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Anglių Badas Plinta Po Visų 
Šalį, Pramonė Sustoja

Angliakasių Streikas Tęsiasi Jau 37 Dienas — Gelžke- 
liai Pradeda Sustoti — TruKsta Anglių Visoj Pramonėj

MOTINŲ DIENOS PROGA ŠIRDINGAI 
SVEIKINAME VISAS “KELEIVIO” 

SKAITYTOJAS MOTINAS!
“KELEIVIO” ŠTABAS.

Po Dvejų Savaičių Dar Nieko 
Paryžiuj Neišspręsta

Neišspręstas nė Vienas Pagrindinis Klausimas — Ameri
kos Karo Sąjungos Siūlymas Rado Mažai Pritarimo

aAnglių kasyklose jau 37 
dienas streikuoja 400,000i 
mainierių. Anglių atsargos 
išsisemia visame krašte. Vis 
Jaugiau gelžkelių sustoja, 
daugybė dirbtuvių užsidaro 
ir vietomis jau pradeda 
trukti elektros energijos.

Amerikoje 95G gelžkelių 
yra varomi minkštomis ang
limis, 62' ( elektros jėgos 
yra gaminama anglimis irį 
55 G dirbtuvių dirba su an
glių gaminama jėga. Kai 
anglių nėra, visas šalies eko
nominis gyvenimas turi su
stoti. Prie to jau einama. 
Ypatingai skaudžiai anglių 
kasyklų streikas atsiliepia 
gelžkeliuose. Gelžkelių vir
šininkai sako. kad dėl to 
streiko gelžkeliai per metus 
laiko turės visokių sunkumų. 
Mat. ant žiemos susirinks 
daugiau anglių gabenti, nes 
dabar virš mėnesio niekur 
anglių nevežama, todėl vė
liau bus didelis susikimši
mas. ,

Angliakasių streikas 
neina prie galo. Mainieriai 
reikalauja, kad jiems butų 
pripažintas jų “sveikatos ir 
šalpos fondas,” i kuri mai
nų savininkai mokėtų nuo 
kiekvienos iškasamos tonos 
anglių tam tikrą sumą. Ka
syklų savininkai su tuo ne
sutinka. Del to nutruko de
rybos balandžio 10 dieną. 
Dėlto ir naujai pradėtos de
rybos nejuda iš vietos. Mai
nieriai sako, jie be sveika
tos ir šalpos fondo nekels 
kojos i kasyklas. Tuo tarpu 
visas kraštas kenčia dėl an
glių trukumo.

Mainierių unija pranešė, 
kad gegužės mėnesio gale 
stos Į streiką ir Pennsylva- 
nijos kietųjų anglių kasyklų 
mainieriai. Jie irgi iškėlė 
reikalavimą duoti jiems 
“sveikatos ir šalpos fondą." 
iš kurio butų galima aprū
pinti sergančius ir sveika
tos netekusius mainierius. •

Vyriausybė žadėjo “ką 
nors daryli.” kad streiką 
baigti. Bet kol kas nieko 
dar nedarė. Bet ilgiau vy
riausybė nebegalės laukti, 
nes kitaip visas krašto ūkiš
kas gyvenimas apmirs.

Kalinių Maištas 
Alcatraz Kalėjime
Praeitą ketvirtadienį su

kilo kaliniai Alcatraz salos 
kalėjime, prie San Francis- 
ko. Kalėjime yra laikoma 
280 kalinių, daugiausiai nu
teistų ilgiems metams kalė
ti už sunkius prasižengi
mus.

Kaliniai nuginklavo vie
ną sargybinį ir iš jo atėmė 
šautuvą ir vieną revolverį. 
Su tais ginklais šešiolika 
kalinių laikėsi prieš sargy
binius ir marinus per dvi 
dienas. Kaliniams pavyko 
paimti kelioliką beginklių 
sargybinių ir uždaryti juos 
į kalėjimų kameras. Bet iš
silaužti iš kalėjimo kaliniai 
nesugebėjo. Visas kalėjimas 
buvo apsuptas, o marinai iš 
anuotų išdaužė tą kalėjimo 
dalį. kur kaliniai laikėsi. 
Po dviejų dienų maišto, ka
liniai pasidavė. Trys kali
nių pravadyriai buvo nušau
ti, du sargybiniai uŽinuSti 
ir 14 sargybinių buvo su
žeisti. per susišaudymus.

Pirma buvo skelbiama, 
kad kaliniai buvo įsilaužę į 
ginklų sandėlį. Bet tai pa
sirodė netiesa. Kaliniai tu
rėjo per visą maišto laiką 
tiktai vieną šautuvą, vieną 
revolverį ir viena ilgą pei
lį-

Detroite Gimsta 
Liaudies Partija
Detroite praeitą sekma

dienį posėdžiavo kai kurių 
unijų atstovai ir tarėsi apie 
sukūrimą Amerikoje “liau
dies partijos.” Bet jokio aiš
kaus nutarimo Detroite, ro
dos, nepadaryta ir naujos 
partijos vadai sako, šiais 
metais trečioji partija dar 
neišeis į rinkimus.

Panašus pasitarimai apie 
trečios partijos sudarymą 
atsibuvo Chicagoje balan
džio 7 ir 8 dienas.

Francuzai Atmetė 
Kairiųjų Konsti

tuciją

Baido Senatą Rusi
jos Pabėgimu

Šventas Karas 
Šventoj Žemėj
Arabų Ultimatumas 

Anglams

tt

ku-
Amerikos senate šią sa

vaitę kils ginčai dėl atomi
nių bombų bandymų. Se
natorius Huffman sako, ru-

Visuotinu balsavimu, 
riame dalyvavo virš 20 mi
lionų balsuotoju, francuzai . , , , , ,
praeitą sekmadieni atmetė Ka!.‘ įel to bandymo pa
neigiamojo seimo' priimta be^‘ »T*“1?! ol" 
konstituciją. ' nes jie gali ma-

Naują konstituciją siūlėj "Y1- kad bandymai daromi 
Huffman ir Lucas žada iš-priimti dvi kairiosios srovės, 

socialistai ir komunistai. 
Prieš naują konstituciją i>a- 
sisakė visos kitos Francijos 
partijos. Naujoji konstituci
ja buvo numačiusi tiktaiDetroito pasitarimai vyko • ,

neviešai. Pasitarimų organi-Į įumų pui*amcn ą,
zatoriai sako, jie neturi nie
ko bendra su komunistais, 
o pasiatrimuose, sako, da
lyvavo ir Automobiliu Dar-Automobilių 
bininkų Unijos atstovai.

AŠ ESU AMERIKIETIS” 
DIENA

po visą A- 
“Aš Esu

BENDRAS GYNIMASIS 
SU AMERIKOS ŠALIMIS

Prezidentas Truman krei- 
ėsi į kongresą, kad kong-‘ 
esąs leistų vyriausybei ben-l 
radarbiauti su Pietų Amc- 
ikos respublikomis ir su 
Kanada bendro gynimosi 
eikaluose. Tai reiškia, A- 
lerika galėtų ir taikos lai- 
u padėti kitoms Amerikos 
espublikomis ginkluotis ir 
uoštis gynimuisi.

Sako, Rusai Apleido 
Iraną

Irano vyriausybė pranešė 
Jungtinių Tautų organizaci
jos “saugumo tarybai” New 
Yorke. kad rusų armija ap
leido Irano teritoriją iki ge
gužės 6 d., kaip rusai buvo 
pažadėję padaryti.

Rusai Irane palieka “au
tonomišką” Arezbeidžaną 
ir toki pat “autonomišką” 
Kurdistaną. Azerbeidžanas 
ir Kurdistanas turi rusų 
ginklais apginkluotas armi
jas. o Iranas pasižadėjo 
duoti rusams aliejaus.

Irano propagandos virši
ninkas sako, kad rusai “be
veik pasitraukė” iš Irano, o 
kai kurie iraniečiai sako, 
kad ne visi nišai apleido 
Irano žemę. Irano atstovas 
prie UNO sako, negalima 
patikrinti, ar nišai pasitrau
kė ši Azerbeidžano, ar ne.

Gegužės 19 d. 
meriką bus minima 
Amerikietis Diena.” Įvai
riuose miestuose bus daromi 
masiniai mitingai, rengiami 
koncertai ir ypač bus pager
biami naujai įpilietinti ame
rikiečiai. Rengiamose iškil
mėse, kaip kasmet, taip ir 
šiemet masiniai rengiasi da
lyvauti visų tautų ateiviai, 
kurie Amerikoje surado sau 
naują tėvvnę ir čia gavo 
lygias teises su kitais Ame
rikos gyventojais.

Parlamentas butu rinkęs ir 
valstybės prezidentą. Kai
rieji sakė, nauja konstituci
ja užtikrina demokratišką 
tautos valios pareiškimą.

Balsavime vieno miliono 
balsų dauguma kairiųjų pa
siūlyta kORStiUciia buvo 
atmesta. Dabai birželio 2 
dieną įvyks naujo steigia
mojo seimo rinkimai ir tas 
seimas turės persvarstyti 
tautos atmestąją konstituci
ją.

BOMBA SUŽEIDĖ 15 
KAREIVIU

Kaire. Egypto sostinėj ne
žinomi piktadariai, prava
žiuodami automobiliu, metė 
bomba į vietos YMCA už
eigą, kur lankosi daug ang
lų kareivių. 15 kareivių ir 
4 merginos buvo sužeisti.

VISI ARABAI EINA 
IŠVIEN

RUSAI ĮVEDA NACIU 
ŠNIPŲ SISTEMĄ

Keturi didieji ministeriai 
Paryžiuje per dvi savaites 
pasitarimų ir derybų neiš
sprendė dar nė vieno pa
grindinio taikos klausimo. 
Jie aptarė taikos sąlygas su 

i Italija, bet prie nieko nepri-
Anglų ir amerikiečių ben- ėjo. Liko tik nutarta, kaip 

dra tyrinėjimo komisija pa- pasidalyti Italijos laivyną, 
siūlė, kad dar šiais metais bet kokios turės būti Italijos 
į Palestiną butų įleista! sienos, ką daryti su Italijos 
100,000 žydų iš Europos į- kolonijomis ir kaip prižiurė- 
važiuoti. , (ti vėliau Italijos nusigink

lavimą, visa tai paliko neiš-
Palestinos arabai prieš ta 

pakėlė didžiausią protestą. 
Jie sako, jei Anglija ir A- 

' merika nori tiek žydu įga- 
ir benti į Palestiną, jie kovoskelti tą klausimą senate

jie nori pravesti senato nu- visomis priemonėmis 
tarimą visai atšaukti atomi- Į skelbs “šventąjį karą” 
nių bombų bandymą.

spręsta.
Dabar keturi ministeriai 

perėjo svarstyti taikos su
tartis su Balkanų šalimis. 
Bet ir dėl tų šalių susitari-

Kaukazo
Razbaininkas

arba
Kaip Stalinas Bankus 

Rubavojo
Tik dabar išėjusi iš spaudos 

irošiura atskleidžia skandalingą 
lusijos diktatoriaus praeitį ir 
abartį. Galima gauti “Kelel
io" knygyne. Rama 25c.

Rusų okupuotoi Vokieti
joj rusai įvedė “blokų va
dus,” kurie yra komunistų 
partijos paskiriami miestuo
se kiekviename gyventojų 
bloke. Toki sistema buvo 
prie nacių, kada nacių par
tija skirdavo “blokų vadus,” 
arba šnipus, kurie sekioda
vo. ką gvventoiai daro. kaip 
jie žiuri į valdžia ir bend
rai, atlikdavo nacių diktatū
rai šnipų patarnavimus.

Dabar ta pati sistema, tik
tai su komunistais šnipais, 
vėl įvedama Vokietijoj po 
rusų priežiūra.

»'!mas vargu bus lengvesnis.
pnes

anglus ir amerikiečius. Kar
tu arabų vadai nutarė kreip
tis į Rusiją, prašydami jos 
pagelbos kovoje prieš ang
lų ir amerikiečių siūlymą, 

kartą atidėti. Arabai ketina siųsti delega- 
numatyta, kad ciją į Maskvą pas Staliną, 

kad iuos užsistotų prieš žy
dus Palestinoje.

Anglija prašo, kad Ame- 
, rika atsiųstų savo kariuome
nę į Palestiną ir padėtų ten 
palaikyti tvarką. Amerika 
nenori į Palestinos kruvinas 
peštynes kištis. Bet anglai 
sako, jei Amerika buvo toki 
gera ir darė pasiūlymą įleis
ti į Palestiną 100,000 žydų, 
tai kodėl ji nenori padėti 
palaikyti Palestinoj tvarką, 
kad tie 100,000 žydų tik- 

I rai galėtų atvykti į Palesti- 
i ną.

Kaip žinoma, atominių 
bombų bandymai turi prasi
dėti Bikini salose, Pacifike, 
liepos 1 d. Bandymai jau 
buvo vieną
Pirma buvo
jie įvyks gegužės 15 d.

um inuiyu < v» v*

Saudi - Arabijos karalius,
Ibn Saud. galingiausias tarp 
arabų kraštų valdovų, pasi
sakė griežtai prieš anglų- 
amerikiečių pasiūlymą įleis
ti 100.000 žydų i Palestiną.
Visi kiti arabų kraštai irgi 
griežtai priešingi žydu imi- gypte savo kariuomene. Da- 
gracijai į Palestiną. bar ta sutartis pakeista.

Emma Lee Moore, 14 m. 
amžiaus mergaitė, iš Atlan
ta, ištekėjo už 64 metų amž. 
vyro, Porter Aleksander 
Banks. Jie gyvena labai lai
mingai. Ypač jaunoji žmo
na yra laiminga. Ji sako,
64 metų amžiaus vyras jau 
nebenori vaikytis kitas mer
gaites. jis ramus, sėdi na
muose ir jaunai žmonai nė
ra jokio vargo su juo. į

Jauna jaunavedė gavo iš 
motinos leidimą tekėti už 
pagyvenusio kavalieriaus.
Namuose liko dar astuoni 
vaikai, tėvas miręs, tai mo
tina pasirašė ant popieriaus, 
kad sutinka išleisti jaunutę 
mergaitę už senio. O jau-

žmonos nebejaunas 1,400,000 žydų, kurie nori 
vyras sakosi turįs patyrimo keltis gyventi kur kitur

ANGLIJA SUSITARĖ 
SU EGYPTU

Iš Egypto praneša, kad 
tarp Anglijos ir Egypto pri-, nosios 
eita susitarimo, pagal kuri
anglai pažadėjo ištraukti iš. su moterimis. Jis nesenai 
Egypto savo kariuomenę. (jar paėmė divorsą nuo savo 
Pagal 1936 metų sutarti an- pirmos žmonos...
glai turėjo teisę laikyti E- --------------------------------------

Šventosios žemės neramu
mai dar tik prasideda. Jei 
anglai ir amerikiečiai tikrai 
norės įvežti ten 100,000 žy
dų, Palestinoj įvyks kraujo 
praliejimas. O “žydų klau
simo” Europoj tas visvien 
neišspręs, nes ten dar liks

Amerikos pasiūlymas su
daryti karo sąjungą su Ru
sija, Anglija ir Francija 25 
metams, kad bendrai laikyt 
Vokietiją nuginkluotą, ra
do mažai pritarimo. Mat, 
dabartiniu laiku priešingu
mas tarp Anglijos ir Ameri
kos iš vienos pusės, ir Rusi
jos iš kitos yra svarbiausias 
politinis klausimas. O Ame
rikos siūlymas sudaryti ka
ro sąjungą prieš sumuštą 
Vokietiją, atrodo pasenęs ir 
nieko neįdomauja. Rusų ra
dio skelbė, kad Amerika, 
siūlydama tokią karo sąjun
gą, nori surasti pateisinimą 
pasitraukti greitu laiku iš 
Vokietijos. Rusai rengiasi 
ilgus metus būti Vokietijoj 
ir vietoje patys prižiūrėti, 
kad vokiečiai nesiginkluotų. 
arba ginkluotųsi kartu su 
rusais prieš anglus ir ame
rikiečius...

Amerikos Motina

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

Anglų ir amerikiečių ben
droji komisija skelbia, kad 
dabartiniu laiku Palestinoj 
gyvena 554,000 žydų ir 
1,211,000 arabu.

GEN. MICHAILOVIČO IŠGELBĖTI AMERIKOS LAKŪNAI

Čia yra parodyta Jungtiniu Valstijų ir Kanados karo lakūnų delegacija, savo pinigais atskridusi į
Washingtoną reikalauti, kad prez Tr manas užsistotų už Jugoslavijos generolą Michailovičą, kurį ko
munistai yra suėmę ir ruošiasi nužudvti, kam jis stoja už nepriklausomą Jugoslaviją, ši delegacija at
stovauja 600 Amerikos lakūnų, kuriuos karo metu gen. Michailovičas išgelbėjo Jugoslavijoj iš nacių na
gų. Iš dešinės 5 senatoriai sveikinasi lakūnų delegacija.

Šiais metais Amerikos 
Motina išrinkta Mrs. Emma 
Clarissa Clement. iš Louis- 
ville. Ky. Ji yra negrė, sep
tynių vaikų motina. Pirmą 
kartą Ameerikoje negrė mo
teris išrinkti, būti einamų 
metų “Amerikos Motina." 
Mrs. E. C. Clement turi sep- 
tynius vaikus ir visus septy- 
nius ji išleido į mokslą ir 
padarė naudingais savo 
kraštui ir savo rasės žmo
nėms. Jos keturi sūnus yra 
profesoriai, o trys dukterys 
dirba visuomenini darbą. 
Ypač Clement šeima daug 
dirba nėgių Švietimo srity
je. Naujai išrinkta Ameri
kos Motina sako. jos išrin
kimas suteikia garbę visai 
nėgių rasei ir jos šeimai.

BROVVDER1S RUSIJOJ

Praeitą penktadienį Ame
rikos komunistų buvęs va
das Earl Browder peržengė 
Suomijos Rusijos sieną ir 
dabar jis randasi Rusijoj. 
Ką jis ten veikia, niekas ne
žino. Spėjama, kad Brow- 
deris nuvažiavo spaviedotis 
pas Staliną. Jei jis gaus 
nuodėmių at.leidima, jis 
dar gali grįžti su Maskvos 
laiminimu ir Amerikos ko
munistai turės vėl jo khausv- 
ti. kaip savo tikro vado. 
Bet iei Stalino rūstybė ne
praeis, Brouderis taip ir 
liks “buržuazijos liokajus.”
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Musų Draugai Ištrėmime Jam Reikia DaktaroAR VOKIETIJA TURĖS kaulyti bilionus Rusijai, bet 
SAVO “TITO”? Anglijai jie siūlo duoti

------------ i sprukti. Taip kiekvienas tu-
Šiame “Keleivio” nume- ri savo priežastis, kodėl pa- 

ryje dedame draugo J. Bu- skolos “neduoti.” 
tauto laišką iš Vokietijos “Neduot” chore girdisi ir 
apie Sovietų “manevrus” lietuviškas balsas, tartas po- 
Vokietijoj. Sovietiškų ma- nios Tysliavienės plunksna 
nevrų tikslas Vokietijoj y-'“Vienybėje.” Nėra tokio at- 
ra užkarti visai Vokietijai galeiviško, izoliacinio 
vokišką “Tito,” nuo Rusi
jos priklausomą diktatorių, 
kaip Jugslavijoj ar Lenki
joj, kaip Rumunijoj ar Bul
garijoj. . . .

Savo tikslo Sovietai sie
kia per varu kuriamą “vie
nybę” tarp komunistų ir so
cialdemokratų partijų. Ka
da socialdemokratai nutarė 
padaryti narių balsavimą 
dėl tos “vienybės,” Berly
ne, amerikiečių ir anglų o- 
kupuotose srityse, socialde
mokratai 7 balsais prieš 1 
pasisakė prieš prievartos 
vienybę. Bet rusai jų oku- 
puotoj Vokietijoj neleido 
tokio balsavimo daryti, o 
“vienybė” buvo sudaryta 
komitetų nutarimu. Smur
tu, grasinimais, išvežimu i 
Sibirą ir kitokiomis priemo
nėmis rusai privertė social
demokratų vadovybę “jung
tis” su komunistais.

Visoj rusų okupuoto j Vo-

ir
juodnugariško reikalo, ku
rio veikli ponia neparemtų 
savo aštria plunksna. Todėl 
ir anglų paskolos reikale 
ponia Violeta užėmė aiškią 
poziciją. Ji sako:

“J. Byrnes... visai neatsižvel
gė j tai, kad britai ikišiol ne
išmokėjo 6 bilionu paskolos, 
suteiktos po pirmojo pasauli
nio karo ir kad antrojo pa
saulinio karo metu lend-lease 
keliais paaukojo dar 25 bilio- 
nus dol., kurių niekad nesiti
kima gauti atgal.
“Atrodo, kad Anglija dar vis 

tebežiūri i Ameriką, kaip i sa
vo koloniją ir. kad musų par
eigūnai tarnauja britams, o ne 
savo krašto žmonėms.”

Ši nuotrauka parodo keturių didžiųjų valstybių užsienio reikalų ministe- 
rius, susirinkusius dabar Parvžiuje. Iš kairės i dešinę stovi: Anglijos ministe- 
ris Bevin, Francijos prezidentas Felix Gcuin, Amerikoss Valstybės Departa
mento sekretorius Byrnes, Rusijos Molotovas ir Francijos ministeeris Bidault.

Lietuviai Francijoje
(Laiškas iš Francijos)

P. V. Tysliavienė yra di
delė finansistė. Ji pirmoji 
Amerikoje surado, kad A- 
merika
pirmojo

_ . e <upuotoj v o-, lerių paskolą. Garbė poniai
kietijoj rusai padarė me- u£ šitą išradimą. Svarbu ap

ginti ir 25 bilionus doleriųdžioklę ant tų socialdemok
ratų veikėjų, kurie yra prie-

Kiek lietuvių tremtinių bininkų. Tie gauna išlaiky- 
randasi Francijoje tikslių mą ir 6-10 dol. i mėnesį pi- 
žinių nėra. Didžiausia lietu- nigais. Darbininkų uždar- 
vių kolonija skaitoma Pa- biai visai nesiderina su nu- 
ryžiuje. Po to seka Stras-1 statytomis kainomis maisto 
bourgo lietuvių kolonija su produktams. Apie rubus, 
visa Elzaso provincija. ! apavą ir galvoti netenka. 

... Strasbourgo lietuviai yra Viena, kad tų kortelių ne
davė Anglijai po j SUorganizavę “Lietuvių Są- daug duodama, antra, kai- 
karo 6 bilionų <lo- junnr».” Tai vienintelė vie-J nos tokios aukštos, kad vie-

duotus per šį karą. Bet visų
šingi jungimuisi. Daug jų svarbiausias reikalas, tai ap- 
yra areštuotų ir sukistų į ginti Amerikos nepriklauso- 
koncentracijos stovyklas, mybę nuo britų pasikėsini- 
arba .laik,0?1* .kalėjimuose, mų Mes ne kolonija! Mes 
kiti išvežti į prievartos nepriklausomi!
darbus. “New Leader” pra- ____________
neša, kad du šlykščiausieji
nacių konclageriai: APIE BALTIJOS ŠALIS

"Sachsentousen ir Buchen- Vė, ir0<Jė spaudoje
wald dabar vėl veikia ir tų gandaj „g diplomatinių 
lagerių kaliniai po NKVD iru*įgjuQį^niu” anjg nritiažinima 
sų politinės policijos) priešių-] Rusijai Baltijos šalia Sako’ 
ra dainai yra tie patys, ku- paryžiuje keturi didieji ta- 
ne buvo ir po SS ir Gestapo r;as- jr de, to k]ausim0. 
(hitlerinės politines policijos)
priežiūra: būtent, socialdemo- Paryžiaus derybose apta- 
kratai ir kiti totalitarinės sis- riami “taikos klausimai.” 
temos kritikai.” Į Jose turėtų iškilti ir Balti

jos šalių likimas. Karas pa-

jungą.
šosios teisės organizacija no mėnesio uždarbį atidėjęs 
Francijoje. Lietuvių Sąjun-J vargu ar gautum padoresnį 
gos tikslas: teikti savo na-; kostiumą įsigyti. Laisvoje 
riams moralinę ir materia-' rinkoje vien tik už pasiuvi- 
linę paramą ir patarti visais mą tenka mokėti 4,000 fr. 
reikalais. Sąjunga rūpinasi į (apie 35 dol.). Mitybos 
nariams susirasti darbo, ne- klausimas labai opus. Duo- 
laimės ir nedarbo atvejais nos duodama 300 gr. į pa 
teikia pašalpas ir paskolas,
organizuoja kalbų ir inte
lektualinio, meno bei mokė

Vakarų Europoje gyvena] Andrulio pamočnikas L. 
ir vargų-kryželių takeliais Pruseiką Chicagos “Vilny- 
vaikšto tūkstančiai lietuvių, je” rašo:

“Tie lietuviški naciai, sy
kiu su Smetonuku, Grigai
čiu ir šimučiu, ir naktį ne
miega, svajodami, kada 
jiems pavyks išpildyti Hit
lerio testamentą — suorga
nizuoti karą prieš Sovietų 
Sąjungą”...

kalba lunatikas,

jų tarpe randasi geras skai
čius musų idėjos draugų,
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos narių ir vadų.

Del visiems suprantamų 
aplinkybių jų vardus mes 
negalime skelbti.

Vis dėl to, musų pareiga .
rūpintis, kad palengvėtų . aiP sunki jų gyvenimo Čašta j kurlal? reikia daktaro. Sa- 
Gera pradžia buvo padaiy-TO Įsl.varduotą priešų jis 
ta Chicagoje, prisidėjo ir ark,a milžino- ar
Bostonas Bet tų aukų, ku-,n>kstuku ~ zlur'nt to- koks 
rios buvo sukeltos Chicago- Pas L1 ūpas- 
je ir Bostone, toli gražu ne- “Karaul!”—Sako ln<er»oll 
užtenka. Tai lašas juroje. XT

Pprskaitvtos knv^os ne Reikia išjudinti platesnes' New Yorke yra leidzia- 
Perskaitytos knygos, ne- d J ir nritarėiu mi- mas Chicagos mihomenausbesinori greit beimti j ran-! draugų pntarejų mi j Fieldo dienraštis “PM.”

kas, kad ir labai įdomi, o. • reikalu ian eneinmi ■ Keistas to dienraščio var-
naujų nebėra. TMD turėtų' t? JA r , H Jau .SU^.1UP!_ das keista ir io misija Vie- sukhist. Dabar pats laikas“™ Vykdomasis Komi- aas’ Kelsta J° vie“
Viena, knygų leidimas su- tetas. Jam leikes visų tal-
stojo, knygų reikia, rašėjų ko? 11 tikiu, kad musų drau- 
ir pagamintojų yra iš Lietu-; Sai ne )US skupųs. 
vos privažiavusių, o narius Lietuva ir Palestina 
gaut irgi patogus laikas —• T . . . . ,
visi turi pinigų, tik reikia . Lietuva turi nedaug tau-
sujusti ir pasirodyti — kas tmių mažumų. Milžiniška uumuvic n uhc va-
leidžiama. Rašėjai lai ga- ’?s, dau«uma landi gali pridėt “atom-

„ L T . . . . blitz pnes Rusiją...Bet Lietuva neteko savo 
nepriklausomybės ir laisvės.
Ją okupavo raudonieji 
smurtininkai. Ir, lyg tyčia, 
lietuviai komunistai tuo 
džiaugiasi; jie sako, kad

mina pirmines (originališ-iJietuviaE 
kas), o ne verstines kny-' 
gas. Tiesa, yra gerų knygų 
ir kitose kalbose apie Lie
tuvą ir jos istoriją: lenkų, 
vokiečių ir maskolių kalbo
se (buvo), kurias išvertus

nas “PM” redaktorius, R. 
Ingersoll, muša trevogą. 
Esą—

Jungtinių Valstijų armi
jos generalis štabas ruošia
si “masinei skerdynei.” A- 
merika stiprina savo oro 
pajėgas Europoje ir bile va-

Štai kodėl Rusija norinti 
turėt daugiau strateginių 
sienų ir erdvės; ji bijo A- 
merikos.

Tai naivaus liberalo pa
saka mažiems vaikams. Tai 
žioplas bandymas pateisinti 
Stalino diktatūros agresijas. 
Tokie Vieny bininkai

Iš Amerikos Lietuvių Ta-

ar surėdžius, lietuviams bu- Lietuvai nereikia “buržua
zinės nepriklausomybės.”

Kitaip su Palestina. Ten 
daugumą gyventojų sudaro

tų malonumas skaityt.
Jei TMD sukrustų, dabar-

rą, mėsos 200 gr. į savaitę, tiniu laiku, rastų pritarimą 
Riebalų ir didelis trukumas.; daugelio lietuvišku laikraš- 
Pavienis žmogus dar šiaip čių. Kas nors tą‘trukumą 

linio lavinimo kursus etc. taip gali išsiversti. Šeimy- turi užpildyti. Kadangi pa 
Sąjunga stengiasi ugdyti niniu žmonių padėtis labai vienių nei bendrovių kny- 
lietuvių tautos pasiryžimą, sunki. į gų leidimui nebėra, tad

K. B. draugija su visuomenės, 
kaipo narių-leidėjų pageiba 
gali įstengt išleist kasmet 
po kelias stambesnes kny
gas. TMD tam ir sutverta!

Anis Rūkas.

orgamzuoja šventes, pra
mogas, ekskursijas.

Sąjungos valdybą suda
ro: Kun. J. Krivickas ir ad
vokatai Paltanavičius ir 
Paramskas. Sąjunga suruo
šė vasario 16-sios dienos' 
minėjimą. Iškilmingą posė-

Teroru, žudymais ir gra- sibaigė jau senai, o rusų ^^A kun; 
sinimais vokiečių socialde- neteisėtai okupuotos ir pasi- kas’ linkėdamas visiems ki- 
mokratų veikėjų dalis buvo savintos Baltijos šalys vis
priversti pasisakyti “už vie- dar velka svetimą jungą, 
nybę.” Šalia teroro ir nak- Bet galingosios demokrati- 
tinių žmonių “išnykimų,” jos vargu apie tai galvoja, 
buvo vartojamas ir papirki- Priešingai, vienaip vien ei- 
mas. Jei tu už vienybę, tau na gandai, kad demokrati- 
yra tikras darbas ir tu gali jos dar kartą pamins po ko- 
maitinti savo šeimyną. Jei jų Atlanto Čarterį ir pripa- 
tu prieš — tau gresia kalė- žins rusams mažas Baltijos 
jimas ir Sibiras. Toki smur- tautas. Žinant galingųjų dė
to “vienybė” duoda rusams mokratijų rekordą, nuo Te- 
masinę partiją jų politikos herano, per Jaltą iki Pots- 
tikslams siekti. Dabar ru- ('amo ir Maskvos, žmonės 
sai savo smurto “vienybę”, daugiau yra linkę manyti, 
nori perkelti į anglų, ame-; kad Baltijos šalys greičiau 
rikiecių ir francuzų oku- bus išduotos, kaip išvaduo- 
puotą zoną. Jei jiems tas tos. ,
pasisektų, kelias į visos V o- Del dabar pasklidusių 
kietijos sovietizaciją butų gandu apie Baltijos šalių 
palengvintas. Vokietija vir- pripažinimą rusams, Ame- 
stų Maskvos valdoma totą- rikes Lietuvių Informacijos 
litarinė šalis, o su Vokietija Centro biuletenis praneša

KNYGŲ LEIDIMAS
“Knygos tai palikimas, ko

ki galvočiai žmonijai palieka, 
perduot iš vienos kartos ki
ton karton, kaipo dovaną dar 
negimusiems.”

Addison.
tais metais 16 vasario švęs-, Lietuvių knygų leidimas 
ti Lietuvoje. sustojo. Karas netik leidi-

Toliau buvo išklausyta ma sutrukdė, bet ir leidimo

Draugu Talka
Gerbiama “Keleivio” ad-

__________ ,____ _______ ministracija:
adv. St. Paltanavičiaus tu- įstaigas sunaikino. Gali buti! Prisiunčiu money orderį 
rininga paskaita, kuri ne- į r sandėlius jau išleistų kny-į ant $20. Tai yra mano au- 
vienam sielvarto ašarą iš- gų sunaikino. Tokia žinia,; ka “Keleivio” namui išpirk- 
traukė. ... manau, kiekvienam sąmo-'ti.

Po to buvo meninė dalis ningam lietuviui yra skau-1 Su draugiškais linkėji-
iš dainų, deklamacijų ir per 20 su viršum metų mais, 
tautiškų šokių. Iškilmės bai- (nuo spaudos atgavimo irgi 
gėsi bendra vakariene su leistos knygos) Lietuvoj iš- 
linksmąja dalimi: kupletais leista apsčiai svietiško tu-, 
ir šokiais Visi buvo apim- rjnio, mokslo ir meno kny-' Aukų “Keleivio” namui 
ti lietuviškos nuotaikos. gų neskaitant tikybinių ir išpirkti gavome iš sekamų 

Tenka pažymėti, kad šv. Kazimiero draugijos draugų: P. Motiečius iš Wa- 
Strasbourgo Lietuvių Są-: leidinių, kurie lietuvio nė 
junga yra veikliausia orga- mintim..nė kunu nepakilėjo, 
nizacija Francijoje. Į o tik migdė.

P. Motiečius.
Waterbury, Conn.

terbury — $20; Mrs. P. 
Warner iš Ecores, Mich.— 
$5; D. J. Kasparka iš De-

Bendrai lietuviai Franci-
Lietuvoje prie esamųjų troito—$5; J. Rogers iš 

sąlygų, kada tautinė sąmo-’Windsor, Conn.—50c.; P.— • •• • — • I T i 1 ✓"'II • s*-•

arabai ir — tie patys ko-i 
munistai sako. kad Palesti-. , . ... rybos skyriaus Waterbury
na turi būt nepriklausoma... buv? pašalintas dinastijos

patriotas dr. Colney, akty
vus tautininkas. Jisai šmei
žė atsakingus ALT skyriaus 
darbuotojus. Paprašytas 
tuos šmeižtus įrodyti arba 
juos atšaukti, dr. Colney to 
nepadarė.

Tokie iš jų vienybininkai, 
taip jie dirba “bendrą dar
bą.” New Yorke iš ALT 
skyriaus išdūmė Tysliava; 
dabar iš kito skyriaus teko 
išprašyti dr. Colney.

Keisti žmonės — patys 
muša ir patys rėkia! Kalba 

vienybę, bet sėja nepa
sitikėjimą, kelia ergelius, 

galėjo komunistus ir jų ben- d- . . , „drakeleivius. Svarblsnėm B,n,l>a ,r Jo Muve» 
administracijos pareigom ei; Paleckio pasiuntinys, A. 
ti buvo paskirti jo žmonės,!Rimbą, buvo nuvykęs į Chi- 
komunistiški “kairiaspar-! cagą. Jjs kalbėjo apie Sta
niai” gavo tik saktį. i lino “rojų” Lietuvoje ir ro-

ir visa Europa pasvirtų į 
Maskvos glėbį. Klausimas 
stoja prieš visus demokrati
jų politikireius: Ar Vokieti
ja ir Europa bus atiduota 
Rusijai, ar, priešingai, bus 
stengiamasi sukurti demok
ratinę ir socialistinę Vokie
tiją?

PONIOS SHYLOCKIENES 
BALSAS

Ar duoti Anglijai $3,750,- 
000,000 paskolą? Tą klau
simą sprendžia Amerikos 
kongresas, o visuomenėj ei
na ginčai “už ir prieš.” Vi
si izoliacionistai, reakcinin
kai, anglofobai, bolševikai 
ir fašistai vieningu choru 
šaukia: “Neduoti.”

Mat, anglai turi socialis
tinę valdžią, tai duodami 
paskolą “sustiprinsime so
cializmą.” Kiti “100% ame
rikonai’’ iš viso nemėgsta 
anglų. Bolševikai norėtų iš

sekamai :
“šia projra, LAIC laiko rei- 

kaliKu priminti, kad panašios 
rūšies išmistai užinteresuotų 
šaltinių skleidžiami ne nuo 
šiandien. Priminsime, kad pa
našios rūšies žinutė buvo pla
čiai paskleista š. m. sausio mė
nesi, tuoj po Naujų Metų.
“Anas reikalas buvo išaiškin

tas ir panešimo šaltiniai loka
lizuoti.
“Reikalą patikrinus, LAIC 

praneša, kad ir ši gandų ban
ga yra tiek pat nepagrįsta ir 
klaidinanti, kiek ir visos kitos 
buvusios.”

šeši šimtai Amerikos ka
ro lakūnų pasirašė prašymą 
į prezidentą Trumaną dary
ti viską, kad generolui Mi- 
chailovičiui suteikus pagel- 
bą jo byloje. Lakūnai sako, 
generolas Michailovičius bu
vo musų sąjungininkas ir 
draugas. Jo negalima Su
duoti.

joje gyvena laisvai, susi-įnė įvairiomis priemonėmis(Letuks iš Chicagos—$1 
spaudę, nes butu klausimas; trempiama, o maskoliška1 .
begalo yra sunkus. Tie, ku-: dvasia brukama, Dievai ži-t Visiems aukavusiems 
ne po išlaisvinimo Franci
jos pateko į bendrus sve
timtaučių lagerius, buvo 
verčiami grįžti į “išlaisvin
tą tėvynę.” Daugumai lietu
vių iš tos bėdos pavyko iš
sigelbėti. Kritišką tremti
nių padėtį palengvina gau
namos iš BALF pašalpos 
pinigais ir rūbais. Kol ame
rikiečių įgulos Francijoje 
buvo didesnės, nemažas

no, kada lietuviai galės iš? draugams tariame širdingą 
leisti laisvos lietuviškos!aciu 
dvasios knygų, o be to dva
sinio peno. jokia tauta ne-! 
gali jaustis sveika.

Šioj šaly. nuo Olšewskio 
Lietuvos ir daugelio moks
linių knygų leidimo meto, 
niekas naujų (nepartinių) 
knygų nebeleidžia, lyg lie
tuviai lietuviškų knygų ne
beskaitytų. Tačiau tikrovė

Skaitytojų Balsai
Sveiki gyvi, Tėve ir Sunau!

skaičius pabėgėlių buvo gab kitokia. Viešąjam knygyne 
vę darbo pas amerikiečius. Chicagoj yra keli tukstan- 
Tokie virtuvių darbininkai, čiai lietuviškų knygų, ku- 
sargai buvo skaitomi lai- rios ten nudėvėtos, lyg bu- 
mingaisiais, nes ir patys so- tų knygos amžį atgyvenu- 
tųs ir kartais iš virtuvių lie-! sios (50-60 metų). Pasi
kanų parnešdavo savo šei
moms.

Kiti iš išvietintųjų susi
rado daroo fabrikuose ir į-

asiro-
do, kad iš rankų į rankas 
ima, per ką ir nauja knyga 
greit nusidėvi. Lakštai, ka
me pažymima laikas ir ė-

monėse. Dirbantieji gauna mėjo numeris, kelintą sykį 
atlyginimo nuo 20 iki 25 fr.į nuplėšti, vėl lipdyti ir vėl 
į valandą, t. y., nuo 8 iki pripildyti. Iš to matyt, kad 
10 dol. į savaitę, skaitant lietuviai lietuviškas knygas 
oficialiu kursu. Kiek sun- labiau skaito, negu kitų at- 
kesnė būklė žemės ūkio dar- ėjunų tauta!

Prašau pas mane atvykti ant 
šitos savaitės į mano naują vie
tą, bo aš lauksiu žinių iš Jūsų. 
Noriu žinoti, koks čia bimbinin- 
kas atvyksta pas mus su labai 
svarbiomis žiniomis apie kokią 
tai naują ligą, kurią jis atsive
žė iš kur tai. Taigi, tas naujos 
ligos pranašas dabar šaukia čia 
konferenciją visų Toronto bim- 
bininkų ir reikalauja iš jų apie- 
ros ant tos naujos ligos.

Gal bimbininkai ir paskirs 
savaitės uždarbį, bet kiti žmo
nės nenori tos bimbininkų li
gos ir žada nieko neduoti.

Tai iki pasimatymo.

A. Žekonis,
Toronto, Ont.

Nepriklausoma—nuo ko? 
Nuo daugumos arabų? Net 
išmintingesni žydai sako, 
kad Palestina turi priklau
syt abiem tautom — ara
bams ir žydams.

Komunistų propaganda 
yra šleiva ir kreiva. Jie Ma
skvai tarnauja ir jos naudai 
meluoja.
Reuther Sako “Raus”!

United Automobile Wor- 
kers unijos naujasis prezi
dentas Reuther ima divor- 
są nuo komunistų. Unijos 
centro komitete Reuther nu-

Aiškus dalykas, komunis
tai nepatenkinti, jie siera ir 
tulžimi spiaudo.

To buvo galima laukti. 
Komunistai visą laiką virė 
smalą. Pradžioje jiems pa
vyko, buvo nugalėtas nai- k'p.

!dė mūvės.
Vienas žmogus pastebėjo, 

kad Bimbos “mūvės’’ (kra
tomi paveikslai) turi rusiš
kus užrašus ir paklausė:

“Bimba, ar šie paveikslai 
meluoja? čia viskas rusiš-

vusis Lovestone sekėjas 
Martin; pats Reuther padė
jo jį nugalėti.

Dabar tos pat lazdos ant
ruoju galu jis smogė komu
nistams.
Ką Pasakė Schachtas

Nuerberge, kur eina na
cių karo kriminalistų byla, 
pereitą savaitę buvo iškel
tas aikštėn senas sekretas. 
Jį iškėlė nacių apiekuųas 
Schachtas.

Jis pasakė, kad dėl Hitle-rio^tn^ėįimob  ̂
kaltos Anglija ir Francija, 
ypač Anglija. Kada buvo 
parduota Čechoslovakija, 
Hitlerio prestyžas Vokieti
joj daugeriopai padidėjo ir, 
galų gale, jis apsivainikavo 
baisiu karu.

Bet Schacht nepasakė 
vieno dalyko, būtent:

Jis ir kiti Vokietijos in- 
dustrialistai - bankininkai 
buvo kalti už Hitlerio ir na
cizmo įsigalėjimą!

Puodas katilą vanoja, bet 
abu juodi.

Bimba atsakęs, kad pa
veikslai buvo daryti karo 
metu, bet klausėjo tas nepa
tenkino. Jis šovė atgal:

“Karo metu? Tai kodėl 
ir pats tose “muvėse’ figū
ruoji?

Bimba neturėjo ko saky
ti ; jis buvo pagautas už lie
žuvio, bjauriai apsimelavęs.
Kas Laukia Žukovo?

Vienas komunistų laik
raštis praneša, kad genero-

bingo svečio,” rusų maršalo 
Žukovo. Čia jis busiąs kara
liškai priimtas ir pavaišin
tas.

Stalinas senai žada tą 
Žukovą parodyt ameriko
nams, bet vis nerodo, ir a- 
merikonai jo nepasigenda.

Išrodo, kad jo pasigenda 
patys komunistai. Jie turė
tų progos zylioti ir naivių 
žmonių dolerius kolektuoti.

Ar “vėžio institutas” 
jiems nėra pelningas?

St. Strazdas.

A
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KAS NIEKO NEVEIKIA
1

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
i uolapis i rečiai

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

“PENNSYLVANIA” PASKIRTA ATOMU BOMBOMS

Peranizmo Fabrikantai

Iš Pietų Amerikost

Demokratijos Susky- Pajutę tuos pagerinimus, 
,. 4 . Argentinos darbininkai ir

aunas Argentinoje tarnautojai tuojaus pradėjo 
remti “savo” miiitarinę dik
tatūrą, o atakavusios tą dik
tatūrą partijos, tiktai kom-

Butų daug kas kalbėti a-; promitavosi: radikalai, so- 
pie “naujus vėjus” politi- cialistai ir komunistai, kil
niame Argentinos gyveni- rie ėjo i rinkimus bendro- 
ir ju busimą įtaką kitoms) mis jėgomis “demokratinės
Pietų Amerikos respubli- vienybės” — Union Domo
koms, Bet šį kartą pasiten
kinsime panagrinėjimu nors

cratica — vardu. 
Nemažai pulk. Peronui

pagrindinį “demokratinės laimėti padėjo ir Mr. Bra-
ligcs’’ elementų.

Tos pačios priežastys, ku
rios “apsargdino” argenti-

den, turįs 15 milionų do 
lerių vertės mineralų kon
cesijas Bolivijoj, ir tokios

niečių liaudį, gali “apsarg-|pat “demokratijos” siekęs 
dinti” ir jos kaimynus. De-j Argentinoje... Jo išleistoji 
magoginė militaristų akci-' “Mėlynoji Knyga,” nukreip- 
ja nuolat atgyja visose Pie-j ta prieš pulk. Peroną ir jo 
tų Amerikos valstybėse be šalininkus, yra ne kas ki- 
išimties. Jos vyriausioji y- tas, kaip tiktai “Mr. Braden 
patybė yra nacionalistiškai perdaug kalba
demagogiškas mišinys. Ar 
gentinoje militaristai virši
jo demokratines Argentinos 
partijas, sukurdami dar vie
ną naują “politinį chamele
oną” pasaulyje.

Militaristų laimėjimą pa
lengvino pati kapitalistinė 
demokratija. Demokratinės 
Argentinos partijos, ypač 
radikalų partija, yra sukom
promitavusios pačią demo
kratiją. Paskutinių 30 metų 
laikotarpyje radikalai yra 
turėjo, keliais atvejais, res
publikos prezidentus, dau
gumą senate ir parlamente. 
Bet radikalų demokratija 
buvo tiktai “žodžių demok
ratija.” Ekonominės demo-

“ Mėlynoji Knyga”—Lib- 
ro Azul, — sukurė tokią pa
dėtį. kad “Union Democra- 
tica,” yp&č socialistai ir ko
munistai, gynė, prieš savo 
pačių norus, stambųjį kapi
talizmą, o pulk. Peronas ir 
peronistai gynė darbo liau
dį, taipgi prieš savo pačių 
norus. Šį paradoksą kaip 
svkis buvo sudariusi toji 
“Mėlynoji Knyga.” Visi to-, 
je knygoje suminėtieji buvo 
traktuojami kaipo naci-fa- 
šistai, o visi jąja operavu
sieji prieš pulk. Peroną bu
vo linksniuojami “bradis- 
tais,” atstovaujančiais stam
bųjį Jungtinių Amer. Vals-! 
tijų kapitalizmą ir jo tiks-'

kratijos nebuvo, jinai buda-’Jus, kurie nebuvo ir nesą 
vo tiktai žadama rinkimi
nėje propagandoje. Išpildy
ti savo prižadą radikalai 
negalėjo, dėl klasinės prie
žasties: išrinktieji radika
lai visuomet būdavo patys

argentiniečių tikslais.
Nereikia ir sakyti, jog pe

ronistai. savo rinkiminėje 
kovoje prieš Union Demo- 
cratica, taip pat nebuvo 
laisvi nuo užsienių kapita

stambiausieji dvarininkai,' lizmo. Peronistai buvo lais-
pramonininkai ir prekybi-1 
ninkai. Socialiu požiūriu, 
valstybė jiems būdavo tik 
priemonė, o liaudis tik fizi
nė jėga kapitalistinės kla
sės ar “pinigo aristokrati
jos” ugdymui.

vi nuo amerikoniško kapi
talizmo, bet vokiečių ir ang
lų konservatorių kapitaliz
mas, veikiąs Argentinoje ir 
siekiąs Pietų Amerikoj “ne- 
agresingo neo-fašizmo,’’ rė
mė pulkininko Perono kan

Del tos priežasties, Ar-j didaturą. Tiek vienų, tiek 
gentina socialių įstatymų ir antru laimėjimas bei pra-
požiuriu buvo labai atsili
kusi. Puikus argentiniečių 
miestai, moderniška ir pla
ti spauda rodė ir teberodo 
jų aukštą kultūrą, bet že
mės ūkio darbininkų dva
ruose miegojimas kartu su 
gyvuliais, o pramonės dar
bininkų kraštutiniškas iš
naudojimas, buvo ne kas ki
tas, kaip socialinis atsiliki
mas.

Pulkin. Peronas, kartu su

3 /Mv "i

Čia matosi Amerikos šarvuotis “Pennsylvania,” šiomis dienomis išplau
kęs į Pacifiką, kur bus b andomos atomų bombos, š is karo laivas jau nebe
jaunas ir buvo sunkiai japonų sužalotas prie Pearl Harbor. ,

prie kurios veda skubaus so-; merikos ir Anglijo- laboris- Ii apie nepriklausomybę 
cialiu problemų išrišimo vii- tų vedamą užsienio politi- Baltijos tautų. Rusija h Uk- 
kinimas; problemų, kurios ką. j raina deda daug triūso ap-
jau beldžiasi į duris masi-| Juokas ima, matant mu- saugoti’ graikus ir įndone- 
niais streikais, grąsinančiai siškių smetonininKų viltis, žus, bet butų daug genau, 
reikalaudamos: arba...! ar-‘kad neo-fašizmo Įsigalėji- kad pradėtų laisvinti kras- 
ba...! j mas sudarysiąs sąlygas ne- Lūs, kuriuos turi pagrobę ...

Tiktai “demokratija,” l>e priklausomos Lietuvos at- Tokiu budu visa Urugva- 
sociališkos demokratijos — statymui. Jie dai negali su- a.;s Spauda buvo mobili- 
jau atgyveno savo dienas, į prasti, kad neo-fašizmas,; įuota tai dienai Lietuvos 
jinai ir labia» yra laikoma tai revanšas prieš demokra- naU(jai.
“sukčių demokratija,” prie tiją, kurios neįveikė^ Hitle- Lietuvių Komitetas pasi-

Kcl.” Korespondentas.

almėjimas priklausė ne 
nuo ko kito, kaip tiktai nuo 
politinės situacijos rinkimi
nėje propagandoje. “Libro 
Azul,” tai buvo nulementis 
veiksnys vokiečių ir anglų 
kapitalistų naudai. Jei vo
kiečių ir anglų kapitalistai 
butų “perdaug kalbėję,” ką 
padarė Mr. Braden iš Vals
tybės Departamento, tai 
rinkimus butų laimėjusi U- 
nion Democratica. “Tylai

rūšies “demokratai” yra to-į 

kie pat aršus demokratinio 
socializmo priešai, kaip vo
kiški nacional-socialistai, ar 
ba panslavizmo kūrėjai — 
staliniški militaristai, apsi-| 
maskavę socializmu. Šios) 
rūšies “demokratai” nieko 
nepamiršta, bet nieko ir ne
išmoksta.

Vienintelė politinė ideo-
lofidia. kuri bepaliko nrieš- ----- •» ---- ---- r------- x-----
pastatyti neo-fašizmui ir 
staliniškam neo-carizmui, 
tai demokratinis socializ
mas, vienintelis vedąs prie 
socialistiškos demokratijos.

Argentinos Socialistų Par 
tiia. nenorėdama nešti at
sakomybės už pulk. Perono 
laimėjimus, kitokios išeities 
neturėjo, kaip eiti į rinki
mus išvien su Union Demo
cratica. nes tiek liberalai, 
kaip ir staliniški komunistai, 
kategoriškai atsisakė remti 
socialistus, jei šie mėgins ei
ti į rinkiminę kovą demok
ratinio socializmo progra-

Vasario 16-ji Buvo 
Iškilmingai Minėta 

U rugvajuje
Lietuvių Komiteto Urug 

vavjuje pastangomis jau

Kiekvienoje stotyje 
buvo griežiamas Lietuvos 
himnas ir lietuviškos plokš
telės. Kalbėjo žymus vietos 
universiteto profesoriai, ku
rie įrodė Lietuvos teisę at
gauti nepriklausomybę ir 
būti laisvai visų tautų tar
pe. Komiteto generalinis se
kretorius per radio Centena-

kitais militaristais nuvertę'yra gera byla,” ypač ang-
konstitucinę vyriausybę, 
tuojaus “Čiupo už sprando” 
tą pinigo aristokratiją; jie 
tuojaus išleido kelis dekre
tus, kuriais privertė dvari
ninkus įrengti savo darbi
ninkams žmoniškesnius bu
tus su žmoniškesnių apmo
kėjimu. pramonininkus ir 
prekybininkus suvaržė lupi- 
kauti, neskaitant jau algų 
pakėlimo savo darbinin
kams ir tarnautojams, mo
kėti taip pat vaikpinigius 
(fašistinis išradimas!) dar
bininkų ir tarnautojų šei
moms.

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.

lams ji yra atnešusi daug; 
laimėjimų.

Kas atsitiko Argentinoje, 
tas pats gali atsitikti ir ki
tose Pietų Amerikos valsty
bėse, ypač Urugvajuje, ku
riame lapkričio mėn. šiais 
metais bus prezidento, se
nato ir parlamento rinki
mai. ir kurių gyventojai lau
kia, kaip išganymo. Tikėji
mas, kad tiktai naujai iš
rinkta vyriausybė nupigins 
duona, cukrų, druską, mė
są. pieną — suteikia daug 
progų neo-fašizmui, visuo
met kaltinančiam demokra
tini Amerikos kapitalizmą, 
kaipo kaltininką visų esa
mų nedateklių ir ekonomi
nių neteisybių.

Galėtų būti atmuštas neo- 
fašizmo pavojus tiek Urug
vajuje, kaip ir kitur, jei vie
toje žodžių demokratijos, 
butu daugiau socialės demo
kratijos. Jei butų daugiau 
aukštojo socialės demokra
tijos principo dabartinėse 
Pietų Amerikos vyriausybė
se, atstovaujančiose demo
kratizmą, tai butų išveng
tas vienokios ar kitokios 
rūšies diktatūros pavojus,

VVaterbury Padangėje
Waterburio Liet. Taryboje (O kiek dr. Colne; į centrą

“Perversmo’’ Nebuvo. pasiuntė nuo savo “garsaus”
“I-zis” Netiesą Skelbia apvaikščiojimo?) Taigi, vie- 

--------- į tinės Tarybos trumpame gy-
Pastaruoju laiku, tauti- vavime, komp. A. J. Ale'k- 

ninkų - “misionierių” spau- sis yra gražiai pasidarbavęs 
doje (Amer. Lietuvis, Dir- ir todėl buvo išrinktas Ta
va, Vienybė, Margutis), rybos pirmininku. Tuo tar- 
kaip iš gausybės rago pasi- pu, pažymėtina dr. Colney 
pylė “straipsniai,” kuriuose (ir jo šešėlis “I-zis”) nuo 
neteisingai aprašomi du vie- to laiko, kada tapo LVS na
tinės Tarybos susirinkimai riu ir centro iždininku, tai 
ir ypatingai šmeižiamas Ta- į Tarybos susirinkimus to
ly bos pirm. A. J. Aleksis. dėl lankėsi, kad “mSionie-

Tikrumoje, dalykas štai rių” naudai bilietus platin- 
kame. Nuo pradžios šių me- ti ir jų propagandą skleis
tų “I-zio” pagirtas dr. Col- ti. Taip pat pažymėtina, 
ney misionierių spaudoje ir kad dr. Colney (ir jo šešė- 
susirinkimuose atakavo A. lis “I-zis”) šiais metais į 
Liet. Tarybos Pild. Komite- Lietuves nepriklausomybės 
to narius, juos kaltindamas minėjimo parengimą neat- 
neveiklumu, eikvojimu vi- silankė ir savo aukos nepri- 
suomenės pinigų ir ypatin- davė, bet tame laike “perė- 
gai nenorėjimu sueiti vieny- jo” šmeižtus prieš ALT va- 
bėn su LVS vadovybe. Tai- dus.
gi, kovo 11 d. Tarybos su-! Baigiant, mes, komisijos 
sirinkime, L. N. P. Kliubo nariai, gerai žinome, kad 
atstovas, Juozas Bernotas dr. Colney (ir jo šešėlis 
davė paklausimą, ar Tary-1 “Lzio”) širdis yra arti LVS 
bos nariui dr. Colney pritin-i reikalų, todėl linkime su li- 
ka spaudoje šmeižti ALT, kusiais savo penkiais nariais 
centro narius? Po trumpų prie Gra-.d Street sekmin- 
diskusijų SLA 11 kp. atsto- gos darbu-tės! Tarybos 
vas Petras Motiečius įnešė,) veiklą aprūpins visų trijų 
Vari rlr fnlnov on^j^inh,1 Srnvill Hriiiioriiiikad dr. Colney gražintų 
mandatą, nes jis yra šmei
žikas ir
ro valdybos narys.

Šį įnešimą parėmė Fede
racijos atstovas Juozas Že
maitis. Po tam, LNP Kliu
bo atst. bei pirm. Tarnas 
Matas davė antrą įnešimą, 
kad dr. Colney minėtus 
šmeižtus atšauktų. Šį įneši
mą parėmė LDS 5-tos kp. 
atstovas Petras Jokubaus-

“misionierių” cent-

rio CX 36 pasakė kalbą kas. šis pastarasis įnešimas 
r.urr.rtv/tomoc didžiuma balsų buvo priim

tas.
lietuviškai, nurodydamas
Lietuves varerus ir kviesda-----------
iras visus lietuvius mesti 
ginčus ir stoti į Lietuvos 
gelbėjimo darbą.

Vasario 16 išvakarėse, tai 
vvq IS zl vifiiM - ■ svarhes-▼ VOT jc v • v — - -—----
niuose Montevir.’eo laikraš
čiuose buvo paskelbta Ne
priklausomybės minėjimo. _ 
programa. 16 vasario dien-j Savo ruožtu Urugvajaus 
raštyje “EI Dia,” kuris yra)Lietuvių Kultūros Draugija 
didžiausias ir valdančios; suruošė milžinišką pilietinį 
partijos oficiozas, buvo pa-i paminėjimą Cine Selecto 
talpintas Lietuviu Komiteto'salėje, kurioje žmonė9 net 
platus raštas apie Lietuvą netilpo.
ir jos dabartinę padėtį. 

Antram sulig didumo par
tijos oficioze "EI Debate” 
ir taip pat Įtakingiausiuose 
dienraščiuose “La Tribūna 
Popular,” “La Manana,”

srovių išrinktieji draugijų 
atstovai, kuriems pasekmin
gai pirmininkauja komp. A. 
J. Aleksis. Taip paf, gerb. 
Redakcijai reiškiame savo 
dėkingumo žodį už musų 
pranešimo talpinimą ir šiuo
mi diskusijas maigiame, nes 
dr. rolney (ir jo šešėlis 
“I-zis”) jau nėra Tarybos 
nariu, todėl ateityje i jų 
spaudoje tilpusius šmeižtus 
domės nekreipsime ir vien 
Lietuvos labui darbuosi
mės.

Štai, vasa'os metu, rug
pjūčio 18 d„ Linden Park,Kadangi dr. Colney prieš 

ALT centro narius šmeižtų' Lnion City, įvyks Tarybos
j neatšaukė, todėl balandžio

14 d. Tarybos susirinkime, 
po trumpų diskusijų, A. L.

piknikas. Taip pat gegužės 
19 d., Nemuno svetainėje, 
48 Green St., kalbės Lietu-

Lietuvis.

BROOKLYN, N. Y.

Socialistų Susirinkimas

EI Bien Puhlieo ir kiiuo- ygg kUOpOS mėnesinis
ma ia priešpastatant nero- ^u-vo paty'P’pt.1 Pan:j*a:,s nariu susirinkimas įvyks 
ma, ją pi ^pastatant pero turinio straipsniai, kuriuose o-eoTižė<? 10 d AT P Klinbn 
mskam neo-fasizmui. Socia-|buv nusvi~ti Lietuvon var- ?efu,zes. 10 Jį’ . Kliubo 
listai ėio išvien su Union ♦ • USU- 1 ♦ v • patalpoje, 280 Union avė. - ' eJ° lsvlen su |r,nI0nJ eai.ir rusų mpcnalizmo s.e- Pr.H,žia g vaI. vakare.Democratica — su libera-; £ja
lais ir komunistais, ir kartu' 
su jais pralaimėjo. Juos vi
sus kartu nugalėjo jaunas 
pulkininkas, nešęs “radika
laus” socialių Argentinos 
problemų išrišimo vėliavą.

“La Tribūna Popular” Šis susirinkimas bus ga- 
tarp kitko pažymi: “Ir ne- r.:; svarbus, nes bus išduotas 
žiūrint į visus pažadus At- raportas iš rengiamo pikni- 
lanto čarterin nežiūrint, ko ir daugiau yra svarbių 
kad veikia INO, iki šiol reikalų.
niekas nepagalvojo užklaus- J. Glavesk&s, sekr.

Reikia pastebėti, kad neo- 
fašizmas Argentinoje turi 
užsienių politiką, labai pa
lankią Sovietų Rusijai. Vie
ton hitlerinės Vokietijos ir 
musoliniškos Italijos, neo- 
fašizmas yra pasiruošęs 
Jungt. Amerikos Valstijoms 
priešpastatyt Stalino dikta
tūrą. O kad stalinistai dar 
labiau remtų neo-fašizmą, 
pulk. Peronas nutrauks dip
lomatinius santykius ir su, 
generalisimu Franko. Sta
linistai čia suvaidins tokį 
pat politinį vaidmenį, kokį 
suvaidino demokratinės Vo
kietijos respublikos sugrio
vime, nešdami obalsį: — 
“Nach Hitler wir!”

Pulkininkas Peronas išė
jo į politinę kovą prieš de
mokratiją ne tik hitlerinin
kų kapitalistų lėšomis, bet 
ir hitleriškais kovos budais. 
Vidaus politiniame gyveni
me argentiniškas neo-fašiz- 
mas slopins ir naikins de
mokratinį argentiniečių vei
kimą, o užsienių politikoje 
rems Sovietų Rusiją, rem 

[damas ją kovoje prieš A

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėjnė 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 į apskričiu3. 
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 
magių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina..........................................................$1.00

KELEIVIS
636 l’r«adway. S*. I5«*«t»rt».

R. K. S. 91 kp. atstovė, A-) vos tremtinis, mokytojas 
nelė Janušaitienė įnešė, kad Jurgis Savaitis, ir muzika- 
dr. Colney mandatą gražin-; k programos dalį pbieluo
tų ir iš Tarybos butų praša- parengimuose išpildys 
lintas. Šį Įnešimą parėmė šv. Juozapo parap. choras. 
Moterų Apšvietos Kliubo at- vad. komp. A. Aleksiui. Vi- 
stovė, Stepanija Sapranie- sas šių parengimų pelnas 
nė. Jis tapo vienbalsiai pri- skiriamas Lietuvos nepri
imtas. čia pat ir “I-zio” klausomybės ir lietuvių 
šmeižtų atšaukimui tapo iš- tremtinių naudai, 
riųkta. komisija iš trijų že- Tad į darbą, broliai ir sė
miau pasirašiusiųjų asmenų, serys, lietuviai vvaterburie-

x* i j * *
Baigiant susirinkimą, cial'

Sandaros kp. atstovas, An
tanas Orantas, įnešė, kad 
draugijų atstovai Tarybos 
pirm. A. J. Aleksiui už jo 
veiklą pareikštų pilną pasi
tikėjimą. šį įnešimą parė
mė LNP Kliubo atstovas _____
Šambaris. Neatsilankius vi- New York (LAIC)—Gau- 
ce-pirrn., rast. Mortai Zails-) ta žinių iš vieno kaimo Si- 
kienei leidus balsavimui, šis biro gilumoje, kur gyvena 
pirmininkui pasitikėjimo į-! aštuonios lietuvių tremtinių 
nešimas buvo priimtas atsi- šeimos. Vieni ju verčiami 
stojimu ir delnų plojimu.

I “I-zio” paskelbtus šmei-

T. Matas,
J. Bernotas. 
A. Shambaris.

LIETUVIŠKA GIESME 
SIBIRE

zimus prieš A. J. Aleksį, 
mes, žemiau pasirašiusieji, 
štai ką pareiškiame:

a) Vietinės Tarybos ren
giamuose visuose Lietuvos 
nepriklausomybės minėji
muose, nežiūrint, kas pirmu 
ninkavo, komp. A. J. Alek
sis su parap. choru visuo
met yra išpildęs atatinka
mus muzikos-dainų progra- 
mus ir Lietuvos reikalams 
kasmet savo auką pridavęs.

h.) Prieš Lietuvių Visuo
tinąjį Kongresą, p. A. J. 
Aleksis draugijų susirinki
muose ir šiaip nuo asmenų 
surinko $300 ir Kongresui 
ypatiškai įteikė.

c) Šiais metais Tarybos 
pirm. A. J. Aleksiui vado
vaujant ir uoliam komitetui 
padedant. Lietuvos nepri- 
klausomvbės minėjime įei- 
gos pasiekė suvirs $1,000 
Pelno liko $800. Į Tarybos 
centrą jau pasiųsta $500.

dirbti prie kolchozinio ūkio, 
kiti dirba miškuose. Visi 
kenčia nuo maisto stokos, 
nes ir duonos mažai tema
to. Bažnyčios neturėdami, 
šventadieniais renkasi tai į 
vienus, tai į kitus namus, 
gieda giesmes ir kalba tė
vynėje išmoktas maldas.

APSIVEDIMAI
Norčči.TO sj.«ipaxinti su rimtu vy

ru. tarp 50 ir 55 -retų amžiaus, ko
ris mylėtų baifrti amžių ant farme- 
lės, arb-’ užsidėti koki nor* biznelj. 
Turiu jjražių vi, tų prie didelio ke
lio, salima ten ,ryv nti. ar parda
vus į di’ e: nę fari .ą. Dau
giau žinių suteiksiu laišku. Kažvkit 
j ••Keleivį" (20)

MRS. .4. K.

Nor^iau susti —nti u rimta mer
gina n o 42 iki 50 metų amžiaus. 
Aš esu v .ikinr 51 metų mžiaus ir 
gera: atrodau. Anie sav, suteiksiu 
žinių per laiškų. f-.Jima rašyti ang
liškai ar lietu*, .škai. Pi rai nerei- 

Įkalintr. Antrašas: (19)
S. B. ?

1441 E. 01 st St, Čleveland 3, Ohio.
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Jungtinių Tautų organi- Ir šiandien visa Centralinė 
zacijos “saugumo taryba” ir veik visa Pietinė Ameri- 
paskyrė komisiją patyrinėt, ka kalba ispaniškai. Ispa- 
ar Ispanijos diktatūra “su- nijos kolonijos buvo išsimė- 
daro pavojų pasaulio taikai, čiusios po visas juras. Toli
ai' ne?” įmuose Rytuose ispanams

Tos komisijos davinius per tris šimtus metų pri- 
galime iš anksto pranešti, klausė Filipinų salos, o Af- 
Ji nieko nesuras, nieko ne- rikoj ispanai ir šiandieną 
išaiškins* ir “pasaulio tai- valdo didelius žemės plo- 
kai” dėl tos komisijos pa- tus. Ispanai gali didžiuotis 
skyrimo nebus nei geriau, savo praeitimi, savo kultu- 
nei blogiau. ros įtaka ir savo “didybe.”

Kas Yra Ispanija? Kadaise “Ispanijos payo-
Ispanija vra gana didelė visam pasauliui.

Europos valstybė. Ji apima SP“?1 b*ndė būti viso 
196.607 kvadratines my-! ^tojo amžiaus pasaulio 
lias ploto ir turi apie 26 mi- valdovai.
lionus gyventojų. Ispanijos Sustingusi Tvarka 
gyventojai yra maišyti:1 Per septvnius šimtus me- 
šiaurėje. Katalonijoj, gyve- tų nuo aštunto amžiaus, is- 
na katalonų tauta, kuri kai- panai kariavo su maurais 
ba skirtinga lotynų kilmės dėl Ispanijos išvadavimo, 
kalba: šiaurės vakaruose, Karas pasibaigė maurų iš- 
Pirenėjų kalnuose, gyvena varymu iš Ispanijos į Afri- 
basku tauta, kuri kalba se- ką. 1492 metais ispanai iš- 
novišKa kalba ir savo pa- varė paskutinius maurus iš 

į pročiais ir budu visiškai savo žemių. Bet tie amžini 
! skiriasi nuo ispanų. Ispani- karai uždėjo ispanams sa- 
1 jos gyventojų dauguma, vo neišdildomą antspaudą 
Kastilai, yra tirštai atmieš- Karai iškėlė i pirmą vietą 
ti su arabais (maurais,, ku- ispanų tautoje kariauninką 
rie kadaise buvo užkariavę ir kariauninko artimą bičių 
visą Ispaniją ir paliko Ispa- lį — kunigą. Tie du luomai, 
nijoj gilų pėdsaką savo karių ir dvasiškuos, seniau

If yOU had the job of
.. .

giving out telephones . .
•jTTnr.-nr...

-------------------- 1
(„uiriuiM ’—.—.

ILLNESS •

FUSUC HtAlTM

AND

J • viešpatavimo. Arabų vai- buvo visur vadovaujantieji 
dymo pėdsakų matosi žmo- luomai, o Ispanijoj iie ir iki—Gut momink, Maike! i jie patvs, bet nori ir sav„, - . , , - , ,

—Labas rvtas. tėve! Gal gimines gerai aprūpinti.! papročiuose, statyboje, dabartinio laiko paliko įta- 
pasakysi ką nors nauja? Į Dėlto jie ir stato bažnyčias, zmonm išvaizdoje n jų kmgiausieji luomai. Tuo 

—Tu. Maike, skaitai vi- dėlto ir kalba apie “sudną karstame bude

KAIP SURAST

GRĮŽUSIUS VETERANUS
Biznyje Esančius

Jei nori žinot ar grįžęs vete
ranas, kurio vardo nėr tele
fonų knygoj, yra atsidaręs 
savo bi^nį, paklausk Infor
macijų Operatorkos, ar jis 
turi telefoną.

TAMSTA NORĖTUM PADORUMO,
žinoma. Ir norėtum padėti susisiekimui. 
Tad ar nemanai, kad telefono pirmenybę 
turi sveikatos įstaigos. visuomenės orga
nizacijos. sergantieji, sugrįžę iš karo ve
teranai ir biznieriai, kuriu būvis priklau
so nuo telefono?

Reikia atsimint, kad telefonų įvedimo 
taisykles valdžia nustatė 1942 m. Telefo
nai pirmiausia įvedami j būtinas vietas. 
Prašom aplikantų pranešdinėt mums, ar 
nepasikeitė jų stovis. Kitiems įvesim te
lefonus. kaip tik galėsim.

Paskutinį pusmetį mes aprupinom per 
180.000 žmonių Naujoj Anglijoj, ir sten
giamės įvest telefoną kas tik jo nori. Da
bar telefonai įvedami pagal taisykles, ku
rios daugeliui išrodo padorios ir padoriai 
vykinamos.

tarpu miestų buržuazija, 
1 valstiečiai, nekalbant jausokias knygas, tai tu pasa

kyk man kokią nors istori
ją

—O ką tėvas norėtum ži
noti?

—Žinai, Maike. aš jau 
nebejaunas žmogus, gal ne
užilgo Dievas jau pasišauks
pas save, tai norėčiau dan- ------  ---------  „ — ------  , ..... . ........ ...... ........... ... ..
giau žinoti apie dangaus ka- nas tvirtina, kad tie, kurte vilnės. Vyno, šilko ir alyvų yė milzimskąįdvasinę ir e-

dieną,” kad nesusipratę 
žmonės duotų pinigų. Gąs
dindami lengvatikius, jie 
kartais prieina iki absurdo.

—O kas per vienas yra 
tas apsurdas?

Ispanijos Turtai
Ispanija yra turtinga ša- apie darbininkus, yra ant- 

lis. bet gyventojų masė ten meiliai žmonės. Ispanijos 
kenčia didžiausią skurdą. tYa.rka’ ^v0 dvasia, papro- 
Visais Ispanijos pakraščiais, ^.ials ir žmonių santykiuose 

ipsuraas: palei juras, eina derlingos ako viduramžių tvarka. Is-
Tai yra tvirtinimas ne- žemės, kur auga vynuogės, PanJJa nėra pergyvenusi 

butų dalykų, tėve. Pavyz-1 alyvos, apelsinai, lemonai? buržuazinės revoliucijos, 
džiui, kuomet jūsų klebo-' ryžiai, šilkmedžiai ir med-; Užtat kai kitos tautos da-

ralystę. neaukoja jam pinigų, bus pramonės užima svarbią konominę pažangą, ispanų 
“ ............... . _ i . _ tauta liko vietoje, sustingu-—Šituo klausimu tėvas pašaukti į “Juozapato Pa-, vietą Ispanijos ūkio gyveni , . .. . _.

turėtum kreiptis į savo kle-Įkalnę” ir “paversti ožiais,”! me. i S1 ?avo_ praeities didybėje
DOną. AŠ gyvenu ant žemes, tai JIS kalba absurdą '
danguje niekad nesu buvęs

ir iš tavo šnektos išeina ab-Į ir kiti javai. Bet savo duo-Į Karšta Ispanija vra in- 
surda?- ,TU -akaE- ka? tiR, nos Ispanija neužtenka. Is-. kvizicįjos šalis. Žmonių de-

Ispanijos laukuos, vieto-' paskendusi tomsume ir iuo-

ir nedaug galėčiau apie tai 
pasakyti.

—Kad ir musų klebonas 
nėra danguje buvęs 
nedėldienį jis pasakė nais kyk. 
pamokslą apie sudną dieną, 
kaip visas svietas turės sto
ti į Juozapato Pakalnę prieš 
Dievo majestotą, ir kaip

—Jeigu taip, Maike, tai; mis puikiai uždera kviečiai aižiausiame klerikalizme, 
ir iš tavo šnektos išeina ab-; ir kiti javai. Bet savo duo-! Karšta ftpanija vra į, 
surdas. Tu sakai, kad tik, nos Ispanija neužtenka. Is-. kvizicijos šalis. Žmonių de- 

lebonas nesusipratę .žmones duoda panyos krašto viduje yra ginimai ant laužo ,1d jų du- 
. Aną kunigams pinigų Bet paša- aukštų kalnų ir aukštų ly-. |ių “išganymo.“ visokiu e- 

Vvl. I-Od.1 E,„v,™, gUmų. Atkalnėse ir plokš- ,.e?ikų ^rs'ekiojimas Ispani-
tumuose ten ganosi nulio-, joj buv0 visada žiaurus.

ant bažnyčių 
duoda tokie mokyti vyrai, 
kaip Rokfeleris? Ar tu mis-! 
lini, kad jis aukotų milijo
nus, jeigu velnio nebijotų?

vieni bus pavers;! avinais, o i —Visų pirma. tėve. aš tu- 
kiti ožiais ir turės eiti į šė-'riu pasakyti, kad Rokfelerio 
tono viešpatiją. Aš klau- niekas prie mokytų žmonių 
šiauši atsidėjęs, ale kur yra neskaito. Jis buvo tik apsu- 
ta Juozapato Pakalnė, ir krus biznierius, bet ne mok- 
kaip tie avinai galės iš jos! sic vyras. Jis samdydavo 
į dangų nusimufyt, negalė-; tūkstančius darbininkų ir 
jau suprasti jokiu spasabu.įjam buvo reikalingas jų pa- 
Taigi, sakau, gal tu gale- Klusnumas. O bažnyčia kaip 
tum man šitą biznį išviro-1 tik ir yra ta įstaiga, kuri 
zyt. i mokina darbininkus paklus-

—Aš galiu pasakyti, tė- numo. “Dirbk ir Melskis.” 
ve, kad tokios vietos pašau- tai jos obalsis. Del to tokie

nai avių, ožkų ir kitokių} Toks jj§ yra jr dabar, nors 
gyvulių. I dabar tradicinė inkvizicija

Ispanija yra turtinga že- Ispanijoj kitaip vadinasi, 
mes gelmių turtais. Ten is-} bet netolerancijos dvasia 
kasama daug gyvojo sidab- tebėra ta pati.
ro (mereury), švino, varto.}

NEW ENGLAND TELEPHONE 
AND TELEGRAPH COMPANY

galvų, gabių masių vadų ir mo vulkano. Kada nors tas

cinko, sidabro, geležies, an- 
lių ir kitokių mineralų.

Ispanija Maištų Šalis
Prieš krašte vyraujantį

ly nėra.
—Sakai, nėra Juozapato

Pakalnės?
—Ne, tėve.
—Na, tai kur bus sudna 

diena?

biznieriai, kaip Rokefeleris 
ir aukoja bažnyčioms pini
gus.

—Maike, tu čia nušnekė
jai bedieviškai. Juk bažny 
čią pastatė ne Rokfeleris

—Nebus ir tokios dienos. Į aie pats Kristus, kuris dar-
—Nedalyk fonių. Maike. 

Aš noriu, kad tu man pasa
kytum tikrą teisybę.

—Ką aš sakau, tėve, tai 
yra tikra tiesa.

—Aš tau nevieriju, Mai
ke.

—Sakyk, netikiu
— Jes. Maike, aš tau ne

tikiu.
—Kodėl retiki?

bininky neišnaudojo.
—Klysti, tėve. Kristus ne 

pastatė nei vienos bažny 
čios. Seniau bažnyčias sta 
tydavo visokie valdonai. ■ 
dabar jas stato dauginusi? 
kunigai.

—Maike. aš turėsiu vest'' 
tave pas kleboną, kad at 
skaitytu tau ekzortus. ba 
au matau, kad velnias tave

_avo anglių Ispanija neuž-, skurdą, prieš ponybės sau 
tenka, bet geležies pramonė valiavimą, prieš eilinio žmo- 
Ispaniioj vra stipra, vpač Saus pažeminimą Ispanijoj 
Asturijoj u- baskų šalyje.'Per šimtmečius nebu-
Ispanija turi didelius miš-!vo k^° kovos budo, kaip 
kų plotus, vpač pušvnu. o maištas. Jei myli laisvę, jei 
pietinėj Ispanijoj gamina- nekenti priespaudos, ką da
ma daugybė korkų. ^si tokiame krašte, kur

‘ _ nuo amžių viešpatauja su-
_- Br®e,t,e» Puikybe puvusių ponų, riebių kuni-
Kadaise Ispanija buvo jr žvaigždėtų generolų 

galingiausia pasaulio vals- tvarka? Yra tik vienas ke- 
tybe. Ispanų vėliavos vai- jjas, tai maištas! 
domose zemese saulė nie
kad nenusileisdavo. Ispani : Nelaisvės sąlygose Ispa- 
ja, kartu su Portugaliia. nijoj išaugo stiprus anar- 
buvo pirmos valstybės, ku- chistinis judėjimas. 19-tojo 
rios pradėjo siųsti laivus į amžiaus gale ten atsirado 
tolimus kraštus. Ispanų lai- ir pradėjo augti gana stip- 
vai, Kolumbo vedami, atra- rus socialistinis darbininkų 
do Ameriką. Ispanai kariau- judėjimas, ypatingai pra- 
ninkai užkariavo ir pajun- moningoj Austrijoj. Ispani- 
gė milžiniškus žemės plo- jos pažangioji inteligentija 
tus Amerikoje ir Azijoje, davė pasauliui daug šviesių

laisvės skelbėjų.
Bandymai Įvesti Laisvę
Iš kelių kartų ispanų tau

ta bandė atsikratyti pase-' 
nusios ir netikusios tvarkos. 
1873 metais Ispanija buvo 
pasiskelbusi respublika, bet 
neilgam. Respublika buvo 
generolų užgniaužta. 1931 
metais Ispanija vėl nuvertė 
karalių ir šį kartą respubli-

vulkanas “atgys” ir ispanų
tauta vėl bandys pakeisti 
savo priespaudos tvarką Į 
pažangią demokratiją.

Bet ispanų tautai nepa
dės Jungtinių Tautų orga
nizacija. Iš čia ispanai lais
vės nesulauks. Nesulauks 
todėl, kad didžiosioms tau
toms ispanų tautos laisvė 
visai nerupi. Didžiosios val
stybės, Amerika, Anglija.

ka išsilaikė iki 1938 metų.i Rusija, Francija. žiuri, kaip 
1936 metais, liepos 19_ die- pasukti Ispanijos politiką 
ną Ispanijos generolai su- sau prielankia kryptimi,! 
kilo prieš tautos rinktą vy-( kad busimame kare Ispani- 
riausybę. Prasidėjo žiaurus ja butų peilis į galimo prie-
pilietinis karas. 100,000 ita
lų fašistų kareivių ir Hitle-

šo nugarą ir draugas kovo
je. Todėl “didieji” plepa a-

rio atsiųsti modemiški gin- pįe laisvę, bet jiems rupi 
klai Ispanijos liaudies lais-Į visai kas kita. Tuo tarpu is- 
vę užsmaugė ir nuo 1938 panų laisvės kova eina po- 
metų Ispanija valdosi fa-' grindyje ir kada nors išeis 
šistiniai. Bet Ispanijos fa- galinga vilnimi į paviršiu, 
šizmas yra juodai klerika- b
liškas. Su katalikų bažny-} 
čia ispanų fašistai palaiko 
ko geriausius santykius, i 
Tuo žvilgsniu Franko dik-! 
tatura šiek tiek skiriasi nuo

)e “galingųjų” pagelbos.
I. B-s.

Lietuvių Našlaičių 
Prieteliams

—Todėl, kad iš to neiše*- Į apsėdo, 
na jokia r~kunda. Jeigu ta:p! —Bet tėvas pats sakei, 
1 utu. kaip tu sakai, tai kam kad tavo klebonas nežino 
gi žmonės statvt” bažn”-;kur yra dangaus karalystė, 
čios, kam butu visokios mal tai ką gali reikšti jo “ekzor- 
dos, kam reikėtų kasdien tai”?
rožančių kalbėti? Juk tai —Dats tu mač, Maike!... 
nelengvas darbas. Maike. . Gudbai...

nors jį įsūnytų. Už tą išlai
kymą reikės mokėti $25.00 
mėnesiui.

Jeigu negalite įsūnyti lie
tuvio našlaičio, gal jus ar 
jūsų organizacija sutiktų 
vieną ar daugiau tokių naš
laičių partraukti iš Europos 
ir jį globoti ir išlaikyti iki 
jis bus įsūnytas?

Štai yra nepaprasta pro
ga artimo meilei sužibėti. 
Ar nori iš vargo ir skurdo 
išgelbėti bent vieną lietuvį 
vaikutį našlaitį? Ar norė
tum atidaryti vienam naš
laičiui duris į laimę? Ar no
rėtum priglausti berniuką 
ar mergaitę, kurių tėvai žu
vo ar dingo karo ir okupa
cijų metu Lietuvoje ir ki
tur? Ar norėtum įsūnyti 
berniuką ar mergaitę, naš
laitę?

Jeigu iš tikrųjų at jaučia
te nelaimingų lietuvių naš
laičių padėti, galite juos 
padaryti laimingais, išties
dami jiems pagelbos ranką.

Čia gera proga šeimoms, 
asmenims, organizacijoms 
parodyti ne tik gerą širdį, 
bet ir užsitarnauti amžiną 
nelaimingo našlaičio dėkin
gumą !

Platesnių informacijų ši
tais reikalais prašome kreip
tis į BALF Centro raštinę:
United Lithuanian Relief 

Fund of America,
19 West 44tb Street,
New York 18, N. Y.

italų ir vokiečių fašizmo ar _____
nacizmo. Bet visais kitais Gelbėkite Varg.tanėius 
žvilgsniais Ispanijos dikta- Lietuviu, NaJIaičiu,! 
turą yra hitlenzmo ir Mu- p , Jungtinių Valstijų 
solinio tvarkos akla kopija. , rPzidcntn Tnimano specia- 

Ispanija Bus Laisva lu dekretą, iki 1946 m. bir- 
Ispanijos tauta iškovos želio 30 d. iš Vokietijos ir 

sau laisvę. Del to nėra nė Austrijos išvietintų žmonių 
mažiausios abejonės. Rie- stovvklų galima į Ameriką 
bus kunigai, priesaiklaužiai, atvežti ir apgyvendinti 74 
generolai, dvarininkai ir lietuvius našlaičius, 
turčių klika, kuri šiandien1 Kiekvieno vaiko atgahe- 
smaugia Ispaniją, bus nu-! nimas, padengiant doku-

GINČAS DEL TRIPOLITANUOS

i lengvi
—Tėvas nori žinoti, kam 

reikalinga tas. ir kam tas?,
Ogi tam. kad kunigėliai ga
lėtu pasidarvti biznio ir be ---------
darbo poniškai gyventi. j Del dabartinio anglių ka . ____

—Tai tu rokuoji. kad ku- sykių streiko ateinančią žie- Juodas sklypas šiame žemėlapy parodo Tripolita- 
nigai daro biznį iš tikėjimo? rra visoj Amerikoj bus an- aiją, buvusią Italijos koloniją Afrikoje. Dabar tarp

—Taip, tėve. Ju organi- gliu trukumas ir jau dabar keturių didžiųjų valstybių kilo ginčas, ką su ta terito-
zacija plati ir skaitlinga, vyriausybė numato, kad rei- rija daryti. Tenai kiša savo nagus Rusija. Anglija
Nei vienas jų naudingo dar- kės anglis racionuoti. Bus tani priešinga. Kaip rodos, Tripolitanijai globoti bus
bo nedirba, o gvventi nori ka'p karo metu. kada anglis sudaryta keturių didžiųjų valstybių komisija, duodant
visi. Gyventi nori ne tiktai buvo skirstomos. balsą ir Italijai. ,

-Iki pasimatymo!

TRUKS ANGLIŲ

šluoti į istorijos šiukšlyną. 
Ispanijos diktatūra nepajė
gė krašte panaikinti nedar
bo. ji nepajėgia duoti žmo-

mentų, išlaikymo kelionėje 
klaidas, kaštuoja $163.00. , 

Atvežtas į Ameriką naš-Į 
laitis tuojau galėtų būti ap-

nėms nors šiokį tokį pragy-}03'vendinamas privatinėje! 
venimą. Ispanijos diktatūra} prieglaudoje, kur jis butų! 
gyvena ant vulkano, ant ma-' aprūpinamas maistu, moks-! 
šių skurdo ir nepasitenkini-1 lu ir kitais daiktais, kol kas!

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

I



Puslapis Penktas

Hawajų Nuostoliai
Galutinai nustatyta, kad 

didžiosios jurų vilnys, kilu
sios dėl žemės drebėjimo 
Pacifike, Hawajų salose už
mušė 173 žmonees ir 291 
sužeidė. Žemės drebėjimas 
Pacifike įvyko š. m. balan
džio 1 d. Apie tai buvo pla
čiai rašyta spaudoj.

Vengrijos Paskola
Vengrijos vyriausybė ga-į 

vo iš Amerikos 10,000,000 
dolerių paskolą. Iš tos pa
skolos vengrų vyriausybė 
turės teisės pirktis sau rei
kalingų daiktų iš Amerikos 
karo perteklių. Lenkijai to
kių kreditų pertekliams pir- 

; kti duota 50 milionų dol.

UNO Streikas
Jungtinių Tautų organi

zacijos ofiso tarnautojai 
New Yorke įteikė reikalavi
mą pakelti jų algas nuo 30 
iki 40 dolerių per savaitę. 
Jei algos nebus pakeltos, 
tarnautojai žada stoti į 
streiką ir sustabdyti visą 
“taikos darbą.” UNO turi 
35 tarnautojus.

“Valo” Paryžių
Amerikos karo policija- Suomija po Rusais 

Paryžiuje padarė visuotiną Iš trijų Suomijos salų ne- 
medžioklę ant pabėgusių ir . toli nuo Hangoe uosto yra 
be leidimo gyvenančių A-'iškraustomi visi gyventojai, 
merikos karių. Tame did- Tose salose statomi sustip- 
miestvje yra pasislėpusių rinimai rusams. Prieš ką 
nemažai kareivių, kurie ne- rusai ginkluojasi Baltijos 
nori sueiti į pažintį su karo juroje, galima dasiprotėti.
policija. e---------

---------- Italijos Laivynas
Ka* Stiprino Hitlerį? Keturi didieji nutarė pa- 

Nacių finansininkas Scha-! sidalinti Italijos karo lai-
chtas Niurembergo teisme vais. Visoj Italijoj eina di- 
sakė, aliantai nenorėjo pa- dėlė agitacija prieš laivų 
dėti demokratiškai Vokieti- atidavimą. Italai sako, gė
jai. bet kaip atėjo prie vai- riau visus karo laivus nu- 
džios Hitleris, iie jam nieko skandinti, negu atiduoti

Belaisviai Mandžurijoj
Penki Amerikos žurnalis

tai Mandžurijos sostinėj pa
teko į komunistų rankas. 
Jie laikomi Changchune po 
naminiu areštu ir niekur 
negali išeiti, tuo tarpu Ru- 
siios “Tass” korespondentas 
laisvai vaikšto po Mandžu
rijos sostinę.

KELEIVIS. SO. BOSTON 

GREEN UŽ KAINŲ KONTROLĘ

Amerikos Darbo Federacijos pirmųiinkas Gieen 
argumentuoja Senato Komisijoj, kad kainų kontiolė 
turi būt palikta kaip iki šiol buvo. (Biznieriai reika
lauja. kai kainų “lubos” butų nuimtos, ar žymiai 
pakeltos). • 

Maskvos Manevrai
(Laiškas iš Vokietijos)

Kariniu pasiruošimu Mas- kurimu nesuvilios. Del tos 
kva skverbiasi į naujas te- “reformos” buvo daug truk- 
ritorijas ir visur rodo savo šmo, įvyko šiokia tokia kri- 
didelį atkaklumą. Tolimuo- zė krikščionių demokratų 
se Rytuose jai neužtenka partijoj. Mat, pastarosios 
Port Artūro ir Daireno uos- vadai pasisakė prieš kvailą 
tų, i kuriuos neturės ką vež- žemių skaldymą, kultūrinių 

‘ ūkių griovimą. Provincijosti, ji kinų komunistų sukili
mo metodais jr pilietiniu 
karu stengiasi užgrobti 
Mandžuriją. Tas pats meto
das jau pavartotas Azer
beidžane. Turėdama savo 
rankose Rumuniją, Bulgari
ją ir Pietų Slaviją, ji valdo 
visus Balkanus. Jei sukili
mo žygis Graikijoj butų pa
vykęs, šiandien Rusijos im
perialistų rankose butų Dar
danelai ir Bosforas. Mažo
sios Azijos apsupimo planas 
butų lyg ir baigtas, tuomet 
“narsioji ir nenugalimoji” 
armija galėtų žygiuoti į In
dų okeano krantus ir Sue
co kanalą. Štai kodėl UNO 
konferencijoj dėl Graikijos 
siuto oberčekistas Višinskis. 
O Amerikos lietuviškieji 
ruskiai sielojasi dėl Indone
zijos.

Čechoslovakijoj, Vengri
joj, ypač Lenkijoj rusai jau-

atstovai tuos partijoss partijos vadus 
pašalino, atrodė, kad komu
nistams lyg ir pasisekė.

Dabar apie “reformą” 
nekalbama ir nėra žinios, gitam 
kaip ši skubi avantiūra pa-' 
sisekė. Tuojau po tos “re
formos” komunistai šoko 
skaldyti socialdemokratus. 
Pasiūlymas aiškus: demok
ratinė Vokietija, bendra ko
va su fašizmu. Apie Sovieti
nę Vokietiją komunistai 
“užmiršo.” Pasiūlymas kur
ti vieną socialistinę partiją 
Rusų zonos Soc. Dem. Par
tijos vadovybė 8 balsais 
prieš 3 šį pasiūlymą priėmė 
ir, atrodė, kad reikalas baig
tas. Šių metų balandžio 19 
ir 20 turėjo įvykti komunis
tų ir Soc. dem. partijų su
važiavimai, gi jungtinis tų . , _
partijų kongresas buvo nu- Pasii5ake 
matytas balandžio 21-22 d.

sakė šis suvažiavimas. Su- 
sivertimas prieš komunistų 

' suktus sumanymus aiškus. 
Okupacinė cenzūra leidžia 
tuos pasisakymus atviresne 
forma skelbti, ko seniau ne
būdavo.

Kovo pradžioje Berlyne į- 
vyko didžiulis Berlyno s. d. 
partijos patikėtinių susirin
kimas. Dalyvavo apie 2.000 
patikimųjų veikėjų. Susi
rinkime svarstyta partijų 
jungimosi klausimas. Jungi
mosi šalininko Berlyno s. d. 
O. Grotewohl kalba iššau
kė daug protestų. Kai jis 
pasakė: “Aš žinau, kad jus 

sumanymui neprita
riate, bet kam jus atėjote i 
šį susirinkimą,’’ kilo nepa
prastas triukšmas ir protes
tai, kuriuos vos vos sugebė
ta nutildyti. O Grotevvohlui 
oponavę likusis trijų zonų 
socialdemokratų įgaliotinis 
Dr. Kurt Šumacheris. Šis 
pakartojo Offenbache pa
darytus nutarimus ir dar 

i pridėjo: “Vieninga Vokieti-

nesigailėjo. Aliantai padėjo iuos aliantams. Italai
Hitleriui 
ruošti karą.

sustiprėti ir pa- lėtų padarvti. nes 
a I dar yra italų žinioje.

jos Socialdemokratų parti 
ja tik tada bus galima, kai 
Vokietija bus sujungta.”

Balsuojant 1,500 funkcio
nierių, atstovavusių 60 tūks
tančių Berlyno socialistų.

prieš jungimąsi su 
komunistais.

Rusų zonos s. d. pareika
lavo, kad kiekvienas parti
jos narys balsavimo budu 
pasisakytų šiuo klausimu, 
kitaip tarus, jie buvo prieš 
tai, kad partijos komitetas 
tą klausimą spręstų galuti
nai. Jei rusų zonos s. d. 
šiuo klausimu suskiltų, jun
gimosi su komunistais prie
šininkai grasino įkurti ne
legalią s. d. partiją ir dirb
ti savo darbą, nes tik nele
galiose sąlygose jie galės 
būti nepriklausomi.

Šis pastarasis nusistaty
mas be žodžių pasako tai.

čiasi šeimininkais, šituose Taigi viskas paruošta ir ėjolabai derlingos. Tokių derame motinų dieną, pasitarsi- 
lingu žemių, kaip Ukrainoj , me musų tautom ieikalai> n 
ir kai kuriose Sibiro vietose j smagiai, savųjų taipe, 
Amerikoje gal iš viso nėra. j leisime laiką
Todėl ne žemė yra kalta, 
jei Rusijos farmeris pus
penkto karto mažiau pro
duktų pagamina, bet vra 
koki nors kita priežastis.
Ta priežastis yra rusų atsi
likimas žemės ūkio kultū
roje, nemokėjimas dirbti ir 
bloga visuomenės tvarka.

Rusai giriasi, kad jų že- 
gausl:į mės ūkis yra “mechanizuo-

tą ga- 
laivai

Farmeriam Pasiskaityt
Kiek Kartų Melžti Karves? tris kartus per dieną

Kiek kartu melžti karves te daugiau pieno. Tas ypač!į^% Traktoriai, kombainai
per dieną? Paprastai, dau- svarbu dabar, kada trūksta, įr Atokios mašinos viešpa- 
gumas farmerių melžia kar-! maisto ir visą pieną lengva. tauja Rusijos kolchozuose, 
ves du kartus per dieną, iš vra_ parduoti. , Bet kas jš mašinų, jei že-

ir vakare. i$et jei tar- Tas farmens, su kuriuo! mes ukl0 
meris nori gauti' daugiau aš kalbėjau, negalėjo su-'

J nrocfl kodėl
produktų ~- 

farmųnori gauti daugiau aš
pieno, jis turi karves melž-Į prasti, kodėl karvė, tris kar
ti tris kartus per dieną. Ge- tus melžiama, turėtų duoti 
riausiai yra karves melžti 8 daugiau pieno. Atsakymas 
valandų protarpiais, bet kai yra tas, kad karvės organiz-
kurie farmeriai nesilaiko 8 mas daugiau pieno gamina| pasigyrimais žmonių nepa- 
valandų tarpo: jie melžia; tada. kada tešmuo nėra P*’-; sersi bet tiktai su žemės u- 
karves 5 valandą ryto, 1 va-j daug pilnas. Todėl jei teš-|įio produktais. Amerikos 
landą dieną ir 7 valandą menį dažniau patuštinti, tai, fanneriai dabar maitina ne 
vakare. Jei užtenka darbi- karvė daugiau pieno paga- mnon mwcfn mnTonfn_ 
ninku ir galima darbą pa-1 mina. Be to. jei karvė yra
siskirstyti, geriau melžti 8 melžiama du kartus, tešmuo 
valandų protarpiais. Į dažnai persipildo, o tas ga

dina tešmenį ir pieno ga-

Juk nauda iš 
ma ne pagal mašinų skai
čių, bet pagal skaičių paga- 

i minamų kviečių, kitokių ja- 
1 vu ir valgomų produktų. Su

pra-

C. U. D.

Kaip Kiti Rašo
Vištos Kulnyje

“ ‘Worcesterieti,’ jei tam
sta turėtum nors truputi pro
to, nors tiek kiek višta kul
nyje kad turi. tikras esu. 
kad butum mokėjęs tas sa
vo durnas mintis suvaldy
ti... Pasirodyk viešai visuo- 

! rnonpi o nehuk šikšnospar- 
skaito-', Ris, kuris pelėmis minta. 

Nors syki pasirodyk, kad esi 
žmogus...”

A. Bazikas.
“A. Liet.” 14 nr.

kraštuose vienu ypu galima 
pavartoti tokias pat priemo
nes, kokios buvo pavartotos 
Baltijos kraštuose. Jiems 
butų duota teisė “įsijungti” 
i “saulėtąją” Sovietiją, jie 
gautų nustatytus, eilinius 
sovietinių respublikų nume
rius. Bet to maža. Yra dar 
vienas labai skanus kąsnis. 
Tai Vokietija. Rusų zona 
apima Turingiją ir Elbos 
upe eina į šiaurę. Kiek čia 
toli Olandija, o mažiausiu 
atveju Hamburgas ir Bre
menas. Galima iauhuuui 
Skandinaviją, galima siek
ti visos Vokietijos, tuomet 
visa Europa patenka Rusi- 
įn« Įtakon.

Karo maršalų ir partijos 
generolų galvos svaigte

kaip Maskva buvo išplana 
vusi. Jei susijungimas įvyk
tų, aišku, kad naujoj parti
joj komunistai pasistengtų 
dominuoti ir reikalas galėtų 
stumtis toliau. (Tas susijun
gimas jau įvyko—Red.)

Anąlų ir amerikonų zonų 
s. d. sį klausimą svarstė ir 
pasisakė prieš tokias Berly
no kombinacijas. Mitinguo
se ir susirinkimuose šių zo
nų s. d. aiškiai pasisakė,

__  kad jie smerkia bet kurią
izoliuoti! svetimą įtaką, suprask,

Maskvos įtaką, į socialisti- kokiose sąlygose irnsų zoni
nės partijos susiformavimą.! je dirba socialdemokratai, 
Š. m. vasario 26-27 d. Of
fenbache prie Maino įvyko 
amerikonų ir francuzų zonų 
s. d. partijų atstovų pasita-

Iš Tolimos Švedijos

Kalbėjau su vienu farme 
nu, kurs sakosi per 25 me-

_ I

kad į s. d. darbą veikia ru
sų okupacinė administraci
ja su NKVD priešaky, tos 
administracijos vartojamos 
priemonės aiškios: kalėji
mas. išvežimas i Sibirą ir 
visi kiti teroro metodai.

Jei Berlyno socialdemok
ratų veikėjai drįso pasisa
kyti prieš jungimąsi su ko
munistais, tai ir šis reikalas 
aiškus. Berlyne yra anglų, 
amerikonų ir francuzų zo
nos, tai vis yra šiokios to
kios garantijos, bet tose ru
sų zonos vietose, kur vieš
patauja vieni rusai, ten tų 
garantijų nėra. todėl s. d. 
pasisakymas, kad jie bus 
priversti pereiti į nelegalę 
padėtį, yra visai supranta
mas.

J. Butautas.

“Keleivis” visada yra gera

svaigsta nuo tokiu išimtinai rimas. Šie atstovai pasisakė 
perspektyvų. Bet kaip 'už vieningą ir nepriklauso

mą Socialdemokratiją ir at
metė nišų zonos kai kurių 
s. d. nusistatymą šiuo atsa
kingu metu jungti į vieną 
tas dvi partijas, nes toks 
jungimas buvo įvertintas, 
kaipo komunistų partijos 
pastanga varyti savo darbą 
toliau, prisidengus kitų ir 
visai nauju vardu.

“Karas ėjo už demokra
tijos, bet ne už totalirinius 
siekimus... Vokietijos social
demokratai siekia dirban
čiųjų vienybės, paremtos 
laisve ir laisvos kritikos pa
grindais... Ji kovoja ir lai 
ko atviras duris visiems, ku
rie siekia demokratijos, 
laisvės, socializmo ir huma-

geru
prieiti prie Vokietijos ir 
kaip susemti ją Į sovietišką
ją sterblę? Viena priemonė 
yra. Tai raudonoji armija, 

sakosi! Bet tos jėgos neužtenka, to
dėl susii-upinta rusų zonoje 
penktosios raudonosios ko
lonos ruošimu. Jei Vokieti
joj, kaip Azerbeidžane pen- 
ktoji-raudonoji kolona su
kiltų prieš plutokratus, tai 
yra, prieš anglus ir Ameri
konus. tuomet ir raudonoji 
armija galėtų toki sukilimą 
paremti. Kartotųsi Graiki
jos ir Azerbeidžano istori
ja ir, galimas dalykas, ši
toks bandymas Maskvos 
sksperimentininkams galėtų 
kai ką duoti. Be to, ir re
voliucija butų “gilinama ir 
plečiama.” Turint galvoje, 
kad Francijoj komunistai 
gan svarus ir beveik be re
zervu eina Maskvos vaga,

Ponia Tysliavienė 
gavusi iš Švedijos laišką, ku
riame rašo:

“Čia keletai valandų bu
vo atsilankęs jūsų kunigas 
Končius. Tokio kvailai pa- 
siputusio ir didybės mani
jos prisigėrusio žmogaus se
nai jau teko matyt... Jeigu 
tokių durnių daugiau tenai 
yra, tai mes pilnai supran
tame, kodėl .iie taip pešasi.”

V. Tysliaviene.
“Vienybėj"’ 16 nr.

tik musų miestų gyvento
jus, bet ir užsienius. O der
linga Rusija su savo kolcho
zais. pati prašo pagelbos iš 
užsienių ir jau jokiu budu 
negali badaujančiam pa
sauliui pagelbėti.

Farmerio Vaikas.

i minimo “aparatą” karvės 
1 Ol’franizme.

per dienį. 5 valandą iš >7/' '?™ee’
to ir 5 valandą pavakarėj.i'!al ,??' . ,, nos® 'lc‘ose 
Aš jam sakiau, kad žinovai skundėsi dėl pasanj Sun-
pataria melžti karves 3 kar- ku,/ ”asam P1^“- n<* 
tus nėr diena Tas farmeris' valdzia sumažino komų irtik £alvą papurtė ir pride-; n«ra hS
jo: “Nesakyk niekam kitam ,Ub Bet Jei kur ne,a truku 
apie tai, iš tavęs tik pasi
juoks, arba paskaitys per- n , 
daug durnu farmeriskuose' y . j . .. .dalykuose...” daupąu. °.,tas '.'e,sk'a Pa

Su patyrusiu taimeriu JamM us f augiau.

tus melžęs karves du kartus,01

jei
_ mo pašaro, farmeriai gerai 
j padarytų pereidami ant tri- 

melžimo. Pieno bus

Farmeriams ir Nefarmė
nams Pagalvoti

Amerikos fannose ir su

LOS ANGELES. CALIF.

Nelinksmos Žinios

Liūdna pranešti, kad iš 
musų mažos krūvelės lietu
vių skiriasi vis daugiau 
žmonių. Būrelis mažinasi. 
Nesenai palaidojome seną

Angliškai Kalbančiu 
Cholera

sunku ginčytis. Bet nerei
kia užmiršti, kad ir tie. ku
rie melžia karves 3 kartus 
per
mo ir iš patyrimo sako, ge- ?e dirba ir gyvena iš viso 
riau karves melžti tris kar- 30 milionų žmonių. Per Ra
tus per dieną. «rą dargi mažiau žmonių gy-

Melžiant karves tris kar- veno ant farmų. 
tus per dieną, galima gauti Rusijos fanuose ir kai- 
nuo 10 iki 20% daugiau muose gyvena iš viso 90 mi- 
pieno, negu melžiant tiktai lionų žmonių. Reiškia visoj 
du kartus! Taip sako žino- Rusijoj farmose gyvena tris 
vai, o ju tarpe ir toks žino- kartus daugiau žmonių, ne- 
vas. kaip New Jersey že-'gu Amerikoje.
mės ūkio kolegijos profeso-Į Amerikos farmeriai paga- 

Zmoma, ir ina pCr metus pusantro
, . , . „ . 'kartų daugiau maisto pro-
karvės turi būti šeriamos dūktų, negu visas Rusijos 
tris kartus per dieną. Bet žemės ūkis.
daugumas farmerių ir taip, Tris kartus mažiau žmo-
larves šeria tris kartus pei niu pagamina nusantro kar- lą tuo mažiau besii'lomavo
dieną, dargi vasarą, jei ga- to daugiau visokiu žemės ...................................
nykia yra ne koki. 1 takio produktų. Tas reiškia.

Žinoma, vien “melžimu”, Lad Amerikos farmeriai ke 
kartus dirba 
negu Rusi

ba menkos (nepienir.gos jos farmeriai 
veislės), tada ir tris kartus Iš ko paeina tas skirtu- P1- 
meldžamas ne ką išmelši. m3s? Ar Rusijos žemė yra 
Bet turint pieningas karves, rnažiau derlinga? Visai ne. 
gerai jas šeriant melždami Rusijos žemė* vra vietomis

dieną, irgi turi patyri- fermomis surištose amatuo- 
dirba • " ‘

rius E. J. Perrv. 
melžiant karves tris kartus, 

būti šeriamos

t* 1I1UII VlvII II Iv IZ»1II I U j *“■"■**■ i

pieno nepadauginsi. Jei kar- torius su puse 
vės vra blogai laikomos, ar- rroduktingiau,
S 1 ✓ *---------- --- - * — ♦

“Jeigu Chinijos reakcija 
T . , - . . -ju angliškai kalbančių impe-
Los Angeles, gyventoją MaJ rinlistu k|ika nesusilaikys
i’J'»ną . enc įenę. Ji uvo nuo agresijų pasaulyje, tai tokie Maskvos projektai da- 

-Ubai draugiška .moteris, veikiausia5 įr po šio karo rosi labai rimti.'Taigi, karui
j n. o s<i\o au ą n uzjau- iggjpiės baisios ligos... ( an- pasibaigus, Maskva stojo 
, te visus sergančius n; vargs- ton£ mie?te. kur seniai vieš- H - -
tancius. Ji paliko dideliam! patauja generolas Cbiang- 
nuliudime 2 dukteris ir vie-. Kai-shekas. baisiai išsiplėtė 
ną sūnų, tris dukters augan-! cholera.”

Laisves editoriahs 91 nr.

ir

niškumo... Vardan vokiečių dovana draugams ir pažįsta- 
tautos ir tarptautinio sočia- miems. Užsakykit ji savo arti- 
lizmo interesuose, tokius su
sijungimo 
ta.” Taip

metodus ji atme- 
gan atvirai pasi-

m iesiems!

cius anukus (dvi dukreles: 
ir vieną sūnų). Liūdna skir-1 
tis nuo tos širdingos moters.. 
Ypač liūdna velionės vai
kams, kuriuos mirusioji mo
tina stengėsi pamokyti ir 
paleisti i gyvenimą geriau 
pasirengus kovoti su viso
kiais sunkumais.

Žulikavotas... Ilgapirštis

“Kazys 
vis tęsia

Čibiras — Lietu-, 
savo hitlerininkų

darban, kari paruošus savo 
zonoje revoliucinius kadrus, 
Vokietijai užkariauti.

1945 m. birželio 10 d. 
maršalas Žukovas rusu zo
noje leido veikti keturioms 
demokratinėms partijoms. J 
Berlyną iš Maskvos atsi
kraustė visas vokiečiu ko-

Aušroie nurietą mali-malie-| mumstų aktyvas su W. 
nę Balsiečius iis vadina pa-! Pieck priešaky. Ilgus metus 
leckininkaif. Tas žulikavo- Maskvoje penėtas vokiečių 

Velionė Marijona, kol bu-' tas tinginv? Čibiras kanda komunistu aktyvas turėjo a- 
vo jaunesnė, mėgdavo skai-1 ranka m kurios gavo leidi tidirbti už suvalgytą duoną 
tyti pažangius laikraščius ir! mą atvykti Argentinon ir ir pyragą, šis aktyvas stojo 
knygas. Prieš amžiaus ga-' per kurią gauna po 60 dole

rių kas mėnesi iau kelintas 
metas, kaip vėliau atvvkęs...
Pvksta senbernis Čibiras...

idėjomis ir! nepraustaburnlškai teršia... jungose. Savo laiku apie 
knvnmic 1 Vieton šmeižimosi. turėtu, ?Paudoje buvo nemažai ra- 

paskelbti kain atsitiko su syta. Po to sekė žemės re
tais keliais tūkstančiais pe- formos demagogija. Pradė- 

kurie dingo iš vieno ta ją vykdinti iš apačios, 
valdininko kišenės skubiu tempu, bet vokiečiai 

Čibirui ten trinantis?” ne rusai, kurių žemiu parce- 
“Arg. Liet. B.” 765 nr. liacija ir 5 ha. dydžio ūkių

kiti ruoes- 
idomautis

matomai, liga ir 
čiai nebeleido 
laisvesnėmis 
darbo žmonių kovomis. 
Piknik-'s “Motinų Dienoje” 

Gegužės 12 d., sekmadie- 
Los Angeles reneriamas 

lietuviškas piknikas. 330 S 
Fcrd Blvd. Sueikime visi 
lietuviai, bendrai paminėki-

zu. 
aukšto

darban. Apie pusę metų ko
munistai drumstė rusų zo
nos darbininkus ir kovojo 
dėl Įtakos profesinėse sa-

tai

LENGVAS RUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLU 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.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

»
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Moterų Skyriusši SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

poooooooooeooeoooooooooeooooooooeooeoi

AK, MAMYTE!...
Motinėle, ak mamyte!...
Tu manęs jau nepaguosi, 
Nebeteks tave matyti,
Nors labai, labai ilgiuosi...

Išsiskyrei tu iš musų,
Nors labai mumis mylėjai,—
Kol užauginai, kiek triūso.
Kiek tu prakaito išliejai...

Man rinkai pasauly vietą. 
Rūpinais, verkei, bėgiojai...
Ir kentei vargeli kietą.— 
Naktimis net nemiegojai.

Nebtekai, mamyte, kvapo, 
Užmigai jau amžiaus miegą...
Ir dabar ant tavo kapo 
Vėjas pusto smiltį, sniegą...

J. Steponaitis.

DVIDEŠIMT PENKI METAI KAIP MIRĖ 
MOTINA RAŠYTOJA

Julė Žymantienė-Žemaitė, viena žymesniųjų 
Lietuvos rašytojų, gimė 1845 metų gegužės 31 d., 
mirė 1921 metų gruodžio 7 dieną.

Lietuvos Motulei
Nėra svarbesnio žodžio, skųs, nepasiguos! Niekas, 

kaip motina. Nėra nieko niekas nesužinosim šiandien 
reikšmingesnio pasaulyje? jos vienišo kapo, jei likimo 
kaip gili ir tyra motinos buvo jai lemta patekti “po 
meilė jos kūdikiui! į velėna”!

Tad, labai kilnu turėti iri Viskas, kas mus šiandieni 
motinos dieną, kurioje vis-J gali nuteikti, tai viltis į] 
kas ir viskas skiriama moti- skaistesnę ateitį, kurios mes' 
nos įvertinimui, meilės ir laukiame, į kurią tikime, 
pagarbos jai išreiškimui. kad atneš tėvynei Lietuvai

XT ...... . , ,. saugia laisvę, prikels try-
Neziunnt įvairiu tolimo neprikiausomvbę ir

susisiekimo kliūčių, vis dėlto, _afimvhx- naBP|h«isuteiks galimybės pagelbėti 
atstatyti kas buvo sugriau
ta ir iškoneveikta. Tada ir 
motutės musų, atvirai ir 
drąsiai papasakos savo var
gus ir skausmus, pergyven
tus rūsčiose pavergimo die-

vieną dieną metuose, tai y- 
ra “Motinų Dienoje,” kiek
vienas sūnūs ar dukra ran
da būdų ir priemonių žo
džiu, gėle ar dovana pasie
kti savo motutę, išreikšti 
jai savo ilgesį, meilę bei! nQąe
padėką už padėtą jos yar-j q tuo ^arpU mes tegalim 
gą. rūpesti ir kantrų patai- jįa Plotinu Dienos proga

MOTINA
Ji neša pasaulį ant palenkto sprando,
Ji skųstis nemoka—tyli;
Ji glaudžia prie savęs paklydusi sūnų; 
Jos meilė, kaip jura. gili.
Jos naktys aplaistytos perlais gyvaisiais. 
Jos akys šventumo versmė.
Ji gailesčio virpanti styga švelniausia,
Ji meilės tyrosios giesmė.
Ji pirmas karalius, nužengęs pasaulin, 
Kurs valdo širdies kilnumu;
Ji amžiais jauna, vis kaip auštantis rytas: 
Su ja neramybėj ramu.
Už šilumą jaukią, kur benešą žemei.
Ji nieko nelaukia iš mus:
Jos niekas nežino vargų iškentėtų—
-JI Šypsena dangsto skausmus.
Laimingas pasauly, kas motiną turi. 
Kaip laukiantis laimės jaunos; 
Laimingas, ką meilė jos tyliai lydėjo 
Į angą slaptybių dienos.

J. Augustaitytė-Vaičiunienė.

, Tokie kur kas geresni, negu 
tie, kurie motinos pastan-J 
gomis ir pasišventimu išėję 
mokslus, gerai gyvena ir 
garbingai nešasi, bet gėdi
nasi prisipažinti, jog ta su
vargusi senelė yra jų moti
na. Ji jau perprasta gyven
ti jų puošniuose namuose ir 
maišytis jų išdidžių draugų 
tarpe. Ji turi kur nuošaliai 
nuo jų gyventi sau viena ir 
liūdnai baigti savo dienas, 
saumylių vaikų skaudžiai 
užgauta.

Tokioms motinoms su
laukus Motinų Dienos, reiš
kiu giliausios užuojautos.

Kapse.

PRIEŠ TAVE, MOTIN, 
PASAULIS LENKIA 

GALVAS!

Vargo Duktė.

Likimo Skirta
Parėjęs iš darbo Petras neužtekdavo jo pėdės. Pet- 

įnamio neberado. Bet nebe- ro sutaupos pradėjo nykti, 
rado nė žmonos. Jis rado Taip praėjo keli metai, 
trobą sujauktą, daiktus iš- Petrai susilaukė ir kito su
mėtytus, iš ko matyti buvo, naus, bet gyvenimas po to 
kad žmona pasiėmė su sa- pasidarė dar sunkesnis, dar 
vim geresnius daiktus. Ji netvarkingesnis. Petras pra- 
pasiėmė ir abi dukreles. Pa-1 dėdavo žmonai išmetinėti, 
liko Petras vienų vienas. Jis'Jis sakydavo:

navimą, kad dorai ir gra
žiai išauginti šeimą.

Deja, šis karas buvo tiek 
žiaurus, kad labai skau
džiai pažeidė ir Motinos 
Dienos reikšmę. Šiandien 
daugybė motinų, vietoje pa
sidžiaugti vaikų dovanėlė
mis ir pasveikinimais, dar 
su gilesniu liūdesiu ir šird
gėla tyliai prisimena kare 
prarastus sūnūs.

Šiandien rasim daugybę 
motinų, šio karo audrų iš
blaškytų po pasaulį, ištrem
tų Iš namų, atskirtų nuo šei
mų ir nešančių žiaurias kan
čias be jokio prasikaltimo.

Mes, lietuvės moterys, at
vykusios į šią šalį savo no
ru ir sukurusios šeimas, jei 
kurios vaikų karo nelaimė 
nepalietė, jausimės laimin
gos ir patenkintos šią die
ną. nes su mumis gal bus 
visa šeima, kuri džiugins 
mus dovanomis bei kitokiais 
įvairumais.

Bet... nors ir sups mus 
šeimos laimė, vistiek mes 
savo širdy jausim nykų' 
kampelį, nes, šių dienų 
žiaurumui ir kerštui tebe- 
siaučiant, mes nerandame 
priemonių pasiekti savo se-i 
nųjų motulių.

Svetimi atėjūnai šiandien! 
netik neleidžia mums jas' 
pasveikinti ir dovanų nu
siusti, bet neleidžia ir apie' _
ju padėti sužinoti. ' Drg- Michelsonas parvežė

Kiekviena iš musų abe- man iš Detroito puikią do- 
jingai pamanysim: “Ar gy- van3 Motinų Dienai nuo 
va tebesi pagrobtam kam- drS- Keblaitienės. Tai y- 
pely, miela totute. ar jau ra dr8- Keblaitienės rankų 
gal supiltas tau šaltas ka- darbas- Labai gražiai ir 
pelis, be laiko nutraukęs ta- skoningai apmegsti pagal
ve gyvybę dėl išgyventu užvalkalai.
baisumų, dėl neužnelnytošį Širdingai ačiū už tokią 
svetimų atėjimu skriaudos.” puikią dovaną ir už gražius

tarti: “Kantriai kentėki,
Lietuvos motule, jei dar gy
va esi. Iš po tamsios nak
ties nušvis tau skaistus ry
tas! O jeigu jau ilsiesi am
žinu miegu—lai būna tau 
lengva gimtoji žemelė, ku
rios gerovei ir laisvei tu 
daug esi aukojusis!”

Ona.

Kur yr’ Šiandien 
Motinėlė?

Savo brangią motinėlę 
Aš senai jau palikau!
Toli i svetimą šalį 
Laimės jieškot išvykau.

Kiek daug laiko jau prabėgo 
Nuo tos valandėlės.
Kada veidelius man glostė 
Josios rankužėlės.

Paskutinį sudie sakė,
Per vartus lydėjo, 
švelnius, malonius žodelius 
Verkdama kalbėjo.

Kur vr’ šiandien motinėlė? 
Nėra laiško, nei žinios...
Tai kaip gerbti, pagodoti 
Ant paskirtos jai dienos?

B. Gurskienė.

DOVANA IŠ DETROITO

Niekam, niekam ji. gyva 
būdama, šiandien nepasi-

linkėjimus!
M. MicheUoniene.

NELAIMINGOS MOTINOS
Kiekviena motina trokšta namuose prieglaudos. Di- 

kad vaikai ją mylėtų, gerb- desnės tragedijos motinos 
tų ir niekad nepamirštų, gyvenime negali būti. kaip 
Vaikų meilė motinai taip sulaukus senatvės būti ap- 
reikalinga, kaip saulė. Kad leista ir pamiršta tų, ku- 
yaikai ją mylėtų, ji visaip riems viską aukojo ir ku- 
Jiems pataikauja ir stengia-1 riuos taip labai mylėjo. Jos 

ifi ti Ti Uorrno, į-z.,..! širdperšos ir apsivylimo ne
galima apsakyti. Geriau jai 
butų mirti, negu pas sveti
mus prieglaudos jieškoti. 

Kiekviena motina, nežiu

si įtikti. Ji dažnai aukoja 
viską, ką tik turi: turtą, 
garbę ir sveikatą savo vai
kų labui. Ji juos neapsako
mai myli, bet kartu ji trokš
ta, kad vaikai ją gerbtu, mv-i • ^eKuena motina, neziu- 
lėtų ir niekad jos nepamilt ,,n.l kokla J> bebūtų, savo 
tų. Tai yra jos ateities viltis 
ir senatvės paguoda

Motinos Diena Lietuvoje 
pirmą kartą apvaikščiojom 
pirmąjį gegužės sekmadie
nį. Mano mylima motinėlė 
tada jau buvo kapuose ir aš 
nebegalėjau pasveikinti jos 
mielais žodeliais nei dova
nėlėm. Tą dieną aš aplan
kiau jos kapą ir papuošiau 
gėlėmis. Netik tada aš pra
leidau dieną prie motulės 
kapo. Aš ir dabar mintimis 
klaupiu pas jos kapą ir so
dinu gėles.

Šįmet Amerikoje švęsim 
Motinos Dieną pirmą kar
tą po baisiojo karo. Džiaug
sis tos motinos, kurių sūnus 
sugrįžo. Jie bus su jomis ir 
kartu džiaugsis, kad karas 
iau pasibaigė. Bet tos, ku
rių sūnus jau niekad nebe
gris, sakys, jog butų geriau, 
kad Motinų Šventės visai 
nebūtų. Jos gailėsis, kad 
pagimdė mylimą sūnų, kurį 
karo smakas prarijo. Ji tik 
sapne jaus, kaip jis švelniai, 
lyg angelo sparnais, palies 
jos nuliūdusį veidą. Ji min
timis skris ten, toli. tarp 
tūkstančių baltų kryžių, ir 
iieškos savo mylimo sūnelio 
kapo.

Prieš tave, karo įžeista 
Motina, pasaulis lenkia sa
vo galvas. Tavo sunaus var
das jau įrašytas aukso rai
dėmis pasaulio istorijoj. Jis 
mirė už laisvę ir demokra
tiją.

' Motina.

TAI BENT MOTINA!

vaikus myli ir juos auklė
ja taip, kaip ji geriausiai 

v. , . .... moka ir supranta. Kad ir
Kiekvienas nedekingo prie blogiausios motinos

vaiko neprielankus išsireiš
kimas yra peilis motinos 
širdžiai. Jos apleidimas ir

visgi geriau negu visai be 
motinos priežiūros, užtari
mo ir meilės augti. Tas pats

pamiršimas yra lygus nur- ir Su vaikais. Nežiūrint kaip
ciai.

Nelaimingiausios yra tos 
motinos, kurios sulaukia se
natvės ir likusios vienos, be

jie palaidai ir netvarkingai 
gyventų, jei jie savo moti
nos nepamiršta, ją gerbia ir 
myli, jos akyse jie yra ge

vyro, neranda savo vaikų riausi ” ir doriausi vaikai.

Aš vienas gyvendamas 
geriau stubą sutvarkyda
vau.

—Taip, — atsikirsdavo 
žmona. — Tu buvai vienas, 
o mane apkrovei “baku- 
rais.”

—Po vestuvių visus me
tus vaikų nebuvo, o stubo- 
je visvien buvo netvarka— 
sakydavo Petras, 

dukrelę žmonės surado pa- Iš tokių priekaištų kilda- 
giryje, netoli nuo stoties.; vo barniai ir ko ne pešty-

sukniubo prie stalo, kaip ka
daise Vokietijoj, bet šį kar
tą Petras neverkė. Jo galva 
buvo lyg švino pripilta, jis 
nieko negalvojo, tik jautė, 
lyg koks sunkus akmuo bu
tų prislėgęs jo krutinę.

Taip Petras prarymojo 
visą naktį. Taip besėdint jį 
atrado rytą meto kaimynas, 
kurs atėjo klausti, ar ne jo

Žmonės matė, kaip jo žmo
na dienos metu išvažiavo su 
įnamiu ir dukrelėmis iš na
mų. o pavakarėj žmonės 
matė juos stotyje su viena 
mergaite. Petras lyg iš mie
go pabudęs nuėjo žiūrėti ir 
pažino savo jauniausią mer
gaitę. Su ja Petras grįžo 
namo ir pradėjo gyventi 
vienišą gyvenimą. Petras 
džiaugėsi nors vieną dukre
lę turėdamas, bet nežinojo, 
kaip ją auginti. Pagaliau, 
kaimynų patariamas, atida
vė savo dukrelę į vienuoly
ną auginti, o pats gyveno 
namuose vienas. Šventadie
niais jis eidavo lankyti sa
vo dukrelę ir, nusiraminęs,

nės. Elzbieta kaltindavo Pe
trą ir dėl Mariutės pabėgi
mo. Namuose dažnai kilda
vo tikras pragaras. Petras 
vis dažniau prisimindavo 
savo pirmąją žmoną, jauną, 
apsukrią, linksmą Mariutę. 
Prisimindavo, kaip ji ap
sukriai namus sutvarkyda
vo. “O, kad ji butų buvus 
su manim,” grauždavosi 
Petras.

Petras pradėjo vaikščioti 
nusiminęs, be džiaugsmo. 
Uždirbdavo jis pusėtinai, 
bet namuose vis buvo truku
mai. Petras iš darbo skubė
davo namo, kad vaikus ap
žiurėjus, nes juos visuomet 
rasdavo apleistus ir alka-

grįždavo linksmas namo? nūs. “Gal taip likimo skir- 
Taip prabėgo keletas metų? ta,” sakydavo sau Petras ir 

Petras bandė teirautis'vilko sllnk« gyvenimo jun-
gą-per savo gimines apie savo - , j- , ,

žmoną. Bet iš pažįstamų ir Kartą Petras bedirbda- 
giminiu gavo patarima už- mas’ susimąstęs ir rustus, 
miršti " nepastebejo pavojaus iš

griūvančių anglių kasyklo-
—Ko vaikytis vėją lau

kuose?—sakė jie. —Geriau 
paimk skirybas ir vesk kitą 
pačią.

Taip Petrui patarė jo 
žmonos giminės. Patarimas 
Petrui patiko. Iš tikro, ko 
skursti vienam ir dar nese
nam žmogui. Atsirado ir 
piršlių. Vienas pradėjo įkal-;

Laikraščiai praneša, kad 
Brocktone, Pennsylvanijos 
mainierių kolonijoj, gyvena 
tūla J. Keip. 48 metų amž. 
moteris, kuri turi lygiai 20 
vaikų. Devyni jų jau išėję 
“į svietą,” o vienuolika te
bėra namie, ir mainerys tė
vas visus juos maitina.

“Dabartiniu laiku sun
kiausias musų šeimynos 
klausimas yra maistas,” sa
ko Keip’ienė. Visiems pa
valgyti kasdien reikia 10 
kepalų duonos ir 5 kvortų 
pieno. Maistui pagaminti 
reikia dvejų pečių. Valgo
ma prie dvejų stalų. Moti
na dažnai užmiršta vaikų 
vardus, gi atsiminti kiek
vieno jų metus ir gimtadie
nį esą da sunkiau.

Bet ji galės jaustis lai
minga. jeigu Motinos Die
noje nuo visų vaikų gaus 

pasveikinimų ir dovanų.

je. Anglis jį pritrenkė. At
sipeikėjo jis ligoninėj, o 
prie io lovos sėdėjo verkda
ma žmona ir vaikučiai. Pet
ras norėjo ką tai sakyti, bet 
skausmas užgniaužė gerklę 
ir jis vėl neteko sąmonės. 
Pasikankinęs kelias dienas 
Petras mirė ligoninėj.

Jo laidotuvės buvo liud- 
binėti vesti Elzbietą, “rim- nos. Nieks iš giminių neda- 
tą merginą. ’ Neilgai galvo- lyvavo, nes jiems niekas nė
jęs Petras gavo persiskyri- davė žinoti apie io mirti, 
mą nuo žmonos ir po kelių Petro brolis ir sesuo tik 
mėnesių vedė Elzbietą. Pet-i daug vėliau sužinojo apie 
ras pradėjo naują gyveni-Į jo mirti.
mą. Elzbieta atrodė nepliuš- Taip, ateivis Petras, visą 
kė, rimta moteriškė. Petras amžių jieškojęs ramybės ir 
jai pavedė visą namų tvar- laimingo gyvenimo, bet nie- 

v*sas. savo sutaupąs kad jų nesuradęs, rado am- 
nešė žmonai. į žiną ramybę tolimos West

Praėjo kelios savaitės ir Virginijos kapuose.

KETVERIOS SESERŲ SUTUOKTUVĖS

Ši nuotrauka parodo keturių seserų vestuves, kurios įvyko šiomis dieno
mis Detroite tą pačią dieną ir prie to paties stalo. Merginos yra sirijonų tau
tybės.

Petras pastebėjo, kad jo 
stuba vis netvarkoje. Jo 
naujoji žmona vis nepajėg
davo apsidirbti. Parėjęs iš 
darbo Petras vis rasdavo 
žmoną apsivertusią darbu, 
susivėlusią ir visuomet tek
davo laukti vakarienės.

—Neprityrusi — manė 
Petras. — Apsipras, viskas 
bus gerai.

Bet juo toliau, juo blo
giau. Petras parėjęs iš dar
bo padėdavo žmonai susi
tvarkyti. Ilgainiui Petrui te
ko vis daugiau namų dar
bo, jam teko gaminti vaka
rienę ne tik sau, bet ir savo 
žmonai. Jo žmona laukė kū
dikio, tas buvo lyg pateisi
nimas, kodėl žmona nesu
gebėjo susitvarkyti namuo
se.

Petrui gimė sūnūs. Jis 
džiaugėsi susilaukęs pirmo 
sunaus. Bet po gimdymo 
Petro žmona visai apsileido 
namuose ir niekada negalė
jo apsidirbti. Petro troboje 
visada buvo didžiausia ne
tvarka. Apie atsiėmimą duk
relės iš vienuolyno į namus, 
nebuvo galima nė galvoti, 
nors prieš vestuves Petras 
buvo susitaręs su Elzbieta, 
kad vėliau pasiims jo duk
relę pas savu į namus.

Galas

VALDŽIA NEIŠDUODA 
ŠITAI MOTINAI 

DOVANŲ

Štai kas atsitiko Ran- 
dolph miestely, netoli Bos
tono. Švedė vardu Olga 
Berąuist gavo iš Švedijos 
siuntinį su maistu. Jos trys 
seserys, matydamos iš Šve
dijos laikraščių, kad Ame
rikoje žmonės neturi ko val
gyti, prisiuntė jai cukraus, 
sviesto ir duonos. Bet Ran- 
dolph paštas atsisakė tą do
vaną Olgai išduoti, nes ji 
neturėjo cukraus “štampų.” 
Ji kreipėsi į vietinį raciona- 
vimo boardą, bet ir čia ga
vo atsakymą, kad negali 
gauti prisiųsto jai cukraus, 
jeigu nepristatys 3 cukraus 
štampas.

Kadangi kartu su cukru
mi yra supakuota duona ir 
sviestas, tai ir šitų daiktų 
jai neišduoda.

Ji sako: “Kol aš surinksiu 
3 cukraus štampas, tai duo
na ir sviestas bus jau supu
vę.”

“Keleivis” visada yra gera 

dovana draugams ir pažįsta-Elzbieta buvo bloga šei
mininkė ne tik namuose. Ji "»»•"»»• Užsakykit jį savo arti- 
nemokėjo šeimininkauti nė miesiems!
su Petro pinigais. Jai visj---------------------------------- -

t
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Ką Mačiau Rusijoj
-

JURININKO PASAKOJIMAS
Į musų redakciją užėjo galima šiaip taip kartą per 

jaunas vyras, lietuvis juri- uieną pavalgyti, 
ninkas. Sako: Ką tik gri- Kiek Kainlvo Užbandžiai

•? *?uvau dvi Norėjau pavaišinti mano’
savaites i Jdesoje, kelias die- pripuolamus pažįstamus O- 
nas Poti uoste (Kaukaze) desoje _ pasFakįa ju,.;„in.! 
ir buvau nuvažiavęs i Koris., kas Pakla^iau> įul.J !ima 
tane:, uostą, Rumunijoj. Tą,nu irkti d ainfe ir ^kan l 
uostą dabar irgi valdo ru-i<lžl;i panxlĮ Nuėjome Nu.i
saiv>, . i • • ’ pirkau butelį degtinės (pu-i

Klausiame, kaip jam pa-igę litro), sumokėjau 180! 
tiko Rusijos g\\enimas,. lublių jr gavau užkandžiam 
kaip žmones gyvena. Ir štai surjų kilku (žuvelių), sumo
ką papasakojo žmogus, ką'kėjau 200* ^blių. Išgėrėm, 
tik gnzęs iš pietų Rusijos, užkandom ir pasikalbėjom.

Aš esu jurininkas, plau- Kai šnapsas atpalaidojo lie- 
kioju Amerikos laivais jau ?U.V.1US: ? aprinktu nesimatė 
kelis metus. Teko ap važinė-' J°kio šnipo, pažįstami atvi- 
ti visus pasaulio kampus,! fai pradėjo skųstis dėl sun 
nuo Pacifiko iki Vidurže-' v,o«.,e cto

KELEIVIS, SO. BOSTON

PIRMAS MASKVOS ATSTOVAS ČILĖJ

Šiomis dienomis Rusija nusiuntė Čilės respublikon 
pirmutinį savo ambasadorių, Dimitrį Žukovą. Jis čia 
parodytas auksu išsiuvinėtoj uniformoj, tartum koks 
caro žandaras, ne taip kaip demokratinių valstybių 
diplomatai. i

privačios iniciatyvos visai CHICAGOS KONSULATO Lukauskas Antanas, Gargždų mies- 
nepripažįsta ir ją persekio- PAJIEŠKOMI ASMENYS Matulaitės, Ona ir Elena.
ja Mažrimas Antanas, Kretingos ap- 

, Adomaičiai, Jonas, Petras ir Pra- skrities, Kulių vai., gyv. La Šalie. ta.
Pagal įstatymą, koopera- nas. Jonas ir Petras gimė Kuprių Milinavičius Jonas, sūnūs leiikso,

tyvų turtas nenacionaįizuo- *»»j “£SS&?n2irt"im*,
jailias. Bet bolševikai ir sa- Adutaviėiutė (Adutovricz) Kostan- jų žmonos.
VU zokonų nepaisydavo, vija, vyro pavardė nežinoma N^aVe”S’ “UgU’ U :n"
Buvo Lietuvoje mokytojų pypliskių km.. Naumiesčio vai.. Tau- Navickienė Ona. is Panevėžio a ... 
kooperatyvas “Spaudos Fon ragės apsk. Gyveno Philadelpnijoj. Vaskonių
da«’’ Rlpidn dpi io snecia-i Antanavičiai, Karolis ir Leotma. Norkau Momininkas, Augusuna.. (ld.. l._iei(10 nei JO ^p C 'Akmenės miest., Mažeikių apsk., gy- Kazys ir

— • ir Detroite.
Viilkes

jo specia• . . * * . jAKinenes liuesu, .uatvntių --—-T - —lų komisarų tarybos nutari- Vena Bostone. Chicago III.,
nno nil«mvinn ir iltintrė i Antanavičienė (Stasiulevičiūtė, Li- i agare > i. mą, nusa\ mo 11 Įjungė Į Natalijos Stilsonienės. 1 Barre Pa.
valstybinę leidyklą. °---- - »BUVO Apulskiai, Kazys
grynai proletarų kooperaty- mrv. chicagoje.

j vas “Raidė” — spaustuvės

.'.r-a

Stasys, gyv.

mių. Maciau visokio svieto, 
visokio skurdo. Bet tokio 
vargingo gyvenimo, kaip 
Rusijoj, niekur nemačiau. 
Esu lietuvis, tik per karą 
atvykęs i Ameriką. Per pir
mąjį pasaulinį karą gyve
nau Rusijoj, lankiau rusų 
gimnaziją (baigiau šešias 
klases), kalbu laisvai rusiš
kai. Turėjau progos iš arti 
stebėti rusų gyvenimą Ode
soje ir Poti miestuose, kal
bėjau su daug žmonių, tei
ravausi apie jų gyvenimą.

i kaus gyvenimo. Vienas sta
čiai sakė: “Prie vokiečių 
čia gyvenome sunkiai, beti 
daug geriau, negu dabar.”

Žmonės (baidyti. Kyšių 
Karalystė!

Rusijos žmonės bijo ir sa
vo šešėlio, baisiai įbaidyti 
NKVD (politinės policijos). 
Už neatsargų žodį, už “ne
ištikimybę,” gali pakliūti į 
bėdą arba atsidurti galas ži
no kur. Vienintelis paleng
vinimas rusų režime yra vi
sokiu valdininkų ištvirki
mas. Už pinigą visokį bol-

r, .. . . ševikų činauninka gali nu-Rusijos gyvenimas į ma- pirkti_ Ju0 aukjte£snis a.
ne padarė slegiantį įspūdį. 
Rusijos žmonės atrodo iš
badėję, nuplyšę, susivėlę, 
nusiminę. Odesoje buvau 
vasario mėnesį, buvo dar 
gana šalta, bet Odesos gat
vėse mačiau daugybę visai 
basų žmonių, vyrų ir mote
rų.

Darbininkų Uždarbiai

nauninkas, juo jis brangiau 
kainuoja, bet pirkti galima

Teiravausi, kiek Rusijosj ko teisę gyventi Odesoje 
darbininkai uždirba. Uostoj Jei nori surasti butą, turi
krovikai uždirba per mėne
sį 600 rublių už 12 valandų 
darbo dieną. Iš tos algos 
darbininkams, žiūrint pagal 
šeimynos narių skaičių, at
skaito mokesčiams ne ma
žiau. kaip 130 rublių, o kar
tais ir iki 200 rublių. Tar-

Bolševikų Reformos
ŪKIŠKOS REFORMOS LIETUVOJE PIRMAIS
1940-41 BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS METAIS 

(Laiškas iš Franci jos)
Bolševikai okupavę Lie-, Mokesčiais buvo apdėta 

tuvą tuojau ėmėsi ūkiškų re-, netik žemė, bet ir gyvuliai, 
formų. Pirmučiausia buvo Kuo daugiau žemės ar gy-
paskelbtas zokonas apie 
nuosavybės panaikinimą. 
Pagal tą zokoną žemė visa

visus. Man teko patirti, kaip buvo nusavinta. Buvusieji 
į Odesą atvažiavo iš mažo —’— 
miestuko moteris. Ji norėjo
Odesoje “lengvesnio gyve
nimo.” Bet jei nori gyventi 
Odesoje, turi gauti leidimą 
iš visokių įstaigų. Už 1,000 
rublių ta moteriškė nusipir-

vulių turėjo, tuo didesni 
mokesčiai buvo. Vilniaus 
krašte, kur bolševikai šei
mininkavo nuo 1939 metų, 
ūkininkai pasakojo, kad pir-

darbininkų organizuotas. 
Nusavino ir atidavė tai pa
čiai valt. leidyklai. Buvo 
nesenai organizuotas koo
peratyvas staliorių. Nusavi
no ir priskyrė miškų žiny
bai. Lietuvoje buvo išaugu
si Bendrovių Sąjunga “Li
nas.” Turėjo milionines a- 
pyvartas. Buvo grynai koo- 
peratyviniais pagrindais or
ganizuotas. Faktinai “de 
jure” tos sąjungos nebuvo 
spėję likviduoti, bet ji bu
vo įjungta i rusų “zagos- 
lion.”

žodžiu, visas ūkis buvo 
traukiamas ant rusiško kur
palio. O kas netiko, tą lik
viduodavo. Rezultatai tų re
formų buvo liūdni. Reikia 
manyti, kad jie dabar dar 
vra liūdnesni.

K. Biržėna*.

NORĖJO NUŽUDYTI 
GEN. MacARTHUR

Raimundas, j Paulionis Antanas, kilęs iš S. Kai- 
' varijos, gyv. Cievelande.

Arnauskas Juozas, iš Virbalio. I a Petraitis Jonas, sūnūs Mato, 2i- 
Ašipauskas Antanas, Moskabudžių ] dėlių km., Panevėžio -p. k., z. e

savininkai palikti tik jos
laikinais valdytojais. Kas'mais metais jie turėjo už
tūrėjo daugiau žemės, negu' mokesčius atiduoti gyvu- 
30 ha, iš tų žemė buvo afr-įliais, antrais merais ūkio pa
imta ir atiduota bežemiams! dargais ir dalį rūbų. Ką to- 
arba mažažemiams. Kaip liau butų darę. jie nebeži-
žinoma, Lietuvoje jau anks- nojo. Visi buvo sulyginti-
čiau buvo pravesta žemės likę prie vieno arklio ir kar- 
reforma ir dvarininkams pa vės.

Namai buvo nusavinti vi-

Amerikos kariuomenės 
vadovybė Japonijoj skelbia, 
kad susektas sąmokslas tarp 
japonų nužudyti generolą 
MacArthurą. Vyriausias są
mokslininkas yra buvęs ja
ponų karininkas lakūnas 
“kamikaze” (saužudis).

Laikas nužudymui Ameri
kos generolo buvęs numaty
tas gegužės 1 d.

‘tepti” nemažiau, kaip trys likta 80 ha. norma.
tūkstančiai rublių. Butą gau Del bolševikinės reformos si, kurių grindų plotas bu
si. O šiaip su butais baisiai gal nedaug ką galima butų vo didesnis Kaune ir Vii-, 
sunku. užmesti, jei ji butų buvusi; niuje, kaip 225 metrai ir ki-i ti ruimą, šviežio pieno, sviesto

Odesoje daug išgriautų pravesta atsižvelgiant į tur 175 m. Savininkai pri-lir kiaušinių. Kas turite tokią 
namų, bet jokios statybos'krašto ūkiškus interesus.; valėjo nuomoti butą sava-Į vietą malonėkit atrašyti, 
nemačiau. 'Bet jie vykdė žemės refor- me name.

REIKALINGA VAKACIJAI 
VIETA

Pas farmerj, kur galima gau

. v v la _ - Ne Visiems Rusijoj Blogai j ™ .grynai agitaciniais su-' Praironė? sritv panašiai
nautoja buchaltere gauna j Ne visi žmonės Rusijoj metimais, kad sužlugdyti pasieięta. Viskas nusavinta 
per menes} 400 rublių, jaij lygiai vargsta. Biurokratai Lietuvos žemės ūki ir pa- fki mažiausios dirbtuvėlės, 
iš algos išskaito 127 rub-j jr kitokie ponai turi gėrės-'C1US ūkininkus, o ant tų p
liūs mokesčių. '

JOHN NARVAISH. 
212 So. lst Street,

Brooklyn 11, N.

km., Keturvalakių vai.
Baldas Vladas ir jo šeima, Pa-

nendrės vienkiemio, Panevėžio vai., 
gyv. Bostone.

Banaitis Tadas, gyveno Pittsbur
ghe, arba jo dukterys.

Bartašiai, Baltrus ir Juozas, Ska- 
čių km., Šiaulių apsk.

Bartininkaitis Petras, iš Gutkai- 
mio kaimo.

Bieliniai, Voikščių km., gyv. Chi
cagoje.

Birk, Jonas ir Joana, anksčiau gy
veno 49th St. ar Court, Cicero. III.

Botyrius Petras, Bajorų km., Vil
kaviškio vai.

Debulevičius Kazys ir Debulevičiu- 
tė Magdalena, Naujanėlės km., Kal
varijos vai., Mariampolės apsk.

Dorilas Jurgis, Žiūriu km., Šakių. 
Gyvena Brooklyne.

Drasutavičiutė (Stočkienė) Stasė, 
iš Telšių, gyv. Chicagoje.

Dudonis Feliksas, sūnūs Stasio, 
gimęs 1891 m., gyv. Bostone.

Gaidamavičius Jurgis, Švenčionių 
apskr.

Galvydis Balys, Ilčikų km., Užpa
lių vai., Utenos apskr.

Galubauskas Juozas, Mijaugonių 
km., Kietaviškio vai.

Germanavičius Julius, Krokininkų 
km., Alytaus apskr.

Gintautas Petras, 1928 m. atvyko 
Amerikon iš Fermos km., Subačiaus 
vai., Panevėžio apskr.

Januliai. Edvardas ir Alfonsas, iš 
Miškinių km., Užpalių vai., Utenos 
apskr.

Jasilevičius Jonas, iš Virbalio, ar
ba jo šeima.

Jonikas Juozas, Antringių kaimo. 
Pagramančiu parap., Tauragės vai. 
Gyvena Chicagoje.

Jutelytė Kazė, Vaskonių km., Pa
nevėžio apsk., gyv. Chicagoje.

Kalibatai. Petras ir Pranas, kilę 
iš Kovarsko.

Kaminskas Petras, Panausupio kai
mo, Mariampolės apsk., arba jo šei
mos nariai.

Karalevičius Jonas. Mančiunų km., 
Alytaus apsk., gvv. Scrantone.

Kavaliauskas Pranas.
Kesiunas Ignas, iš Stanionių. Pan

dėlio vai., gyv. Chicagoje.
Krakauskaitė Marija, iš Gutkai- 

mio kaimo.
Kreipavičius Juozas, gyvena New 

Yorke ar McAdoo, Pa.
Kučinskai. Juozas ir Vladas, kilę 

iš Roglaičių km., Šiluvos vai., Ra
seinių apsk.

Kuncevičius Juozas, sūnūs Liudvi
ko. kilęs iš Vabalninku, gyv. Bostone.

Landis Jonas, gvv. Chicagoje. 
laikai. Jonas. Stasys ir Kazys, 

Ruoėkių km.. Šimkaičių.
„ Likušas Rapolas, Skačių km., Kur- 
* • šėnų vai., Šiaulių apsk.

Chicagoje. .
Podolskis Jonas, iš Virbalio. 
Povilaitis Petras, Erekštėnų km.,

Alytaus apsk.
Pranevičiai (Pranewiczt, Zigmxs 

ir Edvardas.
Pukaitė Janina, ir Pūkas Kostas, 

iš Taujėnų, Ukmergės apsk.
Pumputis Antanas, Vijuoklių km.,

Šiaulių vai.
Radavičiai, vardai nežinomi, gyve

na Chicagoje.
Radavičienė Adolfina, iš Radiškės 

km., Tauragės apsk.
Radavičienė Zosė.
Radišauskienė ( Bundzaitė) Marijo

na, duktė Tamošiaus ir Marijonos 
Bundzų, gimusi Šakių apsk., gyveno 
Pittston, Pa.

Radvilai. Petras ir Ona, Norvaišių 
km., Gruzdžių vai.

Rasbadauskienė Zofija, Radiškės 
km., Kaltinėnų vai., Tauragės apsk.

Riškus Petras. Purvaičių kaimo,
Plungės vai., gyv. Chicagoje

Ruzgai, Juozas ir Antanas, Rais
tinių km., Tauragnų vai., Utenos 
apskr., arba jų vaikai.

Saduiiai, Juozas ir Edvardas, Pa- 
javonio vai.

Sakalauskai. Mykolas ir Juozas, 
iš Šeduvos, Panevėžio apsk.

Šidlauskai, Jurgis ir Pranas, Bir
žų apskr., Gaižiūnų km.

Šimkevičius (Šimkus) Juozas, iš 
Rietavo vai.

Spaitis (Spaičius) Albertas. 
Špokas (Spack) Aleksas, 1923 m. 

gyveno Carbondale, Pa.
Staknys Stasys, arba jo šeima, iš 

Palangos, gyv. Chicagoje.
Stasiulevičienė (Stilson) Kumety- 

tė Natalija, duktė Jono, kilusi iš 
Veliuonos miestelio.

Stočkienė (Drasutavičiutė) Stase, 
iš Telšių, gyv. Chicagoje.

Strodomskis Juozas, gimęs 1901 
m., sūnūs Kajetono, gyv. Chicagoje.

Tarasevičius Albinas, gyv. Kear- 
ny, N. J.

Tolvaišienė Olė, Radiškės kaimo, 
Tauragės apskr.

Tolvaišineė (Radavičiutė) Aleksan
dra.

Urbonas Aleksandras, sūnūs Balt
ramiejaus, Diržonių km., Raseinių 
apskr.

Vilkai, Juozas ir Pranas. Padailų 
km.. Gelvonių vai., gyv. Chicagoje.

Viltutis Petras, sūnūs Petro, Už
palių miest., Utenos apskr.

Zableckas Kostantas. Moskabudžių 
km.. Keturvalakių vai.

žiogas Vincas, gyvenęs Kulšienių 
km.. Sėdos vai.

Jieškomieji asmenys arba apie 
iuos žinantieji prašomi skubiai atsi
liepti j

CONSL'LATE OF I.ITHI AN'IA.
30 N. La Šalie St., Chicago 2, III.

Uosto krovikų darbas y- 
ra sunkus, todėl ir jų už
darbiai skaitomi geri. 600 
rublių atrodo dideli pinigai. 
Bet taip tik atrodo.

Kokios Kainos Rusijoj
Teiravausi, kokias kainas 

reikia mokėti už visokius

rublių (yra ir už 10 rublių).I suplanuota, galima spręsti 
Degtinės stikliukas ten kai- šių faktų: žemė buvo ma- 
nuoja tiktai 5 rubliai. Bet tuojama primityviškiausio- 
Į tą kliubą gali eiti tiktai priemonėmis, visai ne- 
tie, kurie turi teisę. Tame bojama tikslumo; sklypų
kliube matysi tiktai laivų' forma ūkiškai visai neracio-

daiktus Odesoie Kainos ne-l karininkus, uosto viršinin-; nalt bet centralizuota; nau-
išpasakytai aukštos. Štai kus ir šiaip aukštesnius po-1 jakul iams neleidžiama hu

nus. o eilinis, paprastas žmoi vo statyti trobesių ant gau-
gus ten negali kojos Įkelti.!tu sklypų. Buvo pradėta 
Tai tau ir “lygybė” ! naujakuriams valdžios lėšo-

keletas pavyzdžių:
Marškiniai kainuoja 300 

iki 400 rublių. Batukai nuo 
700 iki 800 rublių. Sviesto 
kilogramas 250 rublių. Viš
čiukas pustrečio svaro di
dumo 250 iki 300 rublių. 
Stikliukas degtinės 17 iki 
18 rublių. Pakelis ameriko
niškų cigaretų 40 rublių, 
(rusiškų nemačiau. Žmonės 
ruko “machorką”). Už pie
tus reikia mokėti 48 rub
lius. Už siutą (kostiumą) 
kartais moka iki 2,000 rub
lių ir t.t.

Bet kaip žmonės gyvena, 
jei tokios kainos, o uždar
biai tokie maži? — klau
siame.

Tai ne viskas, sako juri
ninkas. Kiekvienas rusas 
gauna tam tikrą “pajoką” 
arba davinį pagal korteles. 
Svarbiausiai pagal korteles 
gauna duonos, apie 600 
gramų (22 uncijas) už pi
gią kainą. Pagal korteles y- 
ra duodama ir kitokių mais
to produktų, bet nelaimė y- 
ra ta, kad tų pažadėtų pro
duktų žmonės negauna. 
Duonos dar šiaip taip, bet

Rusijos Gyvenimo 
Keistenybės

Del skurdo Rusijoi yra iš
siplatinusi prostitucija. Man 
pasakojo, kad Odesoje mo
terys tarnautojos eina Į gat
vę uždarbiauti, nes negali 
kitaip prasimaitinti.

Rusijos “lombarduose” 
(pawn shops) matyti viso
kių daiktų atvežtų iš Vokie
tijos. Vengrijos. Balkanų ir 
kitų kraštų. Tai “karo gro
bis” suplėštas rusų kareivių 
iš užkariautų kraštų.

Odesos ir Poti turguose 
žmonės suneša visokiausių 
daiktų parduoti. Mačiau vi
sokio “chlamo.” Čia tokį 
mėšlą meta lauk, o ten var
gas verčia nešti į turgų par
duoti. Pirkau turguje sidab
rinį į-ublį. mokėjau 100 rub
lių popieriniais, o už 1913 
metu sidabro rublį (atmuš
tą Romanovų giminės 300 
metų sukaktuvėms paminė
ti) mokėjau 200 rublių.

mis statyti trobesiai supla
nuoti ki-uvoje, kaip kad se
niau kaimai statėsi. Buvu
siems žemės savininkams 
komisijos nuožiūra norma 
palikdavo atuokiau nuo so
dybos. Tuo budu buvo su
griautas vaismainis, sunai
kintas gyvulių ūkis ir grei
tai krašte pradėjo trukti 
duonos, mėsos ir kitų 
mės ūkio produktų. Toliau 
sekė įstatymas mokesčių ir 
pyliavų. Ūkininkai turėjo 
atiduoti duokles grūdais, 
pienu, mėsa, linais, vilno
mis ir kitokiais produktais. 
Be to. dar turėjo mokėti ne
pakeliamus mokesčius pini
gais.

?L*I, f ze- "

Kur gavai rusu pinigų?
kitu produktų beveik nieką- ZĮ?, Pardaviau
da nėra. arba reikia stovėti lr feverykus. gavau
valandas eilėje, kol gausi 3000 ™bln-l!
ko nusipirkti. Novoms neno-' Nuskandino 7,000 Lenkų■ 1 • I *• zzl • ’ T'i—A* .._ X _ • A 1*

vai su 7,000 lenku tremti
nių. Kada iš Lenkijos pra
dėjo gabenti žmones, tai da
lį jų, ypač iš inteligentų, 
sukrovė į du senus laivus ir 
paskui tuos laivus Kaspijos 
iuroje torpedavo. Visi len
kai nuskendo. Pasakotojas 
visą laiką dairėsi pasako
damas man tą baisų įvykį...

Ilgai kalbėjo lietuvis ju
rininkas apie Rusiją. Bai
gė jis taip: tokio koncent-

valdytojais atgabenti iš Ru
sijos įvairus “specai.”

Prekybos Įmonės pagal 
įstatymą turėjo būti nusa
vintos tik tos. kurios daly
davo per 15.000 dol. meti
nės apyvartos, bet faktinai 
nusavindavo kiekvieną val
gyklą, krautuvėlę, aludę, Į 
jei komisaras to panorėda-' 
vo.

Bankai taip pat buvo vi
si likviduoti ir jų vietoj ati
daryti Maskvos bankų sky
riai. Bet kas nuostabiausia, 
kad jie žemę. namus, fab-j 
rikus, prekybos įmones nu
savino, bet jei savininkai! 
ant to turto turėjo užtrau-! 
kę skolas, tai privalėjo mo-j 
keti patys. Nemokėti sko
las, reiškia pasidaryti “liau
dies priešu.’’ t. y. patekti 
arba į kalėjimą, arba Į Si
birą. Bankuose rastas su
taupąs, nežiūrint kam jos 
priklausė, visas nusavino, 
palikdami indėlininkams 
tik 200 dol. Per 80 U ban-Į 
kuose indėlininkai buvo 
smulkus taupytojai: darbi
ninkai, tarnautojai, valdi
ninkai. bet ir tokių grynų 
proletaru neapiplėštų nepa
liko.

Nepaliko ramybėje ir a- 
matininkų. kaip šiaučių. 
kriaučių, skutėjų ir kitų. 
Juos varu varė į arteles, or
ganizuotas neva kooperaty- 
viniais pagrindais. Tie, ku-' 
rie nenorėjo dėtis į arteles,! 
negaudavo L valstybinės 
prekybos sandėlių žaliavos, 
kaip’ pav.. šiaučiai — odos.roms tenka pirkti “laisvame Poti uoste — tęsia toliau, racijos lagerio pasaulis nė

turguje,” kur kainos yra jurininkas — man pasakojo' ra matęs, kaip šiandien yra kriaučiai — ir Lt. Be 
“pasiutusios.’’ O jei negali vienas rusų matrosas, kaip! visa Rusija. Laimingas esu/to, tokie amatininkai buda- 
nusipirkti, tai badauk! Dirb-’1940 metais Kaspijos juro-'kad nereikia tokioje peklo- vo apdedami dideliais mo- 
tuvėse yra valgyklos, kur je buvo nuskandinta du lai- je gyventi! kesčiais. žodžiu, bolševikai

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad bulę 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ka reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina ?
Kaip atsirado ir k* reiškia bučkia?
Ka reiškia “pirmosios nakties tei- 

rf.” kuria seniau naudojosi kunijrai 
ir dvarponiai ?

Ka reiškia šli'ibinis žiedas? Kalta

Jaunosios šlėbė? Jaunosios Sydrss? 
Eyžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištetvjimų kad nepadaryti klai
dos?

Kok iv amžiau* geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmų naktį? Si 
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo pruuauso 
gyveninio laimė ar neisime. Bet Kų 
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.“

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? lai 
opiausiu Kiekvienos šeimynų.* klausi 
utae. ir “Teisingas Patarėjas" čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas" 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitų klausimų atsako.

Kokius vyrua moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios motery* neprivalo tekėti? “Tei
singa' Pat-arejas“ pasakys jums via- 
kų.

Kaa reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus ? Kaip turi užstlai- 
nyu aescia moteris? Kaip reikia au
ginu kūdiki ?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie *eimyni*kus ru
kai us ?

j visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja.'” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais, 221 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjus” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis ?—ls kur u- kaip atsirado žeme.’—K4.p atsi
rado žmogus ant žemes?—ir daug-daug kilų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVellso “Pasaulio istorija,“ Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civdizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexuai Tliruths” tr daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisinga 
Patariją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
Pavadino Aikštę Lietuvio 

Vardu
Mirė Elzbieta Kasmaus- 

kienė

Praeitą šeštadieni Bosto
ne mirė Elzbieta Kasmaus- 
kienė, sulaukusi 89 metų 

Sarapis Sq.” Petras Sarapis-: amžiaus. Palaidota antra- 
Sarapinas vasario 12, 1944 dienį. \ elione paliko nuliū

dime tris sūnūs. Joną, Ado
mą ir Antaną, ir vieną duk-

Cambridge 
tetas sutiko

miesto komi- 
pa keist i Nor-

thon Sųuare vardą Į “Peter

m. žuvo prie Cassino, gel
bėdamas sužeistą draugą,, 
paaukavo savo gyvybę. Jisjteri, Antaniną Mockienę, 
buvo pirmas Cambridge lie-j Velionės sūnūs Jqnas ir žen- 
tuvis žuvęs kare. Tarnauda- tas Mockus yra žinomi Bos- 
mas pirmame batalione, jis! tono fabrikantai ir veikėjai 
dalyvavo Orano (Afrikoj), lietuviškoj visuomenėj.
Salerno. San Rapido ir Cas
sino mūšiuose. Už pasižy
mėjimą be kitų medalių 
buvo užsitarnavęs ‘‘Purple 
Heart” ir “Silver Star.”

S. K.

Adv. Kalinauskas kaipo 
Teisėjas Northeastem 
Universiteto Konteste

PFC P. Sarapis paliko tė
vėlius ir žmoną, ir jis pa-. Trečiadieni, gegužės 1 d., 
liks ilgą atminti mums vi- Northeastem Universitete į- 
siems Cambridge lietuvių vyko 22-ras metinis iškal- 
centre, jo atminčiai pava- bingumo kontestas. kuria- 
dintu “Peter Sarapis Sq.” ;me buvo renkami geriausi 

kalbėtojai iš to universite-
.. Komitetas, kuris rūpinosi j to studentįjos. Anglų kalbos 
si kampą pavadinti jo xai_:dėstvmo fakultetas pakvie- 
du, susideda 1S sekamų na- tė j-teisėjUs sekančius: 
nų: J. N. Torauskas. Ą Asįt. U. S. adv. K. J. Kali- 
Stankunas. adv. J. Tame- nausĮęą, Rev. D. G. Loth-
P.®5',." •,.Toc!onis ''' 'lnca?iop ir prof. F. W. Svpher iš 
Rn-slis. Komitetas deda pa- Simmons kolegijos.' Keturi 
stangas iškilmingam syen- studcntai laimėjo dovanas, 
tinimui šio kampo. Iškilmių Apie 1000 studentų aty- 
data dar nenustatyta, bet džiai klausė kontestantų ir 
manoma įvyks greitoje at- laimėtojus Ivdėjo gausiais 
eityje. Anglų spauda palan-Į a lodismentais nes visi ke_
-laįp"tatn?, pl.aeial apra‘ turi gabiai ir sumaniai iš- 
se PFC P. Sarapino gyveni-dfetė sav0 pasirinktas apy- 

’ žuvimą. kalbas. Toki kontestai pa
lieka gyvus Įspūdžius ir su
interesuoja jaunimą eina

VIKTORAS BENDERIS

Lietuvis tenoras, kuris dainuos Lietuvių Radijo kon
certe, gegužės 19 d.

ryti gerą darbą. Tos progos! kurs tikrai yra plikas, pra- gali įteikti 
bostoniskiai neturėtų pra- šome pranešti sekretoriui, i rican Can<
kisti. — -.=!-•-----------1.- i

Norintieji gauti daugiau 
žinių apie vaikučių gelbėji
mą, gali rašyti į BALF cen
trą: United Lithuanian Re- 
lief Fund, 19 W. 44-th St., 
New York 18, N. Y.

B. V.

SLA Antro Apskričio Jau
nuolių Komisijos 

Pranešimas

mą ir jo
Alexander Stankūnas,

Sekretorius.

Lietuvių Darbininkų Radio 
Koncertas

L. I). Radio koncertas Į- 
vyks gegužės 19 d., 3:30 v. 
po pietų, Jordan Hali. Bos
tone, kampas Huntington 
Avė. ir Gainsborough St.

Koncerto programą pil
dys danininkas tenoras Vik
toras Bendorius, plačiai ži-

Daugėja Nelaimių Ant 
Keliu

Galima Išgelbėti Nelaimin
gus Vaikučius

savo auką Ame- 
Cancer Society Mas- 

jis bus labai dėkingas, o pli- sachusetts Division, ant 476 
kių kliubas pradės veikti Boylston St., Bostone.
pilname sąstate ir mes tu 
rėsime dar vieną garbingą 
ir veiklią organizaciją tau
tiškiems dirvonams plėsti.

Naujojo kliubo obalsis 
bus toks: “Tuščiai jaujai 
stogo nereikia!”

D. N.

Rep.

RADIJO PROGRAMA

Praeitą savaitę penki žmo 
nės buvo užmušti ir 21 su
žeistas ant Massachusetts 
kelių. Nelaimių skaičius ant 
kelių auga. Daugiausia ne
laimių įvyksta savaitės ga-'

BALF centras skelbia, 
kad Europoje randasi daug 
lietuvių vaikučių karo naš
laičių. Amerikos valdžia 
leido atvežti Į Ameriką 74 
vaikučius, jei kas pasiima

Kadangi karas pasibaigė 
ir musų kareiviai jau grįžo 
namo, tai dabar jiems sutik
ti ir pagerbti yra rengiamas 
bankietas ir šokiai (dinner 
dance), kuris Įvyks Brad- 
ford viešbutyje gegužės 25 
d., šeštadienį. Bankieto 
pradžia 6:30 vakare.

Komisija kviečia buvu
sius kareivius SLA narius, 
jaunimą ir suaugusius da 
lyvauti tame parengime. 
Bus gerų valgių, o šokiams 
grieš geras orkestras. Links
mai praleisime vakarą su 
musų nariais kareiviais.

Kareiviams, kurie yra 
SLA kuopų nariai, tikietai 
duodami už dyką. Visiems 
kitiems tikėtai yra pardavi
nėjami nustatyta kaina.

Tikėtų pardavimo laikas 
yra nustatytas iki gegužės 
16 d. Likusius neišparduo- 
tus tikėtus prašome grąžin
ti sekret. Wm. G. Samailiui, 
37 Cherry St., Cambridge.

SLA Antro Apskr. Jau
nuolių Komisijos Narys, 
(20) A. K. Martin.

Socialistų Susirinkimas

LSS 60-tos kuopos nariu 
susirinkimas Įvyks ši penk 
tadienį, gegužės 10 d., “Ke
leivio” patalpose. Susirinki
mo pradžia 8 vai. vakare. 
Visi nariai prašomi būtinai 
dalyvauti. Yra labai svarbių 
reikalų aptarti. Kviečiame 
atsivesti draugus, norinčius 
Įstoti Į kuopą nariais.

Valdyba.

Kova Prieš Vėžį

Amerikos draugija kovai 
prieš vėžį skelbia, kad Į jos 
nacionalinę direktorių ko
misiją Įėjo Dr. Ch. Land iš 
Harvard medicinos mokyk
los ir Dr. Edwin B. Wilson, 
Harvardo viešosios sveika
tos mokyklos profesorius.

Draugija renka aukas ko
vai prieš vėžio ligą ir yra 
pasimojusi šiais metais su
kelti J.2 milionų dolerių. 
Norintieji prisidėti prie tos 
draugijos tikslų vykdymo,

PRANEŠIMAS

Jieško Garbes Pirmininko

mais klausimais. Butų pa
geidaujama. kad lietuvių 
tarpe atsirastų globėjų to
kių kontestų ir paragintų 
lietuviu iaunaia karta išsi- 
lavinti lietuviškoje iškalbo
je svarbiose temose.

Lietuvis brocktonietis, 
prof. Pranas Norvaiša, yra 
vyriausias vedėjas anglų .
kalbos fakulteto Northeas-j §*?n:. 
tem Universitete, ir po joij,ia.me 
globa yra vedami viršminė- dukteris, 
ti metiniai kontestai. Svei

le, kada didesnis skaičius | juos globoti ir auginti, 
žmonių išvyksta iš miesto, j Bostono BALF skyriaus, Tinginių kliubo veiklus

... 7 valdyba rengiasi tuo reika-į amžinasis sekretorius dabar
Mirė Antanas rechkis

Jau gerokas laikas atgal, 
balandžio 18 d. So. Bosto
ne mirė senas “Keleivio” 
skaitytojas ir kaimynas, An
tanas Pechkis. Velionis gy
veno ant I St., So. Bostone, lengvai galėtų paimti vieną 
pas dukterį Mary, Velionis 
išvežtas palaidoti i Farmin-

lu daryti platesni pasitari- • kuria naują kliubą So Bos- 
mą ir gal pats skyrius galės i tono mieste. Jis nori sukur- 
paimti vieną vaikutį savo' ti “plikių kliubą.” Jau sura- 
lėšomis ir atgabenti i Ame- šė keliasdešimts kandidatų, 
nką. Bet be BALF skyriaus j plikų, pusplikių, apyplikių 
Bostone yra daug lietuviškų ir praplikusiu. Tik vargas 
organizacijų, kurios labai

Pranešu, kad aš nesu at- 
sakomingas už mano_ žmo
nos. Janutės Bratenitės Mu- 
chin užtrauktas bet kokias 
skolas.

ALEX MUCHIN,
80 G St., So. Boston, Mass.

nomas lietuvis dainininkas, 
dalyvaus muzikas Ludwig meuniai domesiai, oyei- 
Juht. kontrabasas ir smui- ^Jnam.e. P.10^- ^^na
kininkas Einar Hansen. Jie!*01™^ ,tokI Pagirtiną 
išpildys lietuviškos ir kla- f]aibą mokslo srityje, ir 
siškos muzikos kurinius. Da

Velionis paliko 
nubudime dvi

D.

Cirkas Turi Sunkumų su 
Atvažiavimu

lyvaus ir lietuvis akordio- 
nistas Hipolitas Valentinas.;

Koncerto tikietai kainuo-į 
ja (su taksais) 81.20, $1.80 
ir $2.40.

Rep.

kad
tam

duodam jam kreditą, 
jis Įtraukia Į teisėjus 
tinkamus lietuvius.

Dr. P. J. Jakmauh.

Sumažina Traukinių 
Judėjimą

Nauji Šluota, ar 
Šluota?

Sena

Bostono majoras J. Cur
ley, kai jis perėmė musu 
miestą tvarkyti, atleido iš 
miesto tarnybos 679 tarnau
tojus. Per tą laiką 67 tar
nautojai patys pasitraukė. 
37 išėjo ant pensijos ir 28 
mirė. Viso miesto tarnauto
jų skaičius sumažėjo 811.

Bostono ir Maine gelžke- 
lių linija šią savaitę suma
žina traukinių skaičių. Ypač 
sumažinama traukinių skai
čius sekmadieniais ir nakti
mis. Priemiesčiu aptarnavi
mas kol kas lieka tas pats, 
bet jei anglių trukumas ne
bus pašalintas, pasunkės ir 
priemiesčių susisiekimas.

New Haven gelžkeliu li
nija ir Boston & Albany 
gelžkeliu linija žada pa-

Per tą nat laiką naujas'skelbti savo traukiniu suma- 
ma jeras paskyrė nuolatinei i žinimą dar šią savaitę, 
ir laikinai tarnybai 847 nau-
jus tarnautojus!

Miesto finansinė komisi
ja sako, kad miesto tarny
boje yra daug daugiau tar
nautojų, negu reikalinga. 
Kai kurie neturi ką dirbti ir 
jau jokiu budu neuždirba 
tų algų, kurios jiems yra 
mokamos.

SAPNININKAS JAU 
GATAVAS

Pranešam, kad Sapninin
kas jau gatavas ir šią savai
tę bus išsiuntinėtas tiems, 
kurie yra ji užsisakę.

Administracija.

x m v c** ii,
yra su pirmininku. Pagal 

_ . _ . r . ... “bailous” pirmininkas, ypač
kitą vaikuti ir atgabenti jį garbės pirmininkas, turi bu 
i Ameriką^ Pavyzdžiui, So. į ti visai plikas, be jokio plau 

ant galvos. Na, o tokio 
visame Bostone negalima 
surasti. Sako. vienas kur tai

Bostono Piliečių Draugija ko 
ir kiti musų apylinkės kliu- 
bai kodėl negalėtų skirti pi
nigų tam reikalui? Atrodo, 
kad jei tik butų noro. Bos
tonas ir apylinkės per savo 
organizacijas galėtų atga
benti i Ameriką bent 10' 
vaikučių, o gal ir daugiau.

Vaikų atgabenimo išlai
dos nėra didelės, tiktai 165 
doleriai. Paskui vaiko išlai- 

iki jį kas Įsunintų, 
kainuotų po 25 dolerius mė
nesiui. Atrodo, kad dauge
lis organizacijų galėtų pa
jėgti tokias išlaidas pakelti.

Ateinanti pirmadieni Bos
tone turėjo pasirodyti di
džiausias Amerikos brolių 
Ringlings cirkas. Bet anglių 
nėra. o todėl gelžkeliai at
sisakė cirkui duoti vagonus v.-™-,- 
atsikelti Į Bostoną. Išeina, 
kad mes nematysime išmok
slintų dramblių, protingų! 
beždžionių ir šokančių klau-Į 
nų su meškomis. Betnenu-. 
siminkime, cirko atstovai Tikimasi, kad atsiras ir 
Bostone užtikrina, kad jie pavienių žmonių, kurie dė- 
suras kitą būdą atsikelti Į sis Į tą darbą ir paims ant 
musų miestą... savęs išlaidas vieną kitą vai-i

Cirkas turėjo pradėti vei-! kutį atgabenti. Amerikos! 
kti gegužės 14 d., Bostono: valdžia duoda mums progos' 
Gardene. ! parodyti gerą širdį ir pada-'

vi a. bet jis niekur nesirodo, 
niekada kepurės nenusiima 
ir niekaip jam negalima i 
rodyti, kad jis tinka tai gar
bingai vietai užimti. Jei 
kas žinotų, kur toki pliką.

Reikalingos Finisherkos
Į King.ston Clothing Co. dirb

tuvę. Jei kurios moterys mokat 
finisher darbą, bet negalit eiti 
i dirbtuvę, tai mes nuvešim dar
bą Į jūsų namus, o jei katros 
moterys ar merginos norėtu
mėt eiti j dirbtuvę, kad ir ne
mokat darbą, tai mes jumis iš- 
mokinsim ir gerai užmokėsim. 
Tai yra gera proga išmokt dar
bą ir darbas bus ant visados. 
Tad ateikit j dirbtuvę: 383 Al
bany St., Bostone, ant 3-čių lu
bų. arba pašaukit Petrauską po 
6 vai. vakare. Tel. Geneva 1208.

(22)

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. (1124)
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LIETUVIŲ RADIO PROGRAMOS

KONCERTAS
SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 19 D., 1946

JORDAN HALL
Huntington Avė., kampas Gainsborough St.. Boston, Mass. 

Prasidės 3:30 vai. po pietų
Programą išpildys: Viktoras Benderis, lietuvis tenoras. Liudwig 
Juht. kontra-bass—virtuozas. Einar Hansen. smuikininkas-vir- 
tuozas. Hipolitas Valentinas, akordionistas.
Tikietai: $1.20. $1.80 ir $2.40. priskaitant ir valdžios taksas. 

Tikietų galite gauti L. DARBININKŲ RADIO OFISE.
366 W. Broadwa\, S- Boston 27, Mass. Tel. SOUth Boston 2680

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— Dainininkė Dr. Emi

lija Rudokiutė iš S. Bostono
3— Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

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

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms i namus ir sales. 

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Rozbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nno 2 

nuo 7
iki
iki

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridtre 6330

Dr, John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL, arto Central 8«. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišky orjrany nu
silpnėjime. Gyvenimo permaina 
motery. Motery ir Vyry liftas

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

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVE^ 

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4570

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaru

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 27 

BOSTON. Tlef. Lafayeiie 2371 
arba: Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą
Valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

! Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADVVAY, •

SO. BOSTON, MASS. .
i Tel. SOUth Boston 461$

i f I




