudieu.

Linkėjimai su pirmaisiais 
žibuoklių žiedais, su atėju
siu pavasariu, su laime ir 
džiaugsmais palydėti varpo 
garsus, kurie skelbia prisi
kėlusi Kristų...

ir pats Truman prašo tas 
sutartis užgirti. Ypač Tru
man jas teisina.

“New Leaderio” bendra
darbis, dalyvavęs tame ko
miteto posėdyje, savo ko
mentarus baigia šitaip: “It 
was a performance of Alice 
in Blunderland.”

Jis sako tiesą!
Palestinos Problema ir UN

Rusijos pasiuntinys Jung
tinių Tautų saugumo tary
boje Andrei Gromyko pasi-

Povilas. ??kė už suskaldymą Pales
tinos. Jis sako, kad turi but 
dvi Palestinos — arabiška 
ir žydiška.

Šitą savo pasiūlymą Gro

F. S. NITTI SUDARO ITA
LIJOS VALDŽIĄ

Francisco S. Nitti, 79 me
tų italų politikas, pasiėmė

“kaput.”
Bus ir daugiau. Kada Sta

lino budelis muilins virvę 
Gedvilui, visa komunistų 
gauja — Rusijoj ir toli už 
jos ribų—Gedvilą prakeiks 
ir apspiaudys.
Chicagos Smalavtris

Naujosios Anglijos kolo
nijose švaistosi komunistų 
smalaviris, Leonas Pru
seika.

Jo misija — neva sakyti 
prakalbas. Ištikrųjų, jis bu
vo atsiųstas kolektuoti do
lerius “badauninko” And
rulio kraudei ir mobilizuoti 
komunistiškų baublių cho
rus. i

Tą jis ir daro. Esą, Law- 
i*ence, Haverhilly ir kitur 
lietuviai turi turtingus kliu- 
bus, bet juos valdo “reak
cininkai.” Reikia mobili
zuoti “progresyvius,” reikia 
tuos kliubus užkariauti.

Je, butų gerai—komunis-
myko pasivogė iš anglų, tai daugiau dolerių turėtų. 
Pastarieji senai kėlė klau- Bet reikia pasakyti štai ką: 

suctaryti naują Italijos vai- simą dėl padalinimo Pales- Tuos kliubus komunistai 
džią. Jis veda pasitarimus tinos į žydišką ir arabišką, matys savo rankose lygiai

nusc. ginime musų uai&ų, mu uuiscvi- ims anga pamenu, ai ua • -• . • .f • / 7aA;au jr
kad kongresas išgirstų!^ VISai viešai įsmelžia iš daugiau, kaip ketvirtadalis .• • • vorY1
žmoniškumo ir teisinamo LDS narių virš 20 tukstan-; visų mokinių i L bk ™a« r ? dalvka Ž?X
reikalavimą ir atidarytų C1W dolerių. Tą jie daro ir Silpnų su blogais danti- fnrAtn <2v.-įon VoH ''"**«• nnu» į n araoisKą. »avu lannuse iy
Amerikos duris niekuo ne- aP\e pasisako savo finan- mis rasta 15 asmenų, arba 1; atliko su partijų vadais. Jei nebus Ir dėl to pasiūlymo šukavo taip, kaip žąsinas mato
kaltiems žmonėms, kuriems siniuose raportuose. Už vienas iš penkių. ,* ‘ ai • v - kliūčių, Nitti sudarys naują ne tik sionistai, bet ir Gro- vo auis
Amerikos pergalė ir neišpa- gautus dolerius jie nariams Nusilpusių dėl maisto J. Butautas.'Italijos valdžią. myko bosai Maskvoje.

sa-

St. Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Kriaučių Tarpe ELIZABETH, N. J.

Kriaučiai šiuo metu Broo
klyne pradeda slekuoti (ne
dirbti). Bet tai nėra kroniš-

Mirė Pranas Degutis
Nesenai pasimirė per 

daug metų buvęs “Keleivio’’
ka bedarbė, o tik sezono skaitytojas Pranas Degutis.
-------- tt- i—vejįonis skaitė “Keleivi”

nuo pirmo jo numerio. At-■« • * i • • r- /
permaina. Kaip kurios fir
mos didina biznius, atidaro 
naujas dirbtuves, ir iš to 
galima spręsti, kad darbai 
dar nesibaigia.
Maspethe Rengiasi Statyti 

Auditoriją

vyko i šią šalį prieš 56 me
tus jau atitarnavęs rusų ka
riuomenėj. Dirbo kietųjų 
anglių kasyklose Hazelton 
ir Du Bois, Pa. Vedė mano 
seserį Kotriną, su kuria iš-

MasSyv?a Xa“ 51 • “?
Jidspetna^ yia gana tirštai j)egutienė savo laiku rasi-
apgyventas lietuviais. Ten 
yra ir lietuviška bažnyčia, 
kur klebonauja kun. J. Bal
kunas. Tai gana rimtas ku
nigas, kuris galima sakyti 
iš nieko sukurė aktingą pa
rapiją, pasistatė bažnyčią 
ir gražią kleboniją. Kun. J. 
Balkunas smarkiai remia ir 
statymą lietuviškos svetai
nės, kaip čia vadina, “Lie
tuvių Auditoriją

Degutienė 
nėdavo į “Keleivį” po sla
pyvardžiu “Vosilka.” Ve
lionio Prano ir sesers Kotri- 
nos pastangomis aš atvy
kau į šį laisvą kraštą, vi
suomet būdamas jiems dė
kingas, nes man patiko gy- 
venimas šioje šalyje. Velio
nis Pranas buvo laisvų pa
žiūrų, mylėjo skaityti laik
raščius ir knygas. Mirė su-

ŽYDŲ DELEGACIJA UN SEIME

Žydai reikalavo teisės dalyvauti Jungtinių Tautu seime. Čia matome Palesti
nos žydų delegaciją, kuri laukia J. Tautų seimo pasisakymo. Delegacijoj sė
di iš kairės į dešinę: Dorothy Adelson, Jan Zaslani, Eliahu Epštein, I)r. M. 
Kahany ir Moises Tofft. Jungtinių Tautų seimas nedavė žydams balso seime, 
bet nutarė jų išklausyti komisijoj.

Ceanžės 10 hiivn I ip lauk§s arti 80 metų, Eliza- vjy vakarėlyje bus gera Andrius Majauskas. S25; J. ir Klimtu^Auditorite' tendroJ ^thl ^.Jl Buvo laisvu min-'pr*ga ir su įUčiu Broniu S. Zavadskai, §21; 1>. ir R. A. J............. ......................... .. .
vės nokilis Dalvvavo dan^ ?r PaĮai^otas JBudginu pasimatyti, susipa- Yankauskų šeima, $21; Adv. J. Karpavičienė, P. Palevičius.
svpčin kur hickpli nantrita I bažnvtinių patamavi- 2inti ir asmenniškai pasi- John ir Arlenė Dondero, $20: O. Paulauskienė. O. Valukonie- 
' * rduote rokai Korale kalbėti. Todėl,dar. kartą L ir M. Šilanskų šeima, $17;’nė, O. Zakarackiutė, M. Bari-

kapinėse, Linden, N. J. 1 primenu, kad visi ir visos Veronika Babaruskienė, $16;; šauskas, M. Kriaučiūnienė, O.

Klimauskaitė, M. Leščinskienė,

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

•a
Paj ieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 

Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš
ko j imu pabaigoje. Konsulas praneš, kas 

jų pajieško ir iš kur.

Mikšiunas Vincentas ir Mikšiunai- Sakalauskas Juozas, sūnūs Adomo 
tė Uršulė, iš Papilės v., Šiaulių ap., ir Barboros Sai.alausa.ieoi-.1—Navic- 
gyv. Chicagoje. kaitės.

Mikutaitis Jurgis, iš Šakių km., Saltonaitės Ona ir Rozalija, ište- 
Tauragės apskr. i kėjusių pavardes nežinomos, i» Bal 

čiūnų km., Seirijų v., Alytaus a,<. 
Sandienė Marica, iš Suvalkų Kal-

MisiuKaitytė Petronėlė, iš Totor- 
kic-mio km., Vištyčio (Kaupiškių) v.,
» nsaviškio ap.

Mitkevičius Julijonas, gyv. Chica- 
ga,e ar Nevv Yorke.

Mitkus Felicijonas, iš Skėrių km., 
Židikų v., Mažeikių ap., gyv. Brock- 
ton, Mass.

Montrimas (Montrimai), Stasio ir 
Kazimiero vaikai, iš Nevarėnų v., 
ieuių ap., gyv. New Yorke. _

Montvilaitė Barbora, iš Nadaukių 
kaimo, Stačiūnų parap.

Morkevičius Kostas ir Bronius, iš 
Balnoravos km., Smilgių v., Pane
vėžio apskr.

Motekaitis Jonas ir Mykolas, iš 
Trakiškių km., Naujamiesčio vai., 
1C nevėžio ap.

Mulevičius Petras, iš Pijorų km., 
Deltuvos v., Ukmergės ap.

.■lulokiute (Mulokaitė) Elzbieta, 
iš Kvetkų, Rokiškio-Zaras; apskr., 
gyv. Philadelphijoje.

.Mušauskas Aleksandras, iš Telšių 
apskr., gyv. Brooklyne.

Mykolaitienė - Bružiutė Ona, iš 
Pagernevo km.. Pajevonio parap., 
Vilkaviškio apskr.

Naimavičius ir Naimavičiutė Jad
vyga, is Rakaaūčyznos km., Pabais- 

Muzikevičius, F. Urbačius, ko v., Ukmergės ap., gyv. Chicagoj.
Navickas Petras iš Varėnos m.,

Trakų-Alytaus apskr.
Nemortas Kostas, iš Gerdašių km.,

Leipalingio v., Seinų ap., ir Nenorto
Aleksio, jau mirusio, šeima, gyv.
Pennsylvanijos valstijoje.

.. , ........ .. ,, Norkunienė Marė, gyv. BrooklyneValiukevičiene, J. urbačius, M.jįr jos vaikai: Petras, Antanas ir

vus tapo par
miems žmonėms šėrai: , _ , . . - , , . . , . „ . ,A Lelis $200 00- Pijus' Būdamas jo artimu gimi- dalyvaukite aukščiau panų- Augustas J. Kazlauskas. $16;
Ičm-Lc Sinn- Vnn t’ RulVn naičiu žinau visas jo gyve- nėtame C.C.F. Manitobos N. ir M. Matoniai. $16; Ado!- Degesiunienė. B. Prakapiutė, Y.Į Augustina.
nas, $100; Sofija Meškienė,’sunkenybes,_ ligas ir Lietuvių Grupes parengi- fas Muzikeyicius, :$13. Slaiciunas, O. Prakapiene, a.į Panavas Juozas, iš Magniškių km.,

™ 2- r  . . 1 I L-lirl’/VC ii clp<7P IKI OI PnSt 1 9 QIll

«d2vv 
$100 
Charl 
Ciurinckas
kienė, $25; J. Budinąs,1 x ,
$25; J. Segevičius, $25; M J moter! <6 metų senutę vie- 

t ną. nes seimos neturėjo.

Pilsuckis, M. Liadins- 
M. Valiukevičienė, 

tris prakalbas ir kitas 
yra surinkta $2076.35

Išlaidų pasidarė 1.35

Balevičius, M. Casper, A. Balu-į 2,augeiiškių v” Svenčion,w aP > *>v 
Chicagoje.

Budinąs. $25; J. Tamašaus-: n^T . , . „„
kas, §25. Viso: §1,075.00.1Lai būna jam ramus po- 

Atrodo, kad prie gerų įls‘s s.lo,e 'a;1S® 2^,
noi-y Maspethe Auditorija našlei linkiu ee-

HAVERHILL, MASS.

šiai senutei našlei linkiu ge 
pritaria, bet kol kas visgi ros
galėtų stotis, žmones tam

kai, J. ir M. Aladavičiai, K. ir 
K. Zaleckai.

Po $10: Jonas Molis, O. Kli- 
mauskienė. P. Špokus, J. ir R. 
Jurgelevičiai, K. ir A. Miko- 
niai, M. Kaziuke vičius, SLA

varijos.
Sauaargas Ignas ir Vincus, gyv. 

i Chicagoje.
Senkus Andrius, Jonas ir Motie

jus, iš Plynių krn., Padovimo vai.
Senkus - Pampaliatė Petronė Ona, 

gyvenusi Hoųuiam, Wash., 410 ttth 
st., jos sūnūs Jonas Senkąs, ir duk
terys Eufrozina, Domicėlė, Maryte 
ir Ona. ,

Sherman Olga, gyv. Cleveland, 
Ohio, c-o Chainion Lunch 3, 1>9S E. 
/8th st.

Siikas Jonas ir Povilas.
Skirtenka Jonas, gyv. Brooklyne.
Skrupskis Povilas ir jo žmona 

Skrupskienė - Joniškaitė Anelė, gyv. 
1019 Olive st., Philadelphia, Pa.

Skublickas Jonas ir žmona Ona 
Vilkevičiute, iš Zadaikonių km., gyv. 
Chicagoje.

Skukauskai, kil. iš Naujamiesčio, 
Panevėžio ap., gyv. Chicagoje.

Skusevičius 'lomas, iš Dryškunų 
kaimo, Dūkštų parap., Švenčionių 
ap., gyv- Laivrence, Mass.

Slavickas Bronislovas ir Leonas.
Slavickas Magdė, 
bulkaitė Stefanija.
Snabsauskas Magdė, Marė, Uršė, 

dukterys Motiejaus iš Bambinių 
.caimo, Vilkaviškio apskr.

Staniškis Antanas, Jonas, Juozas 
ir Staniškiutė Magdalena, ištekėju
sios pavarde nežinoma, iš Geisteriš- 
kių km., Keturvalakių v., Vilkaviš
kio apskr.

Stankevičienė Morta, iš Kelmės, 
gyv. New Yorke.

Stankus Benauas, gimęs Ameriko
je, jo tėvai kilę iš Pašilių km., Sere- 
aziaus v., Kauno ap.

Staponas Aleksandras ir Stanislo
vas, is Kvietinių km., Gargždu vai., 
vienas judviejų vaikų dirbo Phila
delphijos miesto valdyboje.

Steponavičienė Domicėlė, / gyv. 
Nashua.

Stribytė Ona, iš Užkertenų km., 
Batakių v., '1 auragės ap., gyv. Cbi- 

į cagoje.
Stokienė (Šeštokienė)- Strazdaitė,

Paulauskas Kostas, iš Plungės, 
gyv. Nevz Yorke ar Chicagoje.

Pazareckaitė Matilda, dirbusi 
Kaune, Amerikos Lietuvių Akcinėje 
Bendrovėje “Drobė,” išvyko Ameri 
kon 1937 metais.

Pecelis Pijušas, iš Gražiškių km., 
Vilkaviškio apskr.

Petkus - Galkytė Rosė, gyv. Chi- Į
Viso pasiųsta T-bai $2075.00 
Užbaigiant, pirmiausia 

tariam širdingą padėką,

cagoje. | Marija, gyv. Waterbury.
Petraška Jurgis, iš Kelmanonių! Stokis (šeštokas) Antanas, gyv.

km., Ūdrijos v., Alytaus apskr. JWaterbury.
Petravičius - Petrauskas Jonas, iš j Stulpinas Pranas.

. T.,. . -z Panevėžio. Sukackas Simonas, iš Alvito.Lreaimino Kliubui ir ŠV. M. t Petreikienė - Rupeikytė Domicėlė,! Sutkaitienė Magdė, gyv. Waterbu-
N Pagelbos Motėm Drau-T*^- Chicagoje. ' Iby ar CoHinsviJIe.

.. Uiau- Petruškevičius Jonas, iš Žagariugijai, UZ labai gausią para- kaimo, Berznikų v., Suvalkų apskr.,
— Lenkijos valdytame krašte.

Pošius Petras, iš Degučių km.,

Šukelėm $2075 dėl Lietu
vos Vadavimo.

Jau praėjo ke.leta s&vaį
čių, kaip pas mus užsibaigė'102 kuopa. A. ir M. Salkevičių 
A.L.T. “Gelbėt Lietuvą”
Vajus. Yra džiugu paskelb-

Sutkaitis Jonas, gyv. Jersey City. 
Svaravičienė Marija.
Šaltenienė - Leliutė Grasilda, iš

Pumpėnų v., Biržų ap., gyv. Bostone 
Šatkauskas Petras, Povilas ir

Pranas, ir dvi jų seserys, vaikai 
Petro, gyv. Chicagoje.

Šaulys Stepas ir Vaclovas, iš Pa- 
kalupės kra., Viekšnių vai.

Šepalts Juzė, gyv. Philadelphijoje. 
Šepikas Jonas ir Petras ir Šepi- 

kaitė, vardjs nežinomas, iš Vaite-

A. J. Viznis. š«ima, B. ir O. Jurkevių šeima 
A. J. Shaukis. O. Stančienė P.

meti^.““^nke ' yraK"l7 WINNIPEG, MANITOBA. li. kad musų kolonija per- "P- Verbickai. Liet. Kat. Mo-
tukstančių dol. pinigų. Bet; --------- j virsmo savo paskirtą kvo-

‘ C. C. F. Lietuviu Paren- U?*. Dirbome visi išvien, iš- 
gimas Į skiriant bolševikus, kurie

------  „... čia esanti C. C. F. Mani-, bandė mums visaip pa-
tūkstančių dolerių, nes pa- tobos Lietuvių Grupė, ge-;Keaktl-
statymas kainuos apie šim- gūžės 31 d. vietos lietuvių1 Aukos buvo renkamos 
tą tūkstančių dolerių. Sve- kliube po adresu: 240 Ma- Per. stubas, biznierius, ir per 
tainės Brooklyno ir Mas- nitoba avė. rengia iškilmin- ivairiaę prakalbas. Pirmose 
petho lietuviams reikia. Or-‘gą bankietą su alumi, už- prakalbose kalbėjo P- K.
ganizacijos pinigų turi. Bet kandžiais, šokiais ir lietu- kibiras, antrose, Prof. Dr. . , ...
kol kas neateina maspeth'- viską muzika. Pradžia 8 v. • Fa<?aįskis, o treciose kalbe- • ir - • - ai- • -; neužmirš,
iečiams į pagelba pastatyti vakare. Įžanga: vyrams mzimenus Bronius Bud-^mskas P Kr.auaunas J. ir ALT Heverhillio Skyrius 
puikią svetainę. ‘ ' $1.00, moterims 50c. ginas, kun. Jonas Bemato- A. Belskai, V. Bakanauskas E.

Visas pelnas skiriamas nis 15 La^ęnce Mass. ir Jurgelevičiene, kun. Jonas žu4 
r - — -- - musų vietinis kun. Jonas

Žuromskis.
Po stubas ir biznierius 

kolektoriais buvo apsiėmę 
būti Petras Svirskas, Mar
celė Matonienė. Zosė Kaz-

darbas lėtai eina. žemė au-Į 
ditorijai nupirkta jau prieš

norint pastatyti rimtą audi
toriją, tai reikia mažiausiai; 
turėti ant rankų pinigų 50 į

Tiesa, dabar lietuviai tu-' Visas pelnas skiriamas 
ri bėdų. Jie turi gelbėti iš- “Woodsworths House” fon- 
blaškytus musų lietuvius po dui. Tai yra C. C. F. — Co- 
Europą. Bet visvien svetai- operative Commonvvealth 
nės reikia visokio įsitikini-; Federation (Kanados So- 
mo žmonėms ir toji idėja,! cialistų organizacijos) cen- 
rodos, turėtų rasti ko pla- tro nupirkto namo Ottawo-I į:’eie1 ^z~
čiausio lietuviuose pritari- je apmokėjimui. auskiene, Antanas Radzju-
mo. Brooklyno ir apylinkių Baliuje dalyvaus, kaipo 7na^. Khmauskai-

• • garbės svečias ir vyriausias Jle dirbo dėl
kalbėtojas, vienas iš C.C.F. Lietuvos laisves, 
organizacijos vadų karo 
veteranas ir C.C.F. Manito- 
ba Commomvealth laikraš
čio vyriausis redaktorius.
Charles Biesick, kuris daug

organizacijos turėtų ateiti 
maspethiečiams į talką.

Vyt. Katilius. 

MANCHESTER, CONN.

Klaidos atitaisymas
Keleivyje paskelbtame’£o įdomaus pasakys. Todėl 

aukotojų sąraše iš musų kiekvienas lietuvis'' ir lietu- 
miesto jsibnovė klaida. Pa- Vg, kuriems tik aplinkybės

i3, i k R- K. A. leidžia būtinai pasistengki-
-16 kuopa aukavo $20, o te į tą parengimą atvykti ir 

kaa ji aukavo saVo draugus bei pažįsta-
$o(). Is v ISO <iUKU Slll įnkt-H rnim
$310.80. Vž įsibrovusią j Baliuje, taip pat dalv- 
klaidą atsiprašom. —

A. Biretta.

Šis aukų sąrašas yra su
trauktas į vieną iš paskuti
nių dvejų prakalbu, ir kurie 
aukavo po prakalbų.

Lietuviu Gedimino Kliubas, 
$1,000.00.

šv. P. M. Nepersto j ančios 
Pagelbos Moterų 
$219.00.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN
VIETA MALONI IK ŠILTA
Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

vaus ir Winnipego lietuvių 
tautiečių užkviestas ir prie
lankiai laukiamas svečias iš 
Chicagos, nesenai iš Euro
pos ' atvažiavęs inžinierius 
Bronius Budginas, kuriam 
birželio 1 d. 2 vai. po pietų, 
Winnipego Lietuvių Kliube 
bus surengtos prakalbos.

Winnipege net ir “kairie
ji” lietuviai labai įdomau
jasi B. Budgino atvažiavi
mu. Dabar, kur tik Winni- 
pege nepasisuksi, tai vis 
apie Budginą kalbos eina ir 

i daugelis žada įvairius klau
simus Budginui statyti. At
rodo, kad Winnipege, Bud
ginas bus labai “bizy.” 

Taigi, tame C.C.F. Lietu-

teru Kliubas.
Po $8: J. ir P. Vitkau

Alikas Barišauskas.
Po $7: A. ir J. Naudžiūnai ir

P. ir R. Amsėjai.
Po $6; Stasys Dzingeievičius, i kurie

L. Karpičienė. Z. Kazlauskienė 
ir A. Dubinskai.

mą musų darbe. Taip pat
tamiame Širdingą ačiū vi- Zarasų aap., gyv. Detroite.

.. siems aukotojams, kolekto- j 
skai ir nams ir visiems kas tik pri-į Puodžiukaitienė, ir jos vaikai An-d n.... i tanas ir Ona, gyv. Detroit, Mich.slflejO daug ai maža pi ie J Pupkis Juozas, lakūnas ir Pupkiu-

Šio svarbaus darbo. Padėka tė,kOna’ 'Į Simanėliškių dv„ V ilka
IT gal bė tiems lietuviams, I Puskunigis Pranas, medic. dakta-j menų km., Šilalės v., '1 auragės ap., 

išgirdo Lietuvos ir Las, gyv. Worcester, Mass. (Jau mi- gyv. Chicagoje.
. - _ . * Tęs). Ajos žmonių balsą šaukian

čių pagelbos, ir padavė sa- 
Po $5: S. Biekša, J. čeplikas,; vo brolišką pagelbos ranką. 
.Akstinas, E. ir P. Radišaus-; Lietuvos žmonės to niokad

A. J. Shaukis.

romskis, V. O. Dauniai. A. Pe-! HARTFORDO SLA 124 
aukoms. A. Smitas J. Zimins-i KUOPOS 60 JUBILĖJUS
kas, J. Masys, L. Maksvit’.s, V. j ______
Hamel, A. Akstinas.

Po $4: M. Kasparavičienė ir 
A. ir M. Kančevičiai.

Hartfordo SLA 124 kuo
pos 60 metu jubilėjui pa
minėti 27 balandžio buvo

Po $3: J. Bujai. A. Krauciu-Į surengtas balius. Publikos 
nienė, M. žukau-kienė, M. Va- |jUVO nemaža. Buvo svečiu
liukienė, M. Valiukevičiūtė. R. 
Kazlauskienė. J. ir J. Belskai, 
M. Raugelienė ir I. Biekša.

Po $2: J. Gardella, J. Yeru-

iš tolimesnių SLA kuopų ir 
kitų organizacijų. Buvc 
daug kalbėtojų. Kiekvienas 

„ „ , , • - k. i organizacijos Įgaliotinis pa-
sevičius, M. Miurankiene, P-1 sveikino ir įteikė kuopai 
Jureliomenė, O. Arčienė, M. dovaną. Ten pat buvo dali

nami ženkleliai praėjusio

Pusvaškis Bronius, iš Balninkų 
km., Ukmergės ap.

Putinaitė Ona, iš Masčiu kaimo,
Tauragės vai., gyv. Philadelphijoje.

Putrimas Povilas, iš Anykščių k.,
Debeikių vai., Utenos ap., gyv. Chi
cagoje.

Racevičienė — Tininskaitė Juzefą, 
duktė Ezechelio, jos vyras Konstan- Elizabeth, N. J. 
tas, gyv. Philadelphijoje.

Račkaitytė Ona, duktė Benedikto, 
ištekėjusios pavardė nežinoma, gyv.
Brooklyn, N. Y.

Radzevičius Julius, gyv. Pitts- 
burgh. Pa.

Radzevičius Motiejus (Mike), iš 
Kiršų km., Alvito v., Vilkaviškio ap. 
arba jo žmona Emilija ir vaikai Ag
nė ir Pranas.

Raižys Aleksas, iš Kelionių km.,
Stakliškių v., Alytaus ap.

Ramanauskas Antanas, gyv. Wa- 
terbury, Conn., iš Pajevonio, Vilka
viškio ap.

Ramonas Jurgis, iš Batramiejiš- 
kių km., Tauragės ap.

šeštokaite Anelė, gyv. Brooklyne. 
šeštokas (Stokis) Antanas, gyv. 

Waterbury.
Šeštokienė (Stokienė)- Strazdaitė 

Marija, gyv. Watcrbury.
Šidlauskas Antanas, rš Gilvyčių 

km., Kurtuvėnų v., Šiaulių ap., gyv. 
Bostone, o vėliau Chicagoje.

Šivickis - Kudulis Pr. Mrs., gyv.
_ ■>iŽ •Špokas Kazimieras, iš Mieiažehį 

km., Radviliškio vai., Šiaulių apskr. '
Šturmą Aleksas, t | U
Šukys Petras, gyv. Detrofte.
Šukys Vaclovas-Jonas, iš Telšių 

ap., gyv. Brooklyne.
Šulsekis (Dulskas) Jurgis, iš Gi- 

raitėlių km., Lazdijų v., Seinų ap.
Tamulevičius Jurgis ir Valentinas, 

iš Marcinkonių vai., Vilniaus-Trakų 
apskr.

Tereškevičiutė Teresė, gyv. New 
Yorke.

Timulienė Helena, iš Dotnuvos pa
rapijos, Kėdainių ap., gyv. Chicagoj.

ireigienė Petronė.
Tumosa Juozas, gyv. Wanamee.

Rapolskis Vincas, gyv. Brooklyne. ! Jo tėvas kilęs iš Duobiškių km., Sin-

Čiurelionis. V’. Putys, V. Sas
nauskas. O. Aidukonienė. J. 
Akstinas, E. Mazaliauskienė. A. 

Draugija. Daučiunas, kun. .1. Bernatonis.
! D. Lukšienė. A. Marčiulionis.

Lietuvių Katalikų Veikimo P. Mačius, K. I>ekevičienė, M. 
Centras, $50. Kaziukonienė, A. Klimauskas,

M. ir E. Vencių šeima, $50. M. Balkienė, J. Savukinas, R. 
P. ir A. Svirskų šeima $31; Yeskelevičius ir M. Alkunas.

V. ir O. čeplikų šeima. $31; Po $1: B. Paplauskas. A.’

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z. 
parankaus 4’’ x 5*/*” formano, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27. Mass.

karo veteranams. Atsistoji 
mu buvo pagerbta atmintis 
karėj žuvusio nario, Juozo 
Medanio. Jam skirtas ženk
lelis buvo prisegtas jo mo
tinai. šis momentas buvo 
gana liūdnas

Raschus (Ražus), Krank, gyv 
Chicagoje, brolis Emilijos Miklovai- 
tienės.

Ražickas Antanas, gyv. Brooklyne
Ražus (Raschus) Frank, gyv. 

Chicagoje, brolis Elimijos Miklovai- 
tienės.

Rimkus Antanasa ir Nikodemas, 
iš Rimžiančių km., Naumiesčio v., 
Tauragės ap., gyv. Chicagoje ar 
Nevv Yorke.

Riselis, trys broliai, iš Biržų.
Rokuiza Otto, iš Kėdainių apskr., 

gyv. Amsterdam, N. Y.
Ručas Tell, gyv. Chicagoje.

tautų vai., Šakių ap.
Urbonienė - Stassauskaitė Bronis-

lava, iš Telšių ap.. gyv. Brooklyne. 
Lrmanavičius Juozas, iš Punios. 
Vaičekauskaitė Ona, ištekėjusios

pavardė nežinoma, gyv. Baltimorėj. 
Vaišnoras, mirusio Beniaus sūnūs,

gyv. Shenandoah.
Vaitauskas Mikas, iš Šniūrų km., 

gyv. Chicagoje.
Vaitiekaityte Zuzana, duktė Sta

sio, gyv. New Yorke.
Vaitkus Vladas (Walter), gyv.

Kenosha, Wis.
Valatkevičius, iš Naujavalakių 

km., Krosnos ap., Mariampolės ap.Rupeika Stasys, gyv. Chicagoj.
Rupkus Karolis, gyv. Brooklyne, j Vaičukas Jonas, iš Burbaičių km., 

dirbęs laive S S Steelmaker. Į Kelmės v„ Raseinių ap., gyv. Phila-
, Rutkauskienė - Milvidaitė, iš Ži-, detphijoje ar Chicagoje.Viskas buvo sutvarkyta Į dikų v„ Skliaustės kaimo, Mažeikių | Vasiliauskaitės. dukterys Povile, 
' ap., gyv. Bostone. Į iš Panevėžio m., gyy. Chicagoje.

Sabaliauskas Juozas, iš Joniškio, Į Velykis Antanas ir Juozas, 
jo žmona kil. iš Šiaulių, gyv. Bosto
ne ar Portlande.

Salias Motiejus, sun. Baltraus, iš

.gerai ir gražiai, tik publika 
i kaž kodėl nerimavo. Nors 
vakaro vedėjas p. Vedeikisj 
kelis kartus prašė
kyti ramiai, bet tas mažai v„ Teišių apskr.
ką gelbėjo. Laike vakarie
nės dar buvo šiek tiek ra
miau, bet kaip prasidėjo 
kalbos ir sveikinimai, tai 
publika savo privatėm kal
bom sukėlė tokį užimą, kad

UŽsilai- Karsakų km., gyv. Brooklyne.
Sadauskas Juozas, iš Giežės km.

GREIT PASIRODYS 
CHURCHILL ATSI

MINIMAI

Vilkaitis Eduardas ir Petras, sun. 
Petro, gyv. Brooklyne.

Virbyla Petras, iš Karpiejų km., 
Gražiškių v., Vilkaviškio ap.

Visockienė - Jasiunaitė Elzbieta, 
gyv. Chicagoj.

\Vaitkus Ona, iš Kauno ir jos 
vaikai Julija ir Leonasa. gyv. Pitts- 
burgh. Pa.

Zakarevičiutė Ona, ištekėjusios 
pavardė nežinoma, kil. iš Stirniškių 
km.. Gižų v.. Vilkaviškio apskr.

Zilniskas (ar gal Žilinskas) Anta
nas ir Antanina, iš Ai3tiškių km.. 
Vilkaviškio ap.

Žaliuk Antanas ir Jonas, iš Vil
niaus. gyv. Clevelande ar Chicagoj.

------ field. III.

New Yorko Times skel- 
toliau sėdint buvo sunku ką bia, kad tas laikraštis nu- 
nors išgirsti. Tokis užsilai- pirko iš Winston Churchill 

i kymas Hartfordo lietuvių teisę skelbti Amerikoje jo 
publikai garbės nedaro! i atsiminimus iš antro pašau-

Agota Luckimė. K™ karo. Už tuos atsimi- 
nimus Churchillui bus su- 
mokėta virš miliono dole- Jieškomieji ar apie juos imMrtiaJI 

Kreipkitės pas tuos, kurie rių. Atsiminimai bus pa- 
skelbiasi “Keleivyje.” I skelbti keliuose tomuose. 4i w. 82nd st., New York 24, N. Y.

Žaunierukas. gyv. Springfield, Ilk 
Žekas Petras, girnas Amerikoje, 

Lietuvoje gyveno Plukių km., Pane
vėžio ap.

žiurkus Karolis, gyv. Worcestery. 
Žygas Donas, iš Pikelionių kaimo, 

Stakliškių v., Alytaus ap.



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS. SO. BOSTON

Kaip Rašyti Kongresui
Lietuviai po visas koloni

jas pradeda judėti. Jie rei
kalauja, kad Amerikos kon
gresas priimtu “Stratton bi- 
liu” aoie įsileidimą i Ame
rika išvietintŲ žmonių.

Mes čia paduodame na- 
vyzdžiuis laiškų, kaip rašv
ti kongresmonams. Pagal

tų būti atiduota žydams, o 
arabams galima butų suras- 
ti naują gyvenamą vietą 
gretimos Sirijos platybėse.

As a relative of some of prje Palestinos dar butų 
the displaeed persons now prijungta Transjordanija, 
hopelessly stranded in Eu- taį su Įaįku “Didžiojoj Pa- 
rope, I avpeal to you to iestįnoj” galėtų įsikurti keli, 
vote for the passage of H.» milionai žydų ir jie turėtų} 
R. Bill 291*'. I am able und'savo “nacionalinę valsty- 
willing to defray all ex- bę’’ ir nebebūtų žmonės be
penses and provide for 

’them until they are able to
tuos pavyzdžius reikia siųs- do so themselves. our aid 
ti laiškus jūsų kongresmo- in this huraanitarian cause 
nams ir senatoriams. Ypa- will be deeplv appreciated. 
tingai patartina rašyti se-
nato ir atstovų rūmų komi- , 
sijoms.

• V.* ?• Senato tum to their homeland be-
virsmmkas yra Alexander f f ti
Wilcy, Chairman, Senate £aUMLo1
Judiciarv Cominitt^e. Se- * 
nate Building, Washingt<>n, ^ejr

£ them to rernain in Germany 
wculd be inhuman. Immi-

My relatives are present- 
'ing in a DP camp in 

komisiios Germany. They cannot re-

the Soviet 
illegally 
country.

authorities 
occupying 
To force

Atstovų bute: Earl 
Michener, Chairman, House iiniuiiian. linini
Judiciarv C o m n- i 11 e e,1gTa1*01* to tne United States 
Home of Rrpresentctives UPder th« <luotas >s
Building, Wa»hington. D.C.

Atstovo Strattono adresas
almost impossible. As an 
American Citizen -and mem-

'ra toks: Willi.ro Stratton, ^e,rn°LyoU! C°"/‘itUe"C5\1 
Rt.iMincr eainestly iequest you toRepresentatives Building,

. Wa»hington, D. C.
Rašant senatoriams rei- 

įkia adresuoti laiškus taip:
The Honorable (vardas 

pavardė)
United States Senate 
Washington. D. C. 
Panašiai reikia rašvti ir'

vote for H. R. Bill 2910.

Pastabos Apie 
Palestiną

........................ , , ranii'iiii i-iMa ii • Penkios dešimtys penkios
—Koman, Maike, pasi- šyietę ir žino, kad Perdaug kon monan;s tiktai ad_| tautos atsiuntė į New Yor-

kalbesime apie šio svieto riebalų nesveika. . . j rasuoti vietoje senato ka 1 JnnCTn
mandrybes. —Na, o kaip tu mislini,, „Ty

—O kokie pasaulio klau- Maike, apie bankus? Žmo-į T.-Y, " • ..j-"
simai tėvui daugiausia ru- nės šneka, kad ateis kitas1, . u a* /LT-J?
pi? | diprešin ir bankai vėl užsi- b su Dear Sir . Laiska

—Man, vaike, viskas ru- darys. Ar tai teisybė? reikia pasirašyti ir nurodyti
pi. Man rupi, kad gaspadi- —Čia jau klausimas isav 0 adres3- 
nė neišgertų mano gyvati- daug rimtesnis, tėve, tik į Laišku Pavyzdžiai 
nės, kai aš išeinu iš stubos. bėda, kad nelengva ji atsa-Į As an American citizen
Man rupi, kad neprapultų kyti. Šiandien Amerikos deenly interested in the
mano pinigai bankoj. Ir bankams jokio pavojaus į welfare of the displaeed
man labai rupi, kad Itali- nėra. bet kas gali būt atei- persons and refugees scat
jos bedieviai neatimtų dva- ty, niekas nežino, 
ro iš šventojo tėvo. ! —Bet ką tu mislini apie

—Aš patarčiau tėvui per- tą banką, kur mano pinigai for the passage of H. R. 
daug nesirūpinti, tuomet padėti? į Bill 2910.
ilgiau gyvensi. —O kur tas bankas yra? i . --------

—Tau, Maike, bepiga: —Tomeičių kenoj, Mai-’ . This iš to exnress my de-
taip šnekėt, ba tu dar jau- ke. yoli,?’?te ^0I ^-.R-

ir nematai kiek šian- —Nesuprantu, tėve! '-^1 -910. This act. which

tered throughout Europe, I 
sincerely urge that you vote

nas
dien ištvirkimo ant šio bai- —Matai,
to svieto. Kaip aš ats-menu pinigus laikydavau toj mu 
senovę ir pažiūriu Į dabar- rinėj bankoj. ką ant kam- the 
tini svietą, tai net piauitai po, ale kai
šiaušiasi ant pakaušio. Ži- man pasakė

ką, i Jungtinių Tautų vi
suotiną seimą savo geriau
sius smegenis “išspręsti” 
Palestinos klausimą. Ge
riausios galvos svarsto dū
moja, bet Palestinos klausi
mas atrodo sunkiai išspren
džiamas.

Kas Gyvena Palestinoj
Paskutinis gyventojų su

rašinėjimas Palestinoj rodo 
tokį gyventojų paskirsty
mą:

Arabų ...........  ^’2^Z’222
Žydų ................. 608,888
Krikščionių .... 145,000
Beduinų .....   68,000
Druzų ir asiriečių 15,000
Viso

tėvynės...
Arabų nacionalistai ma

no, kad Palestinai reikia 
tuoj pat duoti nepriklauso
mybę ir tegu ji tvarkosi de
mokratiškai, pagal daugu
mos pageidavimą. Toki 
“demokratiška Palestina” 
butų arabų valdoma, o žy
dai butų mažuma, su kuria 
arabai galėtų pasielgti, 
kaip jie norėtų...

“Vidurio” sprendimas bu
tų padalyti Palestiną į dvi 
dalis ir leisti abiem dalim 
tvarkytis savarankiškai po 
bendra Jungtinių Tautų 
priežiūra. Visas klausimas 
butų tiktai pravesti maž
daug teisingas sienas tarp 
tų dvejų Palestinų. Prie to
kio sprendimo, rodos, ir ei
dama.

Žydų Teroras
Kraštutinieji žydai senai 

reikalauja, kad i Palestiną 
butų atidarytos durys vi 
siems žydams, kurie ten no 
ri keltis gyventi. Tie patys 
žydai mano, kad anglai tu
rėtų tas duris saugoti, kad 
arabai nebandytų jų užda
ryti. Kadangi anglai turi at
sižvelgti ir į arabų pageida
vimus, tai jie negali leisti 
į Palestiną vykti visiems 
norintiems žydams. Dėlto 

Į kai kurie žydai pradėjo var
toti terorą prieš anglus.

Nr. 21. Gegužės 21, 1917 m.

KOMUNISTAI DEMONSTRAVO WASHlNGrQNE

Amerikos komunistų partijos vadai, pirmininkas 
William Foster (kairėj) ir•sekretorius Eugen Dennis 
(dešinai) buvo nuvežę i ashingtoną komunistų ka
ro veteranų delegaciją. Čia jie parodyti laike tų ko
munistinių veteranų posėdžio. Iš delegacijos niekas 
neišėjo, nes \\ ashingtone ir žvirbliai unt stogų žino, 
kad komunistams pirmiausiai rupi Rusija, o ne Ame
rika ir jos veteranai.

MARGUMYNAI
dvmas buvo pakartotas
Portlande, Oregono valsti-

, . . , joj, kur meteorologistas
oon „U,'' T??1 P?gT‘S pulkininkas E. S. Ellison, 990 nnn clrolhi^miuu mM>i- t , , . — i -Larch kalnuose, iššaukė

Nauja Skalbiama Mašina
Amerikos dirbtuvės da- 
ir per mėnesi paga 

220,000 skalbiamųjų maši
nų. Kaip visi žinome, skai-, eg3
biamoj mašinoj sumerkti tonų sniego iškrito

10 mylių plote. Tas snie
gas buvo iššauktas dirbti
nu budu “sėjant” 12.000 
pėdų aukštumoje “sausą le
dą”. Su 17 svarų sauso ledo 
debesys buvo priversti snig
ti.

Mokslininkai mano, kad

drabužiai yra sukami ir ju
dėdami jie išsimazgoja van
denyje.

Dabar vienas amerikie
tis sugalvoja naują skalbia
mą mašiną. Jo mašina dir
ba kitaip: vandenyje yra 
įleistas elektrikinis moto
riukas, kurs paleistas Į dar

dideliame plote.

---- -------t------------ &---- . - - i skreitu laiku dirbtinas lie-
„ Pagal turimus skaičiusįįjenUr Vanduo* judėda- 
žydų teronstai jau užmušė i mas įšmazgoja drabužius.
Palestinoj virš 70 anglų Nauja skalbiamoji maši- 
kareivių ir 35 anglus polici- na vartoja daug mažiau 
ninkus. Tie patys teronstaiielektros ir išskalbia drabu-_ ’ _ PZYZV__ 1__ 1_ 1 _ _suzeiae apie zvu angių Rą-jžius daug greičiau. Toki

mas pagal norą. Tas gali 
būti ypatingai svarbu tose 
srityse, kur dažnai sausros 
sugadina javus. Rimtai lau
kiama.. kari riirhtino lietaus

Birma cmvo ould admit 400,000 home- , . . .
* . less displaeed persons into dabartinių metu

United States during 
zakristijonas years, is the least that

.eiyiy ir virš 50 anglų poli;'mašina’k’ataSoja'tiktai apie tt
cimnkų. Uz šitą terorą kai 530, o jos naudojimas irgi 1 kas2^n P^ktiką. Bet 
kurie sugauti žydų terons- vra pigesnis, nes ji dirbda- ^ol5shninkai dar nepiana- 

ffvvena tai buvo nuteistl- Prieš ang' ma suvartoja tiktai 35 wat- re'ol«ucinių peryers-
.nvuu x Jl2 00o'lų teismų sPrendlmus žy-tus elektros, tuo tarpu kai Ji P?-

žmonių. Beduinai ’ yratiePatęstuoju “l^ar vartojamos
patys arabai, bet jie gyvena I K3?, an.glai JU?S Pe^ekl°- suėda 200 wattų elektros

gai norą sniegą ar lietų. Jie 
sako “gal būt” galima bus 
padėti gamtai duoti auga
lams drėgmės ten, kur tos 
drėgmės trūksta.

j ja.” Žinoma, tas šauksmas 
yra niekuo nepagrįstas. Ne 
anglai puola žydus, bet žy
dų nacionalistai nori “pa- 
klupdyti Angliją.” Rames
nieji žydai žino, kad su te
roru iie nieko nelaimės. Bet 
teroristų rėkavimai ir švais- 
ty masis bombomis randa 
pritarimo pas kai kuriuos 
Amerikos liberalus, kurie 
yra linkę parodyti savo ge
rą širdį, kai tas nieko ne
kaštuoja.

Palestinos Mazgas
Palestina yra “Vidurinių

jų Rytų” dalis. Ji randasi 
arti didelių aliejaus šalti
nių, per ją gabenamas alie- 
'us į Viduržemių jurą.

Palestinos klausimas rupi 
visiems arabų kraštams, 
nes visų arabiškų kraštų 
gyventojai jaučiasi solida
rus su Palestinos arabais 
Arabų yra pasaulyje apie 
50 milionų žmonių ir jie 
gyvena “strateginėse” pa- 
aulio vietose, prie aliejaus 

šaltinių ir prie svarbių jurų 
kelių.

Pasaulio žydai, ypač A- 
nrrikoje, turi irgi įtakingų 
talkininkų ir širdingų drau- 
rų. Čia eina plati agitacija 

už žydišką Palestiną, o 
daugelis laikraščių ragina 
ukoti ir doleriais paremti 

žydus teroristus.
Sprendžiant Palestinos 

“klausimą” valstybių vyrai 
ne tiktai klausia “kas yra 
teisybė,” bet turi turėti gal
voje ir visokius ateities su
metimus. Čia ir aliejaus 
klausimas, ir “strateginės 

ir milioninės 
magometonų ma

dykiose vietose ir neturi 
pastovios gyvenamos vietos 
(bastūnai).
Kaip matyti iš paduotų 

virš pu-

kad bankai we Americans can do to 
nai, kad pereitą naktį aš vi- gali užsidaryti, tai pabijo- kek> solve their present un- 
sai negalėjau užmigti, kai jau ir išėmiau. Bet namie fortunate problem.
pradėjau mislvt apie žmo- ir^ Hjo^laikrt. kaį kiti; -- sufferj | skaičių Palestinoj

žmonės) tai sukišau j. tomely keną mankind eonais me to, ask - ££
blo^e'-ni * ir nunėrė55 i nuriedu auza J'UU, as membei of Con-į , ,. t - v -i -oio=e.ni. nunešę. į . juecių auzą dalLvisų gyventojų. Knks-

nių pasileidimą.
—Tėvas klysti.

šiandien nėra 
kaip buvo seniau.

—Ale ką tu čia man šne
ki, Maike! Argi aš neatsi-

pakavojau po flioru 
—Tai

tėve.
blogiausia

Jes, vaike, aš

vieta.

menu, kaip seniau būdavo?
Tris dienas į sąvaitę žmo
nės nevalgydavo mėsos. Be 
to, pasninkas būdavo prieš 
Škaplernos atlaidus, pas
ninkas prieš Ražancavą.'dos nėra^. Gali nusipirkti už 
pasninkas prieš šventą Pet-1 rora taikstančiu npriiriplp

irgi bi-

sage of H. R. Bill 2910. 
This is the least expensive 
method of sharing in the 
resnonsibilitv of proridingjausi, kad kas nepaimtų. piuv-uing

Ale pasakyk tu man, kur aid and a&5]?tanee to thosp

cionių daugiausiai yra Je
ruzalėje, kuri yra šventas 
miestas tiek žydams, tiek 
krikščionims, tiek ir mago- 
metonams.

Dirbtinis Lietus ’
Pernai metais Naujojoj

Anglijoj mokslininkai pir- D. . . ...
mą kartą privertė debesis! Blznieriams geriausia vie- 
snigti. Praeitą sąvaitę ban-1 ta pasiskelbti “Keleivyje.

Arkliai Mainos 2 vai. 

Double Baigias 1:10 P. M.

Ateinantį šeštadieni 
Pavasario Klasiškos N. Anglijos Lenktynės

THE YANKEE
HANDICAP

Treigiai. Mylia ir trys šešioliktos

$25,C00 Priedo

E!—B. & M. ir Bus?i ties'og į vieta

\vho have already suffered 
so much.

Dvi Palestinos
Palestinos “klausimas” 

yra sunkiai išsprendžiamas 
todėl, kad vienos Palesti- 
nos nėra. o yra dvi Palesti- 

is one m which^nos — žydiška ir arabiška.
should iki pirmo pasaulinio karo 

Palestina buvo turkų valdo
ma. Ji išbuvo po turkų val
džia a; ie 600 metų. Kada 
per pirmą pasaulinį karą 
anglai išvarė turkus iš Pa

tiktai 
žydų, o 

buvo
kas nedraudžia taip gyvėn-I pantę šnaoso už doleriu ir as an American citizpn araDai .1,r.?.uv? mažas skai- 
ti. Gali pasninkauti kiekitabako už 14 centų. Tai da- sincerely urge and reaūest C’U- kr,!iscl‘,nlų- 
nori, į kalėjimą policija, ne- bar gali išfigeriuot, kiek that vcu vote for the pas

pas mane iiko. sage of H. R. Bili 2910.
—Tėvui liko tik $6.26..

tuos pinigus padėt?
—Su pinigais, tėve, bė-

rro-The tragic human 
j nedidelę blem of displaeed persons 
Igmsi kelia- in Furnno ic nnn m 1

-p'rorą tūkstančių
rą, prieš Kalėdas ir prieš i farmukę. užsiauginsi Kena- įn Europe 
Velykas. O kai žmogus, bu-! tą vištų, kralikų, ir galėsi the UnitPri Starics 
dnvo, per tuos pasninkus, neblogai gyventi provide POTne means of so-

—Čia butų nesiekta rodą, iution. The only practical 
vaike, tik beda, kad prie method so far presented is 
dviejų tūkstančių man biski the Stratton Bill. H. R. Bill 
trūksta . 2910. which would rrovide

gerą porciją) _O kiek gi tėvas turi? for the entrv of 400.000 of

išalksti, tai mėsa kvepėda
vo iš tolo. Ir kuo riebesnė, 
tuo būdavo gardesnė. O 
jeigu prie šmoto 
gaudavai da

pasodins
—Kaip tu čia Amerikoj 

gali pasninkauti, Maike? Farmos už tuos nenupirksi. , The displaeed persons in 
kad pas bučerį prikrauta vi-i —Na, tai kas man dabar Europe, vietims of totalita-
sokių šolderių ir balionių?,daryt!
Nueisi nusipirkti silkę, c 
parsineši kilbasą. Valuk to 
Maike, dabar niekas Dievo 
dovanos ir nepavožoia. Ot 
vakar gaspadinė išvirė rie
bių kopūstų, tai vaikai ėmė 
rėkti, kad taukus nugraiby 
tų. O kai aš buvau mažas 1 
tai rėkdavau, kad daugiau 
taukų į barščius pridėt 
Jes, Maike, svietas dabar 
ištvirkęs

nan tyranny, deserve our
—Nunešk tuos pinigus symphaty and aid 

at^al į banką, tėve, ir pa
dėk kad neprapultų.

Sym-

Jau po ano karo pasaulio 
valdovai nežinojo, ką rei
kia su Palestina daryti. Ta
da buvo nutarta Palestiną 
skaityti Tautų Sąjungos 
“mandatu” ir tas mandatas 
buvo pavestas valdyti Ang-

t hatv alone is not enourh I hJa1’ lkl Plėstina pribręs 
The best aid that could be| \ava?ank,škaTn , gyvenimui. 
extended to them would be ^nglarn;s bevaldant i Pa
to admit them into the buvo lleis^ ivazi2°‘
United States where tbev'U tpie pusę .mill°P,° ,zy<N- 
could start life anevv. There'P3, 1 relkalauJa;

Prez’dento Trumano mo- fore, as an American citi-1^., ar‘ išsikraustytų is 
tina. 94 metų senutė Mar- zen and resident of your * a*.est nos- Anglai su tuo 
tha Truman. sunkiai ser^a community. I stronglv urge svt 1?ka- 1>et nori. kari pir-

- - - • , vote for H R; 291O.'Ira.b.utlJ išspr^ti žydų san- pozicijos;
ing so, v.e will prove ^kial arabais, kad pas- araku bei

PREZIDENTO MOTINA 
SUNKIAI SERGA

ir prezidentas orlaiviu iš- you to 
skrido iš Washingtono į By do

Daugo Vietos Karams

—Ne. tėve. čia nėra jokio Gradvievv. Mo. ja lankyti, to.the v.orld that America ?U1 neiskl‘tų tarp tų tautų jr žvdų jtaka, ir santy- 
ištvirkimo; čia tik geresnis Paskutiniai pranešimai sa- does not forsake those vho karas. kiai su Rusija. Todėl Pales-
gyvenimas ir žmonės ge- ko. kad senutė esanti page- suffered hecause of their
riau valgo. Be to, Ameriko- įėjusi, het dėl senatvės ir befief in our tvpe of demo-
je žmonės daugiau apsi- ligos galima visako laukti, racy.

įvairus Sprendimai tina yra tikras mazgas, ku- 
Žvdai nacionalistai ma- ri atmegsti nėra lengva, 

no, kad visa Palestina ture- S. D. No. 17

i

Willi.ro
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MARSHALL UŽ TAIKOS SUTARTIS

Puslapi* Penkta*

Rusijos Derlius
Iš Rusijos pranešama, 

kad ten laukiama šiais me
tais labai gero derliaus. Jei 
tikrai derlius Rusijoj bus 
geras, tai laukiama, kad

Ukrainiečių Teroristai
Maskvos įsakymu Lenki

ja ir Čechoslovakija sutarė 
bendrai veikti prieš ukrai
niečių partizanus, kurie! 
naikina pietų Lenkijos kai

Maskvos valdžia mažiau kurias sritis. Maskva, Pra-
duonos beplėš iš pavergtųjų 
kraštų ir mažiau žmonių 
marins badu okupuotose 
šalyse.

ha ir Varšuva jungtomis jė
gomis žada išnaikinti tuos 
partizanus, kurie iš sovietų 
okupuotos Ukrainos veržia
si Į Lenkiją.

Parama Francijai
Gegužės 15 d. Amerika 

sutiko tuoj pat pasiųsti į 
Franciją 150,000 tonų kor- 
nų, kad palengvinus maisto 
trukumą Francijoje. Mais
to trukumas yra d;džiausi 
Francijos ir daugelio kitų 
kraštų bėda. Ypač sunkus 
laikas yra pora mėnesių 
prieš derliaus suėmimą.

“Mažas Vyras”
William Z. Foster, Ame

rikos komunistų partijos 
pirmininkas, grįžęs iš Euro
pos sakė New Yorke, kad 
prezidentas Trumanas yra: 
“Mažas vyras... su didelė
mis idėjomis apie įvedimą 
pasaulyje imperialistinio 
viešpatavimo.” Fosteris kal
bėjo komunistų mitinge.

ReumatiškiJSkausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

___ iš daug skirtingų elementų, turi sa-
I vantii įnlnos diirhp ' Miku vyje «alinCT šilimą. Šildydama ga- 1 \ autų SaipOS uaroe. AL ūsų ijnga,F ištarpins Reumatiškus skaus- 
visuomenes vadai turi ne- mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
užmiršti nė vienos koloni
jos, turi nepalikti nė vienos 
lietuviškos šeimos neįtrauk
tos į musų bendrą darbą.
Tik taip sutelkę jėgas galė
sime šalpos darbą sėkmin
gai dirbti ir Lietuvos vada
vimo reikalams sukelti iš 
visuomenės lėšų.

Kovelis,

’ dangi musų gyv enimas eina 
sunkyn, tai turėsime sunku
mų. Todėl svarbu yra, kad 
kuo daugiau lietuvių daly-

pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00. (29-7)

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666. Newark 1, N. J.

P AJ IEŠKOJIMAI
Rrnoklvn M V Jieškau brolio Vaclovo Saladžiaus, OIOOKljIl, iv. 1. Sunaus Onos ir Antano Saiadzių, gi

musio 1902 m. Bekinčių km., ūžpa

Skaitytojų Balsai

Japonų Baimė
Iš Tokio miesto praneša, 

kad daugelis japonų bėga iš 
Japonijos sostinės Į kaimus, 
nes jie mano. kad atėjus 
vasarai prasidės karas tarp 
Rusijos ir Amerikos ir tada 
Tokio miestas vėl bus bom
barduojamas. Tokie gandai 
rodo,

Australija Taupo
Duonos ir mėsos pertek

liaus kraštas Australija nu
tarė įvesti restoranuose vie
ną “pasninko” dieną per 
sąvaitę, kad galėtų daugiau 
mėsos sutaupyti ir įšvežti į 
Angliją, kur jaučiamas 

kad žmonės netiki i'maisto trukumas. Australi-

Valstybės sekretorius, generolas G. C. Marshall, se
nate atstovauja nupmonę kad reikia patvirtinti tai
kos sutartis su Italija ir mažosiomis ašies valstybė
mis. Tos sutartys buvo sudalytos James Byrnes ir 
yra grynas “apyzinimo” padaras, bet gen. Marshall 
nori tęsti J. Byrnes užgerinimo politiką ir siūlo se
natui tas taikos sutartis patvirtinti.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS

‘didžiųjų” taiką.

Nežino, Kas Bus
Angli ios užsienių reikalui 

ministeris Bevin sakė par-j

ios gyventojai "sumanymui Gegužės Pirmoji Urugvajuj niau užklysta Sovietų Rusi-
širdingai pritaria. ., 7 , , . įj°s laivai. Atvažiuoja jie į

Montevideo mieste darbi-(tuos kapitalistų uostus duo- 
ninkų šventė buvo labai iš- nos ir šiaip kitokių dalykų 
kilmingai paminėta. Urug- nusipirkti.

“ i-l -

Gerbiamieji,
Siunčiu Maikiui 

$5 už laikraštį ir knvgas. 
myliu skaityti apie Maikj ir
Tėvą ir senai jau skaitau “Ke
leivį.” Jau ir aš pats esu sulin
kęs, kaip Maikio Tėvas ir mėg
stu nuo gyvatinės

ŠALTINIS SVEIKATOS.

Šaltinis Sveikatos, tai tokia kny
ga. Labai naudinga ir turėtų rastis 
kiekvienuose namuose. Aprašyti au
galai medicinoj ir gydymo budai žo
lėmis, šaknimis. Su daugeliu pa
veiksiu ir receptų, su nurodymais 
kaip sutaisyti gyduoles namie. Kai
na 75 ceritai. (21)

J. SK1NDER.
Box 305, CLINTON, IND.

_NUO UŽSISEN ĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
j IR ODOS LIGŲ
i Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT- 
1 VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji* 

negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji-

uių vaisė., Utenos apsKr. 1926 m.
gegužės mėn. išvyko Į Kanadą, pas-__  _ _ _
Kutiniu metu gyveno Montreal, užsi- ( mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
ėmimas kalvis, nevedęs. Jieško bro
lis, Antanas Saladžius, sūnūs Onos- 
Antano, gimęs 1917. L 25. Bekinčių 

. km., Užpalių vai., Utenos apskr. Da- 
ir JO levui bar gyvenantis Vokietijoje. Adresas: 

a s A. SALADŽIUS,
Seligenstadt B. VVuerzburg 
D. f. Camp. 91—261
UNRRA Area Team 1049 
Lia Seligenstadt near VVuerzburg 
Bavaria, U. S. A. Zone, Germany.

tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių _ 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusio* 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO, Dept. 2,
4847 W. Hth Street,

CICERO 50, ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. Hth SU Cicero 50, 1»L

M. ŽUKAIČIO KNYGŲ IR
ŽOLIŲ SANDĖLIS

335 Dean Park, Spencerport, N. Y.

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudos, 
gražiais celuloido apdarais .. $l-<o 
. .Vainikėlis, maža maldų knyge-

Kantičkos, šv. giesmių knyga 2 50
Aficiero aukšti klausimai, o ka

reivio mandagus atsakymai, maišas
juokų ......................... ............

Raktas į laimingesni gyvenimą l.W
Pekla, kur ji yra ir kam reikalin

ga, su kankinimo paveikslais 30c
Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi, 

su apie 20 paveikslų .............. 00c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų 1.75
Kaip duktė gyveno pustynėj 25c
Duktė Marių, graži apysaka 25c 
lengvas Budas išmokt angliškos 

kalbos, be kito pagelbos 35c
Neužmokamas žiedas, graži pasa

ka .............................................. .. 25c
Sapnų Knyga, su paveikslais, ap

daryta ......................................... l-bb
Sapnas Marijos ant kalno

......................... zve
Jonas ir Alenutė, graži pasakaitė

............................. 25c.
Kabalas su Salemono nose .. 15c 
Laimė ir planetų nuspėjimai 25c 
Girtuoklių gadzinkos, jų šeimyniš

kas gyvenimas ir mirtis su 15 pa
veikslų ....................................... 30c

Ragana, graži apysaka .... 35c
Stebuklingas Zerkolas .......... 25c
Apie dangų, žemę ir kitas plane

tas ............................................ 10c
Saulės ritulas, su jos visomis pla

netomis, parodant jų keliones 50c 
..Savizrolas, su paveikslais .. 50c

Praloto Olšausko darbai ir jo mei
lužės pasmaugimas Birštone 25c 

Gudrus piemenukas, žiemos pasa
ka ................................................ 2Sc

Erodas, boba ir velniškas tiltas 35c 
Virėja, kepėja namų, dabotoja 1.00
Burykla ir burtininkas .......... 35c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

350 visokių vaistinių augmenų ir
kam jie yra tinkami .................. 25c

Karvės ir gerų sūrių darymas 25c 
Istorija seno ir naujo su paveiks

lais ................................................ 25c
Nedoras žydas, jaunų merginų

kupčius ........................................ 50c
Reginys, gražių pasakų knyga 35c 
Pamokslų, spyčių, monologų, juo

kų  ............................... . ........... 30e
Dainų knyga, telpa apie 120 įvai

riausių dainų ............. ......... ..... 75c
..Grigorius, graži apysaka .. 35c 

Grigo Kalėdos ir šen. jaunikis 35c 
..Keliautojai į Palestiną .... 35c

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Visos žoles yra paskirais pakeliais, 

su lietuviškais ir angliškais nurody
mais, kaip jas vartoti.

Nuo nervų sugedimo, išgąsčio, ne
migos, galvos ir sprando skaudėji
mo, ausyse ūžimo ir visokios nervu- 
liRos ............................................ 35c

Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo, 
tarpina ir varo laukan akmenėl. 60c

Nesišlapink lovoi bemiegant 60c
Nuo cukrinės ligos (Diabetcs) 85c
Nuo kosulio, dusulio bei mainų as

tmos, palengvina atsikosėt ir varo 
laukan visokį brudą nuo plaučių 60c

Nuo širdies ir vandeninės 60c
Vyriškumo pataisymui Oh boy, ge

rai veikia, ne tik vyrams, bet ir lei- 
dukėms tinginį paakstina .... 1.25

Plaukų tonikas, ugdina gerai plau
kus, valo pleiskanas ir apsaugoja 
nuo_ slinkimo ir pražilimo .... 60c

Nuo užsisenėjusio kataro bei hav 
fever ar rose kataro .............. 1.25

Nuo pailių arbata 85c. Mostis 1.25
Palangos Trajanka. šaknys dėl a- 

rielkos užpilimo ......................... 75c
Nuo kietų vidurių .................  ROc
Kraujo valytojas, valo kraują 60c
Nuo kosulio, kokliušo vaikams 60c
Moterims nuo sunkių mėnesin. 60c
Gimdos tonikas, pataiso nevaisin-

.......................................... 75c
Nuo reumatiškų sausgėlų .. 60c
Del sumenkėjimo, eik kudyn 85c
Aukšto kraujo milt. 5 unc. 1.00
Mostis stabdo bile niežulį .. 1.25 
laiškams popiera į Lietuvą su pa

sveikinimais ir dainelėmis, tuz. 40c 
Nuo blogo kvapo iš burnos 85c 
Nuo surūgusio pilvo heart-bum 85c 
Senelių ir nervuotų arbata dėl tų. 

kurie suvargę ir negali miegot 85c 
M. ŽUKAITIS. (23)

335 Dean Park. Spencerport. N. Y.
PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau 

skelbiamu knygų prašome kreiptis j 
patį skelbėja. “Keleivio” administ
racija jų nepardavinėja.

Antanas Jaudžemis, kilęs iš Sab- 
patraukti. lauskų kaimo, Akmenės, ir žmona

Vėlini “Keleiviui” visn o-ern Uršulė Jaudžemienė, po tėvais Ce-veilju neieit įui tiso gero. pulytė, kilusi iš Kuogiskių kaimo,
B. Balevich. Papilės, abudu norėtų žinoti, ar nėra

T nu renee Mase K SiminhL draugų bei pažįstamų, 
udnieiiic, atsidūrusių tarp tremtinių ar pabe-

------ 1 gėlių. Jeigu tokie pastebėtų šį musų
Gerbiamas redaktoriau, pajieškojimą, meldžiam atsiliepti
. , . T • , • i šiuo adresu: (23)Atsiunciu Jums naujo skai- Antanas Jaudžemis,

tytojo draugo A. Lubens pre- 905 Bank st., VVaterbury, Conn.
numeratą ir prašau siųsti laik- Pajieškoma Černiauskaitė Anelė,
raštį nurodvtu adresu. Siunčiu duktė Morkaus, apie 55 metų am-

. . ...  žiaus, kilusi iš Netiesų kaimo, Mer-genausių linkėjimų. kinės vaisė., Alytaus apskr. Ji yra
Andrevv Shugdinis P° 'yru , P?'ardė, *‘ež!P°.“a;. Į JAV atvykusi 1909 metais. Taipgi 

Newark, N. J. pajiekomas Rokas Verenius, Savilio-
_  _ nių kaimo. Merkinės vai., Alytaus

Gerbiami draugai. apskr Ieško Aniukštytė-Kausteklie-
. . ne Elena, gyvenanti Vokietijoje,

Siunčiu $5, iŠ kurių 3 SU pu- (13b) Ingolstadt, Lituisches Lager,
se dolerius skiriu už “Keleivį” GcrTnany» American Zone._________
apmokėti vienam tremtiniui Pajieškomas brolis Antanas Knup- 
Fnrnnnie stis, kuris paskutinius 18 metų gy-
iluiujajjc. veno mažuose miesteliuose apie

A. Jaudžemis, Hartford, Conn., kaip Hazardville,
Thompsonville ir kituose. Aš apie jį
negirdėjau per paskutinius penkis
metus ir bučiau dėkinga už žinių su
teikimą. Jį patį ar kas apie jį žino 
maloniai prašau pranešti šiuo adre
su: (21)

Mary Barron,
Box 443, Mexico, Maine.

Brazili’os Svečiai
iiiiiiiBvciis neviu sane pai-j Daug mokslininku iš viso . - .. 1 vk* *• • v * •
lamentui, kad įei santykiai pasaulio atvyko į Braziliją; vajaus socialistų partija su- Keisčiausia betgi yra tas, 
tarp Rytu ir Vakarų nepa- stebėti saulės užtemimo f?e- okIziuIį mitingą kad tuos rasistus laivus pa
gerės ' lapkričio mėnesio gūžės 20 d. Brazilijoj, 400 , T.i eJn5a aikste]e- Js sitikti j uostą eina Stalmo
“didžiųjų” konferencijoje mvliu nuo Rio de Janeiro aikštes dide.e žmonių mi- saules garbintojai ir spo- 
Londone tai nieks negalėsi miesto, tas saulės užtėmi-į »Įa. Liepos 18 ko j tuos gana nusususios
pranašauti, koki bus pašau I mas buvo geriausiai mato- ale-!a ikl Liaudies Namu. išvaizdos kaip da-
lio ateitis ! mas. Laike saulės užtėmi-' Kaip aikštėje, taip ir pne yatkos į Šicllavos cudus..................

mo padaryta daug fotogra- kaudies namų buvo sako- vietinių lietuvių bolševikų ja prisiunčiu dvi naujas skai- 
- ‘ mos kalbos. tarpe yra net dvi poniutės,! tytojas ant vienų metų. Siun-

Socialistų mitinge ir eise- kurios kiekviena rusišką čiu kartu užmokestį $6.
Su geriausiais linkėjimais.

Waterbury, Conn. j

Gerbiama “Keleivio” redakcija. 
Aš sena “Keleivio” skaityto-

H. Schachto Likimas
Hitlerio finansiškas “ge

nijus,” kailiamainis Hjal- 
mar Schacht, išteisintas 
Niuremburgo teisme, vokie
čių teismo liko nuteistas as
tuoniems metams kalėjimo. 
Vokiečiai reiškia didelio 
pasitenkinimo dėl to hitle
rininko pasodinimo į kalė
jimą.

finių nuotraukų.
, noj dalyvavo Ispanijos so- laivą aplanko ir su juriniri- 

metais Arnorikos cialistų partijos atstovas, kais kokius tai reikalus at- 
avalynės dirbtuvės gamina ;1’!1™ atstovas ir nuo kaimv- lieka. Tai yra Amilija Žūk- 
fipk čėvervkii kad nėr visus’nmes Argentinos socialistų bene ir Anele Kanopiene.'
metus bus pagaminta virš partijos. Kalbėjo Urugva- Ką jos su Stalino jurinin-j ---------------500 milionų gporų. arba:Jaus socialistų partijos sek- kais daro, tik jos ir gal jų KARO DIDLAIV1S “OK 
kiekvienam gyventojui iš- retorius drg. L -Treitmio ir vyrai ir težino. Bet faktas I LAHOMA” NUSKENDO

nnip keturias norą'; če- svarbiausią kalbą pasakė yra, kad jos visada eina pa- -------
verykų per metus. “ 'Pie.^ Amerikos.socialistų sitikti rusiškus laivus ir vi- Praeitą šeštadienį Paci-

- ____įvadas Dr. Emilio Frugoni.;sada randa kelią ant tų lai- fiko vandenyne nuskendo

Amerikos Šiušės

Pajieškau Antaną Mažrimą kilusį 
iš Kulių valsčiaus, Mažiavų kaimo, 
gyveno La Šalie mieste, netoli Chi- 

Marcelle Grinienė, ca*rospajieškau Aleksandrą ir Joną 
Happy-Go-Lucky Bar sav., Pareigius, kilusius iš Gargždų mies

telio, vienas seniau gyveno Millino- 
. cket, Me.

Jieškomieji ar kas juos tino pra
šome pranešti: (21)

Ant. Lukauskas,
42 Colonial avė., Dorchester, Mass.

Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI

Ko r e sp ond e nei j
Pajieškau apsivedimui draugės. 

Gali būt mergina, našlė ar gyva-
ninkų padėtį po antro pa- moterėlių lankymąsi ant nid lahomą”~29,000 tonų talpu- damt Tad VVutų’rimuT muis“-
Jis plačiai nušvietė darbi- vų užeiti. Žmonės apie tų Amerikos karo laivas “Ok-

WORCESTERIO
NAUJIENOS.

11O l/j saulinio karo, nepagailėjo i »^i«kavos» -
! publikos

kavos” Urugvajaus res- 
, , i , i publikos dabartiniams va-

sekamu budu : $500 aukavo ^ams, kurie leido krašte įsi- 
Lietuvių Piliečių Kliubas. gajėtj nesvietiškai brange-

7?JanTdar?>S kV°" nybei ir dideliam maisto ir
I pa, $10, L. R. Draugijos kj^u reikmenu trukumui

siškų laivų visaip pasakoja. (vaiki-
__ ______ _r._ ____  ūkį irtytas 1912 metais, bet per mechaniko darbą, rimus, teisingas

ahll nasaiilinin karu ii<s ir Sąrame stovyje. Iš Amerikos teat-pasauliniu KaiU JIS ne gįšaukia tokia, kuri sutiktų atva- 
paleido nė vieno Šūvio i žiuoti pas mane į Kanadą, arba ku-

Vietos lietuvis Vladas priešą. Per japonų užpuoli- £ S St irTa-
Stučinskas prieš kiek laiko mą ant Perlų Uosto “Okla- veikslo; kurį reikalaujant grąžinsiu.• vt _ • t • i «• * « • • Pu rw*r laikrait i dpi Lo. kirtihoma buvo

daužytae. Dabar jis buvo sas= 
velkamas į San Francisco
iš Hawajų salų i geležies Pajieškau merginos ar moteries, 

i i v i i i - • j-i kad tik butų be vaikų ir ne gyva- lauzyklą. bet pakeleje dėl našlė. Aš esu 52 metų amžiaus naš- 
nežinomų priežasčių nu- Ks biznierius iš jaunų dienų ir vai-

1 j jc r . 1 kų neturiu. Myliu linksmą gyvem-Skendo. Žmonių aukų ne- mą. Mano adresas toks: (24)
buvo.

Vieni sako “kontrabanda,” 
kiti turi kitokį išaiškinimą. 

Išgijo “Aviatorius”

mn Tac laivas huvn na«ta Ka. Aš esu suaugęs vyras (vaiino. ias laivas duvo pasta- nas) nusimanau apie žemės ūkį

Piknikai • • ... uunumui.
Jau prasidėjo piknikų se- pirmas skurius ir $162 aukų\ Apibudinės tarptautinę pa- gviuue įsakmu, nau jis

zonas. Turėjome jau tris buvo surinkta rodant bi.-^j p,. E. Frugoni sustoio serga proto liga. jis įsivaiz-
piknikus Lietuvių Moterų Motuzų judomuspavei s- ;ir tieg Sovietų Rusija. Jis i davo buvęs kada tai aviato-
Kliubo, Lietuvių Karo \ e- lūs balandžio meriea. , seniau yra pasakęs, kad j riu ir pasakojasi nukritęs su
teranų posto ir Lietuvai Is BALF centro gautas “Visos
Remtf Draugijos pirmo sky- pakvitavimas ir padėka už

• TV' 1 * 1 T V> * i v\nv»nwan

pradėjo sirgti. Nuvežus į li
goninę išaiškino, kad jis 

I
buvęs

smarkiai <511 Paj>?škau. per laikraštį dėl to, kad 
smėli l\ldl su- CIa lietuvių visai nėra. Mano adre- 

Dan Luksys, (23)
Colinton, Altą., Canada.

riaus. Piknikai vyko L. Pi- prisiųstą paramą, 
liečiu kliubo vasarnamy. Į L Vabalo Džiaugsmai 

Piknikai buvo labai sek-» čia buvo atsilankęs Leo-
mingi. Suplaukė šimtai nas Vabalas-Pruseika iš 
žmonių. Ypač L. R. Draugi- Chicagos. Jis atvažiavo “su
jos piknikas buvo labai stiprinti dvasioje” kryks- 
gausus ir sutraukė daug tantį Stalino vaiską. Savo 
jaunimo. laikraštyje Vabalas pasigv-

Su.it»ėrė Vyrų Chorą, >'«• kad stalineęiai turi Wor- 
Beveik atsitiktinu budu cesteryje šimtą tūkstančių 

čia susitvėrė vyru choras, (iolenų turto Lietuvos Sūnų 
kuris žada išsilaikjti ir aug- 'r Dukterų draugijoj. Mes, 
ti. Buvo taip: Sandariečiai,loR draugijos nartai, mane-
ruošia išvažiavimą birželio į !?e’ ^ar tal IPusli J.Y’f“''’ /? 
J d. i Babrausko poviliona.: L'Usėika sako. kad ta* 
Komisija iš L. Jablonskio.! progresyviai . tiek turto 
K. Zurlio, P. Juozuno, J.(turi. Įdomu. kaip.mano kiti

tos draugijos nariai?
Koresdondentas.Krasinsko ir J. Pupkos nu

tarė pakviesti porą jaunuo
lių, J. Zalicką ir A. Zima-’ 
vičių, kad sudarytų “Links
mų Brolių Grupe” ir padai- * t m , . • ^,4nuotu tame išvažiavime. .sk>rius* ^ustei’
Bekuriant tą “brolių grapę”,- koncertą ge-
susirašė puikus būrelis jau- g™® <*• ? P° P1^.
nų dainininku, iie pasikvie- Sco‘tv'>le, Mich.,_Communi- 
tė j talką muiika J Dirvelijkv ,Hal1- 50c; yPatal-
ir nradėio mokytis. Atrodo, Pe "??. skinamas Lietuvos 
kad choras išsilaikvs jr ttolbejimo. reikalams. Artis- 

• tų grupe, atvažiuos iš 
Grand Rapids, Mich. Visi 
lietuviai, kuriems rupi Lie-

augs. Linkim pasisekimo ir 
ištvermės.

Parama Lietuviams

CUSTER, MICH.

diktatūros yra j savo orlaivių virš fronto 
vienodos kokios spalvos josi Jis buvo paguldytas į 
bebutu ir, kad igyvendinus psichiatrinę ligoninę ir po
pasaulyje tikrąją demokra
tiją, pirmiausiai reikia iš
griauti tu diktatūra siena? 
ir sutriuškinti iu kruvinas 
kalėjimu duris ir tik tuomet 
galima bu? įgyvendint žmo
nijos laisvę ir gerovę.”

Jis dar pastebėjo, kad 
“butų klaidinga manyti, mg 
pasaulyje ekzistuoja kur 
ners totalitarinė demokrati- 
’a ar demokratiška * dikta
tūra.”

Kaip kiti kalbėtojai, tain 
ir Dr. E. Frugosi nerraėjo 
tylomis pro liūdną likimą 
tokių mažųjų tautų, kaip 
Suomiia ir Baltijos kraštai. 
Apie Suomiją jis prisiminė, 
kad ji buvo savo besočio 
kaimvno, Rusiios, žiauriai 
apiplėšta, o Lietuva. Latvi
ją ir Estija buvo to impe
rialistinio žvėrio visai pra-

gana ilgo gydymo dabar iš
ėjo iš ligoninės. Kartu su 
pasveikusiu ligoniu atėjo ir 
sąskaita už gydymą, bet 
Stučinskas negali jos apmo
kėti, nes tiek pinigų neturi. 
Tur būt, taip ir paliks ta 
sąskaita neapmokėta.

M. Krasinskas.

TEISMAS

Ant žemės gerovės nebus, kol 
neįsisteigs Dievo Karalystė.

ALIK ARMIN,
3444 Mass. St., Gary. Ind.

(Skelb. 5-8)

A. J. Statkus,
256 Sunset Road,

Albuquerque, New Mexico.

Pajieškau merginą arba moterį, 
kuri norėtų išvažiuoti kitur apsigy
venti. Amžiaus 35 iki 50, sunkumo 
100 iki 150; rašant ir paveikslą pri- 
siųskit, kiekvienai duosiu atsakymą.

GEORGE (23)
11059 Dodgc Rd. 2, Van Dyke, Mich.

NEBŪK ŽILAS

rvtos.
Mitingas pakeltu vnu bai

gėsi 9 vai. vakare. Mitinge 
dalyvavo ir Urugvajaus So
cialistų partijos Lietuvių 
skyrius nariai ir jiems pri- 
aučiantieji vietos lietuviai.

Kas Mums Rašoma
Gyvenimns Sunkėja

Darbininku gyvenimas A- 
merikoje dabar darosi sun
kesnis. Jau iš daug kur at
eina žinių apie sumažėju
sius darbu?. Bedarbių dar, 
rodos, nėra daug, bet dar
bininkų uždarbiai sumažė
jo. nes mažiau bėra “virš
laikių”, mažiau valandų be- 
birdame. dirbtuvės dažnai 
daro pertraukas. Kai kurio
se pramonės šakose jau iš
tisos dirbtuvės “daro per
traukas”, kain tai yra tarp

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame 
Paragvajų Arbatą 
ir prisiunčiam į Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingaiusis vaistas ner
vams bei šilumą teikiantis sti
mulas raumenų veikimui. Pa Stebuklingos gyduolės kurios pa

naikina žilumą, plaukų slinkimą ir 
pleiskanas. Šias gyduoles privalėtųkriaučių. F; :rikantai tas ragvajų Arbata nesudaro ne

sloginamo jausmo, bet

H1VOS likimas ir jos žmonių; Lanko Ste|ino lurininhus

“pertraukas” puikiai vadi- m,£° ir »«vkhi»h«v Ra arba p)eiskanuoja P|aukaj. jos
na. sako, tai norą krizė. Bet'.atgaivinas išsekusias jėgas tų. atitaiso žilus plaukus koki buvo, bet 
kain ten bevadintum. o dar- kurie yra pavergę. Ji yra gera į

atidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. Jei
gu nebusite pilnai patenkintas, jums 
pinigai bus sugrąžinti.

Pastaba. Su orderiu sykiu siųskit 
ir pinigus, kitaip orderiai nebus iš- 
išpildyti. (22)

FLORAI. HERB CO.
Dept. 5

Bo\ 305, Dept. 5, Clinton, Indiana

Šiomis dienomis L. R. pasibaisėtinos kančios, mel-i Paskutiniu laiku i "pietį? t,ininko kišenėlc FiniKM vis kūno ir proto stiprintoja. 
Draugijos pirmo skyriaus' džiami atsilankyti į viršmi- Ameriko^ Sostu, v s daž mažia'J- 1 Parayal^ . Arbata isbla.vo
iždininkas i. Dvareckas pa-'nėtą koncertą. A. L. T, sky-1 AmenK<>3 uostU8 daz~i Atrodo, kad mums dabar mieguistumą, ,r yra laba, rard.
siuntė BALF-ui 812 dolerių i rius. kuris susideda, vien iš kolonijos. Mus skvrius ne- bus labai sunku sukelti pi- £ertl su meflum 
surinktų aukų nuo karo nu-!apylinkės Lietuvių ukinin- nuleis rankų, darbuosis ir nigų ir šalpos darbui ir Lie- aicvamp 
kentėjusiems" lietuv i a m s'kų yra pasiuntęs į centrą toliau?. tuvos vadavi mo reikalams.
šelpti. Pinigai buvo sukelti jau nemaža aukų iš mų? Rast. V. Martinaitis. Reikalas yra didelis, bet ka-

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadwav, 

So. Boston 27. Mass.
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Moterų Skyrius
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Andreis Upits

Už Rojaus Varu
Perkūno trenksmu užsi- Karts nuo karto jie susto- 

trenkė sunkus geležiniai davo ir klausėsi, kaip vėjas 
vartai. Ar vartų trenksmas, šlama palei ausis, o, palei 
ar Jehovo rūstaus balso at- kojas minkštai čiužena dy- 
balsiai, bet dar ilgai, ilgai kūmos smėlis. Tie buvo vie- 
suiaudintas oras grasinan- nintėliai garsai šiuose ty-sujaudint
čiai ūžė. Abu nusidėjėliai ruošė.

garsai
Prie nepaliaujamo

stovėjo ten pat. kur juos iš- paukščių čiulbėjimo ir žyė- 
stumė Jehovos pyktis. Pil- rių urzgimo pripratusiai 
kai juoda naktis sukos apie j klausai ta tyla atrodė liud- 
juos. Virš galvų ūžė sunkus na, slėpininga ir baugi. Jie 
vėjas. O dar aukščiau sku- pasijuto begaliniai vieni ir 
biai ritosi tamsių debesų liūdni. Bet vienatvei ir liu- 
kamuoliai. desiui jie irgi dar nežinojo

Adomas ir Jieva vis dar ( vardo.
tebestovėjo ten pat. kurį Minkštojo smėlio dyku- 
juos išmetė Jehovos rūsty-į ma pasibaigė ir prasidėjo 
bė. Po Rojaus skaistaus pa- Į aštriu žvyru ir kietom ak- 
vėsio juodu pasijuto nere-įmenų skeveldromis nuklo- 
giais pasaulio tamsybėje, tas kelias. Pjovė kojas ir 
Patogiose sąlygose pripra-
tusiem žiaurus vėjas skau
džiai diegia jų nuogus kū
nus. Už rankų pasiėmę jie 
prisiglaudė vienas prie ki
to. Vėjas jau buvo atraiz- 
gęs Jievos ilgu plaukų ka
sas ir net iki kelių juodu 
apsupo, kaip minkštas ple
vėsuojantis apsiaustas. A- 
domas pasilenkė prie Jie
vos ir klausia: — Kas tau 
yra? Kodėlgi tu taip nera
mi?

Jis pajuto virpėjimą visa
me jos kūne, bet nežinojo, 
kaip tai pavadinti. Jievos 
drebėjimui ir savo baimei 
jis dar nežinojo vardo. Jie
va prisiglaudė prie jo dar 
drūčiau.

—Laikyk mane stipriau.
Prisitrauk mane arčiau. Už
dėk rankas ant mano strėnų 
ir šildyk mane. Šildyk ma
ne savo kvėpavimu.

Kaip tik Adomas tai pa
darė. ji praskietė savo 
plaukų apsiaustą ir Įviniojo 
jį dar drūčiau, ir nusijuokė 
savo saldžiu juoku, pajus
dama jo kūno šilimą palei 
visą savo kūną. “Eisime 
ten,” ji norėjo pasakyti, bet 
ir tai minčiai išreikšti ji ne
žinojo dar žodžių. Rojuje 
jie nežinojo nei jokio skir
tumo tarp arti ir toli, tarp 
čia ir ten, ir niekur jiems 
ten nereikėjo eiti. Dienos ir 
laikas jiems slinko nejučio
mis.

Dabar juodai ruda nak-

KELEIVIS, 50. BOSTON

SAKO. GERAI JIE PASIELGĖ tiek pat, kiek ir 50 metų at
gal moteris galėjo tokias 
aplinkybes mylėti. Moteries 
meilė savo vyrui, savo šei
mai, šiandien nėra šaltesnė

'Keleivio” Knygos
DELKO REIKIA ŽMOGUI

kaip buvo seniau; bet jos GERT IR VALGYT?
kad 

žmogus, 
val-

išsilavinimas ir lygios tei-i Valgyt ir gert reikia del to, 
sės su vyru šiandien traukia ....
ją Į platesnį pasaulį, todeligrio žmogus silpsta? Ir delko vienas
vivtnvp< ovvpnimn i-iuistas duoda daugiau spėkų, kitasvirtuves gyvenimu šiandien maii3U, zmogui reikia cuU.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS 

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo-

Sir deklamacijų. Visokios temos:
rbininkiškos revoliucionieriškoa, 

tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros.

apvaikščiojimams, 
Antra 

25c

sukėlė skausmus. Pirmiau
siai pavargo kojos, o vėliau 
ir kiti sąnariai. Jie nebuvo 
pripratę taip ilgai vaikščio
ti. Jieva patraukė Adomą 
už rankos ir tarė: “Aš no
riu atsisėsti,’’ bet Adomas 
Įžiūrėjo ką tai tamsoje ir 
norėjo toliau eiti. Jis sakė:

—Pažiūrėk ten pirmyn 
kas tai mėlynuoja. Kasgi 
tai galėtų būti? Eisim ap
žiūrėti.

Tai buvo upė, ta pati, ku
ri iš čia bėgo tiesiog per 
Rojaus sodą ir savo vande
nimis girdė visus sutvėri
mus ir medžius su jųjų vai
siais. Juodu atsisėdo ant 
akmens ir žiurėjo i melsvą

Atstovas republikonas Alvin O’Konski sveikina tris 
Washingtono miesto mokinius, kurie protestuodami 
apleido Westem High School vieną pamoką, nes mo
kytoja “platino bolševikiškas pažiūras.” Paveiksle 
matome (iš kairės į dešinę) Ruthe Piggot 18 metų, 
atstovas O’Konski, Virginia Lanham 17 metų ir Diek 
Smith 18 metų.

dar tamsesnės... Dvi juodos šuko “Jehovai” Sujaudino 
lėliukės su geltonais žie- Adomą tas netikėtas šauks- 
dais apsukui pasriuvę van- mas ir jis sukoncentravęs

ta ir karjerą.
Septintas klausimas: Ar

šiandien daugiau yra mote
rų daktarių Jungtinėse Val
stijose, negu 50 metais at
gal? Taip ir ne. 1890 me
tais čia buvo 4,555 moterys 
gydytojos, o šiandien jų yra 
8,000. Taigi skaičius dides
nis: bet jeigu atsiminsime, 
kad per 50 metų moterų 
prieauglis patrigubėjo, tai 
jų nuošimtis šitoj profesijoj 
šiandien bus mažesnis.

Aštuntas klausimas: Al* 
šiandien moterys išteka 
jaunesnės, negu seniau?
Taip. šiandien daugiau iš
teka tarp 20 ir 22 metų am
žiaus.

Devintas klausimas: Ar, 
šių dienų moterys daugiau! ISTORIJOS SUPRATIMAS 
suvalgo? Ne. Seniau vidų-'
tiniška moteris suvalgyda-

kaina tik .................................... 15c DŽIAN BAMBOS SPYCIAI
cn m AIPCKIAI Jr kitos fonės. Daugiau juokų, ne*E.1L.ES IK SiKAIrSiMlAl j „u ^merįkoj niunšaino. Šioje kny-

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, goję telpa net 72 "Džian Bambos 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. , spyčiai ” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
Ruikiai iliustruota. Kaina .... 25c moristiški straipsniukai ir juokai.

I Antra pagerinta laida. Kaina 25c. 
KURGI VISA TAI NYKSTA? '

SOCIALIZMO TEORIJAKur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so- 
cialaemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ................................. 10c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas. Šių knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina .......................................... 25c

MATERIALISTIŠKAS

deniu. “Ne, tai ne lietus. 
Gal tai galima gerti?” Ado-

visas savo jaunas spėkas ir 
vyrišką išdidumą, sušuko:

Ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-

vo per dieną nuo 2,800 iki . Kalba ukrieSgv? Knjga kSS5l 
3.000 kalorijų maisto, o iantiems darbininkams neapkainuo- 

■ - jama. Kaina ............................. 25c

mas pasilenkė ir pabandė-“Ne, ne, ne.” Nuskambėjo 
lupomis. Ne, negalima, nes tie žodžiai tolumoj ir paga- 
šiltas ir biskutį sūrūs. Ir Ro-' liaus taip toli. kad nebebu- 
juje buvo tokių šaltinių, iš vo galima girdėti, 
kurių gerti nebuvo galima, į Adomas bandė atkreipti 
nes iš pačios žemės gelmių Jievos veidą Į viršų sakyda- 
veržėsi šiltas negardus van- mas: “Žiūrėk, tai ne Jeho- 
duo. Argi ir Jievoje, kaip. va; jis neturi piktų akių ir 
žemės gelmėse yra paslėp-' rūstaus balso. Tai yra mė
ta ugnis? Adomas lengvai nulis, tik jis čia yra dides- 
supo Jievos galvą ant savo nis ir šviesesnis. Taip pat 
kelių ir įsiviniojo drūčiai i kaip ir žvaigždės. Pažiūrėk, 
jos plaukus. Jis jautė, kad kaip malonu čia.” Ilgai juo-
ll nomovn nvminnro iv nvo rin 'zinrmn ir rrnrmnci * •

šiandien tesuvalgo per die
ną apie 2,000 kalorijų.

Dešimtas klausimas: Ar
šių laiku moterys geresnės' .BlbllJa sako, kad pin• - - o m - v. j- i nes gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro- 
yra VIFCJOS. laip. Šiandien, jų visai atmeta. Mokslas mano, kad
jos Žino vitaminų vertę, j žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
J . . , . ~ r j si knyga parodo, kodėl taip mano-VartOia daugiau žalumynų i ma. Labai įdomus ir pamokinantis
ir vaisių, todėl ir žmonių skaityma*- Kaina ............... 25c
amžius šiandien ilgesnis,' ŽEMAITĖS RASTAI
negu seniau buvo. Pačių Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-
morpni amžins šiandien vra na žymiausiY lietuvių rašytojų? Ar moterų amžius bianaien \ia žinote. kad j; buvo paprasta kai
to metų ilgesnis, negu pusė.mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
šimtmečio atgal buvo. " S™ v’:.?u^,ka.ir

Taigi matom,

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo-

j tūkstančiai ir milionai kitų moterų, 
kad SIU o paskui ji ėmė apysakas rašyti.

prie Adomo peties. Jis atsi
rėmė ranka Į akmenį ir lai
kė visą jos atsišliejusi kūną.
Begalinė tvla ir ramuma 
apėmė juos. Staiga kas tai 
šiltas ir minkštas nusirito 
Adomui ant sprando.

Pradžioj .jis nesuprato
kas tai ir pamanė, kad tai __________

Ar tiesa, šad šiandien, buvo 50 metų atgal, betį 
galvi ar netie« pasilsėti iš moter>s -vra kitokios, negu šiandien jos yra daug drą-j 
nuovargio. Bet kada pasi- Į?? 50 metų atęal^ A., sesnės. nes turi daugiau pa-į

stos mintys pripildė galvą... į žio pasaulis jiem atrodė K- jaugiau ' geriame ’ Sr.toT?S
apkabino Idoma ^nariėuė' riaukiJnT' daiginamu gėrimu dau-
apkabino Adomą paslėpė, traukiantis , gįau rukome bet mes esam sų gyvenimo būda ir musų PaPro-
veidą prie jo krutinės ir su-i (Bus daugiau) Į». . ; č,us- Kny*°Je rt* paveikslas su gar-" J taip pat jautrios ir meilios, sios rašytojos parašu, taipgi paveik-

! kaip ir moterys 50 metų at- sla,...vaikR . kurias že-
AR DAUG MOTERYS PASIKEITĖ 

PER 50 METU

kaip
gal.

moterys 50 metų

Ona Kubilius.

PATINKA STRAIPSNIS 
APIE PLETKUS.

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

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymų caeo Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 23 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šių knygų. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia yra 

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

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu-

” kkni izUrvaryia VnUOra

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas.......... 20c

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka-, Pritaikyta Amerikos lietuviams, 
ro. ai didele kn\ga. 128 puslapių, paug kay j j lietuviško jaunimo nori 

!su garsiais rastais ir retais paveiks-1 tinkfrna; ;šmokti savoJtėvų kalba,
o senimas irgi dažnai nori pagilinę 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mų. šita gramatika yra tinkama vi- 

’ siems, kas nori gerai lietuvių kal-
- r, . j bų išmokti. Didelė knvga, 144 pusi.įdomus senovės filosofų da- tik ................f* ’......... /i „00

apie žemes išvaizdų. Pagal

lais. Kaina ................................. 50c'

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
nužvengiu. nei r\rtud. pasi-,-- -■ , j . , . -;ž . Man labai patiko Kapsės.PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?
kartojo riedėjimas ir vėl s,and.en drąsesnes, dau- tyrimo, daugiau apsisvietu- . ; pletkus. ku- Ui^ “------------ --
to,- iv no giau “istvirkusios, ir tt. sios ir atlieka tokius dar- . ‘tai, Adomas atsigręžė ir pa
matė. kad tai ne bitės, bet 
kas tai riedėjo iš Jievos 
akių. “Kas gi tau,” paklau
sė. Jieva taipgi pirštų ga-

X- 1 1 • , . 1 1 1 - • - ris tilpo Moterų Skyriuje daugelį autorių parašė Iksas. Antra ANGĮ IŠKAI-T IFTITVIkKŠį klausima labai aty- bus, kokius pirma tik vyrai mo- ^y^tes dalis yra: “išvirkščias m©- ainul.isr.ai viskam
dziai studijavo James F. atlikdavo. Tūli žmones visai - - - •• p ~ -,r,ao Ka,D08-

laidoj- Jame pasakyta tikrai Bender, “National Iustitute tai sumaišo 
for Human Relations” di- šiandien moterys
refctonus. Nuo 1890 metų kejo pasidarė storžievis- nJ č m(itel.ėli fia mc. 
iki šiol jisai rinko sį klausi- kos. Tai netiesa. Moterys

Parašė Z. Aleksa. Kaina 10c

lais palietė akis. Blakstie-
. • « • -I V -1 • tt A * į 11^1 ciui uotu minu oi rvi<xv»o,- r\vjo. JL rtl įiciicoti. .UULVIJC

ties tamsa išsiplėtė pnesįnos buvo slapios. As liečiančias statistikas- šiandien yra dailesnės, gra-
juodu; Sirijos dykuma tie-; nau. Iš akių lija. Man dar 
šiai prieš juodu, kaip gelto- niekuomet taip nebuvo, 
nai pilka perklodė. Jų kojos' Lietus? Bet jei lija, tai 
lengvai gurgždėdamos slin- turėtų būti ir debesis. Ado- 
ko minkštame smėlyje, ku- mas palenkė Jievos galvą ir 
ris dar buvo maloniai šiltas bandė Įžiūrėti, bet naktis 
nuo dienos saulės išildymo. buvo tamsi, o Jievos akys 

SVARBUS PASITARIMAS

Nesenai Kuboje, Havanos uoste, amerikietė šokikė, 
Patricia Schmidt, nušovė Chicagos turtuolį John 
Mee. Kubos policija šokikę suėmė ir trauks teisman 
už žmogžudystę. Čia matome du advokatu, kubanie- 
tĮ Rene Castellanos ir chicagieti Eli Harman, kurie 
apklausinėja šokikės drauges ir nori gauti medžia
gos gynimui jaunos žmogžudės.

studijavo magazinuose vi- žesnės, keliais svarais leng- 
sokių autorių straipsnius vesnės, daug meilingesnės 
šiuo klausimu, ir viską pa- ir keliais laipsniais karštes- 
lyginęs paskelbė davinius, nės, sako Mr. Bender.

Vi«ų pirma, ar šiandienė

iš adatos priskaldyt ve
žimą.” Tokios liežuvninkės 
visai neatsižvelgia, kaip ir 
kiek tas gali nuskl iausti ki
tus.

Aš pati esu tokios mados, 
kaip Kapse pataria būti.

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .............. 25c

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrši jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodynų. TaiKALENDORIUS 1947 M.

. .D.ar, Poti . K?" Į kišeninio dydžio. 400 puslapių knyleiMO kalendorių, lai 96 puslapių ištarimu nurodymais S2
knyga. Kaina ............................. 50c.

Penktas klausimas: Ar
moteris yra geresnė moti- šių dienų moterys daugiau 
na? Bender atsako: Ne! išsilavinusios? Taip, daug 
Musų laikais motinu vai- daugiau. Pusė šimtmečio 
kus auklėja mokykla ir baž- atgal Jungtinėse Valstijose 
nyčia. Moteris nedaug lai- buvo daug universitetų, ku- 
ko pašvenčia savo šeimos rie moterų visai nejsileisda- 
reikalams — daug mažiau, vo. Šiandien gi motervs 
negu 50 metų atgal. lanko aukštąsias mokslo Įs-

Antras klausimas: Ar mo- taigas kartu su vyrais, ir padalysi, 
teiys šiandien daugiau ver- John Hopkins universitetas 
kia? Ne. Moterys šiandien pripažysta. i ad savo gabu- 
turi daug geresnes pyveni- mais mokslo sritv moterys 
mo sąlvgas, negu 50 metu nei kiek neatsilieka nuo vy- 
atgal. Jos turi mažiau var- nr Šita mokykla paėmė 10 
go ir priespaudos, o dau- vyrų studentų ir 10 moterų, 
giau laisvės, nevu 50 motu h“ padarė jų proto bandy- 
atgal, todėl nuoširdžių aša- mą. Visiems buvo duota po 
rų ios šiandien išlieja daug 20 mokslinių klausimu ir 
mažiau. I paskirtas laikas, per kuri

Trečias klausimas: Ar studentai turėjo gražinti 
moterys šiandien vra tiek savo atsakymus. Pasirodė, daug DRAPANŲ IŠEIS 
mandagios ir kuklios, kiek kad moterys atsakė i tuos, MADOS
ios buvo 50 metu atgal?. klausimus daug greičiau ir (

Kiek man kas visokiu “sek-

PAPARČIO ŽIEDAS
lr keturios kitos apysakos: (U

ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbia 

klausimu. Ją turėtų perskaityti Kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu
nas. Kaina ................................. JOc
LYTIŠKOS LIGOS

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c' " ‘ »»

retų” papasakoja, aš viską 
išmetu iš minties. Jei viską, 
ką išgirsti, tuoj visiem išpa
sakotum, tai daug nesma-
gumo padarytum. Geriausia no*™ “Keleivi, ’• 63B Broadwav
užtylėti tai nieko „eužgau- r.
si ir niekam skriaudos ne-’

Pletkai niekam 
naudos neatneša, bet pada
ro daug nemalonumo ir 
kartais net skriaudos.

Taigi visos priimkime 
Kapsės patarimą ir meski
me pletkavimą. Pratinki- 
mės daugiau skaityti ir mo
kintis naudingiau laiką 
praleisti.

Elzbėta Navickienė

nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
Arba kaip tėvų vartojami- svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai-

Mamyte Labai Dėkinga

Ne. Šiandien jos daug dra-'tiksliau, negu vyrai. Taigi Moteriškų drapanų fab- 
sesnės: jos nesidrovi viekai manyti, kad moteries galva rikantai sako, kad apie 80 
kalbėti apie lytiškus dalv- yra silpnesnė negu vyro, nuošimčių dabartinių dra- 
kus; jos ruko, geria svaigi- ynesąmonė. panų ateinantį rudenį bu-

, namus gėrimus ir. bendrai,Į Šeštas ki usimas: Ar mo- šią jau išėję iš mados, nes 
: jaučiasi daug laisvesnės, terys daugiau mėgsta kar- nauji sijonai busią daug il- 
nes turi lygias su vyrais tei- iėrą, ar namų ruoša? Tą gesni.
sės. Į klausimą sunku tiksliai at-Į “

‘ Ketvirtas klausimas: Ar sakyti. Išrodo, kad jeigu “Keleivis” visada yra gera 
moterys šiais laikais dau- moteris vra patenkinta na- <*«vana draugams ir pažįsta- 
giau surambėjo? Ne, jos mais ir Šeimyniniu gyveni- Užsakykit jį savo arti-
yra taip pat jautrios kaip mu, tai ji myli namų darbą miesiems!

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.'* 
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

Keleivis
636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

E.1L.ES
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Petras Cvirka
nes ir JieRusijos žinių agentūra mą” dovanojo,

“TASS” pranešė, kad Lie- skaitė, kad tai 
tuvoje gegužės 6 d. mirė ra- žmogus ir ką čia 
šytojas Petras Cvirka. Mirė si...
jis dar jaunas, 37 metų am-' Kada i Lietuvą atėjo ru- 
žiaus, bet paliko nemažą sų armija, P. Cvirkos as- ■ 
savo kurinių. Žinomiausieji menyje okupantas rado) 
Petro Cvirkos raštai yra puikų kvislingiuką. Rusai 
“Meisteris ir Sūnus” ir “Že- tuoj jį iškėlė ant šakės, pa-i 
mė Maitintoja.” Daugiausia skelbė dideliu rašytoju ir 
ginčijamas jo kūrinys yra leido jam atlikinėti jiems 
“Frank Kruk”, romanas ne- bliudlaižio darbelius. Iš 
va iš Amerikos lietuvių gy- Lietuvos kaimo talentingo 
venimo, bet parašytas be vaiko išėjo “bliudolizec pri 
rimtesnio pažinojimo Ame- dvore” (bliudlaižis prie 
rikos lietuvių gyvenimo ir dvaro). Paskutiniu laiku P. 
sukarikatūrintas. j Cvirka buvo Lietuvos Ra-

Kaipo rašytojas Petras šytojų Sąjungos pirminin- 
Cvirka pasižymėjo žodin-'ku. Ta vieta daugiau yra 
gurnu. Jis turėjo žodžio ta- žandariška, kaip rašytojiš-

“nerimtas 
iš jo lauk-

lentą ir galėdavo apie nie
ką prikalbėti devynias ga
lybes žodžių. Jei prie jo iš
kalbingumo jis butų pridė
jęs darbo ir įsigijęs žinių, 
be kurių rašytojas negali 
būti rašytoju, iš Petro Cvir
kos butų išėjęs labai stip
rus rašytojas. Šiaip jau jo 
veikalai daro įspūdžio, kad 
yra parašyti nerimtos, ple- 
palingos vizgės: prikalbėta 
daug, bet pasakyta mažai.

Rimčiausias P. Cvirkos 
veikalas neabejojamai yra 
“Meisteris ir Sūnus,” para
šytas sekant franeuzų rašy
tojo Romain Rolland roma
ną “Cola Brougnon.” Fran
euzų rašytojas atvaizdino 
“atgimimo” laikotarpio 
gimstantį skepticizmą, kri
tiškumą ir atsipalaidavimą 
žmonių nuo bažnyčios prie
tarų. P. Cvirka, sekdamas 
R. Rolland, bandė pavaiz
duoti Lietuvos gyvenimą 
prieš 1905 metų bruzdėji
mo laikus. Bet ir gyvai pa
rašytą veikalą skaitant me
tasi į akis paties autoriaus

ka, nes pirmininko pareiga 
reikalauja “daboti,” kad 
plunksną valdantieji neiš
kryptų iš Stalino “linijos.” 
Tose žandariškose pareigo
se talentingas, bet nerimtas 
Lietuvos jaunas rašytojas ir 
mirė.

J. D.

KELEIVIS, SO. BOSTON
PENKI SUŽEISTI GELŽKELIO NELAIMĖJ

Philadelphijoj gelžkelio nelaimėj penki žmonės bu
vo skaudžiai sužeisti. Į Baltimores-Ohio traukini ta
me mieste įvažiavo kito traukinio inžinas. Paveiksle 
matyti liūdnas nelaimės vaizdas.

Kokį Radio Pirkti?
Amerikoje dabar jau yra 

pastatyta apie 100 naujų 
radio stočių, vadinamų 
“FM”, arba “Freųuency 
Modulation” stotimis. Lai-

x i ♦ i niikzi imtumas

‘dyka- 
ir pa- 

bet ne-
nurodai pavardžių. Todėl 
išeina tiktai koliojimasis. 
Toki nerimta koresponden
cija gali tikti “Laisvei” ir 
“Vilniai”, tie laikraščiai 
Tamstai patarnaus, bet 
“Keleivyje” ją dėtume tik
tai tada, jei paduotumet tų 
“paršų” pavardes ir jei nu- 
rodytumet faktais, kas vi
suomenės pinigus vagia.

cijoj vadini 
duoniais,” “paršais 
našiai juos garbini,

rl

žmones • »»

Dabar statomos “FM” 
radio stotys dirba labai 
trumpomis bangomis ir turi 
apie 100,000 kilociklų! Tos 
labai trumpų bangų radio

ke metų bus pastatyta dar Į stotys yra daug patogesnės, 
apie 500 tokių radio stočių, jos perduoda geriau muzi- 
o po kelių metų dabartinės ką ir žodžius, jos yra pigios 
radio stotys gal ir visai iš-' pastatyti ir turi daug kito- 

FM” kiu patogumų. Todėl nau-1 nyks, o jų vietą užims
jos “FM” stotys įeina į ma- Nuo vagių reikia saugotis, 
dą ir greit verta bus turėti bet vaginti neįvardytus 
radio priimtuvai, kurie gali žmones be Įrodymų yra ne- 

metų išdirbimo, tai tokie į tas stotis pagauti. * rimta.
priimtuvai nėra pritaikinti i Naujos “FM” radio sto- Kastantui Kireliui, Cam- 
priimti pranešimus ir muzi-jtys bus girdimos tiktai apie bridge — Ačiū už malonų 
ką iš tų naujų “FM” stočių? 50 mylių atstu nuo siunčia- laišką, bet su Tamstos nuo- 
Radio priimtuvas, kurs gali mosios stoties. Todėl tų sto-’monėmis ne visada galime 
priimti “FM” stotis, turi čių bus labai daug. Bet ka--sutikti. Kai “Keleivyje” de- 
buti kitaip padirbtas. Tas dangi tos stotys naudojasi j dame laiškus iš Lietuvos, 
pats priimtuvas gali būti; labai trumpomis radio ban-; mes visada pažymime, ar 

“normališ- gomis, tai jų galima prista-i laiškas dedamas ištisai, ar

stotys.
Kada dabar 

dio priimtuvą.
perkame ra- 
dargi 1947

pritaikintas ir
koms” stotims priimti ir;tyti labai daug ir jos ' 
“FM” stotims. Bet jei pirk- 'piaus”. kaip tai dabai

tik ištraukose. Todėl nera 
reikalo spėlioti, nes tas aiš
kiai yra pažymėta.

nesi- 
atsi-

i darni neapsižiurėsime, tai tinka su gretimomis radio 
• gausime tokį priimtuvą, ku-1 stotimis, kada kartais iš 
, ris visai negali priimti karto galima girdėti dvi 
|“FM” stočių. 'stotys.
| Kas yra tos “FM’.’ stotys,* Patartina perkant radio 
•apie kurias dabar labai setą reikalauti, kad jis ga- 
daug kalbama? FM radio lėtų priimti ir “FM” stotis, 
stotys yra labai trumpų Jei pardavėjas sako, kad jis 
bangų siunčiamos stotys.; tokio aparato neturi,’ tai 
Radio “bangų” ilgumą iš-'verta pajieškoti krautuvę, 
reiš k i a m e “kilociklais.”: kuri turi. Perkant už vidu- 
Mes žinome, kiek kuri sto-;:inę kainą radio setą, gali- 
tis turi kilociklų. Paprastai; ma reikalauti, kad jis butų 
“normališkos” radio stotys'pritaikintas ir “FM” stočių 
turi nuo kelių šimtų iki po-; priėmimui.

JUOKAI
Gudrus Miesčionukas

Mama nusivežė Stasiuką 
pirmą kartą ant farmos. 
Grįžus namo vaikas pasa
kojo tėtei, kaip jis 
ko” pirmą kartą du 
žvėris, abudu ant galvos 
turėjo ilgus ragus, o užpa
kalyje ilgus botagus ir vai
kas niekaip negalėjo pro 
juos praeiti.

—Bijojau eiti pro galvą, 
kad nenudurtų. Bijojau eiti 
pro užpakalį, kad negau
čiau su botagu per blauz
das. Užtat sugalvojau iš- 

. , lįsti pro apačią tarp kojų... 
tai jis;ir matai, tėte, aš sveikas

Atvyko 9 Lietuviai
iš Vokietijos

Gegužės 7 d., Marine
Marlin laivu atvyko iš Vo
kietijos 9 lietuviai, kurių 4 
J. A. V. piliečiai, o 5 Lietu
vos kvotos imigrantai.

Atvykusieji išvažinėjo į 
įvairius J. A. V. miestus. 
Atvyko:

Jonas Ignatavičius,
Bronius Kaminskas;
Stanislovas Štaras su su

num Rimantu atvyko pas 
žmoną, Worcester, Mass.

Mykolas Tolišius;
Jugosia Ralytė - 

kauskienė, J. A. V. pilietė;
Angelė Rapalaitė - Va- 

kauzienė, J. A. V. pilietė, 
su_dukrele Dalia;

Bronius Žemliauskas, J. 
A. V, pilietis.

Atvykusius pasitiko Lie
tuvos Gen. Konsulato New 
Yorke attache A. Simutis 
ir Ona Valaitienė nuo 
BALF-o.

Nuo karo pabaigos iki 
šiol iš Vokietijos yra atvy
kęs 381 lietuvis, kurių tarpe 
126 J. A. V. piliečiai. Per 

romano tą patį laikotarpį iš kitų 
Europos valstybių atvyko 
apie 55 lietuviai, taip, kad

NUMATO LAISVĄ LIETUVĄ.
Prof. Ekblaw pranašauja
Sovietų Susijos subirėjimą
International Instituto pa

talpose buvo Baltic Society 
vakaras, kur prof. W. El- 
mer Ekblaw davė labai įdo
mią paskaitą apie Pabalčio 
tautas ir Sovietų Rusiją. 
Pats būdamas europietis 
(švedas), jisai stebėtinai

Ių, iš kūnų gaminama ne 
tiktai sprogstamoji medžia
ga, bet ir visokie pramonei 
ir žemės ukiui reikalingi 
chemikalai. Rusija turi 
daug žibalo, aukso ir plati
nos, bet mašinų ir to nepa
darysi.

4. Nemažesnė kliūtis Ru-! 
sijos progresui yra ir

ros tūkstančių “kilociklų.’ Radio Mėgėjas.

NUO ADMINISTRACIJOS

iz\oi_ iitpaoii uvoi"
mas savam darbui.

P. Cvirkos romanas “Že
mė Maitintoja”, atskirose 
vietose duoda puikių vaiz
dų, gražių aprašymų ir ro
do neabejojamą rašytojo 
talentą. Bet savo visumoje 
daro skystą įspūdį ir rodo 
autoriaus nepasiruošimą ir 
nerimtumą. Įdomu, kad 
rengdamas savo 
rusišką vertimą P. Cvirka 

“pakreipė” kitaip,

“susiti- 
baisius

turėsMieli skaitytojai! mas. Jei “Keleivis
“Keleivio” Redakcija ir daugiau skaitytojų, 

tas! Administracija gauna daug galės labiau irlabiau ir tobulėti. 
Todėl, draugai, — dėkui 

už linkėjimus ir malonius 
žodžius. Bet sauso niekas 
neklauso. Pakalbinkit savo 
pažįstamus, kad ir jie “Ke
leivį” užsisakytų! Aukų 
rinkti mes neprašome. Ge-

grįžau namo, baisieji gyvu
liai man nieko nepadarė.smurtu«malonių laiškų iš savo skai

tytojų. Kai kurie iš tų laiš
kų telpa “Keleivy” kaipo 
skaitytojų balsai, bet visų 
negalime patalpinti dėl vie
tos stokos. Nors visų ir neiš
spausdiname, bet juos atv-

faktas, kad
pasiglemžusi svetimų že
mių. Pradedant Suomiją ir 
einant Pabalčiu žemyn per 
vidurį Europos, vra apie 

ku-

ji turiCK*. tz • 1 ___ * •
yra geras geologas ir 
politinės geografijos žino
vas. Kaip Tarptautinio 
Dirvožemiams Tirti Kon
greso narys, jisai nesenai 
važinėjosi ir po Sovietų Ru
siją, tirdamas tenai žemės 
ūkį ir žmonių gyvenimą.

“Rusija yra atsilikusi nuo 
Vakarų Europos tarp 200 ir 
300 metų,” sako jisai. Ir jis 
tvirtina, kad ji niekad su 
demokratinėmis valstybė
mis nesusilygins, nes jos
progresui esą nenugalimų ■ Stalinas tuojau suklup- tas ar kitas straipsnis, o 
kliūčių; svarbiausios JŲ tų. dažnai pasako, kad skaitys
esančios sios: v . Iš visa to prof. Ekblaw. “Keleivį” kol gyvas bus.

1. Rusija yra sauszernio daro išvadą, kad Sovietų' Nemaža skaitytoju reiš- 
gerų, uos- Rusjja _ dabartinėse nbose.kia noro, kad “Keleivis”

t- • , , neišsilaikys ilgiau kaip 25 i lankytųsi du kart savaitėje,
neturj laivyno. Is istorijos. metus. Ji subiręs ir bus nu
gi žinom, kad valstybės au- stumta tolyn j Rytu? Viso.>
fmnnc ' dabar ^°^ev5k’^ pavergtos gjau žinių iš kurios nors sri-.
kunos yia tvirtos ant vąnqtautos, taigi ir Lietuva, vėl ties 1

,rlcl busiančios laisvos. I Mums labai malonu gir-Į
P ‘ Klausytojai kalbėtoju’į dėti susidomėjimą ir išgirs-

karštai paplojo. Po to “Dai- ti gerus linkėjimus.” Bet 
nos” choras p-lei Tataro-; gerų norų ir pageidavimų 
niutei vadovaujant sūdai- neužtenka draugai. Reikia 
navo keletą dainų ir vaka- ir darbo visiems pridėti, 
ras užsibaigė arbatėle su Geriausis “Keleiviui” pa- 
uždandžiais. Koresp. į tarnavimas, tai jo platini-

Vaice- geraj tas šalis pažįsta. Jis 
gilus

jį "paKreipe Kitaip, jo

“lietuviškas savanoris ’ ru-Hg viso iki šiol po karo 
sų romane “šturmuoja’ Pe-, kusių susirado 436 lietuviai, 
rekopą, kuomet lietuviškoj Į tą skaičių neįeina J. A. V.
knygos laidoje jis buvo ne
va Lietuv 
savanoris.
uodega irgi rodo, kad Pet

i ono nnn— — - ■   w v oruvpntnni: 
Maskva dabar vra

atvX- kraštas. Ji neturi 
tų, todėl neturi jurininkų ir

kariu žmonos bei sužadeti-

valstybių. su įmi-Bendrai
ras Cvirka neturėjo rašyto- gracijos vizomis iš Europos 
jui reikalingo rimtumo, ar- atvykusių susidaro per 300 
ba nugarkaulio. į lietuvių, kurių 202, įskai-

Politiniai P. Cvirka buvo tant ir 29 našlaičius, pasi- 
“bolševikuojantis.” bet naudojo Lietuvos kvota, o 
Smetonos laikais jo^ niekas likusieji atvyko kitų šalių 

kvotos sąskaiton, kaip tai 
rusų, lenkų, vokiečiu, o vie

nepersekiojo ir už savo 
“kairumą” jis nėra nė vie
nos dienos kalėjime tupė
jęs. Net smetoninių cenzo
rių akyse jis atrodė per 
daug jau nerimtas, kad jį 
reikėtų varžyti ar persekio
ti. Kad jis tikrai buvo ne
rimtas. tą įrodo toks atsiti
kimas:

Kartą “Lietuvos Aido” 
pirktas rašytojas, Pivoša- 
Gricius, pakalbino Cvirką 
parašyti ką nors “Lietuvos 
Aidui” ir užsidirbti litų. P. 
Cvirka sutiko ir fašistinio 
režimo dienraščiui davė 
apysakaitę, už kurią jam 
smetoniniai litų globėjai su-j 
mokėjo po pusę lito už ei
lutę. Bet savo šunuodegavi
mą P. Cvirka slėpė nuo sa
vo draugų. Jo laimei ar ne
laimei, Pivoša išsiplepėjo ir 
greit visas Kaunas sužino
jo, kad

Piv

na atvyko net Kinijos kvo
tos sąskaiton kaipo ten gi
musi.

Kadangi kas mėnesį iš
duodama dešimtoji dalis 
kiekvienos šalies imigraci
jos kvotos vizų, tai su ba
landžio mėnesio pabaiga 
Lietuvos metinė kvota iš
semta. Gegužės-birželio mė
nesiais su imigracijos vizo
mis atvvks tik anksčiau jas 
gavusieji.

Lietuvos Gen. Konsulatas.

UŽSIREGISTRAVO
“LOBBYISTV”

890

dens. Joms lengvai 
mi
sos rinkos. Rusija šituo 
žvilgsniu atskirta nuo pa
saulio.

2. Rusija didelė šalis, už
ima šeštą dalį pasaulio 
sausžemio. bet didžiuma 
jos ploto netinka gyveni
mui. Derlingos žemės, pa
lyginti, nedaug; todėl Rusi
jos kaimiečiai negali paga
minti daug atliekamo mais
to. Gi be maisto perviršio 
negali but ir didelių pramo
nės centrų, nes kasgi juos 
išmaitins?

3. Rusijos pramonei stin
ga ir žaliavos. Pasaulis yra 
klaidingai įsivaizdavęs, kad 
Rusija labai turtinga mine
ralais. Ištikrujų taip nėra. 
Pramonei reikia anglies. 
Rusija anglies turi. bet ne
daug. ir jos klodai ploni, 
angliakasys turi atsigulęs 
ją krapštyti. Be to, anglia- 
kasyklos toli nuo geležies 
kasyklų, todėl pagaminti 
toną geležies Rusijai kai
nuoja dukart brangiau, ne-

Vokietijai ar Amerikai.

nems
uždėjusi bolševizmo jungą. 
Tie žmonės yra daug aukš
tesnės kultūros negu rusai, 
todėl iusų jie

džiai perskaitome ir giliai riausia parama — tai nau- 
įvertiname mums perduo-’jas skaitytojas, 
darnus malonius linkėjimus! Jeigu tamsta,

nekenčia, ir įvairias -pastabas. 
Nuolatos kartojasi sukili- kas pasako, 
mai ir sabotažai. Sovietų ir jo Tėvu 
Rusija dabar vra tokia silp- skirs; daug kas Maikio Tė 
na. kad jeigu tik Amerika vui patarimus duoda; daug 
griežtai prieš ią nusistaty- kas nurodo kad jam patiko

★

Skauda, Kam Tikri 
Žmogus skundžiasi den- 

tistui, kad jam įdėti dantys 
yra nepatogus ir visi dan
tų smegenys yra ištinę ir 
skauda. Į tą nusiskudimą 
dentistas trumpai atsakė: 

—Aš Tamstai sakiau,
dan-

tikrų tikriau- 
sieji Tamstos paties dan
tys. Vadinasi, nemelavau...

mielas
Daug!skaitytojau, gyveni tokioje kad mano Įdėti nauji 

kad su Maikiu i vietoje, kur lietuvių maža, tys bus kaip 
niekada nesi-į tada užsakyk “Keleivį” vie

nam tremtiniui. Jei tokių 
nepažįsti, tai mes patys pa- 
skirsime ir Tamstai prane
šime, kam laikraštį siun
čiam.

Iš visų musų draugų, mes 
laukiame veiklumo ir kiek-

Visas Svietas Supras
Autorius skaito veltas ei

les savo draugui ir paskui 
klausai:

—Ar supranti, ką aš no-
pakalbinti Pokyti savo eilėse?

' —Taip, as suprantu —vieną prašome
savo draugus ir pažįstamus A ... 
užsisakyti “Keleivį.” Mesjab;ake. draugas.

nis butų ar kad rašytu dau-j kriečiame. draugus Į talką.;
- J ' Keleivio kaina metams,

Amerikoje §3. Europoje 
$3.50.

Administracija.

. t, v
o kiti norėtų, kad jis dides- —Na tai 

žinau, kad 
mano eiles

gerai, dabar aš 
ir visas svietas 
supras...

Kas Yra Optimistas?
Kada vyras pradeda ras- 

! ti savo namuose cigaro nu- 
i rukvtus galus ir dėlto ma- 
i no, kad jo žmona jau nebe-

---------- Į ruko cigariečiu. bet ruko
Negrinoriui, Chicagoje — cigarus, toks žmogus yra 

Tamsta savo koresponden- vadinamas optimistu.

Redakcijos Atsakymai.

Pagal kongreso išleistą 
biliu, visi “lobbyistai”, ar
ba žmonės, kurie daro pra
gyvenimą Washingtone iš 

, to, kad jie “daro įtaką” į.
P. Cvirka nuėjo kongresmonus ir senatorius,'^11 vostija! ai Amerikai.

ivošos ir panašių turi susiregistruoti. Praeita . £e*ezies rudos Rusija tu- 
— ~ nedaug. Vario ji neturi

o be jo negali augti 
elektros pramonė. Ji neturi 

bendrai per metus 4 milio- pj^e*10’ Kuris būtinai reika- 
nus dolerių atlyginimo. , lingas metalų alojams. Ji 

neturi cinko, kuris reikalin-, 
gas geležies produktams 

Biznieriams geriausia vie- galvanizuoti. Ji neturi neil

Railos, . . _ .
išdėlių keliais. Pagautas sąvaitę registracija užsibai- ”. .
nepuikioje pozoje. P. Cvir- gė ir užsirašė 800 “lobbyis- 
i----- <<t a; kurie pasisakė gauną

★
ka aiškinosi, kad jis “L. Ai
dui” pardavęs plagiatą, o 
pinigus paėmęs todėl, kad 
jam pinigai reikalingi ir 
“L. A.” jų turi užtenka
mai... Jo “kairus” vienmin
čiai jam šitą “kryptelėji- ta pasiskelbti “Keleivyje.” sieros, nei salietros kasyk-j

f »
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Vietinės Žinios
PAGERBĖ KOSTANTĄ 

JURGELIUNĄ
Lankėsi Bostone gresmonas kalbėjo prieš įsi

leidimą imigrantų iš kitų
REIKALINGA SEKRE

TORĖ
. . Praeitą sekmadienį ’į p- kraštų. Tas kongresmonas

Brocktono lietuviai su- njos Tumavičienės dukters sakė, jog gerai buvo įsileis- Mokanti knygas vesti,
rengė gražią vakarienę ko- Gertrūdos Jurėnaitės vestu- ti imigrantus, kada Ameri- stenografiją ir rašyti maši-
stantui P. Jurgelioniui pa- ves buvo atvykę daug sve- ka buvo “naujas kraštas”, nėle. Pageidaujama su pa
gerbti, paminėdami jo 40 ^įų tolimesnių kolonijų, bet dabar Amerika nebėra tyrimu. Darbas 35 valandos 

' ——————— metų visuomeninio darbo Tarp buvo atvykę Dr. naujas kraštas ir todėl rei- per sąvaitę, penkios dienos.
TFKSTH.ES FABRIKAI VIETINIS BALF RENGIA sukaktuves. Per 40 metų Devenis su žmona iš Wa- kia uždaryti ateiviams du- Geras atlyginimas ir malo-

ATLEIDO 7,000 DAR- RINKLIAVĄ K. P. Jurgeliunas nepailsta- įr pr p Dagys iš ris... nios darbo sąlygos. Kreip-
BININKU. ---------- mai dirbo musų organizaci- \ew Yorko. Svečiai buvo Tas ateivių priešas buvo kitės į

--------- Birželio-June 28 d. šešta- j°se ir yra daug nusipelnęs užėję ir į ‘ Keleivio” įstai- kongresm o n a s Harrison Ketvirti* & Co.
Apie 40 tekstilės dirbtu- dienį Bostono mieste bus tame darbe. Dabar K.P. gą. --- »—

vių Naujoj Anglijoj praei- daroma vieša rinkliava nuo Juigehunas yra Amerikos
tą sąvaitę laikinai užsida- karo nukentėjusiems lietu- Lietuvių Taiybos narys nuo
rė, o 7,000 darbininkų ne- viams paremti. Rinkliavą sandariečių organizacijos,
teko darbo. Daugumas (Tag-Day) organizuoja Jis gyvai veikia Susivieniji--
dirbtuvių rengiasi nedirbti Bendro Amerikos Lietuvių me Lietuvių Amerikoje ir Aukščiausias teismas Wa- milionų gyventojų.
po sąvaitę kitą. o paskui Fondo Bostono 17 skyrius. yra vienas iš ‘‘Sandaros shingtone pradėjo svarstyti --------------
vėl pradės dirbti. Gegužės 20 d. vietinis organizacijos vadų. Bostono miesto majoro

Negalavimas tekstilės BALF skyrius turėjo narių Per 20 metų K. P. Jurge- Curley apeliacijos bylą. J. 
pramonėje jau reiškiasi ke- susirinkimą, kuriame rink- Į^nas ^’vei?,o^oįone\. ° Curley yra teismo nuteistas

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sųuare 
Hardvcare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadway, So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

Mu*ų Majoro Byla 
Wa*hingtone

Otis ir jis taip kalbėjo 1797 379 W. Broaduay, 
į metais! Mat, kai kuriems So. Boston.
siauražiuriams jau tada A----------------------------------------
merika buvo perpildyta, D A K17AQ 
nors ji tada neturėjo nė 5 lUtl

Goodale Byla Užpildo 
Laikraščiu*

lios sąvaitės. Dirbtuvės aiš- Lavos organizavimas pla- Pask£į persikėle gyventi) 
kiną nedarbą tuo, kad fab- čiai aptartas. Dabar prasi- Brocktoną - Montello To- 
riVai turi nriaamine daufr deda darbo organizavimas. del ir pagerbimo vakai įe-

Kas sekmadienį 11 vai. ryto 
yra laikomos Linksmų žinių 
pamaldos svetainėj. E. 4th ir 
Atlantic Sts., So. Bostone.

Dienotvarkė: Giesmės, pa-kalėiimek^umokėJHsi 000 B°stono laikraščiai jau'maldos ir evangelijos Jėzaus 

rikai turi prigaminę daug deda darbo organizavimas, ir pageruimu vanage- pabaudos už panaudojima nn' Knstaus skelbimas- Kviečiame
medžiagos kuri' neina : Rinkliavos pasisekimas nėj dalyvavo labai daug įašto sukčiavimo tikslams. SSe hvl? aJISIS r^U°"ene gausiai atsilankyti,
kostumfriai reikalauja <re- pareina nuo to. kiek galima bostoniečių ypač daug bu-; Valstybės gynėjas aukš- veteranė' Charles Sodak ST* nem°kamai- Pnvawuot 
resnių drabužių, o todėl bus sukelti darbininkų nn- vo So. Bostono Lietuuų Pi- čiausiame teisme reikalavo, nužudė Cambridee mereai
dirbtuvės, kurios išdirba kęjų. Nesenai Bostone darė “e,Jį,įri^auglJOS nanų ,r! kad bausmė butų patyirtin- t MicGurk? kurios kūnas 
paprastesnes medžiagas, viešą rinkliavą graikų sąl- nes jis sako nėra jokios b\,vo rastas j v
nebegali išparduoti paga- pos organizacija Ji surinko Nuo sa nonme pabn abejones, kad J. Curley pa- raistuose? paini -

ima vicais City Point karais, 
nužudė Cambridge mergai-{Išlipk Broaduay ir Dorchester.

(22)

betmintų prekių. ............... ?Ž,°00L bet, sako,_ butų^ga- keti gerbiamam __ Kostantui sinaudojo savo įtaka ir už- VieteTPaUdojTji7rt’išpte. B0R,S BEVERAGE CO.
Panašiai darosi ir šiušiu Įėjusi sukelti daug daugiau, Jurgehunui dar ilgai dar- įmama vieta. kad išgavus iš J 

kur irgi prasi- jei butų turėjusi aukų rin- buotis musų eilese ir stovėti hiznierhi riebius kvšins Tki -dirbtuvėse, r.m u k* uiaci- - ---- c ---- a— ----- — • - • . , , ———■>—-x .deda vietomis laikinos per- kėjų. Graikų rinkliavoje musų visuomeninio darbo aukščiausio teismo sprendi- 
traukos darbe. Kai kurios dirbo tiktai 50 aukų nnkė- priešakyje.
dirbtuvės jau nebegali iš- JŲ- Su tokiu skaičių rinkėjų 
parduoti savo pagamintų didesnės sumos aukų nega-: 
šiušių ir laikinai sustabdo Įėjo sukelti. Todėl ir lietu-; 
darbą.

Lietuvai Remti Draugijos 
Narių Susirinkimas

Socialistų Susirinkimą* 
šeštadienį

viu rinkliavos pasisekimas A. - ,. • ' -
pareis nuo darbininku skai- . Š,! ^dienp gegužes 24 

* d. kaip sesios valandos va
kare įvyksta Lietuvos So-

“kTliti IW Čiama iki didžiausio įvykio 220 E Street South Boston
aukščiausio teismoysprendi- Sas^rTius'svaSAme Pristat° ™

imo musų majoras yra po „kos ivvkius kios rušies alų ballam3> vestu-
kaucija. " 1 -

BOSTONE LANKĖSI 
OR. HARRISON

RADUO PROGRAMA

FINI DRUG
“Tikra pasitenkinimo vieta.” 

Receptus išpildom, kaip Daktaro 
nurodyta. Spumoni Ice-Cream’as, 
vienas iš geriausių vestuvėms.
Receptus paimam iš namų ir 

vaistus pristatom

FINI BROS.
Registruoti Farmacistai

290 Broaduay. Tel. ŠOU 2754
Čia parduodamas ir “Keleivis”

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Šeymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.vėms į namus ir sales. 
Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE « INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
Rea. 37 ORIOLE STREET 

West Rosbury, Mana.
TeL Parkway 1233-W

Lietuvių Radio Korpora-
--------- cijos programa ateinantį ne-

Pennsylvanijos Teisių dėldienį iš WORL stoties, 
cialdemokratų Sąjungos G0 Mokyklos direktorius Dr. 950 kilociklių, taip 9:30 ir 
kuopos narių susirinkimas Harrison, buvęs imigracijos 10:30 ryto bus tokia: 
“Keleivio” patalpose. Visi' komisionierius, yra pirmi- 1. Armonistė Frances Ba- 

Šį pirmadieni musų re-!nariai kviečiami dalyvauti..ninkas National Citizens lukoniutė iš So. Bostono.
Sekr. V. Ane*ta. Committee on Displaced 2. Dainininkė Julia Rog-

—---- 77"7—Persons. Jis daug dirba, liūtė iš Worcesterio.
Stoughtomikių Aukot kad išvietintieji žmonės iš 3. Pasaka apie Magdutę. 
Rodant j^d^Tus paveiks- įropos galėtų atvykti į Po programos parašykite

Lankėsi Redakcijoj
Įvyks šį penktadienį, ge

gužės 23 d. 8 vai. vakare, ..... . ... .. . .,
“Sandaros” svetainėj. 124 dakcijoj lankėsi svečiai iš 
F st., So. Bostone. Visi na- New Britam, Conn. Charles 
riai kviečiami atsilankyti. Kasper su žmona Veronika. 
Bus išduotas raportas iš pa- Svečiai buvo atvykę į Bos-

Expert Watch Repai ring 
3 to 7 Day* Service

Ketvirtis and Co.
W t te bes - Jetvelry - Diamonds

veikslų rodymormaršrutor ir toną Į Volungevičių 50 me- j 4'stouehtone balandžio' Amc”k^ J5s Praeit^ sąvai- savo įspūdžius ir' nusiųskit - Eieetrid Appii.ne-
iš atsibuvusio seimo, o taip- vedybinio gyvenimo su- 27 d b” ° surinkta Lietu-itę lankėsi Bostone ir čia šiuo adresu: W0RL Sta- 

-----  ----------- tarp kitko papasakojo, kaip tion, Lithuanian Program,gi reikia aptarti tolimesnio kaktuvių minėjimą, \olun- vj šaiD0S reikalam* auku;darbo programą geviciai gyvena o40 E. 7-th.«4Į)7~p Paveikslu rodvmaivienas Massachusetts kon- Boston. Mass...... S. Minku*.
Valdyba, st.. So. Bostone, Mrs. Vo- organizavo Uetuv4ai Remti >. hmzrnvimnnn vra 1 . K acnnr. 0 .. , _ i

-oi f1 draugija, o sukeltos aukos;
“Ai Esu Amerikietis” Die- pussesere. Sako. vaisęs bu- buv08 Jperduotos BALF-ui
na Buvo Gražiai Paminėta. *?bal. puošnios ir su- reikalams. Aukas

-------- trauke apie pusantro šimto su/ėjo šje
Bostono mieste iškilmin- svečių, net is Pennsylvani- p0 55. Zenonas Antiulionis.

gai buvo paminėta “Aš Esu J0LJr tolimų vietų. Jonas Girai* (Randolph). 
Amerikietis” diena. Iškil- _Draugai Kasperai aplan- p0 §2; Jonas Januškis (ir 
mėse dalyvavo vietos vi- Lė ir kitus .savo gimines geįma)t pkUth Sara. Jos. Tamu- 
suomenės vadai ir valdžios ~os.tc^ ir pirmadienį išvy- ievičiai, Jokūbas Tuinyla. 
pareigūnai. Iškilmės atsibu- Lo į New Britam. Po ?1 50: Alfonsas Dervinis,
vo Faneuil Hali patalpose, Po $1: Stasys Babravičius,
nes numatytos Common Difterito Epidemija Suma- Dženė Bacevičienė.. Konstance 
parko iškilmės dėl lietaus žėjo. Bet Nepraėjo Bartkevičiūtė. Alekas Bartkus.
negalėjo įvykti. Miesto ma- -------- Jonas Blažys. Emilija Grigaliu-
joras Curley buvo svarbiau- Balandžio mėnesį Massa- nas, Vincentas Grigas, Joseph 
sias iškilmių kalbėtojas, po chusetts valstijoj buvo 46 Isipik. Agota Jakonienė, Jonas 
jo sekė muzika, dainos ir susirgimai difterito liga. Kilkus, Marijona Kilkus, Mari- 
bendra ištikimybės priešai- (Kovo mėnesį buvo 72 su- joną Ručinskienė, p. Kundro- 
ka. Iškilmėse dalyvavo tuk- sirgimai). Valstijos sveika- tas. Felix Leknickas, Antanas 
stančiai žmonių ir daug or- tos departamentas sako. tos Malakauskas. P-nia Helen Mi- 
ganizacijų. ligos epidemija sumažėjo, nuchi, Francis Pacevičius, Fran-

--------------- bet pavojus dar nėra praė- eis Palaima, Izabelė Peckson.
jęs. Margaret Roach. Alexandras

Difterito liga musų vals- Rupeika. Marijona Simanavi- 
tijoj pradėjo plėstis nuo čienė, Frances Statkus, Annie

Raudonas Kryžius Padės 
Surasti Gimines

Amerikos Raudon oi o P.rae!t.« liepos mene- Stnp.ms. Sun,stovas Svidres.
Kryžiaus Bostono skyrius sl°- teda *• dabar bu- Gertrude Sv,mel,s. Lionginas 
mums praneša, kad Raudo- ?8° „ S!!'g° Vaitekūnas. Jonas Valentuke-
nasis Kryžius dabar vėl pa- daugiausiai vaikai. Sveika- vicius Mrs. Zuromsk.s. 
dps amprikipčiamą iipšknti tos departamentas patana Aukas rinko: p-lė Budreikai- 
dingusių giminių'Ameriko- n,u.° .difterito apsisaugoti tė Emily stirbienė. Tumaviiiu- 
je ar kitose šalyse. skiepijimu._______________ te. Jonas Valams.

Lietuviai, kurie negali 
susižinoti su savo giminė
mis Lietuvoje, išvietintųjų 
žmonių tarpe arba Sibire, 
gali kreiptis i Amerikos 
Raudonąjį Kryžių su pra
šymu padėti surasti gimi
nes. Rašyti į Raudonojo 
Kryžiaus Bostono skyrių 
galima tokiu adresu:

Mr. Robert W. Galligan,
Public Information Direc- 
tor, American Red Cross,
17 Gloucester st., Boston,
Mass.

RONAN VPHOLSTERING CO.
112 Pleasant St., Dorchester, Mas*.

Telefonas: GEN 7516
Taisom visokių rūšių senus rakandus.

Imam užsakymus dėl naujų.
Nemokamas apkainavimas. Gvarantuotas darbas.

JOSEPH CIDLEWICZ, Manager

Pakėlė Algas Policijos 
Tarnautojams

Bostono miesto tarvba 
nutarė pakelti policijos tar
nautojų atlyginimą prade
dant nuo šios sąvaitės pra
džios. Algos policininkams 
pakeltos iki 300 dolerių per 
metus ir dabar sieks nuo 
2500 iki 3000 per metus. 
Miesto tarvba svarsto pa
kelti uždarbius ir gaisrinin
kams.

TURĖKIT PONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wilcox-Gay Rekorderio 

Nauji Crossley Radijai ir Fonografo Consoles 
Dabar tik Nupiginta Kaina

Ateikit Pažiūrėti 
Darbas Garantuotas Ant 

Radijų ir Radijo-Fonogr&fų 
Dabar Radijų Pardavimas 

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro
South Boston Radio Service Center

652 E. Broad way, prie Lincoln School
Te.l ŠOU 2446

379 W. Broa<lway. So. Boston
Tel. ŠOU 4649

įjifts Help preserve lovely 
memories. For the finest event 

of all, give z rezlly fine 
gift. a smart, accurate timepiece — 

a new Bulovą watch.

Ketvirtis & Co.
Watches, Jewelry, Radios 

Electrical Appliances
379 West Broadivay

South Boston, Mass.

JULIET 
17 jewel$

•42*
Iei. ŠOU 4649

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nno 2 iki 4 

ir nno 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

TolA/rynaa* SOUth Bogton IMA

rei. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL, arto Central Bt

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišky organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas

Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TeL Commonweelth 4578

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadwny
SO. BOSTON. MASS.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
TeL SOUth Boston 4618

»




