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Žemės Drebėjimas Po Vandeniu 
Sukėlė Milžniškas Vilnis

50 Pėdų Aukštumo Vilnys Atsidaužė į Pakraščius — 
Šimtai Žmonių Žuvo — Dideli Nuostoliai

Pacifiko vandenyne, ne
toli nuo Alaskos, šį pirma
dieni įvyko žemės drebėji
mas. Pasekmėje žemės dre
bėjimo vandenyne pakilo 
milžiniškos vandens vilnys, 
vietomis tos vilnys buvo 50 
pėdų aukštumo. Sukeltos 
vandens vilnys atsidaužė į 
Amerikos vakarų pakraš
čius ir į Havajų salas. Kol 
kas trys tokios vilnys atsi
mušė į pakraščius ir prida
rė didelių nuostolių.

Ypač skaudžiai nukentė
jo Havvajų salos. Hilo mies
te, Havajų sostinėj, milži
niškos vandens vilnys prida
rė daugiausiai nuostolių. Vi
so jau žuvo 332 žmonės. 
Havajų salose virš 10,000 
žmonių liko be pastogės. Vi
suose Amerikos vakarų pa
kraščiuose ir Havajų salo-1 
se skaudžiai nukentėjo uos
tai. pakraščių miestai ir 
prie kranto esantieji laivai. 
Alaskoįe vandens vilnis už
liejo Scotch Cap švyturį,
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patilta, 10 žmonių, kurie 
sudarė švyturio sargybą, žu
vo vandenyje.

Trys milžiniškos vilnys 
atsidaužė į pakraščius. Bet 
tai dar ne galas. Laukiama, 
kad dar gali pasikartoti že
mės drebėjimas Pacifiko 
gelmėse ir dar gali būti dau
giau nuostolių.

Greita pagelba pasiųsta į 
Havajų salas, kur Hilo 
miestas atsidūrė didelėj ne
laimei dėl milžiniško potvi- 
nio. Havajų salų viršininkai 
skundžiasi, kad jiems nebu
vo laiku pranešta apie besi
artinančias milžiniškas van
dens vilnis. Nuo žemės dre- 
bėiimo vietos.,prie Alaskos, 
milžiniškos vendens vilnys 
ėjo į visas šalis su greitumu 
nuo 400 iki 500 mylių į va
landą. tai vra maždaug su 
orlaivio greitumu.

Sako, kad tokias vilnis 
Pacifike, kokias sukėlė po
vandeninis žemės drebėji
mas. galėtu sukelti 400 ato
miniu bombų. Su tokia jėga 
žemės drebėjimas išjudino 
milžiniškas vandens mases

Ar Amerika Leis
Nužudyti Michai- 

lovičių?
Bolševikai sakosi suėmę 

Jugoslavijos kalnuose gene 
rolą Michailovičių. Bolševi
kai sako, jis bus teisiamas, 
kaip “karo kriminalistas.” 
Ar Amerikos valdžia leis 
papildyti tą žmogžudystę? 
Ar bolševikams bus leista 
nužudtyi Jugoslavijos vals
tiečių vadą, kurs per visą 
karą ištikimai kariavo de
mokratijų pusėje?

Po visą Ameriką žmonės 
pradeda protestuoti prieš 
Michailovičiaus areštą ir 
prieš bolševikų žadamą pa
pildyti žmogžudystę. Ame
rikos valdžia gerai žino, kad 
Michailovičius nėra joks 
“išdavikas” ir joks “karo 
kriminalistas.” Michailovi
čiaus vedami “četnikai” bu
vo Amerikos sąjungininkai 
šiame kare ir yra išgelbėjęA kr
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nuo tikros mirties. Ar ga
linga Amerika apleis savo 
sąjungininką, kaip buvo ap
leista jugoslavų ir lenkų 
tautos? Tą matysime ne iš 
UNO posėdžių, kur dideli 
vyrai žaidžia tuščiais žo
džiais, bet iš Amerikos pa
stangų išgelbėti nuo mirties 
jugoslavų tautos kovotoją ir 
musų šalies sąjungininką.

BERLYNO SOCIALISTAI 
PRIEŠ “VIENYBĘ

Berlyne, amerikiečių ir 
anglų okupuotose miesto da- 
Ivse socialistai darė visuo
tina balsavimą, ar jungtis 
su bolševikais į vieną par 
tiią, ar nesiiungti. Prieš iun 
gimasi pasisakė milžiniška 
nariu dauguma. 7 balsais 
prieš vieną Berlyno social
demokratų organizaciios 
nariai pasisakė prieš prie
vartos “vienybe.” Rusu o- 
kupuotoi zonoj bolševikai 
daryti balsavimo neleido. 
Rusų okupacinė valdžia 
prievarta verčia socialistus 
i “vienybę” su komunistais. 
Teroru, papirkimais ir gra
sinimais rasai privertė so
cialistus pasisakyti už “vie
nybe.” bet tikras socialistu 
nusistatymas paaiškėjo iš 
dabar padalyto narių ap
klausinėjimo.

Graikijos Rinkimus
Laimėjo Dešinieji
Praeitą sekmadienį Grai

kijoj įvyko parlamento rin
kimai. Rinkimuose dalyva
vo apie 70% balsuotojų. 
Rinkimai buvo pravesti šva
riai. keli šimtai amerikiečių, 
anglų ir francuzų stebėtojų 
prižiūrėjo, kad rinkimuose 
nebūtų daroma sukčiavimų.

Galutinos rinkimų išdavos 
dar nėra žinomos, bet jau 
aišku, kad rinkimus laimėjo 
dešiniosios ir centro parti
jos. Dešinieji rojalistai ga
vo arti pusės balsų, kiti bal
sai teko respublikoniškoms 
partijoms. Fašistai surinko 
tik kelis šimtus balsų. Ko
munistai ir kai kurios smul
kios kairiosios partijos rin
kimus boikotavo. Komunis
tai baikotavo todėl, kad 
nesitikėjo didesnio žmonių 
pritarimo.

ARGENTINOJ LAIMĖJO 
PULK. PERONAS

Argentinos prezidentu iš
rinktas pulkininką^ Peronas, 
fašistuojatnis karininkas, 
kurį Amerikos valdžia kal
tino, kad jis rėmė nacius 
per šį karą. Peronas yra ne 
tik prezidentas, bet jis ir 

1 Argentinos kongrese turės 
aiškią daugumą. Ar Argen
tinos rinkimai buvo praves
ti teisingai, yra visokių spė
jimų.

Kadangi Peronas gavo 
Argentinos gyventojų prita
rimą. tai atrodo, kad Ang
lija, Amerika ir kitos šalys 
pripažins jo vyriausybę.

KUR STALINO AGENTAI KURSTO SUIRUTĘ

Iranas arba Persija paskutiniais laikais jaudina visą pasaulį, nes Stalino 
agentų suorganizuotos gaujos kurdų tenai pradėjo plėšti miestus ir atakuoti 
Irano valdžios įstaigas. Kai Irano valdžia pasiuntė prieš tas gaujas savo ka
riuomenę, tai rasų armija užkirto jai kelią. Amerika ir Anglija pareikalavo, 
kad Maskva savo armiją iš tenai ištrauktų, bet iki šiol Maskva neklausė. Da
bar, sakoma, rusai iau pasitrauksią, bet jų organizuoti ir apginkluoti kurdai 
terorizuoja kraštą. Šito siaubo apimtos vietos parodytos šiame žemėlapyje ap
tamsintu ruožu, kuris eina iš vidurio j dešini kampą.

UNO Laukia Rusų 
Atsakumo------- ęy.---

Jungtinių Tautų Organi
zacijos “saugumo taryba” 
svarsto Irano-Rusijos ginčą.
Rusų atstovas reikalavo, 
kad ginčas butų nesvarsto
mas, vėliau jis reikalavo, 
kad svarstymas butų atidė
tas. Bet saugumo taryba nu
tarė ginčą svarstyti. Tada 
rusų atstovas Gromyko išė
jo iš saugumo tarybos posė
džio. Ginčas buvo svarsto
mas rasų atstovui nedaly
vaujant. Nutarta užklausti 
Rusiją ir Iraną, kokiame 
stovyje randasi jų tiesiogi
nės derybos ir ar rasų ka
riuomenės ištraukimas "iš I- 
rano yra rišamas su kokiais 
nors rusų reikalavimais Į 
Iraną. Saugumo taryba pra
šo duoti atsakymą ne vėliau, 
kaip trečiadienio rytą. ba
landžio 3 d.

Dabar UNO laukia rasų 
atsakymo. Iranas atsakė", 
paaiškino savo nelaimę. Jo
kio tiesioginio susitarimo 
tar Rusijos ir Irano dar nė
ra. Iranas patvirtino duotą 
įgaliojimą savo atstovui 
Washingtone, atstovauti il
ginti Irano bylą saugumo 
taryboje. Ką darys Rusija?

Daug kas reiškia nuomo
nę, kad rasų atstovo pabė
gimas iš saugumo taiybos 
posėdžio yra menkas daly 
kas. Gromyko ar bėga iš po
sėdžio. ar nebėga, tas netu
ri svarbos. Svargu yra, kad 
rusai ištrauktų savo kariuo
menę iš Irano, kaip jie yra 
pasižadėję sayo sutartyje.
Jei rasai to nepadarys," ta 
da visa Jungtinių Tautų Or
ganizacija ir visi saugumo 
tarybos tarimai nustoja vi-
sokios prasmės. I —

STALINAS UŽMOKĖJO 
UNO MOKESNĮ

Rusiia sumokėjo savo na
rio mokesnį į UNO (Jung
tinių Tautų Organizaciios) 
kasą. Viso rusai sumokėio 
$1,723.000. Iš to fakto UNO 
diplomatai daro išvada, kad 
Stalinas nemano trauktis iš 
UNO ir todėl tie diploma
tai “yra patenkinti.”

Jankiai Suėmė 1,000 
Vddeėiuc

Išardė Nacių Slaptą 
Organizaciją

a
I

1,100 Rusų ir 150 
Amerikiečiu

400,000 Angliakasių Stojo Į 
Streiką, Kad Atnaujint Sutartį

Streikas be Pikietų — Mainieriai Reikalauja Pakelti 
Uždarbius ir Įkurti Sveikatos Fondą

Pataria Neplūsti 
Okupuotų Kraštų

Amerikos mainierių uni- 
J ja, John Lewis vadovybėje,
• balandžio 1 d. paskelbė vi- 
' suotiną streiką minkštųjų 

Austrijos žmonės badau- anglių kasyklose. Angliaka- 
ja. UNRRA siunčia Austri- siu unija reikalauja atnau- 
jai pagelbą. Bet pasirodo,1 jinti darbo sutartį ir nori 
kad joki pagelba Austrijai pravesti reikalavimą, kad 
negali padėti, nes keli šim- butų įkurtas angliakasiams 
tai tūkstančių rusų kareivių sveikatos ir labdarybės fon- 
gyvena iš Austrijos ištekliu, das. Tuo tikslu mainieriai 
Juo daugiau UNRRA siun- nori, kad nuo kiekvienos iš- 
čia į Austriją pagelbos, juo kasamos anglių tonos darb- 
daugiau rusai ima iš austru daviai mokėtų tam tikrą su- 
sau. Išeina, kad UNRRA mą pinigų į darbininkų 
šelpia ne austrus, bet rusus, sveikatos fondą. Tai yra 

UNRRA posėdžiuose tas svarbiausias angliakasių rei 
klausimas iškilo. Priimtas kalavimas. Be to, angliaka- 
nutarimas. kad* okupacinės šiai reikalauja pakelti už- 
armijos negyventų iš oku-, darbius. Darbdaviai jau siu

Amerikiečių ir anglų o- 
kupuotoj Vokietijos dalyje 
buvo padaryta nacių me
džioklė. Apie 1.000 vokie
čių, slaptos nacių organiza
cijos narių buvo suimta ir 
padėta į kalėjimą. Jau se
nai amerikiečiai ir anglai 
sekė slaptą nacių veikimą 
ir dabar nutarė ją išardyti.
Visi organizacijos pravady- 
riai suimti. Vietomis naciai 
bandė priešintis amerikie
čiams ir anglams, bet buvo 
nuginkluoti ir areštuoti.

Nacių vadai bandė sukur-jvius

lė pakelti uždarbius po 18 
su puse centų į valandą.

Streikas anglių kasyklose 
greit atsilieps visoje Ameri
kos pramonėje. Ypač greit 
tas streikas atsilieps į plie
no pramonę, kuri daugiau
siai anglių suvartoja.

Vyriausybė skelbia, kad 
anglių atsargų yra trims sa
vaitėms, Bet kai kurios dir
btuvės tiek atsargų neturi, 
todėl jos turės greit užsida
ryti, jei streikas nebus baig
tas.

Anglijos socialistai kviečiai Mainierių unija sako, ka-
Europos socialistines parti- syklose kasmet įvyksta tuks- 
jas atsiųsti savo atstovus į tančiai nelaimių. Darbinin- 
Londoną gegužės 16-19 die- , kų sveikata ir darbininkų 
nas pasitarti apie atgaivini- (šeimynų likimas verčia uni- 
mą Socialistinio Darbininkui ją turėti fondą, iš kurio bu- 
Intemacionalo ir anie sude- tų galima rūpintis nukentė-

puotų kraštų išteklių. Ar 
rusai to nutarimo laikysis, 
parodys tiktai ateitis. Jei 
rusai atsiveš savo duoną, ta
da austrams bus galima pa
gelbėti. Bet jei rusai ir to
liau maitinsis iš vietinių iš
teklių, tada austrai turės 
badauti.

Visoj Rusijoj yra tiktai 
150 amerikiečių diplomati
nėj tarnyboj ir visuose ki-J 
tuose užsiėmimuose. Tuo' 
pat metu Amerikoje dabar 
gyvena 1,400 Sovietų pilie
čių. Iš to skaičiaus 257 ra
sai yra diplomatinėj tarny
boj, o visi kiti atvyko čia 
visokiais “užpirkimo” rei
kalais. Spėjama, kad dau
gelis rusų čia užsiima šni
pinėjimu. Ypač rusams len
gva šnipinėti, kad Amerikoj 
via komunistų ir visokių 
bendrakeleivių kartais net 
ir įtakingose vietose. Per 
komunistus ir “bendrakelei- 

rusai galėjo čia sukur-

TARPTAUTINIS SOCIA
LISTŲ PASITARIMAS 

LONDONE

rinimą socialistų politikos i- 
vairiuose kraštuose. Tarp ki
tų klausimu pasitarime bus 
aptarta, kokių žygių imtis 
prieš generolo Franko dik
tatūrą ir kaip tuo klausimu 
suderinti įvairių saliu poli
tiką.

ti slaptą organizaciją, įsi- ti platų šnipinėjimo tinklą 
piršti į valdiškas vietas ir, Amerikos paslaptims žvejo-• 1 — • • _ e •• 1 — . • • . •paskui tikėjosi vėl įsigalėti į ti.
Vokietijoj. Slapta nacių or
ganizacija veikia ir rusų o- 
kupuotoj Vokietijoj. Ameri
kiečiai apie slaptą nacių 
veikimą pranešė rusams.

Amerikiečiai sako. naciai 
pirmą kartą bandė sukinti 
stiprią nelegalę organizaci
ją. Slaptų nacių organizaci
jų kūrimas prasidėjo tuoj 
po karo galo. Joms vadova
vo “Hitlerio jaunimo*’ pra- 
vadyriai.

Dar vienas skirtumas: a- 
merikiečiai Rusijoj niekur 
negali pajudėti “angelo sar
go’’ nelydimi, tuo tarpu ru
sai Amerikoj turi pilniausią 
laisve eiti ir važiuoti, kur 
tik jie nori.

DETROITE STREIKUOJA 
BUŠŲ TARNAUTOJAI

Detroito mieste sustreika
vo 5,200 busų tarnautojų.

----------------- Apie 2 milionų Detroito gy
Irakas ir Turkija pasirašė, ventojų dėl to turi daug ne- 

draugingumo sutartį, kurio-į smagumų. negali nuvykti 
je tarp kitu dalyku vra nu- laiku į darbą ir bendrai su
matyta bendrai veikti, jei sisiekimas mieste liko su
kiltų kurdų neramumai vie- trukdytas. Bušų tarnautojų 
noje ar kitoje šalyje. Rusai unija. Amerikos Darbo Fe- 
turkų-iraniečių sutartį kri- deracijos skyrius, reikalau- 
tikuoja. kad ji esanti “nu- ja pakelti uždarbius 18 cen- 
kreipta prieš Sovietų Sąjun- tų į valandą. Jiems buvo 

pasiūlyta 15 centų.

DIDYSIS SAPNININKAS
Netrukus išeis iš spaudos Didysis Lietuviškas 

Sapnininkas, kur bus išaiškinta 5000 su viršum sap
nų. Kaina bus $2. Kas prisius užsakymą dabar, gaus 
už $1.

“Kel.” Administracija.

BULGARIJOJ SUSIDARĖ 
NAUJA VYRIAUSYBĖ

Bulgarijoj susidarė nauja 
vyriausybė. Ja sudaro ko
munistu partija ir ivairas 
komunistų bendrakeleiviai. 
Opozicijos partijos į vv- 
riausybę neieina. Naujoji, 
kaip ir senoji Bulgarijos vy
riausybė yra grynai bolševi
kiška ir visai priklausoma 
nuo 'Rusijos. Amerika žada 
ir tos naujosios vvriausybės 
nepripažinti. Naujai vyriau- 
svbei vadovauja tas pats 
Kimon Georgiev.

MAND2URIJOJ
NERAMU

jusiais prie darbo darbinin
kais.

John L. Lewis sako, mai
nierių unija yra tiek gerai 
organizuota, kad jokių strei
ko pikietų prie kasyklų ne
reikia. Jei unija skelbia 

J streiką, nieks neišdrįs tą 
streiką laužyti, o todėl an
gliakasiai gali išnaudoti 
streiką poilsiui.

AR BUS TAIKOS 
KONFERENCIJA?

Kinų valdžios atstovai 
traukiasi iš Ghanchuno. 
Mandžuriios sostinės, nes į 
tą miestą briaunasi kinu ko
munistai. Rusai atitraukia 
savo kariuomenę iš Man- 
džurijos sostinės, o kaip tik 
kur rasai pasitraukia, ten 
tuoi atsiranda komunistai 
kurte bando paimti valdžia 
i savo rankas. Panašios ži
nios ateina ir iš Charbinn. 
kur. sako. komunistai tel
kiasi pakeisti ruc”S

Francijos vyriausybė tei
raujasi Amerikos, Anglijos 
ir Rusijos, ar gegužės pirmą 
dieną susirinks taikos kon
ferencija Paryžiuje, kaip 
buvo sutarta “trijų didžių
jų” Maskvoje. Amerikos vy
riausybė pasisakė už sušau
kimą konferencijos, Rusija 
ir Anglija dar nieko neat
sakė.

Taikos konferencijos pa
ruošimas dar nėra baigtas. 
Del Italijos kolonijų, dėl 
Triesto, dėl Dardanelų ir 
Dodekanezo salų, dėl Ita
lijos reparacijų ir dėl dau
gybės kitų klausimų dar jo
kio susitarimo nėra.

LENKIJOJE DIDELIS. 
BADAS, SAKO HOOVER

H. Hoover. buvęs Ameri
kos prezidentas, lankosi Eu
ropoje patikrinti, kaip Eu
ropos žmonės maitinasi ir 
kokia pagelba jiems reika
linga. Apie Lenkiją Hoove- 
ris sako, kad ji kenčia di-

Patvs įdėlį badą ir yra blogesnėj 
rusai apginklavo Mandžuri- padėty, negu bet koki kita 
ios komunistus ir rus»i. Europos šalis. 2.600.009 vai
kink galėdami, trukdo Ki- kų Lenkijoj gali išmirti nuo 
niios valdžiai užimti Man- bado, jei Lenkijai nebus su- 
džurijos miestus. teikta pagelba. <
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ANGLŲ DARBIEČIAI AT- i Stalino liokajų Lenkijos
META KOMUNISTŲ 

PRAŠYMĄ

Anglijos komunistų parti
ja jau iš kelinto karto pra
šė Darbo Partiją leisti jai 
dėtis Į Darbo Partiją. Ang
lijos Darbo partija iš kelin
to karto tą prašymą atme
tė. Darbiečiai mano, kad ko
munistams ne vieta Darbo 
partijos eilėse. Kovo 27 d. 
darbiečių partijos vykdoma
sis komitetas paskelbė, ko
dėl darbiečiai atmeta ko
munistų prašymą. Darbiečių 
dokumentas pastebi, kad 
Anglijos Darbo partija, tu
rėdama virš 3,000,000 narių 
ir gavusi 12,000.000 balsų 
rinkimuose, aiškiai Įrodė, 
kad darbininkų klasė gali 
demokratišku keliu paimti 
šalies valdžią i darbininkų 
rankas. Tuo tarpu:

“Komunistai žiuri į demokra
tiją. kaipo į buržuazinę apgau
lę. Palinkimas Į diktatūrą nuo
dija iš vidaus pačios komunis
tų partijos organizaciją. Ko
munistų politika yra nustato
ma neatsižvelgiant i partijos 
narius.”

Darbo partija 
munistų partijos

sako, ko-

ambasadorius, Oscar Lange, 
sakė, kad Irano skundą rei
kia atmesti, nes negi mes 
galime prileisti, kad Stali
nas sakytų netiesą! Vadina
si, vienas meluoja, o kitas, 
pagal užsakymą, tam melui 
“tiki.” Švari kompanija, nė
ra kas sakyti.

Iranas ir jo sostinė Tehe
ranas yra toli. Bet dabarti
niu laiku tarp Teherano ir 
Washingtono dar veikia te
legrafas ir iš Teherano A- 
merikos valdžia vienai vien 
gauna žinių ir tos žinios sa
ko, kad jokio susitarimo 
tarp Rusijos ir Irano nėra. 
Rusija padarė pasiūlymus, 
Irano vyriauysbė kai ku
riuos jų yra linkusi priimti, 
kitus atmetė, bet jokio su
sitarimo nėra. Bet rusu “di
plomatai” ir jų klapčiukai 
sako “susitarimas prieitas.” 
Kaip su tokiais razbainin- 
kais ir melagiais vesti ko
kias derybas?

Bet kodėl niekas atvirai 
nepasakė UNO posėdy, kad 
Stalinas, Grcmyko ir jų pa
stumdėlis O. Lange meluo
ja? Bostono “Globė” rašo, 
kad

UNO TARYBOS NARIAI PIETAUJA

Šiomis dienomis New Yorke prasidėjo Jungtinių Tautų Tarybos posė
džiai. Ši nuotrauka parodo pirmutinius Tarybos narių pietus. Posėdžiams 
pirmininkauja kinietis D r. Quo Tai-Chi. kuris gerai kalba angliškai.
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Nei Pėdo* Svetimų Žemių” pabėgėlius Končius raginąs 
a ii.' grįžti Į sovietų “rojų.” Ir

Amerikos Lietuvių Kon
greso Aukų Atskaita

4 Pittsburgh,
5 Waterbury.

Rusijos diktatorius Stalk - . . ,
nas ir jo bolševikiška paku- ta? .ne

.’Uniin litrai ir (rakiai šuka- užakcentuoja:į lenijd ligai n garsiai suka 4<Be Riu mumg b.
'“‘Mes nenorim nei pėdos 'nesuprantama, kodėl dr. 
svetimų žemių, ir nei colio Kon9us 
savos neužleisime.”

Tysliavienė

Tai buvo šlykštus melas; 
patys komunistai suprato, 
kad šiandien nedera ji kar
toti. Paaiškėjo, kad jau 1939 
metų vasarą Rusija ir Vo- 

padariusios

gesnių atstovų Europoje 
BALF pašalpai skirstyti.”

Esą, “keletas jų negarbin
gai apsiskandalino.”

Kaip, kur ir kada? Yra 
faktų?

To neklauskite! Faktu

“Bymes buvo stiprioje pa
gundoje iškelti faktus prieš 
Gromyko. bet jis nutarė lai
kytis ramiai, praktikuodamas 
kantrybę, kuri, jo manymu 
turi eiti kartu su Amerikos 
tvirtu nusistatymu.”

Taip ir liko, kad melagių 
niekas melagiais nepavadi
no. Tai vadinasi diplomati
ja.

“...automatiška priklausomy
bė nuo visokių, kad ir keis 
čiausių Sovietų Sąjungos pa
geidavimų, kelia Įtarimų dėl 
tikrųjų Sovietų tikslų ir tuo 
budu yra tikra kliūtis laisvam 
susidraugavimui abejų tautų 
lygybės principu, ko abi tautos 
karštai nori.”

Kaipo pavyzdĮ bolševikų 
priklausomybės nuo Mask
vos, Darbo partija mini An
glijos komunistų politiką 
antro pasaulinio karo pra
džioje. Kaip tik karas prasi
dėjo, Anglijos komunistai 
pasisakė už karo rėmimą.
Bet staiga atėjo iš Maskvos sl.aĮ Išmones įmones . 
;=oi.™ L-oJ eo. Pirko iš japonų. Rusai pir

ko popieriniais pinigais, ku
riuos jie patys atsispausdi
no ir kurių vzrtė yra dau
giau negu abejotina. Kores
pondentas sako:

MANDŽURIJOS TURTAI

Pa .. 
Conn.

6 Rochester, N. Y.
7 Detroit, Mich ....
8 Kearney-Harrison,

N. J.............
9 Brockton, Mass. ..

10 Cicero, III..............
11 Rockford, III..........
12 Baltimore, Md. ...
13 Cleveland, O.........
14 VVaukegan, III. ..
15 Binghamton, N. Y.
16 Lawrence, Mass. .
17 Toronto, Ont.........
18 Norvood, Mass. ..
19 \Vilkes Barre. Pa.
20 Worcester, Mass. 

Pa...

“C. S. Monitor” korespon
dentas, Gordon Walker. 
praneša iš Kinijos, kaip ru-} ditorijoj. 
sai. po išplėšimo Mandžuri-j 
jos pramonės Įmonių, liku-

“iš-

877.50
868.00
590.00
536.65

turės apsivalyt nuo rasų 
šnipų. Rusijos šnipai Kana
doje neturi daug ką šnipi
nėti. Kanada rusų šnipams 
buvo tiktai “bazė,” o tikra
sis jų “darbas” ėjo Ameri
koje.

Amerikos policija, be a- 
bejo, senai jau seka viso
kius šnipus. Bet demokra-

kietija buvo . , . . , „ . m
slaptą sutartį ižparceliavi- »nklm« skelbimą Tyslia- 

Imui ‘Lenkijos ir Pabalčio v.iene- matyt, skaito deme-. _ . f v _ cm nnunrtn movrrmvmvalstybių!
Šis faktas buvo iškeltas 

ir naciškų karo kriminalis
tų byloje. Žinot kas atsiti
ko?

Rusijos prokuroras Ru- 
denko “griežtai užprotesta-j džiausi trukšmą; kartą net 
vo”! Kaip drysta kalbėt tei- pilietiniu karu grūmojo, 
siamieji...

Ak, gėda-bėda — raudo
nieji bestijos užsigina savo

šio nevertu ”mazmoziu.' 
Rinkimai Graikijoje

Pereitą sekmadieni Grai
kijoj buvo rinkimai. Del tų 
rinkimų komunistai ir jų 

, bendrakeleiviai kėlė di-

Įsakymas karo neremti, sa 
botažuoti krašto gynimą ir 
pliaukšti prieš “Anglijos 
imperializmą.” Anglijos ko
munistai pagal Įsakymą pa
keitė savo nusistatymą ir 
pradėjo dirbti už Hitlerį. 
Visiškas komunistų priklau
symas nuo Maskvos liko ir 
dabar, paleidus taip vadina
mą Komintemą.

Darbiečiai sako. kad ne
sunku suprasti kodėl komu
nistai nori Įsyst i Darbo par
tijos eiles. Priežastis vra la
bai paprasta. Dabar didžiau 
šioji kliūtis bolševizmui ant 
kelio yra Darbo partija. 
Tikslu ją griauti iš vidaus 
komunistai nori Įsipiršti i 
jos eiles. Bet koks reikalas 
Anglijos darbininkų parti
jai Įsileisti Į savo eiles ar
dytojus ir demokratijos prie
šus? Tokio reikalo tikrai nė
ra.

“Išnaudodami progą, kai per 
penkius mėnesius Mandžurija 
buvo rusų okupuota ir joks 
svetimtautis ten negalėjo pa
sirodyti, rusų ekonominė ofen- 
syva dabar eina visais garais. 
Ir jeigu Kinija nesugebės pa
rodyti griežtesnę opoziciją, ne
gu ji parodė ikišiol. Mandžu
rija gali visiškai patekti i Ru
sijos ekonominę globą.”

Amerikos Lietuvių Kong
resas Įvyko Chicagoj, 1945 
m. lapkričio 29, 30 ir gruo
džio 1 dd.

To istorinio Įvykio proga 
Jung. Valst. ir Kanados lie
tuviai, pavieniai ar per or
ganizacijas, sudėjo $20,
178.18 kovai už Lietuvos 
Nepriklausomybę.

Žemiau seka aukavusių 
organizacijų ir asmenų są
rašas.

Į ši sąrašą neįeina pini
gai prisiųsti už skelbimus 
Amerikos Lietuvių Kongre
so knygoje. Čia taipgi nėra 
paduotos aukos sudėtos Chi-
cagos Lietuvių Tarybos mi-j 21 Philadelphia. 
tinge. kuris įvyko gruodžio j22 Movidence,
2 d., Chicagos‘Lietuvių Au-!23 Bridgeport, Conn.

} 24 New Haven. Conn.
Aiškumo dėlei, ši atskai- 25 Elizabeth, N. J. . 

ta, kur galima, buvo su- 26 New Britam. Conn. 
tvarkyta valstijomis ir at- 27 East Chicago, Ind. 
skiromis kolonijomis. Ka
dangi Kongreso sesijose ir 
bankiete aukų rinkėjams 
teko paskubėti, tai kai kur: 31 Akron. O. ......
organizacijų vardai ir as-!”2 Grand Rapids, Mich.
menų pavardės buvo netiks- 33 Lewiston, Me.........
liai užrašyti. Vietomis ir 34 Kenosha, U is.........
miestu vardai buvo praleis- 35 Hartford, Conn. 
ti. Už Įvairias tokias kiai- 36 Winnipeg, Man. 
das atsiprašome. Kongreso 
Finansų Komisija dėjo daug 
pastangų jas atitaisyti, ir 
daugiausia dėl to ji negalė- 
io anksčiau šio aukų sąra
šo paruošti.

Visiems aukotojams—or
ganizacijoms, delegatams,
Kongreso svečiams ir ki
tiems patriotingiems lietu
viams, Amerikos Lietuvių 
Taryba taria širdingą ačiū.
Musų ypatinga padėka pri-

Ką rusai išplėšė Mandžu
rijoj, tą išvežė. Bet kas liko. 
ta jie “išpirko.” Pirko Ru-
siios valdžios agentai, re- F3™** KJ?
mi™i „„„ klauso delegatams ir veike-

jam? kolonijose, kūne ne

rv.

28 Ansonia, Conn. ...
29 Los Angeles. Cal.
30 Athol, Mass..........

400.00
396.00
364.00
360.50 
347.00 
314.00 
272.00 
243.00 
227.38
221.50 
220.00 
208.00 
197.00
181.00
1 AA įtzv.vv
148.00
147.00
145.00
140.25 
138.00 
100.00 
130.00 
127.00 
121.00 
121.00 
117.00 
113.00
110.25 
105.00

tiškoj šaly dargi Įtartą žmo
gų negalima griebti už kal- 
nieriaus, kol nėra tikrų Įro
dymų. O kartais ir turint į- 
rodymų policija skaito nau
dingiau palikti Įtariamą 
žmogų laisvėj ir sekioti, ką 
jis daro, su kuo matosi, ko
kius “ryšius” palaiko. Per 
tokius sekamus Įtariamus 
žmones policija suseka ir 
kitus šnipus, kurie šiaip jau 
paliktų nesusekti.

Kadangi rasų šnipai yra 
“musų geriausio sąjunginin
ko” agentai, tai gal ir dėl 
politinių sumetimų tie šni= 
pai nebuvo liečiami. Jie bu- nierius”! 
vo sekami, policija žiurėjo, 
kad jie jokių paslapčių ne
išsigabentų iš Amerikos, 
bet jų neėmė už kalnieriaUs,

i Dalykas toks. Graikija 
randasi anglų Įtakos sfero
je ir komunistai negali elg
tis taip, kaip jie elgėsi Ju
goslavijoj, Lietuvoj ir ki
tur — vėzdo ir revolverio 
pagalba verst žmones, kad 
jie balsuotų už komunistus.

Todėl komunistų perkri
kštas Praseika sako, kad 
Graikijoj buvus tik “apga
vimo komedija.”

Bailys pats save išdavė.

rudųjų kolegų.
Bus Dvi Delegacijos?

Brooklyno “Vienybės” 
leidėjas ir redaktorius Juo
zas Tysliava praneša:

“Šių žodžių autoriui yra 
žinoma, kad jau kuris lai
kas, kai Amerikos Lietuvių 
Misija ruošiasi siųsti dele
gaciją Į Pasaulinę Taikos
Konferenciją Paryžiuje.” Į Jis tik vėzdo klauso ir kul-

Pasak Tysliavos, tai bu- kos bijos.
siąs “San Francisco istori- Litvinova, Atsirado" 
jos pasikartojimas, o jam' ,, , . T - 
esą labai “aišku, kad dvie-j Maksimas Litvinovas vėl 
jų delegacijų siuntimas bu-: Say° dziabą. Maskva pla
tų didelė klaida.” j nesą, kad jis buvo paskir-

Deja, “Vienybės” redak-'Jas. nzsieni,° minip-
torius negali pasakyti, kas! ter™° .P*yadu°toju. 
čia kaltas ir kodėl ši klaida: lai budmga. Kada t’k 
yra daroma. <^1^.ta|uros r.ez!!aas §u"

Minklė suvis prastutėlė k^umPa komunistiški ‘ de- 
- - mokratai nesusikalba su

užsieniu — atsiranda Mak
simas, ta komunistų “demo-

--- nofc T*x.rcl i ava vra---  yrczvo ijcuciTu j i c*

‘ ‘T rockistas’ ’—Prezidentas
CIO unijose, ypač auto

mobilistų unijoje, ėjo ir ei-
kad “negadinus santykiu su na frakcinės kovos. Jas ke- 
Rusija.” Pasakoja net, kad|lia Maskvos pakalikai ko- 
policijos agentai tyčia kaijmun^ab stengdamiesi už- 
kuriems rusų šnipams paki-Įva^yti unijas.
šo “visokių informacijų” a-j Atlantic City Įvyko auto- 
pie atomines bombas/ Ži- mobilistų unijos konferen-
noma, tos informacijos bu
vo klaidingos.

Rusų šnipų veikimu Ame-

kratijos” lapė.
Well, gal dar kartą Lit

vinovas vyks Į Washingto- 
ną. Bet jis jau ne kaip le- 
ninistinis komisaras, o bur
žuazinis ministeris. Mat, tą 
Lenino išradimą Stalinas 
padėjo lentynom 
Ir Sliekai Protauja?

cija. Didžiuma balsų unijos Pittsburghe gyvena vie- 
™ Paklydęs komunistas, J.

‘SUSITARIMAS PA
SIEKTAS”

miami rusų armijos durtu
vais. Pirko už pačių rusų 
spausdintus popieriukus. 
Dabar rasai yra savininkai 
didelių imonių, kurios buvo 
iaponu Įkurtos iš kinų pra
kaito ir sunkaus darbo. Tai 
yra ryškus pavyzdys, kaip 
rasai išnaudoja silonesnę 
tauta ir kaip begėdiškai iie 
plėšia Amerikos sąjunginin
ką Kiniją.

vien patys aukojo, bet iš 
anksto pasistengė Kongre
sui nemažai aukų parinkti.

Amerikos Lietuvių 
Taryba.

37 DuBois, Pa............. 102.00 rikoje susidomėjo ir kong
resas. Vienoj komisijoj ėjo 
ilgi visokių žmonių apklau
sinėjimai apie spėjamus ru
sų šnipų darbus; kongreso 
komisijos atstovai lankosi 
Kanadoje susipažinti su ru

38 Chester, Pa ........ 100.00
39 Melrose Park, III.
40 Haverhill, Mass...
41 Montreal. Que. ..
42 Racine, Wis...........
43 Pittston, Pa..........
44 Milwaukee, Wis. ..
45 Gary. Ind...............
46 Sheboygan. Wis.
47 Dayton, O..............
48 Amsterdam. N. Y.
49 Įvairios kolonijos

U. S. A....... 1,269.00
50 Įvairios vietos, Kanada 73.63

99.00
95.50
90.00
87.00
80.00
66.00
65.00
64.00
58.52
50.00

$20,178.18

Walter Reuther — tas pats, 
kuri komunistai apšaukė 
“trockistu.”

Komunistai agitavo už R. 
J. Thomas’ą ir pralaimėjo!

Sliekas. Jis sako, kad lietu
vių komunistų viršūnės ap
sikrėtė brovvderizmu. Esą, 
“Laisvėje” jau nematyt Šu
kio “visų kraštų darbinin- 

ir/ri“V!iin-k-’mUS > Chica--' kai Vienykitės,“ ir Dievas 
s£’ Vinis agitavo uz rašoma su didžiąja raide, o 
Thomas, o Reutheno adre- ™------------ r—— — . ..... .. , ne mazaja.

siškų šnipų veikimu Kana- su pasiuntė toki antifoną: į “Laisvės” redakcija teisi-
doje. Ta pati komisija ren
giasi daryti apklausinėji
mus Įvairiuose miestuose, 
kur buvo dirbamos Įvairios 
atominės bombos dalys.

“Jei viee-prezidentų tar-; „asi. Ji sako: to Šukio 
nebūtų Reutheno, autolturi į,. ..pats <Dai, .pe

unijai tas išeitu ant sveika
tos”...

Tą antifoną pati “Vilnis”
Šnipų medžioklė prasidė- turėjo praryti—ar jai svei- 

jo. Reikia palinkėti, kad ji 
butų sėkminga ir griežta.

N. S.

kiau?
“Be Galo Malonu”—Argi?

Stalinas prieš UNO posė
džius pranešė pasauliui sen
sacingą naujieną: Rusija su
sitarė su Iranu, rusų kariuo
menė bus ištraukta iš Irano 
per 5 ar 6 savaites “jeigu 
neįvyks kas nors netikėta.”
Rusijos ambasadorius Gro
myko J. T. Organizacijos 
posėdžiuose, kaip papūga, 
kartojo tą patį: susitarimas 
pasiektas, nėra kas svarsty
ti, klausimą reikia atmesti.

Tikrenybėj ir Stalinas ir 
jo ambasadorius New Yor
ke begėdiškai melavo. Me
lavo visam pasauliui tiesiai 
Į akis. Melavo be jokios sar
matos ir dargi be jokio pel- 1944 metais Jungt. Vals- 
no sau. Melavo aiškiai ži-( tiju maisto ištekliai buvo 
nodami, kad ir Amerika ir padalinti šitaip: 77 nuošim-

Redakcijos Atsakymai.
John Girdenis, Richfield 

Springs, N. Y. — Čeverykus 
ir drabužius lietuviams ge
riausiai aukoti per BALF 
centro sandėlį. Pasiuskit tuo 
adresu: United Lithuanian 
Relief Fund of America, 
Warehouse, 101 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Aukos Amerikos Lietuvių 
Kongresui Valstijomis
ILLINOIS .......... $7,413.05
MASSACHUSETTS 3,223.13 
NEW YORK .... 1,815.20 
PENNSYLVANIA 1,769.75 
CONNECTICUT .. 1,571.25 
NEW JERSEY .. 671.00
MICHIGAN..........  667.65
OHIO ...................
CANADA ............

10 WISCONSIN ....
11 MARYLAND ....
12 INDIANA ...........
13 MAINE ................
14 RHODE ISLAND
15 CALIFORNIA ...
16 Iš kitu valstijų ..

503.52
490.13
443.00
347.00
228.00
155.00
150.00
140.00
590.50

$20,178,18

Anglija, ir kitos šalys žino, 
jog jie meluoja.

K

čiai civiliams, 14 nuošimčių 
musu karo jėgoms ir 8 nuo- 

ai Stalinas ir jo amba- šimčiai kaip “lend-lease”
sadorius melavo, pasivertęs Amerikos talkininkams.

Aukos Amerikos Lietuvių 
Kongresui Kolonijomis

1 Chicago, III........... $6,195.05
2 Boston, Mass.......... 1,885.00
3 New York. N. Y. 930.20

Šnipų Medžioklė
Amerika pradeda rusiškų 

šnipų medžioklę. Praeitos 
savaitės gale buvo suimtas 
rusų laivyno karininkas, lei
tenantas Nikolai Redin. 
Portland, Ore. mieste. Jis 
buvo suimtas tuo metu, ka
da rengėsi sėsti Į rusų lai
vą ir plaukti namo. N. Re
din kaltinamas tuo, kad rin
ko slaptas žinias apie Ame
rikos karo laivus ir... ato
mus. N. Redin buvo suim
tas FBI agentų, kurie jį se
nai sekiojo.

Tuoj po N. Redino areš
to praneša, kad “laukiama 
daugiau areštų.” Iš visko 
atrodo, kad Amerika jau 
skaito reikalinga apsivalyti 
nuo rusiškų šnipų, kurių čia 
daug priviso.

Kaip tik paaiškėjo Kana

NAUJA PROF. PAKŠTO 
KNYGA

Ncw York (LAIC)—Ko
vo mėnesyje iš spaudos iš
eina naujas prof. K. Pakšto 
veikalas “The Modern Lith- 
uania.” Šimtapuslapiniame 
veikale duodama apžvalga 
Lietuvos praeities, paduoda
mi faktai iš laikotarpio, ka
da Lietuva buvo svetimųjų 
rankose, parodyta pažanga 
kuri buvo padaryta nepri
klausomos Lietuvos laikais, 
aprašoma Lietuvos padėtis 
antrojo pasaulinio karo me
tu, užbaigiant Įdomiu sky
rium — naujosios Lietuvos 
idealai ir vadai. Veikalą 
leidžia Lietuvių Kultūrinis 
Institutas.

Prof. Pakštas dabar gy
vena Kalifornijoj ir rašo 
naują veikalą apie Lietuvą.

Amerikon gryžo lietuvių 
komunistų fiureris Bimba.

ne-
pats ‘Daily Wor- 

ker’,” o raidę “d” jau išme
tę “net tarybiniai laikraš
čiai”...

‘Laisvės” redakcija sako, 
kad Sliekas nemokąs sukri- 
tikuot browderizmo.

Tas “browderizmas” su
maišė visus ir visų komunis-

Savo parapi jonams jis rašo: Strielčiai Franci joje 
“Sveiki, draugai! Be galo Brooklyno “Vienvbė”

malonu būti jūsų tarpe. Iš vo tokių‘žinių:
Tarybų Lietuvos parsivežiau “Šiomis dienomis., buvo 
labai daug Įspūdžių ir paty- pagrobti du netoli Chartres 
rimų ... (apie 80 kilometrų nuo Pa-

Tais įspūdžiais ir “paty- ryziaus) dirbę lietuviai _
dalin- Vladas Januška, kilęs nuo 

Manampolės, ir Alfonsas 
Sirtautas, abu darbininkai.”

Juodu pasigrobus rusų 
žvalgyba. Koks ju likimas, 
niekas nežino.

Ilga, labai ilga staliniškų 
budelių ranka.
Tok* “tautos atstovas” 

Kanadoje yra suareštuo
tas komunistas parlamento 
narys Jjs kaltinamas dėl 
palaikymo ryšių su Rusijos 

Tu

rimais” Bimba žada 
tis su saviškiais.

Ar tavorščius Bimba tu
rės “guts” pasakyti ir tai, 
kodėl bolševikų “išlaisvin
toje” Lietuvoje nėra lietu
vių komunistų kardinolo 
Angariečio, kodėl nėra šu
kių, Kuprelio Žalpio ir vi
sos eilės kitų? Kur jie din
go ir kodėl?

Nelaukite! Bimba savo 
liežuvi nukąs, kol drys pa
sakyti, kad Angarietis ir ki
ti yra komunizmo poselen- 
cai.
Tysliavienė Vėl Darbe

Brooklynietė Tysliavienė 
vėl darbe — drabsto BALF 

sa- 
esančius

Ar pakalbinai savo pažįsta 
doje rusiškų šnipų veikimas. mus ir draugus užsisakyti “Ke- pirmininką Končių. Ji s 
aišku buvo, kad ir Amerika: Wvf*? ko, kad Vokietijoj esanči

ga-

šnipais.
’uli vis stebisi, kad tau

tos atstovas išduodas savo 
tautą.

Tame nieko stebėtino. 
Komunistas visų pirma turi 
būt Maskvos pakalikas, 
kvishngas. St. Strazdas

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Socialistų SusirinkimasIš Šalaviejaus Dirbtuvės 

Darbininkų Susirinkimo j ----------
--------  LSS 19 kuopos mėnesinis

Kovo 22 buvo F. Sala vie- susirinkimas įvyks balan- 
jaus dirbtuvės darbininkų džio 12 d., 8 vai. vakare, 
susirinkimas. Reikia paša- ALP Kliube, 280 Union A v. 
kyti ir pasidžiaugti, kad Šiame susirinkime priva- 
Šalaviejaus darbininkai be lo dalyvauti kiekvienas 
jokios išimties visi atsilan- kuopos narys, nes yra labai 
kė į savo metini susirinki- svarbių reikalų, kuriuos rei

kia aptarti. Taip pat išgirsi
te pilną raportą iš atsibu
vusios musų vakarienės.

Nepamirškite ir naujų na
rių atsivesti Į kuopą, arba 

įstoti, patys atei-

į savo metini
mą.

Susirinkimą atidarė dele
gatas J. Buivydas. Tvarkos 
vedėju išrinktas L. Šerkš
nys.

Perskaitytas naujas preis- norintieji 
listis, kur 15 centų valandos kitę.

J. Glaveskas, sekr.priedas padalytas } “piece 
rates.” Pasirodo, kaip kur 
padalytos dalyboje paklai
dos. Tas paklaidas delega
tas pasižadėjo atitaisyti.

Čėrmcnas J. Jasaitis da
vė pranešimą apie dirbtuvės ---------
darbininkų stovį. Jis nuro- Vietos lietuvių socialistų 
dė, kad kaip kurie žmonės kuopos susirinkimas įvyks 
nepasitenkinę juo, nes esą balandžio 14 d., kaip 2 vai. 

ilgai čėrmonauja. Tas po pietų, po numeriu 3438

DETROIT, MICH.

LSS 116 kuopos 
Susirinkimas

£JO LENKTYNIŲ SU GILTINE

Keli jauni idijotai norėjo įvaryti savo automobilį iki 100 mylių valandai. 
Bet giltinė juos pralenkė ir ši nuotrauka parodo, koks buvo tų lenktynių ga
las. June Elan, 17 metų mergelka, ir Huart Kelly. 20 metų amžiaus vaikė
zas, guli išdraikyti tarp automobiliaus skeveldrų.

Rašykit Lietuvon Lietuviškai
v r * —į.aipMaskoliškai nusiteikę rašo butų išbrauktas, 

gaivalai, rašant Lietuvon greit Lietuvos vardas butų 
laiškus, pataria prie žodžio nubrauktas nuo žemėlapio, 

j Lietuva, Lithuania, prikerg- taip greit lietuvio, kaipo 
; ti kokias ten raides, kurios'skirtingos tautos nario, var- 
tiek reikalingos, kiek šuniui das butų pamirštas.

Rusija ne juokais stengia
si Lietuvą neva į save pa
traukti, neva komunistiniai

■■ kelnės. Juk Lietuva tik vie
na tėra — tad kokiam kel
mui ją dar kitaip žvmėt.
negu Lietuva. Net ir tada, js^monįnti. Bet tikrasis tiks- 
jei Lietuva susidėtų su ku-Įjas yra Lietuves vardą pa
sija, arba patektų jos &L>~į naikmti jr lietuvius surusin- 

nn ir tada, blaivai galvo-, tj Tas aišku ir iš slaptai,

per
Butternut St. 

Malonėkite
B.

bon,
jant, atrodę) kad apart Lie 
tuva joki priedai antraštėj 
nereikalingi! Ėmus kergt 
bereikalingą žymę, adresuo
jant Lietuvon laiškus ar 
siuntinius, sulig rusų ar ru- 
scmylų noro, to neužteks; 
jie panorės visai Lietuva žo
dį panaikinti. Ar butu tada 
lietuviams geriau?

1 ietuviai į**ijome liefuvLo 
vardą ir lygia pagarbą su 
kitataučiais dėka Lietuvai 
neprigulmingai gyvavus. Po 

( Rusija esant niekas svetur 
lietuvio kaipo lietuvio neži
nojo ir nenore io žinot, va
dino rusais arba paliokais, 
kas lietuviams garbės neda
rė.

Nūnai aš nemanau, kad 
rastųsi lietuvių, dargi ko
munistų, kurie geistų, kad 
Lietuvos vardas iš tautų są-

ar aplinkiniais keliais ėjusių 
žinių. Lietuvių dideliais kie
kiais išvežimas Rusijon, lie
tuvių jaunuolių ėmimas 
Rusijos kariuomenę, veži
mas gilumon Rusijos, Lie
tuvos valdžios viršūnėj ir 
mokyklose tricvirr.as rusiš
kos kalbos. Visa tai Lietu
vai gero nelemia, visa tai 
užsieniečius lietuvius nega
li nejaudinti. Rusijos tiks
las matvti tas pat, koks bu
vo nacinės Vokietijos, ma
žas tautas panaikint, ištau- 
tint.

Vienas mano pažįstamas 
gavo laišką nuo savo brolio 
iš Lietuvos. Laiškas, kaip ir 
visi iš po rusu peržiūros na
gų, kelių žodžių: kas mirė 
ir kas gyvi. Akyviausia. kad 
pataria adresuoti laiškus 
rusiškai. Ar girdėjote šitą, 
į Lietuvą, į “laisvą” Lietu
vą, adresuot laiškus rusiš
kai? Rašė jas esąs sąmonin
gas lietuvis, tą rašo. pataria, 
arba ruso, arba lietuvio rJ- 
somylo palieptas.

Iš to aišku, kad nors dar 
nedrąsiai, pusiau slaptai, 
jau matosi Rusijos šuniškos 
užmačios Lietuvą rusinti.

čių dalyvavo jo iaiootuvėse 
Jisai buvo vienintelis lie

tuvis biznierius Bethleheme. 
Turėjo nemažą duonkepys- 
tės biznį. Pas jį dirbo 15 
kartais ir daugiau darbinin
kų, bet pats irgi dirbdavo 
gan sunkiai, gal tas ir pa
kenkė jo sveikatai, nors jis 
buvo gana stipraus subuda- 
vojimo žmogus. Su savo 
darbininkais sugyveno bro
liškai. Uždarbius mokėda- 

gana gerus, nors kartais

zą” ir ten daryti Ka nori. Virbickas, B. Ju; • -varius. 
Manau, kad SLA* 352 kp. ; Svirskas, M. Matonis, L. P,Ne

tiesa, jau šeši metai. Bet tas
priklausys nuo jūsų. Jeigu .. -------  ------- . .
jus manote, kad aš* perilgai si nariai ir pritarėjai. Turi-1 nariai ir narės supras reika- vičienė, M. Kazukomene. a. 
jums tarnauju — galėsite me opių reikalų, kuriuos no- lo svarbą ir ši sekmadieni, kevičius, B. Radvanavicius. .1. 
išsirinkti kitą. O jeigu su
prasite, kad neblogai atlie
ku reikalus, tai galėsite pa
likti mane ir ant toliau.

dalyvauti vi

rime bendrai apsvarstyti ir 
išspręsti.

B. Keblaitienė.

Kas liečia darbdavio ir 
darbininkų santykius, aš vi
suomet žiuriu darbininkų 
pusės, nes aš pats esu dar
bininkas. Pavyzdžiui, dabar.

SLA 352 kp. svarbus 
rinkimas, visi dalyvaukite

balandžio 7 d., visi bus sa
vo kuopos susirinkime. Ne- 

į pamirškit, pradžia 1 
po pietų, buvusioj 

svetainėj.
Senas Kuopos Narys.

• ! dąsusi- , * .1 tuvių

Ši sekmadienį, balandžio 
7 d. bus labai svarbus SLA 
352 kuopos narių susirinki-

eina “gabardin” kotų siuvi- mas. Vieta — buvusioji Lie- 
mas, kuris sunku dirbti vi-puv^y svetainė, pradžia 1 
siems darbininkams. JeigujvaL P° Pįetų.
gausime už juos daugiau,: jx?LA 3oL-ra_kuopa.yra di- 
tai turime gauti visi, nes 
siems yra sunku.T?---r recuiiiaiiu i ir IIIU3

Kaminskas, J. Šilonskas, J. But
kuvienė. S. Biekša. J. Vitkaus-' 

valan- kas, A. J. Suokis. A. Musich.
Čaplikas, F. Mačius. P. Amšie-1 
jus, M. Valukevičiittė, M. Ku
liešius, K. Keršienė.

Po 50c.: O. Stančiuvienė, V. 
Kibirkštienė, O. Ririziukynienė, 
J. Akstinas, M. Kraučiuniene. 
A. Kraučiuniene, Z. Kazlaus
kienė, P. Laudinskienė.

Smulkių 45c.
Viso — $44.95.
Aukotojams tariame

Lie-

STOUGHTON, MASS. 
Baigė Daktaro Mokslą

LOWELL, MASS

Sėkmingos LRD prakalbos; 
gauta 27 nauji nariai

likdavo labaiJaunas vietos lietuvis,
William Anthony Sink kovo 
22 d. baigė Bostono univer
siteto medicinos mokyklą ir 
dabar išvyko praktikuotis į dingą ačiū. Už surinktus pi- 
New Yorką. kur nuo balan- nigus bus nupirkta vyriškų 
džio 1 d. jis pradėjo prakti- ir kūdikių drapanų. _ 
kuotis Bellevue ligoninėj. Marcelė Matonienė.

Jaunasis daktaras tarnavo

Pereitą sekmadienį, kovo 
išdir-Į 31, Lietuvai Remti Draugi

jos vietinis skyrius buvo su- 
ruošęs prakalbas. Jos įvyko

sir-vi? džiausią musų Susivieniji- 
I mo kuopa. Joje priklauso 
daug lietuvių, lojališkų savo 
naujai tėvynei Amerikai ir 
trokštančių laisvės savo bro
kams bei seserims Lietuvo
je. Deja, tarp šio būrio ge- 
nj lietuvių randasi keletas 
rusų diktatūros garbintojų, 
kurie bando skverbtis į va
dovybę ir dirbti lietuviams 
ir Lietuvai pragaištingą dar
bą. Tai giupei kvislingų va
dovauja tūlas Ch. Martin ir 
S. M ąsytė.

Šiame susirinkime musų 
kuopos nariai turės balsuo
ti už naują SLA Piki. Tary
bą. Jie taip pat turės rinkti 
delegatus į busimą SLA 
seimą, kuris įvyks birželio 
mėnesyje. Todėl labai svar
bu. kad šiame susirinkime 
dalyvautų visi kuopos na
riai ir narės. Nėra mažiau
sios abejonės, kad šiame su
sirinkime komunistai vėl 
pirš savo kandidatus į SLA 
Pild. Tarybą. Kartu jie ban
dys pervaryti savo delega
tus į busimą SLA seimą. 
Kuopos nariai ir geri lietu
viai privalo budėti, jų par
eiga atvykti į šį susirinkimą 
ir parodyti, kad ši kuopa 
nėra komunistų savastis.

Stalino klapčiukai musų 
kuopoje jokio naudingo dar
bo nedirba. Jie pasirodo 
vien tada. kai reikia virši
ninkus rinkti ir skirti dele
gatus į seimą. Mat, jie nori 
tik vadovauti ir tik už sve
timus pinigus pasivažinėti.

Demokratiniai nusiteikę 
šios kuopos nariai yra tos 
nuomonės, kad sekamame 
musų organizacijos seime 
kuopą privalo atstovauti ge
ri ir darbštus lietuviai. Sei
mui jie yra numatę du paty
rusius veikėjus, Juozą šni- 
rą ir K. J. Semašką. Tik jie,į 
o ne komunistams bernau
janti Martinai. Masvtės ar 
jiems panašus, ir turėtų būt 
renkami. Taip pat su rinki
mu Pild. Tarybos. Ne už ko
munistų peršamus kvislin- 
gus, bet už demokratinio 

Isleito kandidatus privalome 
balsuoti. Masvtės. Martinai 
ir jų “pakalenija” gali eit į

rl*i v_ v««*i —

bas, buvo manoma, kad rei
kės geriau daryti. Bet dabar 
atrodo, kad ne — dirbame 
kaip dirbome iki šiol. Var
gu ir čia kas nors pagerės 
pinigiškai.

Kada čėrmonas Jasaitis 
užbaigė savo pranešimą, ko
misijos nariai nieko naujo 
nepridėjo. Čėrmono rapor
tas tapo priimtas.

Renkant dirbtuvės čėr- 
moną šiems metams. J. Ja
saitis su 18 balsų prieš J. 
Bernotavičiaus 14 balsų pa
siliko vėl dirbtuvės darbi
ninkų čėrmonas.

F. šalaviejaus dirbtuvė 
gana stambi, dirba apie šim
tas darbininkų. Šalaviejus, 
kaip ir visi musų lietuviai 
kontraktorįai. pradėio iš 
mažo biznio. Apie virš 20 
metų atgal Sala vie jus su sa
vo dėde Baliunu ir Gau- 
ronskiu, pradėjo bizniavoti 
su 20 darbininkų. Tai buvo 
maža dirbtuvėlė. Bet per tą 
virš 20 metų Šalaviejus da
rė žingsnis po žingsnio pir
myn. Dabar tai jau stam
bus kriaučių kontraktorius.

Kada pasibaigė susirin
kimas. F. Šalaviejus papra
šė darbininkų palaukti, nes 
kaip metiniam susirinkime 
jis norįs darbininkus pamy
lėti. Reikia pridėti, kad a- 
budu su žmona p. Šalavie- 
jiene apdėjo stalus užkan
džiais ir gėrimais ir smar
kiai pavaišino.

Kriaučius.

musų šalies kariuomenėje, 
buvo leitenantu. Grįžęs iš 
kariuomenės jis baigė me
dicinos mokyklą ir po prak
tikos ligoninėj versis dakta
ro amatu. Jaunasis daktaras 
yra susižadėjęs su p-le B. 
McKay iš Brookline. Mass.

S-o L-s.

HAVERHILL, MASS. 

Parėmė Lietuvos Žmones

BETHLEHEM. PA.

Miršta Bethlehemo Lietuviai

Dar nepersenai aprašiau į 
apie Jono Murzos mirti, o; 
dabar ir vėl prisieina para
šyti keletą žodžių apie ki
to įžymaus lietuvio mirti. į

Kovo 4 d. po trumpo? li
gos mirė Juozas Krick?‘ 
(Krikščiukas), palikdama? 
dideliam nubudime savo

vo
jam pačiam 
mažai pelno.

Aš pats pas jį esu 
bęs 19 metų, bet visada bu
vau patenkintas, kaip su 
darbo sąlygomis, taip ir su 
užmokesčiu.

Jis buvo pažangių pa
žvalgų žmogus, simpatizuo
jantis socialistams. Skaitė 
“Keleivį.” Bet bendrai, jis 
sugyveno gražiai ir su kito
kių pažvalgų žmonėmis. 
Kiekvienam stengėsi patar- 

! nauti kuomi galima.
Gaila, kad tokį žmogų 

mirtis ištraukė iš musų tar
po. Ilsėkis, drauge, šios lai
svos šalies žemelėj.

P. Berukštis.

LLK Vytauto Kliube. Zmo- Kas, manau, kiekvienam lie- 
mų prisirinko gana skaitlin- ■ • - •
gai ir prakalbas reikia skai
tyt gerai pavvkusiomis.

Kalbėjo LRD-jos centro
pirmininkas Kriaučialis, vi-

WORCESTER, MASS

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” - 

pavieniais numeriais

90 MILLBURY STREET 
WORCESTER, MASS.

moterį Nastaziją, dukterį, 
Kovo 17 d. čia buvo su-; Stelą Doner, sunu Juozą ir 

rengtos Bendrojo A. Lietu-j dvi seseris čionai Amerik- 
vių Fondo prakalbos. Apie ko j; penkias seseris ir bro- 
prakalbas jau buvo rašyta, lį Lietuvoj. Iš Lietuvos paė- 
Prakalbose geros širdies lie- jb: Lauraičių km.. Teisių 
tuviai sudėjo aukų vargstam, apskr. Buvo 66 metų senu-
tiems lietuviams paremti. 
Aukavo:

S. Strazdas — $3. kun. J. žu- 
romskis — $2. A. Mojauskas— 
$2. A. Klimauskas §1.50.

Po §1 • J. Jakavonienė. O. 
Paulauskienė. P. Virbickienė. O. 
Jurkevičienė. M. Matonienė, A. 
Naudžiūnas. P. Jankauskas. J. 
Zaveckas, J. Valiukevičius, S. 
Dzingelevičius. A. Daučiunas, F.

mo. Amerikoj 
metus.

Kovo 8 
palaidotas 
kapinyne, 
didelės,

išgyveno 41

d. jo kūnas tapo 
Eastono miesto

Laidotuvės buvo 
lydėjo daugybė 

žmonių, buvo virš 50 auto
mobilių. Į jo laidotuves bu
vo sunešta daugybė gėlių, 
kas parodė, kad jis turėjo 
daug draugų. Daug kitatau-

DIDYSIS SAPNININKAS
SU SALEMONO GALVA

Pranešam, kad Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
jau spaudoje ir netrukus bus gatavas. Tai bus tokia 
sapnų knyga, kokios iki šiol Amerikos lietuviai da 
nėra turėję, čia bus išaiškinta daugiau kaip 5,000 
visokių sapnų, ir prie to da bus “Salemono Galva.” 
Gryno skaitymo bus 300 puslapių.

Sapnininkas kainuos $2, bet kas užsisakys tuo
jau, gaus tik už $1.

Užsakymus prašom siųsti į “Keleivio” admi
nistraciją, šitokiu adresu:

636 Broadvvay,
KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

savo “darbininkišką sojų-

WORCESTER, MASS. 

Sandariečių Susirinkimas

LTS 16 kp. nepaprastas 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, balandžio 7 d. Pra
džia 3 vai. popietų. Liet. U. 
Kliubo patalpose, 12 Ver- 
non St. Dalvvaukit visi ir 
visos.

Valdyba.

Svarbus Susirinkimas

b-rvlztu •vinnt Ai 
nemanau, kad ir komunistai 
tuom i džiaugtųsi. Visokia 
antmesta Lietuvos žmonėms

4- ttim »i VUT1UI Jl<»

• m • -i • «,/ , . i svetima kalba yra sunki, cepirmin. Tumila ir Kelei-i nereikalinga ir slegianti
V1O ’ ?tnhn narve Strn-zdoc na^avio" štabo narys Strazdas. 
Be to, iš Worcesterio buvo 

j atvykus moterų dainininkių 
grupė, vadovaujama p. Meš- 
kienės. Jos gražiai padaina
vo ir susilaukė gausių aplo
dismentų. Taip nat dainavo 
du worcesteriečiai. tik gai
la kad pamiršau jų pavar
des.

Prakalbų metu gauta L 
R. D-jos skyriui 27 nauji 
nariai.

Po prakalbų malonus lo- 
weliečiai pavaišino savo 
svečius ir viešnias. Išsiskir
stėm vėlokai išvakarv, vie
ni antriems linkėdami geros 
sveikatos.

Prakalbose Buvęs.

Liet. Remti Dr-jos 1-mo 
skyriaus susirinkimas įvyks 
ši sekmad.. balandžio 7 d., 
Lietuvių Kliubo svetainėje, 
12 Vemon St. Pradžia 5 v. 
po pietų. Visi draugijų at
stovai ir pavieniai nariai 
malonėkit atsilankyti, bus 
aptartas pavasario veikimas 
ir kiti reikalai.

Rast. K. Zurlis.

LAWRENCE, MASS.

Bus BALF ir ALT Skyrių 
Susirinkimas

PEMBROKE, ONT. 
CANADA

S u šelpė Nelaimėj

Amerikos lietuviai pada 
vė brolišką ranką Jonui Vai 
čiunui. “Kel.” 11-tam nu
mery buvo rašyta apie jo 
nelaimę. Del tos nelaimės 
atvėrė brolišką širdį ir au
kavo šie lietuviai: Po $5: 
Stanley Juškevičia iš Brid
geport, Conn ir George Ma-( 
cy iš Cleveland, Ohio. Po 
$2: Stanley Barzelis (Barz) 
iš Dorchester, Mass. ir Jo- 
seph čarnauskas iš South 
Range, Mich. Į

Mes tariame širdingai a- 
čiu... ačiū...

Ignas Kelbauskas.

Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyriai Law- 
rence šaukia susirinkimą, 
kuris įvyks subatoj. balan
džio 6, 6:30 vai. vak., Lie
tuvių Ukėsų Kliubo svetai
nėje.

Kaip draugijų delegatai, 
taip ir visi nariai kviečiami 
ateiti ir dalyvauti šiame su 
sirinkime, nes turime daug 
svarbių reikalu aptarti. Be 
to, jei kurie dar turite at
liekamų drabužių bei ava
lynės, prašome atnešti į 
Kliubą.

Nariai, dar neužsimokėię 
už šiuos metus, prašomi už
simokėti; o jei kas prie šių 
organizacijų da nepriklau
so, prašome ateiti ir prisi
rašyti. Metinė mokestis tik 
$1. Tuo doleriu daug pagel- 
bėsite lietuviams, kurie ken
čia baisų skurdą. Nors ka
ras pasibaigė, bet skurdas 
tebesiaučia.

M

Aš netikiu, kad bent vie
nas lietuvis užsieny gyven
damas, bent kada nors at
eity į Lietuvą rašys kitaip, 
negu lietuviškai. Toks rusų 
noro tenkinimas reiškia sa
vęs žeminimą. Aš apleidau 
Lietuvą, kada Lietuva tebe
buvo pc Rusija. Tačiau nė. 
vieno laiško neadresavaų 
rusiškom raidėm, tiek mand 
dvasiai jos buvo įgrįsę, kaip 
svetimos, kad aš nusistačiau 
adresuot lotiniškom raidėm, 
kulias visi, kad ir rusiško 
pašto pareigūnai, pažįsta, 
ir nė vienas mano Lietuvon 
siųstas laiškas nėra dingęs. 
Tai buvo carų laikais. O 
dabar “laisvoj” Lietuvoj 
jau patariama rašyt—adre
suot laiškus maskoliškai! 
Ar girdėjot kas tokią lais
vę? Lietuvoj lietuviška kal
ba — raštas nebesupranta-
ma:

Aš netikiu, kad rusų pa
stangos lietuvius surusinti 
atsieks tikslą. Šios dienos 
lietuviai tai nebe anos ga
dynės, kada lietuviai netu
rėjo nei rašto, nei žodžio 
viešose įstaigose, o betgi lie
tuvybės žibintą išlaikė. Da
bar lietuvis šimtą syk sąmo
ningesnis, laisvai gyvenę 
vergais netaps!

Niekas iš lietuvių nesi
stengs rusiškai laiškus ad
resuot sulig rusomylų pata
rimo. Ne!

Arimantas.

MIRĖ ŠACHMATŲ ČEM
PIONAS ALIOCHINAS

Lisabonoj mirė Aleksan- 
der Aliochin. pagarsėjęs pa
saulinis šachmatu (chess) 
čempionas. Alicchinas buvo 
rusas, pabėgės no bolševikų 

' revoliucijos iš Rusijos ir gy-
Stakionis, sekr. į venęs užsieniuose.

i
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urnas 
Maikio su Tėvu

Vidurinieji Rytai
Jeigu laikraščiai kalba a- sūkio ir su “kurdų klausi-

pie Iraną, Turkiją. Iraką, mu.”
Afganistana, Transjordani- Apie • • •• • 1 1* 1 1 _ •

Metų metus arabų kraš
tai kovojo dėl savo laisvės. 
Jie kovojo prieš turkus, gy
nėsi nuo anglų ir francuzų. 
Dabar arabų šalys jau yra 
laisvos, nors kai kurios dar 
nėra visai nusikračiusius

Maik Mai-

pusantro miliono,
ją,"Siriją ir kitus aplinkinius karingų kalniečių kurdų gy-‘ svetimųjų priežiūros. Ir štai 
kraštus, jie vadina tuos vena Irake, Irane, Turkijoj, i iškyla naujas pavojus iš 
kraštus bendru vardu “Vi- Yra šiek itek kūdrų ir Ru-‘šiaurės, iš Rusijos, Arabai 
durinieji Ryrai.” Jeigu kai- sijos Kaukaze. Kurdai gyve- jaučia, kad tas pavojus yra 
ba eina apie Japoniją, Man- na svarbiausiuose aliejaus rimtas. Iranas vra jiems gy- 
džuriją. Kiniją, sakoma, kraštuose, Irake jų gyvena

mos vietos yra aplink Mo- 
į sul, kur yra turtingiausieji

tai
dar

sakoma, 
‘Tolimieji Rvtai.” 
ir “Artimieji R.v-

—Zdrastvui, 
kovič!

—Nesuprantu, ka tėvas 
kalbi.

—Vot tebe raz! Kasdien 
knygas skaitai, o rusiškai 
nesupranti! Jeigu aš tiek 
daug skaityčiau, tai senai 
jau bučiau lojaris.

—Aš rusų kalbos nešimo 
kinu. tėve, nes Amerikoj ji 
nereikalinga.

—Bimba irgi Amerikoj 
gyvena, o žiūrėk, 
nori raškai išmokti 
tuvon važiavo nas žydelius 
lekcijų imti. Ir nesiektai 
pramoko. Girdėjau, kad su
grįžęs padainavo “Laisvės” 
štabui net ir Paleckio ka- 
runką, kuri skamba maž
daug taip:

Pod niebom sovieckim
Golodna tėvynė;
Chot duonos ten nietu.
No chlioščet degtinė...
—O ką tai reiškia?
—Tai reiškia, Maike. kad 

po sovietų dangumi musų 
tėvynė alkana; nors duonos į rėtko. tai 
tenai ir nėra, ale šnapsas 
taškos kaip vanduo.

—Jeigu tėvas girdėjai 
Bimbos dainą, tai gal žinai 
ir daugiau apie jo kelionę.
Gal žinai priežastį, kodėl * * 
jis taip greitai iš tenai su
grįžo? Jeigu jam taip pa
tinka rusiškas raugas 
kodėl jis tenai nepasiliko?

—Ne. Maike, šito sekre
to tai aš nesužinojau. Žinai, 
kad šitos tajemnyčios Bim
ba nepasako nei savo vais- 
km’. Aš susitikau vieną jo 
Žalnierių saliune. tai ir iis 
nesi pranta, kode! Bimba 
neperėjo nabuti Stalino ro
juje kiek ilgiau. Tokia ilga 
ir b ra r« o-i kelionė, jis sako, 
tai reikėjo paimti jau ilgą 
vikeišiną, kad dūšia prisiso
tintų sovietiška laime iki 
ausų. Ir kai aš su tuo bul- 
š’vm išsikalbčiau nlačiau. 
fai pasirodė, kad iis nela
bai neri tikėti ka “laisvė” 

apie Bimbos kelione i 
Tiet”va. Jis rokuoia. kad 
P’’rr.Ka b»'vn po j ietuvoj, ale 
Kalifomiioi. kur, sako. ko- 
muntętn lyderiai turi dvarą 
nusipirkę ir žiemos laik’’ 
važiuoja tenai orančių val
gyt.

—Tokių gandu yra, tėve, 
bet kiek tame tiesos, davi
niu nėra. Man rodos, kad 
“orančių ^dvaras” nelabai 
^dorinamas su bolševiku 
“mokslu.” Juk tokią pra
banga jie smarkia savo pra
kalbose ir laikraščiuose. Jie 
laiko save skurdžių drau
gais.

—Maike, nors tu moky
tas. ale durnas. Juk CIO u- 
nijų vadai irgi dedasi skur

džių darbininkų prieteliais. 
o pažiūrėk, kaip gyvena. 
Hoteliuose miega, geria ge
riausi snapsą, valgo gar
džiausius steikus ir ruko 
kvepiančius cigarus. Bago-1 visada 
tyrius jie nakina, o patys 

milionie-

tai,” tai Dardanelai ir aiš
kiau neaprėžtos vietos tarp 
Graikijos ir Egypto.

Dabar daugiausiai kalba
ma apie “Viduriniuosius 
Rytus” užtat, kad ten eina 
didžiųjų galybių susikirti
mas. Jau senojoj Lietuvoj 
buvo žinomas posakis: “po
nai pešasi, o mužikams kūč
ios dulka.” Taip yra ir da
bar. Didžiosios valstybės 
ginčijasi dėl “Įtakų sferų,” 
dėl aliejaus šaltinių, dėl 
strateginių pozicijų ir dėl 
cro bazių, o mažosioms val
stybėms dėl tų ginčų “kud- 
los dulka.” Šiuo metu rusai 
dulkina Irano “kudlas.” Ry
toj jie dulkins Turkijos ku-i 
dlas ir t.t. 1

“Vidurinieji Rytai” yra 
dalis “arabų pasaulio.” Bet 
Viduriniuose Rytuose yra ir 
nearabiškų kraštų. Iranas. 
Afganistanas ir Turkija nė
ra arabų kraštai, nors jie y- 
ra mohametoniški ir tikybos 
žvilgsniu vieni kitiems arti
mi. Iranas ir Afganistanas 

buvo nepriklausomi 
ir užėmė skirtingą vietą Vi-

žibalo šaltiniai. Dar 1945 
metais Irako kurdai darė 
sukilimą ii- juos teko mal
šinti. Dabar, su rusu pinigi
ne pagelba ir su rusų teikia
mais ginklais, kurdai ir vėl 
pradeda nerimti. Rusai da
bar veda propagandą prieš 
arabų “reakcionierius”, ru
sai remia žydų sionizmą Pa
lestinoj, ko jie anksčiau nie
kada nedarė. Rusų agitato-

vas pavyzdys, kaip rusai 
plečia savo įtaką. Iš Irano, 
per kurdų gyvenamas sritis, 
rusai taiko į arabiškų kraš-Į 
tų širdį — Iraką. Rusai vi-' 
sai rimtai reikalauja sau 
Tripolitanijos, Egypto kai
myninio krašto. Rusai gra
sina Turkijai. Rusai remia 
žydų sionizmą. Visa tai at
neša į arabų kraštus šalto 
Sibiro šiurpą ir arabų šalys 
palengva pradeda stipriau 
jungtis, užmiršta senus gin
čus su turkais ir anglais ir
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tyrinėtojai. Neturėdami maisto, jie per 
veno samanom nuo meldžiu.

rių veikla jaučiama visuose' labai atsargiai pradeda kal- 
Viduriniuose Rytuose ir a-įbėti apie vieningą išstojimą 
rabų kraštų vadovai prade- prieš įasiškos meškos apeti- 
da nerimti. I tus. Ab.

Californijos kalnuose buvo užsnigti du augmenijos 
inSt/iioi Katiii'orlami muisto iip l)PV 11 dienu gy-

Laiškas iš Lietuvos
‘Žmonės pas mus neserga, bet sveiki miršta 

diena iš dienos”

“Keleivio” skaitytojas R. 
J. iš Bristol, Conn. prisiun
tė mums laišką iš Lietuvos, 
kuris pasakojo šiurpius da
lykus apie padėtį Lietuvo- 

rašytas motinos 
Dzūkijos. Laiš-

je. Laiškas 
ir sesers iš 
ke rašo:

gyvena kaip regii milionie-i duriniųjų Rytų politikoj 
riai. Kai išveda darbininkus j Turki ja "kadaise buvo svar- 

- ant straikų, tai darbininkai. blausia Viduriniųjų Rytų
sūneli ir miela

rėdės
bosams pėdė

negauna bet unijų 
eina džius di

valstybė, ii valdė daugelį a- 
rabu kraštų. Po pirmo pa 
raulinio karo arabai pasisem. Ir ne bet kokia pėdė, 

k. kaip jis ale tikrai kapitalistiška. Aš, liuosavo iš turkų valdžios ir 
rti. Net Lie- girdėjau, kad maineriu bo-iant Turkų Imperijos griuvę-__ J-T*_  ~~~ T AAA •_ __ -r__ - Ji ' vsas Levis ima -S20.000 ant 

metų algos ir prie to da gau
na apmokėt visus ekspen- 
sus už lietelius ir pulmanus.
O iš kur tie pinigai, Mai
ke? Ogi iš daibininkų kiše
nių. Darbininko pilvas pri-1 kų" valdžioje, 
džiuvęs prie nugaros, o uni
jos vadas ves paeina persi
ėdęs. Aš, Maike, gerai šitą 
žinau, ba kai buvau grino- 
rius, tai dirbau mainose ir 
prigulėjau prie unijos: ale

siu susikūrė daug arabiškų 
valstybių. Sirija. Lebano- 
nas, Irakas, Transiordanija. 
Palestina, Saudi-Arabija ir 
dar kelios mažesnės arabų 
šalys visos vra buvusios tur

kai pamačiau, kad nėra pa
narnėčiau ir da

bar jokiu duoklių nemoku.
—Bet tėvas nukrypai nuo 

temos. Pradėjai apie komu

Tarp dvejų pasaulinių 
karų, 1918-1939 metų laiko
tarpyje, buvo protarpiu, ka
da santykiai tarp turkų ir 
arabų kraštų buvo blogi. 
Senų laikų prisiminimai ir 
ginčai dėl sienų buvo nesu
tikimų priežastis. Dabar, 
kada į Viduriniuosius Rytus 
pradėjo briautis rusiška 
meška, arabų šalys jieško 
susiartinimo su Turki a. 
Bet to susiartinimo jos jieš
ko lyg pasislėpusios, viešai 
nesigirdamos. Priežastis v- 
ra ta, kad visos Viduriniųjų 
Rytų šalys yra silpnos, eko
nominiai atsilikusios ir
vo socialine tvarka toli gra
žu ne pažangios. Būdamos 
silpnos, jos bijo “užrūstinti” 
Rusiją, o todėl ir savo poli
tikoj yra atsargios.

nistus. o užbaigiai maime 
unija.

—Jes. Maike. biskį i:va
žiavom i šoną. Mat, taip iš 
ėjo iš kalbos, kad reikėjo 
padaryt palyginimą. Iš to 
pamatėm, kad darbininkus 
mulkina visi. Mulkina ko
munistai. mulkina ir unijos 
vadai. Žada vis geresnį gy
venimą. o tuo tarpu rūpina
si tiktai avie savo pilvą. Kai 
iu klausai, tai skamba ge
rai : sustreikuosim. gausim 
daugiau pėdės ir mažiau 
dirbsim. Teisybė, pėdės kar
tais gauna daugiau. Ale kas 
iš to. kad ant rytojaus vis
kas pabrangsta. Atsimenu, 
atvažiavęs iš seno krajaus 
aš dirbau už $8 ant savai
tės. Ale ir pragyvenimas bu
vo pigus. Burdas kaštuoda
vo tik SI ant savaitės. Sva
ras porčiapso buvo tik 8 
centai. Jeigu saliune žmo
gus praspendidavai dešim
tuką, tai gaudavai didelį 
stiklą snapso, skunerį alaus 
ir saliunininkas pastatydavo 
hliuda silkių užsikast. Vie
nu žodžiu, už 8 dolerius ta
da žmogus gaudavai dau
giau. n°gu dabar už 40 do
leriu. Na. tai pasakyk, Mai
ke, kiek buvo pažitko iš tų 
streiku?

—Tėvas klaidingai su-'rQ , 
pranti gyvenimą. Gyvenimas bų rupesniuose,

Šias dienas Egypto sosti
nėj Kaire posėdžiavo “Ara
bų Sąjungos’’ atstovai. Ara
bų Sąjunga jungia visas a- 
rabų šalis, išskyrus nvo 
Francuzijos priklausomus 
Šiaurės Afrikos kraštus 
kaip Moroko, Tunisą ir Al
žyrą. Seniau didžiausias A- 
rabų Sąjungos galvosūkis 
buvo Palestinos klausimas, 
kaip apginti Palestinos ara- 
biškuma nuo žydų sionizmo 
pasikėsinimo

nėra piknikas, bet amžina 
kova. Ir kol žmonės pasau- 
iv o-vvens, ta kova nepasi
baigs.

—Jei<m tain. Maike. tai

Brangus 
martele:

Labai ačiū už jūsų laiš
kutį ir už širdingus linkėji
mus. Ačiū, ačiū, mvlimi •»
mano vaikeliai, kad neuž- 
mirštat manęs senos. Var
gai ir nelaimės dar labiau 

’ išvagojo mano raukšlėtą 
veidą. Sveikata mano ta pa
ti beveik, kaip ir anksčiau: 
nei mirties, nei sveikatos 

I nėra. Neužmiršk, sūneli, 
musų ir toliau rašyk mums 
laiškus, vis didesnis širdies 
nusiraminimas. Šiuo laišku, 
mieli vaikeliai, nieko neno
rime nuo jūsų, vien tik laiš
kų. Nes jūsų siunčiamos do
vanos pas mus yra pigios 
šiuo lakiu. Doleris yra pi
gus, keli rubliai. O už rub
lius mažai ka perki, vien 
tik už červoncus.

Dabar, mielas 
liuk, sveikinam 
žmonele, linkim jums 
katos ir nuo pono Dievulio 
palaimos. Nes be jo palai
mos yra gyvenimas šiaurus. 
Taigi, brangus broliuk, tt’- 

sa- stojom pono Dievulio palai
mos ir nugręžė iis savo vei
dą nuo musų šalies, ar bep
lauksime io pasigailėiimo. 
kurio šaukiasi žmonra? Ar 
nušluostys ašaras nuo naš
laičių ir našlių motinų vei- 

idų? Ašaros graužia akis, 
kraujas dažo įvairias vietas, 
kelius, gatves, namus. Bet 
ką padalysimi, gal jau taip 
lemta nuo pono Dievulio, 
kuris siuntė mum? savo kan
čias ir sunkų krvžių davė 
nešti. Nešam, kiek galim ir 
kiek jėgos turim.

O dabar, mielas broliuk, 
parašysiu kas liečia riusu 
šeimvnėlę. Mamut5 senoli 
.dar kiek laikos’. Aš nelai

musu bro- 
mes jus su 

i -

padaryti iš. . ,.. .
Palestinos žvdų kraštą. Ki- mirara esu na-U antri 
tas nuolatinis arabų kraštu!metai’ turim dvi duRrri?s, 
galvosūkis buvo santykiai; ?Nvenam P?£5 fcr~b' k,tam 
su Anglija, arba klausimas, inamo £ale- Mamytė irgi su 
kaip daugiau savarankumo mumis kaitų gyvena. nade- 

' S'- 
rms

kitose kraštuose. Bet ’da- irgi gyvena kartu mes vi- 
bar ir Palestina ir santvkiai sos ir mamutė. Pragvv»nam 
su Anglija nusistūmė į ant- iš to, ką uždirbam penkiais

naip uaiuiau savaran.Kumo
iškovoti iš anglų “globos” da mums vai gelį vargti. 
Egypte. Transjordanijoj ir šuo A. su trimis dukrelei

na toli nuo jos. Jis gyvena 
labai gerai, kur duona kve
pia medumi, o sriuba — ža
liu vynu. Mes visi ir visos 
gyvename gerai, musų gy
venimas panašus į diedo 
Račkio, jeigu prisimeni. Tai 
ir musų panašus gyvenimas. 
O sesuo M. tai dar geriau 
ir už mus gyvena, nes ii iš
važiavo į KULTŪRINGĄ 
valstybę uždarbiaut, 
penki metai kaip su vyru 
dviem vaikučiais Rusijoj, 
šiaurės ašigalyje žuvis gau
do. Ten, sako, labai gerai 
gyventi ir uždarbiauti.

Taigi, mielas broli, buk 
toks gerutis, prašau jusu ir 
žmonelės, neužmiršk tų, ku
rie neša sunkų žalio medžio 
kryžių ir jau neturi jėgos jo 
pakelti. Prisiunčiam jų ant
rašą. Žinoma, jeigu galit. 
Bet manau, kad vis kiek 
nors galėsite. Prašau taip 
pat ir kitų giminaičių ir ge
rus i rd žiu žmonių paaukoti 
dėl jų, ką gali. Gal jums 
bus dar lengviau jiems pa
dėti. Kaip žuvei sausroje 
reikalingas vanduo, taip 
jiems parama. Ir mes 
giamės, kiek galim, 
padėti, bet kad musų ir iš
galė silpna. Taigi, neužmirš
kit, brangus lietuviai bro
liai, ir tų, kurie yra toli at
skirti nuo musų visų. Mes, 
palyginus su jų gyvenimu, 
gyvename amerikoniškai.

Mums šiuo momentu nie
ke netrūksta, viso esame 
pilni, kaip tas diedas Rač
kį s skerdžius. Didžiausia 
laimė, kad dieną pralei
džiame ir rytojaus sulau
ki; me dar gyvi ir sveiki. O- 
ras pas mus, broliuk, drėg
nas, dabar žiema, bet snie
ge mažai. Orai nekokie, bet 
žmonės ras mus neserga, 
bet sveiki miršta diena iš 
dienos. Mano vyras ir taip 
pat mirė. Gyvenamuose na
muose langų stiklu mažiau, 
negu geležinių grotų. Maža
kraujystė užpuolė tūkstan
čius žmonių, baltai nudažė 
plaukus.

Sudie, brangus broli, ne
užmiršk musu lankyti laiš
kais. Ir neužmiršk, ko aš 
jūsų prašiau. Antrašą įde
du. Sudie, lauksim atsaky
mo.

Sesuo Nelaimingoji.

kau
ir

vietą. Į pirmą vietą ara- 
šių motų 

kovo mėnesio gale, iškilo 
“rusiškas pavoius.” Rusai 
veržiasi i Iraną ir viskas re- 
do, kad rusų anetitai nesi
tenkins Irano alieiumi. T?u-

man reikia eit šoblę galąst. sai uždavė arabams galvo-

pirštais. A. vyra* per antra 
kara dingo, nieko apie ‘į 
nežinom.

Brolis A. iseies ’ ž^rt-s. 
K. dirira ant ->
Sesuo J. irgi vra ištekėjusi, 
bet likimo atskirta kai’tu 
negyvena su vyru. Jis gyve-

Sibiro šiaurę, dėl to tremti- Ikišiol tai buvo užmirštas 
nio sesutė prašo pagelbos kraštas, niekas ten nenerė- 
iš Amerikos, nes palyginus jo gyventi ir ten nebuvo kas 
su nelaimingu tremtinių gy-f veikti. Bet Čili respublikos 
venimu, žmonės Lietuvoje, vadai senai darė pastangas 
baisiai skursdami, vis dar ištirti savo žemės gelmių 
gyvena “amerikoniškai”... i turtus ir ypatingai jie nore- 

‘ Draugas R. J. norėtu, I jo kur nors užtikti aliejaus, 
kad platus pasaulis išgirstų,« Tuo tikslu buvo rengiamos 
kas dedasi musų tėvynėj, jyamosi ekspedicijos ir į to- 
Lietuvoj, kurią okupavo sve- hnius, šaltuosius pietus. Pa
timi neprieteliai ir naikina: galiau atėjo žinia, kad sal- 
žmones. Gerai butų. kad ir į toj .
lietuviški Stalino garbinto- abeju

Ugnies Žemėj surastas 
Iš visko atrodo, kad 

tai yra rimtas radinys, o ne 
monas. Dabar visa Čili 
spauda rašo ilgiausius ap
rašymus Ugnies Žemės ir 
piešia puikią ateitį visam 
Čili ukiui. Esame tikrai ne
priklausomi, sako Čili va
dai ; mums nebereikės pri
klausyti dėl kuro nuo kitų 
kraštų, nebereikės mokėti 
užsieniams už brangu alie
jų...

Jei aliejus tikrai surastas, 
dėl ko, regis, abejonių nė
ra, tai visvien ims ilgą lai
ką, iki aliejaus kasyklos bus 
įrengtos. Dar painesnis 
klausimas bus su transpor-

kalvis. joše'ph'tu: .nes apleistoj Ugnies že- 
- - ■ mej susisiekimas yra labai

vargingas.
Čili parlamento socialis

tas atstovas, Efrain O jėda, 
jau įnešė įstatymo sumany
mą, kad visi aliejaus šalti
niai turi būti valstybės nuo
savybė ir valstybė pati turi 
aliejų kasti, o neduoti “kon
cesijas” svetimiems kapita
listams. Tik taip. sako tas 
atstovas, mes apsisaugosime 
nuo svetimųjų kapitalistų 
kišimosi į musų vidaus rei
kalus.

Dabar kalbama, kad Čili 
respublika bandys traukti į 
tolimuosius pietus naujus 
emigrantus iš Europos šiau
rės kraštu.

Sk.

jai pasiskaitytų, kas dedasi 
musų tėvų žemėje.

Įdomus 
Dalykai
“PELNO VARYKLIS

DDIC K IMU PCNI IAIIQ

UGNIES’

300Šiais metais suėjo 
metų,. kaip Amerikoje pra
dėjo veikti patentų ofisas. 
1646 metais kovo mėnesio 
6 d. vienas
Jenkes, kreipėsi į Massa 
chusetts bendrąjį teismą su' 
prašymu išduoti jam paten
tą ant jo išrastos “vandens 
mašinos tartokui.” Teismas 
išdavė iam patentą ir už
draudė bet kam per 14 me
tų naudotis tokia mašina be 

»ten- Jenkes leidimo. Nuo tada ir 
pradėjo veikti Amerikos pa
tentų ofisas. Tas .Joseph 
Jenkes buvo ateivis iš Ang
lijos, jis atsikėlė į Ameriką 
1642 metais ir apsigyveno 
Lynn miestely. Vėliau Jen
kes pagarsėjo ir kitais viso
kiais išradimais.

1836 metais Amerikos 
patentų ofise kilo gaisras ir 
visi senieji rekordai apie iš
radimus nuėjo durnais. Te-j 
ko pradėti naujus rekordus 
ir nuo tada pradėta paten
tams duoti numerius. Pir
mas numeris teko John 
Ruggles išradimui, kurs pa
gerino garo ir.žiną gelžke- 
liams. Nuo 1836 metu iki 
dabartinio laiko

nems

HESS IR RIBSiNTROP 
KALTINA RUSIJĄ

Red. Prierašas: Draugas 
R. J., prisiųsdamas tą laiš
ką mums paskelbti, sako, 
kad “diedas Račkis” buvo 
kaimo kerdžius, kai paseno, 
tai jį visas sodžius maitino. 
Skurdo senelis neišpasaky
tai.

Laiške idėtas 
lietuvio, ištremto

patentų ofisas yra išdavęs 
2,300.000 patentų įvairiau
siems išradimams. Dabarti
niu laiku kasmet išduoda
ma po 50,000 patentų. 
Daug išradimų dabar daro 
didelės laboratorijos ir 
stambių kompanijų visokie 
biurai. Bet nepriklausomi ar 
savarankiai išradėjai dar ir 
dabar išima 80 procentų 
patentų.

Gindami savo 
rem Bergo teisme 
vadai, R. Hess ir

Amerikos Ribbentrop patiekė teismui

kadi Niū
ri u nacių 

J. von

UGNIES 2EMEJE YRA 
ALIEJAUS

Čili respublikoje didelis 
džiaugsmas. Po ilgų metų 
tyrinėjimų ten surasta daug 
aliejaus tolimuose pietuose, 
Magallanes provincijoje, 
Terra dėl Fuego srityje.

Tena dėl Fuego, arba
antrašas Ugnies žemė vra toli pie- 

į tolimą tuose, labai šaltame krašte.

slaptą susiturima tarp Hit
lerio ir Stalino. Pagal ta su
sitarimą Stalinas : ritm e 
karui ir is anksto pvsidali'o 
su Hitleriu I enk ija ir Bal
tijos salis. Pagal pirmą su
sitarimą Lietuva buvo" pa
žadėta Vokietijai, bet tas 
susitarimas buvo pakeistas 
vėliau, kada‘Lenkija buvo 
užkariauta ir rusai atidavė 
vokiečiams dali Lenkijos 
mainais už Lietuvą.

Tas slaptas dokumentas 
yia labai svarbus. -Jis ati
dengia vieną iš nešvariau
siu Stąhno diktatūros biz
niu ir meta '‘uodą dėmę ant 
Rusijos^ politikos 1939' ne- 
tajs. I z karą k’giai kalti y- 
ra Hitleris ir Stalinas. Abu 
jie buvo lygus plėšikai ir 
abu yra lygiai atsakom ingi 
yz piHjiotn milionų Lmoni’i 
kraują. ' ' *

b 4 1
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UNRRA Vedėja* j Argentina Atsisako
Del nesveikatos pasitrau- Argentina atsisakė prisi- 

kė UNRRA vedėjas, buvęs dėti prie UNRRA. Ji sako, 
New Yorko gubernatorius kad visas Argentinos maiš
iu Lehman. Į jo vietą pa- to perteklius yra pažadėtas 
skirtas naujas vedėjas, F. parduoti ar atiduoti jvai- 
La Guardia, buvęs New rioms šalims, o todėl Argen- 
Yorko miesto majoras. Nau- tina sakosi nebegalinti de
jas vedėjas jau eina savo tis prie UNRRA maitinti 

badaujančius.pareigas.
Mažiau Duonos Vokiečiam* Grenlandijoj ,

Iš Berlyno praneša, kad „ Didžiausia pasaulio sala. 
ir amerikiečiu okupuoto) Grenlandija vėl pereina j 
zonoj Vokietijoj "vventojaf DanlJOS Danai ten
gaus mažiau maisto. Dabar ?įuncla. karo laivą ir
vokiečiai gaus dienai tiktai Į*Urs1 JUVR - ,ę‘ Fel kal?
1,275 kalorijas maisto. An- Grenlandijoj buvo amen- 
ksčiau gaudavo 1,550 kalo- kiec1^ 010 ir Jun* baze*

SUGAUTI SU GROBIU

‘i

Chieagos policija "sugavo Larry Bradi (dešinėj) ir 
Franką Cunningham, kuriedu bėgo pagrobę 8375.000 
iš Reynolds International Pen Co. Vienas plėšikas turi 
užsidengęs veidą, bet kitas nesisarmatija savo snuki 
parodyt.

“Denatūruotas Ato
mas” Jau Surastas

ČIGONĖS “MASAŽAS” 
KAINAVO JAM $250 AR JŪSŲ FLAUKAI ŽYLA?

rijų. Normaliai žmogui 
kia apie 3,000 kalorijų.

rei- Kanados Šnipai
Kanados teismas nutarė 

uždaryti Į kalėjimą vienin
teli komunistą Kanados par-Francija Nacionalizuoja

Francijos parlamentas iamėnie,“ Frad'Roše'." aS: 
balsų prieš —~512 balsų prieš 64 nutarė 

nacionalizuoti visas elekt
ros stotis ir gazo išdirbystę. 
Perėmimas i visuomenės 
rankas itin svarbus bus 
elektros gamybos srityje.

ciau apkaltintas šnipinėji
me atstovas buvo paleistas 
iš kalėjimo už 10,000 dole
rių užstatą. Dabar jis sėdės 
kalėjime iki teismo.

Visokios Naujienos

Iš Washingtono praneša, 
kad Amerikos mokslininkai 
jau surado būdą, kaip pa
kinkyti atominę energiją 
taikiam darbui. Tuo tikslu 
surastas būdas plutoniumo 
atomus “denatūruoti,” juos 
galima bus naudoti, kaipo 

: jėgos šaltinį, bet iš jų nebus 
galima dirbti bombų, nes 
sprogimas nebebus toks stip
rus.

Šitą žinią pranešė Vals
tybės sekretoriaus padėję 
jas, Dean Acheson. senato 
pakomisijai atominei ener
gijai kontroliuoti. Žinia tuo 
svarbi, kad dabar moksli
ninkai galės tęsti įvairius 
tyrinėjimus su atominės e- 
nergijos išnaudojimu ir bus 
mažiau pavojus, kad to ty
rinėjimo paslaptis pateks 
negeras rankas ir bus pa
naudota žmonių žudymui.

Ar jie dryžuoti, ųųblukę, nususę, 
tuojau šitas

t synies pjtsanujv. vaitodamas musų 
naują, sanitarinį gaivintoją, kuris 

žvilgančią jaunystę, plaukai 
, , • i liks natūralus ir gražus. Musų gai-
hamo miestelio gyventojas Vintojas vra r.epavaduojamas Juo

diems, Vidutiniai šviesiems, Tam
siems ir Geltoniems plaukams. Pri- 
siųsk $1.00 ŠIANDIEN, o gausi ši
to saugaus, greitai veikiančio vaisto. 

MARVO ENTERPRISE, < 16) 
114 Grand St., Brooklyn, N. Y.

šitas atsitikimas turėjo 
vietą šiomis dienomis neto- naują 
Ii Bostono. Apysenis Ded-'J.“08

Uždara Korėja
Amerikos orlaivis skrido

Reuther Laimėjo 
Automobilių 

Unijoj

Kaip Rusija Apgavo 
Franeuzus

BALTIJOS VALSTYBES— 
ROJUS RAUDONAR

MIEČIAMS

Ir Kinijoj Šnipinei’*
Šanchajuje amerikiečiai į rusų okupuotą Korėją su 

suėmė vieną rusą, kurs svarbiu pranešimu rusų oku
“slankiojo apie orlaivi.” į pacinės kariuomenės virši- City, N. J. ėjo ginčai 
Pas tą rusą rasta slaptų in-, ninkui. Bet rusai neleido vadovavimo unijai. Ren 
formacijų apie Amerikos tam orlaiviui nusileisti Hei- kant unijos pirmininką lai- 
aviacijos įrengimus Kini jo aerodrome. Kokiais su- mėjo Walter Reuther. Jis 
ioj. Ar tas rusas “baltas” ar Į metimais rusai uždarė šiau- buvo išrinktas 4,445 balsais, 
“raudonas” dar nežinia, bet, rinę Korėją, amerikiečiams; prieš 4,320 balsų už R. J. 
~ v-.-----,Į nežinoma.jis neabejojamai šnipas.

išėjo pasivaikščioti ir susiti
ko automobilį, kuriuo va
žiavo čigonai. Vežimas su
stojo ties juo ir čigonė pa
klausė: “Kaip iš čia nuva
žiuoti į katalikų bažnyčią?” 
Užsimezgė kiek ilgesnis pa
sikalbėjimas.

‘Jeigu bučiau sveikas, aš 
galėčiau jums parodyt ke
lią,” sako Dedhamo pilietis.

bet dabar negaliu, nes man 
skauda strėnos, vos paei
nu.”

Čigonė pakvietė ji savo 
automobiliun. Sako, aš tu
riu genį vaistų nuo strėnų 
skaudėjimo. Ir pasisiūlė pa
trinti jam nugarą tais “vais
tais.” Žmogus sutiko pasiū
lymą priimti, ir čigonė ge 
rai jį išmasažavo.

Parėjęs namo šitas vyras 
apsižiūrėjo, kad jo pinigų 
jau nebėra. Bemasažuoda- 
ma jam nugarą, čigonė pa
vogė jo piniginę su $250.

Savaitė prieš tai, Salemo 
miestely panašiu budu bu
vo apvogtas kitas vyras, 
taip pat sustabdė gatvėj či- ky’

CARI’ENTERIS JIEŠKO DARBO

Statau naujus trobesius ir senus 
pertaisau už prieinamą kainą. Dirbu 
daugiausia farmeriams. (14)

VACLAS JONIKĄ,
413 E. 17th Avė., Wildwood. N. J.

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

Ankso Altoriukas. maldų knygelė. 
Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido 
viršeliais .................................... $1.75

Vainikėlis, maža ma’dų knygelė, 
mišios su paveikslais, drūtais apda
rais ............................................ 65c.

Pekla, kur ji yra ir kam reika’in- 
ga, su kankinimo įrankiais .... 30c.

Kaktas į Gyvenimą, atsidaryk du
ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
vo laimės gyvenimo turtus, arba 
meilško apsivedimo gyvenimas $1.00

Nebijok Mirti, knyga su paveiks
lais .................... . ......................... 60c.

Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų 
i knyga .......................................... $1.50

Duktė Marių, graži apysaka 25c.
Lengvas būdas išme’ A anglų kal

bos be kito pagalbos .............. 35c.
Neužmokamas žiedas, graži apy- 

Ji į saka .............................................. 25c.
Gudrus Piemenukas, vargo apsa-
mai .......................................... 25c.
Erodas Boba ir velniškas tiltas

.............................. 35c.
Kaip Duktė gyveno pustynėj 25c. 
Sapnų Knyga su paveikslais, ap

daryta ........................................ $1.35
Stebuklingas Zerkolas. graži apy-

New York (LAIC)—Vien 
.. tik pašalpoms ir pensijoms

Rusija pažadėjo parduoti! raudonosios armijos ka 
riams Estijoje, kaip prane
ša “Izviestija” nr. 48, buvo

franeuzams 500,000 tonu
Automobilių daibininkų kviečių ir 100.000 tonų mie-

unijos konvencijoj Atlantic; I žiu. Rusai sutarė javu 
<el duoti už amerikonišku

1945 metais išmokėta 23 mi- gon automobilis ir klausė 
kelio “į katalikų bažnyčią. 
Pagaliau įkalbėjo jam ma
sažą
šeniaus pinigus.

par-
uz amenKomskus do

lerius. Bet tušai pridėjo vie
ną sąlygą: "Jei bus laivų 
javus nugabenti.”

Reikalas tas. kad nei ru
sai nei franeuzai neturi lai
vų javus nugabenti iš Rusi
jos į Francija. O be laivų miečių seimų 
javų nenugabensi. i po sodybą su

licnai iš visasąjunginio biu
džeto ir vienas milionas iš 
vietinio. Raudonosios armi
jos kariams ir karininkams 
Estijoje pavesta 46,027 hek
tarai (daugiau kaip 110,000 
akrų žemės. 3,331 raudonar- 

gavo Estijoje 
visu ūkio in-

ir “išmasažavo” iš ki-
saka ................................   25c.

Grigorius. gražus skaitymai 3Oc. 
Užkeiktos 3 karalaitės —. 25c. 
Keliauninkai į Palestiną .... 30c. 
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir

Vyrų Užlaikyto ja, apie 450 visokių 
reeceptų, kaip fteriau jiems tikt $1.00 

Salemonas, laimių knygutė 15c. 
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno

...................................... 20c.
Burykla ir Burtininkas .... 35c. 
Karvės ir nauda iš jų, geresnių 

sūrių padarymas, su paveikslais 25c. 
Istorija seno ir naujo testamentų,

su paveikslais............................... 35c.
Nedoras Žydas, jaunų merginų

kupėius ...........   50c.
Ponsko Piloto galas ............... 10c.
120 Dainų Kinkinys .............. 75c.
Savizrolas, juokingi skaitymai 50c. 
Girtuoklio Gyvenimas .......... 35c.i*: iLo.^ C.Ar\BntirnvjTs, iv.s mv.? • • . .
Gromatos į l.ietnvą. su dainelėm,

15 skirtingų pasveikinimt), tuzinas 
40c., 3 tuzinai už $1.

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ 
Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
Nuo cukrinės ligos .................. 80c.
Vidurių valytojas ...................... 6Oc.

t Nuo veneriškų ligų .............. $1.20
Skausmingų mėnesinių reguliatorius

...................................... 60c.
Nuo dusulio, kosulio ir mainų

asthmos ................................. 60c.
Nuo vandenligės ...................... 60c.
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay

fever ......................................... 85c.
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c. 
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
Trajankos, stambios .............. 60c.
Kamparas, pakelis .....................  35c.
Plaukų augintojas — saugoja juos

nuo pražilinto ...................... 60c.
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c. 
Nesišlapink miegodamas .......... 60c.

NEPAKELIAMOS DAR
BO SĄLYGOS RUSIJOJ

I Thomas.
Prieš W. Reuther vedė 

karštą agitaciją ne tiktai Ii. 
Thomas šalininkai, bet ir 
komunistai, kurie'sakė, Reu
ther esąs “trockistas.” Tuo 
žodžiu komunistai pravar- 
džioja visus tuos, kurie ne
siduoda jiems vedžioti save 
už nosies, o W. Reuther tik
rai nebuvo ir nebus komu
nistų pastumdėlis.

Vėtryčios "Nuomonė”
Vatikanas leidžia Romo- (vieną dieną veidmainiškai 

je savo dienraštį, vadinamą giria Staliną, kaip “krikš- 
“L’Osservatore Romano,”. čionišką,’’ o kitą dieną l a
kas lietuviškai reiškia “Ro-šo apie nukryžiavotus kuni- 
mos Stebėtojas.” Tas laik-1 gus?
rastis reiškia popiežiui “ar-Į 
timas pažiūras” iv yra labai 
atsargiai vedamas. Tai tik
ra gumelestikos gazieta.
Štai vienas pavyzdvs.

Stalinas prieš J. T. Orga
nizacijos posėdį pasakė, 
kad jis deda daug vilčių į vome
d'ia^SteHnItUkįlWioa?rT Sibiro "'ižuose iš po prie- siekti kolektyvinės sutarties'
pie^taikos re kalama £ unija

ątoiinoo “pasisakė už rYs' net mazus kūdikius tu-!atsKnas Kompanijas, unija

Pasipiktinęs.
4

džiu, Stalinas 
taika.”

“L’Osservatcre Romano” 
į šituos veidmainiškus Sta
lino žodžius atsiliepia to
kiais veidmainiškais sam
protavimais:

New Yrok (LAIC) — So
vietų spaudoje kaskart dau-

avų franeuzams, ji tuoj su-, lių n paukščių. Masiny-trak-j nepakenčįamu darbo sa- 
iko duoti franeuzams laivų, tonų stotys raudonarmiečių ]ygy fvairiofe Rįsijos vi;.

tose. Taip “Izviestija”

Kaip tik Amerika sužino- ventoriumi. Jiems buvo ati 
jo, kad rusai siūlo parduoti duota • karvių, arklių, kiau- 
jav
tiko _________________
ir pasiuntė tris laivus i Ode-j ūkiams padeda išarti, apsė- 
są, pietų Rusijoj, kad jie "•
paimtų dali pažadėtų kvie-| 
čių. Laivai atplaukė į Ode-

Perėmęs vadovavimą u 
nijai W. Reuther sakė, au
tomobilių darbininkai tu
rės plėstis ir įtraukti į savo 

New York (LAIC)—Ga- eiles žemės ūkio mašinų 
žinių, kad Įvairiuose! darbininkus, unija turės

Lietuvės Dirba Sibi
ro Miškuose

ge-nncios. Tai vis bolševikų iš-Į s*eks Įvesti savo eilėse 
deportuotos lietuvės. Jos tu- resnę discipliną, kad jokie 
ri piauti medžius. Joms mo- “laukiniai' streikai negalė- 
kamas labai skurdus atlygi- tų kilti dirbtuvėse ir. paga
nomas, taip kad jos vos te- ^au-_ unija turės suorgani- 
gali skurdžiai pramisti, gi ztioti automobilių pramonės 
nusipirkti drabužių neįsten- Cbaltakalnierius arba viso-i 

“Kuomet pasaulyje yra tokių gia, o iš Lietuvos atvežtieji kius piisų tarnautojus ir!s, 
žmonių, kurie sako, kad po baigia plyšti. Suprantama.!tec^nis^us darbininkus, 
praėjusio karo pelenais ruse- kad žiemos metu jos kenčia; -
na nauja ugnis, vienas, kuris, neišpasakytą salti.
yra didelės politinės galybės! Sovietai iš Švedijos, Bel- 
galva. tvirtina, kad tik taikos gijos, Francijos ir kitų silp- 
ugnelę reikia kurstyti. Tai yral nučių kraštų, kaip Įmanv- 
krikščioniška.”

LIETUVOJ METRIKAI 
BUSIĄ DVIEM 

KALBOM
darni stengiasi išgauti bal- 
tiečius. Kodėl gi jie negra- 

Vadinasi, Vatikano žmo- žiną desėtkus tūkstančių iš-Į 
deportuotų i Aziją? Komunos surado, kad Stalino 

veidmainiavimas yra “krik
ščioniškas.” Tas pats laik
raštis bara tuos, kurie neti
ki į Stalino žodžius. Jis sa
ko, kad esą “nekrikščioniš
ka” netikėti Stalino me
lams. Išeitu, kad popiežiaus 
laikraštis Stalinui “tiki.”

Praėjo vo? keturios die
nos. Tas pats “L’Osservato- 
re Romano” praneša, kad 
io gautomis tikromis žinio
mis bolševikai Lietuvoje nu- 
krvžiavojo 1941 metais tris 
katalikų kunigus, daug jų 
sušaudė ir ištrėmė iš Lietu 
ves. Laikraštis sako, kad jo 
paduodamos žinios yra tei
singos ir Lietuvos dvasiškiai 
turėjo progos persitikrinti, 
kad tai yra tiesa. Nukryžia- 
veti kunigai buvo F. Dab- 
rib. V. Balsys ir F. Petriką.;

Ką dabar reikia manyti J 
apie Staliną? Ar jis yra' 
“krikščioniškas” jei veid-i mė 
mainiškai “pasisakė už tai-' 
ka” rrieš Jungtinių Tautų' 
Org-jos posėdį ir kartu da
vė savo atstovui

nistų laikraščiai savo laiku 
rašė. esą, tie žmonės buvo 
evakuoti saugant juos nuo 
nacių nelaisvės. Naciams 
žlugus, atrodo, kad tie žmo
nės jau senai turėtų būt grą
žinti į savo vietas.

Kaip matome, tie žmonės 
vis tebedirba vergų darbus: 
gyvena pusbadžiu, kenčia 
Sibiro speigų šaltį, neišski
riant moterų su mažame
čiais vaikais. Tuo pačiu me
tu, Sovietų prokurorai, kur 
gali ypatingai propagandi
niuose teismuose), sako 
sieksnines kalbas apie nacių 
nusikaltimus prieš žmoniją 
ir humanizmą!

Ncw York (LAIC)—Ru
sijos liaudies komisariatas 
paragino visas Sovietu res
publikas (prie kuriu bolše 
vikai priskiria ir Lietuvą) 
nuo š. m. gegužės 1 d. su
vienodinti vedvbu. gimimu

są, bet Kviečių jie 
Nei kviečių nei miežių O- 
desoje nėra. Amerikos lai
vai palaukė kiek ir išplaukė 
iš Odesos be kviečių... Tas 
viskas buvo praeitą savai
tę.

Francija badauja. Rusai 
pažadėjo badaujantiems pa
gelbėti. Parda\ė už dolerius 
kviečių ir miežių. Tik. sako. 
atsiųskite laivus. Laivai at
plaukė, o kviečių nėra. Kas 
čia per monas?

Tuo tarpu francuzų ko
munistai šaukia visa gerk
le, kad Rusija vra “geriau 
sias draugas/’ rusai duoda 
duones, o Amerika nieko 

i neduoda. Propaganda eina. 
o kviečiu kaip nėra, taip 
nėra. Del propagandos 
franeuzai gali kreiptis i ru
sus, bet dėl duonos jiems 
visvien reikės kreiptis į A- 
merika.

ti laukus ir nuimti derlių. 
Valsčiuose žmonės varomi 
dirbti raudonarmiečių u- 
kįuose= Vien Estijoje, kaip 
praneša tasai pats “Izviesti- 
ja.” valstiečiai atidirbo 21,- 
000 dienų raudonarmiečiam

vie 
Nr.

22, praneša, kad Limansk. 
Kiylcvsk, Jasensk motorų 
ir traktorių stočių dirbtuvės 
nėra apsaugotos nuo skers
vėjų ir darbininkai privers
ti dirbti užsimovę pirštines

pavestuose ūkiuose. Valstie- Hogosk i>‘ Pročnookonsk į-i ____nurninirkui (TOlSt.Aciai varomi raudonarmiečių 
kirsti ir vežti malkas; rau
donarmiečių šeimoms buvo 
suvežta 15,000 kubinių met
rų malkų (apie 530,000 ku
binių pėdų).

Kaip matvti iš sovietų 
laikraščio apžvalgos, dauge
lis ūkių pavedami su visais 
padargais, gyvuliais ir pau
kščiais raudonarmiečių šei- 

I moms. gi jų kaimynai varo
mi baudžiavos darbams 
dirbti.

Kyla klausimas, kur gi 
dingo ten anksčiau buvę j
3.331 estiškos šeimos'

DR. V. KUDIRKOS SE
SUO DAR GYVA

registracijų ra

TRYS LIETUVIAI 
VALTYJE

SUIMTA MOTERIS 
PASIKORĖ

Fairfieldo miestely. Mai
ne’© valstijoj, policija suė- 

51 metų amžiaus našlę. 
Daisy Cyr, kaltindama ją 
suklastavus čekio paraša ir 
neteisėtai

ir mirties
žymėjimas. .Ateity pažvmj- 
jimai bus spausdinami 
dviem kalbom: rusu ir vie
tine. Pažvmėjimu blankas 
reikės pirktis valstybės įs
taigose. Jie bus spausdina
mi ant žyminio mokesčio 
popierio.

Pakeitimai daromi ir mo
terystės aktuose. Dabar ne
bebus galima iš karto suda
lyti moterystės aktą, bet 
nirma reikės nuvykti nusta
tyta diena ir valandą jung
tinėms užregistruoti. Regis
tracija atliekama vykdomo
je komiteto, visuomenės or
ganizacijų ar kolchozų at
stovų akyvaizdoje

pasisavinus $10. 
įsakymą Uždaryta policijos dabok- 

sabotažuoti Jungtiniu Tau- lėn ii pasidarė iš savo koli
tu Organizacija? Ir kaip nių kilpą ir pasikorė. Tai

monese darbininkai gaištą 
daug laiko, kad gauti pačius 
reikalingiausius dalykus 
Vietomis net trūksta pa
prasčiausių raktų šriubams 
atsukti.

PAJ1EŠK0JIMAI
Aš, Juzė Alčauskaitė, pajieškau sa

vo tetos, Onos Alčauskaitės, ištekė
jusios už Jurkos ar Buroko, neatsi
menu tikrai. Jeigu ji butų jau mi
rus, tai gal atsilieptų jos duktė Iza- .
bele. Ji yra kilusi iš Kauno guber- Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c. 
nijos, Mosėdo parapijos, Žebrokų į Nuo surūgusio pilvo (heart burnl
kaimo. Mano pavardė po vyro: Juzė | __ ................ _.......... 85c.
Taukus. Adresas: j Tyra mostis. nuo bile kokio nie-

MRS. J. TAUKUS, Žulio, Rožės, Pailių, Poison Ivy, gy-
1834 Ottawa St., Regina, Sask., {do visokius skaudulius, apdegimus

Canada. ’JT ...................................... $2.25
__________________________________  i Pailių arbata arba mostis .... 85c.

M. ŽUKAITIS, (41)
Pajieškau brolio Vinco ir dėdės . 33."> Dean St.. SoenrerDort. N. Y. 

Kazio Serbentų. Jiedu kiię iš Ma- i
riampolės apskričio. Jie patys ar ži-i PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau 
nantieji apie juos malonės man pra- skelbiamų knygų prašome kreiptis j 
nešti jų adresus. (15) patį skelbėją. “Keleivio“ administ-

O. SERBENTĄ, racija jų nepardavinėja.
7136 S. Ricbmond, Chicago 29, III. 1 “Kel.“ Administracija.

New York (LAIC)—Atė
jo žinia, kad musų didžiojo 
rašytojo ir veikėjo Dr. Vin
co Kudirkos jauniausioji se
suo, Emilija Kudirkiatė-Lie- 
tuvninkienė. tebėra gyva ir 
karo audra nubloškė ją net 
į Centralinę Europą. 1944 
m. liepos 31 d. vokiečiai iš 
Vilkaviškio ją nuvarė į Vo
kietiją. Turėjo važiuoti u- 
kišku vežimu su visa šeima 
iš 13 žmonių. Vėlesni įvy
kiai taip išblaškė visą šei
mą. kad ii nežino, kur yra 
3 sūnus, 2 duktervs, 2 žen
tai ir jos vyras. Ji liko su 
savo dukterim Uršule ir 10 
metu anūke Nijole Lipčiu- 
te. Kadangi jos svetimų kal
bu nemoka ir. apskritai gy
vena sunkiose sąlygose, tai 
visos kenčia didelį vargą ir 
laukia parelbos. Joms pa
velka galima siusti per 
BALF.

Glasgow (LAIC)
eivių Draugo’’ pranešimu, 
trys Lietuvos studentai, per
nai vasarą išsiįrė nedideliu 
laiveliu į Angliją. Plaukė 
daug dienų, kol, pagaliau, 
dasiįrė Škotijos kiautų.

Du iš jų (Šilkaitis ir Ne- 
nartaa) studentai technikai, 
trečias — aktyvosios tarny
bos karininkas.

Londoniečiai su jais turė
jo progos nepersenai susi
pažinti Lietuvos pasiuntiny
bėj, kur iiems buvo suruoš
ta arbatėlė.

Drąsuoliai pasakojo savo 
pergyvenimus Šiaurės Ark 
tikę. kur jiems teko dide
lius plotus pereiti pėsčio
mis. vėliau pasileisti aud
ringa jura, protarpiais be 
maisto ir vandens.

Londoniškiai džiaugėsi 
sulaukę šių drąsiu partiza
ninę dvasią atsinešusiu vy
rų, tęsia toliaus

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAP1U.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt Yra tai ne knyga. b*>t 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.......................................................... $1.00

Kitos Dr. Vinco Kudir
kos seserys—Marijona Mar- 
rrdenė. Kotryna Akelienė ir 
Agnietė Grigaitienė yra mi

ius formalumus bei nauiasĮ Draugas.” kurie savo sim- rusios Lietuvoje. Ameriko- 
iškilmes, norima susituo-Į patingom asmenybėm oadi- ’e. Scranton, Pa., yra palai- 
kiančius paveikti rimčiau! dins Londono lietuvių kolo- todas brolis Motiejus Ku-

Matyt, Rusijoj turima 
daug vargo su vedybų ne
pastovumu ir. įvedant nau- “Išeiviųj KELEIVIS

636 Broadway, So. Boston. Mass.

atrodo tas laikraštis, kurs atsitiko pereitą savaitę. įžiūrėti į moterystę. . n,J8- dirka.
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Moterų Skyrius
ŠJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Dingo Moterų Kojines
Bus jau pusė metų, kaip'.nes šeimininkės visas išne- 

krautuvėse negalima gauti* žioja.
moteriškų kojiniu (pančia- lai yra tikra tiesa. To- 
kų). Kurgi jos dingo? Pir- kios namie sėdinčios mote - 
ma krautuvės buvo užvers-į rys turi pilnus stalčius at- 
tos visokių rūšių kojinėm.' sargų, kuomet kitos vaiks- 
Bet pasklidus gandui, kad čioja dejuodamos, kad netu- 
ju gali pritrukti, i kelias ri nei poros sveikų kojinių, 
dienas visos krautuvės ištuš- Būdama anądien mieste, 
tėjo. Valdžia paskelbė, kad ag tyčia tėmijau kokiom da- 
vietoje rajono, moterys ga- bar* kojinėm dėvi moterys, 
lės gauti jau nylono kojinių, Nusistebėjau, kad daugu- 
kurios yra daug .geresnės.: mas jų spcrtaųja labai gra- 
Bet nylono kojinių dabar fiom, plonom ir, rodos, vi- 
gauna tiktai tos, kurios turi, siškai sveikom kojinėm. Ma- 
laiko stovėti po kelias va- tant šimtus tokių moterų ne- 
landas eilėse prie krautuvių, sjnori tikėti, kad butų ko-
urba kuries turi sąsKaitas 
(charge accouts) krautuvė
se. Kuries tokias sąskaitas 
turi, toms nei eilėse nerei
kia stovėti. Jos tik parodo 
savo sąskaitos kortelę ir 
gauna kojinių.

Aš pažystu vieną moterį, 
kuri visai nesigėdydama gi
riasi, kad ji tokiais budais 
turi įsigijusi net 15 porų ny- 
loninių kojinių. Ir ji turėju
si 12 poni nuo seniau. Tiek 
kojinių jai turėtų užtekti 
kokiems penkeriems me
tams, tačiau ir dabar, išgir
dusi, kad kur kokia krautu
vė turės kojinių, ji pirmuti
nė stovi prie durų. Yra ir 
daugiau tokių moterų. Mat, 
tokia jau žmogaus prigim
tis — stengtis ko daugiau
sia įsigyti to, ko trūksta ir 
sunku gauti. Žmonės nepa
galvoja, kad sudarydami

jinių trukumas. O vis dėlto 
krautuvėse negalima jų nu
sipirkti. Tai kurgi jos įų| 
gauna? Jos turi jų prisipir-’ 
kusios daugiau negu joms 
reikia. Neturinti.

APIE VALGIUS
Žuvies Čauderis

3 plėškės sūdytų lašinių (fat 
pork).

2 vidutiniai svogūnai.
3 svarai žuvies (haddock ge

riausia).
5 bulvės.
3 puodukai pieno.
Druskos ir pipirų.
Žuvį išdalyk, užpilk šal

tu vandeniu ir čielą pavi
rink 20 minutu. Išimk
vandens ir išrink visus kau
liukus. Dabar supiaustyk 
lašinius į nedidelius ketur- 

tokias atsargas jie padaro kampius šmotelius ir kartu
rlavv* m rlirlncmV< It B X trukumą 
skriauda kitiems.

ir eu ciilrannfavncninnifi nai;v«ivwĮ7vzw«ik.- w ------ ----
spirgink kokias penkias mi- 

Laimė toms moterims, ku- nute® J ipi}k P°r3 puodukų
rios turi pakankamai liuoso 
laiko ir pinigu tokių atsar
gų susižvejoti; bet toms, 
kurios iškalno neprisipirko 
ir dabar neturi laiko eilėse 
stovėti, tikra beda. Kasdien 
dirbant, joms reikia ir dau
giau kojinių, negu toms, ku
rios namie būna. Kasdien 
kojines dėvint, jos greičiau 
ir nuplyšta. Gi cfisan neisi 
adytom kojinėm.

Neturint krautuvėse nei 
sąskaitos, nei laiko eilėse 
stovėti, merginoms tikras 
vargas. Jos yra priverstos 
pirkt juodojoj rinkoj ir mo
kėti dvigubai daugiau. Jaus
damos tokią skriaudą ir ne
lygybę, ofisų darbininkės 
jau yra padavusios protestą 
valdžiai. Jos skundžiasi, 
kad dirbdamos visą dieną

vandens, kuriame virė žu 
vis, sudėk supiaustytas bul
ves ir virink kol bulvės bus 
minkštos. Sudėk žuvį, įdėk 
pipirų, pasudyk, supilk pie- 

•ną ir užvirink. Duok stalan 
su sūdytais sausainiais (sal- 
ted crackers).

Bulvės su Suriu

KELEIVIS, SO. BOSTON

LENGVI KOSTIUMAI PAVASARIO SEZONUI

Iš kairės į dešinę: (1) materija juoda maišyta s u balta, sagos ir 
raudonos; (2) kostiumas su palerina; (3) vilnonis kostiumas.

Pavasario Skrybėlaitė

"Keleivio” Knygos
AK BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o mnka- 
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 

I kelias dienas visų veislių gyvūnas,
• kurie gyvena išsimėtę po visų žemas 
' kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvu- 
;nus prastoj savo arkoi sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra ? Kaip iš Nojaus šeimynos 

asti po tvano juodveidiiaigalėjo atsirasti 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jotis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. .
faktas; kas sakinys—tai nauias ku 

tingų argumentas griūva. Mokslas ii 
t mokslas nuo pradžios iki galo. 
i Kaina ..........................................

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų nny-

2. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
ug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina . — 50c

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- 

Kas žodis—tai Į kius dievus garbino senovės indai bei 
anjonai, egiptėnai, chaidai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie sanlikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $..00

26c

KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI- 
I STATYDAVO SAU ŽEMĘ 

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

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1909 m., pusi. 63.......................... 25c.

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiški na proletariatu f’, 
lizofijoa mutinių. Jei nori žinoti, ka. 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti 
kius, tai perskaityk šitų snygiie 
Kalba labai lengva Knyga i.rottu 
jautiems darbininkams ueapkat- 
nuujama. Kaina ........................ zoc

SOCIALIZMO TEORIJA.

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

.'LIKO REIKIA ŽMOGIŲ

Šia veikalas truni,.a.» ir aiškiai- 
i faktais parodu, na;p iki -nu 
į Irau gijo. lurom*.. n k,>3.*; turės bu* 

Vieno akto vaizdelis ir monolo-, :,akeL>a> kapiialrzitun. k»>na ži
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie-1
tu vaite. So. Boston, Mass.
1914 rn... pusi. 23....................... 10c.
NIHILISTAI J GERT IK VALGYT?

Tragedija trijuose aktuose. Vei- Valgyt ir gert reikia uei tu, kao 
kalas perstato nužudymų caro Alek- alsaus nepagalvojęs žmogų,
sandro 11. Labai puikus ir nesun- Bet dėl ko gi norisi bei ku -e valgio 
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 2{n°tfus silpsta . Ir delko vienas mai- 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.

. da...
—Aš pasiėmiau tamstą, 

kad man padėtumei, o tam-Pažįstama poniutė papra- davėjai, 
šė manęs palydėti ją į ma- —Aš tamstai buvau sa-
dų krautuvę ir padėti jai iš- kęs. kad tamsta sustosi ties 
sirinkti pavasarinę skrybė- jąja — pasakiau neišken- 
laitę. Nustvėrė ji mane gat- tęs.
vėje. —Tamsta ničnieko nenu-

—Aš tamstos ilgai netruk- simanai apie skrybėles.
1S dysiu — tarė ji — nes spar-! Užsidėjo

čiai renkuosi. —Niekam netinka, paro-
Mudu įsibriovėva į vieną dyk man kitą.

stambiausių pardavyklų.! —Aš matau, — sakau aš,' vistiek negalėta išsirinkti. 
Labai medi panele eme pa-^— kad tamsta pradedi nuo! skribliapalaikio. Visos skry-Į 
aavineti 3Krvueiaii.es vieną * pradžiy, — as "skubinuosi į! belės jai niekam netikusios.! 1 

teatrą... Jau septinta valan- Kleve. į

Sutrink 8-10 virtų bulvių, 
įpilk pusę puoduko pieno, 
pusę šaukšto sviesto ar mar
garino, druskos, pipirų ir 
trunutį tarkuoto muskatinio 
riešuto (nutmeg). Gerai iš
plakus sudėk tą košę į stik
linį keptuvą, apibarstyk tar
kuotu amerikonišku suriu, 
duonos trupiniais, aplaistyk 
šaukštu tirpyto sviesto ir į- 
dėk į karštą pečių, kad gra
žiai aprustų. Apie 10 mi

aavineti sitryveianes 
po kitos, o mano poniutė 
matavo jąsias prieš veidro
dį, lingavo galvą ir klausi
nėjo mano nuomonės.

—Su šita skrybėlaite tam
sta puikiai atrodai!

—Tamsta apie kiekvieną 
skrybėlę šitaip kalbi. Šitoji 
niekam netinka. Prašau ki
tos.

Panelė buvo tiesiog nenu
ilstanti skrybėlaitėms par
davinėti. o jų išteklius ro
dėsi neišsemiamas.

Bet ir kita skrybėlaitė 
niekam netiko. Josios butą'

negauna progos nusipirkti nutų. Galima valgyt atski- 
kojinių legalėm kainom, rai arba prie mėsos.

APSIVEDĖ BERANKIS KAREIVIS

Dešinėj vaizdelio pusėj yra parodytas William 
Hairell iš Texas valstijos, kuris per karą neteko abie
jų rankų. Nežiūrint to, jis gavo jauną ir gražią žmoną. 
Vietos gyventojai sudėjo $25,000 kad nupirkti jam 
farmą. ,

So. Boston, 1913, pusi. 61..........25c.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų

Sta Čia visa laika aiškinies... bažnyčios autoritetų ir fotaisP*£>- -- - z z do, kad jis nėra joks Kristaus vie-Keliauk sau sveikas, o as 
dar liksiu valandėlę...

Aš išėjau. Keletą dienų 
aš negalėjau miegoti, nes 
man per galvą slankiojo 
skrybėlaitės, kukardos, kas
pinai, plunksnos, gėlės. O 
mano pažįstamos aplakiota 
šešetas kitų skrybėlinių ir

tininkas. 224 pusi. Kaina

Kaip Prezervuoti Vištieną
Geriausias laikas dabar. 
Vėliau vištų gali nebūti
Dabartiniu laiku vistu da

su viršeliais ir guminėm 
rinkėm. Tegul jie būna ver
dančiam vandeny iki vištie-j

nestinga, bet vėliau jos gali(na ^us gntnva.
'išnykti, kaip išnyko svies- 4. išvirusia višta iškelti! 
tas, kojines ir kiti dalykai. ant didelės lėkštės? nuimti I 

:>a to pneza.-tis yra OPA, Of}a ir išrankioti kaulus, 
arba kainų kontrolė, val
džia leidžia kelti darbinin- 5. Imti iš verdančio van- 
kams algas, bet neleidžia dens stiklus pc vieną ir pa-Į 
kelti kainų. Gamyba nebe- kuoti į juos mėsą. {berti

perdaug rėkiamos; kita at- apsimoka ir todėl pramoni- šaukštuką druskos ant vir- 
virkščiai — perkukli. Dar ninkai nenori nieko garniu- šaus ir užpilti skystimo, kur 
kitos pritikusios tiktai ko- ti. kur nėra pelno. : vista virė, kad pripildytų
’ • ’ • Maisto srity veikia da ir'tuščius tarpus. Stiklai turi

kiti veiksniai. Daug grudų! būt apypilni, paliekant ne
kiai kuprotai senelei, nusus- 
miesčio vaistininkei, mėsi-
ninkei, 4-ris kartus pasime- yaldžia išsiunčia užsienin 
tusiai gyvanašlei, nugrubu-; badaujančioms šalims mai
šiai, nusirijusiai seno pini- tinti. Gyvuliams ir paukš- 
guočiaus žmonai, provinci-čiams nebelieka pakanka- 
jos mecenatei, bebalsei gie- mai mitalo. Tofiel AVashing- 
smininkei, francuzų bei an-.teno gaspadoriai jau skel- 
glų kalbos mokytojai, brau- bia, kad farmeriams teksią 
kytojai. Kiekvienos skrvbė- mažinti savo galvijų irkytojai
laitės butą skirtos kam nors 
kitam, tik ne mano poniu
tei.

Kitose kertėse kitos po
niutės vargino kitas pane
les.

Aš buvau labai nuvargin
tas ir už cigaretą. kurį čia 
buvo draudžiama rukvti,•z '

jbučiau atsigailėjęs trijų ge
riausių skrybėlaičių.

Neišsemiama atsarga, tris 
valandas rinkus, galiausiai 
išsekė.

—Na, matai tamsta, jie 
nieko neturi!

—Ar tatai vadinasi nie
ko? — paklausiau aš nu
stebęs.

—Iš šitų keturių dešimtų 
skrybėlių kai kurios tamstai 
labai tiko.

—Man irgi taip rodosi,— 
pastebėjau aš, kad nors kar
tą pasibaigtų šita procedū
ra, nes jaučiau, kad nusto
jau nuovokos.

—Nė viena, nė viena, — 
tarė mano pažįstama.—Pa

paukščių skaičių, nes visų 
negalėsią išmaitinti. Jie ma
žina iau ir dabar. Vištų pas 
farmerius da yra, bet jie 
ruošiasi išparduoti jas.

Todėl dabar, kol vištie
nos dar galima gauti, patar
tina šeimininkėms prezer
vuoti ją ateičiai, kuomet ji 
bus sunkiau gaunama.

Prezervuoti (“kenuoti”) 
vištieną galima tokiu, pat 
budu, kaip prezervuojame 
daržoves bei uogas.

Paduosime čia keletą 
konkrečių nurodymų, kaip 
•visa tai daroma:

1. Gaukit gerai uždaro 
mų puskvortinių (painti- 
nių) stiklų. Reikia turėti 
vieną stiklą kiekvienam 
svaini vištienos.

2. Vištą reikia nuvalyti.

daugiau kaip ketvirtdalį co 
Ii© žemiau kraštų.

6. Nušluostyt stiklų kraš
tus sausai, uždėti viršelius 
ir dalinai uždaryti. Tik ne
reikia uždaryti kietai, kad 
procesuojant juos verdan
čiam vandeny galėtų išsi
veržti garas, nęs kitaip stik
lai^ galėtų sutrukti.

7. Dalinai uždarytus stik
lus reikia sustatyt* į karštą 
vandenį ir virinti juos ant 
silpnos ugnies 3'A valan
das.

8. Iškelti stiklus iš van 
dens ir uždaiyti aklinai. 
Kai atvės, sulipyt ant jv 
ženklelius su užrašu: “Viš
tiena,” ir pastatyt vėsioj, 
tamsioj vietoj. Taip prezer- 
vuota višta galės stovėt me
tus ir daugiau, ir atidaryta 
kvepės kaip šviežiai išvirta.

Galima tokiu pat budu 
prezervuoti ir keptas vištas.

Kepant vaisių pajus, sul- 
tyl dažnai prasimuša per

____ apatinę plutą ir sugadina
įdėti į puodą, pridėti drus-l Pa.iŲ- Kad to išvengus, prieš

patinka. Užpilti visa tai 
vandeniu ir virinti užden-

___ ____ r i_____ __ gus, kol mėsa nuo kaulų
aliau, parodyk tamsta man atsiskirs. Vandens nereikia 

dar kartą šitą pirmutinę perdaug.
juodu kaspinu — tarė ji par 3.

kos, pipiru, lapelių ir kito- sudėsiant vaisius patepkite 
kių prieskonių, kokie kam'aPatinę plutą iš vidaus 
—xi_i._ ttz-m.. —x - kiaušinio baltymu.

Amerikoje balsavimo tei
sę moterys pirmiausia iško
vojo Wyoming valstijoje. 

Išvirinti stiklus kartui 1869 metais.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

acučIAPIi: LR Kl-
l'AIS PAVEIKSLAIS.

A. M.
Parašė
METELIONIS.

nunirai gąsdina taranui' 
liūs amžina peklos ugni
ni ir UZ pinigus apsiimu 
si.kviena išgelbėt nge 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap- 
raryata, nea paklos el
tai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk 
pekla, dabar kopastal aa- 
,» ir lindėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 ceataL

Mirga rauna sta “Kata*
•«" Knygyne,

A dresaa: “KELEIVIS” 
BROAI)WAY.

Mi. BOSTON. MASS.

' aipgi ir pa*
A. M METELIONJ

747 Navy A*anna.
Detroit, Mic»>
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Dovana
Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia dovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.
Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.’’ Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes į metus.
Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.
“Keleivis” kainuoja 
tik $2.50 metams.

“KELEIVIS”
636 Broad way,

So. Boston 27, Mass.

2
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Suijjfia flūūaai«iKi

stas duoda daugiau spėkų, kilus u<i> 
Žiau? Delko žmogui reikia cukrau*, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalu? Situos klau-i- 
mus suprasi tiktai iš šios knygutės 
Parašė D-ras G-mus. Kama 15c

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie iubiai. kuriuo* 

žmonės kuria per amžius? S, uitu 
guojantį politukai-ekunumišaų kian 
simų aiškina garsais Vokiei•.<»- — 
cialdeiTiokratų teoretikas Kari Kauta 
ky. Kaina .................................. Pu-

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa { Kaoaua to, 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga st. 
379 puikiais paveikslais, persi itao 
čiais įvairius nuotikius r.uu prie* su 
tvėrimo pasauliu iki užginiirnu Kr»s 
taus. Įgijęs šia knvgų nietas ii^.- '-s' 
lės. 382 puslapiai. Kaina il.OC

DŽ1AN BAMBOS SBT(.lAl
Ir kitus fonės. I.iaugiau juoku •» 

(pi Amerikoj munšamu. Siu^e M.yg" 
je telpa net 72 “Džian Baudi,.!. 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, n lo. in* 
tiški straipsniukai ir juoxa> Aiu.ra 
pagerinta laida. Kama .............. 25<

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir ketunos kitur apyrako*. Įl,

■ižsitikintis Vyras, (2j Žyuint) Gtr>». 
(3) Klaida; (4j Korek 
durna kaip žmones paikai tiki į vi^ 
tins prietarus, burtu,- ir tt ... iNr

ALKOHOLIS IK klliihl.u
Arba kaip te-.ų -nirti-^a.i- -.».^i 

namieji gėrimai au-iii^i-ia j., ie. 
tiras. Kas yra arba tiki-,, k^-.a 
būti kūdikių tėvais. fcut.r«» turėtų 
oerokaityti šitų knygutę. K»nj

EILfiS IR STRAIPSN’.Ai.
Šioj knygoj telpa 23 graz.,*- 

daugybė straipsnių juoku ir tt 
Puikiai iliustruota Kau— ASr
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

Labai įdomi knygutė «tu«> -varb-.u 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir soeialis’as. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Varduna.-. 
Kaina ........................................... 10c

KODfiL Aš NETIKIU 
l DIEVĄ?

Laisvamanis čia poaki, ». jv 
negali tikėti. Pilna argumentu ku--", 
nesumuš joks jėzuitas. Kalint 
knygutės ................................ 2 *

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybe n-tv 
;ų, labai gražių ir juokingų mnnoz 

iru ir deklamacijų Vtyik;n«< te-non 
larbm’Tikiškos, rrvoliuc-ii.n.enskcn 
•autiškoa, kumorist’škus ir lai-vanrts 
niškos. Visos skambios viena ge--« 
Tinka visokiems apvaikščiojima.’i* 
baliams, koncertams ir tt. Antra p# 
gerinta laida. Kaina .................. 23.

KUNIGŲ CELIBATAS
Si knygelė parodo, kodėl Romo. 

popiežiaus kunigai neaipačiimja Či» 
šaiškinta visa jų bepatystės istorija 
įos pasekmės ir doriškas dva«iskijo* 
supuolimas. Šis knyga turėtu per 
įkaityti kiekvienas vyras, tėvai ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo 
teria, dukteris ir mylimosios nepa 
pultų į tokią kunigų globą Pareit 
kun. Geo. Tovms^nd Fox. D n «o 
lietuvino Ferdinand de Mam. giria 
Kaina .......................................... 2B<

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti Paras* 

Antra ja-rziure 
ta ir papildyta laida Kama z.>
D-ras F. Matulaitis

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žm*- 
nės gyveno Rojuje. Hi t mok.-Us R„ii 
visai atmeta. Mokslas man ,, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ♦» 
knyga parodo, kodėl taip manoma 
Labai įdomus ir pamokinantis 
•kaitymas. Kama ...................... 25<

"Mems,” Broadway.
Sovth Boston, Maa«.
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Karo Audroje
ŠIURPUS VIENOS PABĖGĖLIŲ ŠEIMYNOS 
PERGYVENIMAI BĖGANT IŠ LIETUVOS

(Pabaiga)
Tenai jau gyvenome lais-

kondoriai atrodė 
Įėjimas — darė

lyg ka- 
nejaukų 
bėgantvai, jokios sargybos ir kito- vaizdą. Bet laikui 

kios priežiūros nebuvo. Kur-su tuo visu vaizdu ir su vi- 
norėjome, ten galėjome iš-Į su gyvenimu apsipratome ir 
eiti. Maistą atveždavo iš po-į dabar neatrodo taip baisu 
licijos valgyklos, kuris bū
davo neblogas, tik jo paga
minimas neatatiko musų 
skoniui, mat, daniškai pa
gamintas. Vienu žodžiu, gy
venome gerai. Taip išgyve
nome per visa vasara be jo
kiu pasikeitimų. Rugsėjo 
menesi atvykusi komisija 
visus pabėgėlius suregistra 
vo ir pradėjo skirstyti pa 
gal tautybes ir surinkti j 
vieną vietą. Lietuviams bu 
ve skirta stovykla Nvmin- 
degabe, latviams Aalborge, 
estams kažin kur kitur. Pa
galiau 1945 m. rugsėjo 20 
d. ir mus lietuvius išvežė Į 
Nymindegabą.

Nymindegabas

Nymindegabas tai mažy
tis Danijos miestukas, tik
riau pasakius, ne miestukas, 
bet kaimas, susimetęs abi
pusiai asfaltuoto plento ei
nančio iš Valdės miesto Į 
pajūrį ir susidedąs iš kele- 
tos namų ir poros nedide
lių krautuvių. Nei bažnyčios, 
nei mokyklos jame nėra. 
Šis kaimas yra prie pat ne
ramios, visada pasišiaušu
sios Šiaurės juros. Visoj a- 
pylinkėj žemė nederlinga— 
pelkės, šilynai, smėlynai. 
Gyventojų-ukininkų mažai 
tematyti ir tie patys vargin
gai gyvena, ne taip kaip ki
tose Danijos vietose. Aplink 
patį Nymindegabą žemė vi
sai nenaudojama — vien 
smėlio kopos apsodintos nu
skurusiomis kreivomis ir vė
jo susukinėtomis pušaitė
mis, neaukštesnėmis žmo
gaus ūgio. Toliau link juros 
yra vien tik plikos smėlio 
kalvos, vėjo supustytos. Vi
sur matyti prikastų apkasų, 
bunkerių, slėptuvių, priraiz
gyta spygliuotų vielų už
tvaru, pristatyta įvairių pa
tranku.

Visur čia buvę vokiečių 
pajūrio įtvirtinimai-tvirto- 
vės. Šito kaimo viename šo
ne mažų kreivų pušaičių 
miškelyje yra pristatyta 
daug mūrinių vieno aukšto 
dideliu namų. Tai buvusios 
vokiečių kareivinės. Šitose 
kareivinėse tai ir yra musų 
stovykla. Iš toliau atrodo, 
lyg mažas miestukas, atsi
radęs džiunglėse. Labai ne
jauku mums buvo, kai pir
mą sykį mus čia atvežė: ro
dėsi, kad patekome į Afri
kos Sacharos smėlynus. Ir

Stovykloje gyvename iš
viso apie 1,700 asmenų. Iš 
jų daugumas Klaipėdo 
Krašto gyventojai. Kiekvie
name kambaryje gyventojų 
yra 10-16 asmenų. Kiekvie
nas turi lovą. Lovos dviejų 
aukštų — vienas guli vir
šuje, kitas — apačioje.

Maista gauname šitoki: 
Kasdien po 300 gramų juo
dos duonos, 75 gramus py
rago, 30 gramų sviesto, 60 
gramų dešros, 40 gramų sū
rio, pusę litro pieno, 50 gra
mų cukraus, kas antrą die
ną po vieną kiaušinį. Pie
tum gaunam tris ar keturias 
dienas bulvių su padažu ir 
mažytį gabaliuką mėsos, o 
kitomis dienomis iš įvairių 
daržovių sriubą. Valgių pa
gaminimas nepritaikytas lie
tuviškam skoniui — “ne
krinta prie širdies.” Mat, vi
rėjas yra danas, o danai 
verda kitokius valgius negu 
lietuviai.

Be to, kas savaitę duoda 
suaugusiems po 5 kronas 
pinigų ir po 10 cigarečių, 
o vaikams — du su puse 
kronos pinigų.

Su rūbais kiek blogiau. 
Daug pabėgėlių matyti su 
suplyšusiais rūbais. Taipgi 
daug matyti dėvint vokiečių 
kareivių uiformas. Jeigu rū
bai suplyšta, sunku gauti 
kitus. Raudonasis Kryžius 
kad ir duoda rubus, bet ne 
visiems ir tai blogiausios 
rūšies. Kurie neturi kuom 
apsiauti, tiems duoda medi
niais padais medpadžius, 
kurie yra blogos rūšies ir 
greit nusidėvi. Gulėjimui 
antklodžių taip pat niekam 
nedavė, reikėjo pasitenkin
ti tuomi, kas ką turėjo, o 
jei neturėjo kuomi užsiklo
ti. tai gavo žolių prikimštus 
popierinius čiužinius.

Musų kambariai nuo vėjo 
nelabai apsaugoti, per lan-, 
gu ir lubų plyšius vėjas iš
blaško visą šiluma. Musų 
mažyčiai geležiniai pečiu-

>s

išrinkome ir nebėra ko be- 
nešti. Visa laimė, kad Da
nijoj žiema yra švelnesnė 
ir šiltesnė, negu Lietuvoj. 
Visą laiką daugiausiai lyja 
ir ligi šiol tebuvo pašalusi 
tik porą kartų.

Iš pabėgėlių tarpo yra du' 
gydytojai, kurie teikia su- 
sirgusiems medicinos pagel
bą. Taipgi yra ir ligoninė, 
kur paguldomi sunkiai ser
gantieji. Be to iš miestelio 
atvažiuoja ir danų gydyto
jas. Tik visa bėda. kad yra 
didelis vaistu trukumas.

Retkarčiais musų stovvk- 
lon atvažiuoja danų katali
kų kunigas ir evangelikų 
pastorius, kurie atlaiko sto
vykloje pamaldas.

Iš pabėgėlių vra susitve
ręs nemažas choras, kuris 
retkarčiais surengia koncer
tą. Yra keletas asmenų, ku
rie pagriežia smuikais, pia 
nu ir tuom paįvairina kon
certus. Taipgi yra ir futbo
lo komanda, kuri jau nuga
lėjo net keletą danų koman
dų. Vaikams yra įstaigta 
mokykla, tik visa bėda, kad 
nėra lietuvišku knygų iš ko 
mokytis. Rūpintis įvairiais 
pabėgėlių reikalais, turime 
išrinkę savo komitetą. Bet 
pati vyriausioji valdžia, tai 
yra stovyklos komendantas, 
kuris yra danas. Komendan
tas veda visą stovyklos 
tvarką ir rapinasi visais 
reikalais. Taip pat jis ir 
baudžia už įvairius nusižen
gimus areštu arba nutrauki
mu piniginės pašalpos ii- ci
garečių. Už stovyklos ribų 
tegalime išeiti tik 10 kilo
metrų, o norint vykti toliau, 
pavyzdžiui į artimiausi mie
stą. esantį už 30 kilometrų, 
būtinai reikia turėti komen
danto leidimą. Išvykus be 
leidimo gręsia 14 para areš
to bausmė.

Kol kas jokio darbo ne
gauname. Mat, danų vai-

REUTHER LAIMĖJO KOVĄ

Čia yra parodyti automobilių darbininkų unijos va
dai, Thomas ir Reuther. kurie Atlantic City suvažiavi
me piktai išsikolioio. kovodami už pirmininko vietą. 
Tą kovą laimėjo Reuther. komunistų priešas. Thomas 
buvo sumuštas, nes komunistai vartojo jį kaip savo 
įrankį, nors jis ir nepriklauso prie jų. Taigi, automo
bilistų unijoj komunistams suduotas skaudus smūgis.

Nervai ir Politika
Kaip 1943 m. Panevėžy Buvo “Paskelbta” 

Lietuvos Nepriklausomybė

Kaip jau yra žinoma, ru
sų-vokiečių karui prasidė
jus, 1941 m. birželio 23 d. 
lietuviai išvalę Kauną nuo 
bolševikų per radio paskel
bė Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymą. Buvo praneš
tas ir laikinosios vyriausy
bės sąstattas su Dr. Ambra
zevičium priešakyje. Tokio 
žaibiško lietuvių organizuo
tumo ir rižtingumo vokie
čiai nesitikėjo ir nelaukė. 
Tai buvo staigmena, bet ka-
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Progresyviai Grįžo
Amerikoje žmonės dažnai sidėjimą su demokratų par- 

kalba apie “trečią partiją.”; ti ją.
Čia buvo ir bandymų trečią Progresyviu partija sato 
partiją sukurti. 1934 metais daugumoje buvo atskilusi 
Wisconsino valstijoj buvo nuo republikonų partijos, 
susikurusi La Follette vado- Todėl dabar, kada progre- 
vaujama progresyvių parti- šyvių ateitis pasirodė netik- 

1936 metais progresyvių ra. partiia nutarė vėl grižtija - . partija buvo pra vedusi i 
kongresą 7 atstovus ir buvo 
gavusi Wisconsin valstijos

pa n
republikonų eiles.
Progresyvių partijos 

ikvidavimas įvvko tod.-L. we J v IMU V illlCkC* l v V ij
senate 1< vietų, o tos P~cios kad vėlesniais laikius parti- 
valstijos atstovų rumuese 48į ja netja,.į jokios pažangos

i atstovus. Ta partija buvoję. nega]ėjo išlaikyti kovos
daugumą įenka- prjeg sujungtą republikonų

ir demokratų koaliciją. Jsi-
. , , , . jungę į republikonų parti-

treciai partijai buvo labai

laimėjusi 
mų pareigūnų visoj Wiscon 
sin vaistijoi. Taigi, pradžia

ją progresyviai
_ „ ,, ., . daugiau itakosLa Follette prezidento rin- jr vjsos šalies
rimta. 1924 metais senasis

kimuose buvo surinkęs arti 
5,000.000 balsų.

Dabar progresyvių parti
ja nutarė grįžti į respubli
konų partiją. Toks nutari- simas 
mas buvo priimtas progre 
šyvių partijos kongrese Por- 
tage, Wis. Už grįžimą i res-

turcti 
į Wisconsin 

politiką, kaip
būdami atsiskyrę nuo vie
nos didžiųjų partijų.

“Trečios partijos” klau- 
Amerikos politikoj 

tebėra neišspręstas. New 
Yorke buvo susikurusi dar
bo partija, bet ji pakliuvo 

publikonų partiją balsavo' į komunistų pinkles, nuo jos 
284 partijos kongreso atsto- atskilo liberalų partija ir 
vai, 67 norėjo laikyti prog- šiandien vėl nėra “trečios
resyvių partiją nepriklauso- partijos” branduolio, 
mą, o 51 balsas buvo už su-

SLA Reikalais

K.

(Laiškas iš Europos)
gyventi ir duos jiems lais
vę. Koks didelis buvo lietu-

kai kol dega tai šilta, o kai 
užgesta — šilumos nebėra. 
Kurui gauname po 3 kilo
gramus durpių kiekvienam 
žmogui kasdien, bet durpės 
blogos rūšies, labai šlapios 
ir permirkusios, iš jų men
ka tėra šilumos. Mums dar 
buvo leista iš miškelio rink
ti sausas šakas ir sausus 
kelmus, tad mes per dienas 
ir vilkome ant savo nugara 

dabar kitaip nevadiname šakų naštas, kad neužšaltų 
šios stovyklos, kaip tik musų kambarys. Bet iš miš- 
džiunglėmis. Ilgi kareivinių ko visas sausas šakas jau

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

Gaunama* “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Mas*.

svetimšaliams, nes iu pačių 
nemažai esą bedarbių.

Šiomis dienomis tapome 
visi komendanto nubausti 
ir vieną savaitę nebedavė 
visiems stovyklos gyvento
jams nei pinigų, nei cigare
čių. Mat, stovyklos automo
biliui buvo dingusi atsargi
nė guma. Bet guma atsira
do. Pasirodo, kad šoferis 
buvo pametęs. Kol paaiš-. 
kės, kas gumą buvo pavo- sėkmingi, 
gęs. komendantas ir buvo ’ 
visiems sulaikęs pinigus ir 
cigaretes. Guma jau senai 
atsirado, o pinigu ir cigare
čių taip ligi šiol niekas ir 
neatiduoda. Neatiduotų pi
nigu nemaža suma — apie 
8,000 kronų.

Naujesnio nieko nebeži
nau ką beparašyti. Visi te
besame gyvi ir sveiki, ir nei 
nemanome sirgti arba 
mirti. Ligi šiol iš Tamstos 
jokio atsakymo dar nesu ga
vęs į pirmesni savo laišką, 
gal jis žuvo kur nors. Lau
kiu iš Tamstos laiško ir 
prašau aprašyti, kaip Jus 
gyvenate Amerikoje, ar vi
si gyvi ir sveiki tebesate.

B. P.

SIULO 50-ČIAI METŲ 
DRAUGYSTĘ

vių įsitikinimas ir troškimas 
atkurti nepriklausomą Lie
tuvą, pailiustruosiu kurjo- 
zišku nuotikiu Panevėžyje 
1943 metais.

Panevėžy akcinės bend
rovės “Maisto” fabriką, 
kaip ir visas kitas įmones, 
valdė vokiečių komisarai. 
Tiesa, buvo lietuvis direkto
rius, bet jo teisės ir parei
gos buvo labai neaiškios, 

ro vadovybei buvo patogu. Daugiau pastumdėlio rolėje 
kad krašte viešpatavo rim- tekdavo dirbti ir būti tarpu
tis ir tvarka. ninku tarp darbininkų ir

Laikinosios --vyriausybės! komisarų. Nelengva būdavo 
karo vadovybė oficialiai ne- tas pareigas atlikti. Ne vie- 
pripažino, ' bet pradžioje nas tokių direktorių buvo 
skaitėsi ir toleravo. Po dvie- tąsomas po gestapo, kalėji- 
jų mėnesių, frontui nutuius; mus ir ištrėmimą pamatė, 
į rytus, į Lietuvą atvyko ru- 1943 m. vasario 16 d. (ta 
duju naciu būriai su gene- šventa lietuviams diena bu- 
ral-komisaru Renteln’u prie-; vo draudžiama viešai minė 
šaky. Visi gestape mėgini- ti) Panevėžio skerdyklos 
mai paveikti į laikinosios1 direktorius vet. gyd. Ambra- 
vyriausybės narius, kad jie siunas sukvietė vokiečius 
patys išsiskirstytų, buvo ne komisaras, fabriko tamau- 

Tunmet general- tojus ir darbininkus į salę 
komisaras sukvietė vyriau- :r pranešė, kad jis yra ga- 
sybės narius ir juos oficia- ves pranešimą iš centro 
liai paleido, pareikšdamas.' (Kauno), jog vokiečiai yra 
kad jis perimąs kraštą vai-! suteikę _ nepriklausomybę 
dyti

SLA Nariams žinotina:—
Visi SLA nariai yra rimtai; 

susirūpinę dabartine “konversi
ja,” nes didelei daugumai rei
kia mokėt apie du syk daugiau, 
arba sumažinti savo apdraudą 
beveik iki pusės.

Amerikoj ekonomijai ir pini
gų vertei mainantis, buvo pa
liestas ir musų Susivienijimas. 
Protinga mokesčių reforma bu
vo neišvengiama. Philadelphijos 
seimas jgaliavo tokią reformą 
pravesti; to reikalavo ir valdžia. 
Bet, musų manymu, toks žiau
rus mokesčių pakėlimas arba 
apdraudos sumažinimas nėra 
reikalingas.

laike išduotas nebuvo forklo- 
zuotas1

Dabar, kada Susivienijimas 
yra vėl rimtų permainų akyva iz 

; doje, ką turi nariai daryti, kad 
apsaugoti savo organizaciją?

I prezidento vietą yra trys 
kandidatai. Vienas jų yra Ba
gočius. Mes priprašėm. 
kandidatuotu.

kad jis

Todėl patariame visiems Su
sivienijimo nariams vėl išrink
ti SLA prezidentu F. J. Bago- 
čių. Jis mokės, kaip mokėjo 
praeityje, protingai sugyventi 
ir veikti su visais kitais Pildo
mosios Tarybos nariais, kuriuos 
SLA nariai rinkimuose pasi
rinks.

U

Lietuvai ir nuo šios dienos 
jis yra vyriausis fabrike ir 
visi turi tik jo klausyti. Po 
to perskaitė Lietuvos vy
riausybės atsišaukimą, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas, 
visi patikėjo ir patenkinti 
išsiskirstė. Komisarai pradė
jo ruoštis į Vaterlandą.

Išsiskirstę žmonės pa
kleidė tą žinią po visą 

miestą. Tik ant rytojaus pa
aiškėjo. kad visą tai taip 
gražiai sugalvojo ir prave
dė direktorius, gavęs nervų į 
sukrėtimą. Jis buvo atleis
tas atostogų sveikatai pa
taisyti.

K. B.

Po to Dr. Ambrazevičius 
buvo ilgai tardomas ir iš
tremtas į Vokietiją. Naciai 
administratyviniai Lietuvą 
decentralizavo. Kaune įsikū
rė vyriausias valdovas—ge- 
neralkomisaras. o krašte 
dar pasodino šešius sryčių 
komisarus, vadinamus ge- 
bietskomisarais. Tokius val
dovus turėjo Vilniaus ir 
Kauno miestai, ir Vilniaus,
Kauno, Šiaulių ir Panevė
žio apygardos. Komisarais 
buvo parinkti žiaurus, pasi
žymėję ir ištikimi naciai 
Jiems paties Hitlerio buvo 
suteiktos neaprėžtos teisės.
Jie galėjo be teismo šaudy
ti žmones, ką Vilniaus apy
gardos komisaras ir vykdė: 
patalpinti į kalėjimą, atimti 
turtą, ištremti ir t.t. Tai bu
vo kasdieninis reiškinys.

Jie nelabai skaitydavusi 
ir su generalkomisaru. Lie
tuviai nors ir netekę savo 
vyriausybės, bet už Lietuvos 
nepriklausomybę nenustojo 
kovoję. Beveik visų sroviu 
išeidavo spausdinti slapti 
laikraštukai, kuriuose at- . .
spindėjo lietuviškos nuotai- Jungtinių Tautų Organi
kos, buvo aprašomi visi na-jzacjją. Jau turi tarptautinę 
ciu žiaurumai ir kiekviena; roliciią. Kol kas toje po- 
proga reikalaujama leisti licijoj yra tiktai šeši poli- 
lietuviams savaip tvarkytis, cistai, kurie sudaro busimos 
Daugelis manė. kad naciai tarptautinės policijos bran

Tie, kurie persikėlė, padarė John V. 
gerai sau ir Susivienijimui. Iki Te«»eja« 
sekančiam seimui tokių turėsi
me gal apie 5000. Bet ką dary
sime su likusiais apie 0000 se
nų narių, kurie neišgali ar iš 
principo nenori persikelti? Ta
me gludi musų organizacijai ir 
jos ateičiai didelis pavojus.

Paklausykite, ką seni SLA 
veikėjai sako tame reikale:

Bagočius, kuris nuo 1903 me
tų Susivienijime veikė ir per 10 
metų buvo jo prezidentu, mano 
kad bus galima rasti išeiti be 
jokių prievartų, griežtumų ir 
skriaudų.

Būdamas SLA prezidentu, 
Bagočius Įvedė Naujus Skyrius.
Tų Skyrių nariams jokių kon
versijų nereikia. Be to. per 10 
metų prezidentavimo Bagočius 
sumažino SLA nuostolius, bu
vusius net ant pusės miliono 
dolerių! Jo laike investmentai 
ir mortgečiai buvo taip sutvar
kyti. kad nė vienas centas ne
žuvo, nė vienas mortgečius jo

/m. V. Anesta, Dorchester, Mass.
Andrews, Cambridge, Mass. 
A. A. Aponaitis, Westville,

Mrs. M. M. Banelis, Pittston, Pa.
J. M Pučinskas, Bingnamton. N. Y.
K. Čiurlionis, I-awrence, Mass.
Cyril Daržinskas, VVestville, III. 
Andrew Dedynas, Greenfield. Mass. 
Walter Domash, St. Louis, Mo.
Ona Indrilienė, Toronto, Canada. 
Bessie Keblaitienė, Detroit, Mich.
M. Kemzūra, Brockton, Mass.
John P Kulys, Detroit, Mich 
Alexander Lucas, Dorchester, Mass. 
Thomas Luckas, Westville, III. 
Joseph Lukas, Dedham, Mass. 
Andrius Majauskas, Haverhill, Mass. 
Anthony K. Martin, Cambridge,

Mass.
Tarnas Matas, Waterbury, Conn. 
Ix>uis Paulauskas, I>owell, Mass.
Dr. Domin. Pilka, So. Boston, Mass. 
Charles Preytis, Lynn, Mass.
K. P Šimkonis, Worcester, Mass 
Felix Simonavičius. So. Boston, Mass. 
Stasys Senkus, Waterbury, Conn. 
Mariona Šmitiene. Westvilie, III.
M. M. Stakionis, Lausvrence, Mass. 
Pranė Šumskaitė, CPA, Losvell. Mass. 
J. Tvaronaitis, Manchester, Conn. 
Karys .J. V. Valickas, Nevvark, N. J 
VVilliam Valentine, Chicago, III
L. Valkavičius, Hudson. Mass.
Petras Valukonis, W. Hanover. Mass. 
Roman .T. Vasil, Roslindale. Mass. 
Rt. Rev. Z. K. Vipartas, Westville.III.
St. Žukauskas, Wi!kes-Barre. Pa. 
William Valentine, Chicago. III

(Skelb.)

SEKANTI MĖNESI BUS 
LAIVYNO MANEVRAI

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris E. Bevin pakar
tojo savo siūlymą Rusijai 
sudaryti 50-čiai metų drau
gystės sutartį. Bevin sako, 
kad jo siūlymas yra rimtas 
ir rimtai daromas. Jei Ru
sija nori draugystės, Angli
ja sutinka tokią draugystę 
patvirtinti ilgiems metams.

Stalinas, kalbėdamas a- 
rie Bevino siūlymą, anks
čiau sakė, kad “negalima 
rimtai imti Churchill drau
gų siūlymą pratęsti anglų- 
rusų draugingumo sutartį
50-čiai metų.” Dabar Bevin___ o__ __________
pakartoia savo siulvmą ir Į pramatę savo likimą, supras duolį. šeši nolicistai taikos 
sako, jis yra rimtai daro- pavergtų tautų troškimą ir neišgelbės, bet pradžia vis- 
mas. entuziazmą nepriklausomai gi jau yra.

Amerikos karo laivynas 
darys manevrus Atlanto 
vandenyne ateinantį balan
džio mėnesį. Tai bus pir
mieji karo manevrai vakari
niame Atlante po šio karo

TARPTAUTINĖ
POLICIJA

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikiu pa 
223 poslapių dydžio, apie 150 įvairiu eilių.
JI PALINKSMINS JCSŲ LAISVAS NUO 

DARKO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRJJU RLslV FJLrcS:

IAI ’ilšKOS. ŠEIMYNIŠKOS IK IKRRiMNRIškOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA F.II.IV KNYGA 

Popieriniais apdarais $1.09 
Audimo apdarais $1.25

Kiekvienas turėtu papnaM knygynu minėta knyga
Kiekvienas ntniplrkęa t* kiyn pasidžiaugs. uermn-ta
oųirt “Money Orderiu." Popierinius galinta aiųsti tiesiog pany
rame konverte, bet reikia alikiai užraiyti savo ir “Keleivio" ad 
rc.<e ir nepamirškit prilipyt uSS cuatua atark f.

“KELEIVIS“
636 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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KELEIVIS, SO. BOSTONAituntas puslapi*
Talentinga, Graži Lietu

vaitė Onutė Warnas

AR BUS KARAS SU 
RUSIJA?

Pasiuntė Piigelbas 
Lietuviams

Šitam Klausimui Nušviesti 
Socialistai^ Rengai 

Prakalbas

Balandžio 14 d., kaip
6:30 vakare, South Bostono 
Lietuvių salėj Įvyks prakal
bos, kurias rengia Lietuvių 
Socialistų Sąjungos 60 kuo
pa. Kalbės S. Michelsonas.

Tą pačią dieną prakalbas 
rengia ir Čambridge'aus lie
tuvių socialistų organizaci
ja, bet 2 valandą po pietų, 
Lietuvių Piliečių Kliubo sa
lėj. Tenai kalbės J. Januš- 
kis.

Abejos prakalbos rengia
mos opiems šių dienų klau
simams nušviesti, būtent: 
Ar bus karas su Rusija, ar 
ne? Ar Lietuva atgaus ne
priklausomybę. ar ne? Koks 
likimas laukia Lietuvos 
tremtinių svetimose šalyse?'

Kam rupi šie ir kiti šių 
dienų klausimai, prašome 
ateiti i aukščiau paminėtas 
prakalbas. Įžanga nemoka
ma.

Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo Bostono 17 sky
rius praeitą penktadieni pa
siuntė i centro sandėli Broo
klyne 23 dėžes su drabu
žiais, knygomis ir mokslo 
priemonėmis. Kartu su tuo 
siuntiniu buvo pasiųsta ne
mažai mezginių, kuriuos nu
mezgė bostoniškės lietuvės 
iš gautų iš BALF siūlų. A- 
pie mezgėjas, kurios darbu 
prisidėjo prie mezgimo. 
BALF vietinė valdyba ža
dėjo pranešti spaudai. Taip 
pat su tuo siuntiniu išsiųs
ta Į Brooklyną Jaunimo Ra
telio už §25 užpirkti sąsiu
viniai h paišeliai lietuvių 
pabėgėlių mokykloms.

Aukos lietuviams pabėgė
liams ir toliau priimamos. 
Geraširdžiai lietuviai yra 
kviečiami sudaryti švenčių 
pakietus su -maistu ir kito
kiais daiktais ir siųsti juos 
tiesiai i centro sandėli: 101 
Grand Street, Brooklvn 11. 
N. Y. ‘ Rep.

Jordan Marsh Co. suren- 
gtoj Bostone piešinių paro
doje išstatė savo piešinius ii 
jaunutė piešėja Onutė E. 
Wamas, southbostoniškių 
Jono ir Sofijos Wamų duk
relė.

Jauna menininkė lanke 
Museum of Fine Arts mo
kyklą ir kartu lanko viduri
nę mokyklą. Jai dar tik 17 
metų amžiaus. Linkime ir 
toliau sėkmingai progresuo
ti. . ~ ‘ R. Ž.

Atsidarė Broadway Casino 
Valgykla

3
Ši trečiadieni, balandžio 
d. vėl pradėjo veikti

1 Minės Liepos 4 Dieną
Šj SekmadienĮ Statomas 

“Išeivis”

ŠĮ sekmadieni, balandžio 
7 d. “Gabijos” choras po il
go pasiruošimo stato links
mą Stasio Šimkaus operetę 
“Išeivis.” Operetė statoma 
Municipal Building svetai
nėje. Pradžia 3 valandą po 
pietų. Bostono ir apylinkės 
lietuviai tikrai nepraleis 
progos išgirsti gražių dainų 
ir linksmos muzikos. Opere
te Statuma oo. r din v > i J. z k . vatiu-
vvbėje. Dalyvauja apie 40 
dainininkų ir artistų.

M. M.

Parėmė Lietuvius 
Savo Darbu

Praeitą -penktadieni Bos
tono komitetas Lietuvos ne
priklausomybei minėti buvo 
sukvietęs draugijų atstovus, 
kad aptarus reikalą minėti 
Liepos 4 d. ir tą minėjimą 
surišti su Lietuvos nepri
klausomybės klausimu. Tam 
minėjimui vykinti perrink
tas pats komitetas. Pirmi
ninku išrinktas adv. K. Ka
linauskas. Į komitetą jau Į- 
eina visa eilė darbuotojų 
nuo ivairiu organizacijų ir 
laukiama, kad prisidės ir 
visos kitos lietuviškos Bos
tono organizacijos. Apie pa
ti minėjimą bus pranešta 
vėliau.

Buvęs.

tojus daug geriau, negu 
anksčiau.

Linkim naujai lietuviškai 
Įstaigai geriausio pasiseki
mo. Rep.

Stughtuno Lietuviu Tautiško 
Namo Reikalais

Šiuo yra prauešama visiems 
toliau gyvenantiems to Namo 
nariams, kad balandžio 7 a., 2 
vai. popiet, yra šaukiamas ne
paprastas visų narią susirinki
mas. Visi, kurie gali. turi daly
vauti, o kurie negali, malonės 
prisiųsti Namo sekretoriui savo 
adresus. Rašykit jam taip: Jos. 
Walant, 3 Perry St., Stoughton. 
Mass.

Lietuviška Radijo Programa 
iš Biblijos

Ši programa kaskart gauna 
vis daugiau klausytojų, nes duo
da geros muzikes ir Įdomių pa
skaitų. Todėl malonu mums pra
nešti, kad sekanti programa i- 
vyks balandžio 7 d., kaip 7:3>'.‘ 
vakare, ir balandžio 30 d., kaip 
7:30 vakare, iš Brooklyno sto
ties \VBBR, 1330 kilocyklių. 
1000 vvattų.

Velykų Ženklelių 
Pardavinėjimas

Kad pagelbėjus paliegė
liams ir apsigimusiems vai
kams Bay State Societv vvk-

Broadvvay Casino valgykla
ant W. Broadvvay, po 377 ___
nr. Valgykla kuri laiką ne- do velvkų ženklelių (Easter 
veikė dėl patalpų pertais}'-į Seal) pardavinėjimą. Visas

Dabar valgykla naujai 
perdirbta, žymiai padidin
ta, gražiai išpuošta. Ji gali 
sutalpinti iki 200 valgytojų. 
Naujai perdirbtoj valgyk
loj bus vietos parems ir 
'draugų kompanijoms. Val-

Trovvbridge, o kasininkas 
dabar apsiėmė būti Tho- 
mas W. Morse. Draugijos 
centras randasi 340 Main 
St., Worcesteryje.
Namų Statybininkų Links

ma Radio Programa

Nuo balandžio 8 iki penk
tadienio, balandžio 12 d.,| 
Bostono Namų Statybininkų 
raroda duoda šeimininkėms 
linksmą programą per ra-' 
dio stoti WNAC ir per Yan- 
kee stočių tinklą. Programa 
eis paminėtu laiku kasdien

nuo 3:30 iki 4 valandai po 
pietų ir vadinsis “Yankee 
Quiz Bazaar,” jos vedėju 
bus Verne Williams. Prog
rama bus Įvairi, linksma, 
su visokiom dovanom ir 
linksma muzika, kuriai va
dovauja Bobby Norris. Tai
gi, šeimininkės, atsukit sa
vo radio aparatus paminė
tu laiku ir paklausykit.

Nr._14, Balandžio 3 d., 1946 

RADUO PROGRAMA

PARSIDUODA NAMAS
Geroj vietoj 3 šeimynų, mūrinis, 

nebrangus, su visais įtaisymais. 
Klauskite ant pirmo flopro. (14)

A. P.
2 LitchfieldSt.,Brighton, Mass.

Hum-m-m Reiškia 
“TELEFONUOK
Signalą

pelnas iš to pardavinėjimo 
eis nelaimingiems valkams 
pagelbėti.

Draugija tęs velvkų ženk 
lėlių pardavinėjimą visą 
mėnesi, pradėjo kovo 21 d. 
ir tęs iki balandžio 21 d. 
Pernai 108,00* < pirkėjų iš-

gykla veikia vadovybėje | pirko virš dešimties milio 
Edmonto Ketvirčio. Valgyk- nu ženkleliu. Šiais metais
los virtuvėj dirba patyrę vi
rėjai, todėl valgykla gale

draugija tikisi išparduoti 80 
milionų ženklelių. Draugi

patenkinti restoranų lanky- jos pirmininkas yra Parker

Radio Koncertas
APRIL 28,1910

užsukant

A apraslai. pakėlus telefono klaustuką 
girdisi užimąs “hum-m-m.” Tai signalas 
jums tckfonuot, ir tuoj sukit reikiamą 
numerį. . .

Jei tekfonuosit pirma, tai gausite ne 
tą numeri — arija nieko negausite. Barš
kinimas Į telefoną tik sumaišo numerius 
...verčia Centralinę pradėt iš naujo.

Kartais telefonas būna perkrautas. Tai 
dėl to, kad su Centraline huną sujungta 
daugiau telefonų, negu paprastai. Tokiais 
atsitikimai tenka kelias sekundes lukte
rėti.

Atsiminkit ... jums ir kitiems bus len
gviau. jei palauksi!, kol girdėsis hum-m.

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

1— Muzika
2— Dain. Alb. Bucevičie- 

nė, Ona Kirkliauskaitė ir 
Frances Palionienė iš So. 
Bostono.

3— Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo Įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu- W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
Boston. Mass. S. Minkus.

PARSIDUODA namas
South Bostone, arti Bigelow School, 

geras pirkinys ir gera vieta šeimy
nai su vaikais — prie mokyklos. Na
mas 3 šeimynų, pirmas flioras tuš
čias. (14)

URS. SAMUEL VVALKER,
2 Williams Court,

Newton Upper Falls, Mass.
Tel. LaSalle 3548.

Šaukt rytais ar vakarais.

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu-
vėms į namus ir sales. 

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

A. J. NAMAKSY
RE A L ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS 

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

M'est Roxbury, Mas*.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA^
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY

Telefonas: SOUth Boston 1320

Vietos BALF skyrius bu
vo gavęs iš centro 50 svarų 
vilnų. Vilnos buvo išdalin
tos geros širdies lietuvėms 
numegsti šiltų drabužių lie
tuviams pabėgėliams, ypač 
vaikučiams. Į mezgimo dar
bą dėjosi šios musų apvlin-

“KcleiViui” Reikalingas 
Typevvriteris

“Keleivio” ofisui 
linga rašomoji 
(typevvriter). Jei kas toki 
Įranki turi ir norėtų parduo

reika- 
mašinėlė

ti. prašome pranešti musų 
kės moterys: J. Smithienė. administracijai: 636 Broad- 
K. Namaksienė, M. Palilio- way, South Boston, 
nienė, A. Januškevičienė,
A. Gedžienė, L. Zukienė, A.
Kropienė, M. Kazlauskienė,1 
S. O’Halloran, J.- Tumavi- 
čienė, Kasparavičienė. S.
Averkienė, J. Savickienė,
B. Martinkienė, Žukovienė,
P. Bukauskienė. M. Nevro- 
nienė, A. Kašienė ir Valat
kienė. Iš jaunų mergaičių Į 
tą darbą dėjosi. Onutė Ge- 
džiutė. Mary Sykes ir Ele
na Šartiikiutė.

Visoms mezgėjoms BALF 
skyriaus valdyba taria šir
dingą ačiū už jų gerą dar
ba.

Svety "Day
NEW THOUSANDS

Valdyba.

Dorchesterio Liet. Piliečių 
Kliubo Susirinkimas

Įvyks ŠĮ penktadieni, ba- 
1 andžio 5 d., Dorchesteryje, 
204 Adams St.. Arcadia 
Hali patalpose. Pradžia 8 
vai. vakare. Susirinkime bus 
išduotas valdybos raportas 
apie namo sutvarkymą.

Koresp.

WTING’S 

MlLKGradeA
hokogemiz®

*
> R t m ii k... -

€XTRA «l<JO<EiS i HAVOR‘ ‘ <« -ĄA, * ,’V '
Vilk B <onY»nl

DElIVtRED AT YG'JR DOOR

GABIJOS CHORAS
Stato Scenoje Šimkaus Operetę

“IŠEIVIS”
NEDĖLIOJ. BALANDŽIO (APRIL) 7 D.

SOUTH BOSTON MUNICIPAL SALĖJ

3 valandą popiet

Visus maloniai kviečia,
GABIJA

Artistas Jonas Urbonas iš Chicago, III.
dainuos Patrick F. Gavin Mokyklos Salėje, kampas 
Dcrchester, F ir 7-tos gatv., So. Bostone 3 vai. popiet

TĘSIS
Balandžio 6

r. r. c_ tnt-_ e

HOME BUILDERS
NE W PRODUCTS SH0W

HC/JYDRTDS OF THR/LL/MC UT PRODUCTS

BIG STAGE and RADIO FESTIVAL
ceiebrities & WNAC proęrtmt Featurcd vartotu during wc«I<:

FULTON LEWIS, JR.
CEDRIC FOSTER
BILL CUNNINCHAM
MARTHC ERROLE 
St»r o« ••Th« Red Mi*"
MARJORIE MILLS 
and her Cooking School 
"THE YANKEE KITCHEN" 
EDDIE LARE and Orch. 
OUIZ OF TWO CITIES 
YANKEE SWINCTETTE

YANKEE GRAMO ORCHESTRA

HM BRITT

FRED FOYE
THE ANSWER MAN 

VINCENT LOREZ and Orch. 

THEREMIN MUSIC 

YANKEE QUIZ BAZAAR 

SHER FIELOS and Orch.

BOB CHESTER and Orch. 

YANKEE STRING ENSEMBLE

MECHANICS HUIUDINC aįf&R 
CAMPBELL'FAIRBANKS EXPOSITH>N$, INC.

ILGAS ncatsakymas nereiškia jūsų linijoj 
nieko blogo. Paprastai tas reiškia, kad Cen- 
tralinės Įrengimas perkrautas. N'eraportuo- 
kit. kad telefonas pagedęs, nepalaukę pa
prasto ūžimo.

NEW ENGLAND TELEPflONE & TELEGRAPH C0.

SiLVER CAFE, (re.
S. Zavadskas, sav.

324 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
TELEFONAS: ŠOU 5104

Turim visokių likerių, vynų ir alaus. Mandagus 
patarnavimas, visuomet geri valgiai ir senvičiai 

REZERVUOTOS VIETOS MOTERIMS

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausĮ alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

258 BROADVVAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-1 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St_, arto Centrai Są. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

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

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

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4570

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

D R. G. L. K1LL0RY
60 SCOLLAY SUUARE, Room 27 

BOSTON. Tlef. I-afayette 2371 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą
Valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedėliota, nuo 10 ryto iki I.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

f I t




