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Sov. Rusija Atmetė Vokietijos 
Suvienijimo Planą

Višinskis “Vardan Demokratijos“ Atmetė Vakarų Vals* 
tybių Siūlymą — Rusai Įkūrė Vokietijos Valdžią — Di
džiųjų Derybos Neduos Europai Taikos, Bet Derybos Dėl 
Prekybos Santykių Tęsiamos

“Keturių didžiųjų’’ dery
bos Paryžiuje dėl Vokieti
jos suvienijimo ir taikos su
tarties paruošimo su Vokie
tija, nejuda iš vietos. Ame
rika, Anglija ir Prancūzija 
pasiūlė aiškų planą suvieny
ti visą Vokietiją, leisti vo
kiečiams patiems išsirinkti 
demokratišku budu savo vy- Bolševikai surado vieną ki 
riausybę ir leisti visai V o- tą parsidavėli katalikų eilė- 
kietijai tvarkytis pagal'se ir nori suskaldyti bažny- 
Bonn’os mieste priimtą fe- čią. 
deralinę konstituciją. Alian-' 
tai pasilaikytų sau teisę tik
tai prižiūrėti, kad Vokietija

Čechų Bolševikai 
Prieš Bažnyčią

Čechoslovakijoj bolševi
kiška diktatūra stiprina ko
vą prieš katalikų bažnyčią 
ir grasina priversti katalikų 
bažnyčios vadovus nusilenk
ti bolševikiškai valdžiai.

LILIENTHAL AIŠKINASI SU SAVO KRITIKAIS Prezidentas Kviečia Senatą 
Priimti Atlanto Paktą

Siūlo Duoti Ginklų Pagalbą Europai — Reikia Pagreitinti 
Atlanto Sąjungos Įkūrimą — Prezidentas Tariasi su Kon
greso Vadais Dėl Skyrimo Europai Ginkluoti $1,450,000

Prczidentas Trumanas šį 
antradienį kreipėsi į senatą, 
kad jis greičiau patvirtintų 
Šiaurės Atlanto Gynimosi

___________ _______ Sąjungą. Kitos valstybės,
ras Claip Hill už parinrieši- prisidėjusios Drie tos Sąjun- 
nimą šerifui ir už paleidimą £°s> iau patvirtino Atlanto 
šūvio į šerifą. Kaip tik neg Paktą, bet kol J. A. Valsty- 
ras buvo uždarytas į kalėji- ,bės sutarties neratifikavo, 
mą, gauja baltųjų žmonių1 tol ta Sąjunga tebėra tiktai 
atėjo, paėmė jį iš kalėjimo popietyje, o ne gyvenime

Gauja Nulinčiavo 
Areštuotą Negrą

Irvvington, Ga., mieste bu
vo areštuotas 28 metų neg-

ir nugabeno prie vietos, va
dinamos Sandy Creek, ir

Prezidentas pasitarime su 
kongreso vadais iškėlė buti-

nesiginkluotų.. Jokių repa
racijų iš Vokietijos nebūtų 
reikalaujama.

Rusija šitą planą atmetė. 
Sako jis nėra “demokratiš
kas’’ ir praeitą sekmadienį 
įkūrė lytinėj Vokietijoj bol
ševikišką valdžią. Rusai gi
riasi, kad jie įkūrę savo lė
lių valdžią visai Vokietijai.

Didžiųjų detybos šią sa
vaitę dar tęsiamos. Spėja
ma, kad rusai nori susitarti 
dėl prekybos santykių at
naujinimo tarp rytinės ir 
vakarinės Vokietijų, nes 
prekių mainai ir Rusijai' 
butų naudingi. Bet mažai 
tėra vilties, kad rusai leis 
Vokietijai susivienyti ir 
tvarkytis demokratiškai.

Katalikų bažnyčios galva 
Čechoslovakijoj, arkivysku- 

as Josef Beran, tas pats 
urs palaimino bolševiką 

Gottwaldą perimant jam 
i prezidento vietą, skelbia, 
kad jis geriau mirs, negu 
darys kokį nors kompromi
są su policiniu rėžimu. Val
džia reikalauja iš kunigų 
“ištikimybės priesaikos” dik 
taturos rėžimui, o katalikų 
vadai sako, kad jie, kaip ir 
visi kiti piliečiai, turi tas

Atominės Energijos Kom-sijos pirmininkas David Lilienthal (sėdi dešinėj) vie
name kongreso komisijos posėdyje aiškinasi dėl jam padalytų užmetimų dėl 
apsileidimo ir netvarkingumo A. E. Komisijos darbe. David Lilienthal sako, 
jis sutinka, kad kongreso komisija padarytų nuodugni tyrinėjimą jo veiklos ir 
išaiškintų visus trukumus, bet jis protestuoja prieš leidimą paskalų ir dėl mė- 
tymosi nepamatuotais kaltinimais. Paveiksle matyti bendroji kongreso atomi
nė komisija ir prieš D. Lilienthal, kitoj stalo pusėj, sėdi senatorius B. Hicken- 
hooper, kurs smarkiausiai kritikuoja D. Lilienthal veiklą.

ten ji nužudė. Kada gauia ną reikalą ne tik Atlanto 
Paktą ratifikuoti, bet ir pa
skuti pinigų Europos vals- 
tyvių ginklavimui, nes At-

atėjo paimti negro iš kalėji
mo, šerifo nebuvo, jis buvo 
išėjęs ieškoti savo revolve
rio, kurį minėtasis negras 
iš jo anksčiau buvo atėmęs.

Berlyno Strytkarių Vokiečių “Liaudies 
Streikas Tęsiasi Kongresas” Posė- 

. .............___ .........a ~~ Praeitą savaitę amerikie- džiauja
pačias pareigas ir turi turė-į?nj.jr anglų kariška polici-.

* * - ja išvaikė įs Berljio gatve-,_____
karių ir požeminio gelžke- rytines voKieujos iiauaiės---------- , _____
lio stočių bolševikų policiją! kongresas su dviem tuks- ktas į teismą už melagingą 
ir kovos tarp komunistų ir į tanciais bolševikų narių, su- priesaiką. Jis sakėsi nepa- 
streikininkų pasibaigė. Bet į511*11}“? .rlyne ir pradėjo 'žįstąs Whittaker Chambers 
12.000 darbininku dar tęsia posėdžiauti. Tas kongresas ;,. iam nedavęs iokiu slantu

lr/%r»stf lncn\ziK7vi vvrvi j ora-

rantuotą sąžinės laisvę ir 
jokių ekstra ištikimybės 
priesaikų smurto rėžimui 
neprivalo duoti.

Prasideda Alger 
Hiss Byla

Alger Hiss, buvęs aukštas
Valstybės departamento pa- 

.ydg“' reigunas ir vienas iš “Jaltos 
sutarties” įkvėpėjų, patrau-

lanto Paktas jr Europos
, ginklavimas eina kartu. Eu
ropos valstybių ginklavimui 
reikia per pirmuosius metus 
išleisti vieną bilioną ir 450 
milionų dolerių. Kongrese 
kai kurie įtakingi politikie
riai nori tą klausimą atidėti 
.vėlesniam laikui, arba ir iš 
viso “taupyti pinigus”.

Demokratų partijos vadai, 
po pasitarimo su preziden
tu, bandys pagreitinti At-

KRUVINAS STREIKAS 
BOLIVIJOS KASYKLOJ

Iš Bolivijos praneša, kad 
ten cinos kasyklose prie Pa
tino darbininkai išėjo Į 
streiką. Valdžia pasiuntė 
kariuomenę užimti kasyk
las, bet darbininkai pasi
priešino kariuomenei ir susi
rėmime buvo užmušta apie 
100 streikuojančių darbi
ninkų ir 50 kareivių. Daug 
žmonių yra sužeista. Užmu
štųjų skaičiuje yra du ame
rikiečiai inžinieriai, kurie 
dirbo kasyklų priežiūroje. 
Streikieriai susirėmimų pra
džioje paėmė “užstatus” ke
lis kasyklų inžinierius ir 
prižiūrėtojus ir, sako, kad 
kai kurie tų užstatų buvo 
nužudyti. Bolivijos cinos 
kasyklos yra Andų kalnuo
se apie Patino.

Šanchajus Jau Ko
munistų Rankose
Didysis Azijos miestas 

Šanchajus, su 6 milionais 
gyventojų, praeitą savaitę 
pateko į komunistų armijų 
rankas. Nacionalistų armi
ja bandė iš miesto pabėgti, 
bet 40,000 nacionalistų pa
teko į nelaisvę, o kitus ka
reivius komunistai vis dar 
tebegaudo. Labai daug 
amunicijos ir karo medžia
gos nacionalistai sunaikino 
bėgdami.

12,000 darbininkų dar tęsia 
streiką ir žada streikuoti,„......., „ .................... įmasi įkurti rytinės Vokieti- dokumentų iš Valstybės de-
kol rusų valdoma strytkerių \°.s respubliką pagal liau- partamento. 
ir požeminių gelžkelių kom- uies demokratijų pavyzdi.! IVhittaker Chambers bu-

komunistų agentas ir
nfe Vokietijos”^ respubliką vX,vh£tUSrf dok“ment“s 

nu,. ouviR.iiuiiivai ,r j , dervbos Paryžiuje į epartamento
“ fe nedu^ rezultatų, tai ntsįi °

panija sutiks jiems mokėti 
algas vakarinėmis markė
mis. Streikininkai atsisako

stotyse, todėl visoks prekių 
gabenimas į Berlyną gelžke
liais sustojo ir miestas yra 
aprūpinamas orlaiviais, kaip 
ir laike blokados.

Vakarų valstybių atsto
vai sako, kad jie nesikiš į 
Berlyno darbininkų streiką, 
bet tikisi, kad derybos bus

Komunistai jau įkūrė “iš- atnaujintos ii rusai sutiks 
- ' - darbininkams mokėti algas

vakarinėmis markėmis.laisvintame” Šanchajuje sa
vo valdžią ir pirmiausiai už
darė visus laikraščius, o nau 
jus laikraščius leis spausdin
ti tiktai su ypatingu savo 
leidimu.

Rusai žada įkurti “Rvti-

iš Vokietijos turės nors jos 
lytinę dali savo rankose, 
kaip jie turi Lenkiją ir ki-

tams. Dalį tų dokumentų jis 
pasilaikė pas save ir tuose 
dokumentuose yra Alger

Tyrinės Aviacijos ir 
Laivyno Ginčą

Kongresas rengiasi tyri
nėti jau senai einantį ginčą 
taip karo laivyno ir karo 
aviacijos dėl naujų karo lai
vų statymo ir dėl didžiųjų 
orlaivių pajėgumo pasiekti
Driešo krašta be karo laivu ____  ______ .
pagalbos. Kongrese iškilo 1fni° .raKLO rattriKSYnną ir 
reikalavimas, kad karo ma- st.el?«51s PraYestl 
nevruose, “karo metų Saly- pimgŲ SK3
gose”, butų išbandyti didie
ji orlaiviai ir karo laivai.

Karo laivyno viršininkai 
ir karo aviacijos viršininkai 
sako, kad jie sutinka tokį 
bandymą daryti, o po ban
dymų kongresas galės leng
viau išspręsti, kuriai ginklų 
rūšiai duoti daugiau pinigų.

pinigų skyrimą Europai 
.ginkluoti. Vyriausybė sako, 
juo greičiau Europa bus pa
siruošusi gintis, juo daugiau 
Šansų yra išsaugoti taika ir 
juo mažiau pagundos bus 
Rusijai pradėti karą.

FORDO STREIKAS JAU 
PASIBAIGS

106 tūkstančiai Fordo 
CIVILIO KARO VETERA- darbininkų įvairiose dirbtu-

RUSIJA UŽDARE KON
SULATĄ ŠANCHAJUJE

Sovietų Rusija uždarė sa
vo konsulatą Šanchajuje po 
to, kai tą miestą užėmė ko
munistų armija. Sovietų 
konsulato viršininkai paaiš
kino, kad miestą užėmė ko
munistai, kurių valdžios So
vietų Rusija dar nepripažįs
ta, o todėl konsulatas užda

romas, kol paaiškės kokią 
* .vyriausybę Kinijoje Rusija

pripažins.
Kinijos komunistai žy

giuoja pirmyn Rusijos re
miami, bet dėl svieto akių 
Rusija yra “neutrali” Kini
jos kare ir net uždaro savo 
konsulatą Šanchajuje dėl 
komunistų pasirodymo tame 
mieste...

“ATLEIDO” 137 KATALI
KŲ KUNIGUS

Rumunijos vyriausybė “at
leido iš pareigų” 137 katali
kų kunigus, kurių skaičiuje 
yra du vyskupai. Valdžia 
sako, kad tie kunigai esą 
“imperialistų agentai” ir to
dėl negali katalikų bažny
čiose žmonių mokyti. Kata
likų Rumunijoj nėra labai 
daug, bet komunistų val
džia nori ir tuos pačius at
pratinti nuo bažnyčios.

GALIMA SUTAUPYT 
5 BILIONUS

Musų šalies vyriausybė 
galėtų atleisti 10 nuošimčių 
civilių valdininkų ir visvien 
atlikti savo darbą, jei val
džios aparatas butų pertvar
kytas ir geriau organizuo
tas. Šitaip sako buvęs pre
zidentas Hoover, kuris su vi
sa eiles bendradarbių ilgai

NAI NYKSTA
68 
A

merikos pilietiniame kare 
1861-1865 metais. “Life” 
magazinas surankiojo žinias 
apie 30 Unijos kareivių ir 
apie 38 Konfederacijos ka
reivius, kurie kovėsi kruvi
najame Amerikos pilietinia
me kare. Šiais metais Uni
jos armijų veteranai, kurie 
turi 26 organizuotus narius, 
daro paskutinį savo suva
žiavimą. Jie visi turi dau
giau, kaip 100 metų am
žiaus. Pilietinis karas pasi
baigė prieš 84 metus.

tas pavergtas Rytu Europos'? — ranka padaryti priera- Amerikoje dar vra gal

ių.
Alger Hiss byla bus labai 

svarbi, nes ji parodys, ar 
Valstybės departamente ko-

Nelaimėje Žuvo 
J. A. V. Iždininkas
W. A. Julian, prezidento: ™n,staj turėjo susu-

Roosevelto paskirtas Jung- ?sau šnipų lizdą ir įsdavi-

vese grįžta prie darbo. 
Streikas Fordo dirbtuvėse 
Detroite pasibaigė susitari
mu, kad skubos klausimą iš
spręs unijos ir kompanijos 
sutartas bešališkas trečiųjų 
teismas.

tinių Amerikos Valstybių
! iždininkas, praeitą sekma- 
1 dieni žuvo automobilio ne
laimėje Bethesda, Md. W. 
A. Julian, kurio parašas yra 
ant visų Amerikos popieri
nių pinigu, žuvo sulaukę?

nėjo Amerikos 
Alaskvai.

paslaptis

BOSTONO LIETUVIŲ RA
DIO NAUJOJ STOTY J
Lietuvių Radio korporaci

jos lietuviška programa, ku
ri iki šiolei buvo perduoda78 metų amžiaus. Jis buvo

kilęs iš Kentucky valstijos,! ”a■sįkmadien'iafs įTĖostono 
kur jo tėvai turėjo farmąJW0RL stoties, persikėlė i 
Jaunose dienose jis dirbo naują, daug galingesnę

tyrinėjo kaiD Dairerinti vai-1 b-n^e’ J>3S-kUI bU^r aV~yi ^BMS stotį, kuri dirba
tyrinėjo, Kaip paderinti \ai ,nes pardavėjas, vėliau siu- lųpų kilocjkh, vilnimis I ip- 
dzios aparato darbą. Hoo- ganės =avininka« Visa savo L '• K1,OC1K1V vilnimis, laeverio komhiia išdirbo nb savin’nKas- v.'sS Sa?° tuviskos programos is Bos-veno Komisija išdirbo pla- amžių jis buvo veiklus de- tono bus perduodamos to- 

mokratasną ir pasiuntė jį preziden
tui. Prezidentas tą planą 
perdavė kongresui, bet kon
grese svarstymas to plano 
dar nepajudėjo iš vietos. H. 
Hoover dabar ir sako, kad 
kongresas gali padaryti 
daug šutaupų valstybės biu
džete, jei jis pagerins val-

NEDARBAS ITALIJOS
SKURDO PRIEŽASTIS
Italijos ministerių pirmi- Qzete, jei jis p; _ 

ninkas de Gasperi sako, kad Į džios aparato darbą, 
skurdas Italijoj yra todėl i
toks didelis, kad daug žmo
nių Italijoj yra be darbo, o 
darbų trūksta todėl, kai Ita-

E1SLER1S JAU PRAHOJE
Pabėgęs iš Amerikos vo

kiečių komunistų čyfas Ger
H joj gimsta daug žmonių ir hard Eisler, iš Angliios jau
------- ------------------------- i-. išvyko į aną pusę geležinės

uždangos. Jis atskrido
gyventojų skaičius nuolat 
didėja. Išvažiuoti į kitus 
kraštus italų žmonių pertek
lius negali, o krašto viduje 
sunku yra parūpinti visiems 
darbų.

mis pačiomis valandomis, 
nuo 9:30 iki 10:30 ryto 

TITO SAKO, RUSAI RUO ; kiekvien3 sekmadienį.
ŠE PERVERSMĄ ----------------

Jugoslavijos komunistų! PER 
organas ‘Borba” rašo, kad' *03 ŽMONIŲ
Sovietų Rusija bandė pada-: Praėjęs savaitgalis Ameri- 
ryti Jugoslavijoj perversmą: kos keliuose buvo labai kru- 
prieš maršala Tito ir tuojvinas. Automobilių ir kito-

slavių karininkų. Rusai ban
dė tuos karininkus padary- 

Prahą ir iš ten keliaus į ry-jti savo agentais ir jų pagal- 
tinę Vokietiją, kur rusai jįiba nuversti Jugoslavijos 
paskyrė į rytinės Vokietijos diktatorių. Tas jiems nepa- 
“tarybą”. j vyko, sako “Borba”.

1

prieL ----- , , . .
tikslu bandė suorganizuoti kiose nelaimėse nuo sesta- 
Jugoslavijos karininkų “kli-idienio iki antradienio anks- 
ką”. Kada Tito susipyko su tybo rvto žuvo beveik 400 
Rusiia, Maskvoje karo mo- žmonių. 247 žmonės žuvo 
kyklose buvo nemažai jugo- automobilių nelaimėse, 84

žmones nuskendo besimau 
dydami, o 68 žmonės žuvo 
kitokiose nelaimėse. Naujo
sios Anglijos keliuose žuvo 
10 žmonių, o 26 buvo 
žeisti.

AUTOMOBILISTAI SU
MOKĖJO $1,300,000,003 

TAKSŲ.
Amerikos automobilių sa

vininkai sumokėjo valsti
joms taksų nuo gazolino per! prieš japonus, 
1948 metus vieną biiioną ir 
300 milionų dolerių. Tokį 
skaičių praneša taksų admi
nistratorių draugija iš Chi
cagos.

FILIPINUOSE DAR VEI
KIA SUKILĖLIAI

Iš Filipinų respublikos 
praneša, kad ten paskutiniu 
laiku sustiprėjo Hukbala- 
hap (komunistų vadovauja
mų) veikimas. Ypatingai jie 
veikia Luzon provincijoj. 
Praeitą savaitę sukilėliai 
užmušė 34 žmones per įvai
rius užpuolimus. Hukbala- 
hap judėjimas atsirado ka
ro metais, kada į Filipinus 
amerikiečiai orlaiviais gabe
no daug ginklų ir dalijo vi
siems norintiems kariauti 

Komunistai 
dabar tuos ginklus panau
doja terorizmui prieš Filipi
nų vyriausybę.

POLICIJA SUĖMĖ ANTA
NĄ PIRATUNĄ

KAS PASISAVINO LIDI 
CE PINIGUS?

Čechoslovakijos bolševi
kų valdžia skelbia, kad A-

Nevvsport News, Va., po- merikoje buvo surinkta 5 
licija suėmė jurininką An-'milionai dolerių nacių su- 
thony Piratuną iš Nashua, griautam Lidice miesteliui 
N. H. Jis kaltinamas tuo, atstatyti. Bet sako, nė vi^- 
kad peiliu nudures vieną 69 nas doleris iš tų pinigų ne- 
metų jurininką William Co- buvo sunaudotas Lidice at- 
le iš Bostono. Sako, A. Pirą- statymui. Sako, kad tuos pi- 
tunas nudūręs bostonietį ju- nigus pasidalijo kolektoriai 
roję, gegužės 19 d. laivui ir administratoriai. Rinkė- 

su- “P. P. Šprague” plaukiant jai gavę 30 nuošimčių, o ad- 
Į per Atlanto vandenyną. ' ministratoriai 70 nuošimčių.
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APŽVALGA •

PAMOKSLAS APIE TO 
LERANCUĄ

imasi aiškint: save skaityi.?- 
jar*s. kai socialistai esą 

Pradžiojeprieš to.erar.crą- Pr 
“A" paaiškina, kas vi 
rancija ir sako:

“To>ėrst£.<.. i retsiia kito 
a?rr.-r_- nii&caoiiė? ir jo Įsiti- 
kinimo pagerbimą. Toks pa- 
g^»-T.r~—a.-. žir.-.~ia. Bereiškia 
pritarimo Toierar cija pra
žįsta iai*«e iiėi’.-ičran ga_vo:.

- - *<s .‘--.e*

ka.p .arr. pa*.. L 1 .-rTTtT. i - . -a

organizacijos paži-ra* -z 
ji re:kkač lai boru 
roota t-osaikiai ir be -žz 
Ii ‘ im — ir Tr, i -zrs —s . r.

vą. be-: ji nzr.-rrjL.i. jrgą. 
vos kovos pramonę. Ypač tai

jos ir žzrogaa? isirikinrsais. 
"Priešingas K-ierar.cijai da

lykas yra prievartos naudoj i- 
zras .rėyj ir nusistatymų sri
tyje žodžio ir sąžinės varžy
mas viešuose visuomenės rei
kaluose. Tam pavyzdžių ne
tenka ieškoti toli. Prisim iš

tik diktatūras. Nežiūrint, ko- 
iics sta'vos beberu diktature. 
ji reik- a.;a be atodairos klau
syti diktatoriaus valios ir Įsa
kymų ir jėga naikina tą žmo
gų. kuris išdrįsta pasipriešinti 
arba yra Įtariama- kad jis ga
li pasipriešinti."

Su tuo tolerancijos apibu
dinimu galima pilnai sutik
ti. Galima sutikti ir su juo. 
kad diktatūra, “nežiūrint 
kokios spalvos bebūtų dik
tatūra“ yra priešinga tole
rancijai. Vadinasi ir Trauki
ne diktatūra Ispanijoj yra 
priešinga tolerancijai ir ta 
Įrodo kasdien savo kova 
prieš protestonus. prieš libe
ralus, prieš socialistus ir 
prieš bet šokią laisvesne 
minti.'

Kodėl “Amerika"’ ta pro
ga nepasakė. -:ac katalikų 
bažnyčia per savo vysku
pus. kardinolus ir klebonus, 
pilniausiai pritaria /ranki
ne: diktatūrai Ispanijoj ir 
laimina los uiKtaturos neto
lerantiškumą ?

Galima musų laikais nu
rodyti m daugiau diktatūrų 
< pavyzdžiui. Dominikonų 
respublikoj j. kur žiauriau
sia diktatūra broliškai sugy
vena su katalikų bažnvčia. 
Apie tokius ta.-:tus “Ameri
ka nekalba, jie jai nėra 
malonus. O dėl praeities, 
kada Katalikų bažnvčia. 
kaip. beje. ir kitos krikščio
niškos bažnyčios, visokius 
‘‘eretikus" naikino be pasi
gailėjimo. “A."’ laba: kuk
liai sako:

Tait atpasakojant .stor:- 
ją galima viską Įrodyti. In
kvizicija. jei ji. iš tikrųjų, 
tik 3.000 žmonių tebūtų - 
ske» iusi. ~ i.-i -
aeaybė, nuo tat savo pra
džios. nepripaži:: • t ierar- 
cijos. Ji ir t g išsų lėlė
Ii ir.v i..... . iė.-.. r.vt iv..... -
ei jai. Krikšči r.y bė. y t ač

tesi ne tiek pam.kslais. ste 
Dūkiais. .< aštalaviani, kiek 
neto! r rantišku Kari r. uum u. 
Fanišiii : lėtėsi

n - • ž • — < Karingas

Įtikinimu < propaganda» yra 
Įvytai būtingas Man met 
pasekėjams, kai: .. kriaš- 
:>.nim>. Masą laikais —
zmas yra t-ave. :e.-.,as Sc

_iu_ —ru^x_ .b'...u aZ
ahomett nų netolerantiš- 
„n*... B .--'-tzmas šian iier. 

ei ta tat.a .•.a. ..'.t. a. a.-- 
talavimo liga. kuria Šerais 
laikais sirgo krikščionys ir
mahometonai.

Kova už toleranciją, už 
žmogaus sąžinės laisvę, pra
eityje buvo K . va prieš baž
nyčios netoleranciją. Tik
per atkaklią visokių "ereti
kų" ir "bedievių” ko— ~— 
dien pasaulyje — 
kur sąžinės laisvę. Ta lais 

mor.ės turėjo 
plėšti iš bažnyčias.

Bet katalikiška "Ameri
ka“ išsigudrina ir žmonių 
kova už sąžinės laisvę per 
statyti, kaipo vadinamų 
“bedievių" netoleranciją 1 
Pavyzdžiui. Francuzijoj ši- 
šimtmečio pradžioje ėjo ko
va už valstybės “susvietir.i- 
mą" < laicizaciją >. arba. 
kitaip tarus, už atskyrimą 
bažnyčios nuo val^rvbės 
• r.a.p ta. yra J. A. v a-Styoė- 
se nuo pat jų susi kūrinto». 
Tai kovai Prancūzijoj vado- 

jvavo liberalai, bedieviai. 
. protestor.ai. bet ne sočiai is 
tat Bet "Amerika" ir baž
nyčios atskyrimą nuo valsty 
bės Prancūzijoj Įraše i "so- 

netoleranci ją 1cialistu"
“Amerika 

“pavyzdi”. 
SKurdžiai v&istie

KELEIVIS. SO. BOSTON
KARO LAIVYNO SEKRETORIUS IMA PRIESAIKĄ

i

Nau a? Karo laivyno sekretorius. Francis P. Matike ws. kelia ranką priimda
ma.' priesaiką. Priesaiką iš jo priima teisėjas Edward A. Tamm. Iš kairės stovi 
Mr.~. r. Mattnevvs. o krašto gynimo sekretorius. Louis -Johnson, stovi tarp teisė-

i; :.au ■. sekretoriaus.

Kas Savaite
Eislerū Laisvas! Jaworzno” jau pasidarė

Anglijos teismas tarė savo kasdieniniu išsireiškimu len-
žodi ir nutarė NEIŠDUOTI kuose...
^«fe^.ah3u-±±Š: Komunistai perkėlė di-

Anglijoj.

Tautininku Menas
Gegužės 2 
rke ivvko

dd. New kesnės fašistinės ideoiogi- 
iietuvių tauti- jos. Jie. ypač apie 1931-33 

r i:.ku. ar sm^ ton įninku su- metus, bandė susifašistinti. 
ažiavim.as. kuris buvo neva ilięįi i tautininkų partiją 

tai “steigiamasis”. Mat. tau- musolinišką ideologiją ir

ė- 21-22 1

dalis tautininkų. Kiti jų ir 
šiandien tebėra “aktivis- 
-^Kj linkę Į kieto rėžimo 
fašizmą ir keliaklupsčiavi
mą prieš bet Koki vadą. Kit: 
dedasi kulturingesniais ir. 
bent Amerikoje, žada -“būti 
ištikimi A. J. Y. santvarkai 
ir Įstatymams”. Matote, 
kaip sukuiturėjo. čia net 

nežada ruošti!

Baltijos koncentracijos sto-
f i - - i,„ vvklos “puošia’’ MaskvosPnCfirliiUdoS M6TH kfc - . .. . .i t * iV blxldlXl IT }tl » uŲ iyVIS”lias i viena gaia. Jei reika “ J - '■t ■' ' - i :-z lingu viešpatavimą,laujame Dnesrlaudos teises! “ “ ..„

demokratijos kovotojams. Tuo tarpu "didieji » 
pabėgėliams nuo bolševiz- šypsenomis kalbasi apie 
mo ar fašizmo tironijos, tai. "taiką , o demokratijų va 
tenka pripažinti tą teise ir ; dai neatsisako tokių budelių 
priešininkams. Nors kai Višinskiu kruvinas rankas 
kam ir nemalonu, bet taip j spausti.
nul Vėl D. Lilienthal

J61..0- Eislens bu\o toU Kongrese ir spaudoje vėl 
pavojingas žmogus y;alH\riukjmas dėl Atominės ko- 
apie jį rašo. ta: reikėjo j! oil,mininko D. Li-
ger.au daboj;. reiKejo j! į -,ienthal ' -aosileidimo” ir 
laisve nepaleisti. Bet jei Jis -.netvarkingun,0-. 
ištruko, tai jau jo ‘giliukis .
o Varšuvos lėlėms, už Eisie- Spaudoje teko skaityti,

otą pagalbą pabė-jkad ttys ketvirtadaliai sva 
Įima surasti kitokių; 10 urano metalo U-235 kur 

vaistų, kad ateityje jie ne j^į dingę. Vėliau pasirodė, 
beatlikinėtų Maskvai tokių kad dingo tiktai 31 gramas.

nui duo 
gant. ga

neleistinu patarnavimu.

tas tautininkų partijos var- fašistiškai persidirbti ji ne-
das. pajėgė.

Varde mair.vmas, žinoma, * . -. ;r^.„ AmercKoje lietuvių tauti-
- . . ninku srove atsirado de staDiuu.mt.-r' r u politinio ,..... medaliams, pens.*oms ir na-ve.'i'. . Jis. .-:a:p au puvo, . , _____ _

e gegužės 21-22 
buvusias

Lietuvoje tautininkų parti
jos skeveldros ir buvusių 
Amerikoje Smetonos rėžimo 
pritarėjų likučiai. Jie buvo 
suvažiavę aptarti, kaip va
dintis ir kaip kalbėti, kad

o paieškojus, 28 gramai bu- 
i vo atrasti. Taigi, tik 3 su 
' puse gramai urano metalo 
kur tai dingo. Nėra jokių 

kad tas 
ra sve-

į urnų šnipų pavogtas. Bet

Gengsteriai Unijose
Praeitą savaitę nežinoma 

žmogžudys darė pasikėsini
mą prieš
bininku
torąRėirt«i. unijos pirmi-,kam' ija priėš D. Lilien- 
mnko Valterio Reutheno jlla| ,«iama Komrresas ža-

idv> darė pasikėsini- - ty k. :. . -,... , daviniu manvti, Rac
k® Automobiliu dar
ąmijĮoe veikėju \ie-:,. „ - . „...„-į.

" pozicijoj. Tą vietą Lie» 
tuvos nia: nenusistovejustų. nors

t-.-r. V.'. ’.U.’ V

“Kitados reiigiios r«rL 
labai aitriai prikaišiejo tik . 
t><wienis. j-pac Katalikų Baz 
nvčia:. inkviziciją, tai yra ba 
dura rrirtie? bausme už kia 
datikystę. Bažnyčios priešai 
priskaito apie tris tūkstančiu- 
žmonių, karinos per kelis šim
tas metą sunaikino inkvizici
ja. Iš tikrųjų, tenka apgailėti, 
kad ka: kuriuo? kraštuos buvo 
vartojamos tokio? priemonės. 
Betgi prancūzų revoliucijos 
metu. kai valdžfa pateko Į be
dieviu ranka?, teroras, dau- 
gvimoje nukreipta? prieš ti
kinčiuosius nuėmė per milijo
ną galvų! Apie bedieviško ko
munizmo nužudytus keliasde
šimt milijonų žmonių jau bai
su ir kalbėti!”

Vadinasi, inkvizicija pa
skerdė “apie tris tuksian
čius’’, o vien per prancūzų 
revoliuciją “bedieviai"’ nu
ėmė tikintiesiems “per mi- 
lioną galvų”. Nors tos revo
liucijos laikais socialistų vi
sai dar nebuvo, bet “A.” 
kaltina socialistus!

Meksika. Kur 
ai ' turėjo 

per prievartą išplėšti iš žem 
valdiškos bažnvčioK žeme. ir 
sako, kad tai "socialistai" 

i buvę kaiti dėl valstiečių ko
vos už žemę ir tuo Įrodę sa
vo netoleranciją! Vadinasi. 
Įrodė.

Sąžinės, arba Įsitikinimų 
laisvė yra vienas g bran
giausių žmonijos kultūros 
laimėjimų. Diktatūrose tas 
musų kultūros iaimė'ima' 
yra panaikintas ir todėi ko 
va už Įsitikinimų laisvę yrs 
kova prieš diktatūras, prieš 
VISOKIAS diktatūras, čia 
tai ir yra vienas ryškiausiu 
skirtumų tarp bolševikų ir 

emok rat ir. i o sočia i i zmo.
Socialistai pripažista žmo

ni Įsitikinimų laisvę. Tas 
dėsnis socialistų tarpe yra 
r.e tik skelbiamas, bet ir 
praktikuojamas. Visose so
cialistinėse partijose yra 
daugybė tikinčiųjų žmonių 
ir niekas jų. dėl jų pažiūrų, 
neskaito “blogais"' socialis
tais.

VYRAI. ATSARGIAI SU 
KRITIKA

Mrs. Sam Fowler, 39 me
tų šeimininkė. Denver. Coio. 
mieste atėjo Į policiją ir pa
sisakė paleidusi i savo vyrą. 
Sam Fowler. penkius šuvius 
iš revolverio už tai. kad jis 
kritikavo jos pagamintą 
valgi. Vyras buvo gar.a sun
kiai sužeistas, bet daktarai 
sako. kad jis pagys. Bet ar 
jis pagijęs bekritikuos savo 
žmonos pagamintus valgius, 
tai jau kitas klausimas.

x-- . r> _ v Jhal tęsiama. Kongresas za- v įctor Reuther buvo N ., *•- . ■ ■ -j - i da tvnneti.sunkiai sužeistas į veidą ir, i
daktarų manymu, gali ne- Pats D. Lilienthal pripaži- 
tekti vienos akies. , no, kad atominių paslapčių

Pernai metais, balandžio apsaugoje pasitaikė kai kii- 
20 d., buvo daromas uasikė- neatsargumų, bet visi 
ginimas prieš Walter Reu-: unikumai stengiamasi paša- 
ther. unijos pirmininką. Ir lintį- D- Lilienthal nurodo, 
vienas ir kitas pasikėsini- -;(>kią pažangą padarė ato
mai vra šlykštus terorizmas »niinė pramonė ir atominių 
ar genosrerizmąs AV. Reu -•7inkIlš gamyba jam vado- 
ther teisingai sako. kad tam Yaujant ir sako. kad jokių 
tikri gaivalai siekia unijose fy^jimų jam nėra ko bi- 
susukti gengsterių ir rakie- ?otL
Lenų lizdus nepakenčia ^-e pi1Tlia karta kai kurie 
svarių, demokratiškų unijų žmon^ apiinkiniai? kelia;5 
\aaoQDiu. norėtų atominių ginklų ga-

Prieš švarias, demokratiš- mybą pavesti kariuomenės 
kas unijų vadovybes kovoj'a žiniai, o i atominės energi- 
ir komunistai, kurie ir prieš jos gamybą Įleisti privatų 
Reutheri veda piktą ir me- kapitalą. Dėlto visi maži 
lagingą kovą. trukumai, kurie pasitaiko, ir
. , . pučiami iki padangių.
Sancna j usDunkerųue

Kinijos nacionalinės ar- Fordo Streikas 
mijos bėga iš Šanchajaus. 25 dienas tęsėsi nepapras- 
Didžiausias Azijos miestas, "as streikas Fordo dirbtuvė- 
Kinijos metropolija, svar se. Sako. tai buvo ilgiausias 
blausias kinų pramonės ir- streikas tos kompanijos is- 
prekybos centras atiteko torijoj. Streikas baigėsi su- 
komunistams. sitarimu. kad “skubos klau-

... ...................... simas"busišspręstastrečiu-
_ Kirų nacioraiista: žadėjo ju teismo, arba arbitražu, 

is Š^iehajaus padaiy“ “nau- 1O6 tukstančiai darbininku 
tka?ngrada . net bus Įvairiose Fordo kompanijos 

laimingi, jei jie padarė iš dirbtuvėse grižta prie dar- 
: jo antrą Dunxerque ir su- bo. 
spėjo nors dali savo armijų 
išgabenti.

broli.

cipas
Neu York- suvažiavimas.

__ aukščiau rig-minėtu su-
metimų. buvo vedamas to
kioje dvasioje:

Vardan lietuvių vienybės, 
ššš... apie praeiti!

Kad biznis geriau sektųsi, 
sujunkime meną su politika, 
suvažiavimą su paroda, gma- 

-. žius daiktus su negražia

re Patys|įr pinigingų biznie
riu. “Smetonos ideologijos“ 'y—— T

ra*.v..-u»^n;ene ;^os ouvo 
pa.'taėiu'i i pirmą vietą, bet 
tnkią vieta tautininkams su- 
teikš Kariška ziKtatura. ku

žmonių čia visai nebuvo, 
nes niekas čia nežinojo ir 
dabar nežino, kas yra ta 

. . . .......  .. "Smetonos ideologija”. Bet
r. .lesoa.av . Lietuvoje nuo 5UVo Smetonos rėžimo pri- 

oervers-1926 m. arruodžio

di ktaujra. 
1926 ir.<

partija Liet 
nežymi

a .-.ritė rusiška į
i
tarėjų uz įvairios rusies šen 
vičius.

Karas ir Lietuvos valsty
e . riSi bės galas sujaukė viską. To praeitum.

r eiė ku- pasekmėje pakryko ir tauti- Įrašykime Į "principus '. 
y. T^i *-r ninkai, kaip Grigo bitės, kad esame ištikimi Ameri- 
ivarinin- V*eni iš jų, pasivadinę "ak- kos demokratinei tvarkai, 

užsikrėtu- tivistais”. buvo aktingi na- o dėl Lietuvos pasisakyki- 
Li^tuvos bendradarbiai: kiti dė- me. kad Lietuvos tvarka 

josi į rezistencijos kovą -priklauso spręsti patiems 
prieš nacius- Dalis jų poli Lietuv-.-s gyventojams”, 
tiškai “persiorientavo” ir . . . .
jau sakosi stovi už Lietuvos Kad niekas akių nebady-
liaudies teise išsirinkti sau ‘-f- pa-'.'a?..» Kime. Kad nesa- .. dalis

ar atei- 
ančių poli

tinių organizacijų". Vadina- 
_____  si. mes ne tautininkai, bet- n »’ <_y"* o c

e
p

t-..Urnų ' 'ia 
kų ambicijon- 
sius šimtam a: amus. 
visu m-rr.ėje tai buvo neži- 
mi politinė jėga.

P Ka i'.-: t er ersmo tai 
ptažyte: i. iltinei partijai 
Karininkai pasiuiė užimti 
piraaau įčią vintą nnKjrtiff 
e. i a .*.:.n ir. k ų partijos va

das Smet ra buvo pastaty
tas Į Liet 
vieta "

K-iztdenio ne? P® Prarytas trent- 
kur niekas negali to* •u*’ -r tve.

L-*-', zumžtiistus 
sius vadovus 

narei - -

.e..'e i?>.I
skamba

vyriausy oę. 
neširdingai, 

žmonės, tai -

meniskas jovaieus su paro
da ir kitokiais "pamargini- 
rr.ais". Tikras pavasarinis 
piknikas, prašom visi!

atsasiomin- ta-nes tie patys
soKiau

Tautininkų meniškame su
važiavime dalyvavo 85 “at- 

t ir keletą 
pasižiūrėti socialis- 

ir kitokių
pntar.mą" i aklą ištikimv- Ir tai. toki “politinių gai- žmonių. Delegatais buvo tie 
bę. Kai: iitir.ė organiza- rių pakeitimą” padarė tik visi. kurie atėjo. T. B.

tautinir.Kų partija po '
i Kiversmo mirė

cija
•926
ir virto 
per.iukšiii

Fordo darbininkai džiau- 
_ giasi dėl streiko pabaigos.
I jC. tarpu Amerikos vy- nors jie ir neiškovojo visdš- 

nausybė " žiuri ir laukia ". kos pergalės. Mat trečiųjų 
kas toliau Kinijoje bus. teismo sprendimas gali būti 

LauKia . koi visa Kinija ir nevisai palankus darbi- 
pateks į komunistu ranxas. ninkams. Bet darbininkai 

■ o tada “pažiūrės", ar pripa- yra patenkinti tuo. kad nįr- 
zinti Kinijos komunistų vai- mą kartą jie iškovojo sau 
džiai veto teisę L N’ orgąni- teisę tartis su kompanija 
zacG°J- dėl darbo skubinimo ir uni-

a P: a ?ta ■/ alstybės 
rt gani z ac i j a. 

iie^a. j: u; :. pritraukė Į 
savo ei.es visokiu karjeris
tų. par'ida'.'ė.ių. kailiamai- 
mų Įr pnsip.akėiių. Bet po- 
Iitmis vadovavimas kraštui, 
visgi nebuvo išimtinai tauti- 
r.mKų partijo- atsakomvbėjč 
bet daugiau karininkų kli-; 
koje. xun ^-j.'.siko sau grįž
tą apie tautininkų vadą 
Smetoną ir jo "dvarą". Tau
tininkų suvažiavimai Lietu- 

išreikšdavo 
P’/*ar*rr^ .. j^vo vadui ir 

priimdavo is jo nurodymus, 
kaip kalbėti ir kokią politi- 
XH 3tS*0VHuti.

ambicingesni 
tautininKa: bodėjosi šitokia 
role Lietuvoje ir ieškojo aiš-

SODIETIS IR GYVATĖ

Smetonininkai Amerikoje Įsteigė naują organiza
ciją. lietuvių tautinę sąjungą. Iš laikraščių

Į trobą kartą Įšliaužė gyvatė
Ir sako: “Imkime, žmogau, bičiuliškai gyventi. 
Dabar gali manęs jau nebevengti!
Kad aš visai kitokia, kas gi to nematė?!
Senoji oda man pavasari nuėjo.
Nauja štai užsidėjo".

Bet gyvate sodietis nepasitikėjo:
Beveizdint užsimojo su basliu
Ir tarė jai: “Nors tu ir naują odą jau turi.
Tačiau širdis tavoji — vis biauri".
Ir tą kaimynę vienu nudobė smugiu.

jos pirmininkas. AValter 
Reuther. sako, jog į naują

______ _ w v | darbo sutartį būtinai bus
gudriausieji strategai Kini-! t’>traiP^nis apie dar-
joje pasirodė "popieriniu unmn if.H.? SUS\
tigru" rolėje. * tarimo keliu, one pagal

\ kompanijos nuožiūrą. Tame
Dabar \Vashingtono gal- ’1.'.1/1 Fordo darbininku lai

vas dūmoja, kaip "apsaugo- dėjimas, nes iki šiolei buvo 
ti" Indiją ir kitas Azijos pla-! kaitoma, jog ”speed-up" 
tybes nuo Maskvos retežių... ’^kalas vra tik gaspadorių- 
«n |)llllu j ^a^.vkas. o ne darbininkų.

Lenkijoj, netoli nuo Kato-' J. D.
wice miesto, yra jau viso’ ------------ -------
Lenkijoj pagarsėjusi Ja- Musų tėvų kraštas Lietu-

“Trumano doktrina" Kini- 
i joj pasirodė popierinė, o ga- 
, lingiausios pasaulio šalies

vorzno koncentracijos sto
vykla. kur keli tukstančiai va buvo ir bus laisva. Lietu-

Jei tik pasitikėjimas tavim jau gavo žūti,
Nors kaukę kažikaip mai nyri,
Tuo savo vardo nebepataisysi,
Ir tau, kaip tai gyvatei, su basliu gal kliūti. i ___

Joną* Krilova* daugiau žinoma. “Patekti i tautieti, tad jos darbui!

žmonių dirba prievartos vos ’^baisvinimo siekia Ame-
darbus. Tokių stovyklų Len- rikos Lietuvių Taryba ir ios 
kijoj yra visa eilė, bet Ja- J

yvorzno yra didžiausia ir vykdomas Vajus. Paremki,
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Naujienos is Kanados sijos eilinis darbininkas, J 

kad jis tyli ir kantriai neša' 
savo sunkią naštą? Kanado
je, tiesa, vra daug taisytinų

/ (Laiškas ii Atkertos)
Š. m. birželio _ _____

je bus rinkimai i federali angliakasiai, šiandien netu- Mums reikia paimti pavyz 
nės valdžios parlamentą. Ta tarbo- ^blausiai kalbė- dj is Anglijos kur be krau- 
proga pasinaudodami bolše- t0^.. J-.Valstybių jo praliejimo darbiecių vai-

valdžią, kad ji neina Juozui dzia jau daug privatinių

kurios politika diktuojanti dalykų, ir tai mes prieisime 
keliu.'

vikai, pasivadinę gražiu TT , . , . ,.......................
nors ir ne jiems prikliusan- Us0.'?u‘. batą bet biznių ir Įmonių nusavino li
čiu Labor Progiessive var- 1'uos!asl km™- Jau net esą dar ruošiasi nusavinti, 
du, praėiusį sekmadieni su- ?!° baze? ‘H*1 , .9 uz gemines uždangos
rengė prakalbas East Čou- K1!“’ -v,.®al P*“0?^ JH°J? tokle ,nusaYln‘ninai eina su 
lee miestely. Nutariau ir aš Dziugąsvilio. Jeigu girdi, susaudymais, į Sibirą vezi- 

- nueiti pasiklausyti, ką bol- karf kll‘»- kal'> mals ,ta‘5 kankinimais,
ševikai priešrinkimine pro- “k.b'Jtų karo laukas. Ir mes Kanadoj Anglijos darbie- 
ga papasakos. East Couiee ‘uretume gyvastis aukoti uz eių pavyzdžiu, C.C.F. yra 
miestelis turi virš 2900 gy-Valstybl* kapitalistų pi pasiryžus tokią programą 
ventojų, bet į prakalbas at- nigų "^us. vykinti, be kraujo praliejo
silankė vos apie 50 kiaušy- Kitos oartijos Kar.ado'e. P10’.. civilizuotai nusavinti 
tojų, daugumoje ungarai kaip C. C. F., Sočiai Credit turčių biznius ir svarbesnes 
(vengrai). Į prakalbas gy- Conservatoriai, Liberalai, Jm.?nes- l1.’ -leigu tou įsnnk- 
ventojai buvo kviečiami po tai esą darbininkų priešai, .J1 v aidžia nepatiktų zmo 
kožną gryčią išnešiojant ir jiems darbininkų reikalai ?ems>_tai per kitus rinkimus 
kvietimus. Bow upės apvlin- nerupi. Ir tarp tų partijų zmones tun progą balsavi- 
kėj nuo bolševiku, arba kaip skirtumą net su teleskopu J™} V,u ^t jau
iie save vadinasi L. P. kan- tsą sunku įžiūrėti. Tik iie bolševikus įsileidus j val- 
didatu yra nominuotas Art vieni L. P. rūpinasi darbi- dzl3?>tai good bye, patiks ar 
Roberts, gyvenantis Drum- ninku, ūkininkų ir angliaka- ?e’ Jie 1S s*'’0 ran‘
heller apylinkėj. Taigi tas siu reikalais. ‘ " i \Tne{>alAeif* „ v .
Art Roberts ir buvo vyriau- Pasakė ir tiesos. Jeigu . ^.ors Alt Roberts pasakė 
sias kalbėtojas. Prakalbos! Kanada per metus gali pa-,11 ,tl5S?.^ apie kapitalistinę 
buvo sakoma angliškai, bet; gaminti tik 18 milionų tonu J!e,vai. a’ y^C11^1 a?ie, a^’ 
visi seni Kanados g\ .ento-l anglių, o tuo tarpu suvartok*?1?. «edarbą, bet Ra
jai tą valstybinę kalba su- ja net 48 milionus tonu, 0| ^ajigi jis atstovauja svetimą 
pranta. ‘ dabar nėra darbo kasyklose,! tai negalima uz

Reikia pasakyt kad Drum- tai čia, aišku, yra šuva kur J j atstovą balsuoti. Vien 
heller su keliais aplinkiniais nors pakastas, ir mes visiHas bolševjkas, nors
miesteliais yra anglių ka- gerai suprantam, kad tai; l1i,E1?i.engJi5',J<o^11i tai 
sykių apylinkė. Taigi ir Eas< yra taisvtina. Žmogų jauno

FORRESTAL IŠKILMINGAI PALAIDOTAS
“-'-M

Couiee priguli tai anglių amžiaus ir praktikos gyveni
‘atkratvs balsuotojus 

’ į prakalbų lankytojus.
ir tų
East'

Buvęs pirmas krašto gynimo sekretorius, James For
restal, tragiškai miręs karo laivyno ligoninėj, buvo 
palaidotas Arlingtono Nacionalinėse Kapinėse. Jo 
laidotuvėse buvo aukštieji šalies pareigūnai ir di
delės minios žmonių. Prezidentas Trumanas sakė, 
kad Forrestal žuvo kaip karo auka.

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI P AJ IEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pa i ieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš- 

koj imu pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajiesko ir is kur.

Abraitienė - Gvazdikaitė Ma- Juozapavo dv.. Garliavon vai. 
rija iš Paežerių km.. Vilkaviš-. Pinkevičius Česlovas iš Bo-

* kio ap. gosloviškių km.. Gelvonių vai.
Anderson - Bitinaitė Emma Pinkevičius Edvardas iš Bo- 

Kalaryne iš žiogaičių km.. Nau- gosiaviškių kaimo, 
miesčio vai., Tauragės ap. Preikšaitis Simas iš Joniškio

Balkys Feliksas ir jo brolis km., Pakuonio vai. 
bei dvi seserys, vaikai Juozo Pikčelingis Juozas iš Joniškio 
Balkio, kilusio iš Tytuvėnų vai., km., Tauragės ap.
Raseinių ap. 1 Pryšgintaitė Kazimiera iš Se-

I Ealseris Jonas. i lenų km., Salantų vai.
Ealtrušytė-Stačkunienė Ona. Ramanauskas Pranas, gimęs 

j Eend kas Juozas iš Varnių, Amerikoje, buvęs Lietuvoje.
> Telšių ap. Rasavaitė - Vikertienė Cecili-
Į Domtrowski - Palaitienė (Pa- ja, iš Skirežerio km., Sartinin-
laitis) Minna iš Veršupių km. kų vai. ir vyras Aleksandras.

! šakių ap. Raulinaitis, turi brolį Kons-
Dr gnat - Lingertaitytė Mari- tantiną ir seseris Ievą Botyrie- 

! ja iš Abšrutu km., Vilkaviškio nę ir Joniešką Kružikienę.
i ap. ir vyras Drignat 
j pastorius.

liuteronu Rumša-Rumševieius Jonas. 
Rupeikis Jonas iš Smalininkų

Dudonis Stanislovas iš Karče- miesto, Klaipėdos krašto, 
nų km., Radviliškio vai. | Sausdargis Vincas iš Kuršė-

Dulevičius Adalis iš Diržių, nų. Šiaulių ap.
m., Radviliškio vai. ' Senkus Juozas iš Juozapavo

Dzicek - Vinslovaitė Marija, dv-» Garliavos vai. 
kilusi iš Lietuvos, ir jos sūnūs. į Šimkus Juozas iš Klampučių

Gailevičiaus Kazimiero pažjs-'km.. Alvito vai.
tamieji prašomi atsiliepti.

Gauronskaitė Marijona 
Dvariškių km., Papilės vai.

131
Skersnas Boleslovas ir Stasys 

iš Civonių km., Veisėjų par.
Stankevičius iš Rokų km. A. 

Panemunės vai. su žmona ir vai 
sūnumis ir dukteria

kasyklų apylinkei. Nuo ka- me neturinti ir nežinant ko-į..:.^ a.1.L.TlnTAaU’^.tU1,1 
ro
1949 
dav
5 dienas savaitėj. Ir tik pir Bet žinant bolševikų 
mu kart po karo sušlubavo tvarką už geležinės uždan 
kovo 9 d. š. m. Vadinasi, gos, kur žmogus net mąsty-
kompanijos pritruko rinkos ti neturi laisvės ir viskas, . ... aąžinoma nipkn
anglims, ir todėl prisėjo su- jam iš viršaus padiktuoja-

Grudinskas Jonas iš Juozapa- , . 9
vo dv., Garliavos vai. į ~aiS z

Jagminaitė Vincenta iš Eržvil- e”^va* e- 
. ® - i Stonys Antanasko, Tauragės ap. i, v - ,L . 7 * _ . . „ km., Varėnos vai.Jamcys Antanas, Jurgis ir Pe-

Ieškomieji arba apie juos ži-tras iš Vadonių km., 
vai.

Šimoniu

iš Noškunų

nantieji maloniai prašomi atsi-
oetojui UZ Kelionę ir OUVO' n aunu mu .-u.tartiuiciuo nuupa
surinkta §33.00. Ties ma- nika juokiasi bei verkia. O rengtų parę ir pataikintų ją 
nim kada atėjo kolektos musu liaudis tokius vakarė- Motinos dieną, gegužės 8.

liūs mėgta, nepaisant kas Gegužės 8 d. kaip 2 vai. 
iuns renčia.. $11.A nariai ir Liti

Pirma čia ruošdavo pra- svečiai rinktis į musų butą. 
mogas Stąlino saulės gar- Oras buvo gražus, saulėtas, 
bintojai, kurie savo progra- tai kėdes iš stubos išsinešė į 
mon visada mėgdavo Įkišti “backyard’ą” tarp vaisinių 
kokį nors raudonosios armi- ii- kitokių medžių puotavo

Januitis Antanas iš Vienran- liepti j:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82 Street.
New York 24, N. Y.

kių km., Papilės vai.
Januitytė - Malinauskienė Ag

nė iš Vienrankių km., Papilės 
vai.. Šiaulių ap.

Jurevičių Simo ir Antaninos 
giminės prašomi atsiliepti. Juo
du gyveno Philadelphijoj ir bu
vo kilę iš Vanagaičių km., Jona
vos vai.

Karo-

irvvia v iau gavau puivmama; Žinant darbininko be- 
galiniai skurdų gyvenimąsavaitėj. Bet už nedirbtas! po bolševikų diktatūra, kuri irprajaįb,-

WaUės^raud^°k%iS!d^mt?g^a,rpS ^buvusį tremtini S. su 

employment Insur.). Taigi tižiai; Žinant, kad kruvinoj 
minėtam bolševikų kandida
tui Art Roberts kaip 
buvo proga gaudyt 
drumstame vandeny 
dydamas, kad Kanada nėr kia.
1948 m., kada kasyklos dir- Mes tiesa turime privati- 
bo kasdien ir tai visoj Ka- nę kapitalistinę sistemą,

mažinti darbą. Dabartiniu 
metu dirbam 1 ar 2 dienas

apynauju automobiliu.

lsto, gi
męs Amerikoje.

kur viskas paremta pelnu irnadoj pagamino tik 18 mi nu, ^.„u ti ša]j Rur d -
honų tonų anglių, o is J. doleriu. Bet n- uz geležines; k kai nur0(,f Art Ro-
Valstybių Įsiveze net 30 mi- uždangos pas bolseyikus į fcert b t -
lionų tonų anglių. Vadinasi, yra valstybinis kapitalui nv? da,. nSra 2 metai
Kanada negali ne puses an- mas. Ir darbininkui Rusiio; kaj na g. L - ,
gilų pasigaminti, kiek su- daug sunkiau arba ir visai važ'inJia anvna,J,i„
vartoja. Kanados anglims negalima kovoti su valsty-
yra ikvaliai rinkos namie, biniu kapitalizmu. O pas 
O visgi kasyklos dabartiniu mus Kanadoj darbininkai 

kovoja ir turi teisę kovoti 
streikais su privatiniu kapi-

metu negauna dirbti nė pu
sės laiko. Vadinasi dar dau
giau anglių pradėjo vežti iš talizmu.
J. Valstybių, ypač į rytinę Apart to turime laisvus 
Kanadą. Valdžia yra nege- rinkimus, ir galima pasi

PATAISA

Gerbiama redakcija! Pra
eitą savaitę per klaidą buvo 
praleista musų korespon
dencijoj iš Methuen musų 

i.motinos, Mrs. Stasės Piatra-
Karčenųllis vardas. Tariam širdingą 

ačiū. Duktė ir žentas.
Stanley ir Anna Jowall

mą nuosavo automobilio ne- viams nebūdavo noro tokias ke vaišių gerb. C. Žemaitai- 
verta nė pradėti kalbėti. Tai pramogas lankyti. Dabar tie tis tarė pirmas mums geru 
dabar palyginkim kapitalis-' renSėjai jau pamiršo ir savo linkėjimų" žodį, paskui kal- 

~ ’ 'vardą. Pirma jie po savo bėjo gerb. A. D. Kaulakis ir
skelbimais pasirašy davo kiti svečiai. Gavome ir pini- 
“darbininkais’’ arba “lais- gišką dovaną. Svečių buvo vVestvilie. 
viečiais;” dabar gi. jeigu su jaunaisiais 26. Gaila, kad 
jie ką rengia, pasirašo jau kai kurie kuopos nariai, 
tik “rengimo komisija.” Va- kaip Mrs. Kaulakis negalėjo 
dinasi, tie žmonės ne tiktai dalyvauti dėl ligos, J. Ver- 
tėvynės neturi, bet neturi ir bila dėl biznio reikalų, kiti 
vardo. dėl kitų priežasčių.

Lietuviai gali pasigirti dar Už šaunias vaišes ir malo- 
vienu laimėjimu, būtent nius linkėjimus bei dovanas 
tuo, kad kas sekmadienį tariame musų širdingą ačiu. 
mes turime lietuvišką radi- Oras čia vis gražus. Ge-
jo valandą. Pusę valandos gūžės 12 d. buvo užėjęs vė- ežerių km., Kalvarijos vai. 
programą pildo Nęw Bri as, lietus ir perkūnas su žai-1 Milkevičius .Juozas ir Kazys 
taino lietuviai, o kitą pusę— bais. Lietus krito šu ledais,! ir sesuo Katerina iš Sabalėn-i 
Hartfordo Lietuvių Piliečių bet, laimei, daržams ir vai-‘

Saskaėhevan provincijoj tu- Kliubas. Programų vedėjas siniams medžiams nepaken- 
ri tos provinciios valdžia vra Juozas Januškevičius, kė.

važinėja apynauju automo 
biliu. Tegul už geležinės už
dangos eilinis darbininkas, 
nors ir 20 metų išdirbęs, 
bando su nuosavu automobi
liu pasivažinėti!

Aš, iš savo pusės patar
čiau ateinančių rinkimų me

SIUNTINIAI Į EUROPĄ
Lietuviams Remti Draugija 

i siunčia Europon lietuviams 
! tremtiniams siuntinius, dvejopo

„ . didžio, po $7.50 ir po $10. Supo-
Mann Teresę » Tenenio ■r,.kavimas kitas darbas at|ieka. 

vyre., Walter May be, duktė, j mas ve|tuj
Matukas Vincas iš Karčemų 

km.. Radviliškio vai.

• . v . - . ... .j tu, birželio 27 d., balsuotira, ir ta reikalą sutaisysiąs: rinkti, kokią nori partiją, ko! už c C F Tai yra ge
Art Roberts. jeigu tik bal- Rusijoj visiškai nėra. Rusi-
siiotąįai ji išrinktų. j joj darbininkas yra nuosa užtaržja ir ranintoi-a c c F

Neišpasakytai gyrė Sovie- vvbe, kaip gyvulys, diktatu- ~
tų Sąjungą, Naująją Kiniją, linės valdžios. Ar daug Ru- 
o J. Valstybių valdžią vadi- sijoj streikų? Nejaugi tokį 
no imperialistine valdžia, liuksusinį gyvenimą turi Rū

riausia darbininkų klasės

I i uolia Petras iš Marcinkonių į 
Vilniaus krašto.

Lukas ar Lucas rodos Char
les. kuris dirbo banke, bene

Už $7.50:
2 sv. kavos, 1 sv. sviesto, 1 sv. pie- 

Mazajus du sunu .Jurgio Ma- no miltelių, 'į sv. arbatos, l kvorta 
(a»« Vil„oi« iŠ *112*. bev, ! aliejaus 4 sv cukraus gabalėlių 2 

Pkl'1-»,sv. taukų, 1 kenukas kondensuoto 
pieno ir 2 gabalai muilo.

Už $10:
• 3 svarai kavos, 2 sv. sviesto, 1 sv.nių, Mažeikių ap. j pieno miltelių, % sv. arbatos, 1 kvor-

Mikulevičius Viliamas iš Jur'r-‘ ta Mazda aliejaus. 4 sv. cukraus ga- 
" balelių, 2 sv. taukų, IVi sv. sausos

zajaus, kilusio iš Šilėnų 
Mauručių vai.

Meironas Juozapas iš Viekš

LAIKAS UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ
1949 METAMS

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

Keleivio kalendoriuje yra įdėta daug skaitymų, 
► eilių, svarbių informacijų, adresų, patarimų, yra su

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

Užsakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

KELEIVIS
636 E. Bro*dw»y, So. Boston 27, Mmi.

provincijos valdžią 
savo rankose. Žinoma, pro
vinciios valdžia daug ka pa
daryti negali, nes mažai ga
lios turi, bet jeigu mes iš
rinktume ir į federalinę val
džią, tai aš esu tikras, kad 
nei East Couiee, nei visoj. 
Drumheller apylinkėj ang-i 
liakasiai nesėdėtų be darbo.

Piliunų Piliakalnis 

HARTFORD, CONN.

Žmones be tėvynės ir be 
vardo.

Šių metų gegužės 15 d. 
parapijos salėje vyčių kuo
pa vaidino “Nastutę”, su 
dainomis ir šokiais. Publi
kos buvo pilna salė ir vaidi
nimas žmonėms patiko, nes 
susidarė tikrai lietuviška

Programa patinka net ir čia 
augusiems jaunuoliams. Te
ko girdėti kai kuriuos j i 
kalbant, kad pirma tuo lai 
ku jie eidavę bažnyčion, o 
dabar jau radijo programos 
klausosi

NEW BRITA1N, CONN.

Mirė Petras Dumbliauskas 
Balandžio 25 d. čia po

'unkios ir ilgos ligos mirė 
Luckienė Petras Dumbliauskas. Buvo

' ašaruotas Karlono koply
čioje ir palaidotas balan- 

i džio 27 d. Velionis paliko 
Gegužės pradžioje SLA ..’U’kudime^ žmoną ir tris 

44 kuoja laikė savo mėnesi- dukteris, Julę, Bronislavą ir 
nj susirinkimą gerb. A. No- ‘ n5* w Pa^ du anukus. 
rėk bute. Kuopoje jau turi Pv* velionies dukterys yra 
me 16 narių. Trys esame au ištekėjusios, viena dar 
persikėlę iš SLA 212 kuo- Taip nat paliko nuliu- 
pos Kenosha, Wis. — V. C.:'-ime brolis Juozas Dumb- 
Braze, Julia Braze ir S. J. ’iauskas, Nevv Britain, Ct., 
Svolkin; Ignas ir Ona Pet- ’r ?esuo Agota Jaųuinto, 
rauskai persikėlė iš 104 kp. peb( neetady, N. Y. 
Pittsburghe; A. B. Keinen Velionis buvo labai tai- 
iš 245 kuopos Nevvark, N. kaus ir malonaus budo, to- 
.1 • AJnlf Qovolirknic ič 19 i dėl i io laidotllVPS snsirinLn

MIAMI, FLA.

dešros. 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čekį 
arba money orderį ir aiškiai nurody-

Lukoševičius Pranas iš Barti-’li .,si.unti'jo , ir Paėmėjo adresus. Ir 
. . ... . . ! pasakyt, ką daryti su siunti-_ ninku km.. V įlkaviškio ap. ir jo niu jeigu j:į nebūtų galima nurody-

C. K. Braze sūnūs Vincas, gimės Amerikoj i tam asmeniui įteikti: pavesti jį sto- 
. y j vykios vadovybei ar grąžinti slunte-

Nevadomskis Augustas ir , jui atgal? Grąžinimą siuntėjas turės
Martynas iš Raudoniškio km 'aPP?$kėti. ...nm. U/sakymus ir pinigus prašome sių-
Semeliškiu vai. 1 sti mums šiuo adreso:

Patašius Jonas ir Kazys iš J?“ Jf-

mergelę,” publika taip įsi-1 žiemos veikimą rugsėjo mė- gerti lietuviu. B. J. D.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJA
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų, ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu;

636 Broadvray.
KELEIVIS”

So. Boston 27, M



SO. BOSTONFariapis Ketvirtas

įkalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Pasakyk. Maike. kas Štai. atėjo pavasaris, ir žmo- 
eia bus. kad nėra pakaiaus nė? dedasi i savo langus šie 
ant svieto?

—O ar tėvas galėtum. oa
Įa.-ur. kata tasaulv

mulas ma. Mulą išvedus pne dar-! 
bo jo buveinė išvaloma, 
mėšlas išvežama ir elevato
rių iškeliamas ant viršaus.

\e .r i-!--u.o» ^lą ba mylią ir pusę tolumo. Paskui lovis ir grindis (ce- 
jif ' •! , tuomet pirm einantis mu- mintinės) vandeniu išplau-

ri:- "" •..!r.Ui^' ..E" *as ant krutinės prie paval- narna ir paklojama šviežių
k25Yk. ?- v-;z:p-a anelj įr'kų turi prisegta lemputę ke- šiaudų. *

•'rst^eda 12 apsišviesti.
rr.e u-.”st ? -r tnano kom-į Kuomet pasitaiko kad 
toriu :?.-rrj;-;o- pr.vezaa- darbas kasvklose reikia il- 
mas .u:: i-iicymui musų gesmam laikui sulaikytu
nartų..............................„ dėl streiko ar kokių kitų

K .-t..as R.-tj asiias yra priežasčių, mulai iškeliami 
žmonių. tta. Nors mu- ant viršaus. Tokiam aisiti- 
.as. triniau matysite, xiroe mulams avižų neduo- 
yra t:r' " ttas asr.uk bet dama. Duodama jiems tik 
"is nėra - ■ Tūlais at-,šieno ir vandens atsigerti.
vę'ais las ra

Va iro'o'as atė'ęs rytą 
imti prie dar'x>, daž-į 

nai randa ji gulinti, ir jis 
neša’ kia ii "‘stavai” kaip 
t olše ikas komandierlus ei- 
i’n karivi, bet mandagiai 
j; - ics v amas ir glamonė- 
'amas ragina keltis ir ruoš
tis darban. Jei turi obuolių 
laitais atplovęs duo*’a jam 

sviresnis Mulų yra įvairaus j lauko: kavalka kita. Po tokios iam
r- c * * - — - -

mula

u uz ar-1 - a vyt ozui:, ang- sartu. bėru, pilku, baltu i pūro ■tos užuojautos mulas 
lies -as; -: se vairuotojas, juo^ų. * * dilba iš širdies.
• criye. ruu.ą diriguoja ne Baltieji mulai duodasi Juo ’ airrotojas švelniau
vace-em. ?. komandą, greičiau prijaukinti r ir žmoniškiau su mulu aosi

; :k: eitus kareivi. Jei- kyti. Gi sartieji fred, mula' e’r.?.
unkagu vairu:*. as su 

stok” mulas sustoja, 
vairuot-: ;as Įsako “pirmyn

kad musių neįsileisti, 
nes jos platina ligas. O ar 
ieva? gali pasakyti. kaip 
pasauly atsirado musės?

—Dievas sutvėrė.
—Na. matai, tėve, prie 

ko į nėjom. Dievas muses 
sutvėrė. ■: mes jas naikinam 
Vadinasi, mes kovojam.

buvo
“pakajus " ‘

—Būt gai ir nebuvo, ari 
turėtu būti. Juk ponas Die
vas. išmesdamas ir rojaus 
.Adomą su -Jieva. alsinai : a- 
sakė: “Mylėkitės ir daugin
kitės. užimkit visą žemę ir prieš Dievo valią, ar ne? 
ponavoku t art jos. Na, ta: 
pasakyk. Ro-de. zmones da
bar resimyli. ale štedi plau
nąs irerucra viens k.iial Ko- bet ištikrųju taip vra. 
dėl nėra taiu. kain poną
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uo us tun geresni pa- 
rairuoto-

ngesr.i už visų kru o ujama- ir mušamas mulas 
spalvų mulus. Su ha1ta’s:a"'s laitais ima ir su.-tr-tikuo ?.

žais i. -a p —s s’c a ir neveža, nežiu-

1 ,5U* daugiau pajėgus ir iš sisekimą darbe. Gi vaii 
Jeigu ivcrmingesr.i už visu kru -'o ujama- ir mušamas i

m-, i e to. mulas mulais gaii:—:
ir i a reikia su- u katu'-ai?. Gi 

i e - maudos jis su-i mulai tokiu *
KrzRelio,

kito nlauko r'nt kaip vainotojas ji be- 
šrosu” ne- ke'ktų. ar net kankintų. 

prie mėgsta ir jie nenori. kad Yra žinoma kad mulas

.c^.a? traukia pats ko os. kam arklio: uodega. toju: atkeršija: vienam spir-
vienas. patamsyje Į stovyk- kaip karvės, o ausys, kaip damas koja išmušė dantis.* 
lą ir sustoja tik savo garde. į asilo. kitam šonkaulius Įlaužė, o

Mulų st : vykios gardai nu- Mulus šeria šienu ir avi- dar kitą užmušė visai, pa- 
meriuoti. kaip viešbučių žomis. maišytomis su kuku- taikęs Į krutinę. O su vienu, 
kambariai, tik ne numeriais, ruzais (comi. Tą mišinį va- buvęs tokis atsitikimas: vai-, 
bet vartais. Pavyzdžiui, mu- dina “mesh”. šeria prieš ruo to jas eidamas šalia mulo 
las variu George ir ant jo ėmimą darban ir darbą at- su gelžgaliu badęs i šoną

mas SRirirgu vardu, kaip Mulų stovvklos randasi nu “draiveri” 
tai — 'ames. Fred. Jack. po žeme. kai kur gana ei- prie sienos. 
-Jenų-, ri? e:c. ir kiekvienas liai. Švara ir ten pridaboja-

•ardu turi stovykloje —--------------------------------------------------------

—Jes. Maike: išrodo, itad 
>:a tavi teisybe.

—Netik tair* išrodo, tėve.

—Na. pasakyk man darf-Z-r. A Z*.V rvrtia UOiafcd, JCLiilILC.
—Visų pirma tėvas tur^- ru mislini. kad prie ciciliz- 

tum žinoti, kad Dievas nie- mo vairu nebus, tai nasa- 
kam tokiu dalykų nėra sa- Ityk. ką jus. cicilistai. dary- 
kęs. nes jis nekalba ir nega ‘ ’
Ii nieko pasakyt Tolau - tė
vas turėtum, suprasti, ka i 
ramybės pasauly n-tai: 'ur. 
nes gyvenimą? reiškia 1 -vą 
už būvą Todėl pasaulv ii 
verda niekad ne" abaizia-

TA-.----a ~ • nrc i.-EO’ a? ; t .rcAU .

sire su generolais. Zakristi- 
ona? man sakė. kad tokius 

žmones jus piausit ir muilą 
darysit. Ar tai teisybė?

—Žinoma, kad ne.
—Jeigu tas ne teisvbė.

. . .. . ta: ką jus darytumėt su mama kova. Kovoja ne tikta: 
gyvūnai ir žmonės, bet k<- 
vo'a net ir augmenys. K;ek- 
v'eno medžio šakny-? riečia
si i tą pusę. kur daugiau 
drėgmės ir trąš u o kamie
nas tiesia šakas i saulę, ku 
daugiau šviesos ir oro. To- 
d£i stipresr: ir didesni me 
džiai bujoja, o rraž sni r 
silpnesni skursta, džiūsta ir 
v:ns*2 trąša supresniem-.
Toks yra ramios istatvmas 
ir čia an niel-m r.enadanrsi.

priezlauną 
i: tėvas ga-

—Maike. aš su tavim ne
sutinku. Juk šventam rašte 

asanYta.via aiškiai kad

Nežinomas žmogžudys bandė nušauti Victorą Reu- 
theri. Automobilių darbininkų unijos veikėją. Čia ma
tyti V. Reuther paveikslas su jo žmona. V. Reuther 
sunkiai sužeistas i galvą, jis neteko vienos akies.

MARGUMYNAI

Detektyvų Darbas
Bostone policija suėmė 

nuspaudęs* vieną žmogų. Gerald Mor-
nssev,

Geiald Morrissey gegužės 
27 d. policijos suimtas ir 
traukiamas atsakomybėn už 
neatsargu važiavimą, už su
važinėjimą žmogaus ir pali-

savo
Kuomet perkama mulas 

prie d art anglies kasyklo
se žiūrima, kad jis butų; 
sveikas, pajėgus, nemažas ir 
ne senesni- kaip trijų metų.
L ž tošri mulą mokama nuo 
3*" iki 4 dolerių. Tos ru-

J;rii;r .JĮ“ .paj'snš*';nieko bendro ne
"J-ĮjįribJj;;'‘ Ir Kena2’j vienaip ar kitaip manote. Poje. loiiau tuo principu

G- o-- "—" - „„„k_ j skaitykite iki galo ir klausi- nurodoma, kad didesnė tau-

I

; alina-’

Sekminės ir Lietuviu Tautos 
Likimas

uz tai. Kad jis pne- 
J. D. Tauni* kelis mėnesius suvažinėjo
__________  vieną senutę. 70 metų

Alica Camden. Suvažinėjo be pagalbos.
• ir pabėgo, palikdamas senu- ---------
tę vieną be pagalbos. Senu- Aliejus iš Anglies 
tė mirė ligoninėj, o kaltinin
ko ir “Dėdos išnyko"

70 metu Mrs. kimą sužeistos moteriškės

I.ouisiuna. Mo.. mieste

O vienas liudininkas
Ką? Ar jums išrodo, kad lygios ir visoms tautoms . ,-r , .......... ............ -......... —

antraštėje sueretinti dalvka: Kristau? mokslas tirrąin hn- sudužusios automoo.ąo lem- men}niu anglių gamina alie-

1?a'J mas paaiškės, ma? :r r.e etm.-:a aaroui ka-Į 
sy Riose ta: tuo tarnas far 
menui r.u 5 iki 25 doL užj^ 
ga.vą. .-u ermingia u s i a s 
mu.a- ga.: tesėt: anglių ka

iri? Ar ti skelbtas jų prigimtoje kai- g}*!11*'
.-r. Toliau ~------- sake- T-5 mmanote, boję.

nurcH
ta neturi teisės primesti ma

jų ir kitokį skystą kurą.
matęs jog nai- pj-btuves ikurė -J. A. Yals-

tojo automobilio >aisnio nu-ųv’ojn “Bureau of Minės’’, 
merio pirmieji skaičiai bu-> vienos dirbtuvės pastaty-

Pirmiausia prisiminkime, žesnei ir silpnesnei tautai vę &44 " mas ir Įrengimas kainavo
j}kad šiemet Sekminės pri- ^vo kalbą, savo tradicijas. Pirmiausiai policija išaiš- 10 milionų coęrių. o kita
įpuola birželio 5 d. Sekmi- savo papročius, savo kultu- kino, kad tokius stiklus, ku yra nėr pus pigesnė.
'inės tai viena iš svarbiausių !^- Nevalia vienai tautai rių skeveldras n rado nelai- Dirbtuvės gamina iš Ang-

handvti nustelbti kitą tautą, m.ės vietoje, varto’o tiktai lies dizelių aliejų, gazoliną 
Dar toliau tas principas nu- viena automobilių dirbtuvė automobiliams ir net aukš- 
rodo. kad atsižadėjimas sa- ir tiktai 1934 metais. Kai tos rūšies gazoliną orlai-

t- dar'-- tas’klose nuu-J-'ttri bažnytinė šventė reiš 
las raut br.a= tik 7 vai. i j kia. Bet kadangi, kaip mi- 
rarą. Je: -:a?vkl-? oneruoG tiė'au. Sekminės rišasi su

—z motume 
maisto, tabako, 
lė'.um ramiai sau laukti ik' 
Gabrį e kus užtriubys.

—Tu čia nesiektai nušne
kėjai. Maike: ale man ro
dos. kad tu meluoji.

—Kodėl?
—Na. tik tu pamislyk. 

kur jus galėtumėt gauti dek 
pinigų, kad visus senius už- 
.ai:syti ir dar tabako duoti' 

uos reikalus aprūpintų
valstybė, tėve.

—O kur ji gaus pinigų? 
—O kur ji šiandien gau-

genvrs žmonėms ant ze- na pinigu armija: 
mės ' u? paka rs, o po smer- lems valdininku algoms? 
ties dargaus karalvstė.

c.... -
K

G.it f
^*2* cisznsi 

hu prie *o

.e ų pa.-iaito. 
daroma, tada

vo gimtosios kalbos, savo policija tą patyrė, jai beliko viam-

ir dide- 
Igoms? Iš 

-yvertoju. kurie dirba ir 
mol ą mokesčius. Socialistai 
sako. kad arm.i'a nereika-

—Bet tęva? rau? pr.pazys 
ti. kad to ; a a aus ’ nėra.

—Dac rait. Maike: jau lm.ua. Nereikalingi taip pat 
ko nėra. tai nėra. davatk-nai. kur tūkstančiai

—Vadina?-', uą tas “šven- "’arnų dykaduonių be reika- 
n valgo žmonių uždirbtą 
iuoną. Visus tuos dykadun* 

nius reikia pristatyt prie 
”a dingo darbo, o jų vie
ton 1 asodinti pasenusius 
dari ininkus ir duoti užiai-

tas ms‘as sauo. 
jokio? reikšmės.

—Na. tai kaip tu rokrpjh 
Mai e. ar s ietas visada : u 
to.-:s zajadlas ir drapiežnas? 
Ar .at niekad nesietos vai

su krikš- patikrinti, kiek tų metų ir Dvi dirbtuvės buvo Įkur
tos dirbtuvės automobilių tos todėl, kad buvo norima

_ . . ............ vra Massachusetts valstijoj išbandyti du budu paveikti
: ą principą krikščionių cu pirmais’aisnio numeriais anglį i aliejų. Vienas būdas 

privalėjo palaikyt: 544... yra įleisti i anglį, didelio

tautes nesiderina 
čionvbe.

lietuvių tautos likimu, tai 
kokių mes pažiūrų bebutu- vadai

darbo t nie. privalome žinoti, kas per visus amžius.1 —jura Sekminės. Par primenu, jie tą darė? Iš 4.(hh) mašinų su tokiai? .-i
zmome. skaičiais

uzdrau- mos Kataliku 
darbo, čionių mokslą Sekminė

imo ir karščio salvgo-
laisnio numeryje se. van deny Ii (hydrogen) ir 

paversti anglį į 
:. o kitas būdas 

ersti anglį pirma i 
?kui iš gazo dirbti 

rą.
• i?, i —1 v«* . i ujo. iti v.«* 1 * v »1—< ž: n cm e. r a d is

Kliu . r: s. principo kieR ta: nukentėjo tikrinus tą mašiną, pasirodė, akmeninių anglių dabar yra 
, . ru. • ♦ • tauta nuo Romos kad jos viena pirmutinė gaminama daugiau neg tuk-
7J ’ lai' ^'e-tosios Dvasios atstumu- kaia.iku lenKų. nuo protes- lemp2 vra natriai įdėta, o stantis visokiu medžiagų—
juk- ••• ""r ;e , :r laikas Ų*as ana-talams. O tai įvyko ‘onų vokiečių ir nuo pravos- viduje lemno? policija rado Hastiku. dažu. DDT * 
-uo --r: -:?:: gydytojo lan- Jeruzalėje, desim? dienų tavų rusu. ^ažas skeveldras ’ seniau

. prasunkus po Kristaus dan- 
- a artį dantį iš- ?un Įžengimo. Švent 

--i-a n.aktuku. Firm tokios. S’*a ugnie? liežuviais 
oreraei.-r? mulas ? :rišama? i apaštalus ir per

Romas.
Muk

n.ulo vietą 
Rri’se užima 
i? pat gerai

anglies karus.
. .enaf.—uis? gali ir veža

nems nereiRČ? v .u tarp -e.Ra:. kad va’ską reikia na £nŠ--e.? t.-Įpiltus karus.
^įso apie 10 tonų mylią ar-

nos ir st:e: "a : o V Kaio matai. tėve. š:- 
_ —Karai ir su rikai galės tas klausimas nėra toks jau 
išnykti, tėve. .-įai Įvyk? -o- -rinkus, kaip išrodo, 
cializmas. Pet jeigu žmo- —Kaio tai vaike? Ar tu

vn -c.— ■ i a iškeliama gavo kalbų dovana.
tegalėtu pasiju-’'ėjo kalbėti Įvairi: ____ ____

j kalbomis. Šiam stebuklui nesiderina 'su krikščioT^

.<a?
j 1

tina Kvepalu.

ų tarpe ouvo athenavusių nuo.ės ir vienuoliai? Jie lie- 
:š Įvairių kraštų. Ka: apasta- uvių vaikus lietuviškose

savęs už duoną ir žemę. tai kasavot ir kiioštorius užda- 
jie kovos su gamta. O » u .

—Vei d imi r. ut. 
man svki sakei.

Maike. Tu —Taip, tėve.
kad gamta —Aš ant to nesoglasras.

yra Dievas. Ar tai ta? reiš- Maike. Viso svieto karalys- 
kia. kad cicikistai kovos tė- turi savo vaiską ir gene

rolus. tai kaip gi tu eali to-prieš porą Dievą?
—Jeigu sutiksime

kad gamta vra Dievą?, t, 
turėsim pripažinti, kad prie

teve. 
Lai

r i daiktą pakasavot? Kas 
gi ?pda parėtką ant svieto 
r .laikytų? Juk privistų va

kyti ne: ei.-ia.ir.ga nei armi- 
.a. ne. dava-..;^ Tam tiks
lui užtenka paprastos poli-

• CljOS. r

—Veidiminut. 
noriu apie ta: tam.

—Tai geria
tėve. Eik na

Maik, ašui.-

Dievą ir dabar žmonės k - »ių. įazbairinkų. ir jie pra-
voja.

—Ar tu pasiutai 1
dėtų zmones piauti.

—Tėvas keistai dalykus

kad ta proga atsivertę 3 tuk- .... 
stančiai žmonių. Tai buvo Šitokius dalykus prisime- 
pradžia krikščionybės. Sek- n2*Įt ir prašosi klausimas: 
minės tai krikščionybės gim- įy iš tikrųjų kunigai tiki Į 
tadienis. Kristaus mokslą, ar tiki Į

Laisvų pažiūrų žmonėms j^:. kas užrašyta Naujajame

•-s dalykas.
tėra: apie ų dovana nustato Kalbų____w _________ _____ w j o ir kitų krikščioniškų prin

tai pa m. ąs: y r. pamatvsi, -autų Ivaybės principą. A: rietuvių tautos likimas
Kao aš teisvrę -akis u. ' tauta bus "maža ar didelė.ci- buvo apsunkintas ir jos išli- 

u :-5ai. vaike! vilizuota ar ne, ar kalba bus kimas .vra be galo sunkina-—Na. ta:

Buvusio Lietuvos Prezidento 
liti. KAZIO GRIMAIS

Atsiminimai ir Mintys

Tai yra stora, didelė 300 puslapių smulkaus rašto 
knyga apie lietuvių tautini atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau-^ 
tos kovas už laisvę.

Knyga labai Įdomi, paduoda daug žinių iŠ musų 
nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi- 
rninimų papasakoja daug linksmų ir idorųių nu«Hy- 
k:ų. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. I ri' sakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway. So. Boston 27. Mass.

—Ne. tėve. aš nepasiutau, supranti. Juk tvarkai palai- —Ik'* pasimatvm,., tėve! ištobulinu, ar ne, visos jos Laisvamani*

1

asr.uk
lm.ua
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DP Problemos, Viltys 
Ir Rūpesčiai

Išvietintuju skaičius pasaulyje didėja. Į Ameriką kas mė- 
P° 39»OO? DP- Nedarbingi seneliai ir ligonys 

tremtiniai ii Vokietijos galės būti išvežti. Kvieskimės lie
tuvius tremtinius iš Vokietijos kol dar ne vėlu.

New "Y orke, š. m. gegužės Emigracija į visus kraštus, 
mėnesio 11 dieną, susirinko o ypač į Ameriką, dabar 
IRO ir Voluntary organiza- vyksta labai sparčiai. Ta- 
cijy atstovai pasitarti DP čiau manoma, jog emigraci- 
problemomis bendrai ir y- ja i JAV dar žymiai paspar- 
pač, ką daryti su tais tremti- tės ir kas mėnesį čia atvyks 
niais, kurie dėl senatvės ar po 30,000 DP.
ligų neturi pescekt' vu iš
emigruoti į kitus kraštus.

Pasirodo, kad DP skaičių*
Vokietijoje, neatsižvelgiant 
į sparčiai vykdomą emrira- giausia gaunamos jaunesnio 
ciją i JAV ir kitus kraštus, amžiaus, sveikiems ir fizi
ne tik nemažėia. betekąs- ni darbą dirbantiems žmo- 
kart eina vis didyn.. Iš už nėms. Projektuojama, kad; 
geležinės uždangos nuolat senelius ir ligonis pasidalin- 
atbėga vis nauji tūkstančiai tų visos valstybės pasirašiu- 
naujų tremtinių, bėgančių sios IRO statutą. Kiekviena 
nuo komunizmo persekioji- iš jų turėtų priimti tam tik- 
mų ir teroro. Be to, Įvykiai rą skaičių senelių ir ligonių 
Kinijoje DP problema dar ir rūpintis jų išlaikymu. Ly- 
paaštrina. Ten yra dešimtys giai taip pat ir intelektua- 
tukstančių žmonių, kurie lais turėtų pasidalinti visos 
nuo komunistinių persekio- IRO sudarančios valstybės 
jimų buvo pabėgę jau prieš ir sudaryti jiems sąlygas pas Į 
daugelį metų. Dabar jie ir save įsikurti.
vėl bėga. Laikina prieglau- _ ...... .
da jiems vra suteikta For- Sprendžiant iš padalytų
mozos saloje. Bet ir iu atei- P‘a!’e?lm.'J| "era Pa?™<i° 
tirai IRO turi rūpintis. O ,ka(t seneli ai, luo
tas, aišku, gali kiek atsiliep- "V8.11; intelektualai bus pa
ti į tremtinių aprūpinimai Vokietijoje savo liki- 
Europoje, nes IRO turi išsi-TV Tačiau neturime lauk-
versti su tomis Daciomis lė- tl’,K°Lv1^ taf i?!*8 *?utl f 

vykdyta, bet tunme daryti, 
kas galima. Nieko nelauk-J 
darni visiems pajėgesniems 

toji ap- siuskime darbo ir buto ga 
30 nuo-

Didelę problemą sudaro 
Vokietijoje esą tremtiniai 
seneliai, ligonys ir intelek
tualai. Darbo sutartys dau-

KELEIVIS, SO. BOSTON

BRONX GORILA MĖGSTA ŽAISTI

Oka, 270 svarų jauna gorila Bronxo zoologijos sode mėgsta šposauti su daržo 
prižiūrėtoju Jim Reilly. Bet prižiūrėtojas sako, kad greit jau bus pavojinga su 
ta jauna gorila žaisti, nes ji yra labai stipri ir kartais “juokais” sugriebia pri
žiūrėtoją, kad jam net akyse žalia darosi. Gorila buvo atvežta į daržą 1941 
metais ir gerai auga. Prižiūrėtojas ją, kaip beibę. maitina su šaukštu.

,kraštas be lietuvio, skirtu
mas tik tas, kad tada lietu
vis buvo persekiojamas ir 
žudomas dėl vienų priežas
čių, o dabar dėl kitų.

Nuo pat pradžios paskuti
niojo karo Lietuva, lyg tas

Lietuviška Pareiga
Drg; P. Vikonis, buvęs Lie- nuodais spiaudo į tuos, ku- 

tuvos seimo narys, jau 20 me- j-įe sako, kad tautos laisvė 
tų gyvenąs Urugvajuje, gegu-'ir jos nepriklausomybė ne- 
žės 19 d. paskelbė “A. L. Bai- gali būti mainikaujama nei Jaisvės ir teisėtumo trokš- 
se” žemiau dedamą straipsnį ant vieno ar kito politinio 'tąs, bet nieko nenusikaltęs 
apie visų lietuvių, kur jie be- režimo, nei ant srovinių!žmogus, tapo apkaustyta 
butu, pareiga dabartiniu metu idealų. ! nelaisvės pančiais, o jos vai-
stoti už Lietuvos laisvės atga- Spekuliavimas lietuvių kų pajuokimui paleisti gan-

Ispanija ir Vakarai
Ispanijos vyriausybė buvo karui, ar bandant išgelbėti 

atsiuntusi i Ameriką savo taiką, Ispanija butų tiktai 
vieną atstovą pakalbinti A- našta, o ne pagalba demo- 
merikos “eksporto-importo kratijų frontui.
banką” dėl davimo paskolos Ispanijos rėžimas, sukur- 
Ispanijos ūkio atstatymui, tas Hitlerio ir Mussolinio 
Ispanija prašė virš biliono durtuvais, yra prievarta už- 
dolerių. Kai kurie šaltiniai kaitas ispanų žmonėms. Tas 
sako, kad ji norėjusi gauti rėžimas laikosi durtuvais ir 
$1,275,000,000 paskolos.

Už tiek Amerikos pinigų 
Ispanijos atstovas žadėjo 
čia pirkti visokiausių išdir
binių ir žaliavų. Ir nėra jo
kios abejonės, kad Ispanija 
butų pirkusi vi-okių prekių’.
Už tiek pinigų galima da«S jJcm„kStijų

d?** .-i- ..n-vi.Ac krašte. Priešingai, pagalba„ Bet Amenkos v\i a <>. . ?enerojo Franko rėžimui,
žmones ir bankininkai pas - y ikžt kad Ispanijos žm0. 
teiravo, kokiu bu lu Ispsm- * - demokratijų> bet
ja mano tą paskolą ą,moke- R nors kjtur ,aukt 
ti? Atsakymo į tą klaus.mą . nek^.
Ispanijos atstovas nemoke- ■
jo duoti. 0 Amerikos eks-/ ąAmeHk^ vyriausybė siu.
pertai mano, kad Ispanija, Jė olo Franko rėžimui 
gavusi tokią paskolą, visai /qi£eralizuotis’; g^tį is-
ne?v uvd} panų tautai kai kurias to rė-
paskola butų tik . ls.}‘ P^imo jai pavogtas teises, 
paskola, o tikrumojeji pas. . ĄmerikOg vyriausybės eks- 
oarvtų paiama, kokią ga į ,)ertaį davė ir ekonominių 

ys P patarimų kpanija; kaip ve- 
sti savo ukg kad butų pras-

;olitinės policijos sauvale. 
Ekonominė padėtis Ispani
joj yra labai bloga, skurdas 
didžiausias. Kiekvienas do- 
’eris duotas to rėžimo palai* 
,kymui sustiprintų ispanų 
liaudies retežius ir visai ne- 

ie sustiprinimo 
demokratijų įtakos tame

gal Marshallo planą.
Dieną anksčiau .jungtiniu

Tautų seimas nutarė, kad 
nėra reikalo panaikinti to 
paties seimo seniau priimtą 
patarimą J. T. nariams at
šaukti iš Ispanijos ambasa
dorius. Diplomatiniai santy
kiai su Ispanija nėra nu
traukti, bet ambasadorių

mės duoti jai paramą iš už
sienių. Bet Ispanijos rėži
mas “nejuda iš vietos”. Ge
nerolas Franko žino, kad, 
jei jis atleis bent kiek dik
tatūros varžtus, jo dienos 
bus suskaitytos. O kol tas 
jėžimas yra toks, koks jis 
yra, tai demokratinėms ša-

vima. Red.
yietoje tuos santykius palai' Jims nėra jokios prasmės

tautos laisve ir jos nepri- dai,* buk ji esanti laisva irjk° žemesnio laipsnio diplo- rėžimą remti 
klausomvhp dangstantis no- §u šypsena nešiojanti tuos matai. Jei dabar butų nutai- <į;11A tomuklausomybe, dangstantis po 

sumetimais, nėra

šomis ir ištekliais.
Iš dalies DP skaičių Euro

poje didina dar ir 
linkybė, kad apie 
šimčių visų išvietintuju ank
sčiau arba DP teisių nebuvo 
prašę arba 1946 metais per 
skriningus buvo išskrinin- 
guoti. Dabar jie visi paduo
da apeliacijas ir nori gauti 
jei ne išlaikymo teisę, tai 
bent teisę emigruoti. 25 
nuoš. tų apeliacijų yra pa
tenkinama ir prašantiems 
suteikiama teisė emigruoti. 
Naujų lietuviu kilmės DP 
beveik nepasitaiko, nebent i 
vienas antras anksčiau ne-1 
teisingai išskrininguotas at
gauna DP statutą.

IRO savo veiklą turi baig
ti 1950 metų birželio mėn. 
IRO savo veiklą baigs, bet 
DP pasaulyje liks. Kas tuo
met jais rūpinsis. Tarp kitų 
projektų svarstomas ir toks, 
kad prie Jungtinių Tautų 
organizacijos galėtų būti 
įsteigtas tam tikras skyrius, 
kuris tremtiniais ir rūpin
tųsi.

Dabar pagal bilių į JAV 
vežami tik tie tremtiniai, 
kurie buvo Vokietijoje jau 
1945 m. gruodžio mėnesį. 
DP skaičiui Vokietijoje di
dėjant, daugeliui kyla klau
simas, ar naujieji tremti
niai nesutrukdys senųjų

Nėra žmogaus, kuris ne- litiniais
rantijas, kol biliaus nustaty- butų surištas savo vaikystės gimęs pačių lietuvių šamo
tas kontingentas dar nėra. patyrįmais, Įspūdžiais irĮpėje. Jis yra įskiepytas tų' 
išbaigtas ir kol pasauliniai bendrai savo širdimi su gim- musų kaimvnų. kurie norė-
politima1 įvykiai dar mums tuoju kraštu. Taigi jis, tas tų matyti Lietuvą be lietu-
leidzia savo tautiečius iš kraštas, kiekvienam žmogui vių, kuriems lietuviai, gyve- - ... .- , .
tremties skurdo ir vargo at- sudaro tam tikrą vertybės nantieji Lietuvoje, vra kliu- R?*5’ ginį ne^ei®in^1 sknau
siimtL Atvykusieji yra užsi- objektą, kurio negalima nei tis savo šaknų Įleidimui mu-1 dziamą, bet dabai jis uz tai
rekomendavę gerai ir nie-:išrauti, nei pakeisti kitomis; su krašte. Norėdami mus ne\ M*’’*

kam sunkumų nesudarė. vertybėmis. Kas sako, kad tik pavergti, bet ir sunai-i baudžiamas,jei jis suraukta -----. . . • kintfkai soįauų jie irsie iJ<akta ziun i atėjūnus kuo
pia, kad lietuviai ėstųsi savo: >Pet ■»?. gaudžia ar tremia 

‘jo pažįstamus ar gimines:

pančius.
Lietuvis, dėka savo kultū

ringumo, buvo įpratęs at
jausti savo kaimyną ar gi
minę, padėti, kuo galėda

ta tą Ispanijos rėžimo pa 
smerkimą atšaukti ir butų

Šiuo tarpu “Ispanijos 
klausimas” lieka toje pačio-

. , . T . k i je vietoje. Gal tik Ispanijospasiūlyta J. T. nariams veiiJvidaus pasikeitimaiF arba 
ambasadoriais sur

tai. J

BALF Emigracijos Komi
teto Pirmininkė

A. Devenienė

G. EISLERIS NORI “UŽ
SIDIRBTI” PINIGŲ

jam tas nerupi ar netun vie- Įtinti kaipo tautą, jie ir šie 
tos jo širdyje, tas priešta
rauja pats sau, nes tylus jo tarpe, kad eitu vienas prieš- , . ...
sąmones balsas, kiekvienu kitą, kad neatjaustų nei per- baudžiamas net ir uz tai. 
širdies plakimu, primena sekiojamų, nei kankinamu, J1S pazjsta-
vaikystės metus ir tą kraštą, pei kalinamų, nei šaudomų ;na ar kurie buvo
kur jis pradėjo dairytis ap- gavo tautiečiu. .nubausti. Jam kalama j gal-

' m , . . . . ..... vą mintis, buk Lietuvoje
Tokia kirsinimo politika esa jabai daug darbo žmo-

jiėra joks šių laikų “išradi-
linkumoje ir augo, stiprėjo, 
džiaugėsi ar verkė. Taip, 
gimtasis kraštas, tėvynė, yra 
suaugęs su žmogaus asme-

Anglų teismas atsisakė 
grąžinti Gerhardą Eislerį 
Amerikai, o dabar Eisleris 
reikalauja, kad Anglijos iž-'nybe. Musų tėvynė yra Lie- 
das jam atlygintų už netei- tuva. Brangi ir mylima mu

sų tėvų ir senelių žemė. I ją

.gaus priešų, bet kuomet to
kia nesąmonė nelenda į lie
tuvio galvą, tai jis nubau
džiamas kaipo darbo žino

singą areštą ir už jo “kan
čias” kalėjime. Jei Eisleriui 
pavyktų savo “kankinio vai
niką” parduoti anglų iždui, 
jis grįžtų į Dėdės Juozo že
mę ir su šlove ir su kapitalu.

SKUNDŽIASI DĖL LAIS
VĖS VARŽYMO

lekia musų mintys, kuomet 
pradedame galvoti apie 
gimtąjį kraštą. Poetas Ado
mas Mickevičius sako: 
“Lietuva, tu esi, kaip svei
kata. Tas tave geriausia te
supras. kas jau senai tavęs 

1 netekęs”.

tremtiniu emigracijos? Ta- 
čiau atrodo, kad bent arti- jau aštuoni profesoriai skun 
miausioje ateitvįe, ne. Jei dėsi esą atleisti iš darbo dėl 
tremtinio atsiradimo Vokie ‘.ių veikimo progresyvių (H

Mylėti savo tėvų žemę nė- 
Amerikos universitetų mo- ra nei gėda, nei prasižengi- 

kytojų draugija gauna skun- mas: yra pareiga. Kaip vai
dų iš savo narių, kad jie yra: ko niekas neturi teisės nei 
atleidinėjami iš darbo dėl gėdintis, nei smerkti, kad jis

tijoje terminas ir bus kiek Wallace) partijoj laike rin-

jų politinių pažiūrų. Sako, myli savo tėvus, taip ir mu 
sų, kad mes branginame ir 
mylime Lietuvą. Ypatingai 
turi būt brangi mums Lietu
va dabar, kuomet jos kruti-

padidintas, tai atrodo, jog kimų. Atleistieji profesoriai nę suraižė patrankų kulko 
ne vėliau, kaip iki 1947 me- prašo draugijos užsistoti už mis ir bombų skeveldromis;
x_  innc ištisi miestui iv li-ilirrvkntu. juos.

Skaitykite šias Knygas!
Musu broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

mas”. Tai senas priemones 
būdas sunkiai palaužiamų 
.tautų pavergimui: “kiršink 
jr valdysi” — sakydavo ro-!|niu pnesas... 
menai senovės laikais. Tie- j
sa, lietuvių visuomenės kir-'į Kaip tu jautiesi svetur be
minimo ir skaldymo darbų gyvenąs lietuvi, kuomet taip 
negalima primesti vien tam darosi tavo gimtajame kra- 
elementui, kuriam svetimų-įfte? Kaip galvoji apie tą pa
jų spaudimu ar propagan-: ' eigą. kurią pajunta kiek- 
rios priemonėmis įpustos J vienas padorus vaikas, kuo- 
jliuzijos užtemdė sveiką met nelaimės ištiktas tėvas 
orientaciją tėvynės reikalu, .kreipiasi į jį. Artu nepagal- 
Kiršinimo darbas lietuvių! voji, kad, kokių pažiūrų lie- 
tautoje buvo sėjamas jau i tuvis bebūtų, jis privalo gin- 
jiuo tų laikų, kuomet gruo-įti savo tautos gyvastį ir jos 
džio 17 dienos “didvyriai”! laisvę, kaip vaikas gina sa 
jr jų pritarėjai užvaldė Lie- į vo tėvą. Lietuvis negali dė 
tuvą. Kas to nežino ar ne- tis prie to, kas žudo musų 
prisimena. Gal nemažas tos i tautą. Pranas Vikonis
gros “didvyrių” skaičius at- Montevideo, R. O. U.
sidurė ir tremtinių tarne. --------------
Labai gerai suprantama.!
kad dabar, kuomet musų vi-
sa tauta randasi ypatingoje

SENATORIUS PRIEŠ DA 
VID LILIENTHAL

ištisi miestai ir daugybė so
džių paversta į pelenus: 
tūkstančiai Lietuvos vaikų 
atėjūnų rankomis (rusų ir 
vokiečių, ar vokiečių ir ru
sų—kaip nori) buvo išskir
ta iš gyvųjų tarpo, šimtas 
tūkstančių prievartos keliu,, 
ar gelbėdami savo gyvastį,!statymo reikalai 
atsidūrė už Lietuvos ribų ir gruodžio 17 dier 
vargsta ar tai prie prievar
tos darbų, ar tam tikrose 
tremtinių koncentrac i j o s 
stovyklose. Vienas kitas pa
saulinio siaubo ir tam tikros 
propagandos desorientuotas 
lietuvis paleidžia nesąmonės 

įžodį, buk mylint savo tėvy
nę esą galima neatjausti, ne
kęsti ir net reikalauti sunai
kinimo tų musų tautos vai
kų, kurie nepritaria tam,

padėtyje, nėra laikas kalbė-i T x
ti apie tatai: i,et vis dėltoI ,l'-wa senatorius Bourke B. 
pravartu patarti tam ele : 1 mkeniooper saao, kad^ jis 
Plentui, kad nesididžiuotn fa 1 Atominę
savo klaidomis, bet jas ap-! P,™ln,n^’ Da:

T 1 netinkamai

pasikeisti
Ispanijos vyriausybe, 
butų lyg ir pripažinimas Is
panijos diktatūros rėžimo, 
nors tas rėžimas
lUAč p<*v, J
niau. Koks gi reikalas duoti 
tam rėžimui koki tai “pado
rumo liudijimą”, kuomet jis 
yra aiškiai “nepadorus”, fa-' 
šistiškas rėžimas?

Sako, Ispanija turi 400,- 
000 kareivių. Girdi, jei kiltų 
reikalas, tai prie Pirenėjų 
kalnų ta ispanų armija galė
tų sulaikyti rusų kariuome-i 
nę ir pati Ispanija butų pui-; 
ki bazė karui...

Šita pažiūra yra perdėm! 
defetistinė. Tie žmonės, ku
rie šitaip kalba, mano, kad 
rusų armijos “nušluos” visą 
Europą per visai trumpą 
laiką ir bematant pasieks 
Ispanijos rubežių ir Atlanto 
vandenyno. Jei taip, iš tik
rųjų, butu, tai kokiems ga
lams reikalingas Atlanto!
Paktas ir Vakarų Europos 
stiprinimas? Jei rusų armi
jos gali bet kada ateiti “pa
sivaikščioti” po Europą, tai 
dėjimas pinigų i Europos 
ūkio atstatvmą ir į Europos 
ginkluotu pajėgų stiprinimą 
butu didžiausia kvailybė.

Žinoma, jei karas kiltų, Venecuelos naujas amba- 
tada ir Ispanijos ir Jugosla- sadorius, Don Jose Rafael 
.vijos, ir Turkijos ir kitų vi- Pocatera, atvyko į Wash- 
sai nedemokratiškų rėžimų ingtoną ir eina prisistatyti 
pagalba butų pageidaujama musų šalies prezidentui Tru- 
ir reikalinga. Bet ruošiantis manui.

įsitempę santykiai 
taip Vakarų ir Rytų galėtų 
priversti VVashingtoną ir 

, , Londoną “ispanų klausimą”
aaoar yra jr naujo persvarstyti ir ieš

koti susitarimo su Ispanijos 
diktatūros rėžimu. S. D.

DUVV

Naujas Ambasadorius

” i komisijos pirmininkas, 
gailestautų, nes to reikalau-;'!^ Lilienthal, netinki 
ja laisvos, nepriklausomos, eina, .^vo pareigas ir yra 
demokratinės Lietuvos '•at-; apsi.ddęs ir netvarkingas.

alai. Kasišf.iJ“''; ?enatonus1 reikalauja, 
dienos “didvv- ^ad konJTeso komisija pa

nų" tik dėl mados dabar 'tyrinėjimą ir išaiš- 
flangstosi demokratine skrai Rn?ty Atomines komisijos
ste, bet savo širdies gilumo- ycl_1Tn5'________________
je sapnuoja apie naujus j
smurtus ir demokratinių tei- Tautieti, nepamiršk, kad 
šių uzurpavimą, tai naikina Tavo tėvų kraštas — Lietu- 
jnusų tautos jėgas ir, lyg be- va yra svetimųjų pavergtas 
protis, smeigia iš pasalų pei-! ir žiauriai naikinamas. Pri- 
Jį į sukaustytos musų tautos sidėk savo darbu ir auka 

' kuna. 1 prie jo išlaisvinimo. Aukas
Kirsinimo darbą visu, siųsti Amerikos Lietuvių 

.smarkumu sėjo Lietuvoje ir Tarybai, 1739 So. Halsted 
tt.., . , _•--------- - ------- . _x Chicago, III., ar vietos

Angliškai - Lietuviškas Žvynas

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

parankaus 4” x 5*2 formato, kaina $3.00.

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

636 Broadvvay,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

kad Lietuva butų kitos vals- Hitlerio kariuomenė, mat ir st., Chicago, 
'tybės provincija. Ugnimi ir jiems labai rūpėjo Lietuvos ALT skyriui.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENĖ

Sumažint ’Excise’ Mokesnius!
Tokį reikalavimą iškėlė šiandien nestinga tų reikme- 

senatorė Smith. nų, kurių karo metų buvo
“Excise” mokesniu dau- tnimpa. Priešingai, šiandien 

giausia yra skriaudžiamos jau perdaug visto ongamir.- 
moterys. Tą mokesnį vai- ta: fabrikai užsidarinėja, 
džia lupa ne nuo pelno, ne darbininkus atleidžia, ne? 
nuo uždarbio, bet nuo viso- neturi kur savo gaminių dė
klų reikmenų vartojimo. Pa- ti, 0 politikieriai mokesnių 
vyzdžiui, perkasi moteris vis dar nenuima. Trumano 
įankinuką (pocket-booką), valdžia nori dar daugiau 
ir tuojau turi užmokėt vai- žmones mokesniais apmau
džiai 20 nuoš. “excise” mo- ti. tetoj išvalyti valstybėm 
kesnio. Jei rankinukas pi- įstaigas, paleisti tukstancius 
gus, kainuoja, sakysime, politiškų dykaduonių, su 
$5.00 (pigesni šiais laikais mažinti išlaidas, ponas Tru- 

nori daugiau taksų.

UŽTARIA ŠUNIS

se-

fjju . ^Horinti to daryti.
“As jau persena ant m kar
tu tekėti,” atsako ji vyrams, 
kurie jai peršasi. į

---- —______

Sodo Priežiūra Pa- 
vasary
-------- i

Arfca kaip kovoti bu medžių 
kenkėjais bei ligomis

Lietuviai mėgsta sodus ir 
,5ėles. Ypač mėgsta juos mo-! 
tervs. Jeigu tik šeimyna turi! 
prie savo namų sklypeli že- i 
ir.ės, būtinai nori pasisodin- 

. ti vaismedžių, kurie pavasa- 
! rį dailiai žydi, per vasarą 
duoda pavėsio, o rudeni — 
vaisių.

Peikia tačiau pasakyti, 
kad Amerikoje sodas ar 
darželis reikalauja daugiau ’

'priežiūros ir darbo, negu^
Lietuvoje, nes čia daugiau! Graži, šešių pėdu moteris 
yra kenkėjų ir, rodos/dau- Mrs. S. Rutiėdge pagarsėjo

MRS. S. RUTLEDGE 'Keleivio’ Knygos
Atsiminimai ir Mintys, MONOLOGAI IR < ’

DEKLAMACIJOS
Šioje knygoje telpa daugybė nau

jų, labai gražių ir juokingų monoio-

Sir deklamacijų. Visokios temos::
rbininkiškos revoliucionieriškoa, 

tautiškos, humoristiškos ir laisvama-

parašė buvęs Lietuvos prizedentas 
Dr. Kazys Orinius.

Tai yra stora, 300 puslapių knyga, 
kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
:asj -pie lietuvių tautinį atbudimų, 
apie senesniu laikų veikėjus ir pa- ... 
p...-. ko a dJug unksnių ir įdomių niškos. Visos skambios, visos gerus, 
nuo vs’.j ii avo patylimų. Tų kny- Tink* visokiems apvaikšciojnnams, 
gų v., i 1 etaviai turėtų perskaityti. baliams, koncertams ir t.t. Antra 
Kaina .................................................. $2.00 pagerinta laika. Kaina ............ 2oc

“Keleivio” DŽIAN BAMBOS SPYCIAI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje kny- 
‘Džian Bambos

>. Bennet Champ, . . . ___ ~______
žir.uma aktorka. pro S?au visokių ligų. Jeigu visų1 po visą Amerika dėl jos 

yrieš svars- į Sitų parazitų nuolatos nenai- ‘ ‘ ~
pagal kuri kinsi. tai naudos iš sodo bus

vargiai galima gauti!), tai manas _
$1.00 reikia dar pridėti vai- Jeigu motina nuperka kudi- testuoja senatt
džiai. kiui lėlę — ji net ir užtai tomą Įstatymą. . ~ -1 j < . . . .

Pirksi pudros ar kitokiu turi duoti neprisotintam visi palaidi šunės. kurių sa-;nedaug, o gal ir visai nieko
daiktu išvaizdai uaeražint— valdžios Molochui duokle! vininkai neatsišaukia. turi į negausi, nes vabalai suės3 vald^SSle” Mes sveikinam Margare- buti perduodami Į laborato-1 viską. Obuoliai bus sukirmi- 
mokesni. tą Smith. vienintelę moteri I rijas visokiems tyrinėji-Į ĮJn®5ki - TT

Jei pirksi šaldytuvą mais- senatorę Washingtone. kuri mams ir pjaustymui, ta mo-, Massachusetts Žemes U-
i nuo sugedimo apsaugot pareikalavo tą begėdišką teris sako. tas yra žiauru. • ,.°?es>, . X

Dar galima gauti
Kalendorių 1949 metams

Tai vra iM5 puslapių knyga su įvai- goję telpa net 
riais ėtraipsniais ir žiniomis, kurios ►pyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
visiepis ir visada yra naudingos, moristiški straipsniukai ir juokai. 
Kaina ......................................... 50 centų Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

TIKRA TEISYBĖ APIE ' SOCIALIZMO TEORIJA
cnviisri’ DI *611A Sis veikalas trumpais ir aiškiaisSUVltię KL0U4 i faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi

Arba komunistų diktatūra faktų draugijos formos, ir kodėl turės bu- 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi“/* įkeistas kapitalizmas. Kaina 25e 
ja. Visiems kyla klausimas kodėl į KIHII i«qr ai
Rusija nesusiatria su kitomis valsty-1 ..
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti , Tragedija trijuose aktuose. Veika
lo kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji • l*s perstato nužudymą caro Alek- 
t var kosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar sandro II. Labai puisus ir nešim- 
yra demokratija, kokie darbininku į kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš ju į viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

v v- uS^buk^yra^RU^d^lAK ROMOS POPIEŽIUS YRA 
j_ Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas KRISTAUS VIETININKAS?

Rmiedge.’ niSmė* peiliu Se UetĄs^ėn?^ 1 Vit^uoj’a Romos" KaužĘ
,ul, Byron Hau.an už sa-
vo žmonos suveoziojimą. , -•
Dr. Rutledge buvo nutei-tas
už antro laipsnio žmogžu- DELKO REIKIA ŽMOGUI 
dvstę. Bvla ėjo Cedar Ra- OERT IR VALGYT?

Į KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

tui
ir mokėsi krautuvei $200, “excise” mokesnį sumažin
tai turėsi pridėti prie to dar ti. Ištikrųjų iis turėtų būt 
$40.00 valdžiai “exeise” panaikintas visai!
mokesnio. --------------

Už ką ir kokiam tikslui?
Ai- kad politikieriai turėtų 
švaistymui daugiau pinigų?

Tai yra toks skandališkas 
žmonių plėšimas, prieš kurį 
visa šalis turėtų pakelti pro
testo baisa.

Kosenkina Uždirbo 
Jau $45,000

Bet šalis tvli. Politikieriai
lupa nuo visuomenės nuga

Koon sako, kad užsiauginti 
Bet visai netikėtai aną-į prie savo namų obuolių ar 

dien Kosenkinos vardas vėl kitokių vaisių kainuos daug
pasirodė spaudoj. Nevv Jer- 
sey valstijoj ivvko dviejų

brangiau, negu jie parsiduo 
da rinkoje, nes brangiau

automobiliu nelaimė. Paaiš- Kainuos perkant po truputį 
kėjo. kad vienu automobi- į visokių purškalų ir įrankių, 
lium važiavo Oksana Ko-i negu perkant jų iš karto 
senkina. Tuojau subėgo lai-1 daug dide 1 i e m s vaisių

Ar atsimenat, kaip perei-į kraščiu reporteriai ir berną-: ūkiams.
tais metais iš Sovietų Rusi 
jos konsulato Nevv Yorke
pabėgo mokytoja. Oksana

tant paaiškėjo Įdomus daly 
kas. Pasirodė, kad Kosenki
na turi jau nusipirkus auto
mobilį už $2.050 ir mokina
si juo važiuoti. Nevv Yorko 
priemiesty ji turi pasisam
džiusi sau apartmentą ir gy
vena viena pati. Kad komu
nistai ios neužmuštų, kaip 
jie padarė su Trockiu. ji tu-

ros devynis kailius, bet ta ^?>en^na' 
visuomenė neturi laiko apsi- la» »u sa\ o &e >i ai> tada >u 
dairyti. Ji užimta “futbolu”. ;ado J? paliepusią pas Ki
šimų lenktynėmis, “number- 1U>US’ pagiobe ją. pne- 
poolais” ir kitokiais rakė- v*rt* parsivežė konsulatan 
tais atgal ir užrakino treciame

Pirmutinį protestą prieš aukšte, kad ją v ėliau galė-
“excise” mokesnį dabar pa- lai\ą u
L-SlA linncrroczi \Taror»rf»tsJ giązillti RUSlJOn.

Chase Smkh?^moteri?^na- .. Negalėdama kitokiu budu
tore. Ji sakosi gaunanti 1S tos nelaisv es istruktL Ko- klausimas, kas gi jai duoda 
daug laiškų, kuriais moterys .senkina_ tada iššoko is tre- pinigų? 
skundžiasi dėl to nepateisi- C1° aukšto pei langą n labai senkin: 
namo mokesnio. Daugiausia >urįkiai susižeidė. Ją tada vusios 
skundu esą dėl to mokesnio paėmė Nevv A oi ko policija 
trijose srityse, būtent: ir nuveze bgomnen. Rusu

1. Mokesnis ant transpor-
tacijos ir susisiekimo. ' 11

2. Mokesnis ant moteris- jam nepavyko,
kų reikmenų išvaizdai pa- . lyjkis tada sumelę, 
gražinti. Amerikoje didžiausi furorą,

apie kurį ilgai rašė visos ša
lies spauda ir komentavo ra
dijo komentatoriai.

Bet bus jau ilgokas lai-
_ __ kas, kaip apie Kosenkina

viais, daiktų gabenimas tro- nesimato jokių žinių. Kur jiį=Unkiai susižeidusi. Iš pra
kais, pasikalbėjimas telefo- f?, asi_ dabar, ką veikia ir (jį ios ne- neišrodė. kad ji 

niekas nezi- gyvens. Tačiau sukoncent
ruotos geriausių chirurgu

3. Mokesnis ant namų 
apyvokos reikmenų.

Transportacijai ir susisie
kimo sričiai priklauso kelio
nė geležinkeliais ir orlai-

pids, Ia., teisme.

ROKO PERNICKO AT
MINČIAI

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas

Visokiuose kraštuose žmonės par

Sodą reikia purkšti nema
žiau kaip 5 kartus, prade
dant nuo ankstyvo pavasa
rio iki vaisiai nunoks, nes

b.no įvairius dievus. Dievų garbini- 
n as keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 

- , i priėjo krikščionybės gadynę'? Visus
žmogui reikia cuk- tuos klausimus galėki atsakyti pa- 

reikia riebalų ? Ši- !

mažiau ? Delko _
raus, druskos sr kitų panašių daly-1 skaitęs šių knygų. Tai didelio for-
kų? Kodėl jam ęi.tomato, 271 puslapio knyga.

Jos į SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

KI’K*ir*IT r*ITI ĮRITĄS I sudėtos įvairios lietuviškos dainos
1 ū L'tno-L- lovKčfn- LtLlDAlAa apįe muSŲ tautų, apie šeimynų ir
K3S, 0U\ ęs KltąSvK (IU! OSjIUs gį knygelė parodo, kodėl Romos apie darbų. Toji knyga palinksmins 
“Keleivio” skaitytoja
platintojas. Syki jis buv
net iŠ “buido” išvvtas, kam kijos nupuolimas. Šių knygų turėtų nų. Kaina ........................................ $1.00

Tian hnio-i-iii rr.Ptai kaiD tuos klausimus suprasi tiktai iš šios Jau DaigldSl metai, Kaip knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
Dorchesteryj. Bostono prie- kaina tik ........................... i5c|
miesty. *mirė Rokas Pemic-

• j* perskaityti kiekvienas vyras, tėvas
Dėti ie VIS" įr jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 

i moterys, dukterys ir mylimosios ne- 
. - papultų į tokių kunigų globų. Para-Velionis ilgus metus DPI-, šė kun. Geo. Tounsend Fox, D. D., 

Ferdinand de Samogitia. 
.■ _ Kaina ••...«■,..**•••*••••••• 2oc

" e Kt ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-

skaito ir platina 
kus” raštus.

medžius ir vaisius puola vis gulėjo prie South Bostono sulietuvino
kitokie kenkėjai ii* jie pasi 
rodo vis kitokiais laikotar-

Kaina

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

kuopos
... ... ,____ p__  vietos lietuvių

piHlS. S V 1SO tų piie. ų einu^ organizacijose. Ruip darbš- na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar į jis įgijo valdžių ir pašalino savo l»u-
O bangos. Jeigu nuo pirmosįfll< tpkinaas ir ramaus bu- žinote, kad ji buvo paprasta,_kai- vusius draugus. Labai įdomi knyga.
atakos antrinsi h^tnnnlj n - i ! mo moteris, mažai mokslo išėjusi, Kaina.............................................r---------- -- --------, „---- , ataKos aoaą apginei, oetnuo ,(j0 žmogus, Pemickas ture- gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip ______

i i pasisamdžiusi detektivų! neapsaugosi, tai sodas j0 visu pasitikėjimą ir viso-!‘?kst«*iai -*r -t"lll°"an1v^,kt^ rnoterų KODEL Aš NETIKIU 
biuro apsaugą. vistiek bus sunaikintas. organizacijose, kurioms'JosP"s u* J'

socialistų 
pažangiose

25c

Čia jau savaime iškilo 
-. kas gi jai duoda 
Pasirodė, kad Ko

ma daro pinigus iš bu- 
savo tragedijos.

Bet neužtenka žinot, kad 
sodą reikia purkšti penkis 
kartus. Reikia da žinoti ir 
kada tai daryti, nes jeigu 
apliesi medžius pervėlai,

paskui ji ėmė apysakas rašyti. ■ DIEVĄ’ 
apysakos yra tikras gyvenimas, * •-- - - - . i į.aigvamanig pasako. kodėl iis

Spaudos sindikatas, kuris vaisiai galės būt jau užkrės 
gamina laikraščiams ir ma-’fi ir užaugs pilni kirmėlių.

konsulas kėsinosi pagrobti gazinams į7nsacTngus*štraTp| 
įs ligoninės, bet u.” - - - — 1

Garden Guide
snius. vra užmokėjęs Kosen-įf°M patarimą: ;
kinai jau S45.000 už jos na-Į L Pavasarį, kaip tik obe-; 
sakojimus apie Sovietu Ru-iHM pumpurai pradeda brink-į 
sija ir Maskvos agentu Veik-: tb medžius reikia aplieti, 
la po konsulato stogu New j bordo mišiniu (Bordeaux 
Yorke. j Mixture) arba kalkių ir sie-

Kosenkina vra jau 53 me- ros mišiniu (Lime and Sul- 
tu amžiaus moteris ir šok-j pbur). Tai apsaugos juos 

nuo daugelio ligų.
2. Prieš pat žiedų atsida

dama per langą buvo labai

Ru Kuri tUKSuancnū žmonių ijssssssssiiis v—
jis pi Įgulėjo, Ji' Visada DU lemaitė pastebėjo daug dalylų, ku-k negali tikėti. Pilna argumentų, ku-
VO renkama^ iždininku. irių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos rių nesumuš joks jėzuits®............20c

Dabar, karinių PiioSimo! LIETUVIŲ KALBOS
Šventės prosą, io našlė žmo- leivis” parduoda jos raštus parasy.

a • a- utz i • • • ’ tus Amerikoje, kada ir čia lankėsina HtSlUntC Keleiviui SC“ laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo-
kančia liaudies dainele, ku- s« raštuose ji gražiai aprašo, gra- 

. “ w i • it l ziai pajuokia ir gražiai pabiria mu-
1T<Į praSO patalpinti Motoru sų gyvenimo būdų ir musų papro- 
01___čius. Knvcroie vra naveikslas su var-duoda. Skyriuje:

GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos lietuviams. 

Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kaltų, 
o senimas irgi dažnai nori pagihnt 
savo raštiškų lietuvių kalbos žinoįi-

nu ir telegramos. Viskas ap 
krauta “excise” mokesniu.

Moteriškos reikmenys api
ma tokius dalvkus, kaip pu
dra. kremas, kvepalai, ran
kinukai, pirštinaitės ir dra
panos.

Namų apyvokos daiktams 
priklauso elektrinės lempu
tės, laikrodžiai, skalbiamos 
mašinos, šaldytuvai, valytu
vai. prosai, radijai ir tt.

Net vaiku žaislai, tokie! 
kaip lėlės, kurias daugelis! 
daktarų laiko reikalingom 
kūdikiu sveikatai palaikyti 
—net ir tos lėlės apkrautos 
“excise” mokesniu!

Nesvietiškai yra apdėti: 
mokesniu rūkalai ir svaiga
lai ; bet dėlto niekas protes
tų nekelia, nes tai praban
gos, ne butini reikmenvs.

Bet gazolinas nėra jokia 
prabanga: tai yra varomoji 
jėga reikalinga transportui,! 
gyvenimo reikmenų išvežio- 
jimui. Gazolinas tačiau ap-! 
įkrautas mokesniais kaip 
degtinė.

Karo metu tie mokesniai 
buvo ivesti dviem tikslais:

1. Kad gauti pinigų karui, 
kuris prarijo $350,000,000,- 
000.

iš ko gyvena, 
nojo.

rymą, medžius reikia aplieti 
švino druskos skiediniu (ar- 
senate of lead). Tai sunai- 

, pastangos jos gyvastį ’išgel- kin? mažyčius vikšriukus, iš. L x , •. r . • i J buriu į’ccunrcfA minlfctAC *70-AKTORKA IR DUKTĖ bėjo ir dabar ji jau tiek pa 
j sveikus, kad gali važiuot au
tomobilium. Bet ligoninė ir 
daktarai paėmė net $10,000 
už jos išgydymą. Ji pati pi
nigų neturėjo. Tą sąskaitą 
apmokėjo jos draugai. Da
bar. uždirbusi $45.000, ji at- 

i mokėjo sa . o draugams tą 
skolą ir nusipirko sau moto- 

' rinį vežimą.
Sovietų Rusijoj tokie žmo

nės, kaip aš. automobiliais

kurių išsivysto minkštos ža 
lios kirmėlės ir nuėda iš
sprogusius lapus.

3. Žiedams nukritus, tuo
jau reikia obeles aplieti švi
no druskos skiediniu iš nau
jo, kad sunaikinus krimeles, 
kurios ėda vaisius.

4. Praslinkus trim-ketu- 
riom savaitėm, vėl reikia 
aplieti obeles tuo pačiu skie
diniu (arsenate of lead). Ir 
neužtenka tik papurkšti kur

Našlaitės Daina
Nedėlios rytelį 
Eisiu ant kapelių —
Eisiu ant kapelių 
Nešina gėlelių.

Aukštame kalnely,
Ten mano tėvelis 
Karste paguldytas, 
Amžiams užmigdytas.

Ant brolelio kapo 
Padėsiu ''uteles,
0 ant tėtušėlio 
Baltas lelijėles.

Brolelio kapelį 
Laistysiu vandenėliu,
0 mielo tėvelio 
Gailiom ašarėlėm.

M. Pcrnickjenė.

čius. Knygoje yra paveikslas su gar- §ita amatika a tinUama vi_
, sios rašytos parašu taipgi paveik- ka« nori > j........................
i šiai vaikų pneglaudų, kūnas Ze- - - ’ -e‘
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu- ___
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- LYTIŠKOS l-IGOS 

iriai nužudė vokiečiai laike šito ka- T , . . =T.i dideli knyga. lt» ' D,'* F flaSįk ^n*,.?

ir papildyta laida. Kaina ____ 25c

kas nori gerai lietuvių k».l- 
bų išmokti. Didelė knyga, 144 pusi. 
Kaina tik ........................................Ji.iki

ro.
{su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. ^cama 50c >
PAPARČIO ŽIEDAS TįVO KELIAS l

Ir keturios kitos apysakos: (j,
Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi- parašė L. Blurnas. Trumpas ir aiš-
ria; (3, Klaida; 44) Korekta. Jose kus socializmo aiškinimas............25c.
nurodoma, kaip žmonės paikai tikięrvnvfc *unK*f< 
į visokius prietarus, burtus ir tt. loc *»Alr □fc.±vM»ES> ZMLLvEa
ANGLISKAI-LIETUVISKAS .PERSISTATYDAVO ŽEME?

Labai jdomųs senovės filosofų da- 
ZODl3iAS įleidimai apie žemės išvaizdų. Pagal

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi, knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mo- 
Mes kasdien girdime daug angliškų ■ kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.”
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ 10c
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 

i išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodynų. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

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

uria per amžius? Sį intri-APDOVANOJO SKAUTĘ j guojantį politiskai-ekonomiškų klau 
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Karl Kaut- 
sky. Kaina ......................................... 10c

nevažinėja, sauo Kosenkina.'ne kur> bet reikia žiūrėti, 
Esą, tokia prabanga tenai ,ka(1 visi lapai, vaisiai ir sa- 
naudojasi tiktai komisarai! k¥ žievė butlJ perdem susla- 
ir žvalgybininkai, kurie da-!Pra
bai* užima Rusijoj caro či- 
novninkų iir žandarų vietą.

Ji rašo savo straipsnius 
apie Stalino diktatūrą ir 
apie savo pergyvenimus So
vietų konsulate rusiškai; pa
skui jos straipsniai yra ver- 

i čiami anglų kalbon ir spau
dos sindikatas juos perka. 
Tie straipsniai baisiai nepa
tinka komunistams ir todėl 
ji bijosi, kad Maskvos agen
tai nenudėtų jos.

Musų aktorka Tallulah Oksana Kosenkina yra 
Bankhead ir jos adoptuota našlė. Jos vyras Rusijoj din- 

2. Kad žmonės nesiveržtų dukrelė Barbara Nickoli nu-)go be žinios ir ji mano kad 
pirkti tokių dalykų, be ku- trauktos New Yorke vienoj; komunistai bus jį nužudę, 
rių galima apsieiti. ligoninėj, kur dukrelė gydo- Ji sakosi galėtų dabar lene1-

Bet jau keturi metai kaip si. Paveiksle matyti, kaip vai Amerikoje ištekėti už 
karas pasibaigė. Karui pi- motina padeda sergančiai kito-----

5. Tarp 5 ir 20 liepos die
nų vėl apliek obeles tuo pa
čiu skiediniu. Tas sunaikins 
mažutes baltas kirmėlaitės, 
kurios įsiknisa į sirpstančius 
vaisius ir sugadina juos.

Švino druska, angliškai 
vadinama “arsenate of 
lead,’’ paprastai parduoda
ma miltelių formoje, popie
riniuose ir audekliniuose 
maišiukuose, po 1 svarą ir 
daugiau. Jos galima gauti 
geležų krautuvėse. Kaina— 
apie 35 centai už svarą. Ant 
maišiukų yra ir paaiškini
mas, kaip tą druską atskies; Skautė Valmai Duffield, 19 

metų iš Echunga, Pietinėj

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-
nas. Kaina ........................................ 10c

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c
“Keleivi.,” 636 Broadway,

So. Boston 27. Mass.

Mamyte Labai Dėkinga

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

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsniuš 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, Maas.nigų šiandien nereikia ir mergaitei eiti.

ti ir kaip vartoti. Purškimui „
........... „VBKeu u, reikalingas purkittivaa. Bet Australijoj, gavo Amenkoa
vyro, nes parisiu ™ •« nelengvai darbu ir ge- skaučių dovaną uz gerą va- 

gaunanti “iš visu pusių’’ ta-1 riau vynii. ' dovavimą skaučių grupei.
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|lš Plataus Pasaulio
. Kaip Rusijos žmonės mai- 
Į tinasi, galima spėti iš to. 
į kad 1938 metais, kurie Ru
sijos žmonėms skaitėsi la
ibai geri metai, Rusija turėjo 
63 milionus raguočių, o ma-Pietų Afrikos Kalba

Pietų Afrikos Unijoj da
bartiniu laiku 
i
gios n Kiekvienas pasiren į le Chicagos sena t o r i u s',gaivu! Rusija 
ka, kokioj kalboj jis nori Scott W. Lucas, kurs manoj turėjo 30 milionų galvų 

kad Didžiuosius ežerus rei-j kiaulių, o Amerika turėjo 
kia sujungti plačiu vandens; 56 milionus galvų. Tik avių

Šv. Lauryno Kanalas
Amerikos senatas vėl svar-Jžesnė Amerika~su daug ma-

savo vaikus mokyti. Bet da
bar nacionalistinė P. Afri
kos valdžia siekia ivesti “af- 
rikanderių’’ kalbą (olandų 
kalbos tarinę) kaipo vyrau
jančią valstybinę kalbą.

Harry Bridges
Amerikos vyriaussybė iš

kėlė bylą prieš Harry Bri
dges, laivų krovėjų uniios

keliu su Atlanto vandenynu. 
Klausimas dėl to kanalo ka
simo ir gaminimo elektros 

, jėgos Lauryno upėj senai 
diskutuojamas.

ir ožkų Rusija turėjo daug 
daugiau, negu Amerika, nešt 
čia statistika rodo tiktai 32 
milionus avių galvų.

Dar vienas įdomus palygi- j 
nimas prašosi padaromas' 
sąryšyje su sovietišku ‘‘trijų i 
metų planu”. Šiais metais 
Rusija sakosi turinti 58 mi-j 
lionvs galvų raguočių. Iš toj 
skaičiaus kolchozuose yra 
24 milionai galvų, sovcho-i 
zuose (valstybės dvaruose)' 
yra 4 milionai galvų; kol-j

Ispanijos Planas
Ispanijos vyriausybė iš- 

. i dirbo keturių metų planą ir
vadą Kalifornijoj. Jis kalti- pasiūlys ji Amerikai. Pagal 
namas, kad davęs kreivą tą planą Amerika turėtų pa- 
priesaiką priimdamas Ame-;dėti Ispanijai atstatyti jos 
rikos pilietybę. Jis sakėsi i ūkį ir duoti paskolos formo- 
nesąs komunistas, bet vai-Jje bent 500 milionų dolerių, 
džia turi Įrodymų, kad jis'Prieš porą savaičių Ameri- . . _
buvo kompanijos naiys. H.ika atsisakė duoti paskolą,;chozmnkai savo.žemės lopi-; 
Bridges yra gimęs Australi-' bet Ispanija nenustoja vil-jniuose» kuriuos jie gauna iš j

V1CE-PREZ1DENTAS SVEIKINA CLAY

joje.

Anglis Anglijoj
Anglijos vyriausybė skel-1 

bia, kad Anglijoj atrasta 
dvejose vietose nauji ang
lių klodai. Prie Madeley,

ties čia 
tais.

apsirūpinti kredi-

Riaušės Turkijoj
Istanbulo ir Izmir mies

tuose Turkijoj minia sukėlė

kolchozų, laiko 19,100,000 
galvų galvijų, atskiri darbi-J 
ninkai laiko savo naudoji
mui 7 milionus galvų galvi
jų ir atskiri ūkininkai turi 
3,900,000 galvų. Jei sudėti 
atskirų savininkų galvijus 
(kolchizninkų, ūkininkų ir

Vice-prezidentas Alben Barkley ir generolas Lucius 
kalbasi Washingtone po iškilmingo generolo priėmi
mo sostinėje. Generolas Clay sumaniai vadovavo 
Amerikos kariškai vyriausybei Vokietijoj ir pasitrau
kė iš tos vietos tada, kai Washingtonas nutarė vado
vybę Vokietijoj perleisti į civilių prižiūrėtojų rankas.

PAIEŠKOJIMAI; ko bažnytėlėj, daviau 2,500 
zlotų ir visi pasimelsime už
mirusiųjų Sielas. BrangUS paiešlau Joną Kalinausko aria

I broliuk, prašome mes jusu Kalinausko, kuris prieš 20
! .• 1 r   > . - * veno Philadelphijoj. Jo sūnūs Alber-atsiųsklte mums, kaip JUSU tas KyVena rytinėj Vokietijoj ir nori

susisiekti su tėvu. Kas žino Joną Ka- 
linauską arba jis pats, malonėkit pa
rašyti man šiuo adresu: (23»

Anna Schvvaitzer 
2231 X. Mutter st.,

Philadelphia, Pa.

vaikų vardai ir kurie jau ve
dę ir tų marčių vardus. Ma
lonu butų su jais susirašyti. 
Nes mes jau seni, tai gal jau 

j tuoj baigsime šio gyvenimo 
vargus, bet musų vaikai tai Paieškau Jono Bako. Girdėjau, kad 

jis yra atvykęs iš Vokietijos į Ame-(nori ii' toliau buti pažintyje riks}. Prašau atsišaukti žemiau nuro- 
ir turėti nors toli už jum gi- dylu, ?dresu.ir v«’. . J . » tos Lietuvole esate Kilę. ar ilgai Vo-mimų. tos Lietuvoje esate kilę, ar ilgai 

! kietijoj gyvenote ir praneškite savo
' Kai klausėte, kaip gyve-JjewettJX.phv™k£yke. Mich.... I 8404 Jewett avė.,tai jie -----

, antigraikiškas riaušes po to.
Straffordshire, rasti klodai,-kai graikų ir turkų sporto . . .
kur galima iškasti ne ma-; rugtynėse turkai pralaimėjo, darbininkų), tai pasirodys, 
žiau. kaip 20 milionų tonų Rungtynės įvyko praeitą Jos kolektyvinis žemės ūkio 
anglių ir nemažesnės anglių penktadienį ir “patriotiška” Į nelaiko nė pusės visų Rusi- 

- - -įjos galvijų. Gyvulių ūkyjeatsargos rastos toj pačioj minia iš piktumo išdaužė 
provincijoj prie Lichfield. visą eilę langų. kolektivizacija pasirodo di 

delis “flop”.
K. EsminasEgypto Tvarka Burma Nesaugi

Egypto vyriausybė nutarė Burmos vyriausybė pradė- 
krašte laikyti karo stovį su jo mobilizuoti didesnę ar-J «. , • D T *
karo teismais, nes kitaip vy- miją, kad galėtų baigti ka-j OKdltVIOlU Ddl$&l 
riausybė nesitiki išlaikyti rą su visokiais maištinin-Į
krašte tvarkos. Sako, įvai- kais, ypač su karenų gimi- 
rios slaptos, teroristinės or- nės sukilėliais. Sako, Bur- 
ganizac-ijos varo vis smar- mai gresia pavojus iš Kini- 
kesnę propagandą ir vai- jos, iš kur greitu laiku Įau
džia nebegali susitvarkyti kiama komunistų įsiverži- 
be ypatingu apsaugos prie- mo. Burmoje yra 2 milionai 
monių. Į kinų ateivių.

Dear Sir: 
vvill find a money order for 
$5.50. Renevv my Keleivis 
subscription for a year and 
half, ’ ‘

Lėliškai iš Lietuvos

na Jurgio J. šeima, 
išvažiavo į Lietuvą,
nn< vienas lilll vndoc iev.i 1 siuvo Mažrimų. Pirmas gyvena West-nu. , \iena> jau veaęs įsva- viUėj antras chu.a>joj, bet adresų 
Ziavo, Kitas dar ne. Tėvai neturiu. Prašau dėdžių atsišaukti,
iau abu mil-P oiti trvvono ln arba kas aPie Juos žinote> malonėkit ' v • mnę, Via gyveno ia man pranešti, už ką busiu labai dė- 

! bai vargingai, bet ir ten gir- kingas. Rašykit šiuo adresu: (22 )
dejom, kad nepagerėjo jų BoX 201,nUTininiins, Ont’, Canada.

J gyvenimas. Kai rašėte, kad,,
jei galėsit, tai išsiųskit dai j

;drapanų siuntinėli, tai labai'
praiytau, jeigu galėtumėt,'!
tai nors tokius, kokie jums

i atlieka arba ką nors iš apsi- k«« kuri myli dirbti prie biznio. Turi 
• , *, . būt nesenesnė kaip 35 metų. (23)avimo, nes pas mus labai j. t. Maioney,

! brangu, o labai esame rei- • R- D-1> Box 269, Pitcairn, Pa.
| kalingi. Šeima didelė, O da- j Našlė moteris paieško gyvenimui 
įsipirkti neįmanoma ir turiu drau^° «««> 5° iki w amžiaus.•u: i. j *• i Gali būt našlys ar suaugęs vaikinas.
Vilti, K H (i JUS ITIUS, , tik ne gyvanašlis ir ne girtuoklis.
giminės, neužmiršit ir to-i Oauiriau'Žinių apie save suteiksiu 
P I laišku. Atsakymą (luomu tik j rim-
H3U. Į tus laiškus. Rašykit šiuo adresu:

Dar kartą, broliuk, dėko- e. ūkininke, __(22>
ju su visa šeima už tavo ge
rumą, kad tu mus taip sušel
pei. Atsiprašome už viską, 
dovanokite, kas nepatiko

du SU* . Paieškau dėdžių, Vincento ir Stanį-

APSIVEUIMAI
Paieškau moteries arba merginos 

apsivedimo tikslu, arba už darbinin-

636 Broadway, So. Boston, Mass.

MEDLEVA ŽIEV1ES

“Darbas labai nuobodus, 
visai netraukia”

Musu laikraščio skaityto- nigų ir giminės gavę para- 
jas L. Buinis iš Cambridge, mos iš Amerikos rašo lais- 
Mass. pridavė mums laišką kuriame sako: 
iš Lietuvos nuo vieno savo Brangus broliuk! Sveiki- 
kaimyno sunaus. Laiške sa- name jus visus drauge, lin
ko: . kėdami jums viso gero jūsų

— Gerbiamas nepažįstamas gyvenime. Gavau nuo jūsų 
Enclosed youj kaimyne! Nuo Tamstos laiš- laišką, kuris suteikė mums

laiške ir parašykit mums
Lenkiją galima pasiųsti be laišką, kas pas jus naujo ir 
muito visokių daiktų ir pi-Į kaip sveikata. Tuo kart ta

riame visi sudieu ir linkime 
viso gero... O.'

Medleva yra vienas 
geriausių gyduolių 
nuo užsisenėjusių 
vidurių užkietėji
mo, geriant daug 
ar mažai, ji nepa
kenkia sveikatai, ji 
lengvai Ii uos u o j a

Pakalbink biznierius pą. vidurius, stabdo galvos skaudė- 
siskelbti “Keleivyje.” pa* jimą ir priduoda kunui gyvumo 
garsinti savo biznį tarp lie
tuviu.

ką gavome 1949 m. kovo didelį džiaugsmą, kad jus! tremtinys prašo pagalbos

mėn. 31 d. Labai malonu siunčiate mums pinigų. Ge- Paširdį lietuvy: Padėk man kaip.. , •• mum.? P . yv nors atv..|(tl Amerikon, duodama-
nnrc rvionVitr-,,, --------- — -7 —---------------------------buvo darbo Esu 24

tą amžiaus, nevedęs. Adresas:
... .. . . Vytautas čemarka,tautiečiu ----- ---- - -.

c • . !• I Tl •Sovietu uyvuny ūkis
Rusija skelbia “trijų metų o šiais metais jų esą 20 su 

planą”, pagal kurį gyvulių puse milionų galvų. Kadan- 
skaičius Rusijoj iki 1951 gi ir čia įskaitoma pavog- 
metų galo turi buti padidin-!tų kraštų gyvuliai, tai pačioj 
tas “50 nuošimčių”. Rusijoj šiais metais kiaulių

moc * - • • • • - .vra tik pusė tiek, kiek jų, ^38 metais Visoj Rusijoj })UV0 1938 metais. Kiaulių 
buvo 63 milionai galvų ra- skaičių rusai žada iki 1951 
guociųf gyvulių, o 1949 me-imetų (vis “pagai planą”) 
tais (įskaitant ir pav ogias j pa<Jidinti 10 milionų galvų, 
teritorijas Lietuvą Latviją. . arba per du metus žada pa- 
Estiją, Rytinę Lenkiją, Be- didinto j Rusijoj pasiekti to 
serabiją ir Suomijos žemes) , kiauiių skaičiaus, kokį Ru- 
Rvsija sakosi turinti 08 mi-sjja prieškarinėse sienose 
lionus raguočių gyvulių ar-j turėjo 1938 metais 
ba daug mažiau, negu 1938;
metais. Iki 1951 metų galo1 jej “nuošimčius” galima 
raguočių skaičius bus “pa- butų valgyti, tai 1951 mė
gai planą” padidintas 11,- tais Rusija gal turėtų ir mė- 
700,000 galvijų. sos ir pieno. Bet jei “nuo-

Avių ir ožkų Rusija 1938 šimčiusf’ išversti į gyvulių 
metais turėjo 102 milionų
galvų, o šiais metais (įskai
tant ir lietuviškas, latviškas, 
ir kitokias pavogtų kraštų i rėjo 1938 metais. O tai reiš- 
ožkas ir avis) Rusija sakosi 
turinti 98 milionus galvų ož-

and the extra dolla“ ^uti nors menkučių nau jie- gūžės 7 jau parėjo ir pini- 
• is toli nuo mūsiškių gai, gavome už doleri len-
v ^evui ant batų (tautiečių lietuvių. Dėkoju kiškais pinigais po 400 zlo- 13-a š^ii^nstadt"m‘wu. 
lours trulyw.||ž>>m už laišką ir atmintį. tu už viena doleri. Branems: ,rDė __ n____

T\_x___1_ ! T _ 1__ •ueiron, inicn
tų UŽ vieną dolerį. Brangus; u. š. Žon£"’&varia, Germany.

T_x_* j--___ j _j rr___ broleli, širdingai ačiū, kad1--------------------------------Gaoai oziugu. i<ao i am? -
tos dar nepamiršote

IAK1HA rARBAUJIll
savo —---------------------------------• — ------I Parsiduoda 186 akrų farma, priene senatvėje sušelpei. Nega-ikieto keli°r 3 mylios nuo miesto, tro-- - - * k“*-- ■ paštas pristatomas,

sustoja prie pat du- 
zmių suteiksiu laišku.

(22)

tu manęs neužmiršai ir ma-1

tus, o likusius aukoju Mai- sko Stanislovo, jūsų draugo 
kio Tėvui ant tabako. Tėvui-Jis mirė 1948 m. gruodžio' Brangus dėde! Mes ma-
mano durys visada bus at-(mėn. 21 d. 
daros. Su pagarba ! Aš, kuris šitą laišką ra

šau, esu Baranausko Stanis
lovo sūnūs Bronius. Labai 
norėčiau susipažinti su ju-

Mrs. D. Intas
Mt. Vernon, N. Y.

Z. Adams, 
Whitney Point, N. Y.

ir skaistumo. Vienas puodukas 
verdančio vandenio ir vienas 
šaukštukas sutrintos Medlevos 
Žievių, gerk kada atšals. Med
levos žievės $1.50 svaras, o už 
$1.00 10 uncijų.

Trukžolių šaknis vaistas nuo 
patrūkimo, po krutinę skaudė
jimo, dieglių, palengvina atko- 
sėjimą, verčia prakaituot. Truk- 
žolių svaras $3.00, o už $1.00 o 
uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

kų ir avių.
Kiaulių 1938 metais Rusi

joj buvo 30 milionų galvų,

žyčiai su mamyte ir tėveliu 
dėkojame jums už jūsų do
vanėles bučiuodami jums 
rankas ir kojas ir tariame komenduoįma“^ymT'kkS’o 
visi širdingai ačiū, ačiū ir —;.......

CUDEK” MEDICAL 
MOSTIS

NUO UžSISENftJUSIV. ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS L1GVŠi nauja “Codeli" mostis yra re- j

nuodijimu ir užsigavimų. Gydant Tie, kori* kenčia nuo SENŲ, AT-
paliestas vietas reikalinga prie jų VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
pridėti šiltą kompresą, o tik tada negali ramiai sėdėti ir naktimis
užtepti "( udek” mostį. Per tris die- miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz-
nas sutinimas visiškai pranyks. d°s niešti ir skauda. Kad pašalinti

„ Tuo atveju, kai žaizdos (opos) yra *-4 niežėjimą ir spaudėjimą ^«n«tDipvilli<? ilims narlėtii iiian labiau rimtos, tai patartina pirmiau-! atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkiteUievuilft jums paaeių jūsų sia pavartwti Cam^,ile> o tfk to LEGULO Ointment. Jų gydomos
gyvenime. Jeigu butume mostį ir bandažą. ypatybės palengvina jūsų skaudė#*

"Uodek” mostis yra rekomenduo- mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
. . . - jama skauduliams, išbėrimams ir at- tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžiąVę pO daugiau, kaip po sidarissioms opoms. Tokiais atvė-; nudegimų. Jos taipgi pašalina nie- 

1 O(IŪ 7lntn 117 vieno doleri Jais šilti kompresai nėra reikalingi, žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS.
UZ Vieną -OOien. Vartokite tik -<udek mostį. Sustah- Taipgi pašalina perštėjimą ligos □et Valdiškai tai mažai mo- d? skausmą ir gydo tuo pačiu metu. vadinamos ATHLETE’S FOOT, su- 

\ ieno mosties užtepimo turi pakakti stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
trims dienoms. I tarppirščių. Jos yra tinkamos var*

Reumatizmui, sausgėlei (Arthri-‘ toti nuo džiostančios ir soskiloMos 
tis ) pavartokite karštą kompresą i odos. Jos yra geros gy-
prieš naudojimą mosties. j duolės nuo visų išvirši-

Pastaba: Kai opos atidaros, naudo- nių odos ligų. LEGU- 
kite mostį aplink žaizdą. Kaina vie- Į LO Ointment nuteiks 
nos uncijos, bonkos mosties $ 1.56. i jums pagelbą nuo nu-
Dviejy uncijų $2.50. , vargusių, perštamų ir

( udek mostį galite pirkti pas An- niežiančių kojų. I-egulo

. nu. vvium cu..]/...-..... . v. ju į . • • i paliestas vietas reikali
imis ir jusu sunumi Liongi-! _aip negalėdami jums pa- pridėti šiitą kompresą, 

-i___ ‘i-. _ •_ 1 fipk-fiti fui nore molcimėc nv užtepti “Tudek” mosti. Ikin J* 1Unc’\pen'inu. Mes galėtume susipažin- ?ekoti, tai nors melsimės už
kad’onUtn^^P tik Per tiškus. Tai labai sveikatą ir kad gerasis
2? SP k 1?nkri-ir prašyčiau, kad Tamstos at- ------------------

prašau prisiųsti kalendorių. • r / _Su pagarba ‘ Ben Emrf, 5!Vst’Tt.man ?*'•? toto8?- gavę doleriais tai butu bu 
Easthamnton flJaS* Kai SaUS1U 1? ta' ? , *U

_____“ ' da pasiųsiu ir as savo. Aš su-
Gerbiamieji! Siunčiu 6 -ir toliaU inėti

dolerius ir tegu Maikis st.llalskals’Jelgu Jus niek° ne'

simcius 
skaičių, tai pasirodys, jog 
1951 metais Rusija turės 
mažiau gyvulių, negu ji tu-

kia, kad žmonės ir “padidi
nus gyvulių skaičių 50 nuo
šimčių” po dvejų metų val
gys blogiau, negu jie valgė 
1938 metais.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiauzia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2^00,000.00.
Savo nariams ligoje patalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00. _
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą ari* i Centrą adre
suodamas:

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

Tčtm'Tanko ‘^sų"tekūžėlęį tun4f 
per du metus. Su pagarba Aš gyvenu neblogai. Per

nai baigiau gimnaziją, o'

ka. Galima pinigai siųsti ap
draustuose laiškuose, tai 
mums butų triguba nauda, o

J. Bart šiais metais mokvtojauju taiH tą1 vnldzia sunaudoja. 
Johnston, R. I.i kaime. Darbas labai nuobo •: . dar kartą širdingai dėko-

-------- į dus ir visai netraukia ma- -iame dėduk, nes ir
Dear Sir: Enclosed you i nęs. Galvoju kitais metais mums goroji močiutė žadė- 

will find money order for! studijuoti, jeigu leis mate- .1° ^upu-kU po suknelę...
$5 of which $3 is paymenC rialinės aplinkybės. -- broliuk ! Gegu-
for a year’s subscription of; Man labai Įdomu, kas zes “ bus ekzekvijos Puns- 
Keleivis, 50c. for “1949 Ka-į daugiau gyvena pas jus iš
lendorius” and the remain-j Kalnijų kaimo? Kas tas ju
ing money is for Mike’s Fa-įsų giminaitis, kurs gyvena 
ther for his tobacco. Your j minėtoj muitinėj? Taigi, 
truly George Mitchell ’

Amsterdam, N. Y.
laukiu laiško su daugybe 
naujienų. Viso geriausio

B. B.
Gerbiamieji! Prisiunčiu 

pinigų už Keleivį metams ir 
prašau prisiųsti man kalen
dorių. Siunčiu viso 5 dole- MusV laikraščio skaitvto- 
rius/todėl kas liks, tai tebus’Jas p- Menkevičius iš Mas- 
Tėvui ant čebatu. Su pagar- Petlb L* T - N- Y” P’ i?iuntė

“Bučiuodami Jums Rankas 
ir Kojas”

ba
čebatų. su pagar

M. Raulinaitis
Albion, Mich.

Gerbiama redakcija! čia 
rasite 4 dol., už kuriuos at
naujinu mano prenumeratą 
už Keleivį ant čielų metų. 
Nors jau esu senas (75 me
tų), bet nenorėčiau skirtis 
su Keleiviu, kol pajėgiu dar 
skaityti. Už 50c atsiųskit 
kalendorių, o pusę dol. bus 
Maikio Tėvui ant naujo ci- 
buko. Su didžia pagarba

Worcester, Mass.

ton Lech. 4510 S. California avė., ir 
pas John Wilkauski, 3907 W. 47-th 
Street. Jei norite gauti daugiau in
formacijų arba turite kokiu klausi
mų. tai rašykite ir Money Orderį

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pust 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS $14.00. 

Pinigas siųskit su užsakymą: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mass.

prisiųskit šiuo adresu:
A. F. SZFJNER CO, 

l.'»3^ N. Washtenaw Avė.,
Chicago 22, III.

<25i

Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.56. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderį į: <16-6)

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

CICERO 50. ILL.

mums laišką iš lenkų oku
puotos Lietuvos, nuo Puns
ko, nuo savo giminaičių. Į ^umiiijummiiii——w

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA?
Inkstai pašalina iš organizmo nigštis ir nereika
lingą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga mate
rija lieka kūne ir jūsų krauiuje. Jei turite sunku
mo nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei 
galva svaigsta, nugarą skauda, jaučiate nuovargį, 
jei jūsų paakiai patinę vartokit

ARBATA SANITAS Ne. 101ŽOLI
i pers

vra ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų paty 
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės į

Kaina $1.10 su persiuntimu. Musų žolių arbata

SANITAS HERBS
1125 Milwaukee Avė., Chicafo 22, III.<29)

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Msm.
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SUDEGĖ PIKNIKAS

Tautiečiai, Važiuojam į BALF Gegužinę!
Sekmadienį, Birželio- June 5

LIETUVAI PAŽINTI PA
MOKOS VAIKAMS

Bostono tremtinių ratelis, 
norėdamas bent dalinai už-

Supležkėjo Chauncy Parko 
Pastatai W ėst boro, Mass.

Lietuvai Remti Draugijos pildyti lietuviškos mokyk 
piknikas praeitą sekmadie- los, tikrąja prasme, truku- 
nį sudegė. Gaisras iškilo pa- mą. jau Įkūrė nuolatines 
čioj pikniko pradžioje ir kol ‘‘Lietuvai pažinti” pamokas 
svečiai susirinko Į pirmą mokyklinio ~ 
pasav
svetainė 
liai

Romuvos Parke, Brockton, Mass
Pradžia 1 Valandą Popiet.

JAI ATVYKO 5000 LIETUVIŲ

amžiaus vai-
Lietuvių 

ta sparčiai, 
prpoužė

imigraciją vyks- Philadelphią; Kudirka An- 
\ ien tik per tanas Į Waterbury; Kulbis 

; eres; atplaukė 13 Antanas į Cam bridge, 
Leparskas Bronius Į 

Waterbury; Liunvs Anta-

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

Už $12 per metus gausi Ii- 
____  goję $25 pašalpos savaitei
Bus šokiai, dainos, sveikinimai, skanus valgiai ir kiti1 Visais insurance reikalas 

Gros Al. Stevens Orkestras 1 kreipkitės l (nuo35)
BRONIS KONTRIM

įvairumai
Atvykusius sveikins prof. Ignas Končius ir kiti. 
Autobusai išeis nuo Lietuvių Piliečių Klubo, E ir Silver 

sts., 1 vai. popiet. Visus maloniai kviečia—
BALF 17-to SKYRIAUS VALDYBA

{ BANKETAS Birželio įvykių Lietuvoje
Susipažinimui su Lietuvos Minėjimas
Universiteto Profesorium Lietuviai tremtiniai Bos- 

Ignu Končių tone rengia š. m. birželio
Sandaros Moterų Klubas mėn. 18 d., šeštadieni 7:30 

rengia birželio 4 dieną, šeš- vai. vakare minėjimą-susi- 
susipažinimo ban- rinkimą liūdniesiems birze-__ tadienį, ---- r--------- - • . • t ■ *

Jersiy City, N. J.; Lu- ketą su prof. Ig. Končium lio men. Įvykiams Lietuvoje
, , . , . .................,-------- Ignas į Kttsbuighą; Sandaros svetainėje, 124 F: prisiminti. Kaip žinome,
kur krosnis yra kūrenama gautos nemokamai lietuvių ral AIu;, - ;•. m. birželio 2 d.!Maciejauskas Henrikas i st.. So. Bostone. Pradžia 1940 metų birželio lo isi-
aliejumi. Kada svetainės mokykloje prie šv. Petro f Boslona kaį;) tik atulaukia Pittsgurghą; Mališauskas 6:30 vai. yerže į Lietuvos Respubli-
prievaizda užkure krosnį,: bažnyčios, W. 5-th st., kleb. 5 ()0<).ta5į. Hetuvįs ciprijonas į Bostoną; Mažu- - - ..... . 'kos teritoriją Sov. Sąjungos

Šiugžda, kurs vyksta Į Broo- ras Antanas Į Jamaica PlainKun. F. Virmauskio dėka.
Šioms pamokoms vadovauja y.
žinomasis Lietuvos valsty- ‘j

lietuvių
tuo tarpu vra dar daug lie
tuvių laukiančių kvietimų. 
Tat sukruskime visi lietu
viai. nepraleiskime retai pa
sitaikančios progos savo 
tautiečiams atvykti Į Ame
riką. Pildykite skubiai ga-

., ..... , . , ... ... rantijas ir kvieskite tremti-pnbuvo policininkų pasauk- geriausiomis priemonėmis nius J xea:i(Iėliokite gero 
ti gaisrininkai iš W estboro, galės pažinti savo gimtąjį H h rvtdipnai 
o prieš 4 valandas visas kraštą, pajusti jo dvasią ir ‘ .
gaisras pasibaigė, svetainė nepamiršti kalbos. Šia proga kreipiamės Į vi-
sudegė iki pamatų, tik vie- Visos lietuvių šeimos, tu- sus tremtinius kviesdami į 
name pastato gale paliko rinčios lietuviškai kalban- bendrą darbą. Jus geriau 
bekyšantis namo galas. čius vaikus, kurioms nebuvo negu amerikiečiai pažįstate

Žmonių aukų gaisre ne- asmeniškai pranešta, kvie- tremties vargus, todėl paru- 
buvo. Svečiai dar tik rinko- čiamos nuo šio šeštadienio pinkite ir savo draugams ir 
si ir apie 200 atvykusiųjų nepamiršti atvesti savo jau-pažįstami e m s reikalingas 
žmonių stovėjo apie savo į nosios kartos, kurios mes garantijas, kad ir jų vargai 
mašinas. Šeimininkes ir pik- negalime leisti žūti svetur, greičiau pasibaigtų, 
niko darbininkai spėjo pa- Ką vaikas gaus mokyklinia-
bėgti. Tik drg. Vadelio au-lme amžiuje, tas jam giliai 
tomobilis beveik nesudegė, širdyje liks visam gyveni
nis buvo pastatytas prie pat j mui. J. G.
įėjimo ir bematant pasken-; ---------------
do durnuose. Bet drg. Vade-, Pp Minkų RADIO VALAN- 

DA NAUJOJ STOTYJ

tai jis nepastebėjo, jog yra 
išbėgusio aliejaus apie kros
nį. Tas aliejus pradėjo deg
ti. Bandymas užgesinti 
gantį aliejų “namų budu’ 
nieko negelbėjo. Ugnis la 
bai greit pei-simetė Į visą

de- j bės aktorius Henrikas Ka
činskas.

Pirmoji pamoka Įvyko 28 
gegužės. Buvo susirinkęs

virtuvę, iš ten pasiekė bar-i gražus būrys vaikų. Nuo 
ruimį ir greit visa svetainė i pat pirmos valandos vaikai 
pradėjo degti. Gaisras kilo • pamilo savo gerąjį mokyto- 
gal pusė po pirmos valan- ją, o tėvai buvo nemažiau 
dos, bertainis iki dvejų jau laimingi tuo, kad jų vaikai

Apie prof. Končiaus atvy- bolševikų armija, o 1941 m 
kimą į Bostoną jau rašėme birželio 14-15 dienomis bol-

turinčių garantijas J ŠeV^ai ty**14. Pilmu°5iu.s
i skaičius mažėja, o vičius Vladas j Brooklyn,; W ' ^^Končia^masintus lietuvių deportavt-

n^^lS^daTlJateiri!dentai.ir kaimvn,ai iš Lie‘u' Altuose gyvuliniuose vago- 
Chicago- Paiėda Albinas i vos P1"1?13^ profesorių Bo- nuošė apie 40 tūkstančių lie-
Chicago’ Pakalniškis Alek- stono lietuviams’ kaiP veik'i tuvių moterų ir vyrų, vaikų 

lu lietuvių visuomenės vei- ir seniu. Minėiimo nrom-a-

Mass.; Melninkaitis Bronius

sandras į Chicago; Pakulis 
Kazimieras į Washington, 
D. C.; Palubinskas Mečys ir 
Viktoras į Clevelandą; Paš
kevičius Kostas į Waterbu- 
ry; Peškys Antanas į Chi-

lų lietuvių visuomenės vei- ir senių. Minėjimo progra 
kėją ir žurnalistą, kaip žino- moję bus žinomo kalbėtojo 
mą Lietuvos Vytauto Di- populiarus pranešimas ir 
džiojo Universiteto prof e- meninė dalis.
šorių ir specialių mokyklų1,
padagogą, kaip didelį Lie-i Jžangaveltuiirjokiosau- 
tuvos krašto ir žmonių mylė-1 k.os nebus renkamos. Kvie-

^o; Petrėn^.Juoz^ 1 toją? lietuvių liaudies" kultu- čiami atsilankyti visi Bosto- 
New Yorką; Pipiriene Ona -.......................—- ----- •« A * - - 7  V-fc! • * 1 •« •

Musų obalsis šiandieną 
vra: Gelbėkime vieni kitus.

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

SO 8-2488

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

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

Flood Sq. H»rdware Co-
A. J. ALEKNA, Prop.

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

DR. D. PILKA
Ofiso Valandoa:

Ir
S fU 4 
7 IM B

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUth

lis jį visgi išgelbėjo rizikuo
damas pats apsvilti.

Visos gėrimų ir maisto 
atsargos, nuvežtos į pikni
ko vietą, sudegė. Ypač triuk 
šmingai degė toniko bute

“General Muir” laivu, ku
lis apie birželio 2 d. atplau
kia į Bostoną, atvyksta 77 
lietuvių šeimynos. Atvyks
ta:Nuo ateinančio sekmadie

nio, birželio 5 d. Lietuviu Abramavičius Mečys į
Radio Korporacijos lietu- Philadelphią: Ambrozaity-
viška programa bus perduo- tė Stefa i Arlington, Mass.; Jnyvąn i X «■■ 4 _ „a. _ Aernnntoc T zmnoc iliai iie snropinėin kain dama iš naujos Bostono sto- Ašmontas Leonas Į Chica SUyro nori* WBMS įo9O kilociklų. go: Bacevičius Jonas į Del; 

čiu<; eiti išnešti kiek alaus Perdavimo laikas lieka tas roitą; Bacevičius \ytautas į 
Alį devė raminu ir io lil-o'!»«, nuo 9:30 iki 10:30 iš M-aterbray: Balėnas Kazys 
dar
tyti
gaisro ____
alaus dar išgelbėjo ir oerpv- Sėdima. Senojoje stotyje . . .
lė į “savo indą” kartais programos būdavo toną: Belinis .Jonas į Grand

Lietuvai Remti Draugi,a užglučinamos stiprios kai- Rapids. Mieli.: Brazauskas 
dėl sudegusio pikniko tu’ri m?.nln?s Sabina į somepille, Mass.;
gana daug nuostoliu. Ar pa- -NauJa stoti len8va surasti. ?'aJ>'Amsterdam, 
vyks ką nors gauti'iš drau-lĮ,1 .radio aparatuose yra K T.: Burneikis Povilas Į 
dimo, labai abejojama, nes! aPle coli ^Junto nuo se- Chieagą: Čepas Leonardas J 
piknikas nebuvo apdraus- S?51.?5 PP; “‘."kų stoties. Chicago: čyras Vincas į 
tas, tiktai namas. Bet galu-: Plačiau apie tai prašom žiu- Moreesteii: il.rlzbalis Pijus 

i ta klausi-i retl Ra(ho Žiniose , šiame į Hamson. .Y .J.: Dragūnas 
puslapyje.tinas atsakymas į tą klausi

mą dar nėra žinomas.
Rep.

Ii Socialdemokratų Susi
rinkimo

Praeitą šeštadienį LSS 60 
kuopa laikė savo narių susi
rinkimą. Tarpe kitų klausi
mų buvo aptartas reikalas 
paremti International Res
cue and Relief Committee 
darbą^ atitraukiant lietuvius 
tremtinius į Ameriką. Kuo
pa is savo iždo paskyrė $50 j rantijų 
tam reikalui, o iš narių Čia'nėms, 
pat sukelta dar 50 dolerių.
Keli draugai pasiėmė aukų 
lapus parinkti aukoms. Nu
tarti. kreiptis ir į kitas pa
žangiąsias organizac i j a s, 
kad jos dėtųsi prie to rei- 
kaĮ°- Rep.

Protestonai Susirūpino Iš- 
vietintais Žmonėmis

Šį Sekmadienį BALF-o 
Piknikas

Vietinis BALF-o skvrius ši 
sekmadienį, birželio 5 d*, 
rengia didelį išvažiavimą 
Montelloj, Romuvos darže. 
Piknikas rengiamas šalpos 
darbui paremti ir bus labai 
margas, su dainomis

į Austinburg, O.; Pliškaitis 
Augustas į Preston Hollow,
N. Y.; Prunskis Vladas į 
Chicago; Puikunas Algir
das į Chicago; Putna Jonas 
į Baltimore; Putnytė Emili
ja į Unioji, N. J.; Rimšaitė 
Paulina į Cambridge,Mass.;
Sefleris Zigmas į Chicago;
Sendzikaitė Petronėlė į New 
Orleans, La.; Šeštakauskas 
Petras į Chicago; šiugžda 
Justinas į Brooklyną; špa- 
kauskas Pranas į Hartford;
Stanaitis Urta į Walling-
ford, Ct.; Šuopys Vytautas Pakvietimai gaunami pas 

rengėjus iš anksto arba Įei
nant. Bostono lietuviai kvie
čiami atsilankyti.

ros tyrinėtoją ir lietuvių!™? lietuviai, seni ir jauni, 
liaudies meno rinkėją ir Vieta bus pranešta vėliau, 
saugotoją. Profesorius Kon- drauge su smulkesne plo
čius buvo bolševikų okupan- gramą.
tų areštuotas ir pasmerktas 
sušaudyti už patrijotinę vei
klą, ir tik savo nepaprasto 
apsukrumo ir ištvermingu
mo dėka išsigelbėjo. Bosto
no senieji žemaičiai galės 
išsikalbėti su profesorium 
žemaitiškai, nes p. Končius 
yra gyvas žemaitis ir labai 
draugiško, atviro budo 
žmogus.

1 Philadelphią; Sviderskas! 
Petras į Detroitą; Tilindis 
Martynas į Chicago; Trima
kas Kęstutis į Elizabeth, N. 
J.; Tubis Mečys į Brockto- 
ną: Variakojis Kostas į Dor 
chester, Mass.; Vitkus Juo
zas į Waterbury.

BALF Imigr. Komitetas

Vaclovas Į Chicago; Dzvan- 
kauskaitė Stefa į Baltimore: 
Giedraitis Izidorius į Brock- 
toną; Gricius Julė į Nev

Bostono protestonų baž- Orleans. La.: Grigaitis Al- 
nyčiose praeitą sekmadieni hjnas į Brooklyną: Grinevi-
buvo kreipiamasi į parapi- C1US Gediminas i Brookly- 
jonis prašant susiiupinti ati- nžG Hahn Ona i Alden, Pa.; 
traukimu Amerikon dau- Jagminas Pranas Į Chicago; 
giau išvietintųjų žmonių, pakovickas Valerijonas 
pagal DP įstatymą. Protes- Chicago: -Jančauskas Pra- 
tonų bažnyčių viršininkai J J$ro\vnsville, Vt.; Juo- 
sako, kad dabar, iš 80.886 dis Viktoras Į VVaterbury; 
išduotų butų ir darbo ga- Juzėnas Antanas į Detroitą:

išvietintiems žino- Kairys Feliksas Į Chicago;
Į Chi-
i

PADĖKA
Daugelį kartų širdingą 

ačiū tariu mano brangiai te
tai Mortai Bratėnienei už iš 
rupinimą dokumentų man 
atvykti į Ameriką, už taip 
nuoširdų priėmimą ir moti
nišką rūpinimąsi manimi.

Taip pat širdingiausią pa
dėką noriu pareikšti dė
dėms Kaziui Vileišiui ir Jo
nui Bratėnui, o ypač pusse
serei Anelei Januškevičie
nei ir jos vyrui Juozui Ja
nuškevičiui, kurių dėka ir 
rūpesčiu pasiekiau Ameri
ką, o čia Amerikoje visa 
širdimi man padėjusiems 

’ tvarkytis, kurtis, darbą su
rasti ir plačiau Bostoną pa
žinti.

Kadangi kitkuo negaliu 
atsidėkoti, tad tebūna man 

protestonams buvo Kavaliauskas Juozas į Chi- leista atsidėkoti širdingu ne
išduota tiktai 8365 butų ir cag°: Kėkštas Balys į Chi-ituvišku ačiū ir dar kaitą 
darbo garantijos. Kitas ga- cago: Kerši? Pranas į Chi-įačiu.
rantijas gavo žydai ir kata- cago: Kaulinis Leonas įl. Antana* Uzubali#
likai. Tuo tarpu išvienintųjų - —
stovyklose yra daug protes 
tonų žmonių, kurie iš savo 
tikybos žmonių mažai pa
galbos tesusilaukia.

10,000 Delegatų Minėjo 
Prancūzų šimtmetį 

N. Anglijoj
Worcesteryje praeitą šeš

tadienį ir sekmadienį buvo 
didelės Amerikos prancūzų 
iškilmės, dalyvaujant 10,-{

v . .......... ,, muzi- 000 delegatų iš ivairių pran-
ka, šokiais ir kitokiais sma-jcuzų kolonijų Naujojoj Au
gumais. Rengėjai laukia i ?lijoj. Prancūzai minėjo, 
daug svečių į pikniką ir ti-Į šimtą metų nuo pirmųjų 
kiši, kad visuomenė parems prancūziškų organizacijų į- 
ių dirbamą šalpos darbą, sikurimo N. Anglijoj. Tos' 
Vokietijoj vis dar 51a tuks-: svarbios sukaktuvės buvo 
tančiai lietuvių, kuriems pa- paminėtos dainomis, pra 
rama yra reikalinga. kalbomis ir pamaldomis.

SUKOLK ,

■Sueik’0'
įdomiai

■ ■■ii-iJ.iir .

8 Reisai Kasdien iki Birželio 7
Su ture reisais Kas Utaminkas ir Subata

SUBAT0S IDOMYBfe 
Oidžiau.-is Reinp (vykis N'a«)ej AafKJej
THE YANKEE HANDICAP

Pridėta S2.--.0ie. TreiKiai-Senesni. Mylia ir Ketvirtdalfa 
ARKLIAI STOJA 2:to DOUBLE BAIGIAS Is* 
panca , (.randstand $1.00 Daug vietoa Karam*

P- A M.. Gatvėkariai ir Bernai iki Vieta*

TeL ŠOU 2712 arba BIG 3018

Dr. J. C. Seymour
<LANDUU8>.

Lietaus Gydytojas Ir Chirargaa 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

Lankėsi Redakcijoj
Praeitą šeštadienį musų 

redakcijoj lankėsi draugai 
Januškiai iš Stoughtono su 
J. Dumbriu, kurs nesenai 
atvyko iš Vokietijos į Stou- 
ghtoną pas Januškius. J. 
Dumbrys sakė, kad jis Ame
rikoj neturi nei giminių nei 
pažįstamų, bet dėka drg. 
Januškių duotai darbo ir 
buvo garantijai jis su šeima L 
jau pasiekė Ameriką.

Plėšikai Vis Dar Sauva
liauja

Šeštadienį ir sekmadienį 
banditai Bostone nepoilsia
vo, bet dirbo išsijuosę. All
stone jie apiplėšė George 
Hagopian, stambų restora-

Sandarietės Dėkoja
Sandaros Moterų Klubas 

dėkoja Dr. D. Pilkai už jo 
laikytą įdomią paskaitą mu
sų klube gegužės 15 d. apie 
sveikatos saugojimą. Klubo 
susirinkime narės nutarė iš
reikšti daktarui širdingą pa
dėką už tai ir reiškė pagei-no savininką ir atėmė iš jo

$2157. Restorano savininkądavimo, kad klubas daugiau
banditai skaudžiai sužeidė 
ir jis dabar guli ligoninėj. 
Kituose plėšimuose banditai 
“pelnė” virš tūkstančio do
lerių.

tokių įdomių paskaitų su
rengtų. Valdyba

RADUO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korp. pra- i 
neša, kad pradedant atei-Į 
nančioj nedėlioj, June 5-tą,', 
jos programai bus leisti i 
sekmadieniais tuo pačiu lai-.

vai. ryte 
per kitą stipresnę stotį. Bo
stono stotis WBMS, 1090 
kil. kas nedėlią, kaip ikišiol.

Klausykit ateinančioj ne
dėlioj programą kuri bus 
sekanti:

Vienas plėšikas, kurs da
lyvavo G. Hapogian apiplė
šime, pakliuvo į policijos 
rankas. Pas jį rasta kruvinų 
pinigų kišenėj ir jis prisipa- 
žino dalyvavęs plėšime ir! Ku lkl 10 30 
pažadėjo policijai išduoti 
savo sėbrus. Tas plėšikas 
sakė, kad jam, negarbingai 
paleistam iš armijos, sunku 
susirasti darbo, o “plėšika
vimas yra lengviausias bū
das gyventi”, sakė tas jau
niklis.

SLA Jaunuolių Komisija 
Rengia Šokius

SLA antro apskričio jau
nuolių komisija rengia vie
šus šokius birželio 18 d. šeš
tadienį. Šokiai bus New 
England Mutual Hali, 225 
Clarendon st. Bostono mies
te, kampas Boylston st. Pra
sidės 8 vai. vakare ir tęsis 
iki vėlumos. Grieš gera 
“Shep Wolan” orkestrą. 
Įžanga $1.20 vienai ypatai 
su taksais.

Šitas parengimas bus vie
na iš geriausių progų jau
niesiems SLA nariams suei
ti, susipažinti, smagiai pasi
linksminti ir įsitraukti į 
bendrąjį lietuvišką veikimą. 
Kviečiami ir senesnieji atei
ti ir paraginti jaunuosius at
vykti į šį parengimą.

1. Mickey Haborek orkes
trą.

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

parašyti mums laiškelį ar 
atvirutę į naują stotį WB- 
MS, Lith. Program, 216 Tre
mont st, Boston, Mass. 
Mes norim žinot, kaip toli ši 
stotis Jumis pasiekia, ir ko
kius orkestras, dainininkus 
ir dainininkes norit išgirsti, 
kad galėtumėm juos pa
kviesti dalyvauti per musų 
programus Jumis palinks
mint. Ačiū.

St. ir Valentina Minkai

I S. C. Budvitis

Reikalingas Siuvėjas
Darbas Maine’o valstijoj, pui

kiame Augustos mieste, tarp 
kalnų ir girių. Atsišaukit raštu 
žemiau paduotu adresu. Paaiš
kinkit, kiek turit patyrimo siu
vimo amate. (25)

Jonas Berželionis 
184 Water st., Augusta, Me.

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinias

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 
834 BKOADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

7-B

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE ft INSUBANCN

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 37 ORIOLE STBEBT 

WMt Roxbwy,
Tel. PArkwey 7-1233 W

Tel. TRObridge 6330
If no answer call Av 2.4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Vatendoe: 2-4 Ir 6-3 
Nedėliomis ir Sv

■oo 16 iki 13 ryto
278 HABVABD 

kampu lamas St,
CAMBRIDGE,

^Caatori Be. 

MASS.

TaL šou
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso Talandoa:
Nm » ryto ihl 7 rahara

Šaradomis:Nm 3 ryto BB 13 Mm«
447 Broadvray

BO. BOSTON,

DR. G. L. KILLORY
SU Kimhal18 Tramoat 

Ka 
®OSTON'

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ IB NERVŲ UG<I
Dtrs KrwUa

Nao • ryto IU 7 _ ,
Nadtliom, ooo 10 ryto fld L

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inaured 
Movos)

Perkraastom 
čia pat ir J to
limas vietas.
Bangi priežiūra,
326 BBOADWAT.

80. BO8T0N.
TaL SOUth Bootoe 4611
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