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Amerika Skubina Siųst Maistą 
Badaujantiems Kraštams

Belaukiant Naujo Derliaus Europa Badauja — Amerika 
Daugiausiai Gelbsti Badaujančius — Rusija ir Argenti
na Nesideda Prie Pagelbos — Maistas Siunčiamas į Vo

kietiją.

Prieš naują derlių Euro- Socialistas Sudaro 
poje jaučiamas didelis mai- > »/ i <*•
sto trukumas. Ypatingai di- Japonų V ŪlUZią
delis badas siaučia Vokieti- ---------
joj, bet maisto trūksta be- Japonijos socialdemokra- 
veik visuose kraštuose. A- tų partijos vadas Tetsu 
merika šiomis dienomis Kaktayama pasiėmė suda- 
pradėjo dar daugiau mais- ryti Japonijos naują vyriau- 
to gabenti į Europą. Vien Į sybę. Japonijos socialde- 
Vokietiją per gegužės, bir- mokratai neturi parlamente 
želio ir liepos mėnesius pa- daugumos,todėl Kaktayama 
siunčiama virš 1,200,000 galės sudaryti tiktai koali- 
tonų maisto. Maistui gaben- cinę vyriausybę. Japonijos 
ti paskirta 116 laivų, kurie bosas, generolas McArthur, 
be pertrūkio gabena maistą pareiškė, kad jis pritaria 
j Bremeno uostą. socialisto paskyrimui vado-

Į Ameriką savo viltis de- vauti Japonijos vyriausy- 
da Francija, Belgija, Olan- bei,
dija ir kitos šalys, kurioms ———;——----- .
žūt būt reikia maisto, iki r VūncijOl GręSia
sulauks naujo derliaus. Elektros Sreikas

32 pasaulio valstybes yra __
sutarusios visus savo maisto Pavaryti iš valdžios Fran-' 
išteklius skirstyti pagal rei- cįjos komunistai stengiasi 
kalą. Daugiausiai maisto į sukelti visoj Francijoj strei- 
tą skirstymą duoda Ameri- kus prieš vyriausybę. Ko
ka, Kanada. Australija, munistų vedamos elektros, 
Dvi didelės šalys visai ne- jr trązn dirbtuvių darbinin-| 
sidėjd. i “maisto skirstymo kų uniios skelbia streiką 
tarybą’’. Tai yra Argentina, visame krašte. Vyriausybė 
kuri savo maisto perteklius išleido dekretą, kad visos 
parduoda, kur ji nori ir elektros gamyklos ir gazo 
stengiasi iš bado pasaulyje dirbtuvės yra perimamos į 
pasipelnyti, ir kita šalis yra karo valdžios rankas, bet 
Rusija, kuri visai nesitaria ar darbininkai dėlto atsisa- 
su kitais kraštais dėl kovos kys nuo streiko, dar neži- 
prieš badą. noma. Darbininkai kelia

Europai iki naujo der- reikalavimą padidinti jų 
liaus žūt būt reikia dar 8 uždarbius ir šį trečiadienį 
milionų tonų maisto. 3,600,- čaukia visus elektros darbi- 
000 tonų ji gaus iš Ameri- ninkus į 24 valandų streiką.
kos. o likusį maistą tikimasi __________
gauti iš Kanados ir gal būt
iš Argentinos. Australija.
Turkija ir mažesnės maisto
pertekliaus šalys duos apie --------
pusę miliono tonu. St. Louis du dienraščiai

Amerikoj šiais metais negalėjo išeiti dėl spaustu- 
numatoma labai geras der- vės darbininkų streiko, 
liūs. Ypatingai kviečiu der- Streikas iškilo todėl, kad 
liūs yra geras. Texaso vai- spaustuvininkų unija neno- 
stijoj jau prasidėjo derliaus rėjo leisti tiems laikraš- 
suėmimas. čiams paskelbti vieną žinią

_ ________  apie spaustuvininkų unijos
CUKRAUS GREIT BUS veikimą. Unija sakė ta ži- 

IKVALIAI nia yra neteisinga. Laikraš-
_____  čių leidėjai sako, ne unijos

Agrikultūros Žemės ūkio reikalas yra žinias cenzu- 
sekretorius C. P. Anderson ruoti dargi jei žinios ir bu- 
skelbia, kad Amerika cuk- tų neteisingos ar nepatm- 
raus atsargos didėja ir at- karnos unijai. Dvejų dien- 
einančiais metais cukraus rašeių spausdinimas dėl to 
racionavimas bus panaikin- ginčo susitrukdė porai die
tas. Jau dabar cukraus yra nų. 
daugiau ir atsargos vien di-

Unija Nori Cenzū
ruoti Žinias

JAM PAKYRĖJO BŪTI
TURTINGU ŽMOGUM
St. Paul turtingas gyven

tojas, Frank Mever, kuris 
sako “yra vertas” pusės mi
liono dolerių, nusipirko 

ir uždarbiauja

dinamos. Nuo dabar jau 
galima pirkti 10 svarų cuk
raus už štampą 12 iš racio
navimo knygutės.

SUSKAITĖ, KIEK PA
SAULYJE KOMUNISTŲ ukįluką
UP apsk^Tčūvo pagal d?on^’ šoferis- ?iŠr 

viešai paduotas komunistų ^.lr]a’ ^ąd jam pavyrejo bu- 
partijų žinias, kad dabartį- V. “turtingu žmogumi ir 
niu laiku pasaulyje yra 20 J1S n°n pats sau užsidirbti 
milionų komunistų. Iš to duoną, jam pakyrėjo buri ir 
skaičiaus Rusijoj yra 6 mi- blznienu savo puikiai ir®ng- 
lionai, o kitose Europos ša- ^me o šoferiu būti
lyse 11 su viršum milionų. jam patinka. Sako, taksiu- 
jungtinėse Valstybėse ko- ]1S nPo^at susitinka nau- 
munistų yra 70,000, Kana- zmoniy. lr pasikalba su
doje—23,000, Meksikoje— Jai§* , , . . ,
8,000 ir Kuboje—40,000. Juokdariai sako, jog ge-
_______________________ _ rai būti turtuoliu, nes tu

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie
tuvių.

rint daug turto galima ap
simesti biednu ir patirti vi
sus paprasto žmogaus ma
lonumus...

SO. BOSTON, GEGULĖS MAY 28 D., 1947 M.
‘Entered as Seeond Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.
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SIUNČIA SVEIKINIMUS GRAIKAMS Marcartonio Rinki

mų Kruvini At
garsiai

Pernai per rinkimus bol- 
ševikuojančio atstovo Mar- 
cantonio rinkiminėj
linkej Nęw Yorke nežinomi Vetuos - Kongresas Sutarė Priimti Švelnesnį Senato 
piktadariai užmušė repub- Rili
likonų partijos darbuotoją ________
pik«gTuvoB:^S Eina Kru-J. Scottoriggio. Kejieškant p.__ , Praeitą ir šią

, - . <7 1 kongresas baigė suderinti
n®ta v™? Vinas Valymas naują darbo bilių. Naujas

--------- bilius nėra toks griežtas
Bolševikiška Albanijos prieš darbininkus, kaip at-

Amerika siunčia Graikijai ekonominę ir karišką pa
gelbą Ta proga Valstybės sekretorius |G. C. Mar
shall įkalba į rekordą savo sveikinimus ir linkėjimus 
graikų tautai. Tie sveikinimai bus perduodami per 
radio Graikijai. Prezidentas Trumanas jau pasira'šė 
bilių, pagal kuri Amerika pasiųs Graikijai už 300 
milionų pagelbos.

kitų buvo apklausinėtas ir 
republikonu darbuotojas

a t r'* I JL?uieuv įmena m unuo vtc*i i\ow <*v-
Anth°ny Lagana. Gi eit P° diktatūra pradėjo kruviną stovų rūmų priimtas, bet ir 
apklausinėjimo tas “valymą” vįg^ neištikimų dėl to biliaus darbininkų
ninkas kaz kui dingo. Da- Rusįjaį žmonių. Praeita są- unijos kelia protestus ir ti- 
bar policija surado jo lavo- vai J poIitinė‘ policija kiši, kad prezidentas jį ve
ną East River vandenyje. ėm/9 gPeimo deputatus, vie. tUos.
Jis dingo dvi dienas po ap- m;n,\tPric kuris huvo
klausinėjimo ir policija sa- ^lįaniios komunistu Darti NauJas blllus draudžia ko, jo lavonas išbuvo van- ->lbaaiJOs komunistų paiti- «uždarą šapąn arba už_ 
j ’ v • . . . _ os kūrėjas, liko pasalintas- t,..,,, j-7 ■ ;denyje mažiausiai tris me- < - t x„nkL„ ; Mas- d,aVdzia liasyu i darbo su~
nocinc ic-jc ii niivnJč oi-!. . P........... 1 _. . tartį nuostatus, kad darb

davys gali samdyti tiktai 
unijos narius dirbti dirbtu
vėje. “Unijinė šapa”, ku
rioj pasamdytas darbinin
kas turi įstoti į uniją nariu, 
nėra draudžiama, jei dau
gumas dirbtuvės darbinin
kų ir tarnautojų pasisako 
už unijinę šapą.

Pagal naują bilių unijos

nesiūs. Kas jį nužudė at k “pasiaiškinti”. Areštai 
delko Jis nusižudė, policija (,a’omĮ kariuomenėj> kui. 
sakosi nežinanti. suimta nemažai aukštų ka-

e rininkų.
Anglu Darbo Darti- Albanijos diktatūra “va- 

losi” todėl, kad krašte jau- JOS t\OnwnClįa čiamas didelis nepasitenki- 
—;—7 ' nimas Rusijos atnešta tero-

Šį pirmadieni Anglijos ro tvarka ir visokiais truku-
Darbo Partijos atstovai su- mais. Diktatūra yra priver-
sirinko į metinį partijos su- sta griebtis griežtų priemo- 
važiavima Margate mieste, nių prieš visokius opozicio- galės būti patrauktos į teis- 
Konvencijoi bus aptartas nierius. — J’’ —’ ’----- ’ 1

Kinijos Pilietinis Sėkmingai Stebėjo
T “rtnmimrt

Kinijos komunistai įvai- Daug Amerikos moksli-

ir bus išklausyti ministeriu 
blausias 
Partijos

pranešimai, 
klausimas Darbo Boikotą. , * . . , , — ---- , ---- - nūnveiicijuj enviiuimina

nose vietose daro smarkius ninku buvo nuvykę gegužės krizis? kuvo trukumas, butų
puolimus prieš nacionalinės 20 d. i Braziliją, i Bocavu- statyba, nacionalizuotos! Arabų kraštai grasina daviais. Bilius leidžia išlek- 
Kinijos armijas. Komums- va kaimeli, kur jie stebėjo pramOnės vadovavimas ir boikotuoti Jungtinių Tautų ti prieš unijas teismų «in_ 
tai artinasi prie Mandzun- saulės užtemimą. Tiktai panašųs svarbus klausimai, tyrinėjimo komisiją, kuri . junctjon”, jeį streikas grę-

1 1 • . TZ ••• , _ v , "1 •, nuo kurių sėkmingo spren- vyksta į Palestiną ‘ ištirti šia visam kraštui ir visuo-
puola kitose siaurės Kinijos saules užtemimas buvo pil- dimo priklauso darbininkų padėti . Arabai sako. ta menės gerovei. Unijos pa- 
vietose Dvejose vietose nas. Daoar praneša, kad valdžios išsilaikymas Ang- komisija neturi tyrinėti žy- reigunai, kurie atstovauja 
maži Amerikos marinų bu- stebėjimas gerai pavyko. lijoje Konvencija tęsis ke- dų .padėties Europoje ir ne; unijas derybose, turės duo
nai pateko j karo sukuri ir Buvo padalyta daug saulės ijas dienas. turi Palestinos klausimo tj pareiškimą kad jie nėra

--------------- | sprendimo rišti su žydų pa- komunistai. Jei kuris me-
NIKARAGVOJE ĮVYKO dėtimi Europoje, bet turi iuoty, tas galės būti trau-
KARIŠKAS PERVER- pasitenkinti ištyrimu Pa- kjamas atsakomybėn. Uni-

SMAS. lestmos padėties ir žydų jy “labdaros fondai”, kokį
-------- ... santykių su arabais tame turi angliakasiai ir kitos

Nikaragvos respublikosĮ krašte. unijos, nebus draudžiami,

liko komunistų apsupti. Bet užtemimo fotografijų ir bu- 
sako, komunistai nepuola vo nufotografuota užtemusi 
amerikiečių. Kinijos pilieti- saulė iš didelio P» 29 orlai- 
nis karas kelia susirūpini- vio, 30,000 pėdų aukštumo- 
mo Washingtone. Daugelis je. Dabar mokslininkai ty- 
amerikiečių sako, kad atėjo rinėia fotografines nuo
laikas komunistus sulaikyti traukas ir po keliu sąvaičių buvęs diktatorius, genero- Palestinoj santykiai tarp jei 'tu fondų tvarkymas bus

“REVOLIUCIJOS DUK
TERYS” PRIEŠ 1ŠVIE- 

TINTUOS1US MUILAS PADĖJO PLĖ
ŠIKAMS VOGTI ir įveda vėl savo karišką

_____  diktatūrą. Nikaragvos Sme-
Įtakinga reakcinių mote- rn. tona skelbiasi, kad jis nori

rų organizacija, vadinama w.fhl??!:oL5iv,"leiTiAy3z tautų iš “bolševiz-
“Amerikos Revoliucijos Du- Wilmette pteika, s.briove jau>.
kterų” organizacija, pasisa- l hrautf7ę;. a • ---------------
kė „ž npisileidima i Ameri- -1O lsvo^tl se,fą* Kad ?er,au 
ką išvietintųjų žmonių iš ^utų ji išlaužti, j,e padėjo
Europos, “ftevoli u c i j o s 60».. svag Tf? iLt 
Dukterys” mano. kad atei- nl,"ln Pahal"- ant

valdlžią su prezidentu Leo- ginkluotų arabų ir žydų. naują bilių, bus praplėsta, 
nardo Arguello priešakyje i

LAGUARDIA REIKA
LAUJA $100,000

Buvęs Nevv Yorko majo-
iai vra'blogi piliečiai. Jos Krin-'? Yanl1'ji; kai!> sl! ™ ir yNrRRA,. ^rektorius 
Oik.;i,„ia „.tik laikvtis rogutėmis, nuvilko seifą i F. V. LaGuardia apskundė

viai

m^rnetu "unSacifos^bb difleli šaldytuvą ir ten ra- teismui “Home and Proper- 
liaus bet ir S “oa- miai Plėšikai Owners Foundation”
griežtini, ted kuo ma- vo 1000 ' P-mg**- bs™f’J°vy ir P'™mmką
žiau žmonių atvyktų į Ame- r.*,* Tcicim*c nei 4'.^;.P’nns , ’’ reA a 
ik . . f VALDŽIA TEISINAS DEL is jų šimtą tūkstančių dole-

__________ BULVIŲ NAIKINIMO , rių. LaGuardia sako, jie

PLIENO DARBININKAI 2 Agrikultūros 
METUS NESTREIKUOS aiškina, kad valdžia turėjo Gindamas savo gerą vardą 

sunaikinti daug bulvių, nes LaGuardia prašo
o,- , , • • i •• pagal kongreso išleistą bi-» šmeižikus nubausti.Plieno darbininku uni os !. s ,... . . ,7., ,. . . lių valdžia un palaikyti

pirmininkas Philip Murrav aukštas kainas bulvėms. Jis

LaGuardia sako, A
apšmeižė jį savo laikrašty- mes nonmejrmnme zmoti.

j’ i ŽIAURIAI NUŽUDĖ KE

teismą

TRAUKIAMA I TEISMĄ 
UŽ TĖVŲ NUŽUDYMĄ

Turtingų tėvų duktė Beu- 
(Mniu- u ^a Louise Overell, 18 metų

- mergaitė, senai buvo polici-neisveztos 1 badaujančią . o » f-v11

paskelbė pranešimą vi- sako< pernai valdžia prašė 
siems unijos nariams, kad pakeisti tą bilių, bet kon- 
unija sutiko ir pasirašė su gresas nesutiko. Bet kodėl 
darbdaviais darbo sutartį bulvės buvo sonaikintos, o
ir pasižadėjo du metus ne- 2,eisxe^lo? 1 . af Jos tardoma dėl jos tėvų jokios abejonės, kad vaikai rusai vilkina taikos sudary-
kelti streikų. Unijos pirmi- ‘ ’ nužudymo. Dabar ji trau- buvo nužudyti, o viena mą, rusai nesilaiko keturių
ninkas kviečia visus narius _______________ kiama į teismą. Policija sa- mergaitė buvo ispnevartau- didžiųjų nutarimų ir piešia

ii ‘inri’ ♦ w • ko, mergaitė su savo sužie- ta. Vaikai buvo 16, 14, 12 ir Austriją. Amerika per
laikytis sutarties ir griežtai “Keleivis” visada yra zera duotiniu nužudė mergaitės 2 metų. Su vaikais kartu gi- UNRRA maitina austrus, o
žiūrėti, kad plieno gamyba, dovana draugams ir pažįsta- tėvus su bomba. Nužudy- rioje buvo dar vienas ber- rusai austrų maistą ne tik
kol sutartis veikia, nebūtų miems. Užsakykit jį savo arti- tieji Overell buvo žinomi niukas, bet jis kur tai dingo ima savo kariuomenei mai-
trukdoma. ' miesiems! Kalifornijos turtuoliai. , ir policija jo dar nesurado. ; tinti, bet ir išveža į Rusiją.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLT

Kepresents over 75,000 Lithuanians ta 
New England, and about 1,000,000 

in the United States

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Application

KELEIVIS 
636 Broadway, So. Boston 27, M

Atskiro Numerio 
Kaina 7 centai 42 METAI

Kongresas Jau Sutarė Del 
Naujo Darbo Biliaus

Šią Sąvaitę Kongresas Bilių Priima — Bilius Bus Pasiųs- 
aPie“ tas Prezidentui — Dar Nežinoma, Ar Prezidentas Bilių

mą dėl nesilaikymo darbo
--------------- sutarties ir iš jų darbdaviai

4 i _• a j_ O1 ?alės reikalauti nuostolių
Svarbiausias Araoai Žana OtfetaiT atlyginimo, jei jie kilo dėl

unijos veikimo. Formonams 
naujas bilius draudžia da
ryti darbo sutartis su darb-

PAKILS 19 MYLIŲ TYRI- Kongresas atmetė atsto-
NĖTI KOSMINIUS v0 n,R priimtus nuosta- 

SPINDULIUS kurie draudė unijinę
______ ; šapą, draudė vesti derybas

Dr. J. Piccard. Minneso- tarp unijų ir darbdavių vi- 
ta universiteto fizikos pro- pramonės ribose ir at- 
fesorius rengiasi šią vasarą rnetė eilę kitų griežtų unijų
iškilti į viršų 19 mylių ir suvaržymų, 
aukštybėse studijuoti kos- Prezidentas dar nėra pa
manius spindulius. Jis pa- gisakęs, ar jis dabar kon- 
kds. ,.’s . 9ttumwa, Iowa. greso priimta bilių vetuos 
Skridimui balionas jau bai- ar ne Manoma, kad jei 
^.,1a.T?as. 11 bus .^tayas prezidentas ir vetuotų tą
iškilti birželio mėnesi. Dr. bilių, jis visvien bus priim- 
J. Piccard sako, juo dau- į3S nes kongrese atsiras 
giau mes sužinome apie dvejų trečdalių dauguma 
stratosferą, juo daugiau uz {ą bilių.

TURIUS VAIKUS
GENEROLAS CLARK 

KALTINA RUSIJĄ

Iš Lapeer, Michigane, Generolas Mark Clark, 
praneša, kad ten nežinomi buvęs Amerikos kariuome- 
piktadariai ar piktadaris nės Austrijoje viršininkas, 
nužudė miške vieną bemiu- ką tik grįžo iš Europos ir 
ką ir jo tris seseris. Vaikų kalbėdamas per radio kal- 
lavonai buvo rasti šį pirma- tino Rusiją dėl nebuvimo 
dienį. Policija sako, nėra taikos Austrijoj. Jis sakė,



Poslapis Antras
Nr. 22. Gegužės 28, 194? m.

APŽVALGA i
taip, kaip visuomenė pasi
sakys.

--------- ; Reakcijos fronte dirba
Praeitą sąvaitę Greenvil- išvien Stalino diktatūros 

le prisiekusiųjų teismas, S. klapčiukai ir juodžiausieji 
Caroline valstijoj, išteisino nacionalistai, fašistai ir ko- 
visus linčiuotojus (28 žmo- munistai. Tai jau ne pirmas 
nes), kurie patys buvo pri- kartas, kada reakcijos fron- 
sipažinę, kad jie vasario 18 te susitinka kraštutinieji 
d. pagrobė vieną negrą iš gaivalai ir bendromis j'ėgo-

GREENV1LLĖS
TEISMAS

kalėjimo, j j išvežė už mies 
to, mušė, kankino ir paga
liau nušovė.

Teisme kaltinamieji sa
kė, kad jų prisipažinimas 
buvo prievarta išgautas. 
Valstybės gynėjas Įrodė, 
kad tai netiesa, kad ap- 
klausinėjant kaltinamuo
sius, jie viens kitą išdavė ir 
pagaliau 28 iš jų prisipaži
no ir tik 3 neprisipažino.

Bet nežiūrint Į viską, jū
rės, susidedantys iš baltųjų 
žmonių visus kaltinamuo
sius išteisino. Sako ‘‘nekal
ti”.

Greenvillės teismo spren
dimas yra juoda dėmė A- 
merikos teisingumo prakti
koje. Baltieji Greenvillės 
gyventojai, iš kurių tarpo 
buvo parinkti prisiekusieji, 
negro nulinčiavimą neskai
to prasižengimu. Negras, 
jų akyse, nėra vertas, kad jį 
teismas teistų, kaip kie
kvieną kitą pilietį. Su neg
ru tie žmonės mano esant 
teisinga pasielgti “be cere-

mis kovoja prieš žmonišku
mą ir teisingumą.

Amerikos lietuviai turi 
nedelsdami kreiptis i savo 
kongresmonus, i kongreso 
komisijas ir raginti priimti 
Stratton bilių. Subruskime 
visi!

SAKO, JUOS “ŠMEIŽIA’

Komunistų “Laisvė’’ šau
kia, kad “Keleivis” “pradė
jo šmeižino kampaniją 
prieš Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą”.

Ką tai reiškia “šmeižimo 
kampanija”? Ar “Keleivis” 
ką nors prasimanė ir rašė 
netiesą? Visai ne.

T3, 50. BOSTON
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Psichiatrinėj ligoninėj Pittston, Pa., nakčia kilo gaisras. Paveiksle matyti de
ganti ligoninė. Vienas ligonis gaisre žuvo, o kiti išgelbėti. Prieš ligoninę maty
ti išgabenti ligoniai ir daug lovų. Ligoninė beveik visai sudegė.

Lietuvos Nepaminėjo

Kas Savaite
I LDD Žurnalas “Darbas toms mums numeta duonos

Pereita šeštadieni buvo kąsnelį, iš vokiečių araodų 
rereitą se.taaierų du u SUgiuot„ sąšlavų iškeptą, ir 

užbaigtas spausdint Liet- . lina jj aukščiausiu ka
į Centro Komiteto žurnalas nTuvfnu ar
‘••Darbai” <šia savaite iisai val 1S medz,10 Puvenų ar Darbas . Si_ą sąšlavų sugebėtų ‘įsspaustf
bus įssiuntinetas LDD a- j0,^jas tajp kajp šių ma
nams ir prenumeratoriams.Jį..1'.. L, is {vado žodyje LDD. Cent-I" « ^ereja. .s jų .s- 
ro Komitetas prašo visų pa- a
žangiųjų žmonių talkai ik- - ratmaitinįm0’ ir
kad butų galima Darbą Fnumaitinimo. politikų: tai 
išleisti ir padidintų ir pa- np’Mta.
dažnintą.

Reikia manyti, kad “Dar
botagas priveikti DP sava
noriškai grįžti atgal. Deja, 
mes perdaug gerai žinome, 
kas mus laukia anapus ge
ležinės uždangos”...

Komentarų čia nereikia. 
Kalba auka tokių liberališ
kų šmutų, kaip La Guardia 
ir kitu

bas” bus pasitiktas ne tik 
širdingu pritarimu, bet ir 
prašoma talka.

LDD nariams “Darbas” 
bus siuntinėjamas veltui, 
už jų narines duokles Pa
vieniams skaitytojams, kol 
kas, žurnalo kaina yra vie- “Sovietskaja Litva'

dien už Lietuvos ribų gyve 
na per 60 nuoš. lietuvių ra
šytojų. Keli musų kolegos 
jau persikėlė Į U. S. A., kiti

Lietuvoje vėl švaistosi 
carinės Rusijos degutinin- 
kai, tik raudonomis mun- 
dieromis apsivilkę.

Jie platina ne “ruskus le- 
mentorius”, ne senas mal
daknyges gaudo. Ne, jų pa
reiga kita. Raudonasis de- 
gutininkas tepa į lietuvišką 
laikraštį saviškę “graždan
ką”.

Lietuvos komunistų “Tie
sa” (kitaip sakant, kopija 
Maskvoj leidžiamos “Prav- 
dos”) įdėjo medaliais ap
dovanotų žmonių sąrašus ir 
—lietuviškame tekste visur 
figūruoja ne Tarybų Lietu
va, bet “Sovietskaja Lit
va”!

Jei dar butų gyvi carinės 
Rusijos činovninkai, kurie 
bandė lietuvių raštiją su
naikinti, jie tikrai raustų. 
Mėlynsiulių raudonieji ai
niai tame amate yra daug

nas doleris metams. “Dar
bo” adresas toks:
“Darbas”, 636 Broad\vay, 

So. Boston 27, Mass.
Propagandos Karas

Tarp Londono ir Mask
vos skraido propagandos 
karo varaai.

Londonas kaltina Mask
vą, kad ji naudoja Jungti
nių Tautų organizaciją sa
vai agresijų politikai. Mas
kvos radijas ir spauda rė
kia, kad “Londono impe
rialistai” ruošiasi naujam 
karai; karai prieš “darbi
ninkų tėvynę”.

Tyška seilės, triumfuoja 
varijotų liežuviai. Ką tai 
rodo?

Vien tą, kad mes neturė-

Maskvos nepasisekusioje tą, kad Amerika dabar de- vargsta Francijoj, Italijoj, 
Keleivyje” buvo para-] “didžiųjų” konferencijoje rybose su Rusija nesirengia Švedijoj, o dauguma gyve- 

šyta, kad bolševikų veda- Lietuvos ‘vardas nebuvo vi- kelti Lietuvos klausimo ir na, kaip DP Vokietijoje.
sai paminėtas. “Didieji”. reikalauti Lietuvai nepri-!Vien tai parodo, kokia di- 
svarstė Vokietijos klausi-; kląusomybės. Lietuvos kiau- dėlė nelaimė ištiko musų j 
mą, Lenkijos sienas, Aust- simas, kaip ir kitų Baltijos tautinę literatūrą. Deja, 
rijos ateitį, jie turėjo laiko šalių likimas, Amerikos mes esam tie žmonės, kurie 
pagalvoti apie Korėją, bet akyse faktiškai yra išspręs-1 matė rusų ir vokiečių oku- 

.apie Baltijos šalių likimą tas, nors diplomatiško pa-įpacijas Lietuvoje. Tai reiš- 
a- jie nesurado laiko ar pro- • laiminimo tam sprendimui Į kia, kad mes matėm, kai 
s- gos kalbėti, šešių milionų’Amerika dar nedavė ir, gal!buvo griaunamas musų lite-

mas ir melžiamas “Darbi 
ninku Susivienijimas” duo
da per metus bolševikų pro
pagandistams 20,000 dole
rių. Tai yra faktas. Keli 
LDS apmokami bolševikai 
dirba prakaituoja, kad Sta
lino saulės “kultūra” švies-

monijų”, išvežei į mišką ir tų Amerikos lietuviams.
LDS pinigais leidžiamas 

organas “Tiesa” yra komu
nistų propagandos laikraš- buvo užsiminta, 

kratija padarė didelę pa-j tis. Tas laikraštis pateisina' Kaip tą suprasti? Ameri- 
žangą rasinių santykių ge-’visus Rusijos diktatūros kos vyriausybė sako, ji pri- 
rinime. Tūkstančiai negrų žygius ir niekšybes. Tas pažįsta Lietuvos nepriklau- 
vidutinių ir aukštųjų mo-; laikraštis įkalbinėja lietu- somybę. Amerikos sostinėj 
kyklų platina apšvietą tarp viams, kad Rusija yra dar yra Lietuvos pasiunti- 
juodveidžių. Jų ekonominis pažangus kraštas, o Amen-inybė. Amerika vienaip vien 
gyvenimas yra daug page-,kai tas “fratemalinis” laik- pasisako už mažųjų tautų 
rėjęs. Jų teisės vis labiau raštis nesigaili kritikos.' laisvę. Amerika dabar duo-

nušovei, kaip pasiutusį šu
nį...

Sako, Amerikos demo-

būt, neduos. ’ raturinis ir kultūrinis gyve-
Žinoma, Lietuvos klausi-’; nimas. kai buvo niekinami,

žmonių likimas buvo praei
tas tylomis, bent viešai apie 
tų milionų likimą visai ne- mas nėra miręs. Jis iškils ir tremiami ir prievartaujami 

musų draugai, kai tūkstan
čiai lietuvių grožinės litera- . ±
turos ir mokslo knygų buvo ir neturime taikos.

turi iškilti. Bet dabartiniu 
laiku Amerika to klausimo 
klausimas iškils tada, kada’sudegintos ant laužų. Už;^ies?’. dviejų metų
visi santykiai su Rusija bus ką? Vien dėl to, kad jos baubt kanuolės, ir
sprendžiami iš naujo, kada
rrolnf iriai Lioir___gaiuvmai
mo” politika ii- kada Ame
rika pamatys, jog su Rusija

‘nvararini.----. -i, v. x i i »

netarnavo prievartai, melui • &llddai nezvanga, bet 
ir crrnhįku užmačioms. 1 .Par viešpatauja agresija,

... . {milionai žmonių fiziškai ir
Dabar, kai mes esame dvasiškai badauja...

i r • i r . lX C.ri i 
gai/vom

Savo raštą, savo druką, 
Ruskis vėl mums

įruKą,
duoda!rėjęs. Jų teisės vis labiau rastis nesigaili kritikos, laisvę. Amerika dabar duo- rika pamatys, jog su Musija tremtyje, daugiausia mums! Kokia ironiia’ lind- Ruskls vėl mums duodi

sulyginamos su baltųjų Skaitant “Tiesą” ir visiš-! da milionines paskolas Grai nėra vilties ilgai gyventi;™; kad mes išliktumėm1 naę. likimas Atfantn bartai Sako, tegul bus Lietuva 
žmonių teisėmis. Visa eilė kas neišmanėlis gali matyti,! kijai ir Turkijai, kad jos taikoje. Tada Lietuvos; pasįektose meninėse aukš-; ir Keturioms TaisvAms’ Ta Ir tamsi ir juoda...
valstijų veda kovą prieš ra- kad tai yra bolševikų pro-'galėtų gintis nuo plėšraus klausimas iškils iš naujo, tumose, kad nesugniaužtų čarta ;r tOs laisvės mirė
sinę diskriminaciją. Sako, pagandos “organas . rusiško imperializmo. Bet Bet kaip šiandien reikalai mUgų dvasia, kad lietuvių rĮar tada kai bnvn o-vvas
kad ir Greenvillės teismas Mes tą rašėme. Bet ar sa- apie Lietuvą ir kitas Balti- stovi, Amerika tebesilaiko kūrybinis žodis, lietuvių vyriausias iu nonuliamzatn-
buvo “pažanga”, nes se- kyti teisybę yra “šmeiži-j jos salis nė žodžio ’ : tos pačios ‘vilčių politi- kalba ir lietuviškoji kultu- rius Franklin Delano Roo-
niau niekas nebūtų ir gal- mas’? Ar pavadinimas bol-: Kaį kada ir tylėjimas irgi; įt08J1 vls da£ td<i, ^a(1 ra V®1 nebūtų nustumta į sevelt...
vojęs linčiuotojus traukti Į seviko bolševiku yra "šmei-!yra pasisakymas. Šiandien! ^.u.slJa “nori taikos , o to- įžangą. Tuo‘ypačiai rupi-1. ..." 
teismą zimas? Ar iškėlimas to p,,cJ0 uivč p.,i del tuo tikėjimu ir remia nasj Lietuvių Rašytojų lst®r,ka’Bet Kam?

savo užsienių politiką. Tie- Tremtyje Draugija. Be eilės\ vienas lietuvių komunis- 
sa,, tas tikėjimas į Rusijos kitų pastangų ir sumany- galvočius Chicagos Vil-

teismą... lzlIPas • 7F ^e,lim,as J? i Rusija laiko užgrobusi Bai
Neginčijant dėl padary- takto, kad LDS išleidžia 20; tjjos ^jjg jr ka§ dėl to už 
s pažangos, visgi faktas tūkstančių dolerių fratema-( grobimo tyli, tas su tuo fak

Clevelando Liežuvninkat
Clevelando “Dirvoje” už

tikau tokį antifoną:
“Ten Europoje radosi to

kių žiaurių Lietuvių politi
kierių, kurie gatavi buvo 
(ar yra) skųsti kai kuriuos 
‘smetonininkais’. Čia gi, 
tam tikri politikieriai, turė
dami musų Susivienijimų 

Amerikos militariniai kontrolę savo rankose, buti-
Šu džiaugsmu pranešam,! pn°Vn’ 5ur0P°j’ raš?I'sfjojimus?5 affidavto',OTa'

kad lietuviu tremtiniu nr^a- Eussell Barnes, mano, bai- s J J. us, . “lflavip) P*a- kad l.etuvrų tremtinių orga kar0 ?u Taryby Są’-Unga sancių nelaimingųjų” - , 
yra nepamatuota. Tai yra laiJ__ 2_ •!_ IX

tos pažangos, visgi faktas tūkstančių dolerių fratema-.grobimo tyli, tas su tuo fak- sa: tikėjimas į Rusijos kitų pastangų ir sumany- galvočius Chicagos Vil-
lieka faktu, kad Greenvillės iinių pinigų bolševikų agi-;tu sutinka. Todėl ir Ameri-i dabar yra žymiai mes ryžomės atgaivinti nyJe. surezgė toki skanda-
prisiekusieji šlykščiai išsi- tatoriams maitinti yra kos politika faktiškai sutin- sumažėjęs, bet visgi jis dar grožinės literatūros premi-P1 ,ai za^goniską sakinį:

15 tnlc-I vi TI , “5m o i-ži m ei c” i r t • . • - t p bėra AmprikiK įiTsipnm ! Amerikos miIltAriniJntyčiojo iš teisingumo. Jie: šmeižimas 
spiovė teisingumui į veidą.: Jau senai LDS narių tar- 
Nėgrai visoje Amerikoje,! pe kyla nepasitenkinimas 
po to teismo sprendimo, pa- dėl “Tiesos” rašymo, dėl 
sijus, kad jie vis dar netu- bolševikų šeimininkavimo 
si lygių teisių ir vis dar yra tame fraternaliniame Susi- 
skaltomi antraeiliais pilie- vienijime. “Laisvė” išsigan- 
čiais. kurių lygiai nesaugo do, kad melžiami LDS na- 
šalies įstatymai. Teisingu- riai nepraregėtų ir neimtų 
mas ir Amerikos geras var- protestuoti prieš maskoliš-r'____ -i..................i-- •das Greenvillėj 
nukentėjo.

skaudžiai

TREMTINIAI IR AME
RIKA.

kai žandarišką “Tiesos” po
litiką. Todėl “Laisvė 
kia apie “šmeižimą”.

Mes pasakysime “Lais
vei”, jog teisybė negali buti 
šmeižtas. Teisybė gali ne

ką su Lietuvos pajungimu 
po Rusija. Tas tylus sutiki
mas ypatingai pasireiškė 
tada, kada Amerika pripa
žino “galutinai” dalį Ryt
prūsių Rusijai ir skaito sie
ną tarp Rusijos ir Lenkijos 
buvusioj Rytprūsių teritori- 

’joj “galutina” siena.
Baltijos šalių likimas 

šiandien yra blogesnis, kaip

tebėra Amerikos užsienių jas 
politikos pagrindas. Kada ' - 
tas naivus tikėjimas visai 
išnyks ir Amerikos politi
kos vadovai supras, jog su 
totalitarine diktatūra, ar 
tai Stalino ar Hitlerio tipo, 
negalima taikos kurti, tada 
ir Lietuvos klausimas vė!

nizacijos musų pastangas 
nuoširdžiai parėmė ir 4. , . . „
musų grožinės literatūros °aH^lau,18teriva1,‘

re" buvusių Amerikos priešų 
šalių. Rumunija, Vengrija. 
Bulgarija buvo tos šalys, 
kurios kariavo prieš Ameri
ką. Bet apie tas šalis Ame-

veikalai (iš 33-jų tremtyje 
pasirodžiusių iki š. m. sau
sio 1 d.) šiemet buvo pre- 

pasirodys tarptautinėj po-imijuoti. Švietimo valdybos
litikoj. " ----- ------

Kada tas bus, pasakyti
premija 5000 RM. paskirta 
poetui Bernardui Brazdžio-

sunku. Bet nėra mažiausios niui už poezijos knygą

Tas akėčvirbalio specia
listas — Vincelis Andrulis. 
Jis savo tėvų kalbos neiš
moko ir, turbut, neišmoks.

Ir daugiau: jis nemoka 
logiškai galvoti. Karo bai-

visas antifonas. Žo
dis žodin pakartotas, su vi
somis klaidomis.

Karpius dar nežino, ar 
buvo ir ar yra “tokių žiau
rių politikierių”, kurie butų 
gatavi skųsti smetonininkus. 
Jis neturi įrodymų, kad ir

Astuonios dešimtys tūks
tančių lietuvių Europoje 
yra benamiai žmonės, be 
jokių išteklių, be jokios vil
ties dėl rytojaus dienos.

Tuos lietuvius išvarė iš 
namų piktas imperialistinis 
kaimynas, kuris okupavo 
Lietuvą ir pavergė visus 
jos gyventojus.

Tiems benamiams lietu
viams nėra kur dėtis. Jų 
vienintelė viltis yra patekti 
į demokratiškus kraštus ir 
pradėti iš naujo gyvenimą, 
kad ir sunkiose, neįprasto
se sąlygose. Jų ateitis pri
klauso nuo to, ar Amerika 
atidarys duris išvietintiems 
žmonėms įvažiuoti.

Jau daugelis Amerikos 
pažangių ir tikybinių orga
nizacijų pasisakė už Strat
ton bilių, arba už įsileidimą 
per keturius metus keturių

patikti, o bolševikai visada rjka rūpinasi. Į Rumuniją

abejonės, kad toki valanda 
ateis. Dėl to pasirūpins Ru
sijos diktatūra, kuri dabar

“Svetimi kalnai”, BALF’o 
premija — 3000 RM pa
skirta jaunam poetui Alfon-

mėgsta teisybę paslėpti. 
Bet LDS nariai sužinos tei
sybę ir jų tarpe atsiras žmo
nių, kurie išdrįs komunistų 
agitatoriams pasakyti “GA
NA”. Gana čiulpti LDS na
rių pinigus ir garbinti už 
tuos pinigus Rusijos dikta
tūrą !

Redakcijos Atsakymai.
J. D. Taunis, Kulpmont. 

—Draugo rašinys “Dėl ra
šytojų ir politikos” bus įdė
tas į sekančios sąvaitės 
“Keleivį”. Norime duoti ir 
N. A. progos padaryti savo 
pastabas dėl to straipsnio 
kritikos.

Amerika siunčia maistą, ji 
protestuoja dėl Vengrijoj 
vykstančių rasų sauvaliavi
mų, Amerika pakartotinai 
protestavo prieš bolševikų 
sauvaliavimus Bulgarijoj. 
Tiesa, iš Amerikos protestų 
nei Bulgarijos nei Vengri
jos demokratijoms nėra 
lengviau. Bet visgi Ameri
ka dėl tų kraštų netyli, ne- 
pamoja dėl jų ranka ir ne
žada visai jų užmiršti.

Tuo tarpu apie Baltijos 
šalis Amerika tyli. Maskvo
je buvo proga Baltijos ša
lių likimą iškelti. Bet Ame
rika tylėjo, o J. Byrnes “ga
lutinai” pripažino Rusijos 
sienas toli į vakaras nuo

“Keleivis” visada yra <era

šimtiį tūkstančių išvietintų- dovana draugams ir pažįsta-

. jį, 1^ x i” 1 * miems. Užsakykit jį savo arti- amenkiecių remia tą bilių, 
bet daugelis yra ir priešin- miesiems! 
gi. Kongresas apsispręs ------------------------------------

ginkluojasi visais budais ir sui Nykai-Miliunui už eilė-
ginkluojasi ne prieš Marso 
gyventojus, bet prieš Ame
riką. L. P-s.

Lietuvių Rašytojai 
Tremtyje

raščių rinkinį “Praradimo 
simfonijos”, Liet. Raud. Kr. 
premija 3000 RM. poetui 
Kaziui Bradunui už eilių 
knygą “Svetimoji duona” ir 
knygų leidyklos “Patrios” 
premija 3000 RM—jaunam 
poetui Henrikui Nagiui už 
eilėraščių rinkinį — “Eilė 
raščiai”. Neabejotina, kadTremtyje, drauge su tuk-! 

stanciais lietuvių tremtin ų,pĮteratut.0S premjjos muSų 
gyvena didžioji lietuvių ia- ra§ytojus tremtinius sustip-rasytojus 

rino dvasiškai• VI vgiskai.
Tačiau

susti p- 
ir medžia-

mės isterikoje specializuo- ala tikn Politikierrai
................. • - - ■ darys tą pat), bet—

Clevelandiškis “three by 
four’ milžinas rodo savo 
liežuvį. Matyk, naivusis 
sviete, aš galijotas!

Tas vyras pametė ir gėdą 
ir sarmatą.
Liberališkas Zyliotojas

Liberalas Henry Wallace 
darosi Amerikos gėda 
“Number One”. Jis apzy- 
liojo Europą, smerkdamas 
Amerikos užsienių politiką. 
Dabar tą patį daro Ameri
koje.

Reikia sakyti tiesą, dar 
randasi naivių žmonių, no
rinčių klausytis to iškriku
sio liberalo. Bet daugiausia 
savo pasekėjų jis gauna pas 
komunistus ir jų bendrake
leivius.

Wallace nori sumobili- 
zuot liberalus. Komunistai 
jam ploja, gerai žinodami, 
kad Wallace’o liberalai 
bus retas sliekas ant jų 
meškerės.

“Paprasto , žmogaus” 
(common man) sugalvoto- 
jas darosi visai paprastu 
žaisliadaikčiu komunistams.

St. Strazdas.

jasi tik komunistai ir jų 
bendrakeleiviai, bet pas 
Andrulį išeina taip: karo 
baime apsikrėtė Europa ir 
net Amerika!

Ta avelė, bet avelė ir aš, 
Vincelis...
Išniekinto* Vilty*

Vienas tremtinys ir vie
name Amerikos laikraštyje 
šitaip rašo :

“Musų viltys yra išnie
kintos ir į vakarų demokra
tijas mes pradedame žiūrė
ti abejingai, nes jos nepildo 
savo pažadų... Kaip elgė-šytojų dalis. Rašytojams, 

kaip ir kitiems tremtiniams,
BALF stengiasi pagelbėti, 
kaip tik galima.

Šiomis dienomis BALF,me, kad žymiai mažiau sa- 
valdyba gavo Lietuvių Ra-Įvo sumanymų mes galėtu- 
šytojų Tremtinių Draugijos'me įvykdyti, jeigu ne BAL- 
laišką, kuriame Amerikos F’as ir kiti geros valios A- 
lietuviams reiškiama pade- merikos lietuviai. Šiuo at- 

Lietuvos. Gen. G. Marshall ka už teikiamą paramą. Ka-■ vėju rašytojai tremtiniai 
to J. Byrnes pripažinimo dangi jų padėka skiriama siunčia Vyr. BALF’o val- 
neatšaukė ir šiandien Ame- visiems Amerikos lietu- dybai savo nuoširdžiausią
rika tebesilaiko to paties viams, todėl jų laišką čia padėką už įsteigtą BALF’o, # .
“galutino” nusistatymo. ! paduosime ištisai: ' vardo grožinės literatūros lietuvių grožinės literatūros

Iš Amerikos tylėjimo ir iš, Lietuvių grožinė literatu-premiją. Su didžiausiu pa- premiją musų ryšiai su A- 
pripažinimo Rusijos sienų ra ištremta. Laikantis Lie- sigerėjimu mes sekame Ju- merikos lietuvių veikėjais 
Kjlprusiuose galima daryti tuvių Rašytojų Draugijos sų veiklą, kuri gaivina mu- ir visuomene ateity bus dar 
tiktai vieną išvadą, būtent 1939 m. narių sąrašo, šian- sų viltį ir tikėjimą šviesės- gyvesni ir tampresni.

mes gerai zino-
ne lietuvių tautos ateitimi. 
Ta proga mes prašom per
duoti lietuvių rašytojų dė
kingumą ir sveikinimus vi
siem tiem Amerikos lietu
viam, kurie remia Jūsų sun
kų darbą ir Jūsų rūpesčius.

Jungdami Tamstoms sa
vo gilios pagarbos pareiški
mą, mes reiškiame viltį, 
kad per BALF’o įsteigtą1 1?_x__ 2__ _ 1*1 ‘
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

I* Veikėjų Pasitarimo Apie liberalai, pažangus žmonės, 
Išvietintuosius ! kurie nori gelbėti savo iš-

-------  Į tremtuosius brolius ir sese-!
Gegužės 16 d. buvo Lie-'ris. IRRC organizacijai rei-!

tuvių Komiteto prie I. R. R. kia ir finansų. Mes gelbsti- 
C. posėdis “Tėvynės” na-’me ne vien lietuvius. Mes 
me. Buvo tartasi su pažan-.gelbstime visų tautų laisvę; 
giaisiais Brooklyno ir New mylinčius žmones. Mums: 
Yorko apylinkės veikėjais, reikia begalo daug pinigų, i 
kaip geriau pagelbėti musų| Jūsų žmonės, jūsų organi-| 
broliams išblaškytiems pojzacijos skirdamos auką; 
Europą atvykti i Ameriką!grynai lietuviškam darbui.

LAWRENCE, MASS.

Puslapi* Trečia*

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

ar kur kitur į demokratišką 
kraštą. Tame būryje daly
vavo ką tik pribuvusi iš Eu
ropos Miss Gould, kuri ten 
buvo kaipo atstovė nuo In
ternational Rescue and Re
lief Committee (sutrumpin
tai: IRRC). Jos pranešimas 
tiesiog jaudinte jaudino;

neturėtų pamiršti ir Inter
national Rescue and Relief 
Committee, paskirti ir jai.

Po pranešimo buvo ne
maža paklausimų ir pasitei
ravimo apie tam tikrus as
menis, d. Kaminską, d. Bie- 
linį ir kitus Įžymius Lietu
vos socialdemokratus. Ji at-

IŠ GARSSON-MAY BYLOS LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi 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.

ALT Vajus Baigiasi į
Amerikos Lietuvių Tary

bos La\vrence skyrius dar 
neužbaigė Lietuvos vadavi
mo vajaus. Aukos vis dar 
renkamos ir kaip tik susi-' 
daro stambesnė suma, siun-Į 
čiatne i centrą. Gegužės 15 
d. pasiųsta $150 Aukotojų
Vardai bus paskelbti visi tancija, iš Sereikių km.. Lygumų v.,
kartu. Dar yra proga vi- ap- gyv‘
siems Lawrence lietuviams Aidulis Antanas, iš Tandžiogalos

Miss Gould matė tukstan- sakė labai prielankiai apie 
čius lietuviu Vokietijoje, juos, kad jie darbuojasi 
Austrijoje, ‘ Francuzijoje, tarp ištremtųjų. Po išklau- 
Belgijoje ir kitur, kurių li- symo Miss Gould praneši- 
kimas beviltingas. Tarpe mo į1' atsakinėjimų Į pa- 
tremtinių yra visokių luomų klausimus, nutarta visų pa- 
ir visokių užsiėmimų žmo-;žangiųjų New Yorko ir 
nių. Taip pat ir amžium nuo I Brooklyno apylinkės lietu- 
ką tik gimusių iki 80 ir 90>vių vardu išreikšti Miss 
amžiaus senelių. Padėtis I Gould ir IRRC raštišką pa
balsi! Kaip kuriuos jau dėką. Ir tuom tas svarbusis 
džiova baigia naikinti.
Veik visi išvietintieji lietu
viai turi Amerikoje giminių 
ir pažįstamų. Jų viltis sudė
tos Į amerikiečius, kad tie 
suras jiems kur nors pasau
lyje vietelę galvai priglaus
ti. Suprantama, sako Miss 
Gould, visų norai ir troški
mai, tai pasiekti Ameriką.
Bet mes žinome, kad visi 
jie nepasieks Ameriką. Tie
sa, tūkstantis kitas, galimas 
daiktas atvyks ir apsigy-

Washingtone eina svarbi buvusio kongresmono May 
ir biznieriaus Garsson byla. Jie kaltinami dėl kyši
ninkavimo. Paveiksle parodyti du svarbus liudinin
kai toje byloje. Kairėj matyti karo sekretorius Ro- 
beit Patterson, kurs sako, May kreipėsi į ji ir prašė 
duoti karo užsakymus Garssonui, o dešinėj matyti 
New Yorko bankininkas H. G. Barber, kurs liudija, 
kad Garssono čekiai apmokėdavo kongresmono May 
skolas tame banke. ,

BALTIMORE, MD.

veikėjų susirinkimas ir už 
sidarė.

Vyt. Katilius.

Iš Dariaus Girėno Komiteto 
Susirinkimo

“Tag Day” BALF Naudai
BALF nuskyrė Marylan- 

do Valstybei kvotą sumoje 
$9,000.00. Iki šiol šios pa
dangės lietuviai šoko bend- 
ran darban. Dirbo daug, 
kas kiek tik galėjo. Organi-

Adomaitienč (Steponaitienė) Ja- Jurevičaitė Aleksandra, gyv. New 
Y orke.

Jurgaitis Jonas, iš Žagarės. 
Jurgutis Antanas, is Pod varių 

km., Kretingos vai.
Kačevičaite Magdė, ištekėjusios 

pavardė nežinoma, iš Kvietiškio km.,
km., Grinkiškio v., Kėdainių apskr.,«Sasnavos parap., Mariampolės ap. 
gyv. Philadelphijoje. ' Į Kadlubauskieue - Nalivaikaitė Vik-

Aleškevičiutė Helena, iš Vilkonių’tė, iš Semoškų km., Kapčiamiesčio 
' kaimo. vai., Seinų ap.

BALF 49 skyrius rengia-'Jonas’ spėjamai gyveno
Sj pradėti platesnį Šalpos į Amsiejus Adomas, iš Merkinės' Kazlų-Rudos, gyv. Chicagoje.

ičtrpmt’pm<; vaL Alytaus apskr. i Karkauskaitė Liudvisė, iš Kam-
ir- . _■*..) Andrulaitytės Augustė ir Marija, pių km., Merkinės v., Alytaus ap.

Europoje lietuviams, taigi, iš Lindikų km., Jurbarko v., Rasei-j Karosas Ignacas ir Karosienė Ste-
rcvhiatni liptliviai katrie nių aPskr- linija, iš Grinkiškio.geiDiami neiuviai, KdUie( Andziulis jonas< iš Palobių km., I Kasabulienė Mikalina ir jos duktė
atjaUČiate musų broliu var- Jankų v., gyv. Chicagoje. į Marija.

ocolz Vvrio’.iutni rimtie1 Antanaitienė (Pratasch) Bendo- Kasakaitis Andrius, sun. Broniaus,gą, esate Kviečiami «euslriutė Magdaiena. Igyv. putston, Pa.
Dl-ie to ŠalpOS darbo. Bus! Apanavičius Agatonas, inžinierius,1 Kašuba Antanas, iš Giniunų km.,

diuhnyini avalinė lankVsis Lietuvoje 1938 metais. įl Klebiškio v., Mariampolės ap. įenKama UlHUUZlztl, zt\tilliiC| Ayvaz - Deimantaitė Bronė, gyv. Kavaliauskas Pranas, iš Kreting-
ir piniginės aukos ir viskas. Washingtone. : rodžio km., Kretingos vai

prie to vajaus prisidėti.
Pradėsime Šaipos Va.ų

bus siunčiama į Bendro A-' ®“kii*nė ’ <‘“k

Kalėda Juozas, sun. Jono.
Kantanvičius (Kantou), Jurgis, R

Kepežim-kaitė -Marija, iš Jurgiš-
tė Igno, gyv. Pittsburghe .

Fondo* Bankevičius (Bancavage)
nas, iš Mariampolės ap., vedęs Regi- eester, Mass.

Kerbedis Pranas, gyv. Bostone.
merikos Lietuvių
centrą, O iš ten bus pasiųsta ną-Antosę Mažeikytę, iš Naujinin 
tiesiai lietuviams Europoje., Vilkaviškio »P.
AUKHS drabužiais ar avali- čių km., Rudiškių parap., Šiaulių ap. 
ne galima priduoti i Lieto-. Baršauskas Jurgis 

. viu Piliečiu K.liuba ir pa- Juodupio km., Veviržėnų v., Kietin-
ir sesutes vargstančius už- duoti namo gaspadoriui, o ®°tap/Fi,e w Kur^nu
juryje, kurie svetur klajoja jjg perduos komitetui. Ku-1 m. siaX aP. ir"krzeiienė-Vakm- 
be pastogės, be maisto. rje negali patys priduoti, gim' Amerikoje’ gyv-

Birželio 13- 8:45 vai. va-i tai prašome pranešti ku- Bašk^ičiutė Helena, iš Semeiiš- 
kare

kių km., Rumšiškių v., Kauno ap.. 
Anta- gyv. Brooklyne, Chicagoje ar Wor-

Keršys (Keršiai) kilę iš Giraitės 
km., prie Varėnos, jų tarpe Adomo 
Keršio duktė ir Vinco Keršio sesuo.

Klem-Kilataitė Ona, iš Sugintų 
prie Naum.escio, Tauragės ap., gyv. 
New Yorke ar Phi'adelphijoje.

Klimavičienė - Kaledaitė Magde, 
iš Liudvinavo, Mariampolės ap.

Koreiva Mykolas, sun. Mykolo ir 
Barboros Norkaitės.

Kraskauskas Jonas, iš Slabadnin- 
kų km., Panemunio parap., Rokiškio 
apskr.

’eronika iš 
vai., Ma- 

Antanas irma
Baltimor„_ _____ _____ . ...... ,Rrpvvprv naškvrė A- nis --  tai jie pasirūpins IŠ Beranaitės, giminaitės Kryžiaus iš, Kulbušauskas Kazimieras ir Jero-OUlLc £>iev\eiy pdbKyic Ą j r r (Alsėdžių vai. į nimas, is Skriaudžiu km., Veiverių

JUSU namų paimti. i Bervingas Adomas, iš Marijampo- vai... _ -• - i lės ap., gv. Seymour, Conn., 33 Highl Kumetis Stasys ir jo brolis, iš
Birželio 8 įsvazlavima* ' Street. Garliavos v., Kauno ap.

Kvedaras Tonas ir Kvedarienė - 
Navickaitė Antanina iš Kvėdarnos, 

šių ap.
Kvederys Pranas, brolis Petro, 

Bostikytė Marija, iš Mikutaičių; gyv. Pittsburghe ar Chicagoj. 
madieni, birželio-june 8 d. km.. Jurbarko v., Raseinių ap. k'

Gegužės 20 d., š. m. Pi-? zaciios siuvėiu ištaigos ir ™erikos Legijojo Lietuvių liečiu Kliube Brooklyne at-! vedėiai bei ^darbimnkai Postul No- 154, bet pastaro-; ______ ____ ____ ____ ___
sibuvo Paminklui Statyti Į daugj ir moterų? vaiki- ji organizacija perleidė tą. Lietuvių Draugijų Sąry- Draginių km., Papilės v., Šiaulių ap.: Nav
viso Komiteto mėnesinis su-: nu jp pereinu aukoio ir aiK^ ^ALF 64 Skyriui. Bus S1S Lawrence rengiasi prie Biozevičius Aleksas, iš Panevėžio Telš 

sirinkimas. Svarbiaus i a s dfrbo šalpai nukentėjusių Pn°gr?n5? ' vasarinio išvažiavimo sek- ap?.kU

klausimas buvo pnsiruosi- nuo karo getuviu. Iki šiol balais. Bus ir lietuviškų dai-.
mui prie pikniko, kuris į- 
vyks birželio 7 d.,

gražiai pasirodė.' Prie' to ”£. Nepamirškite pasiklau-
'Vks birželio / d., s. ni-, darbo daug prisidėjo musu ''J; . . . ...

____ Dexter Parke, 71-11 Jamai-i „^.oc;c dr I .Ta1^. nepamirškite masi-
Kad nors keli tukstan- ca Avenue, Woodhaven,' M^ndeUs, \7'dauPlov • blTr ;4’

iai lietuviu atvvktu i AmP-'N. Y. Kadangi sodas paim- kR asmenų, kurių vardus vakare’ LietuV1^ Salele;
is. tai . • ... radio Droeramo. nenKtadie-

vpnc A nwi‘i kn i p----- ----------

Kvietkus Aleksas, Pranas, Kviet-
T tziė-mrGi Pm-L-o • Botyrius Petras, iš Suvalkų Kai- kienė Ona ir Kvietkaitė Adolfina.bi6tu\ IU 1 aUt.^Kame i ai Ke. varijos, gyv- Brooklyne ar Cleve- Lapinskas Albertas, Eduardas,
Prašom dalyvauti.

M
landė, ir jo šeima. (Gustavas ir Julius gyv. Brooklyne.o. , . - I Budrevičius Melchioras. j Lazauskienė - Nalivaikaitė Antao takioms.» Chadzinskas Antanas, iš Bagdonių nina, iš JSemoškų km., Kapčiamies-

: kaimo.

k n iz-i’ v • >•/> . i Černauckas Juozas ir Viktoras, ir
• • IvllUDUl 4v IVletU černauckienė - Tupčeuckaitė Vero-

cio vai., Seinų ap.
Lekešys, Juozas, gyv. Chicagoje. 
Levinas Antanas ir Levinaitė Ona

iš Akmenės vai., Mažeikių ap.
Likas Juozas ir Julius, iš Pažum-

bės dv., Paliuniškio v., Panevėžio ap. 
gy venę Chicagoje.

Lisauskas Jonas, iš raku ap.

čiai lietuvių atvyktų į Ame-'f1 • Kadangi _ *»u.cnv, ^uų ,<uuuo i * a- -------------------------------------- -- - -r—
rik,. Miss Gould „urodinė- su sava,s ^n^a,s md,o ^nktadie-: Laccrence Lietuvių Pilie-
JO, reikia raginti kongresą bus stengiamasi gražiai pa- ne<janma Ikišiol jau šukei- <•’ . ..6lą: . 11 puti clų Kliubas puikiai paminė- Antanas, gyv. Scrantone.
priimti Stratton bilių apie .13™?11, svečiams I per $6000.00, ir $6000.-! ^e-U^ų,?a oJe , se?ta<1,e?I’ j jo savo 40 metų sukaktu-
isileidimą i Ameriką 400,-' Iždininkas P. J. Montvila • u pasiusta BALF Cent- irze“2 • J xal-.Dte» Ll.e; ves. Buvo šauni vakarienė ciužas Antanas, Petras ir viada..,| Lisauskai ir Lisauskaitės, broliai
000 išvietintų žmonių. Tuo raportavo kad pikniko bi- ranJ r ‘ į tuvių Saieje, ir is ten eiti
reikalu visi lietuviai‘turėtų !><*« . iš anksto draugijos užbai imui vajaus auta nnkti aukų gelbėjimui ne
siusti savo distriktų kon- y™ ispirkę uz $78.00. | adv Kada Rasteni ir p kinungų išvietintų lietuvių.

sunus

ir graži muzikalinė progra- iŠ Pakalupės kaimo, Viekšnių vai.
•pv vr. .x o Dargaitės ar Dargytės, dvi sese-ma. BUVO svečiu is So. Bos- i-ys, is Pragalvojų km., Akmenės v.,

tono, Haverhill, Lowell ir Mažeikių ap. . .i • | Dorelytė Marė, iš Kalnėnų, Ra-kltų apielinkių. šeinių ap., gyv. Bostone.
Lk>tschuweit Eduard, ir vaikai

i ir seserys Kazimiero Lišausko, gy
venę Chicagoje.

Lukauskienė - Mcrkevičiutė Ona, 
iš Timintiškės km., Antanavo vai., 
Mariampolės ap., gyv. Brooklyne.

Macaitis Jonas ir Jurgis.
.. . Mačys (Mates ar MaLshis), Anta-

40 metu sukaktuvės buvo Al’fred?'JuUus, Richa'rd ir'Olga? j"i nąs, iš l’ądpajcsio km.. Javararo v..
- • - - adresas prieš karų buvo: Balwi„ Mariampolės ap., gyv. Ihxwel st.,

ii- . t. — - . .. Shop, Broad st., Philadeiphia, Pa. Haven Conn. , -kolonijos senuosius velke- Dovydaitienė - Viliušytė Ona. iš Malakauskiene - Juškaite L ve.
! • ii-i • . • c.likoh.uliu, vai gyv. New lorke.

Marazauskas (Morozovvski) Juo
zas ir Stasys, iš Dagių vieniu, Ko- 
varsko v., Ukmergės ap.

Markauskas Zigmas, iš Moliskė- 
iės km., Utenos v. ir apskr. t

Marma Juozas, iš Vidgirių k ha., 
Griškabūdžio v. gyv. Chicagoje. ;

Matulevičienė - Nalivaikaitė Pet- 
rusė, iš Semoškų km., Kapčiamies
čio vai., Seinų.

Mažeika Jonas, spėjamai gyveno 
Chicagoje.

Mejus Augustas ir Jonas, gyv. 
Fair Oaks, California ir Mejus Kris
tupas, gyv. Bostone, visi kilę iš Pa
švenčio km., Raseinių ap.

Melenis Jonas ir Juozas, iš Papi
lės vai., Šiaulių ap.

Merkevičius Anupras, iš Būdvie
čių km., Pajevonio v., Vilkaviškio ap

Mileckiene Anelė, iš Judžių kaimo, 
Kaltinėnų v., Tauragės ap., gyv.

sav , ______ _________________
gresmonams peticijas rei-' P; Kyrius pastebėjo, k. Matuliauską iš tuomet 
kalaudami, kad tuos 4 sim- kad girdima įvairios nema- esančio mero Theodore R. 
tus tūkstančių imigrantų lonios kalbos prieš pamink- JVIcKeldin ir Board of Esti- 
įsileistų. Tokie reikalavi- lo reikalą ir esą reikia jas mates leidimas turėti “Tag 
mai yra būtinai reikalingi, atremti. J. Šaltis sakė, pa-, j)ay”, birželio 14, šeštadie- 
Tą darbą turi tuojaus pra- tėmijęs spaudoj kelių rimtų nį/ įer vį^ dieną. Taigi
dėti suorganizuotas Lietu- korespondentų nuomones, reikia didelio pulko aukų r..:77 /^ .|Uz gCi4 ua.^. nuveju, Tekiė iš Ba-danomų km.
vių Komitetas prie IRRC, kHn.e niano, kad Dailaus rinkėjų, kad sėkmingai už- nežinom, bet jį liečia šios dabartinis kliubo pirminin-i Dzinzalėta Aleksander, gyv. Eos-
^5?? Wi.gus vajų šioje valsty_ apystdvos: t y | kas J. Zunyell, Gedimino ton^singierien, . Tyiertaitė Julė, ,š

klinhn nirmininkns iš Hfl- Roninės k.. Eržvilko v.. Tauragėslietuviai šios šalies pilie- aukas verčiau pavesti kito- bėje 
AioJ iv in m-rvonirzo/iiie- kipms tikslams. Riitpnt iš-ciai ir jų organizacijos. 

Toliau Miss Gould nuro-
kiems tikslams. Būtent iš-; Birželio 4 d. 8 vai. vaka- 
eisti knygą paskuti bent re> Lietuvių Salėje, 851

dė, kad mes lietuviai, turė- kuriam fondui, arba prisi-' Hollins st., bus
darni Kanadoje virš 30 tūk

stančių gyvenančių lietu
vių, turėtume Montreale su
organizuoti Kanados Lie
tuvių Komitetą prie IRRC.

masinis su
dėti prie kokios nors namo sij-inkima*. Čia dalyvaus tik 
bendrovės. ... ' atvykę iš Europos asmenys

Šios mintys ir sukėlė tas ir vietos veikėjai. Bus n*
nepageidaujamas kalbas. 
Susirinkimas baigės su pa-

Kanados lietuviai, pagelbs-’ siryžimu dirbti toliau pa- 
tint Amerikos lietuviams? minklo naudai, 
galėtų daug lietuvių ati
traukti iš pabėgėlių tarpo į 
Kanadą. Tą patį gal galima 
butų padaryti Brazilijoje,
Urugvajuje, Argentinoje ir

Fondo korespondentas, 
J. Š.

MT. CARMEL, PA.

LOS ANGELES, CAL.

Urbonas prašomas atsdiep- j jug, kliubo organizatorius ir Pe"tlše!eveiande Gr,skahu<lz‘o vaL’ 
ti; jo sesuo rasta negyva, atiduoti veikėjams pagarbą Draugelis Juozas, gyv. Brooklyne.
Urbono pirmojo vardo i už jų gerą darbą. Kalbėjo; išX££ų km.

npv.innm IipT ii liečia sios1 JoLov+irGo L-K«,)v> nlvmJTvin- Ai»ir<.ana»r o-w ne

-y • 1 A * T ! e ' AjIoIII 1 v7 JI «u: I aji*Jis gyvena kurtai jersey j kliubo pirmininkas iš Ha- Ropinės k., Eržvilko v., Tauragė 
City ar toj apylinkėj. Los vertuli J. Belsky. Lowell *^^7 E|TO

gražių lietuviškų dainų, dar 
negirdėtų. Tikslas šio ma
sinio susirinkimo, tai tinka
mas prisirengimas ir gavi-

Angeles mieste jisai turėjo 
seserį, Marijoną Urbonai
tę, kuri pirmu kartu buvo 
ištekėjusi už vyro vardu 
Miller; antras jos vyras bu
vo Damijonaitis, o po tre
čiuoju vyru ji vadinosi Ma- 
rie Marshall. Los Angeles 
mieste M. Marshall turėjo

kliubo pirmininkas J. Hus- norą, iš Naumiesčio m., Tauragės ap 
i * rr, t ' Frejeris Kostas, iš Karališkių km.so, kongresmonas T. J. KiduliJų v„ Sakių ap.

Lane, A. A. Snapkauskas,1 Freudenhamer Albert, iš Obšrutų 
n ti - i • • i km., Vilkaviškio ap.Ui", i asakarnis ir k. I Gapšys Adomas ir Vincas, iš Ly-

Muzikalinę programą iš- Kūmų Šiaulių ap., gyv. Phiiadei-
pildė Kibildienė, Volungas, ph<£imus Jurgis iš Piliuonos.
A. Pieslak, M. Paulukaitis? Gellinaitė Elena, iš Bazilionų, ne- 
ir K. Paminėjimas paliko (Jerdis - Girdauskas Jonas,

mas užtenkamai rinkėjų biznį kariu su D-ru Chas. 
minimai “Tag Day”. Visi;Labanu, 1409 S. Gramarcy

kitur, kur tik yra lietuvių 
Miss Gould sakė, IRRC

yra Amerikos liberalų su-, 
kurta organizacija. Ameri
kos laisvi žmonės visuomet 
yra pasiryžę pagelbėti žmo
nėms, kurie trokšta laisvės. 
Bet tą organizaciją turi pa
remti ir Amerikos lietuviai,

ir visos kas tik galite buki
te birželio 4 susirinkime, o 
kas negalite, tai ateikite

place.
Balandžio 29 d. Marie 

Marshall buvo rasta negy-

gero įspūdžio pas visus da
lyvius. Kor.

HARTFORD, CONN.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama lr “Kdeivia” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.
J

Mirė Murauskienė, pažangi 
moteris. '

Šių metų gegužės 14 d. 
čia mirė Murauskienė, kuri 
turėjo jau apie 70 metų am
žiaus. Buvo tai pažangi mo
teris, ilgametė “Keleivio” 
ir “Naujienų” skaitytoja, 
labai domėjosi visuomeni
niais reikalais ir pasaulio 
įvykiais.

Ilgus metus Murauskai 
turėjo saliuno biznį ir yra 
pasiturintys žmonės.

Liko vyras, Jokūbas Mu
rauskas, vienas sūnūs ir 
trys dukterys. Vaikai visi 
turi jau susikūrę savo šei-' 
mynas ir gyvena netoli tė
vų, išskyrus tik vieną duk
terį, Heleną Brazauskienę,1 

; kuri gyvena Connecticut 
1 valstijoj.
1 Likusiems vyrui ir vai
kams bei anūkams reiškia
me giliausios užuojautos.

Antanas ir Ag. Luckai.

šeštadienį, birželio 14, kaip va ir palaidota gegužės 3 d 
9 iš ryto, į Lietuvių Salę? Taigi jos brolis Urbonas, 
851 Hollins st.. ir iš čia ga- ar kiti giminės, lai atsišau- 
lėsite eiti aukų rinkti tą kia į Kultūros ir Labdaros 
dieną. . Kliubo Komisiją šiuo adre-

Birželio 14 visi pašvęski- su: A. Lužienė. A. Tamuli- 
me dieną aukų rinkimui, nas ir M. J. Aftuck, 2327 
kad sušelpus musų brolius 3rd avė.. Los Angeles, Cal.

Melninkų km., Šakių ap.
Girdauskas - Gerdis Jonas iš Mel

ninkų km., šakių ap.
Griegel Eduard ir vaikai Bruno, 

Otto, VVilhelm ir Šeima, spėjamai 
gyv. Philadelphijoje.

Grigaitis Jonas, gyv. St. Louis ir 
, Grigaitis Justinas, gyv. Kanadoje,Gegužės 25 d. Čia buvo kilę iš Janukiškių km., žvirgždaičių

rodomos lietuviškos filmos, Vaįv*M?Xk£n« - Gudaitytė Pran- 
viena ju rodė: “Kodėl mes ciška ir vaikai Benjaminas, Juozas
bėgome”, apie okupantų TaSaity?ėn sta^e? gyTchicjo’k 
žiaurumus Lietuvoje. Gudauskienė - Serapinaitė Salo

mėja. gyv. Chicagoje.
Gudonis Antanas, iš Kaniūkų km., 

Aluntos vai., Utenos ap., gyv. Broo- 
daUg. BUVO ir kita priezas- Gurklys Jonas, iš Ginočių km..

Pasitaikė didelis lietus, 
todėl žmonių atsilankė ne

tis, kodėl Žmonių atėjo ne- Panemunio v.. Rokiškio ap.
užtenkamai. Mat, baznycio-;ii pai,aisko vai., Ukmergės aP„ jo 
ie ėjo “40 valandų atlai-pmona Ona ir vaikai Antanas, Bro- 
dai , tai bažnytiniai ėjo Jakelaitls Juozas iŠ žymių kaimo.

ir jo

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27. Mass.

Chicagoje.
Miieikienė - Liepaitė Rozalija ir 

jos šeima, gyv. Chicagoje.
Miliunienė Katarina, iš Alytaus.
Milkun (Bervingaitė?) Ona, iš 

Mariampolės apskr.
Mockus Andrius ir Jonas, iš Nau

miesčio parap., Tauragės ap.
Motiejūnienė - Firantaitė Sofija, 

gyv. Brooklyne.
Nekrasovas Jonas, iš Šiluvos v., 

Raseinių ap. .
Neniškis, iš Urlių km.. Rokiškio 

apskr., gyv. Chicagoje.
Nestaauskienė ( ? )-Svotelynė Ma

rė, iš Bajorų km., Vilkaviškio ap., 
gyv. Scranton, Pa.

Niedvaras Juozas, gyv. Chicagoj.
Niedvaras Petras, iš Gustonių 

km., Naujamiesčio v., Panevėčio ap. 
gyv. Chicagoje.

Novoselskienė - Marcinkaitė, gyv. 
Chicagoje.

Orintienė - Aranauskaitė Ona, iš 
Lukšių, šakių ap., ir vaikai Marija 
ir Juozas, gyv. Detroite.

Oželytė Sofija, ištekėjusios pavar
dė nežinoma, iš Šventupiu km., Vy
žuonos v., jos vyras mokytojas.

Pakalniškytė Marytė, ištekėjusios 
pavardė nežinoma, kil. iš Juodupio 
km., Veviržėnų v., Kretingos ap.. ir 
sūnūs Benediktas.

Pareštis Pranas, iš Papilės vai.. 
Šiaulių ap.

Petrauskas Jonas, iš Pasvalio m., 
Biržų ap., gyv. Scranton, Pa., jo 
brolis Albinas yra jau miręs.

Požėiaitė Milė, iš Šiaulių.
Pratash (Antanaitienė) - Bendo- 

riutė Magdalena.
Pribušauskas Boleslovas, iš Ogy- 

nių km., Panevėžio ap.
Pruselaitis Jurgis ar Juozas, iš 

Lankeliškių km., Vilkaviškio apskr.. 
gyv. Union City.

melstis. Be to, paverksią i i^iM v” Vl,kav,!,kl° aP- 
nebuvo užtenkamai išgar-’j Jakubonis Jurgis ir Valrijonas, iš
sinti, todėl daugelis žmonių, %ua^n^-XdoiS« Feliksas ir 
Visai nežinojo, kad Jie bus Janakienė Jadvyga ir josios duktė.
rodomi. Rengėjai turėtų “ j\Xnu°?kaT‘ Adomas, sun. Kazio, 
pasirūpinti savo parengi- iš Panemunės-Kaunas, gyv. Chicagoj

! mne otriau o-ureinti kad Janušaitienė, iš Suvalkų Kalvari- Į mUS genaU garsinu, ^ Kau Agnės ir kiti vaikai,
į Žmonės apie iuos žinotu. Jekeiiavičiutės Kristinos ir Jono,
Ateityje tuo reikėtų pasini- £,

įpinti Parengimą darė vie- Jesas (Bervmgaites) Berta, is
tinis BALF skyrius. _ M*jrX",Ed«r2,. u Ry«o.. utn- 

A. Luckienė. joje, gyv. St. Charles avė., New 
Orleaną, La.

Jokimčius Jonas ir Vincas, iš šau
. n kėnų v.,‘Šiaulių ap. .................. 4. ..Keleivyje naudinga yra Juknvs Stasys, iš Ukmergės, gyv. Jieškomieji ar apie juos žinantieji

daryti Visokius biznio skel- Mjsu^įa^‘ Kazys, sun. Antano, iš "’c^šutate General of PUthaanU 
bimus ir pajieškojimus. Jonavos v., Kauno ap. 41 82nd st., New York 24, N. Y.
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Maikio
Francijos Bėdos francuzų pradeda rimtai 

galvoti, kad be pilietinio 
karo nuo komunistų negali
ma bus atsikratyti. Kai to-

riai. — Red.). Komunistų kios nuotaikos krašte auga. 
Franci io i rakant šias ei-;Partij°s centras ilgą laiką tada yra dirva ir fašizmuilut^^ta^riaTybil SįA’T'Th, 

krizis. Renault automobilių j* f ® PJ
(ir tankų! dirbtuvėse, Bou- k°L& T

(Laiškas iš Francijos)

logne - Billancourt mieste, 
prie pat Paryžiaus vartų,

ryziaus gyventojų ir nuo 
policijos. Komunistai buvo

J. S-s.
Paryžius, 1947, geg. 7 d.

pi .c pau . dab savotiška Vals-sustreikavo 30,000 darbi- . , /,. .
ninku. Streikai nėra mums 
neįprastas dalykas, bet šį 
kaitą Renault streikas kelia 
susirūpinimo. Mat, streikas 
paskelbtas nacionalizuotose 
dirbtuvėse ir jis paskelbtas

tybė valstybėje. O kai viena 
partija turi ginklus ir gali 
daryti savo “tvarką”, tada 
bendra valstybės tvarka 
turi būti visai ištyžusi. Ji to
ki ir yra. Francija gyvena 
ištižusios “kerenščinos” lai-

—Au du du, Maike!
—Aš vis negaliu tavęs, 

tėve, atpratinti nuo žargo- 
niškos kalbos.

—Kad aš, vaike, čigoniš
kai ir nekalbu.

—Tėvas kalbi ne čigoniš
kai, bet žargoniškai.

—O kas tai do per šnek
ta, Maike?

—Žargonu vadinasi kelių 
kalbų mišinys, tėve, ypač 
iškraipytų žodžių mišinys.

—Tu, Maike, vis jieškai 
prie manęs pričynių. vis
trinti triizGi Rrt troflol PSm IVIIAVTVJI. JL-rvz V

vęs nekritikuoju?
—Tėvas negali manęs 

kritikuoti, nes aš visuomet 
stengiuos kalbėti gerai.

—Na jau nesikvolyk per
daug. Maike. Tu kartais nu
kalbi durniau da ir už ma
ne. Ot, paimkim kad ir tą 
Lietuvos galbėjimo biznį. 
Tu sakai, kad Lietuvą išva
duos patys žmonės, tik rei
kia pinigų.

—Ar tėvas su tuo nesu
tinki?

—Nausa!
—Tai reiškia, tėvas pri

tari bolševikams.
—Ju rong. Maike. Aš 

bolševikams nepritariu. Ale 
aš nepritariu ir jums. cici- 
listams, kurie sako. kad 
žmonės gali patys išsigel
bėti.

—Tai kas juos išgelbėk?
—Juos gali išgelbėti tak

tai . maldos. Jes, Maike, 
šventos mišios ir geras len
ciūgas, tai geriausis Lietu
vai ratunkas.

—Apie kokį “lenciūgą” 
tėvas čia kalbi?

—.Jeigu nori žinoti, Mai
ke. tai perskaitvk švento 
Juozapo gazietą. Tenai iuo- 
du ant balto pasakvta. kad 
Lietuvą reikia gelbėti mi- 
šiomis su lenciūgu. Tik pa
skaityk, o pamatysi. Ta 
vieta net storesnėm litarom 
išdrukavota. Sako. politi
kieriai neišgelbės Lietuvos! 
Žemiška svla nieko nepa
darys. Reikabngas panelėm 
švenčiausios užtarimas. rei
kalingas šventu mi’ių I~n- 
ciug3s! Tai vot. kas reika
linga.

—Šitaip, tėve. gali kal
bėt tiktai tamsi davatka. 
Apsišvietęs žmogus žino, 
kad maldomis Rusijos dik
tatoriaus nepaveiksi. Ir 
žino, kad jokių “lenciū
gų” Lietuvai nereikia, tėve, 
nes “lenciūgas” visuomet 
reiškia vergiją ir nelaisve. 
Lietuvių tauta nori būt lais
va. Ji nori turėti savo kul
tūrą, gryną savo kalbą, ir 
taip toliau.

—Na jau tik tu, Maike. 
perdaug nekalbėk, kad lie

žuvis nenulūžtų nuo tos 
grynos kalbos. Žinau aš tą 
jūsų, atsiprašant, gryną 
kalbą. Nesenai gavau gro- 
matą iš Vokietijos nuo vie
no studento, ką Lietuvos 
universitete mokinos. Sako, 
pabėgęs nuo kokių ten oku
pantų, kurie užpuolė Lietu
vą, iššaudė jo tėvo bekonus, 
o jurkšyrus išvarė į Rusiją.

prieš vyriausybės aišku nu- j?a
sistatymą “stabilizuoti kai-, ^an<.ijos valdžia kar. 
nas ir uždarbius. Tasstrei- ; j į kad FPranci. 
kas įdomus ir tuo. kad ko- . . turj d,_
munistų partija pasisakė uz į Jį ginklų ^„.jgįį^ 
streiką, nors komunistų Daugiaus^į Slaptų ginklų 
partijos min.ster.ai (bend- sandeėli tul, koPa'niftai £ 
rai su visais kitais ministe- valdžiaMnesllgeba ar nedrįs.
riais) patys nubalsavo sta- - pak.5tyti ir ginklus
bilizuoti kainas ir uždai- į^u f buį inkt
bius. (Streikas baigėsi, o j=i;„ *.„ • •„, - . ... • • dėlių tun n dešinieji zmo-
n:Ta^i,P-^.r ! 'nfe ir * « P°,iciia -

Du metai po išsilaisvini
mo Francija vis dar gyvena 
trukumų ir netikrumo die
nas. Trūksta visako, ypač 
maisto. Tiesa, juodajame 
turguje, už didelius pini
gus, yra visako. Bet eilinis 
žmogus, kurs neturi didelių 
pinigų, kenčia visokius tru
kumus . Ypač kenčia did
miesčių paprastieji žmonės.
Trukumai privertė valdžią 
sumažinti duonos porciją, 
dabar į dieną begausime 
250 gramų vietoje seniau 
gaunamų 300 gramų. Kai 
trūksta riebalų ir kitokio 
maisto, duonos porcijos su
mažinimas yra skaudus da
lykas.

sugeba ginklų atimti.
Ilgą laiką Francijoj atro

dė, kad tikrasis to krašto 
šeimininkas yra Sovietų 
ambasada. Ginkluoti rusų
čekistai važinėdavosi pojconn
Franci ją ir gaudydavo viso
kius žmones. Francuzų jie 
neliesdavo, bet Francijos 
valdžia leido jiems laisvai

Nuėjau pas zakristijoną ir j per metus vokiečiai ne
sakau. ai tu gali įsvirozyt,! gailestingai melžė Francija 
kas yra okupantai, bekonai; ir išmelžė j «sausai” Kai 
ir jurksyr'"’ T’~

Atvyko 18 Lietuvių 
iš Europos

Gegužės 22 d. laivu Ernie 
Pyle atvyko iš Vokietijos 
dešimts lietuvių, kurių šeši 
J. A. V. piliečiai ii- keturi 
su imigracinėmis vizomis.

Atvykusieji išvažinėjo 
pas gimines:

Albina Bilaitienė, J.A.V. 
pilietė su dukrom Eleonora 
ir Vida apsistojo pas brolį 
Walter Plikaitį, Harrison, 
N. J.

Dr. Alfonsas Kalvaitis su 
žmona Marija ir sunum Al
gimantu buvo apsistoję pas 
gimines New Yorko apylin
kėje, o vėliau vyksta pas 
brolį J. Kalvaiti, Hemphill, 
W. Va.

Florence Zapkuvienė, J. 
A. V. pilietė, su sunum Kęs
tučiu, apsistojo Torrington,

Liucija Tarvydienė, J. A. 
V. pilietė, apsistojo pas dė
dę P. Satkų, Cicero, III.

Ida Vaičiūnienė laikinai
gaudyti rusus, ukrainiečius, sustojo New Yorke 
lietuvius, latvius, gruzinus,1 
gudus ir kitų tautybių žmo-1 Gegužės 19 d, Drotning- 
nes, kurie nenorėjo grižti*“0^111 laivu is Švedijos atvv- 
po rusų “globa”. Valstybė,) daktarai Petras ir
kuri leidžia po savo terito-!^^na Kazlauskai su sunum

GRAIKŲ KARALIUS SVEČIUOJASI

Amerikos karo laivai dabar dažnai lankosi Graikijoj
ir Turkijoj. Čia matyti, kaip Graikijos naujas kara
lius Povilas lankosi Amerikos karo didlaivyje 
“U. S. S. Providence”.

MARGUMYNAI
Padidina Geležies Iidir- tinėjimų, Oak Ridge moks- 

bimą t lininkai sako. atominės
Gropio (keto ar čuguno) energijos praktiškas naudo- 

_ gamyba Amerikoje padidės jimas taikos reikalams , jau
riją maujoti svetimiems ka-iJuozu apsistojo pas brolį io nuošimčių dėka vienam yra išspręstas. Lraniumo
reiviams, vargu yra nepri- - ---- t t atnmns aabma nnverst,
klausoma valstybė. Franci-

u;aStiko,\iert.aTsj1M^.;"7. .7“77

ras, ar tie tirai jau išsikrau-j 
stė iš Francijos.

francijoj nėra seiminin
ko todėl, kad valdžioje sė
di labai priešingos partijos.
Komunistai turi didelę įta
ką darbininkų sindikatuo
se ir per sindikatus gali sū

Waterbury, Conn." išradimui, kurį padarė A.Į atomus jau galima priversti
Ernie P vie laivu atvvku-D- Uttle' Inc- tyrinėjimo sproginėti dalimis, o ne iš 

siu! be giminių “r drauffl' laboratorija Cambridge,' karto, kaip ta. yra atorni-
' J_  _ _ -r • i z-^ MocC

L G K. rijos sudaro būdą iš to pa- n*3?11*35- . .
ties kiekio geležies rudų) Oak Ridge mokslininkai 

omminii 20 nnnš- daugiau nepranašauja, bet praneša.c^<***«*aw* v i- _iu u - - 1 • i »

’Jia!. Jis &ako, be.vokiečiai buvo išvyti, Fran

cis. nipka nenadarv-1 _n_ i_____  i_k_:• , T k'”, . "~I t * 'ci;a ouvo paimta iaoai irusi, ba moksliškai parašyta.. biednėjusĮ. Rodėsi, kad 
Taigi įsgeiem visą pantę vįenintelis būdas “atsista- 
dzines. ir vistiek nieko ne-jtvtr, vra imtis darbo ir 

h.eh]°7a^| dirbti visomis išgalėmis per
se II per BlIlUlItatUS gan »U- --------------- * luina «v Iini.v.i.į t,*” , . . , . —

naraližiuoti visą kraštą. Jei srinirfią prisiųsti Maikio Tėvui pio. Dėka naujam išradi- lKinKyu \ Karo laivų vary
_ . ... ................. . komunistai butu prieš vai- ant batV- gavau ir nenorėčiau mui Amerika galės paga-'m3- Hkimasi ir orlaivius

ne tokias kai ves. ką daug neSraiį išsikasti iš visokių džia, tai valdžia negalėtu su Juo persiskirti per 33 metus minti 77 milionus tonų gro- varyti su atomų energija, 
pieno duoda. Okupantai,; trukumų. Pradžioje buvo visai valdyti. Todėl komu-! draugnvęs. “Keleivis” yra ma- pio ir suvartos mažiau ang- Nemaža galvosūkio mok- 
sako, tai gali būt bile bim- SUJ-rę keįiaj nebuvo vago- nistai buvo kviečiami į vai- no mylimiausias svečias. 1 lių, negu iki šiol. Išradėjai shnmkams sudaro apskai-

snansn--- ----

dąs, ką užponavoja tavo nu jr garvežiu, nebuvo alie- 
namus. Na, sakau, tai jau 
ne prieš gera.

-Žmonių kalba.

’aus automobiliams varyti. 
Dabar trūksta anglies ir ža- 

tėve, liavų. Trūksta dirbtuvėse
nuolat auga ir turtėja. Atsi-1 moderniškų mašinų. Mies- 
randa gyvenime naujų dai-1 tuose trokšta butų, atstaty
ktų, tai reikia gi surasti 
tiems daiktams ir tinkamus 
pavadinimus.

—Kam čia svietą bala- 
mutvt, vaike? Kiaulė nėra 
naujas išradimas. Aš esu 
matęs kiaulių Lietuvoje ir 
Chicagos stok jarduose. Te
nai atveža visokių. Kita 
tain dailiai nusipenėjusi, 
kad net miela žiūrėti, kaip 
koks saliunčikas, ale vistiek 
vadinasi kiaulė. Taigi čia 
išeina tokia rokunda, Mai
ke, kad kiaulės negalima 
bekonu vadinti.

—Aš sutinku, tėve. kad 
tai nelabai vydęs pavadini
mas. Bet Lietuvoje buvo 
pradėta jas taip vadinti dėl 
to, kad daug ju buvo par
duodama Anglijon, kur iš 
jų darydavo bekoną.

—Orrait, Maike, bet iš 
kiaulės padaromas ne vie
nas tik bekonas. Iš jos išei
na ir šolderiai, ir palengvi
nai. ir kilbasai, ir kitokia 
Dievo dovana. Tai kodėl 
kįaulių niekas nevadina 
kilbasais?

—Aš dėl to nesiginčysiu,

džią ir mielu noru į ją ėjo. 
Bet komunistai valdžioje, 
tai reiškia, kad kirminas 
sėdi pačiame obuolio vidu
ryje ir graužia jo širdį. 
Šiandien mažai bėra tokių 
nerrotingų žmonių, kurie 
nežino, kad komunistai yra 
Rusijos agentai. O kuomet 
Rusijos agentai sėdi Fran
ci ios valdžioje, tai ta val
džia yra laikoma ant Mask
vos pavadžio. Kiek Maskva 
nori, tiek ji tai valdžiai lei
džia “savistoviai” veikti, 
lei Maskva užsirūstina, ko
munistai tuoj pradeda kelti 
?avo “revendications” ir 
valdžia turi klauptis prieš 
Maskvą ir atsiprašinėti...

Komunistai Francijoj yra. 
kaip kaulas gerklėje. Jų ne
galima nei nuryti, nei iš-

mas sugriautų namų eina 
labai lėtai. Tas viskas truk
do gamybą, o be gamybos 
trukumai yra neišvengia
mi.

Ne kaip pasižymėjo ga 
mybos fronte ir darbinin
kai. Prie vokiečių buvo pa 
triotiškas dalykas dirbt 
“po valiai.” Dabar vokie 
čių nebėra, bet dirbame ii 
dabar tiktai po valiai. Dar 
bininkų sindikatai (profe 
sinės sąjungos ar unijos) 
labai daug kalba apie “re
vendications” (reikalavi
mus), bet labai mažai te
kalba apie reikalą padidin . . .. . . ,.
ti gamvba. O iei nėra paga- sPiauD- Be jų, sako, negali 

’ ma valdyti, o valdymas suminama produktų, tai su 
“reikalavimais” jų nepa
dirbsi. O be produktų tru
kumai yra neišvengiamas 
dalykas. Prieš trukumus 
sindikatai, daugumoje ve
dami komunistu, bando ko
voti iškeltomis kumštimis ir 
gražiai skambančiais reika
lavimais, bet tas nič nieko 
negelbsti...

Nuvargintam kraštui rei
kia daug dirbti ir reikia tu 
rėti gerą tvarkinga šeimi

tėve, nes musu pasiuly be-i n:nLkt.Bet dl,rktl.n.leka? Pe 
veik nieko nėra tobuloj Pa- ?elm'™k?
vyzdžiui, tėvas sakai, kad tal t;kra, n.ela'me- ..K?rteiį 
Lietuvą galima išvaduoti atr°rt?'.kaf! Fl,ancl'a v,fa 
mišiomis. Ar gi tai ne juo- !’.e‘ar.1 femtminko. Tuo. 
kinga9 išsilaisvinimo Paryžiaus

gatvėmis slankiojo nea š- 
—-Na. jeigu tu nenori su kųs ginkluoti tipai, kurie 

manim sprečytis dėl beko- sakėsi esą “rėsistance” 
nų, tai dėl mišių aš irgi ne- (priešinimosi) kareiviai.

jais yra ne valdymas, bet 
tupčiojimas vietoje ir lank
stymasis prieš Maskvą.

Francijos komunistų par
tija yra išpurpusi, kaip pū
vantis arbuzaas. Bet jei 
Francijos ūkis atsistatytų, 
jei žmonės butų sotus ir ne
bebūtų juodojo turgaus 
grobišių, komunistų partija 
sušliuktų. kaip perdurtas 
balionas. Todėl komunistai 
nenori, kad Francija atsi
statytų, kad trukumai butų

nau, __  ________
Sltaitvtnni Rakai gropio"'".'.- tei"gamyba?su-: jog po dvejųįsu, puse metų 
OKiUiyiOjų Daisai ;vartojama 12 nuoš. mažiai!: pradės veikti pirmos atomi-

______ kietųjų anglių. Į nes elektros gamyklos. Ka-
Gerbiamieji, Amerika per metus paga- laivynas jau daro ban-
šiuomi pranešu, jogei para- mina 70 milionų tonų gro- dymus . atominę energiją

Todėl čionai įdedu penkinę, sako, kad jų išradimas pa- ęiavimas, ai naujos energi- 
kurią paskirtu sekančiai: už didina gropio gamybą 20 J^s pakinkymas į darbą bus 
“Keleivį” $3, už Staliną arba nuoš., bet jie mano, kad pigesnis, kaip dabar yarto- 
Kaukazo Razbaininką—25c. ir tiktai pusė gi'opio liejyklų jamieji energijos šaltiniai 
$1.75 skiriu “Keleivio” namo krašte galės tuoj pat jų iš- anglis, nafta, ga-
Fondui. radimą pritaikinti, todėl zas). Tikslių apskaičiavimu
Su širdingais linkėjimais j gropio gamyba dėl jų išra- u31" nėra. Jei atominės 

V. Stošius. dimo padidės tiktai 10 nuo-; energijos vartojimas butų 
Detroit, Mich. i šimčių. Bet ir toks padidi-; Per brangus, tai tas sulai- 

-------- ’ nimas gropio gamybos duos’^ys kurmm laikui atominių
Gerbiamas Keleivi, kraštui per metus tiek gele-Į®irbtuvių kūrimą.
Prisiunčiu tris dolerius Mai- žies, kiek reikia suvartoti | 7 .„

kio Tėvui, kad jis ir toliau ke- 14 milionų karų padirbimui! Principai
liautų ant mano ūkės. o 5 do
lerius įdedu dėl Lietuvos naš
laičių fondo.

Su tikra pagarba
Juozas Matulionis. 
Flemington, N. J.

Didžiai gerbiamas redakto
riau.

Už praeitus metus, už ištiki
mą siuntinėjimą man “Kelei
vio”, kurs manęs neapleido 
tremtinės varge, čia šiame laiš
ke siunčiu tris dolerius, o už 
šiuos metus prisiųsiu kiek vė
liau. Tik prašau siųsti laikraštį 
be pertraukos. “Keleivis” ne
apleido manęs varge ir aš nuo 
jo neatsisakysiu. Kada dar ge
riau pasilsėsiu ir susitvarkysiu 
naujose gyvenimo sąlygose, tai 
už laikraščio draugia kurną 
ir lankymą manęs tremtinės, 
pasistengsiu atsilyginti straip
sneliais...

Dabar jau apsipratau Ameri
koj ir kas kartas vis labiau at-

arba pastatymui 200 dide
lių karo laivų.

Naujas gropio liejimo 
būdas jau yra išbandytas ir 
iau vartojamas dveiose di
delėse liejyklose. Išradėjai 
plačiau nepasakoja, kai}) 
jų išradimas buvo padary
tas, jie tik sako, kad nau
jas būdas yra naudojimas 
suspausto oro gropio tirp
dymui. Suspausto oro gali
ma daugiau įleisti į degan
čias kietąsias anglis ir ga- . . 
Įima tuo budu gauti karš
tesne ugnį, kuri geriau iš
tirpdo geležį iš rudų.

Mississippi valstijos de
mokratų partija paskelbė 
savo “principus” apie balta
veidžių viršenybę toje šau
tų valstijoj. Jie reikalauja 
iš savo šalininkų pasisaky
ti: 1) Prieš įsteigimą komi
sijos kovai prieš diskrimi
naciją; 2) prieš panaikini
mą pagalvės mokesčio; 3) 
prieš išleidimą federalinio 
įstatymo kovai prieš linčia- 
vimus.

Tų “principų” išpažinto
jai nori, kad juodveidžiai 
Mississippi gyventojai ne
turėtų lygių teisių su balta
veidžiais.

“Atomų Amžius” Jau Čia
Jau greit du metai, kaip 

atominė bomba ne tik nu
šlavė Hirosimos miestą Ja
ponijoj, bet ir supurtė visą 
pasaulį. Nauja jėga, naujas 
energijos šaltinis buvo at
rastas.

Tuoj po atominės bom-

SENATORIAMS PER 
KARSTA POSĖDŽIAUTI

Amerikos senate yra 96 
senatoriai, bet posėdžiuose 
dalyvauja tiktai maža da
lis. Praeitą sąvaitę senatas 

lačiai tarėsi, ką daryti, 
ad senatoriai daugiau lan-

bos pasirodvmo prasidėjo kytųsi į posėdžius. Tuo 
visokie spėlioiimai, kaip i klausimu kalbėjo 3 senato- 
atominė energija bus pa- ! riai, Tydings, O’Mahoney 
kinkyta į taikos darbą, ir White. Jiems kalbant po- 
Spėlioiimų ir pranašimų sėdyje buvo 22 senatoriai, 
buvo devynios galybės. Kol Kada nesilankymo klausi-

pašalinti, kad krašte butų!«aun» jėgas, bet moraliai 
tvarka ir šioks toks susi-,dar Jaučiuosi išvargus. Per 
klausymas. Kai toki parti- praeitus septynius metus buvo 
ja sėdi valdžioje, ji, aišku,' dienų be pastogės ir naktų be 
trukdo ii’ gamybą, ir tvar- nakvynės. Naktimis šėlo. kaip 
ką, ir krašto atstatymą. pragaro audros, bombardavi-

Vistiek kaip pasibaigs mai’ ta’P i°£ ir auva išvarytas' pranašai pranašavo, Oak mas buvo apsvarstytas po- 
valdžios krizė. Francija dar nekeliautų. Paskui gyvenau be Ringe, Tennessee valstijoj, sėdyje paliko tiktai 9 sena- 
ilgą laiką turės visokių bė- tėvynės! atominės dirbtuvės pradėjo toriai ir jų skaičiuje nebu-

sisprecysiu. Sutiksiu^ kad bet kaltais jie man atrodė dų. Jei komunistai ir neįeis Dar kartą ačiū. Jus gerbianti plačius tvrinėjimus su nau- vo nė vieno iš tų. kurie kal
ant šio svieto nieko nėra ne kas kitas, kaip ginkluoti į valdžią, jie vistiek trukdvs K. Rudminaitė. jai surasta energija. tino kitus senatorius dėl
rait. komunistų apašai (gangste- krašto atstatymą. Daugelis Chicago, III. Dabar, po dvejų metų ty- nesilankymo į posėdžius...
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Austrijos Belaisviai Korėjos Viltys
Rusija skelbia, kad ji Korėjos sostinėj prasidė-1 

visai nebeturi pas save aus- jo rusų ir amerikiečių dery- 
trų belaisvių, bet Austrijos bos dėl suvienijimo visos, 
vyriausybė sako, kad dar Korėjos ir dėl sudarymo} 
114,000 austrų randasi ne- Korėjos vyriausybės. Kore-i 
laisvėje Rusijoje. Išeina, jos gyventojai tikisi, kad! 
kad 114,000 žmonių kur tai okupantai susikalbės ir leis 
dingo. Vokietija irgi sako, jiems gyventi nepriklauso- 
kad Rusija “paslėpė” daug mai. Bet dar nėra žinių, 
vokiečių belaisvių. kaip derybos sekasi.

Neramumai Francijoj Belgija Suskils
Daugelyje Francijos mie- Trys milionai francuziš-1 

stų kilo neramumai dėl ięaj kalbančių belgų, vadi-’ 
maisto trukumo. Lione, Di- namų valonų, reikalauja, 
jone ir kituose miestuose kad Belgija butų pertvar- 
zmomų minios išdaužė pre- kyta federacijos pagrindu 
kių sandėlius ir maištavo įg dviejų dalių. Jei to nebu-
prieš valdžią dėl neprista- 
tymo užtenkamai maisto. Iš 
valdžios pavaryti komunis

tų padaryta, valonai nori 
atsiskirti nuo Belgijos ir 
dėtis prie Francijos, su ku

tai ragina žmones demonst- rja juos jungia bendra kul-

KELEIVIS, SO. BOSTON

GROMYKO KALBA APIE PALESTINĄ

ruoti.
Kinija Protestuoja

Kinijos parlamente at
stovas Dr. Pan Chow-Ying 
iškėlė reikalavimą, kad Ki
nija nutrauktų diplomati
nius santykius su Rusija. 
Sako, rasai išplėšė Man- 
džuriją, žiauriai elgėsi su 
kinų moterimis ir įžeidė Ki
niją Maskvos konferenci
joje- _____

Anglijos Maineriai
Nuo gegužės 1 d. Angli

jos maineriai dirba tiktai 
5 dienas per sąvaitę. Pirmų 
sąvaičių produkcija paro
dė, kad iškasamų anglių 
kiekis nėra sumažėjęs dėl 
darbo sąvaitės sutrumpini
mo. Praeitą sąvaitę Angli
joj buvo iškasta 4,065,800 
tonų anglių, arba tiek pat, 
kiek ir dirbant 6 dienas.

turą, kalba ir istorija.

Jugoslavija Kalta
Jungtinių Tautų komisi

ja, kuri tyrinėjo Graikijos 
pasienių neramumus, priė
mė tarimą, kuriame kaltina 
Jugoslaviją už kišimąsi į 
Graikijos vidaus reikalus. 
Tito valdžia siuntė į Grai
kiją ginkluotas bandas kel
ti Graikijoj neramumus.

Pagavo Nacių Vadą.
Amerikiečiai Bavarijoje 

suėmė žinomo budelio Ges
tapo viršininko Himmlerio 
pagelbininką, generolą Erik 
Neumaną, kurs pagarsėjo 
begaliniais žiaurumais Bel-

Sovietų Rusijos atstovas Jung. Tautų seime kalba po
sėdyje apie Palestiną; Rusijos politika Palestinos 
klausime yra demagogiška ir miglota. Rusai “remia” 
žydus, bet neatsisako ir arabus paremti, jei tas gali 
sudaryti sunkumų Anglijai. Sovietų Rusijoj žydų sio
nizmas yra griežtai draudžiamas ir persekiojamas, 
bet už Rusijos ribų Gromyko “irgi sionistas”.

Laiškai i s Vokietijos

PARSIDUODAlor sako, kad per karą jis 
musų valdžios buvo verste

--------  verčiamas varyti prorusiš-
Ką Žmonės Kalba ką propagandą. “Izviestija”

Anądien du senyvi lietu- dėlto ant jo pyksta, sako, 
viai susitiko ir kalbasi apie kad jis parsidavė tiems,
Maskvos konferenciją. kurie nekenčia Rusijos.

—Ar tu girdėjai — klau- -----------------------------------
šia vienas — Henri Volasas
tol sakė kalbas Eurojoj, ______
kol geneiolaS Maišalas bu- paješkau Augusto ir Kristupo Ky 
VO Maskvoje. O kaip tik nų kilusių iš Kesgalų kaimo, Kidu- 
TVf-jr«nlnQ miarižo iš Mask- val-> saki’* aPskr- Jie P*“*8 ar.Maišalas SUgl o k Mas kas aple juo? ži maloniai prašo- Ti kurie kenčia nuo SENŲ AT. 
VOS, tuoj pat SUglĮZO 11 Vo- mi parašyti šiuo adresu: (23) ’

- - * • - 1 Jurgis Ramonas
538 Orchard st., Peely, Pa.

Kas Mums Rašoma

PAJIESKOJIMA1

Daug rašomų (portable) ma
šinėlių. vartotų ir nevartotų.

J. Z. Pociūnas (43)
4325 S. W. 13th st.,

Miami si, Fla.

NUO UŽSISENĖJUS1Ų. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji« 
Į 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
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-

lasas. Ką tu sakai apie tai'
—Ką čia sakysi, — atsi

liepė antrasis—juk jis dėl- Paieškome Šeštakausko (pirmo 
to ir važiavo j Europą parė-
kauti prieš Amerikos vai- gyvena Chicagoje. Ir Onos Šiugždi-

, j ąt Ain m i raitės tėvo Siugždžio, kilusio iš A. mą ir galės
C1Z1H, KdC i 1h v O GJO inl- Panemunės valsčiaus, Patamulšelio ( tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžiu
nisteriu konfcrenciia. Kaip kaimo (prie Raželių dvaro), Ameri- nudegimų. Jos taipgi pašalina nie-
tik ta Vnnfprpneiia naribai- k°JC ^au 40 ,rnetų’ Sių-asme”ų S,,nl' iėjimą ligos vadinamos PSORIASIS.tlK ta Komeiencija pasioai- nių ar pažįstamų prašome duoti zi- Taipgi pašalina perštėjimą ligos
gė, tai iam nebeliko ko ir P;aa’i-ot?„„„adre:5U' Z™svarbių žinių iš Europos. 

M. L. Baichunas,
(23)rėkauti Europoje. Čia vis

kas aišku, kaip ant delno... 10334 Aurora st., Detroit 4, Mich.
A L. ------------------------------------------_T . , ~ * Ona Mežeiaitis paieško brolio Leo-HartfOrCl, Conn. pott ir dėdės Gustav Langas ar 

Lang, kilę iš Gavaltavos kaimo, Ma
riampolės aps., seniau gyveno Broo- 
klyn, N. Y. Jie patys ar kas apie 
juos žino maloniai prašomi atsiliep-

Kas Yra Postas
Senai norėjau rašyti Mai- {^šiuo adr^u: n,a‘ pras°mi a ® 

kio Tėvui laišką ir klausti, 
kas per sutvėrimas yra poe
tas? Al užtenka, pasizbit- Pajieškau Jono Gudelio iš Čeka- 
kioti” SU kokiomis nors ei- nių kaimo, Debikių valsčiaus, Ute- 
lėmis ir paskui gali jau visą

84-10
Ona Mežeiaitis,

94th st., VVoodhaven, N. Y.

amžių nešiotis su 
vardu, kaip katinas su pūs
le? Mano vienas kaimynas 
kadaise parašė tokias “ei
les”:M

POetO man žinią šiuo adresu:
Fco. Zabuliones, Casa 402, P. 13, 

V. Obrera y P. F. K 3,
Comodoro Rivadavia,

Chubut Rep. Argentina.

Pajieškau savo brolio Juozo Ben- 
Karvei apelsinu duosiu dzevlfjaus> k.i,usio, *? sonauči© kai-r mo, Mkialiskio valsčiaus, Marianipo-

T?qotik i i Z*i n n ” apskrities. Amerikon išvyko apienagus 1SDUC1UOS1U... 1912 metus ir apsigyveno apie Wor-
Ir nUO to laiko J} VISI va- testerį, Mass. Paskui ilgai dirbo an

glių kasyklose. Prašau jo paties ar 
j dina “poetu”. Jis ir pats jį pažįstančių^ atsiliepti šiuo adr®8^:

Altą., Canada.

“Sunku Aprašyti” “Su Ištiestomis Rankomis”
“Keleivio” skaitytojas “Keleivio” skaitytojas 

drg. H. J. Bubelis iš Brook- draugas B. Simonavičius iš 
lyno mums prisiuntė savo Providence, R. I. mums pri- 
giminaitės laišką iš Vokie- siuntė savo draugo laišką iš
tijos. Laiške tarp kitko Vokietijos. Laiške tarp kit-Į sakosi esąs tikriausias poe- J 
rašo: ~ ko rašo: Į tas. Kaip manai, Tėve, ar

Mielas dėde, rasote, kad, A/r. ,_ t______________ J užtenka pabučiuoti karvei į Antanas Jaudžemis, kilęs iš Sab-* - — - 1 — .. nt.«« 1. M - MA ■ . A 1 vgijoj ir Olandijoj. Jis du Jums įdomu mano atsiradi-' 
metus slapstėsi ir dirbo far- ' ok*^°įe- P Šiandien gavau
Sis P PaP darbl^metyPSTai dienotą, sun- ką. Jums gal net sunku įti-

Mielas tautieti, brangus . - , i- įauskų Kaimo, akimį ragą ii po to gali jau \adin- (jrgUiė Jaudžemiene, po tėvais Če
iusu laiš- tis “p°etu”? . ..,usų uis Rašau Tėvui nes aš gir

lauskų kaimo, Akmenės, ir žmona
pulytė, kilusi iš Kuogiškių kaimo, 
Papilės, abudu norėtų žinoti, ar nėra 
jų giminių, draugų bei pažįstamų, 

dėjau, kad ir Tėvas kartais atsidūrusių tarp tremtinių ar pabė
u molm Totam tokio si muši

vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
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 SI.25 ir $.3.50.
Siųskit Money Order į 

LEGULO. Dept. 2,
4847 W. 14th Street,

CICERO 50, ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th St, Cicero 50, DL

M. ŽUKAICIO KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ SANDĖLIS

335 Dean Park, Spencerport, N. Y.

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudos, 
gražiais celuloido apdarais .. $1.(5 
. .Vainikėlis, maža maldų knyge
lį ................................................ t-'»c

Kantičkos, šv. giesmių knyga 2.50
Aficiero aukšti.. klausimai, o ka

reivio mandagus atsakymai, maisas 
juokų ............................................. lac

Kaktas į laimingesnį gyvenimą 1.00
Pekla, kur ji yra ir kam reikalin

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

su apie 20 paveikslų ............. 00c

Užpuolė Žiogai , . , .
Oregono valstijoj prie krauju persisunkusi

i anraŠvtiT iptu kėti, kaip kiekvienas jūsų uc_JalG 11 ACV.^ gėlių? Jdgu tokie "pastebėtų šį musų ^etaias Kapitonas, 3-jų tomų 1.75. ku ir aprašyti... Visa Lietu- > e -^mėgsti eiles pereti. todėl paji«k?jim,. „..Mitam .uiiijeti K.,e duktė g,.en«. eu-tyn,,i - r i- *** i i • • laiškas; vra lpi:kiama<s eiles pcicn, cuucį pajieškojimą,vos žemele yra kankinių lalSKas yra laukiamas, čia turgtume: žinoti kas yra šiuo adresu:'tremtyje gyvenant balsas luie?u vl jia Anta
iš pasaulio, iš musų mielųVengrijos Bėdos

Taikos sutartis su \ eng-j Ordnance miesto pasirodė Aš pati savo akimis ma- (tautiečiu iš užjūrio vra su
rija yra sudaryta. Bet rusai Į milionai žiogų, kurie “12 čiau prie Telšių _ miesto, i tinkami ‘ su ištiestomis ran- 
pareikalavo, kad vengrai mylių frontu” slenka pir- Rainių miškelyje 73 vyrus komis ir su• atvira širdimi, 
jiems duotų virš taikos su- m.vn ir pakeliui naikina au- baisiai nukankintus, ju tar- jur mes čia' kaip ir atskirti 
tartyje numatytų reparaci- galus. Žiogus naikina pul- pe buvo Bubelis iš Aisė- ” ”
jų dar už 200 milionų dole- kai žuvėdrų, būriai farme- džių (iš musų giminės),
rių visokių turtų. Jei rusai;rių ir valdžios pasiųsti žmo- smulkaus ūkininko sūnūs. ............. ... . .......... ..... .......
neatsisakys nuo tų reikalą- nės, kurie degina, svilina ir Jo pažinti negalėjo. Buvo apie savo šeimų narius ten 
vimų. Vengrija atsidurs di- kitaip terioja tuos neprašy- kokia tai masė. Namiškiai likusius

nuo pasaulio. Mums į mie
ląją tėvynę vartai užkelti, 
iš ten mes net neturim žinių

poetas.
S. J. Dudlauskas,

Chicago, III.

SAKO, ROBERT TAY- 
LOR “PARSIDAVĖ”

dėlėj ekonominėj bėdoj. tus svečius. pažino ji tik iš rūbų. Vie- 
! niems buvo galvos odos nu- Dabartinis stovyklų gy-

Si luptos su plaukais, kitiems venimas įkyrėjo iki kaulo, 
1 buvo numautos “pirštinės”,«todėl _ kiekvienas laiškas, 
tai reiškia nuluptos ranku kiekvienas jūsų žodis, tei- 

1 odos su visais nagais, iš-* kia mums ištvermės. Žinom 
Į Nesenai čia lankėsi bol-Įtraukti liežuviai, išbadytos mes, puikiai, broliai lietu- 
I ševikų klebonas Praseika. i akys, nupiaustyti lyties or-' vĮab jūsų geras norus ir kil- 

Prakalbos BALF Naudai ’ Jis norėjo mus “apšviesti” i ganai ir kitaip baisiai nu- mus darbus, atliktus dėl 
Gegužės 18 d. čia buvo'ir pamokyti, kad reikia my-, kankinti. Tai buvo rasta ne,musy tremtinių 11 musų te- 

sušauktas viešas susirinki-i lėti Staliną ir jo kruviną vien Telšiuose, Kretingoje, vynės gerovei. Mes čia esa
mas, kuriame buvo kalbėta-: saulę. Bet jam bekalbant'tokiu kankiniu buvo ir ki- me bejėgiai jums uz viską

Ko resp ond encij o
HAVERHILL, MASS

si apie šelpimą lietuvių 
tremtinių ir pabėgėlių. Pir
mininkavo drg. Matonis.
Susirinkime Svirskis pade
klamavo eiles “Judošiaus 
Grašis” apie lietuviškus 
bolševikus, o Mrs. Kazlaus
kienė gražiai padainavo ir 
padeklamavo.

Kalbėjo iš Bostono inži
nierius Vasys, nesenai A- 
merikon atvykęs apsigv-Įvyks svarbios prakalbos 
venti. Jis nušvietė lietuvių, Lietuvos klausimu. Kalbės 
tremtinių padėtį Europoje.1 B. Budginas, nesenai atvy- 
nurodė jų gyvenimo sunku- kęs iš Vokietijos tremtinių 
mus ir aiškino bendrą pa-Į stovyklos, kuriam teko per- 
dėtį. ! gyventi abidvi okupacijas

Renkant aukas buvo su- ir kuris buvo nuteistas ir 
kelta $45. Musų kolonija laikomas vienoje iš baisiau- 
jau yra stipriai prisidėjusi šių Vokietijos stovyklų. Jis 
prie Lietuvos vadavimo rei-idabar gyvena Suvienytose 
kalo. Nesenai iš musų ma-'Amerikos Valstijose, 
žos kolonijos buvo pasiustai Mes tikimės išgirsti tei- 
Amerikos Lietuvių Tarybai. singas kančias musų tėvy- 
$2,075 aukų. Musų kliubas nės, kuriai teko nukentėti 
vienas aukavo visą tukstan-, nuo abiejų okupantų. Taip- 
tį dolerių. Todėl maža lie- gi bus demonstruojamos 
tuviu kolonija Haverhille plokštelės, kurias yra įkal

denas lietuvis ramiai pa-!tur. Nemanykite, dėde, kai atsidėkoti, jums bus amzi- 
debėjo: “Grįžk atgal, gana tai buvo “buožės”, kaip 1131 dėkinga tėvynė ir mes, 
npbi kljuicvti” bolspvikai sako... Dautru- jos sunub, jusu bioliai...melų klausyti”. Nebesiseka 
lietuviškiems kvislingams 
savo melus platinti.

Dalyvi*.

WINNIPEG, MAN.

Svarbios Prakalbos
Šį sekmadienį, birželio 1 

d. Lietuvių Kliubo salėj į

(23) I
Antanas Jaudžemis,

905 Bank st, Waterbury, Conn.

APSIVEDIMAl
Pajieškau merginos ar našlės be 

vaikų, ne senesnės kaip 45 metų, ir 
mylinčios gražų gyvenimą. Apie sa
ve suteiksiu žinių per laišką.

A. R. 3,
7907 Kormen avė, Cleveland, OhioBolševikų laikraštis “Iz-

viestija” Maskvoje smar-------------------------- —------
Viai nvciniinla Amprikn*; Pajieškau apsivedimui drauges. Kiai užsipuola Amen kos Gali but mer(?ina> našlė ar Kyva. 
mūviu aktorių Robert Tay- našlė, tikinti ar laisva, skirtumo ne- 
lor už tai, kad jis liudijo ’ S
apie bolševikų veikimą A- nas), nusimanau apie žemes ūkį ir
merikos mūviu gamyklose ™“5rame sto^fe. Iš Amerikos Teat- 
Hollyuoode sišaukia tokia, kuri sutiktų atva-

D T 1 " z,, bo.-o rlolv žiuoti pas mane į Kanadą, arba kult. įayior per Karą uaiy- ri sutiktų ir galėtų pasiimti mane
vavo vienos filmos gamybo- P« 8ave- Su laišku prašau ir pa . , . . ... t» •" veikslo, kl’" 1-O,lr4*»n iant mnnitiiije,- kuri aukštino Rusiją, p^eškau 
kaipo “musų geriausią są- čia lietuvių 
jungininką”. Dabar R. Tay-

visai nėra. Mano adre- 
)an Luksys, (23)

Colinton, Altą., Canada.

bolševikai sako... Daugu- Jos sūnus, jūsų 
mas buvo paprasti darbi- Gyvenam sunkią tremti-
ninkai, smulkus tarr.auto- nio dalią, esam stovyklose.
jai, vienas kitas, pasitaikė Turjm fouti patenkinti tuo, 
ir aukstesms pareigūnas. ( kag mums duodama. Maiti-

Mes nenorėjom vergauti nimo atžvilgiu ant popieros 
nei rusui nei vokiečiui, mes gaunam 2000 kalorijų mai- 
troškome tik laisvės ir tie- s^° (vidutiniai kiekvienas 
sos. Tačiau mums nesise- amerikietis suvartoja per 
ka... i dieną virš 3000 kalorijų—

Aš esu tikra, dėde. kad ir Red.). Bet tas musų mais- 
jus gal, kaip ir daugelis tas eina per daugelį įstai- 
musu tautiečių užiuryje,' gy« Per daugelį rankų ir kol 
palaikysite mano laišką tikimus pasiekia, tai kartais 
lakia fantazija jaunos mer- tiek viskas nutrupa, kad 
ginos. Manykit, kaip norit...

Jus, dėde, puikiai žinote 
mano tėvu gyvenimą, nerei
kia nė aiškinti, kad nebu-

užtenka ir pusės minimo 
kalorijų skaičiaus. Užsi
dirbti čia jokios galimybės 
nėra, nes ir vokiečių yra

Pajieškau merginos ar moteries, 
kad tik butų be vaikų ir ne gyva
našlė. Aš esu 52 metų amžiaus naš
lys, biznierius iš jaunų dienų ir vai
kų neturiu. Myliu linksmą gyveni- 

Deksnio Galinga Mostis, sudaryta rn^- Mano adresas toks: (24)

Reumatiški Skausmai
iš daug skirtingų elementų, turi sa- 
vvje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo

A. J. Statkus,
256 Sunset Road,

Albuquerque, New Mexico.

Pajieškau merginą arba moterį,
iKA- • V , ■ /ki; kur' norėtų išvažiuoti kitur apsigyniu pagelbėjo ir tamsta, pagelbės vpntj Am^iaus 35 ikj go, sunkumo 

100 iki 150; rašant ir paveikslą pti-Melauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk
PEKENS OINTMENT, arba rašy- kiekvienai duosiu atsakymą.
'■cite į dirbtuvę, 
l-oz $2.00. 
’6-oz $5.00.

Kaina 2-oz $1.00: GEORGE (231
Ekstra didelė ^dčžč H059 Do<ipC R<p 2, Van Dyke, Mich.

PEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Box 666. Neuark 1. N. J. NEBŪK ŽILAS

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-

vome jokie “buržujai”, bet tūkstančiai hedarbių^ O jei 
vos galą su galu sudurią kur ir gautum ką užsidirb- 
darbininku šeima, o vistiek i ti, tai nieko negausi už mar- 
bėgau ne tik aš, bet ir mano: kės nusipirkti, apart visokių ta, kad Paragvajų Arbata yra 
vargšė mama su iaunesniai-; žaisliukų ir menkniekių. gera širdies taisytoja ir ene^vargše mama su jaunesniai
siais...

Kai dėde minite apie grį-
... gijos kūrėja. Ji yra gera virs-

Apsirengti irgi sunku. As kinamiems organams, stimulas 
ne tik išpildė, bet ir nervir- bėję Amerikos Lietuvių Ta- žimą į Lietuva, tai noriu; čiutK’ ^NEROS™ kvarką ’F rna^tin^5USls J-t’^ntis "d"

........-............... ..................- it

giau ir neužmušiau, bet;

ši jo savo auku kvotą. Dabar rybos valdybos nariai Ši 
pradedame BALF vaju ir mutis, Grigaitis ir Vaidyla. 
tikime taip pat pasidar- Tokio svečio apsilankymas 
buoti. I Winnipege yra retenybė.

Dabartiniu laiku Haver- Todėl kviečiame kaip Win- 
hille pasireiškė nedarbas, nipego, taip apylinkės lie- 
šiušių dirbtuvės pradeda tuvius skaitlingai atsilani -1_ i.* _ L’T’Fi i či cncnunUim o

neužmušiau, 
apie grįžimą negali būti iri 
kalbos. Jau vien užtenka! 
to, kad buvau Vokietijoj, 
tai esu toks gaivalas, kurį

Stebuklingo, gyduolei, kurios pa
naikina žilumą, plauką slinkimą ir

jis buVO SU 11 skylių... ragvajų Arbata nesudaro ne- plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
Spaudžiu dešinę, _ ]migo ir sloginamo jausmo. bet

Stasys.

TEISMAS
slekuoti. o elektros dirbtu- kyti į šį susirinkimą. Pra- rasai jei nesulikviduoja , , ?emė, „‘rovė, nebus kol
vėse eina streikas. Todėl kalbos Įvyks 2 valandą po vietoje, tai siunčia j Sibirą. I
ras musu žmones, kurie pietų. Kviečia
daugiausiai yra dirbtuvių ................................._
darbininkai, mažiau bėra Kreipkitės pas tuos, kurie vietoje mirsiu iš bado.

■ skelbiasi “Keleivyje.” Regina.

Rengėjai. O mirti Sibire iš rusų “los- 
kos” nenoriu, geriau jau

pinigų.

neįsisteigs Dievo Karalystė.
ALIK ARMIN,

3444 Mass. St., Gary, Ind.
(Skelb. 5-8) j

ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atgaivinas išsekusias jėgas tų. atitaiso žilus plaukus koki buvo, bet 
kurie yra pavergę. Ji yra gera nėra dažai Nėra nieko už jas ge-
kūno ir proto stiprintoja. atidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. Jei-

Paragvajų Arbata išblaivo eru nebusite pilnai patenkintas, jums 
• • x pinifirai bus sugrąžinti.mieguistumą ir yra labai gardi Pasbtba R„ orderiu sykiu siųskit 

ir pinigus, kitaip orderiai nebus iš- 
išpildyti. (22)

FLORAL HERB CO.
Dept. 5

Box 305, Dept. 5, Clinton, Indiana

gerti su medum.
ALEXANDER’S CO.

4 H W. Broadway. 
So. Boston 27, Mass.

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 ......................................... 1-60
Sapnas Marijos zuit ivarirG

......................... 20c
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 ................................................ 25c

Erodas, boba ir velniškas tiltas 35c 
Virėja, kepėja namų, dabotoja 1.00
Burykla ir burtininkas .......... :;5c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

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

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

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

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

..................................... 30c
Dainų knyga, telpa apie 120 įvai

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

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Visos žolės 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- hgos .............................................

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

Nesišlapink lovoi bemiegant 60c
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) 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 
nu*\ 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- 

nelkos užpilimo ......................... 7^
Nuo kietų vidurių .....................gOc
Kraujo valytojas, valo kraują 60c
Nuo kosulio, kokliušo vaikams 60c
Moterims nuo sunkių mėnesin. 60c
Gimdos tonikas, pataiso nevaisin

gumą ........................................... 75c
Nuo reumatiškų sausgėlų .. 60c
Del sumenkėjimo, eik kudvn 85c
Aukšto kraujo milt. 5 unc. 1.00
Mostis stabdo bile niežulį .. 125
Laiškams popiera į Lietuvą su pa

sveikinimais ir dainelėmis, tuz. 40c
Nuo blogo kvapo iš burnos 85c
Nuo surūgusio pilvo heart-burn 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 į 
patį skelbėją. “Keleivio’’ administ
racija jų nepardavinėja.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Andreis Upits Iš latvių kalbos vertė Minola.

Už Rojaus Vartų
(Tęsinys) į ko pasižiūrėti to pasaulio, Į

Pamažu, Adomas pavar- J kurį vakar išvijo žmones? 
go nuo ilgo klajojimo ir Jų pavyzdžiu paseks ii- kiti. 
naujų Įspūdžių. Iš lėto lin- Jekova tikrai to nenumatė 
ko jo galva ir pagaliau nu- savo staigiame pyktyje. Jie 
sviro Jievos glėby ant mink- buvo pirmieji, bet, kas ži- 
štų jos plaukų patalo. Kai no? Pažvelgė Jieva Į upę ir 
jis užmigo, Jieva pasijuto pamatė vandenyje dvi ma- 
apleista. Ją pradėjo jaudin- žas žuvytes su sidabriniais 
ti ir gąsdinti šis svetimas žvynais. Jos žvelgdamos 
pasaulis su savo platybe, plaukė aukštyn prieš srovę, 
tyla ir griežtais priešingu- Ar ir jos?Jieva galvoja. Jos 
mais. Kaip lėta ugnis išsi- bėga iš Rojaus, o ji atėjo 
plečia, taip jos širdyje pa- bandyti Įeiti atgal, ir ji su- 
mažu užsidegė troškimas simąstė. Ten už tų mūrų 
atgauti prarastą Rojų. At- amžinas perteklius, tyla ir 
sargiai ji padėjo Adomo i ramybė. Bet atsiminė esanti 
galvą ant akmens apdengto ■ viena be Adomo. Pašoko ir 
storu sluoksniu smėlio, ir pažvelgė Į tą pusę, iš ku- 
pakilus pradėjo žingsniuoti nos ką tik buvo atėjus. Kas 
link Rojaus, vis atsigręžda- tai lig su replėmis sugriebė 
ma žiurėjo, ar Adomas ne- jos širdį ir suspaudė taip, 
pabunda. Bet kada Adomas kad net verkti norėjosi...
išnyko iš jos akių, ji ėmė 
bėgti, plaukai painiojosi 
apie jos kelius ir ji juos su- 
viniojo ir kaip sunkią naštą 
nešė glėbvje. Mėnulis visai 
išbalo ir jau aušra švitravo 
kada ji pamatė Rojaus juo
dus murus. Besiartinant jai, 
išaugo jos akyse tokie dide
li, lustus neprieinami, ir 
gąsdinantys. Jieva parpuo
lė ant žemės ir gulėjo ilgai.

Ji suprato, kad veltui čia 
atėjo, nes per muius per
lipti nepajėgs, o muro sie-

Jieva ištiesė rankas, visa 
jos būtybė veržėsi atgal. 
Dar niekad ji to nebuvo 
jautusi ir todėl nežinojo, 
kas tas yra ilgėsis vyro ir 
vyriškumo. Adomo žmona 
ji jau buvo buvus, bet da
bai- pirmą syki ji pajuto 
esanti moteris. Tame nepa
prastame susijaudinime už
simiršo viskas kita ir ji sku
bėjo grįžti atgal. Kojos jos 
buvo subraižytos iki kraujo 
Į aštrias akmenų skeveld
ras, bet skausmo ji nejuto

nose nebuvo nei vieno plv- Troškimas augo, kaip upėj 
šio nei skylelės, per kurią auga vanduo laike lietaus.
butų galima Įlysti. Ilgesio ir 
nusivylimo apimta Jieva 
pažvelgė aukštyn, kur mūrų 
kraštas aštriai įsiskerbė Į 
nublankusius dangaus pa
kraščius. Niekados dar ne
patirtas ilgesio jausmas 
spaudė jos krutinę ir Ro
jaus ilgesys kovojo jos šir
dyje su slegiančiu gailesčiu

Karšto kraujo bangos atsi
mainė ausyse. Ją apniko 
baimė, kad ji gali nčtoesu- 
rasti Adomo. Jeigu Ado
mas per mėnesio lieptą per
ėjo i aną pusę upės ir kla
joja po kalnus, jos ieškoda
mas ir jei ji pasilieka viena 
šioje dykumoje, tai ką ji 
darys? Ji nematė kad jai

Adomo. Ką jinai veiktų,už nugaros patekėjo saulė 
ten, anapus mūrų, viena be j ir kad per Rojaus murus ir 
Adomo? Kaip kirminas vėl kas tai skrenda... ji su
graužtų jos sielą nuobodu- klykė savo išgąsty ir sumi
ntas vieną be jos vyro. Ji Šime.
pažvelgė i tą pusę, iš kur 
buvo atėjus. Bet ten matėsi 
tik lygi dvkuma su retai iš-•r O v
mėtytomis uolomis.

Kas tai švistelėjo ore.
Apsidairius ji pamatė du 
uodu, kurie perskrido Ro
jaus murus ir prieš parau-

(Bus daugiau)

MANO LIUOSLAIKIO 
DARBAI 

(HOBBY).

KELEIVIS, SO. BOSTON

PAKEITĖ VAIKĄ LIGONINĖJ?

fc-
Paveiksle matome motiną. Mrs. Leonard Sosa, iš 
Bronx, N. ¥., kuri sako, kad Xew Yorko miesto ligo
ninėj jai pakeitė vaiką. Jai gimė mergaitė, taip ir 
metrikuose parašyta, bet ligoninė jai davė namo vež
tis berniuką. Ji maitina tą “nepripažintą' berniuką, 
o šalia stovi kitas jos vaikas. 18 mėnesių Leonardas. 
Mrs. Sosa ir jos vyras patraukė miestą Į teismą už 
pakeitimą vaiko ligoninėj ir reikalauja sumokėti 
200,000 dolerių atlyginimo.

I 11puodukas supiaustytos 
I vištienos, be kaplu.

2 puodukai grybu.
6 šaukštai sviesto.
1 mažas svogūnas.
4 šaukštai miltų.
1 šaukštukas citrinos sunkos
2 puodukai pieno.
Druskos ir pipirų.

Supiaustę grybus ir svo
gūną, paspirginkite svieste 
kokias penkias minutes. 
Miltus išplakit su pienu ir 
užpilkit ant grybų ir pavi
rinkit. kol sutirštės. Dabar 
Įdėkite citrinos sunką, pipi
rus ir druską, o ant pat ga
lo vištieną, ir dar pavirinkit 
kokias 5 minutes. Supylę 
ant lėkštės, apdėkit karštais 
ryžiais.

Rengiant kepimui vištą 
sr koki kitą paukšti, kuo
met jis jau gerai ^išvalytas 
ir gatavas kimšti, reikia vi
sas vidurys gerai ištrinti su 
druska, nes apibarsčius vien 
tik iš viršaus, druska neper
sisunkia per visa paukšti ir 
todėl kepto paukščio mėsai 
dažnai trūksta druskos, kas 
sugadina jos skoni.

MANCHESTER, CONN.

TREMTINIŲ MOTERŲ
PADĖKA AMERIKOS

LIETUVĖMS MOTERIS.

Lietuvės tremtinės mote 
rys jautriausiai pergyvena 
savo skurdą ir vargą. Jos ir 
jautriausiai supranta ir Į-! 
vertina teikiamą joms para-j 
mą. Jos parašo daug laiškų 
BALF vadovybei ir visiems, j 
kurie duoda bet kokią pa-j 
ramą jų vaikams ir kudi-i

V ALGI Al
Įvairus Kėkai

1 puodukas cukraus.
L5 puoduko sviesto.
2 išplakti kiaušiniai.
1 puodukas pieno.
1 šaukštukas vanilės.
2 puodukai miltų.
*/> šaukštuko druskos.
2 šaukštukai baking sodės 
Sviestą ištrink ir išplak

kiams, joms ir jų vyrams, su cukrum, kad butų kaip 
jų broliams ir seserims. V.ls5a Smetona: išplak kiau- 

Lietuvės tremtinės per šinius ir išlėto pilant Įmai- 
gayn igalįntine šiomis dįę- šyk Į sviestą su cukrum; su- 
nomis savo padėką Ameri- Pjlk pieną ir vanilę, gerai 
kos moterims išreiškė vpa- išplak. Ant pat galo supilk 
tingu budu. ' du kartu persijotus miltus.

Gegužės 19 d. New York- druską ir baking sodę. Vis- 
er viešbutyje, New Yorke M gerai išplakus supilk į 
Įvyko BALF valdybos ir formą ir kepk ^vidutiniame 
Lietuvių Našlaičių Komisi- karštyje apie 45 minutes, 
jos narių posėdis, kurio Pridėk puoduką sukapo-
proga neseniai

’Keleivio” Knygos
DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
-.orisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta ? Ir delko vienas 
nnistas duoda daugiau spėkų, kitas 
nuriju.' Lteiko zinogui reiktu cuk-j 
•.a druskas ir kitų panašių daly-’ 

kų? L o. U-l ja.n reikur riebaių 7 Si
tuos k‘a<_: rn-us suprasi tiktai iš šios 
li.'.utšs, Paraše Dr. Ginus. Jos 
kaina tik ......................................... 15c

Buvo moterų balius.
Gegužės 11 d. vietos lie

tuvių salėje buvo suruoštas 
lietuvių moterų balius. Man 
nesvarbu, ar jos buvo są- 
jungietės, ar kitokios; svar
bu yra tas, kad jos veikia 
vieningai. Jos ne tiktai pa
gamino puikią vakarienę, 
bet suvaidino ir labai juo
kingą komediją, kas šiais 
laikais pas mus buvo tikrai 
retenybė.

Visų pirma, vakaro vedė
ja pasveikino visas mamy
tes; paskui p-lė Kleizaitė.’ 
nesenai Amerikon atvykusi Į 
tremtinė, padeklamavo Mo
tinos Dienai pritaikytų po
rą deklamacijų. Vėliau bu
vo pastatyta scenoje kome
dija “Lietuviška Mokykla 
Amerikoj”, iš ko publika 
turėjo labai gardaus juoko.

Visų vaidintojų vardų; 
nežinau, bet p. Čižienė ir S. j 
Brazauskas yra gabus vai-

Amerikon.valakiškų (walnuts) rie- dintojai ir turėtų dažniau

Renku, kerpu šmotelius,
Lipdau, darau lapelius;

dusi dangų atrodė sa votis-j Padarau aš iš jų knygą 
kai dideli. Ju blizgėjimas žinių niekad joj nestinga, 
buvo girdimas ore kaip pa-1^ ja sklaid _ 
leistos muzikos stygos gai- Kiek „audoa joje atras: 
da linksmai nuskambėjo. Ir ikslu ir dainu, ,
susiubavo pirmos gyvybes Vjs darbai biu žmoniu 
pasirodymas. Jie buvo pir
mutiniai pabėgėliai iš Ro- Dainas, straipsnius rašinėju, 
jaus. Ir jiems nubodo bėga- Kartais mezgu, siuvinėju — 
linis vienodumas, pertek- Mano liuoslaikio darbai, 
liūs, ramybė ir laimė. O gal Nuobodumo man draugai, 
žingeidumo verčiami išvy- B. Gurskienė.

PO SKAUDŽIOS OPERACIJOS

pasirodyti savo talentais. į 
Publikos buvo gana daug! 

ir šeimininkės visus gerai; 
pavaišino. Po vakarienės 
buvo šokiai, ir vieni šoko,
kiti šiaip sau linksminosi. 

Buvo tikrai malonus lie
tuviškas vakaras. Kai kiti 
surengia vakarienę, tai pa
stato visą eilę kalbėtojų, 
kurie neturi ką pasakyti ir 
kartoja vis tą pati, ką kiti

atvykusi Aleksandra Košu- šutų, tai turėsi “nut cake. 
bienė iteikė lietuvių tremti- Kitą kartą padalyk fruk- 
nių moterų padėkos raštą ir ty kėką, dadedant vieną 
skulptoriaus Vytauto Košu- puoduką sukapotų razinkų 
bos pagamintą kurini, vaiz- tr citrines žievės (citron). 
duojanti dėkingą lietuvę. ! Įdėjus puoduką sukapotų 

Aleksandra Košubienė datulių, turėsi “date cake, 
jautriai perskaitė moterų 0 jei Įdėsi du trečdaliu puo- 
padėkos žodi ir Įteikė dova-; dūko tarkuoto kokuso, tai 
ną, kurią BALF ir Ameri-' bus “cocoanut cake. 
kos lietuvių moterų vardu f Kas mėgsta kmynus, gan 
priėmė Nora Gugienė, BA- Įmaišyt du šaukštuku kmv- _
LF sekretorė. P. Gugienė nų — ir vėl bus kitoks kė-sake. Publika tada pradeda 
savo žodyje pabrėžė Ame- kas. , žiovauti ir nuobodžiauti.
rikos lietuvių moterų pasi- ------------- - . j Šis moterų vakaras buvo ki-
ryžimą, darbą ir pasiauko- Vištiena su Gryb**® toks. Svečiai buvo gerai 
jimą lietuvių tremtiniu ge-! Reikia vartoti šiuos vai- pavaisinti u palinksminti.^ 

'gomus dalykus: A. Luckiene.

EILĖS IR STRAIPSNIAI
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, j 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Euikiai iliustruota. Kaina .... 25c

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

žmonės kuria per amžius ? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
simų aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų 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- 
kijos nupuolimas. Šių knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Bara- 
šė kun. Geo. T<xwnsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitža. 
Kaina .......................................... 25c

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

Ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitų knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuo- 
jama. Kaina ............................. 25c

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
ni; gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyga parodo, kodėl taip mano
ma. Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ..................... 25c

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje Jr Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštas parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdų ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks- , 
lais. Kaina ................................ 50c'

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškos, 
tautiškos, hunioristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojintaras, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina .......... 25c

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Bambos 
<pyčiai.” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
nioristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

Beatriče Pace, 13 metų mergaitei vaikų ligoninėje 
Newington, Conn. buvo padaryta sunki operacija. 
Jai buvo išimta dalis strėnų kaulo ir tas kaulas buvo 
Įdėtas Į nugarkaulį, kad jį ištiesus. Išplautas kaulas 
buvo prilydytas prie nugarkaulio. Mergaitė po ope
racijos žiuri per veidrodį Į kieme žaidžiančius vaikus.

rovei.

Be jų, kalbėjo Lietuvos 
Generalinis Konsulas, pulk. 
Jonas Budrys ir BALF pir
mininkas kun. Dr. Juozas 
B. Končius. Dovanos Įteiki
mo apeigose dalyvavo ir 
skulptorius Vytautas Ko- 
šuba.

Posėdyje dalyvavo, be 
paminėtų asmenų, BALF 
vice pirmininkai kun. N. 
Pakalnis, adv. N. Rastenis 
ir V. J. Količienė, ižd. Pat- 
ricia Beverage, fin- sekr. 
A. Žilinskas ir L. Našlaičių 
Komisijos nariai: kun. į. 
Balkunas, Dr. Aid. Šliupai
tė, E. Trečiokienė. V. žile- 
vičienė, St. Subatienė, Pr. 
Lapienė, O. Valaitienė ir 
Sab Čerienė.________

Kalendorius Baigias
“Keleivio’’ Kalendoriaus 

1947 metams jau nedaug 
beliko. Jei kas da nėra jo 
gavęs, bet norėtų gauti, 
prašom tuoj prisiųsti 50 
centų, ir mes jį tuojau iš
siųsime, kol da turėsime.

Užmokestį galima pri
siųsti pašto ženkleliais.

“KELEIVIS,”
636 Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

KALENDORINĖ MERGAITĖ
h

Piešėja panelė Zoe Mozert iš Van Nuys, Calif. pie
šia pati save ir iuos paveikslus, su labai mažai rūbų 
ir daug nuogos mėsos, parduoda kalendorių leidyk
loms, kad uždėtų ant viršelių. Cia ji parodyta savo 
studijoj besiruošdama piešti naują “gražuolės part- 
retą”.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

I.abai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas. arba Kaip Atsirado Kalbos.”
Parašė Z. Aleksa. Kaina ......... 10c

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

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

KALENDORIUS 1947 M.
I)ar galima gauti 1947 metų “Ke

leivio” kalendorių. Tai 96 puslapių 
knyga. Kaina ............................. 50c.

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1) 

Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
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
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
.būti kūdikiu tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti tų knygutę. Kaina 10c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodei ? 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 tautų, apie šeimynų 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
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina.............................................. 25c

KODĖL Aš NETIKIU 
l DIEVĄ?

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

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštiška lietuvių kalbos žinoji
mų. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bų išmokti. Didelė knyga, 144 pusi. 
Kaina tik ................................$1..00

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui vra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodynų. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
I-»bai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ja turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu
nas. Kaina ................................ joe
LYTIŠKOS LIGOS

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c
“Keleivis,” 636 Broadway,

So, Boston 27, Mass.

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivi." 
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

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

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

Keleivis
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Lietuviai KatalikaiĘH'.'ranšsf-,1'1- _ i Vietines Zmioskybą sprendė valdantieji
Į Lietuvą jėzuitai atsi- Taip vadinama Tungsten 

dėl BOSTONIEČIŲ AUKOS

nes nėra statisti- kalvinistais ir savo bau- Jėzuitai įsteigė mokyklų 
kos, kiek lietuvių tarpe yra džiauninkus. Vienas iš uo- bajorų vaikams, o 1579 me- 
laisvamanių ir nebažnyti- liausiu kalvinistų Lietuvoje tais jėzuitai įkūrė Vilniaus 
nių žmonių. buvo didikas Radvila. Jo akademiją, arba pirmą

Nesenai spaudoje skaitė- dvaruose, ypatingai Biržuo-
me, kad Latvijos ministeris se, vyravo kalvinizmas ir 
Washingtone, p. Bilmanis, ‘ apie tuos jo dvarus dar ir 
persikrikštijo į katalikų ti- šiandien Lietuvoje yra išli- 
kybą. Ta proga p. Bilmanis kusių kalvinistų. Apie Bir- 
aiškino, kad latvių tauta žus, Radviliškį, Kėdainius,
16-tame amžiuje buvo pri- Kelmę ir kitas vietas Lietu- .............„....... ...
versta priimti protestantiz- voje iki musų laikų užsili-1 paveikė Lietuvos bajoriją, 
mą. Tas buvo padaryta pa- ko kalvinistų, o palei seną-lypač jaunąją jos kaitą lik- 
čių latvių neatsiklausus.. 5 ją Prūsijos sieną gyveno t;i Iratalikvhp. 

P. Bilmanis sako tikrą daug liuteronų.
teisybę. Kada lietuviai ir | Lietuvos bajorijoj tiky. 
latvuu buvo pirma kriksti-!bin4skovosėjoJ pį/keliaį 
jami į katalikų tikybų, jų dešimts t J TPOS k 
nuomones ir valios niekas
neklausė. Vėliau, kada at-! Tikybos visos yra tokios
sirado protestantizmas ir h- •• 1 hainmi hnvo pat' ^os v*sos žmoniylietuviu^ bei latvius prade- )iejl- Sėtinos bajorai buvo paįaras įr kurj į§ jų gėrės-
jo kri&ttt! i ar !™ fe vii aSfkt "ž ar blo«esnė t5šiias
kalvinistus, jų irgi niekas1 / Jie v dc- -į -i-1 klausimas. Didžiausias zmo-
neklausė. Vėliau lietuvius t 0 a‘tart ni3os Almėjimas buvo iško-
vėl atvertė i katalikybe o*kdvtlk-v“°4e'. -ta volas ne tada, kada viena - ątveite į bdidimjuę, u apie įvarus ir kaimiečiai

aukštąją Lietuvos mokyklą, 
kuri išsilaikė iki 1832 metų, 
kada Rusijos valdžia uni
versitetą uždarė, o jo kny
gyną pavogė ir išvežė Į 
Rusiją.

Jėzuitai per mokyklas

ti ar grįžti i katalikybę. 
Tuo budu1 Lietuva liko “ka
talikiškas kraštas”, o Ma
žoji Lietuva ir Latvija liko 
protestonų kraštai.

Kartą bangžuvė, sverian
ti 12,000 svarų, buvo įsi- 
briovus i Cuxhaven prie
plauką Vokietijoj ir užbla- 
kavus laivų išėjimą. Tik di
delėm pastangom ji buvo 
išprašyta Į vandenyną.

—o—
Sulig 1940 m. cenzo, Ro

mos katalikų šioje šalyje 
esą 21,284,455.

—o—
3000 metų prieš Kristų a- 

siriečiai ir babilioniečiai 
jau sėjo kviečius.

—<Oh-

Ilgiausia • kelionė aplink 
žemė yra kelionė ekvatorių 
— 24,902 mylios.

J. D. T.

Balandžio 25
Bostone, L. P. Draugijos 
svetainėje, L. Remti Drau
gija rodė judomus paveiks
lus. Ta proga buvo renka
mos aukos nukentėjusiems 
nuo karo lietuviams sušelp
ti. Aukas rinko: M. Anes-

Dėl tolimesnio darbo nu- 
taita ir ateityje remti atski- 

ir 26 dd.Įrus pabėgėlius Europoje 
maisto pakietais. Apsvars
čius IRRC lietuvių komite
to veiklą nutarta jį ramti, 
kad daugiau lietuvių galėtų 
atvykti iš Europos Į Ameri
ką. Paaiškėjo, kad lietuviai, 
atvykusieji su L. R. Draugi
jos pagelba i Ameriką, sa-

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Square 
Hardicare C o.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broad* ay, So. Bostone
Teh ŠOU 4148

JUOKAI

latviai paliko protestonai. 
Bet ir vienų ir kitų tikyba 
buvo išspręsta be žmonių 
atsiklausimo

liko kalvinistais.
šešioliktas amžius Lietu

voje buvo tikybinių kovų
Tais laikais, kada ėjo ti-;Įaikas. Kovų dėl Lietuvos 

kybiniai perversmai Euro- žmonių tikybos nulėmė ne 
poje ir Lietuvoje bei Latvi-1 Lietuvos žmonės, bet kelios 
joj, žmonių tikybą spręsda-j dešimts didikų šeimų. Kada 
vo ne patys žmonės, bet visi didieji Lietuvos ponai 
valdovai ir turtingesnieji. buvo palinkę į kalvinizmą, 
bajorai. Paprastųjų žmonių; °.tų laikų miesčionys Vil- 
niekas neklausė ir niekam ■ niuje ir kituose miestuose 
iš valdančiu net neateidavo buvo užsikrėtę liuteroniz-

ar kita tikyba įsivyravo 
žmonių tarpe, bet kada ei
linis žmogus iškovojo sau 
teisę pasirinkti sau tikybą, 
kokią jis nori, arba ir visai 
atsimesti nuo visokios tiky 
bos, jei jis to nori. Sąžinės 
laisvė yra vienas iš bran
giausių žmonijos pažangos 
laimėjimų. Už tą laisvę 
žmonės ilgai kovojo ir daug 
kentėjo, bet ir šiandien dar 
pilna sąžinės laisvė ne vi

į galva mintis jų nuomonės1 mu, tada tiktai smulkieji ir ■ sur tėra įgyvendinta, 
klausti. Todėl ir lietuviu bei ’ vidutinieji bajorai Lietuve- P. P<
latvių tikybą išsprendė vai- buvo likę katalikai. II- 

' " * gainiui ir smulkioji bajori
ja butų pakrypusi į protes-

dantieji ponai.
Kada kryžiuočiu ordino

vienuoliai nutarė mesti ka-;tanVzrn^» jei katalikų baž- 
talikybę ir priimti liutero- nyčia nebūtų pasikvietusi Į
nizmą, jie tą padarė ir visi 
ju krašto gyvento iai buvo 
verčiami būti protestonais. 
Tas buvo padalyta 1525 
metais ir nuo tada Mažo
sios Lietuvos lietuviai virto 
protestonais. Tokiais jie ir 
dabar tebėra. Tą pat pada
rė “kalavijininkai” su lat
viais, ir latviai iki šiai die
nai tebėra protestonai.

talką jėzuitų, kurie ir nulė
mė, kad Lietuva liko kata
likiškas kraštas. Paprastų 
žmonių nuomonės, kaip jau 
minėjau, tada niekas ne
klausė.

Jėzuitų ordinas atsirado 
tada, kai katalikų bažnyčiai 
'gręsė visiškas susmukimas. 
Jėzuitų ordino kūrėjas bu
vo Ignacius Lojolą, ispanų

Petraitis

ĮVAIRENYBES
Philipinų salos susideda 

iš 7,083 salų salelių. Visas 
krūvon sudėjus, sudaro 
114,400 keturkampių mylių 
plotą sausžemio. Jų sosti
nė — miestas Manila.

Gyventojų turi 12,082,366

Alaskos žemės plotas 
(586,400 keturkampios my-

taitė, Mrs. S. O’Halloran, ....
V. Anesta, A. Januškevi-i vo skolą atsilygina, 
čienė, O. Ivaškienė, J. Vaši-Į Taip pat nutarta raginti, 
liauskas, J. Valaitis, J. P. yjgj draugijos nariai ir 
Tuinila ir J. Januškevičius. vjsį lietuviai rašytų laiškus 
Aukų per abu vakarus su- kongresmonams dėl Strat- 
rinkta $286.33. Pinigai pa- ĮOn biliaus priėmimo kon- 
siųsti į BALF centrą. Čia 'grėsė, kad į Ameriką butų 
paduodame aukavusių pa-', įleista 400,000 išvietintųjų

Stalinas Mirė
Numirė Juozas Džugaš- 

vili-Stalinas ir galvoja, kur 
jam eiti po smerčio. Kadan
gi jis buvo Rusijos valdo
vas, tai jis nutarė eiti mie
goti amžinuoju miegu pas 
Rusijos carus. Nuėjo prie 
Petro Didžiojo, pasibeldė 
ir prašo įsileisti. Petras 
klausia:

vardes.
Lith. Radio Broad. Corp.

(S. Minkus) .............. $15
Kastantas Antanavičius $10
B. Rimkus ...................... $6
Po $5: Jonas Giežnas, S. Ja

kubauskas, Ignas Mažutaitis, S. Į 
Mockus, Ieva Norkunienė, Mar
tyna Norkus (Portsmouth, N. 
H.), Marijona Palilionis, K. 
Plevokas, K. Adomkevičius,

žmonių iš Europos.
Narys.

Skelbėjų Kongresas

Ši pirmadienį Bostone 
Stattler viešbutyje prasidė
jo “Advertising Federation 
of America, Inc.” kongre
sas. Dalyvauja 2,500 dele-, 

™nv,.y,uo,j t - visos Amerikos. 
Petras Bukata. K. Gednumene, kitko dalyvauja
J. Januškis, Nellie Kirtiklis, 
Agnės Molis, H. Mozuraitienė, 
Vincas Noraitis, J. P. Tuinila. 
Mykolas Venys.

Po $3: Marijona Aleksandra, 
P-nia Planskienė.

Po $2: Jonas Banionis, Pra-

Naujos Anglijos svetim 
kalbių laikraščių skelbimų 
draugija. “Keleivį” kongre
se atstovauja drg. S. Mi
chelsonas.

Skelbėjų kongresas svar- 
** sto skelbimų techniką, skel

bimų rinkimą ir kitus su|nė Gedrimienė, O. Gegužienė,
—Kas čia beldžiasi’ !-’ —a Ka?ak®v!'’skelbimais susijusius klau-.

£ . . Deiuziasi. ciene, A Mockiene, p-nia Zai- : Kongresas tesis tris'—Tai as, Rusijos valdo- A Auir»«i s.1.mUb- kongresas tęsis tns(
vas Juozas Koba-Ivanovič- 
Džugašvili-Stalinas.

kienė, p-nai A. Aleknai, p-nai ••
V. Anestai, J. Jankauskas, A. UICima- 
Laurutis, P. Razvadauskas, P.

Eik po velnių atsi-Į Stankus, J. Virbickas, V. P. 
liepė Petras, — aš prakir-1 Yankus 
tau Rusijai langą į Europą, 
o tu aklai uždarei visą Ru
siją ir dar geležinę uždan
gą užleidai.

Eina Juozas Stalinas pas 
Joną Baisųjį ir ten beldžia
si, Jonas klausiu •

Kas čia beldžiasi?
—Tai aš, tavo brolis Sta

linas!

Kito aukavo po $1 ir mažiau. 
Už aukas širdingai ačiū.

J. P. Tuinila.

IŠ L. R. DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMO

REIKALINGA SEKRE
TORĖ

lio?) du kartus didesnis, ne- Ą1 aš buvau . į1™
gu Texas valstija. Gi van
denų pakraščių ji turi 15,- 
132 mylių, kuomet Jungti
nės Valstijos turi tik 12,877 
mylias tokių pakraščių.

—o—

Lietuvai Remti Draugijos 
Bostono skyrius praeitą 

—Eik po velnių — atsi-1 penktadieni laikė savo na- 
liepė Jonas Baisusis, — tu,rW susirinkimą. Buvo iš- 
man sugadinai mano vardą, klausyti pranešimai iš atsi-

Lietuvoje kova dėl tiky- kariauninkas. Jis teisingai 
bos ėjo ilgesnį laiką. Kaip suprato, kad katalikų baž- 
tik kryžiuočių ordinas pa-Įnyčia gaĮi atsilaikyti prieš 
keitė tikybą, iš Karaliau- reformaciją ar protestan- 
čiaus į Lietuvą pradėjo! tizmą per mokyklas ir per 
sklisti protestantizmas. Tai, Patraukimą į bažnyčios ei-J , .
buvo vienas protestantizmo, ies valdančiųjų sluoksnių, kos, kad jei butų galima 
šaltinis. Kita protestantiz- Apie prasčiokus ar eilinius surinkti ir į vieną krūvą su
mo banga Į Lietuvą ėjo iš žmones ir jėzuitai negalvo-’pilti, sudarytų 300 mylių

Okeanai turi tiek drus-

KAIP REIKIA VARTOTI

’Party Line’ Telefoną

niausiąs pasaulyje viešpats, 
o dabar tu pavogei man 
pirmą vietą kruvinųjų carų 
tarpe ir busi visų kruvi
niausias žmogus pasaulyje. 
Eik šalin, aš tavęs nepriim
siu.

Pagaliau Stalinas nu
ėjo pas Didžiąją Prostitutę 
Kotryną Antrąją ir beldžia
si, kad ji priimtų. Kotryna 
klausia:

—Kas čia beldžiasi?
—Tai aš Juozas Stalinas, 

prašau Įleisti.
Eik čia, Juozuli. — at

siliepė Katrė. — aš savo 
gyvenime su tiek visokių 
niekšų gulėjau, kad ir tu 
pas mane gali pasišildyti.

Tą pasakė, atidarė savo 
kapo duris ir priėmė Juozą
Staliną į savo 
guolio šiltą lovą.

amžinojo

Sumažino Nuostolius
Pirklys Drąsutis numušė 

visas kainas savo krautuvėj 
net 25 nuoš. Tuoj po kainų 
numušimo jo krautuvė su
degė. Drąsutis pažiurėjo Į 

| apdegusi namą ir į savo bu
vusią krautuvę, linksmai 
nusišypsojo ir sako:

—Gerai, kad kainas nu
mušiau, vis už mažiau pre
kių sudegė...

Rūpestinga Mama
Anądien pradėjau kasi

nėtis po mano daržą. Lai
kas sėti tomeites ir kitokias 
daržoves. Priėjo kaiminka 
ir sako:

—O ką čia darai, kaimy
nėli, gal namus statysi?

—Ne, noriu pasisodinti 
daržovių.

—O, kaip gaila. Aš ma
niau, kad statysi namus, tai 
norėjau klausti, gal išnuo
mosi mano dukrelei, ji atei
nančiais metais rengiasi iš
tekėti...

FINI DRUG
“Tikra pasitenkinimo vieta.” 

Receptus ispildom, kaip Daktaro 
nurodyta. Spumoni Ice-Cream’as, 
vienas iš geriausių vestuvėms.

Receptus paimam iš namų ir 
vaistus pristatom
FINI BROS.

Registruoti Farmacistai
290 Broadway. Tel. SOL' 2754

Čia parduodamas ir “Keleivis”

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(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.

A. .f. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS 

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

VVest Roxbury, Mus.
Tel. Parkway 1233-W

Mokanti knygas vesti, 
stenografiją ir rašyti maši- ; 
nėle. Pageidaujama su pa- į» 
tyrimu. Darbas 35 valandos ; 
per sąvaitę, penkios dienos. 
Geras atlyginimas ir malo- 
Btfes darbo sąlygos. Kreip
kitės į

Ketvirtis & Co.
379 W. Broadway,

So. Boston.

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY
80. BOSTON, MASS. 

i Telefonas: SOUth Boston 13X0

buvusio Montelloje seimo ir 
užgirta apyskaita iš paveik
slų rodymo maršruto, apie 220 E Sfreet South
kurio pasekmes jau buvo Pri,tato ton5ka vvna ir viso minėta “Keleivyje”. ‘ . ,7 toniką vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu

BORIS BEVERAGE CO.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandom: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniai*:
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St, arto Central 8,

CAMBRIDGE, MASS.

Išsinuomoja furnišiuotas kam
barys vienai moteriai ar mergi
nai, pageidaujama lietuvaitei, 
kaina $4 į sąvaitę. Prašome 
kreiptis Cassen, 5 Gouldville, 
Terrace, Roxbury, Mass.

Parsiduoda Namai
Dorchestery, 250-252 Columbia 

Road, šešių šeimynų mūrinis apart- 
ment namas po šešius kambarius, 
geras iš vidaus ir iš lauko, automa
tiškai aliejum apšildomas, visi nauji 
įtaisymai. Kaina $19,500.

Kitas namas medinis, 244 Colum
bia Rd. Dorchestery, trijų šeimynų, 
po 7 kambarius. Geras iš lauko ir iš 
vidaus. Kaina $13,500.

Galima apžiūrėti iš lauko bile ka
da, o iš vidaus susitarus. Gera pro
ga pirkti. Kreiptis į savininkų Anta- Pa« ----- - -

vėms j namus ir sales. (-) 
Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watches - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Applianeea

379 W. Broadway. So. Boston 
Tel. ŠOU 4649

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specializuoja Vyrišky organų »»- 
•ilpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligas

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

aao 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar* 
180 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealtb 437S

lefonas SOŪ 2885

RONAN UPHOLSTERING CO.
112 Pleasant St., Dorchester, Mass.

Telefonas: GEN 7516
Taisom visokių rusių senus rakandus.

Imam užsakymus dėl naujų.
Nemokamas apkainavimas. Gvarantuotas darbas.

JOSEPH CIDLEWICZ, Manager

TURĖKIT PONIU
Pasidarykit rekordu ant Wilcox-Gay Rekorderio 
Nauji Crossley Radijai ir Fonografo Consoles

Dabar tik Nupiginta Karna

$159.00
Ateikit Pažiūrėti 

Darbas Garantuotas Ant
Radijų ir Radijo-Fonografų 

Dabar Radijų Pardavimas
Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

South Boston Radio Service Center
652 E. Broadvvay, prie Lincoln School

Te.l ŠOU 2446

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar* 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadw«y
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St.. KimbaI 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. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BBOADWAY.

SO. BOSTON. MASE
Tat SOUth Boaton 4618
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Vietinės Žinios
Iš Lietuvai Remti Draugijos 
Centro Valdybes Posėdžio

Posėdis Įvyko gegužės 25 
dieną Worcesterio Lietuvių 
Svetainės gražioje vasar- 
tietėje prie ežero.

So. Bostono skyrius pri
davė Centro Valdybai $615 
kurie bus pasiųsti BALF.

Centro Valdyba labai į- 
vertina gausią J. Zinkevi
čiaus auką batais.

Worcesterio skyrius pri
davė Centro Valdybai 
$812.45 ir dar pelną iš pik
niko $407.16, viso $1,219.- 
61. Kiti skyriai šiame posė
dyje nepadarė pranešimų.

Centro Valdyba nutarė 
surengti pikniką liepos 27 
dieną IVestboro prie Chaun- 
cey ežero. Pavesta tą rei
kalą organizuoti komisijai.

Nutarta raginti narius ir 
visus lietuvius rašyti sena
toriams ir kongresmonams, 
kad butų priimtas bilius į- 
leisti Amerikon tremtinius. 
Be to, visus raginti kad iš
rašytų tremtiniams affida- 
vitus.

Draugija sveikina Lietu
vių Skyriaus įsikūrimą prie 
IRRC ir nutarė remti šią 
organizaciją, kun lietu
viams daug yra padėjusi.

Lietuvai Remti Draugija 
yra daug padėjusi tremti
niams per organizacijas ir 
pavieniai. Šis posėdis buvo 
naudingas gerais tarimais. 
Kriaučialis gyvai pirminin
kavo.

Korespondentas.

. , Kad tą nedateklių suma-
darbavimą. žinti, Kongrese siūloma pa-

Dabar kliubas yra kas- kelti visokiai sįuntai kai-
dien atdaras nuo 4 vai. pa- na<;
vakarėj iki vėlaus vakaro.! jįaina norima pakelti

PAŠTAS PABRANGS pasibaigti ir butų atstatyta Apyvartos Mokesnis Bus Jonas Stevensonas pardavė 
--------  senoji 2 centų kaina. Atidėtas vištų ūkį.

Paštas sakosi turėsiąs per noUit; --------- Jonas Stevensonas, kuris
sekančius metus apie $492.- pašto k ų pa it- Massachusetts seimelis Randolphe turėjo moder-
000,000 nedatekliaus, kuri Slaugiausia atjaus laiK- pradėjo svarstyti guberna- nišką vištų ūkį, šiomis die- 
valdžia turės padengti iš J*:'hi™?toriaus pasiūlymą įvesti nomis jį pardavė ir ruošiasi
kitų šaltinių. ’^osl?08 'aV° blzni dai 0 apyvartos mokesnį 2 centus su šeimyna važiuoti Flori-per pastą.

J. Zinkevičiaus Auka

nuo dolerio (sales tax), bet don. Gali būt, kad apsigy- 
toks mokesnis tiek yra ne- vens tenai pastoviai.
populerus, kad republiko- --------------
nai seimelyje nutarė svars-

, tymą atidėti vieniems me-1
Kliube galima daryti susi- tnip, kad pašto siuntiniai Joseph Zinn - Zinkevi- tams. Atrodo, kad guberna-
rinkimus ir posėdžius. Kliu- /parcel post) duotų per čius paaukavo Lietuvai toriaus sumanymas šiuo
bo adresas yra 1810 Dor- metus $40.000,000 pajamų Remti Draugijai virš 30 po- tarpu bus palaidotas,
chester avė., Dorchestere. daugiau ' rų batų. Be to jis pardavė

Buvęs. Trečiosios klasės siunti- Draugijai labai pigia kaina 
w 1 • »» ei • niai atneštų $13,000.000 dar 25 poras batų. Dėl pi-
Mire Keleivio Skaitytoja daugiau. gios mainos tai galima irgi

Ona Dubzinskienė Oro lįįškai—$l 1,000.000. skaityti auka. Taigi iš viso

Sumažino Išlaidas Gais
rininkams

RADIJO PROGRAMA

Lietuviai ruošiasi prie 
“Tag Day”.

Birželio 28 d. BALF ruo
šia Bostono gatvėse pinigų 
rinkliavą Lietuvos tremti
niams.

Bostono miesto taryba Šešių Vaikų Tėvas Pasikorė
Lailu-aščiai—$8,200.000. Zinkevičius paaukavo virš nukirpo iš miesto biudžeto --------

Gegužės 10 d. Gardner, . .. u ’ - , , Ponl batų. Jis tai pada- $49,500, kuriuos majoras Southbostoniškis Martin
Mass. mirė Ona Dubzins- vadinamieji ‘special ae- rg norėdamas paremti lie- siūlė įrašyti kovai prieš B. Keane, 39 metų amžiaus, 
kienė - Lottunaitė, sena hvery ir re8įstruotieji iais?- tUvius tremtinius. Visi batai gaisrus. Miesto tarybos na- praeitą penktadienį susiki- 
“Keleivio” skaitytoja. Pa- ^ai duotų apie $38,000,000 pasiųsti BALF. riai sako, majoras su jais virčijo su savo žmona, su-
laidota gegužės 13 d. daugiau per metus. nelabai skaitosi, todėl jie mušė ją, išėjo į miestą ir

Velionė buvo kilimo Lie- Be to, siūloma “užšaldy- Joseph Zmn-Zmkevicius nenori patvirtinti jo visokių pasigėrė. Policija jį padėjo 
tuvoje iš Panemunės, į A- ti” dabartinę 3 centų kainą batų bizių ant llo F sumanymų. Pinigai butų į kalėjimą išsiblaivyti. Ka- 
meriką atvažiavo 1913 me- paprastiems laiškams, kuri s“eet’ bouth Bostone. skiriami naujiems įrengi- įėjime jis pasikorė. Jis pa
tais ir čia ištekėjo. Velionė šių metų liepos 1 turėjo jau Korespondentas, mams pirkti. liko šešius mažiukus vaikus,
turėjo tris vaikus, viena__________
duktė, Ona, yra ištekėjusi 
už Gardner miesto tarybos 
nario Amold J. Fisher, su
nus Walter yra Gardner 
High School sporto moky
tojas ir sunus Jonas žuvo 
antrame pasauliniame kare 
Italijos fronte 1945 m. ba
landžio 22 d. Po velionės’ 
lieka vyras našlys ir keturi 
anūkai.

Tebūnie jai lengva nau
jos tėvynės žemelė.

FOR

Dorchesterio Lietuvių Kliu
bas Iškilmingaį Atsidarė

Praeitą sekmadieni Dor
chesterio Lietuvių Piliečių 
Kliubas buvo surengęs iš
kilmingas savo Įkurtuves. 
Prisirinko pilna svetainė 
žmonių. Vakarienei ir gy
vai programai vadovavo 
kliubo pirmininkas A. J. 
Namaksy. Buvo daug kalbų 
ir linkėjimų.

Kliubo- gaspadorius Ra
manauskas dėkuoja visiems 
svečiams už atsilankymą ir 
šeimininkėms už gerą pasi-

Rinkliavai Reikia Dar- 
ninkų. GRADUATIO

Vietos BALF skyrius tel
kia jėgas aukų rinkimo die
nai, birželio 28 d., šeštadie
ni. Jau daugelis lietuviškų, 
kolonijų pravedė viešas au
kų rinkliavas ar vadinamas 
“Tag-Day”. Šį antradienį 
vietinis BALF skyrius turi•Į_ x _ _i_j___ • •>tuo reiKaiu piatesnj pasita
rimą. Viešos rinkliavos pa
sisekimas priklausys, kiek 
žmonių dėsis į tą darbą. 
Todėl visi lietuviai turėtų 
nepatingėti tą dieną pasi
darbuoti, o ypač jaunieji 
yra širdingai kviečiami dė
tis prie rinkliavos pravedi
mo.

Teko girdėti, kad BALF 
skyrius nori sukelti kelis 
šimtus aukų rinkėjų, todėl 
darbo bus visiems norin
tiems dirbti.

GIVE THE
CONRAO

17 kw«h, compktely 
modern in unort design

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika
2.. Dainininkė Ona Kubi

lienė iš So. Bostono
3. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
Boston, Mass...... S. Minkus.

PAKVIETIMAS
Kas sekmadienį 11 vai. ryto 

yra laikomos Linksmų žinių 
pamaldos svetainėj, E. 4th ir 
Atlantic Sts., So. Bostone.

Dienotvarkė: Giesmės, pa
maldos ir evangelijos Jėzaus 
Kristaus skelbimas. Kviečiame 
visuomenė gausiai atsilankyti, 
įėjimas nemokamai. Privažiuot 
galima vicais City Point karais, 
Išlipk Broadway ir Dorchester.

(22)

JUUET 
17 Jeweb, ond 

a įewel of o 
wotch

BLDE HILL KAPINĖSE
Pabalčio Tautų Žmonėms Skyrius

Puiki kapinių vieta, dailus žemės vaizdas ir architec- 
turos planas kartu su idealia topografija leido Blue 
Hill Cemetary globėjams sukurti vieną gražiausių am
žinojo poilsio vietų Naujojoj Anglijoj.

Didingi medžiai, tropiškųjų lelijų prūdai, žydintieji 
krūmai ir eglynai, nepaprasto grožio akmenynai, fon- 
tanos ir žolynai, tai tik kelios Blue Hill Cemetary ypa
tybės.

BALTŲ SKYRIUS. — Dabar Blue Hill Kapinėse yra 
atidaromas ir Baltų Skyrius (Baltic Section), kur ga
lės sau poilsio vietą pasirinkti Pabalčio tautų šeimynos 
ir jų draugai. Jei jums brangi baltiškoji kilmė, tai bet 
koks kapinynas jūsų poilsio sklypui netiks. Parašykit 
arba patelefonuokit į Blue Hill Cemetary (dienos laiku 
—BRAintree C602; vakarais — BRAintree 2626); kad 
mes galėtume nuvežti jus ir parodyti moderniškas 
Amerikos kapines, kur medžiai, gėlės ir gyva žalioji 
gamta dvelkia amžinos vilties didingumu. DABAR yra 
laikas, nes “kitąsyk” dažnai būna “pervėlu” Užtikrin
kite sau vietą gražiame Baltų Skyriaus Ąžuolyne, kur 
dienomis šildo skaistus saulės spinduliai, o naktimis 
šviečia iš viršaus malonios žvaigždės.

Pastovi kapinių priežiūra užtikrina jūsų poilsio skly
pui nuolatini prižiūrėjimą be jokių jums ekspensų.

Jus galit nusipirkti lotą išsimokėtinai; jokių palū
kanų mokėti nereikės.

Jus busit labai patenkinti ir galėsite tikrai didžiuotis 
turėdami savo atminties šventyklą tokioj vietoj, kur 
gamtos ir žmogaus rankomis sukurtas grožis užima to- 
kią aukštą vietą tarp puikiausio Amerikos Kapinių 
Meno.

Mes be jokio atlyginimo nusiųsime pas jus automo
bilį. kad galėtumėt pamatyti gražią musų vietą.

Ne pelnui Ne sektoms

Give your graduote 
a Bulovo watch. lt is 
the one fine gift thot, 
years from now, will 
continue to serve in 
chongeless beouty, 
vvith enduring de- 
pendobility. A Bulovo 
watch is trvty the 
"Gift of a Ufetime."

AMERICAN OIRL
17 Jewels, for 

tbe svreetest giri MARTHA WASHINGTON
17 Jewels, 14 K gold.
A rich glamorous timepiece

Dienomis: 
BRAintree 0602

BLUE HILL CEMETERY 
Braintree, Massachusetts

Vakarais: 
BRAintree 2126

$17.50
•f* florgeousl 

Heor her eheer Ibis 

exguis ite ring
■‘osterpiece

SFENCER

wfll odrmre lbi« enel

EXCillENCY 
21 Jewels, revrard 

for highest honors

$4.20
For tbe partieular 

groduote—Cuff links 
ond tie dasp witb initiglj

FtOERAL TAX tNCLUOBO

The very newest and 
flnest in Pen &Pencil $6.50 Up 

sets—streamlined beoutied

$8.95 
. to $49.50

3 cheers for her 
dresser .. . matehed 

setof rore beouty 1

KETVIRTIS & CO.
379 West Broadicay South Boston, Mass.

Watches, Jewelry, Radios and Electrical Appiances,




