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Kongresas Jau Baigia Svarstyt 
Pagelbą Graikams ir Turkams
Pagelba Jau Paruošta Gabenti į Graikiją ir Turkiją. — 
Amerika Pade* Francijai Nusikratyti Komunistų.—Ame
rikos Karo Laivai Dardaneluose. — Kongresas Klausia: 
“Karas ar Taika”.

Jungt. Tautų Seimas Neišspręs 
Palestinos Klausimo

Sunkiai Išsprendžiamas Klausimas — Jungtinių Tautų
Organizacija Bejėgė — Antros Europos Pergalės Me
tinės, o Taikos Nėra

Ši pirmadieni atstovų ru-\įyįų Teroristai 
mai turėjo baigti svarstyti
prezidento Trumano pasių- Užpuolė Kalėjimą 
lytą ir senato jau priimtą 
bilių apie davimą pagelbos 
Graikijai ir Turkijai apsi
ginti nuo “totalitarinės ag
resijos” iš rusų pusės. Dėl 
kongresmono C. L. Gerlach 
mirties posėdis buvo atidė
tas antradieniui. Atstovų 

reiškiasi stiprarūmuose _______ _ r._.
opozicija prieš davimą pay užmušta 18 žmonių, daug 
gelbos graikams ir turkams. į sužeista. Teroristams pavy- 
Kongresmonai klausia, ar ko išlaužti kalėjime vieną 
toki politika veda į karą ar sieną ir pro ją išgabenti Į 
į taiką? Bet laukiama, kad!laisvę apie pustrečio šimto 
bilius praeis ir prezidentas kalinių. Susišaudymas su 
jį tuoj pat pasirašys: į sargyba tęsėsi ilgą laiką ir

Belaukiant kongreso nu- ^.uvo labai smarkus. Prane- 
tarimo vyriausybė jau turi Šimas sako, kad 18 žydų, 
surinkusi nemažai visokios' apsirengę anglų uniformo- 
karo medžiagos ir kitokios mis, padarė užpuolimą ant 
pagelbos siųsti į Graikiją ir i kalėjimo, o apie kalėjimą 
Turkiją. Kaip tik kongresas1 įvairiose vietose stovėjo 40 
baigs svarstyti tą klausimą,! teroristų, kurie saugojo ke- 
pagelba tuoj bus siunčiama, j “us i kalėjimą. Kalėjimą 
kad Graikija ir Turkija ga-i užpuolė žydų teroristų or- 
lėtų geriau gintis nuo gre-!gamzacija? vadinama “Ir 
siančio rusų puolimo.

Amerikos karo laivai da
bar lankosi Dardaneluose 
ir ten demonstruoja pasau
liui, kad Amerika neleis 
Rusijai užgrobti Dardanelų 
ir Turkijos. Dardaneluose 
lankosi galingas lėktuvų 
nešiotojas ir kiti karo lai
vai.

Francijoj dabar persi
tvarkė vyriausybė. Franci
jos komunistų partija iš 
valdžios pasitraukė ir perė
jo į opoziciją. Komunistai 
yra stiprus Francijoj, ypa
tingai jie yra stiprus tuo, 
kad išvarant iš Francijos 
vokiečius jie sugebėjo už
grobti vadovavimą darbi
ninkų unijose. Francijos 
naujai persitvarkiusi vy
riausybė galės išsilaikyti

Amerikos komunistų par
tijos skyrius New Yorke 
rengė šeštadienio vakare 
parę. Vienas parės rengė
jas užsakė iš Empire Cube 
Company atvežti draugams 
ledo jų parei, kad gėrimai 
butų šalti. Kompanija ledą 
atvežė ir padėjo prie durų.

Pavakarėj prieš parę, 
Saul Zelitau, komunistų 
veikėjas, nuėjo pažiūrėti 
parės vietą ir pamatė at
vežtą ledą kampe. Jis pa
manė, kad fašistai padėjo 
bolševikams bombą ir tuoj 
pranešė kapitalistinei poli- 

tikto? 'tome'' ats'itikimė, jei į i jai, kad at^ktų komunis- 
ji sugebės sustiprinti krašto tų gelbėti. Policija atvyko 
ekonominį gyvenimą ir pa- ir pirmiausiai patuštino vi- 
rodyti francuzams, kad be ?us namus, o paskui ėmėsi 
komunistų galima valdyti žiūrėti tos bombos. Vietoj 
geriau, negu su tais Rusi- bombos buvo rasta visai ne
jos agentais. Kad sustipri- sprogstantis ledas, 
nus Francijos padėtį Ame
rika žada duoti Francijai 
naują paskolą ir padėti 
francuzams apsiginti nuo 
bado ir ekonominių sunku
mų. Tai žada būti naujas 
žingsnis prezidento Tru
mano pasimojime sulaikyti 
Rusijos agresijas Europoje.

PASIRAŠĖ PAVYZDIN
GĄ DARBO SUTARTI.

Allegheny Ludlum plieno 
kompanija, kurioje dirba 
10,000 darbininkų, pasirašė 
su unija darbo sutartį, ku
rią ir unija ir darbdaviai 
vadina “pavyzdinga”. Pa
gal tą sutartį darbininkai 
gauna uždarbių pakėlimą Agrikultūros Departa- 
12 su puse centų į valandą; mento apskaičiavimu, vaba- 
ir kartu yra sutarta įvesti , lai ir ligos Jungtinėse Val- 
dirbtuvių darbinin kams stijose kasmet sunaikina 
draudimą senatvėj ir ligoj.; 1,900,000,000 lentinių pėdų 
Draudimo išlaidas paden- 'miško, kai tuo tarpu ugnis 
gia darbavys. Jei priskaity- sunaikina tiktai 900,000,000 
ti draudimo išlaidas, tai pėdų. Kovai su vabalais siu- 
darbi.rinkai gauna algų pa- loma organizuoti tam tikrą 
kėlimą-iki 20 nuoš. komandą visos šalies plotu

18 Užmuštų, 250 Kalinių 
Paliuosavo.

Palestinos žydų teroristai 
sekmadienį užpuolė Jeru
zalėje kalėjimą, kuriame 
buvo laikomi suimtieji tero
ristai. Laike susišaudymo 
su kalėjimo sargyba buvo

gun Zvai beumi/

New Yorko Komu 
nistai Išsigando.

SIŪLO ATIDĖTI TAIKOS 
PATVIRTINIMĄ.

Sumner Welles, buvęs 
Valstybės sekretoriaus pa
dėjėjas, siūlo atidėti pa
tvirtinimą taikos sutarties 
su Italija, iki bus surašyta 
taikos sutartis su Vokietija 
ir Austrija. Kada tos svar
biosios sutartys bus pasira
šytos, tada “keturi oidieji” 
turi iš naujo persvarstyti 
taikos sutartį su Italija ir 
palengvinti taikos sąlygas 
Italijai.

VABALAS NUOSTOLIN- 
GESNIS UŽ UGNĮ

VOKIETIJOS KLAUSIMAS SUNKIAI IŠRIŠAMAS

Generolas G. C. Marshall pranešė amerikiečiams apie “didžiųjų” nesutarimus 
Maskvoje dėl taikos sutarties su Vokietija ir Austrija. Žemėlapyje matyti, kaip 
Vokietija yra suskaldyta į keturias dalis. Nesutikimai kilo dėl Vokietijos sujun
gimo į vieną ekonominį vie netą, dėl Lenkijos sienų, dėl Saaro srities paskyri
mo Francijai ir, svarbiausiai, dėl reparacijų. Rusija nori gauti iš vokiečių 10 
bilionu dolerių. Austrija irgi yra padalyta į keturias dalis ir okupuoja, bet “di
dieji’’ sako, kad Austrija yra “išvaduotas” kraštas.

Rusai Sako, Mar
shall Meluoja.

Rusijos valdžios laikraš-' 
tis "izviestija” smarkiai uz-į 
sipuola Amerikos Valsty-' 
bės sekretorių G. Marshall į 
už jo radio kalbą. “Izvies- 
tija” sako, kad generolas 
Marshall iškraipė faktus ir 
neteisingai atpasakojo Ru
sijos nusistatymą dėl taikos 
sutarčių sudarymo. Rusų 
valdžios organas mano, kad 
Marshall ir Anglijos atsto
vas Maskvoje gynė kapita
listų interesus ir dabar ne
drįsta savo šalių žmonėms 
pasakyti teisybę apie Mas
kvos derybų eigą.

Traukia Teisman
Nacių Kapitalistus.
Amerikos kariška valdžia 

Vokietijoj patraukė į teis
mą 24 vokiečių dažų trusto 
atsakomingus vadovus už 
karo prasikaltimus. Vokie
čių dažų trustas, “I. G. Far- 
benindustrie”, buvo stam
biausia nacių biznio įstaiga 
su dideliais ryšiais visame 
pasaulyje. Vokiečių dažų 
trustas turėjo artimus san
tykius su Amerikos chemi
ne industrija ir valdė Pietų 
Amerikos ir visos Europos 
rinkas.

Nacių kapitalistai kalti
nami, kad jie padėjo Hitle
riui ruošti agresijos karą. 
plėšė per karą okupuotus 
kraštus ir papildė visokius 
karo žiaurumus.

J. WALENTAS KALTI- 
NAMAS ŽMOGŽUDYS

TĖJE.

Worcesterietis Juozas 
Walent’as, 44 metų krau
tuvininkas nuo Washington 
str. policijos suimtas ir kal
tinamas už užmušimą savo 
sužieduotinės Miss Mae 
Killmurray. Mergina buvo 
atrasta negyva penktadie
nį Walento krautuvės užpa
kaliniame kambaryje. Poli
cija sako, kad mergina mi
rė nuo žiauraus mušimo, 
bet Walentas sakosi nieko 
neatsimenąs, ką jis daręs, 
nes buvęs visiškai girtas.

Meksikos Preziden
tas Grįžta Paten

kintas.
Meksikos prezidentas M.; 

Aleman grįžta iš Jungtinių 
Valstybių namo. Jo kelionė 
ĮWashingtoną ir kitus Ame
rikos miestus praėjo labai 
sėkmingai. Santykiai tarp 
Meksikos ir Jungtinių Vals
tybių yra geri. Meksika 
gauna stambią paskolą A- 
merikoje ir sutarta pasira
šyti prekybos sutartį.

Prezidentas Aleman vie
šėdamas Amerikoje karštai 
pasisakė už prezidento Tru
mano užsienių politiką ir 
ypač už “Trumano doktri
ną”, kuri žada pagelbą vi
soms laisvoms šalims, ku
rios priešinami totalitarinei 
agresijai.

Stassen Skelbia Ge
neralisimo Žodžius
Harold Stassen tik dabar 

paskelbė savo pasikalbėji
mą su Rusijos diktatorių 
Stalinu. Diktatorius pasakė 
4 tūkstančius žodžių ir vi
sais žodžiais jis užtikrina, 
kad Rusija nori taikos ir 
bendradarbiavimo su Ame
rika.

Vadinasi, jei taikos ir su
sitarimo nėra, tai ne Rusi
jos, bet Amerikos kaltė. 
Stalinas net užginčijo, kad 
jis ir Leninas kada nors yra 
sakę, kad bendrabarbiavi- 
mas tarp komunistinės Ru
sijos ir imperialistinių šalių 
yra negalimas.

H. Stassen paskelbė Sta
lino žodžius tam, kad pasi
garsinti Amerikoje ir įpiršti 
save amerikiečiams į kan
didatus prezidento vietai 
1948 metų rinkimuose.

TELEFONV STREIKAS 
JAU BAIGIASI.

Antras mėnuo jau tęsiasi 
telefonų darbininkų strei
kas. bet praeitą sąvaitę 
streikas pradėjo eiti prie 
galo. Prie drabo grjžta tele
fonų darbininkai Nevv Yor
ke, o kitose vietose derybos 
baigiamos.

Alaskoj Bus Nauji 
Manevrai.

Alaskoje ateinančią žiemą 
bus daromi nauji kariški i 
manevrai. Vienos kariškos 
divizijos dalis ir vienas or
laivių nešiotojas bus pasių
sti į Alaską praktikuotis. 
Generolas J. L. Devers aiš
kina, kad praeitos žiemos 
pratimai parodė, jog Alas
koje pėstininkus reikia ga
benti orlaiviais. Todėl atei
nančią žiemą Alaskoje pės
tininkai praktikuosis kartu 
su orlaiviais. Karo laivynas 
prašo iš kongreso skirti lėšų 
pastatymui specialinių po
vandeninių laivų, kurie gali 
plaukioti šiaurės jurose.

Italai Kalba Apie 
Vidaus Karą.

Gegužės 1 d. Sicilijoj į 
vieną demonstrantų minią 
nežinomi piktadariai palei
do daug šūvių ir užmušė 8 
demonstrantus, o keliasde- 
šimts sužeidė. Protestuoda
mi prieš tą žmogžudystę 
Italijos darbininkai paskel
bė vienos dienos generalini 
streiką. Laike to streiko vy
ko demonstracijos ir komu
nistų kalbėtojai atvirai gra
sino pilietiniu karu, jei vy
riausybė “neapsaugos dar
bininkų nuo fašistų žmog
žudysčių.”

Italijos generalinis strei
kas nebuvo visuotinis. Dau
gelis darbininkų stambes
nėse dirbtuvėse streikavo 
tik po 15 minučių ar po 
pusvalandį. Kas papildė Si
cilijos demonstrantų žmog
žudystę dar nėra žinoma.

Iš Providence, R. I. pra
neša, kad ten nežinomi va
gys pavogė iš vieno vaistų 

i sandėrio labai daug nuodų. 
Policija perspėja gyvento
jus, kad saugotųsi, nes va- 

! gys gal bandys pavogtus 
nuodus kam nors parduoti. 
Apvogtos vaistinės savinin
kai mano, kad vagys palai
kė nuodus už narkotikus. 
Pavogtų nuodų užtektų kad i išnuodyti šimtus žmonių.

Kiek Vokiečių Be
laisvių Rusijoj
Maskvos konferencijoje 

Molotovas pranešė Angli
jai ir Amerikai, kad Rusi
joj yra apie 900 tūkstančių 
vokiečių belaisvių. Visiems 
buvo aišku, kad Molotovas 
pranešė melagingą skaičių, 
nes Rusijoj yra daug dau
giau vokiečių belaisvių.

Dabar Vokietijos social
demokratų partija skelbia, 
kad ji turi surinkusi pus
antro miliono vokiečių var
dus, kurie randasi Rusijoj. 
Visų vardų surinkti negali
ma, nes daug vokiečių iš 
rusų okupuotos Vokietijos 
yra rusų nelaisvėje. Tikras 
skaičius vokiečių belaisvių 
Rusijoj siekia iki trijų mi
lionų, bet Molotovas sakė, 
kad ir vieno miliono ten nė
ra. Be to, Rusijoj yra laiko
ma milionai vokiečių išvež
tų į prievartos darbus iš 
rytų Vokietijos ir kitų kraš
tų, iš kurių vokiečiai buvo 
išdanerinti-

Francijos Komunis
tai Nebėra Valdžioje

Francijos komunistų par
tijos penki ministeriai pasi
traukė iš valdžios. Ministe
rių pirmininkas Ramadier 
komunistus ministerius pa
skaitė kitų partijų žmonė
mis. Ginčas su komunistais 
iškilo dėl kainų ir uždarbių 
išlaikymo. Vyriausybė buvo 
nusistačiusi išlaikyti kainas 
ir uždarbius, bet komunis
tai reikalauja, kad valdžia 
pakeltų uždarbius streikuo
jantiems Renault dirbtuvių 
darbininkams. Dėl to ginčo 
vyriausybė persitvarkė ir 
komunistai perėjo į opozi
ciją.

Streiką Renault dirbtu
vėse iššaukė komunistai to
dėl, kad jiems nepatiko val
džios laikymasis Maskvos 
konferencijoj, kur Franci
jos atstovas pasisakė kartu 
su Amerika ir Anglija prieš 
Rusiją.

ORO PAŠTAS I UŽSIE
NIUS UŽ 10 CENTŲ.

Oro pašto laiškus dabar 
garima siųsti į visus kraštus 
už dešimtuką. Tam tikslui 
reikia nupirkti pašte laiško 
blankus, viduryje tų laiškų 
garima rašyti, viršuje para
šomas adresas ir paskui 
laiškas sulenkiamas ir už
klijuojamas. Į tokį laišką 
nieko nevaria dėti į vidų 
bet jame yra nemažai vie
tos rašymui. Stempės ant 
tokių laiškų yra atspaus
dintos. Laiškų blankai par
siduoda paštuose už dešim
tuką.

“Keleivis” visada yra ger: 
dovana draugams ir pažįsta
miems. Užsakykit jį savo arti
miesiems!

Jungtinių Tautų visuoti
nas seimas jau antrą sąvai- 
tę svarsto Palestinos ginčą, 
bet prie jokio sprendimo 
negali prieiti. Seimas dide
le balsų dauguma atsisakė 
įsileisti žydų atstovybę į 
seimą, bet sutiko komisijoj 
išklausyti žydų pageidavi
mus dėl Palestinos ateities. 
Priešingumai dėl Palestinos 
tiek yra dideli, kad vienin
telis “sprendimas” bus 
klausimą atidėti ir pavesti 
komisijai reikalą aiškinti. 
Jungtinių Tautų organiza
cija Palestinos klausime pa
rodo visam pasauliui savo 
visišką bejėgumą ką nors 
nutarti ar išspręsti.

Jungtinių Tautų organi
zacija šį pirmadienį parodė 
ir dar vieną didelį nesutari
mą tarp didžiųjų valstybių. 
Per 15 mėnesių UN skirta 
kariška komisija svarstė, 
kaip sudaryti tarptautinę 
policiją taikai palaikyti. Po 
15 mėnesių slapto svarsty
mo komisija paskelbė savo 
darbo rezultatus ir iš jų 
matyti, kad dėl tarptauti
nės kariškos pajėgos suda
rymo didžiosios valstybės 
visiškai negalėjo susikalbė
ti. Taip pat Jungtinių Tau
tų organizacija ikišiol ne 
sugebėjo nieko
nusiginklavimo 
minių ginklų kontrolės.

Visa Amerika ir visas pa
saulis dabar mini V-E die
ną. arba antras metines nuo 
Europos karo galo. Per du 
“taikos” metus taika Euro
poje tebėra neatstatyta ir 
karo žaizdos dar nepradė
tos gydyti. Jungtinių Tautų 
organizacija, į kurią buvo 
dėtos didelės viltys dėl tai
kos išlaikymo, pasirodė vi
sai bejėgė išspręsti bent ko
kį svarbesnį klausimą.

nutarti dėl 
ir dėl ato-

Kaliniai Kareiviai 
Pakėlė Maištą

Leavenworth, Kan. kariš
kame kalėjime, kur yra lai
koma už visokius prasikal
timus 213 negrų kareivių ir 
514 baltųjų kareiviu kilo 
maištas. Maištą sukėlė bal
tieji kareiviai, kurie protes
tavo, kad juos kalėjime 
verčia valgyti kartu su juo
dukais. Sukilę kariniai lai
kėsi per visą naktį ir tiktai 
kada kalėjimo sargai pra
dėjo juos atakuoti ašarinė
mis dujomis, jie pasidavė. 
Karinių maištas prasidėjo 
penktadienį ir pasibaigė 
šeštadienį iš ryto. Vienas 
kalinys buvo užmuštas ir 6 
sužeisti maištą bemalši- 
nant.

ARTI TRIJŲ MILIONŲ 
LEGIONIERIŲ.

Amerikos legionieriai 
skelbia, kad jie dabar turi 
savo eilėse 2,974,727 na
rius, pirmo ir antro pasauli
nio karo veteranus. Per 
praeitus metus į legionie
rius įsirašė 237,683 nauji 
nariai, jauni antro pasauli
nio karo veteranai.
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š APŽVALGA l

BILIUS H. R. 2910
Amerikos kongrese yra į- 

neštas įstatymo sumanymas, 
pagal kurį į Ameriką galė
tų įvažiuoti 400.000 “išvie
tintų žmonių” iš Europos. 
Jei toks bilius praeitų, tai į 
Ameriką galėtų atvažiuoti 
didesnis skaičius ir lietuvių 
tremtinių.

Prieš įstatymą jau mobi- 
lizuojasi visi tie, kurie nori 
laikyti Ameriką uždarą. Mo 
bilizuojasi visokie naciona
listai ir šiaip žmonės, kurie 
“nemėgsta svetimų.” Už įs
tatymą pasisako pažangios 
visuomeninės organizacijos, 
kurios žino, kad įsileidimas 
į kraštą daugiau naujų žmo
nių kraštui ne tik nepa
kenks, bet tiktai sustiprins 
ji-

Ameriką sukurė ateiviai. 
Ateivių prakaitas ir smege
nys padarė šią šalį stipriau
sia ir turtingiausia pasaulio 
valstybe. Amerikoj yra vie
tos didesniam žmonių skai
čiui. Kiekvienas ateivis šio
je šalyje yra naujas gamin 
to jas ir vartotojas, naujas 
indėlis į Amerikos pajėgu
mą.

Todėl nauji ateiviai galė
tų tik pasitarnauti Ameri
kai. O, be to, įsileisti išvie- 
tintus žmones, kuriems A- 
merikos ir jos sąjungininkų 
“totalinė pergalė” atėmė jų 
namus, jų uždarbius, jų tė
vynę ir viską, ką tik jie 
turėjo, butų tiktai teisingu
mo patenkinimas. Amerika 
žadėjo pasauliui “keturias 
laisves” ir Atlanto Čarteri.

Bulganinas nejuokauja ir
1 Rusijos diktatoriai nejuo
kauja, kaip nejuokavo Hit
leris, kada jis gegužės pir
mos paraduose rodydavo 
Berlyno darbininkams savo 
naujausius tankus ir pana
šius nacionalsocializmo “re
voliucijos laimėjimus.”

“NUDAIGAVIMO”
POLITIKA

Kartą Litvinovas, Stalino 
ambasadorius Washingto- 
ne, šitaip aiškino skirtumą 
tarp socialistų ir bolševikų. 
Jis sakė: Bolševikas gali 
socialistą užmušti ir tuo vi
są klausimą baigti, o socia
listai nepripažįsta politinės 
žmogžudystės.

Pagal Litvinovą, socialis
tai vra minkštakauliai, ku- 
rie negali net paleisti bol
ševikui kulkos į kaktą. Kas 
kita bolševikai, jie savo 
priešininką gali nudėti ir 
jaučiasi esą tikri vyrai...

Toks, grubiai pasakius, 
yra “skirtumas” tarp socia
listų ir bolševikų. Juos ski
ria politinės žmogžudystės 
klausimas. Bolševikai poli
tinę žmogžudyste vykdo ir 
pateisina. Užmušti savo po
litini priešininką bolševikui 
yra visai pateisinamas da
lykas. Kada Stalinas savo 
politinius priešininkus šau 
do arba žudo kalėjimuose 
ir ištrėmime, bolševikai vi
same pasaulvje kruvinojo 
Stalino žmogžudystes patei
sina, jas gina ir tam kruvi
najam žmogžudžiui visais 
galimais budais patarnauja.

Pavyzdžiui, paimkim vie-į 
no lietuvio bolševiko pasi

VIDURINIŲJŲ RYTŲ ATSTOVAI UN SEIME

Jungtinių Tautų seime New ^orke dalyvauja atsto
vai nuo arabų kraštų, kurie labai rūpinasi Palestinos 
klausimo išsprendimu. Čia matome Saudi Arabijos 
atstovą, princą Faisal (dešinėj) kalbant su Sirijos at
stovu, Faris El-Khouri.

Kas gi Blogo?

o po pergalingo karo dideli
Europos plotai buvo užleisti , - . , .. ,,
totalitarinei Rusijos dikta- žmogžudystes klau
tui Lrinri nuii ozctuvię* nVuniin.-ziiv: ’/v«- - išimu. Rokas Mizara 

vėje” rašo:tuose karštuose taip pat 
šlykščiai, kaip ten siautė 
hitlerizmas, prieš kurį A- 
merika traukė į karą.

Jei Amerika nenori ar ne
gali įvykinti savo pažadų, 
tai mažiausiai iš jos galima 
laukti bent teisingumo šio- Meksikos žinia, nesėdi
karo nekaltoms aukom 
žmonėms, kuriems demokra

nų (kaimas Seinų krašte—;
Red.), užėmėm vieną kam-' 
bari ir čia lig vėlyvo vaka
ro uliojom, gėrėm, valgėm, 
ir kalbėjom...

Mano brolis Bronius bu-
i vo likęs namie, bet vokie- LDD Sumala* “Darba* 
' čiai iš tėviškės jį iškraustė,
o tėviškėj apsigyveno Kerš- 
teinas, o jį išvarė i Bory-

Kas Savaite
Vincas Krėvė-Mickevičius

Rašant šiuos žodžius LDD Philadelphijos lietuviai 
žurnalas "Darbas” baigia- susilaukė garbingo svečio, 

suvka 1942 'metais'* vokie-f mas statyti. Dar straipsne- Ten apsigyveno rašytojas 
čiai išėję iš Lietuvos grįžtis kitas - ir žurnalas bus Vincas Krėvė-Mickevicius. 
vėl į savo ukius. o lietuvių atiduotas į presą.
namo neleido. Daugumą jų 
grūdo į Vilnių ir jo apielin- 

Ikes, tik mano brolis Juozas 
gavo ūkeli Lazdijuose. Ka
da bolševikai vokiečius jau 
vijo lauk, tai visi Seinų 
krašto lietuviai susispietė 
apie rubežių su mintimi, 
kad kai bus vokiečiai išvy
ti, jie grįš į namus. Kaip 
dabar ten yra nežinau...

Negaliu iškęsti nieko ne
parašęs apie save. Aš iš 
Krokielaukio 1939 metais 
buvau perkeltas iau klebo
nauti į Vištytį. Čia gyvenau 
neblogai iki 1942 metų sau
sio 20 d. Ta dieną staiga 
atvažiavo vokiečių Gestapo 
ir mane, kaipo nacionalso
cialistų priešą, areštavo ir 
išvežė į Tilžę. Čia išlaikė 
veik tris mėnesius kalėiime 
ir paskui per visą Vokieti
ją etapu per kalėjimus at
vežė į garsųjį Dachau kon
centracijos lagerį, kuriame 
tarp gyvybės ir mirties iš
buvau iki 1945 metų balan
džio 29 d., kada garbingoji 
amerikiečių šešta armiia 
mane ir sykiu 64.000 kitų 
kalinių išlaisvino. Po išlais
vinimo visą laiką gyvenau 
Miunchene. Turiu stubukę 
tokią, kokioj Lietuvoj ne

“Tiesa,’’ Lietuvių Darbi- lietuviai pateisina šitokią 
ninku Susivienijimo orga- “Tiesos” bolševikišką “kul
nas, leidžiamas už fratema- turą,” kad žmogų be kaltės 
linius LDS narių pinigus, galima siųsti į Sibirą? 
kovo 15 d. rašo šitaip apie Kultūringame pasaulyje 
rusų vykdomą terorą Lietu- visur laikomasi to dėsnio, 
voje: kad žmogaus negalima

“Apie ištrėmimą Sibi™. aiš-
ku, žinios yra perdėtos. Bet i ^s;. *aa
kas gi blogo, jei reikiami žmo-' gkbma siųsti į Slbll ą 11 be
nės buvo ištremti? Juk jei jie Imitės, Jei policija mano,
butu buvę palikti Lietuvoje. įad siunčiamieji GAL BLi- 
jie gal butų daug žalos prida- nors. vėliau padarę,
rę kraštui.' O aišku ir tas. LDS narai irgi taip ma- 
kad jie buvo ištremti ne už ™ . Ar 9.'' 00, lietuvių, LDS 
tai. kaip profašistai pasakoja. ‘T aikosi tokio bar-
kad jie buvo lietuviai, kad jie bansko ir kanibališko nusi-įgana Valgyti nėra taip, 
buvo inteligentai.” statymo, kad žmones be kai-: kaip Lietuvoj, bet vis dar

tęs galima siųsti į Sibirą? _ šiaip taip nors bulvėm pil- 
Lietuvių Darbininkų Su- Ar LDS nariai lietuviai Vą apgauni. Didžiausias i-u- 

sivienijimo organas, lei- mano teisinga, kad atėję
Lais- džiamas fratemaliniais_ pi- rusai į Lietuvą siunčia lie

Darbo’’ redakcija reiš
kia nuoširdžios padėkos žo
dį tiems bendradarbiams, 
kurie prisidėjo su gerais 
raštais. Ji tiki, kad malonus 
skaitytojas bus patenkintas.

Redakcija laukia ir toli
mesnės savo bendradarbių 
kooperacijos. Ji tiki gauti 
naujų bendradarbių ne tik 
Amerikoje, bet ir Europoje.

Jei neatsiras kokių nors 
kliūčių, už poros savaičių 
“Darbas” pasieks savo skai
tytojus.
Mechaniški ‘Pyping Tarnai’

Anglų ambasados rūmuo
se Maskvoje buvo \ surasti 
net šeši mechanikos Pyping 
Tarnai” (Peeping Toms)— 
mikrofonai. Juos buvo įdė
ję rusų žvalgybininkai ir 
tam, kad girdėti anglų dip
lomatų pašnekesius.

Mikrofonai buvo surasti 
ir išimti. Daugelis manė, 
kad šis negražus darbas iš
šauks diplomatinį skanda
lą, gal ir pačią Maskvos 
konferenciją suardys.

Skandalo neturėta, bet ir 
konferencija užsibaigė fias- 
ku.

Tai dar kaitą parodo, kad 
bolševikams nėra žinomas

Krėvė-Mickevičius buvo 
vienas tų, kuriuos Stalino 
bernas Dekanozovas parin
ko būti ministrais — Palec
kio kabinete. Kada bolševi
kai sulaužė savo prižadus 
ir pasimojo sovietint Lietu
vą, Krėvė-Mickevičius ban
dė išgelbėti padėtį. Jis vy
ko į Maskvą, tarėsi su Mo
lotovu, bet—

Atsakymas buvo toks: 
Lietuva yra paimta sovietų 
globon, ji turi būt ir bus 
sovietizuota — taškas.

Krėvė-Mickevičius grįžo 
nusivylęs, jis grąžino mi
nistro poitfelį ir laukė pro
gos apleist Stalino “rojų.”

Jis yra vienas tų laimin
gųjų, kurie galėjo pasiekti 
laisvos Amerikos žemę. 
Tikime, kad garbingas sve
tys savo dalimi prisidės 
prie musų kovos už nepri
klausomą ir demokratinę 
Lietuvą.
Paleckis ir Ponas Bimba

Lietuvos neva preziden
tas Justas Paleckis parašė 
laišką “ponui” Bimbai. Jis 
kalba apie partizanų veik
lą Lietuvoje ir sako, kad 
jie yra tik politiniai bandi
tai. Skaitykite:

“Nėra man reikalo jus į- 
tikinėti, p. Bimba, nes jus

bučiau gyvenęs, bet dabar.)toks dalykas, kaip padoru- pernai apkeliavote beveik

nigais, VISAI PATEISINA tuvius į Sibirą? Ar jiems i Visų musų akys ir širdys

pamatęs pragarą, ji gera ir mas. Jie, kaip ana degloji, 
visur kaišioja savo nosis.

Tai rodo ir daugiau. Sta
lino diktatūros režimui ne-

i . v , rupi taika. “By hook or 
pesnis yra, kaip bu» su rn - kroofc” jįs norį apgauti tuos .. . , - - - -

,mis ir rausą tėvynė toliau. | klll4a aDffvnė „uo Hitle- l>tmę kovą, tatai galima

visą Lietuvą ir savo akimis 
matėte tikrąją padėtį... Ką 
tariamieji ‘tremtiniai/ ‘iš- 
vietintieji’ ir visi Tarybų 
valdžios priešai mėgina 
piešti kaip organizuotą po-V * ą • _ I _ XX* 1*

Atsimenate žmogų Jacęues į lietuvių trėmimus į Sibirą, neateina į gaivą mintis.
Momard’o vardu? Tai Trockio! “Kas gi blogo?” — klausia 
nudaigotojas. belgas, šiandien Rusijos diktatūros agentų 
sėdįs federaliniame Meksikos' laikraštis. Jis pats ir sako, 
kalėjime.
“Bet jis ten, sako

nukiypę į užjuriu brolius.
kad gal lietuvių tautai visai jje vra vieninteliai, kurie
nereikia rusiško žandaro, 
kad lietuviai gali patys sa

: kad nieko nėra “blogo,” jei ve valdyti be rusų policijos, 7 a • v • • . • * /->• • g\ko gauta iš j tūkstančiai žmonių yra iš-i ir be Sibiro? 
sėdi ‘rankas: tremiami į Sibirą į sunkius! Įdomu butų išišgirsti iš

sudėjęs’ — jis moko kitus ka- prievartos darbus, kur tie ‘LDS narių, kaip jie žiuri į 
linius, — moko juos skaityti j žmonės miršta lėta mirčia savo organo “Tiesos” reda-

gali laisvai kelti balsą prieš 
didžiausią begėdyste ir ne
teisybę pasaulyje Visi no-' 
retume kur nors iš šitos nu- 
teriotos ir krauiu aplaisty
tos Vokietijos išvykti, bet

rio legionų.
Kalba, Kurią Jie Supranta

Martinas Gudelis, kuris 
dirba musų draugų dienraš
čio • “Naujienų” redakcijoj, 
žurnalui “Darbui” davė į- 
domų straipsnį.

pavadint ne daugiau Kaip 
politiniu banditizmu.”

Sakysime, Paleckis sako 
tiesą — partizanai yra tik 
banditai. Bet ką tai rodo?

Tą, kad Stalino “rojus” 
yra virtęs pragaru. Juk ne 
iš gero žmonės turi slapsty-

tijų pergalė atėmė viską. A-' ,r rašyti... į nežmoniškose
merika tą gali lengvai pa- “Prieš 7-nerius metus Mor-: sąlygose, 
daryti, jei atvers duris di- į nar^as mirtinai sužeidė Troc- 
desniam tremtinių ir pabė-i M *r tai jis buvo nusmerk- 
gėlių skaičiui į šią šalį. To-i tas 20-čiai metu kalėjimo... 
ki pagelba ištremtiems iŠ Mornard’as sakoma labai pa
savo namų ne tik neapsun
kins Amerikos, bet ją dar
gi sustiprins. Todėl turime 
tik linkėti ir reikalauti, kad 
Amerikos kongresas greit 
priimtų bilių apie įsileidimą 
didesnio skaičiaus išvietin
tų žmonių iš Europos.

vyzdingas kalinys.

Už ką tie žmonės 
tremiami į Sibirą? Vienin- sos” 
telį pateisinimą rusų žiau- riai? 
rūmams ir trėmimui žmonių 
į Sibirą “Tiesa” mato tame.

žandariški
C. Sh

Gudelis gerai pažįsta Is- tis'miškuose. Kur yra ra

“jei iie k“Retai kas šiandien Trockį. kad tie ištremtieji, 
teprisimena. j butų buvę palikti Lietuvoje,
“Na, o Trockio siratos nie- JIE GAL BUTŲ DAUG 

kur negalėjo pasigauti dau- ŽALOS PRIDARĘ KRAŠ-
giau pasekėjų.
“Trockininkų samtis turi di

deliu skylių.

Seimi Lietuviai
Tris Kartus iš Namų 

Varyti
Drg. J. Klukenskis

pamjoj
Jūsų kaimynas. ~ Į Komunistai buvo pasišo- 

Kun. Jurgis Paransevičius, j Vę išžudyti demokratinės 
—O;— v S Ispanijos vadus, bet—

Redakcijos Prierašas: Vieną naktį Malagoj ir

mus kaimas ir miestas, ten 
ramus ir miškas.

Paleckio plepalas apie po
litinį banditizmą yra tik 
smokskrynas. Iš jo kyšo 
staliniško riezniko nagai ir 
ragai.

GEGUŽES PIRMOJI 
RUSIJOJ

Mes praeitą savaitę sakė
me, kad Rusijoj Gegužės 
Pirmoji bus karo pasiruoši
mo diena. Kaip hitlerinėj 
Vokietijoj, taip ir stalininėj 
Rusijoj “darbininkų šven
tė” liko paversta į diktatū
ros šventę. Generolas Bul- 
ganin, Rusijos karo minis
teris, gegužės pirmos proga 
išleido įsakymą į sovietų

TUI.
Taigi, “Tiesa,” mano, kad! . . ..

Rusijos valdžia turi teise! k-tamiOr(L Conn. prisiuntė 
- - -............. - - mums kunigo Jurgio Pa

ransevičiaus laišką iš Vo-

iš

sakyti apie Trockio nužu 
dymą. Trockį nužudė Sta
lino agentas, samdytas 
žmogžudys. Nužudė jį del 
politinių priežasčių. Bet Mi- 
zarai tas Stalino samdytas 
žmogžudys yra “pavyzdin
gas kalinys” ir net žmonių 
švietėjas, kurs nesėdi “ran
kas sudėjęs.” Greit Mizara 

armiją ir tame įsakyme!tą žmogžudį paskelbs bol- 
skelbia, kad Rusijos armija ševizmo šventuoju ir vers

“Jų ‘judėjimas’ remiasi iš- ištremti į Sibirą kiekvieną 
imtinai tik komunistų šmei-(lietuvį, kurs GAL BUTŲ’ 
žimu — daugiau nieku!" I daug žalos pridaręs kraš-

Tai tiek Mizara turi pa-
kietijos, kur randame labai

tui. Vadinasi, tie žmonės' jdomių zinlM apie Seinų 
nieko bloga nepadarė, bet k/asto lietuvių likimą. Tie 
Rusijos žandarai manė, kad
JIE GALI ką nors padaryti

lietuviai, keli tūkstančiai 
šeimų, tris kartus keitė sa-

ir už tai juos ištrėmė i Sibi- vo gyvenamą vietą ne iš są
rą, o “Tiesa” šitą terorą pa- vo valios. Laiške rašo:
teisina.

Taip galvojant galima vi
sus “Tiesos” redaktorius iš-

Mielas kaimynėli! Geras 
kaimynas buvote visada, 
tokiu, pasirodo, pasiliksit

siųsti į Sibirą, nes jie irgi visa amžių. Iš kur, iš kur, o

turi būti VISADA pasiruo
šusi kovoti...

“Visada pasiruošusi” reiš
kia gerai ginkluota, skait
linga, su gerai išlavintais 
karininkais ir drausminga. 
“Visada pasiruošusi” reiš
kia toki, kuri gali stoti į ko
vą prieš Ameriką ir Angli
ją, arba ir prieš abidvi tas

lietuviškus avigalvius prieš 
jo paveikslą melstis.

Taip lietuviški murav- 
jovščikai garbina politinę 
žmogžudystę ir tarnauja 
didžiajam žmogžudžiui 
Stalinui.

Todėl nėra ko stebėtis, 
jei tie lietuviški Maskvos 
diktatūros garbintojai

šalis iš karto. Toks pasiruo-i džiaugiasi ir visiškai patek
šimas reiškia milžiniškas iš-! sina. kai rusiškas okupan- 
laidas ir įkinkymą viso kraš- tas Lietuvoje žudo ir tre- 
to į militarizmą. O kai dik-'mia tūkstančius lietuvių, 
tatoriai barškina ginklais. Bet, jei lietuvių bolševikų 
tas reiškia, kad visa “daug- tarpe yra dar padorių žmo- 
kenčianti motina Rusija” ir nių, kurie bjaurisi politine

GALI ką nors bloga pada
ryti. Su tokiu pateisinimu 
galima bet kokius žmones 
sodinti į kalėjimą, arba iš
varyti į prievartos darbus, 
nes visada galima pasakyti, 
kad jie GAL BUTŲ ką nors 
bloera padarę.

“Tiesos” redaktoriai pri
pažįsta, kad rusai tremia 
lietuvius į Sibirą. Jie pripa
žįsta. kad rusai tremia visai 
nekaltus žmones, kurie GAL 
BUTŲ ką nors bloga pada
rę. “Tiesos” redaktoriai ši-

iš Klukenskio visada žinių 
pirmiausiai sulauksi...

Karas viską išardė. Mu
sų tėviškes pirmiausiai už
ėmė rusai, vėliau šie užlei
do vokiečiams. 1940 metais 
prasidėjo repatriacija. Veik 
visi lietuviai iš viso (Seinų 
—Red.) krašto buvo išvary
ti į “Lietuvą.” šiaip taip li
ko tik mano brolis Bronius, 
io uošvis ir dar vienas kitas 
žmogus. Visus tuos tūkstan
čius žmonių rusai sukišo po 
dvi ir tris šeimas į vokiečių

ta rusų terorą pateisina To- ukius (Lietuvoje L. Red.J. 
del visai tinka juos vadinti .,u šeima nedidelį,
rusų žandarų paslemekais. , bet* ž £ ,į rie p]en.

Seinų krašto lietuviai an
trą pasaulinį karą pergyve
no ilgiau ir žiauriau, neeru 
kurie kiti žmonės. Jie pir
mieji pakliuvo į rusų “glo
bą,” paskui rusai juos pa
dovanojo Hitleriui, o vėliau 
Hitleris su Stalinu sutarė 
juos iškelti iš Seinų krašto 
į Lietuvą. Ūkininkai prie
varta buvo varomi “repat- 
riuotis” į Lietuvą. Lietuvo
je jiems buvo duoti išvary
tu vokiečių ūkiai. Bet kada 
Hitleris su Stalinu susipe
šė ir vokiečiai užėmė visą 
Lietuvą, tada tuos nelai
mingus žmones vokiečiai 
vėl išvarė iš ių ukiu ir ap
gyvendino Vilniuje ir išva
rytų lenkų ūkiuose apie Vil
nių. Vokiečius varant lauk, 
Seinų lietuviai metė savo 
naujas gyvenamas vietas ir 
stengėsi grįžti į savo tėviš
kes. Dalis suspėjo grįžti, o 
kiti paliko rusų “globoje” 
ir kurių rusai neišvežė i Si
birą, tie liko Lietuvoje. Grį
žusieji namo gyvena, kaip 
ir visi Lenkijos gyventojai, 
skurdžiai, pusbadžiu, per 
vargą kuriasi savo ūkiuose, 
kuriuos rado išdraskytus ir 
apleistus, arba ir visai su
degintus. Per 4 metus Sei
nų lietuviai turėjo patirti 
labai daug skurdo ir vargo

400,000 Karo Belaisvių •
Francija dar turi 400,000 

vokiečių karo belaisvių. Jie 
m • v -• , , dirba prie verstinų darbų,

bet

Sevilijoj tuzinas Stalino 
bernų buvo pakarti ant 
lempų stulpų!

belaisvių turi Rusija. 
..ra7s, K,omu.- Je. karą senai baigėme, 
se. žudydami j bet šimtai tūkstančių (tiks:

liau sakant, milionai) žmo
nių dar neša karo jungą.

Ar jus girdėjot bent vie
ną tokį komunistą, kuris 
protestuotų?

Ne, tokių nėra. Yra tik 
klusnus Stalino gramafo- 
nai. Jie gaidžio ašaras bars
to tik del rytinių Indijų ir 
kitų tolimų tautų laisvės. 
Rusijoj Neliko Bakužių...

Vienas Amerikos žurna
listas, Carlyde Holt, prane
ša retą naujieną — Rusijoj 
neliko bakužių!*

Dalykas toks. Holt buvo 
Maskvoje, kada ten konfe- 
ravo “keturi didieji”, ir vie
name savo pranešime įter
pė tokį sakinį:

“Rusija man primena ko- 
lonialę Ameriką, joje matyt 
daug vargingų bakužių.”

Šitą sakinį cenzorius iš
braukė, kaip neleistiną—ką 
tai rodo?

Vien tą, kad “darbinin
kų rojaus” valdovai yra va-

lininkų kaltė. Patys komu 
nistai to prašė 
savo oponentus.

Šitą kalbą komunistai 
tuoj suprato. Nuo pereitų 
metų jie liovėsi žudyt ispa
nų demokratijos šalininkus 
ir patys iš to pelnosi. Nei 
vienas komunistas daugiau 
nekabo ant lempos stulpo. 
Atsiminė Bendrą Darbą

“Dirvos’’ pipiras Karpius 
vėl kalba apie bendrą dar
bą. Skaitykite:

“Amerikos lietuviai jau 
kaip ir užmiršo vieningos 
veiklos Lietuvos klausimu 
reikalingumą”...

Ir del to esanti kalta A- 
merikos Lietuvių Taryba, 
nes “misionierių” ir Lietu
vos “vaduotojų” (tautinin
kų) pasiūlymai del bendro 
darbo buvę atmesti.

Ar Karpius mano, kad 
Amerikos lietuvių visuome
nė tėra “bončius” užuomar
šų? Ką jis nori apgauti?

Bendrojo darbo nenorėjo
ir nenori patys tautininkai/ vijotai. Jie bando paslėpti

Bet tai nėra viskas. “Tie- to, tarp Liudvinavo ir Ma- Jie ant savo kailio patyrė, Jie norėjo ir nori tik koman tą. kas nepąslepiama!
sa” yra fratemalinis LDS riampolės. Ten kaimynystė- Stalino - Hitlerio bičiulvstę,'duoti. Tik del to, kad ALT Stalino cenzoriui lengva

jos pavergtieji kraštai dirbs žmogžudyste, jie turi spiau- organas. Devyni tukstan- je gavo ūki ir mano brolis, paskui kentėjo del Hitlerio nesutinka būt komanduoja- operuot popiera, braukt iš
prakaituos, kad rusų armi- ti į tuos žandarų pašlemė- čiai lietuvių skaito tą orga- 1940 metais, per šv. Liud- siutimo, o paskui, kurie tik ma — tik del to jie neside- jos bakūžę. Bet kitas daly-
jos butų sočios, ginkluotos kus, kaip Mizara, Bimba, ar ną ir jame randa šitokią viko atlaidus Liudvinave galėjo, bėgo į Lenkiją nuo da į bendrą darbą. kas braukt ją nuo žemės,
ir “visada pasiruošusios.” pirktadušis Pruseika. žandarišką kultūrą. Ar tie susirinkom veik pusė Palių- naujos Stalino vergijos. Patys muša, patys rėkia. St. Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Pusi&pis Trečiai

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Socialistų susirinkimas. nizuoja tai dienai dideli 

skaičių aukų rinkėjų, kurių
Gegužės 9-tą (penktadie- pirmas susirinkimas įvyks 

ny) įvyks Lietuvių Sočiai- antradienį, gegužės 13 d.,1 
demokratų Sąjungos 19-tos 7:30 vai. vakare, naujosios 
kp. mėnesinis ir labai svar- mokyklos auditorijoje. Tai-1 
bus susirinkimas. Vieta A. gi visas musų brangias se-, 
L. P. kliube, 280 Union sutes lietuvaites kviečiame 
avė., pradžia 8 vai. vak. 1 skaitlingai atsilankyti, nes

Šis susirinkimas yra labai tą vakarą aukų rinkėjų bus į 
svarbus, nes bus išduota at- traukiamas paveikslas, su-, 
sibuvusios vakarienės at- teiktos Tąg-Day dėžutės ir, 
skaita ir prisirengimas prie visos reikalingos informa-J 
išvažiavimo—pikniko. Yra tijos. ,
ir daugiau svarbių svarsty-, Taip pat prašome musų 
tinų reikalų. * ' profesionalų, biznierių ir vi

Taigi kiekvieno kuopos sų lietuvių patriotų šią svar- 
nario yra užduotis šiame bią darbuotę paremti pini- 
susirinkime dalyvauti ir giškai, už ką vardu išvie- 
prašomi naujų narių atsi- tintų Lietuvos nelaimingų j 
vesti. “ i gyventojų jau dabar taria-

J. Glaveskas, sekr. me nuoširdžio padėkos žo- 
-------- ;---------- dį.
Kriaučių Tarpe Rengimo Komisija.

_______ Į
Balandžio 23 d. Piliečių 

Kliubo name buvo kriau-

TRAUKINIO NELAIME ŠIURPUS VAIZDAS

Golden Triangle traukinys, ėjęs iš Pittsburgho į Chicago nuvažiavo nuo bėglų 
Warsaw mieste. Ind. Čia matome vieną sudužusį keleivinį vagoną. Iš 147 kelei
vių 11 buvo sužeisti to traukinio nelaimėje.

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Andriušis Jonas. I Ričlevičiutė (Jurevič) Antanina, iš
Augustaitis Pranas, iš Vilkaviš- Panevėžio, gyv. Chicagoj. 

kių, gyv. Brazilijoj. į Rutkauskienė Liudvina (Juospai-
Augustaitė Teresė, iš Vilkaviškiu,' tytė), iš Panevėžio, Raguvos vai., į 

gyv. Brazilijoj. , USA atvyko 1926-27 metais.
Balionis Ignas, 68 m., iš Žegarių Šepetys Jonas, iš Biržų, 

kaimo, gyv. Pittsburghe. j šerkšnai, Boleslavas ir Stasys, 55
Balionis Motiejus, 70 metų amž., ir 58 m. amž., iš Veisiejų vai., gyv. 

iš Alytaus, gyv. Pittsburghe. J Illinois valstijoj.
Baiukonis Aleksandras, sunus My-I Šidlauskas Antanas, sunus Prano 

kolo. j ir Anelės, apie 65-70 m. amž., Gil-
Balvočius Antanas, iš Kretingas.' vyčių km., Kurtavėnų vai., Šiaulių 

Gyv. New Yorke ar Chicagoj. I apsk.. gyveno Bostone, vėliau Chi- 
Banionienė Agota, gimus 1875-85 eagoje.

metais, Puskepurių km., Šunskų .vai.,1 akuturnus, Alfonsas, Anupras ir 
Mariampolės apsk., gyv. Detroite. Elzbieta, gyv. Chicagoj, gimę Chi- 

Bansleben Edvardas ir pusbroliai cagoj, 25-30 metų amžiaus.
Augustas, Karolius ir pusseserė A-, Sleževičiutės, Michalina (Norvai- 
delė, nesenai atvykę, gyv. Water- šiene), Elzbieta ir Teofilė, Šiaulėnų
būry ar Clevelande. J parap., Šiaulių apsk., gyveno Chica-

Šis-Tas
čių 54 skyriaus mėnesinis* Gegužės 11 d., 7 vai. vak. 
susirinkimas. Susirinkimas parapijos choras, vatiovau- 
buvo vidutinis. Iš unijos is- KJ1 . komP: A-„ Aleksiui, 
taigų nedaug kas naujo, nes
urpšvenčių sus.imk.mų ne- Pddgsusgs^idinta triJŲ ak.

Kliaučiai paaukojo i S. ‘M .scenos kūrinys, “Meilė ir
Hillmano renkamą fondą įf™e.į.. ??.q>A°Kra^Lio!10 
šimtą dolerių. P. Šadulskiui 9:30 iki 11.30 bus šokiai.
atsišaukus, kad jam musų ~0—j
lokalas pagelbėtų įsigyti1 Waterbuno L. Taiybos 
dirbtiną kojį. nutarė paau- sekantis susirinkimas (vyks 
koti du šimtus dolerių. | gegužes 2o d (vietoj 11 d.)

Delegatas J. Buivydas į* vai. P° Piet>& •'ep. Pobt. 
pranešė, kad šiuo momentu: Kliubo patalpose 48 Green 
prastesnės ir vidutinės ru- St.Draugijų atstovai !malo- 
šies drabužiai pergyvena! nekite tą atmainą jsitemyti. 
krizį. Geresniųjų drabužių’

NORWOOD, MASS. LOWELL, MASS. į Kazys ir Ona Bočiai $10. 
i Jonas ir Marijona

an, Knmn m m.hks.u, Balandžio 20 d., 1947, SLA 173 kp. rengiasi iš- Gudžiūnai ................... $10.
Mntinnc nionos” nrotra / čia buv0 rodomos bl'ollU Mo; kilmingai paminėti 25 metų Karolis ir Klementina
u tuzM fllmos Lietuvių Pilie-! gyvavimo sukakti. Nors kuo Karpuškai ................... $10.

čių Bendrovės name. Fil-Jpa jau išgyveno vieną ket-, Ona Alijošienė ....... $5.
mininkus užkvietė BALF 22 j virtą dalį amžiaus, bet toks Povilas ir Margareta 
skyrius. Filmų rodymo me-į parengimas bus dar pirmas Vasiliūnai ................... $5.
fu hnvn rortumu dpi inc ictnriini Rnc ni'nfnc on , A 'T',...it z.

rasis eina gana gerai. 
Susirinkimas buvo trum

pas, bet gyvas.
GARDNER, MASS.

Balandžio 18 d, 7:30 va
kare Millers Opera namuo- 

Gimtadienio Sueiga |se buvo rodomi lietuviški 
jkrutami paveikslai. Vakarą

Balandžio 19 d. muzikos rengė vietinis A. L. T. Ko 
mokytojos L. Stilsonaites- 
Antanavičienės gimtadienio 
proga jos mokiniai buvo su

tu buvo renkama aukos del 
lietuvių tremtinių. Čia seka 
aukautojų sąrašas:

Pranas ir Petronėlė
Gerulskiai ...................  $20

J. Saliukas ............... $6
Po $5: Mr. ir Mrs. Česnule

vičiai, Alek. Navickas, Adv. P. 
Sykas. P. Veta, P. Blažys, O. 
Stelmokienė, J. Kačinauskas, 
A. K. Neviackas, Mrs. G. 
Tailor.

jos istorijoj. Bus pietus sui A. Tvaronaitė..............$3.05
koncertine programa, ku-! Po $2: O. Kvašienė. A. Pet- 
ną pasižadėjo išpildyti S. ronis, A. Beretta. B. čemerkie- J iš Giedraičių. 
Paura, A. Januškevičienė ir nė, O. Piliukevičienė, M. T. 
kiti. Pas mus dalyvaus SLA • Buikauskai.
2-ro apskr. pirm* adv. Ka-; A. Šokas $1.50; 0. Ambrasie-
linauskas, organizatorius A.'nė $1.25.
Kriaučelis ir kiti svečiai, j Po $1: J. Keldish, O. Užu- 

Kiek teko girdėti iš tikie-Į pienė, J. Beretienė, J. Tvaro- 
tų platintojų, tai komisija j naitis, M. Padelskienė, J. Bur- 

E-1 prisibijo, kad gal nesutal-. kauskas, L. Brazauskas, M. 
įpins publikos į DLK Vytau- Belskienė, M. Marcikevičienė, 

Po $2: Mr. ir Mrs. Kūrai, P.^o Kliubo svetainę. Aš no- M. Kovienė, R. Palliei. M. 
Rukštelis, V. J. Kudirka.

Bardauskas Jurgis, apie 60-70 m.' goję ir New Yorke. 
amž., Užkalniškio km., Kurtavėnų Stankevičius Stasys (Stankiewicz) 
vai.. Šiaulių apsk. , iš Vilkaviškio, dabar apie 75 metų.,

Bendoravičiai: Andrius, Magdale- atvyko prieš 50 m., gyv. Scrantone. 
na ir Jonas, motina M. Derenčiutė, Steputat Johanna. Pakalniškių k., 
visi gyv. Brooklyne. į išvyko j USA 1901 m., turi sūnų

Bilevičius Marijona, Amerikoj gi--Jurgį, gyvena New Yorke. 
mė 1935 metais. ! Stoškus Vincas, atvyko Amerikon

Budenas, Jonas ir Vincas, Eišiškių 1905 metais, 
vai., Lydos apsk., 69 m. amž., išvy- Švilpa, Mykolas ir Kazys, iš Pa
ko 1910 m. nevėžio, palevėnų km., abu atvyko

Budrickas Juozas, sunus Prano, prieš 60 metų. 
motina Anelė Meckiutė, gyv. Argen- Tamašauskas Juozas, Tauragės 
tinoj. apsk., Vainuto miestelio, gyveno St.

Butkus Zosė, turi sūnų Leoną, iš Louis, Mo.
Liepojos, iš vyko 1936-38 m. Taraškienė Emilija, gyvena Phi-

Butkus (Kmitoj Agota, iš Kauno. ladelphijoje.
čečys Edvardas, Ažuolpamušio > Thomas Vincas, gyveno St. Louis, 

dvaro, Biržų apsk. I Mo., Tauragės apsk., Vainuto miest.
Černiauskienė Ona, iš Vilkaviškio.1 Stuogytė Uršulė, gyv. Chicagoj.
Černiauskienė Petronė, iš Vilka- Turzinavičius Antanas, 

viškio. j Urbanas Petras, tarnavo Lietuvos
Cibulskis Boleslovas, gyvena San kariuomenėj, iš Abelės parap. 

Francisco. 1 Uzas, Juozas ir Antanas, gimę
Danielius Juozas, Mažeikių km., Pažaisliuose, atvyko 1906-10 m. 

parapijos ir apskrities. I Vaičiulinas, Algis ir Genovaitė, ii
Daržinskai (Darssins) Kazys ir Į Galvokų km., Vabalninko vai., Bir-

Pranas, iš Kretingos apsk., Mose- žų apsk.
džio miestelio. J Vaitkunaitė Juzė, gyv. Chicagoj.

Daukantas Augustinas, Kretingos j Vidžiūnas Stasys, gyv. Waterbu-
apsk., Salantų vai., Nasrėnų km. . ryje, iš Raseinių.

Deveikis Helen, gyv. New Yorke. ' Viskelis Adolfas, Gadųmblio km.,
.. , . _ Labanoro parap., Vilniaus krašto.

Domicėlė, 18 Teisiu. Ki-, Vyšniauskas Jonas, gyv. Montreal 
Rockfofd. IH- | Yanus (Janusevičiai), Alfonsas.

. Dyilevicius Stasys, sunus Juliaus, EdvHrdas ir Klara, gyv. Dodgeville 
-- Giedraičių. _ _ ar £)olKeville Pa.
i,oG.alin? Pranas> gimęs 1902 m., į žaltauskaite Anastazija, Šilėnų 
USA atvyko su motina .1914 m. km Kauno apsk., išvyko 1910-12 m. 

Gasiunas Romualdas, is Rokiškio, ZaIskas Antanas, 60 m. amž., iš 
Kanadoje. ’ Sabaliūnų km., Panevėžio apsk.

Glambas Antanas, is Mariampolės, Zeikiutė Kotrina
Veiverių vai., gyv. Kanadoje. | žemaitįs Vincas,' gyv. Waterbury,

Grigonis Vytautas, iš Rokiškio. I išvažiavo 1911-12 m 
Guzikauskaitės, Alvina ir Bronė, zink Juozas go m. amž., gyv. Na- 

gimusios Amerikoje. ‘nimbo, Canada.
Ivanauskas Jonas, baigė Ukmer- ŽItKausKiene Agnieška (Ruseckai- 

ges valstybinę gimnaziją, išvažiavo u) 50 m amž-( Budviečių km. 
pas savo motiną 1931 m., gyv. Ak-, žolynienė Prušinskaite. 
ron, Ohio. _ ! Žukauskas, Ignas, Ona ir Cecili-

Jasiunaite Mare, duktė V ln£°- 1 ja. iš Panevėžio apsk.
, iv. , oure,. „i. n4as5!Hnas Antana8> 18 Kapcinskų, Valadkt Stasys, iš Ukmergės.
Iriu pasakyti, kad norintie- Kvietkauskienė, Z Žutautienė, j3itytėaPAdd?n?Miuheii). .

, _ Janušaitytė Magdalena, gy. Illi- Renavo vak. Panevėžio aps., nuo 
I nois valstijoj. 1911 m. gyvena Amsterdame.

Rudaminoj, 1925 ( aVlikonis Kazys, sunus Justino,
. .. . gimė 1887 m., Radviliškio km., Kre-

M. Preibienė, A. Tručinskas, V.'durų ir jau nuo 10 d. gegu- kienė, O. Dovidaitienė, S. Stru-' Mare Į^jZ^yvena Panevėžio apsk., Ame-
Naujokaitytė, J. Adomonytė, žės tikietai nebus parduo- gienė, M. Užupienė, M. Bujai-i P.a.v1.TaL„^3'_„Uru‘i _ Valis SalomeJa’*<imus 1888 metais

ti-X . J. Smilgius, M. Min-! jį dalyvauti tui'; tikietus iš E. Arlukovičienė, e. Milerienė,
kevičius. J. čestaviskas, S. Ka- anksto įsigyti, nes tikietai P. Vasiliūnas, J. Užupis, O. Le- Januškaitė, £imė Rt 
daras, A. Kavalynas, K. Mačys, nebus pardavinėjami prie mežienė, P. Klezienė, A. Moc-! m ja^aiaOvičienėaRMar,

mitetas ir likęs pelnas yra g jusįonįs> g. Adomaitienė, Garnį, 
pasiųstas i A. L. T. centią A1 Dixorb w juozavitas. J. ! Pietus įvyks gegužės 18, 

Versetkas> O. Razulevičienė, S. 3 vai. po pietų. Tikietus ga-

čienė, P. Pakalniene.
Smulkių surinkta $4.50. driaL 
Visiems aukavusiems taruošė Darė kurioie pirmą veikslu buvo inn matvti o. o \ai. po pietų. įihieius ga-, visiems aukavusi,kartį teko išgirsti ir pama- n!a!į bet ka? katrie dar % Mi'iniI‘,"ls' P' lin?»Kauti Pas visus kuopos'riame širdingąaęiu

tyti nesenai Amerikon at-inebuvo matvti ir liūdna bu- ' vbrMtenė M Ba 1 kietu Dlatintoius^ 3'a'P "l
vykusį muziką Alg,mantą v0 ^ti į tokius žiaurius " M. S-'^ig?® Tį3 kuopos j

paveikslus, kūne lodo įtisų v]ci(as g Arlauskas, A. Pa- nariai, pasakykit savo drau- 
pirmos okupacijos ęlges, su karkIienž j Petraitis. j M. gams nenariaims. kad įsi- 
musy b! oliais lietuvia s.. s. rjauderys, d. Banys, jytą tikietus iš anksto prieš
kvykus u žmon ų b- iš Wiuli™’ B' Kungytž' die"? ^“žės- kad Pas'

™^lDalela st' Aliuko"is- A Vis- kui nereikėtų sakyti.

Šimkų, žinomo kompozito
riaus Stasio Šimkaus sūnų. 
Jis turi atsivežęs iš Euro
pos savo tėvo sukurtą ope
rą, kuri dar nėra išleista. 
Pats Algimantas yra pia
nistas.

Vakarėlis praėjo links
mai prie muzikos, dainų ir 
šokiu

Muziką Mylinti.

WATERBURY, CONN.
Svarbi BALF Naudai 

Darbuotė
Rupesniu kun. J. Valan- 

tiejaus, taksų komisionie- 
riaus J. Janušaičio ir komp. 
A. J. Aleksio, nuo miesto 
majoro, J. S. Monagan, gau
ta leidimas, šeštadienį, ge
gužės 17 d., BALF naudai 
visame mieste įvykdinti au
kų rinkliavą — Tag Day. Į 
šį nepaprastai svarbų dar
bą nuoširdžiai kviečiame 
visus lietuvius, ypač mote
ris ir merginas, prisidėti 
prie sušelpimo išvietintų 
musų tautiečių.

Musų kunigai šį reikalą 
garsina bažnyčioj ir orga-

A. Biretta, 
J. Užupis, 
A. Petronis.

guay-Montevideo, duktė balerina. ; Kretingoje.
Kalvaičiutė Rozalija, gyv. Elezan- Valiulis Jonas, motina Paulina

Aleknavičiūtė, 50 m. amž.. Pakalnis-
Kasparavičiai, Pranas ir Juozas, kiu km.. Pašiaušės vai., Šiaulių aps. 

iš Kauno. Velička, Pranas ir Jurgis, iš Gi-
Kaupelytė. neiėių, gyveno Philadelphijoj.
Kižys Jonas, 50 m. amž., iš Ma-| Venclovas Juozas, iš Kretingos, 

riampolės, ūkininkas, gyv. New Yor
ke.

WORCESTER, MASS.

CBESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCE8TER, MASS.

timų kolonijų. Teko matyti kelis Kaz Ka2eviėiu;, r. Ja. 
lietuvių is Fitchburg, ir iš 
Athol.

Paveikslų rodymo pro
tarpyje buvo renkama au
kų lietuviams pabėgėliams! meklis, J. Uždarinis, K. Kašė- 
šelpti. Aukavo šie lietuviai:, ta, R. Vitartas, J. Akunevičia, 
Po $10 A. ir B. Yuškai, A. F. Mučinskas, F. Kudirka, J.

čius, G. Kakanauskas, A. Paš- davė.
kevičius, J. Verseckas. K. Mic
kunas, D. Razulevičia, S. Razu- 

; levičia, P. Beringas, W. Še-

ir V. Nakučiai; po $5— A. 
Semkunas, O. Lukaševičie-

Mezveskas, M. Pėžienė, G. Gle
bus, P. Stonis, J. Dixson, J.

nė, Juozas Raižys, J. Devei- Kavaliauskas, M. Jasionis, J.
kis (aukavo dar $5 dėl A.L. 
Tarybos); po $2 aukavo: J. 
Glebavičius, K. Krasauskie
nė, Višniauskienė, K. Za
biela, P. Teuteris, J. Luka- 
sevičius, V. Simanavičius, 
A. Jonaitienė, Kraskaus- 
kas, A. Padelevičius, K. 
Semkunas;

Po 1 dol. aukavo: O. 
Butkienė, Bevardė, Radze
vičienė, čekatausk i e n ė, Į 
Gurklienė, Janina Genis, J. j 
Baronas iš Fitchburg, M. Į 
Baronienė iš Fitchburg, O. 
Dapkevičienė. J. Gikis, J. 
Ladavičius, E. Miškinis. J. 
Lecevičius, B. Jezukevičie- 
nė. S. Deveikienė, M. Bruz- 
gulienė, B. Ginaitienė, Gri-Į 
galauskienė, B. Tabulkevi-1 
čius, J. Lekačinskas, D. Lu-'

norė
jau dalyvauti, bet tikietų ne

SLA 173 kp. Korespond.

Naujausios BALF
Siuntos Tremti

niams
Šių metų balandžio mėn. 

L Paulauskas. Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalnos Fondas lietuviams

atvyko prieš Pirmą Karą.
Yerbylienė Antanina. Seinų apsk.,

Leipalingio vai., Javaišų km.
Jieškomieji arba apie Juos žinan

tieji prašomi atsiliepti:
Lithuanian American Information 

Center,
233 Broadway, New York 7, N. Y.

Kovarskienė, Kovarskis, gyv. Chi
cagoje.

Krasauskas Adomas, iš Panevėžio 
apsk., gyv. Chicagoj, turi nuosavus 
namus.

Kulvetz Juozas, iš Frankfurto.
Kukisz Sofija, Nevieraičių km.
Kukta Adomas, sunus Adonio.
Kutkauskas Antanas, sunus Jono 

ir Valerijos, gimęs 1920 m.
Laureckai, Jonas ir Marcelė, iš 

Subačių.
Luchaink Teofilė.
Maigauskaitė Malvina, motina 

Sketraitė, Senųjų Purvių, Papilės, 
Šiaulių apsk.

Malinauskienė Genovaitė, 38 m. 
amžiaus.

Malek Apolonija, iš Kumeliškių. 
Graužiškių km.

Mankus Ona (Barcaitė), 30-35 m. 
Amerikoje.

Marcinkus Martynas, išvyko prieš 
20 m. iš Žagarės, gyv. Kanadoje.

LIETUVIAI JIEŠKO GIMINIŲ .
Lietuviai iš Augsburgo DP sto

vyklos (13 b Augsbarg-Hochfekf j 
Lithuanian DP camp, Bavana, G*^- 
many) pajieško savo giminių. Yra 
pajieškomi šie asmenys:

Kudaba (Chudaba), sunus Jurgio 
iš Pečiurkos. Jieško Kudubaitė- 
Ščesnulevičienė.

Radzevičius Jonas arba Motiejus, 
iš Neveronių kaimo. Jieško Veroni
ka Jokubauskaitė-Lenkeviiienė.

Radzevičius Kazys ar jo įpėdiniai. 
Jieško Markauskaitė-židžiunienė Ma
rijona.

Černauskai. Jieško Emilija Kruli- 
kaitė-Vaišnienė.

Penkauskas Ignas, Jokūbas ir Jo-

MANCHESTER, CONN. i Vokietijoj ir Austrijoj iš-
-------- . siuntė sekančias dvi drabu-

Per pasidarbavimą Man-’žiu ir maisto siuntas: 
chesterio lietuvių veikėjų,! 30 statinių sūdytų silkių 
surinkta aukų Lietuvos va-1—10,500 svarų, 
davimo reikalams. Čia pa-1 Ši siunta išėjo iš New 
duodu vardus, kurie dau- j Yorko balandžio mėnesio 
giausia pasidarbavo tame pradžioje, laivu SS. Ame- 
reikale. J. Užupis, pradžią rican Shipper. Siuntos ver- 
padarė, pats darbavosi ir tė — $1.500.
kitus kvietė. P-lė M. Zors- Balandžio 18 d., laivu SS. 
kaitė, K. Karpuškienė, K. American Veteran išėjo: 
Bocis, A. Petronis, K. Kar- 226 bunduliai drabužių, 
puška. Jų širdys trokšta, avalynės, odos, knygų, mui- 
kad musų Lietuva vėl butų, lo, konservuoto maisto — 

17,843 svarai.
229 pakietai specialaus 

maisto kūdikiams — 5,516

Marozytė Dijokienė, iš Ramygalos, l . ... . .- ,Panevėžio apsk., atvyko 1938-39 m. J’eŠ’
Matusevičiūtė Antanina, „duktė ko Elena Penkauskaitė-Žičkiene.

Miller (Kestenis) Adolfas iš Kė
dainių. Jieško Žičkus Povilas.

Mačienė (Abraitytė), iš Gižų. Jieš
ko Rudvalienė Barbora.

Radvila Kajetonas, Albinas (Chi
cagoj), Matilda Nowick (Chicagoj) 
ir Barkauskienė-Urbonienė Kazi
miera. Jų jieško Taujenis Liudas.

Eidimtas Vladislovas, sunus Juo
zo. Jieško Eidimtaitė-Taujenienė 
Barbora.

Chesta-šeštakauskas Jonas ir Nor
bertas ir gydytojas Račkus. Jų jieš
ko Šeštakauskas Petras.

Albina Arman. Jieško Matas Nau
jokas.

Kun. J. S. Kasakaitis, Ramonaitis- 
Ramonas Jonas. Petras ir Antosė, 
kilę iš Vilkaviškio, Karsokas Alek
sandras iš I-egailių ir prof. K. Pakš
tas. Jų jieško Kasakaitis Vaclovas.

Trylauskas Klemensas ir Vincas 
iš Mariampolės, Matulaičiai Vincas 
ir Jonas iš Suvalkėlių, Ona Pečiu- 
lytė-Leonavičienė, iš Grybinės, Zab- 
leckas Kostas, Vosvlius ir Karys. Jų 
jieško Venciutė Pledienė-Zableckie- 
nė.

Vasiliauskaitė Genė ir Birutė. Jų 
jieško Deveikienė-Kižytė.

Visi aukščiau išvardytieji jieško
mieji asmenys prašomi rašyti į 
Augsburgo DP stovyklą aukščiau 
paduotu adresu.
Mrs. Teodora Porcik-Gosztowt, gvv. 
Bridgepor. Conn.. jieško Vamaitė- 
Skrinskienė, 13 a Weissenburg i.B. 
Banhofstr. 10, Germany.

Beleckas Adomas iš Luokės. Jieš
ko brolis Petras Beleckas. 14 Nuer- 
tingen, Katherinenstr. 37, Wuer- 
temberg. Germany.

Teofilė česnavičienė-Arštikaitė. 
Jieško Alfonsas Arštikas. gyvena 
Oberlenningen. Kr. Nuertingen, 
UNRRA Team 1003, Germany.

Ignas Kazakevičius (gyv apie
.ganinti »vo biznį tarp iie-į Nuo pare'ngimo-bingo i lyn 11, N. Y v | js

A. Y. tuvių. 1 pelnas ................. . $55.38 BALF Valdyba, vedęs. tten Lithuanian DP camp, Germany.

Pėža. Izab. Vasiliaukienė.
M. čižiutė 75c. V
Smulkių surinkta ....$6.25 
Viso sulinkta ....... $145.

J. Pėža.

“HAPPY HELEN”

K

Kostancijos Derenčiutės, gyv. Brook
lyne.

Matusevičiai, Kazys ir jo sesuo 
Marė, gyvena Brooklyne.

Mikulevičius Vadas su žmona Pe- 
lagiįa (Malinauskaite), iš Alytaus.

Minichauskas (Antoni Minichovvs- 
ki) Antanas, Panevėžio aps., prieš 
Did. Karą atvyko į Chicagą.

Misiukas Vincas, sunus Juozo, iš 
Švenčionių.

Morkeliunas Vladas, 55 m. amž., 
Pamituvyje. Raseinių apsk., Girkal
nio vai., prieš Did. Karą gyveno 
New Yorke.

Monkevičius Adolfas, gimęs USA, 
gyv. Rumford, Me.. aplankė Lietu
vą 1927 m., iš Telšių.

Musteikis Vincas, Vyžuonių para
pijos, Utenos apsk., gyv. Bostone, 
vėliau Detroite.

Markevičiūtė Emilija, apie 55-60 
m. amž., ištekėjus, iš Dotnuvos, Ke- 

, dainių apsk., gyv. Chicagoj, atvyko 
daiktų užpirkimus ir pa^} i, h
ruošia nauias siuntas trem- Vilnijos.

Utį U i it i ti 111 1 o 11< 11 Paukukaitis, Juozas ir Magdė, išūmams. t asKUimiu iaiKU MariampoUS( Kyv. chicagoje. 
tremtiniai prašė vaikučiams Pečkiai, Petras ir Vincas, gyvena 

ALRK Susivienijimo 216 žuvies riebalų (Cod Liver ,^tone ar « Manampo-

laisva.
Tie Lietuves patriotai 

lankė draugijų susirinki
mus ii prašė aukų. Taipgi svarų
tur tikslu turėjom paren«i- 
ma — bingo. čia paduoda
me vardus draugijų ir pa
vienių draugi] geraširdžių:, 
kurie aukavo.

Manchesterio Lietuvių 
Bendrovė .................. $50.

Šios siuntos vertė $17,000 
BALF nuolatos daro nau

jus maisto produktų ir kitų

kuopa ........................ $20.
ALRK Moterų Sąjungos

Fitchburg, A. Petkevičius iš j Helena Tareiliutė, Lowellio 57 kuopa ............ $20. kimai atlikti ir tikimasi vis- pirmam kare.
Fitchburg, J. Baublis, Pet- lietuvių gražuolė, turi gražią SLA 207 kuopa.........$20. ką išsiųsti anie gegužės mė- DO^įCnj'nkasU<>išapetkinšktų km^Rase'^
rauskienė, Baranauskienė, pasilinksminimo užeigą po nu- L. S. ir D. Draugijos
E. Rukienė O. Slainienė. P. merw 705-709 Pawtucket Blvd. II skyrius .......... ........ $10.
Raižys, A. Bielskis. Viso Lowell, Mass. I Gyvijo Ražančiaus

kasevičius, Tamulionis iš

suaukota ir pasiųsta i BA-,

Oil), saldinto kondensuoto Petkevičius Stasys, gyv. Chicagoj.
nipnn ir moene Vici nvnir ’ Petraitis. Bronius ir jo sūnus, vie- pieno 11 meSOS. VISI uzpil nas sunus tarnavo US kariuomenėj

nėšio pradžią. i ■>» ap**-, i .
Aukas lietuviams tremti- ir Martynas, sryv. Philadelphijoj..

________ niams Šelpti siųskite Šiuo Ti,yP®sj Vytautam iš Kudreliškio,
Moterys ......  ............. $5. adresu: United Lithuanian ‘pugžų’ ’ Antanas, gyvena New

LF centrą $92.10. Visiems; Pakalbink biznierius pa- Manchesterio Lietuvių 'Relief Fund of America, Yoke, Grundiškio vienk Panemu- 
aukavusiems komitetas ta-Į siskelbti “Keleivyje,” pa- Tarybos skyrius .... $13.12 Ine., 105 Grand St., Brook- nion'’ ’ *° * " n " 
ria nuoširdų ačiū.
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Maikio su Totu

idėjas, nuomones, pažiūras 
ir dargi visai gatavus, pa
gal fabrikantų reikalus su-1

,r. . . , . ' : Z” ... , . . . fabrikuotus “įsitikinimus.”
Visi esame girdėję apie Panašiai galvoja ir viso- Tos fabrikantų peršamos 

žmones, kurie žino. kaip kios Amerikos orgamzaci- idėjos muša ir į įstatymų 
“prieiti” prie kongresmonų josir visokie “interesai.” leidėjų galvas. Kiekvienu 

klausimu fabrikantų sąjun
ga pakiša valdžios žmonėm 
savo pažiūras, kurios visa
da kelia “viso krašto inte
resus,” bet visada kelia 
juos taip, kaip fabrikantam 
naudinga.

Taip “dirba” Amerikos 
demokratija. Galima saky
ti, kad “lobbyistai” yra ne
išvengiamas demokratijos 
šašas. Bet negalima jų įta
kos paniekinti. “Prieangio 
partija” yra galinga, įtakin
ga ir jei kada nors Ameri
koj susikurs darbo parti ia. 
ji galės bandyti nuo to šašo 
apvalyti kongreso ir val
džios įstaigų prieangius.

S. Pr.

Galinga Prieangio’ Partija

ir senatorių. Kada po lietu- Jeigu tokios organizacijos 
viskas kolonijas zujo viso- gali pasamdyti “lobbyistą,” 
kie smetonuoti politikie- kad jis Washingtone jų rei- 
riai. jie visiems pasakojo, kalus atstovautų, tai kodėl 
kad jie “moka prieiti,” ar to nepadaryti?
~“«n'_ iš visai suprantamo noro 

“atkreipti” kongresmonų 
dėmesį į kokį nors reikalą, 
su laiku atsirado žmonių 
rūšis, kuri iš to tik ir gyve
na. Apie kongresą susimetė 
“prieangininkų” partija, 
kuri jieško “protekcijos”, 
daro “spaudimą” į kongres- 
monus, pakiša kongresmo- 
nams ir senatoriams savo 
idėjas,” kelia visokius su-

bent turi žmonių, kurie “pri
eina” prie kongresmonų. 
Tai “priėjimo intencijai” 
tie politikieriai ir pinigus 
rinko, bet kaip jie “priėjo” 
ar nepriėjo, apie tą jie nie
kam nepasakoja. Tai jų pa
slaptis.

“Priėjimas” prie kongres
monų Amerikoje yra savo
tiškas biznis. Amerikos po
litikoje tokius žmones, ku
rie daro gyvenimą iš “priė
jimo” prie kongresmonų ar 

j senatorių, vadina “lobby- 
! ists,” arba “prieškambario” 
j žmonėmis. Apie tuos prieš- 
: kambario ar prieangio po
litikierius Amerikoje daug 
kalbama ir rašoma. Ant jų

manymus, kritikuoja ar “re
mia” svarstomus bilius ir 
panašiai “gina” visokius sa
vo interesus ir reikalus.

496 žmonės užsirašė, kad 
jie yra “lobbyistai,” arba 
prieangio partija musų sos-

. ,....................... tinėj. Bet ar tai visi? —
verčiama visokie teisingi ir kiausįa netikėliai. Daugelis 
prasimanyti dalykai. Kong- žmonių tvirtina, kad į įsta- 
resas, neapsikęsdamas to- tymo tinklą isipainiojo
mis kalbomis, ėmė ir išleido 
bilių, kad visi “lobbyists’ 
turi užsiregistruoti ir turi

—Tegul bus pagarbintas. —Jeigu taip, tai ir jis 
Maike... buvo melagis.

—Sveikas, sveikas, tėve! —Kodėl melagis? i .
Aš girdėjau, kad buvai iš-1 —Paklausk Pruseikos; no žmonės susiregistravo. 
važiavęs Pennsylvanijon jis tau pasakys. TTrciraS^ dOfi kurie
anglių kasti. į —O ką jis gali žinot?

—Ne, Maike, toks džia- —Turbut žino. Jis rašo
bas man peržemas. Aš galė
čiau tik vaiską kamanda- 
vot.

—Bet žmonės matė tėvą 
einant gatve visą suodiną. 
Nejaugi per kaminą tėvas 
lindai?

—O ar čia tavo biznis?
-—Kad ir ne mano. bei 

paklausti galima, tėve.
—Šiur, kad galima. Klau

sti galima visko.
—Na, tai gal pasaky

tum, kodėl tėvas turi kepu
rę užsidėjęs kreivai?

“Velnio” gazietoj, kad tie, 
katrie nepriklauso prie Sta
lino vieros, visi yra mela
giai.

—O man rodos, tėve, kad 
kaip tik didžiausi melagiai 
yra tie, kurie garbina Sta
liną.

—Olrait, Maike, pasi
kalbėsim kitąsyk. Dabar aš 
turiu eit raidavei ant mi
tingo.

—O kas mitinguoja?

Neišrišamas Klau
simas

GINČAS DEL PALESTINOS

smulkios žuvelės, tuo tarpu 
kai galingieji biznio intere
sai visai nepakliuvo į regis-

nurodyti, ką jie W ashingto- tracijos tinklą. Washingto- 
no prieangiuose atstovauja; no žinovai sako, patys svar- 
ir kiek užmokesnio uz tą, biaUsie.ii “lobbyistai” visai 
atstovavimą gauna. j nesiregistruo.ia. Sako, tuks- 

Šiais metais prieškamba-

Užsirašė 496 žmonės, kurie 
sakosi darą pragyvenimą iš 
“priėjimo” prie kongresmo
nų ir senatorių. Užsirašiu
siųjų tarpe yra 41 moteris.

“Lobbyistai” pasisakė, 
kiek jie gauna per metus 
algos už savo darbą. Dau
giausiai uždirbantis “prieš
kambario” žmogus yra Pur- 
cell L. Smith, kurs atsto
vauja Washingotne “Na- 
tional Association of Elect
ric Companies.” Jis gauna 
65 tūkstančius dolerių per 
metus. Daugumas kitų gau-

tančiai “prieangio” žmonių 
slankioja apie Amerikos vy
riausybės ir kongreso ofisus 
ir “daro Įtaką” į įvairius1 
valdžios Dareigunus ir įsta
tymų leidėjus. Daugelis to-

Per septynias savaites 
Maskvoje “didieji” žmonės 
prakaitavo ir kalbėjo, bet 
“vokiško klausimo” neiš
sprendė.” Tas vokiškas 
klausimas dar ilgai vargins 
didiesiems galvas. O kol 
“didieji” riesis, barsis ir 
ginčysis, milionai mažųjų 
Europoje kentės badą, tru-i 
kumus ir keiks “didžiųjų” 
nepabaigiamas plepalynes.

Ištikrųjų, kaiD gi atsira
do tas “vokiškas klausi
mas”? Atsirado jis per de
mokratijų vadų neišmatuo
jamą “geraširdystę.” Buvo

Jungtinių Tautų seimas nori išspręsti Palestinos 
klausimą. Žemėlapis rodo, kokios Palestinos vietos 
yra apgyventos žydais ir kur gyvena arabai. Žydų 
Palestinoj yra 600 tūkstančių žmonių, o arabų yra 
virš miliono. Žydų apgyventos sritys yra parodytos 
kletkutėmis užteptos, o baltos vietos yra apgyventos 
arabų.

MARGUMYNAI

l<iu ‘‘Iobbyirtų” yra. buvę teip’ j?ada ka^y0 prie
aukšti valdžios pareigūnai, 
advokatai ir biznieriai, ku
rie “žino,” kur reikia jieš
koti užtarimo, žino ka pa
kalbinti ir moka išgauti vi
sokių “malonių” tiems, ku
rie juos pasamdo.

Fer Amerikos vyriausy
bės įstaigas pereina kasmet 

i ddibilionai leriu. Valdž'os

—Musų blaivininkų su--na P° 25 tūkstančius dole- 
saidė šiandien renka naują -rių per metus.. Mažiausiai

Butlegerių Kasyklos
Pennsyl vani jo j, apie Dau- 

phin, Schuylkill ir North- 
umberland dabartiniu laiku 
yra 785 anglies “kasyklos,” 

galo', amerikiečių armi jos purios nėra niekur čarte- 
vijo vokiečius per Labos, nuotos. Tose kasyklose dir- 
upę ir, bevydamos, staigaiba 2,896 angliakasiai, jų 
sustojo. Sustojo ir stovėjo, tarpe apie 700 praėjusio ka
kol rusai atėio iki Berlyno 
ir kol paėmėVokietijos sos-

ro veteranų. Apie 1,000

tinę. Amerikiečiai galėio ka<!a. n.ėra anksčiau buvę 
patys paimti Berlyną, bet 
jie to nedarė, nes. matomai,
buvo susitarimas su Rusija,įstaigos duoda milžiniškus kad stalino armija '

užsakymus pramonei, vai- Berlyną
džios'įstaigos daro kontrak-l Panajiai buv0 padarvta

naujoj konstitucijoj Stei
giamasis Seimas nutarė įra
šyti į konstituciją, kad visi 
“neliečiamieji” Indijos žmo 
nės turi pilnas pilietines tei
ses ir niekam negalima jo 
teisių sumažinti dėl jo “že
mos kilmės.”

Pasiskirstymas į “kastas” 
Indijoj dar yra labai ryš-

žmonių iš tų mainierių nie- kus. Tikrieji “indusai” su 
1 ’ ■’ ’ r* ’ didele panieka žiuri į že

mesnes kastos Zmūgų ir ne
nori turėti nieko bendra su

maimenais.
Tokios nečarteriuotos 

mainos vadinama “butlege-į juo. Bet naujos idėjos reiš- 
rių mamomis.” Jos yra pa- kiasi ir indusų galvose ir, 
prasta žemėje duobė, ku- bent iš paviršiaus žiūrint, 
rioje rausiasi žmonės, kasa naujoji Indijos konstitucija 
anglis ir tas anglis parduo- nežada žmonių skirstyt’ 
da, jei kas jas perka. Že- kastas pagal jų gimimą, 
mės savininkai ir didieji ka-!

__\’nrą ;r np tavo hiz i uačalstvą ir turi parsivežus uždirbantis prieangio žmo-• tus, išnuomoja žemes, tvar- gu česhoslovakijos sostine! anSlis ir tas anglis parduo- nežada žmonių skirstyti į
- tnkj bačRutę alaus. Taigi turiu gus gauna o.OOO dolerių per ko upių vandenis, duoda J ...... i»i kae norbo na^l ™
S **e Si ablin nXkvt?1 hėgti ariop, kad neišgertų... i metus. Iš moteių daugiau- koncesijas... Taigi, jei nori 
cekavas, tai galiu pasakyti., I šiai gauna Margaret Tav- kur nors ka nors gauti, tun
Einant man strytu aną rytą 
nukrito puodas ant galvos1 
ir padarė guzą, tai valuk to 
ir kepurė stovi kreivai. Ale( 
pasakyk, ar aš čia kaitas?

—Ne, tėve, čia kalta gra
vitacija.

—Sakai, ta gyvanašlė?

į lor, kuri atstovauja Wa- žinoti, kaip rrieiti. Trum-
shingtone pieno perdirbimo pai sakant, turi “tenti.” Te-11111 L, Lvv 11 V ĮJlvllV vili MlIIiVr

KHI 33 fllS3kVffi3h kooperatyvus, jai algos per 
metus mokama $7,000

“Lobbvistai” atstovauja

pimas nebūtinai reiškia, kad 
turi duoti kam nors kvši p- 
papirkti valdininką. Visai

Praha. Ją irgi galėjo paim
ti amerikiečiai, bet jie to . . - . • ...
nedarė ir paliko rusams įą|Sykkl gaspadonai stengiasi; ** Kur Ateina Kosminiai 
“išvaduoti.” “butlegines”mainas, uždrau Spinduliai?

Kada Vokietija jau buvo bt* Us jie,Ps nepasise- Mokslininkams atomai 
sumušta, rusai turėjo ūžė-jka; Ka*P f\k apie mainų ka-. jau yra “sena istorija.” Fi- 
mę tiktai maža rytinės Vo~!?yk a® atsiranda, bedarbių, zikos mokslininkų tarpe da

J. M. Calwait, Brooks, - - T, . . . 1JX. . .
Alų. — Pasiteirauti apie Washingtone (vairias orga-;ne- Bet.Jfl > \aMzios lsa
savo gimines pabėgėliu iri nizacijas: .fabrikantų advSa^ b išdėž®s

—Ne gyvanašlė, bet gra-į tremtinių tarpe galite Lie- jungas, unijas kooneraty- j tarnas: art v oRatas. n isflestvs 
vitacija. tuvos konsulate New Yorke, vus, farmeriu draugijas. at-;įKą reikalą, tavo r .įkala,reikia rašyti šiuo adresu: .skirų pramonės šakų sąiun-i^eičiau atliktas ir gal

Consulate General of Lithu- gas. Medvilnė, sidabras. an-Y1!1; bus ■geriau atliktas. O 
Gravitacija, tėve, vra ania, 41 W. 82nd St., Nevv'glis. lemonai, tabakas, va- A®' tu.Pąraaysi P

tokia iėga. kuri traukia prie! York 24. N. Y. ! ris ir kitokie žemės ir pra-l^l J5.0!1! --
žemės
ne gravitacija
das nebutu galėjęs tau ant, Šimai iš Amerikos daromi'stovus,” kurie gina kongre ... . ,i rtA. _ .... i ~~ —---- 1—:------ -i- dingą yra turėti žmogų, ku

—Aš tokios nepažįstu, 
Maike. Kas ji perviena?

ėga. kuri traukia prie! York 24. N. Y. į ris ir kitokie žemės ir pra-!rtarJs? kokl
visus daiktus. Jeigu1 P- Merkiui, Arva, Cnta- monės išdirbiniai turi mu- lajk^i nieko nedarydama^

iviUcija. tai tas puo-Įrio. — Rusų kalboje prane- sų sostinėje savo gyvus “at- ga mm'ikii+n rrnloioc f-in on* Šimui i< Amoriknc fbrnmi ‘ St.OVUS.” kuriP mina konfri’P- k kl° tU UO11. Rd. Kia. U b

apie 9 valandą vakare pa-įso prieškambariuose jiems - - . „ . ...„ -
gal Maskvos laiką. Jie per- riestus “interesus” ir sten-!ns *7°^ 1F~ "a
duodami trumpomis bango- giasi paveikti kongresą reikalą atlikti. O uz na
mis įš Miuncheno stoties kad išleidžiamieji įstatymai tarnavimą kam ąi nemokė 

- - - - gi geram žmogui, kurs ta1
padėjo...

Dauguma tokiu “gen

galvos nukristi
—Veidiminut. Maik. Tu

čia man per akis meluoji.
Pirma sakei, kad ta grybu- 
tacija viską traukia prie že- Vokietijoj. Juos jums rei-! butų prielankus jų interc- 
mės, o dabar sakai, kad* ji kia klausvtis, jei galėsit pa- sams. 
cieliuoja į mano galvą. Me-jgauti, apie pietus. Kadangi ' 
luoji kaip Bimba. ! jie kreipiami i Rusiją (an-

—Aš nemeluoju, tik tė-Įtenomis), tai Kanadoje pra- 
vas nesupranti dalyko. nešimus vargu girdėsite.

—O iš kur tu, Maike, su-i ------------------
pranti? į BROLI BOLŠEVIKAI SU- kongresmonų ir

—Iš fizikos, tėve.
—Nebliuznyk, Maike!

Taip negražu...

jie tuoj eina anglių kasti ir bar didelėj madoj yra kos- 
kasa, kur anglis yra negi-, miniai spinduliai, kurie yra 
liai žemėje. Per didžiąją tyrinėjami daugelyje vietų, 
depresiją, po 1930 metų, to-' Praeitą savaitę Amerikos 
kių nelegališkų mainų Pen- National Academv of Scien- 
nsylvanijoj buvo virš 4 tu- ces darė savo posėdžius ir 
kstančių ir jose dirbo apie išklausė kelių pranešimų a- 
15 tūkstančių žmonių. fpie kosminius spindulius.

Darbo apsauga butlegeri- Tarp kitko mokslininkai pa- 
nėse kasyklose yra visai kėlė klausimą. Iš KUR tie 
bloga, ar, teisingiau paša- spinduliai ateina į žemę. 

miu palei Labos upe. kius, ten nėra jokios darbo; Kosminių spindulių medžio-
Kodel užleido? To nie->apsaugos. Todėl tokiose ka-; tojai sako, kad jie kartais 

kas nežino. Anie ta vie=a; sy.k*ose įvyksta daug nelai-! stipriau, o kartais silpniau 
mių, ypač daug užgriuvimų. reiškiasi. Suseku, kad ka

da saulėje pasirodo “saulės 
dėmės” (kurias pirmas pa-

kietiios pakraštį. Visa Tiu- 
rngi.ia, pramoninga Sakso- 
niia ir nlatus Prūsijos že
mių ruožas, kurs dabar vra 
rusų rankose, buvo anglu ir 
amerikiečių okupuoti. Pas
kui. nei iš šio, nei iš to. a- 
merikiečiai ir anglai užlei
do nisams didelius Vokieti
jos plotus. Užle’do Saksoni
ją. Tinrinfnja ir daug že-

Argi išrinktieji

ŠAUDĖ, KITUS 
IŠTRĖMĖ

žmonių ___...v., ...
kongresmonai ir senatoriai Izrnoni? ar taT7Vn nk” 
yi-a beibės, kuriems reikia Į ra.re^?tri;oti bbby^ta!. Vi- 
prieškambarių auklių? Be, a\ neregistruoti yra gabn 
abejonės, ne. Daugumasl fabrikantu orgžffiize

senatorių advokatai kurie patys
yra gudrus politikieriai, u- vra vlsok:e valdžios nata 
kio žinovai, advokatai '

—Kas negražu? 
—Ogi tas žodis, 

pasakei

! Austriion atsidūrusi lie
ką tuituvaitė B. E. rašo savo se-

’screi South Bostone-

rėjai” arba vra “artimi 
šiaip žmonės su prityrimu, i demokratų ir repu
Bet visvien “prieškambari-'bbkonu partijų vadovy 

politikieriai ve:kia ir'^P18* Neregistruoti vre rb
dziųjų pramonės milzmr

mai”

ir

nekalbama. Bet. užleisdami 
msams užkariauUs Vokie
tijos žemes, amerikiečiai ;r 
anglai patys sukurė “vokiš
ką klausimą.” Dabar jie ne
dali su rusais susiUrti de1 
Vokietijos tvarkymo, o je; 
nebntų msams atidavė b’ 
vokiškų žemiu. Ui su rusai 
iš viso nereikėtu Urtis, nes 
veik visa Vokiet’ia butu an
glu ir amerikiečiu rankose 

Reiškia, demokratiių va
dai patys yra kalti, jei šian
dien yra vokiškas skaudu 
lys Europoje. Panašiai tie 
vadai padarė ir su Korei?.. 
kuri šiandien yra amerikie
čiu ir rusų okunuoU, o ia’ 
pažadėU nepriklausomybė 
yra tik pažadas.

Amerikos vadai norėū 
užnerinti Rusiia. SUbnas 
užmokesnį naėmė. o dabar 
rodo savo dantis ir su ’uo 
nebegalima susikalbėti. Ro> 
SUlino dant.vs yra demok
ra tiiu vadu išauginti Kain

Kai Klaunai Atsisveikina
Išvažiuojant “didiesiem” stebėjo prieš kelis šimtu? 

ministeriams iš Maskvos, 
iuos atėjo palvdėti žinomas 
SUlino budelis Višinskis.
Anglų ministeris Bevin sto
tyje susikabino rankomis su 
tuo SUlino budeliu ir abu-

metų mokslininkas Galileo), 
tada kosminių spindulių 
veikimas į žemę yra stip
resnis. Todėl manoma, kad 
saulė gali būti kosminiu 
spindulių šaltinis. Bet tik-

du juodu užtraukė linksma ™mo dėlto dar nėra. DarJ X IT**’ 1 1 1* 1ręikabnga bus daugiau ty
rinėjimų, kad nustačius, iš 
kur jje ateina, iš vienos ku- 
*7°s žvaigždės, ar iš dauge
lio žvaigždžių erdvėje.

dueU. Višinskis uždainavo 
rusiškai: “Tavo draugai y- 
ra mano draugai...”, o Be- 
vinas užtraukė linksmą dai
nelę: “The more we get 
together, the happier we’ll 
be...”

Nemaža žmonių minia ši
tiems dviem klaunams sto
tyje plojo, gazietos apie Ui 
parašė, tik vargšei Uikai iš 
girtų ministerių dainų ne
buvo nei šilu nei šąlu.

bando tuos prityrusius poli
tikierius palenkti į savo pu
sę, įtikinti, kad jie balsuo
tų “gerai.”

Reikalas toks: jei mes

“interesai.” kain aliumjni- 
iaus, plieno ir kitų didžių
jų pramonės šakų atstovai 
Jiems nėra reikalo regist-

judėjimą, ir taip toliau. Į UNRRA... Sesuo E. su vvrui norime “padaryti įtakos” į ™°vvS’ • ne-s Jį n®siya^’na 
—Tai sakai, kad tąsi ir dviem vaikučiais gyvena I Amerikos vyriausvbę ar į j *°bbyistais. bet turi Kito-

mokslas ir guzą mano gal-jnetoli manęs, o Liačai gyve- kongresą, mes rašome laiš-jklus pavadinimus, 
von įdėjo? ina Salzburge. Brolis Juozas kus Frezi^entui, kuriam! Amerikos fabrikantų są-

—Ne, tėve, fizika guzo! liko Lietuvoje, tai buvo bol- nors sekretoriui ar atski- junga (National Associa- 
neįdėjo; bet ji išaiškina,'ševiku suimtas ir sušaudv- riems kongresmonams. Jei aion of Manufacturers), sa- 
kodėl puodas krinta žemyn, į tas; jo žmona ištremta Si- mes galėtume asmeniškai ko, kasmet išleidžia po ke-
jei kas išmeta jį per langą.1 biran, o dviejų vaikučių Ii- sueiti su tais valdžios ar lis milionus “geriems san-
Pirmutinis šitą reiškinį iš- k;mas nežinomas. Sesuo kongreso žmonėmis ir jiems tvkiams palaikyti” su atsa- Hitleris buvo sustiprėies neri liečiami” ar^a .tok*os zemos gali būti penkis metus ir vi-
aiškino Nevrtonas. Monika su vyru išgabenta žodžiu išdėstyti musų rei- Ringais žmonėmis. Ta pati demokratiių vadu lepšišku- rųsies padarai, kad kiti sai negesti. Tų 2,000 orlai-

—O ar jis turi medalį Sibiran dar pirmos bolševi- kalą, mes manvtume, kad sąjunga užverčia laikraš- mą, taip ir Stalinas įgavo žmonės prie jų net prisilies^ vių sukenavimas kainuos
nuo Stalino? * kų okupacijos metu, 1940 musų geras ir teisingas rei- čius brangiais skelbimais, ragus per tų pačių demok- ti negali, kad “nesusitep- 5,600,000 dolerių, o tų ke-

—Ne, tėve, jis jau senai metais. Apie kitus gimines kalas nebus taip lengvai už- kuriuose skelbia ne kokius ratijų vadų trumparegvste. tų”... nuojamų orlaivių vertė yra
miręs. neteko nieko sužinoti.” .mirštąs. nors išdirbinius, bet savo S. D. Dabar svarstomoj Indijos 150 milionų dolerių.

—Kodėl? Juk fizika ne- “Miela Eliute... Mane ka-
blogas žodis. Tai yra toks 
mokslas, tėve, kuris aiškina

ro audra atnešė net į Aust
riją. Gyvenu išv’etintu žmo-

medžiagos energiją, daiktu1 niu stovykloj. Mus maitina

“Kenuoti Orlaiviai”
Jei gali būti kenuotos to 

meitės, Ui kodėl negalima 
kenuoti orlaivių? Amerikos 
karo ~ aviacijos vadovybė 
praneša, kad galima kenuo
ti ir orlaivius, šias dienas

. ... ....  .................. du tuksUnčiai karo orlai-
Indijos Neliečiamieji” vių bus sudėti į dideles ge-
Indijoj yra 50 milionų ležines dėžes ir aklai užda- 

žmonių. kurie skaitosi “ne- ryti. Tose dėžėse orlaiviai
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Išvietinti Četnikai Į “Rusija Nebijo
Jugoslavijos pogrindžio Uja Erenburg, pagarsė- 

kovotojai, kurie pasitraukė jęs rūsy rašytojas, gegužės• V 1 w a s w • • • • v — . • •iš savo krašto nuo bolševi
kiškos diktatūros, buvo su
koncentruoti Italijoj. Ten amerikiečius

pirmąjai parašė straipsni 
apie Ameriką. Jis vadina

“veidmai-
jų buvo 11,000 vyry. Dabar 
angly valdžia nutarė juos 
išgabenti iš Italijos j angly 
okupuotą Vokietiją.

Francijoj Streikas
Francijos Renault nacio

nalizuotose automobiliy dir
btuvėse, Paryžiaus priemies 
tyje, kur dirba 30,000 dar
bininkų, kilo streikas. Dar
bininkai reikalauja pakelti 
jų uždarbius. Komunistai 
ministeriai paskelbė kad jie 
visiškai remia Renault strei 
kierius.

niais,’’ kurie nešioja vienoj 
kišenėj atominę bombą, o 
kitoj velykę margutį. Eren- 
burgas sako, rusai visai 
“nebijo” Amerikos veidmai
nių ir gengsterių...

Paragvajaus Karas
Paragvajaus maištinin

kai, kurie laiko tam tikras 
krašto dalis, bando paimti 
sostinę Assuncion. Mūšiuo
se dėl sostinės buvo užmuš
ta virš 100 žmonių. Vyriau
sybė skelbia, kad maištinin
kams nepavyko sostinėj.

Argentinos Armija
Argentinos prezidentas- 

diktatorius Peronas prane
šė kongresui, kad Argenti
na turi modernizuoti savo 
armiją ir būti pasiruošusi 
kraštą ginti. Peronas sako. 
Argentina turi nusikratyti 
tradicinio pacifizmo ir pa
galvoti apie gynimąsi, bet 
kas ją gali pulti, to Peronas 
nesakė.

Triesto Demonstracijos
Triesto mieste italai metė 

bombą Į slavų gegužinę de
monstraciją, o anglų, ir ame
rikiečiu karo policija turė
jo išvaikyti 5,000 italų, ku
rie demonstravo prieš Ame
riką ir Angliją ir reikalavo 
Triestą prijungti prie Itali
jos. Per neramumus buvo 
nemažai aukų.

Kanados Mokesčiai
Kanados valdžia

KELEIVIS, SO. BOSTON

G. MARSHALL RAPORTUOJA APIE MASKVĄ ’ verhill, Mass. siunčiu jums pi- 
I nigus už “Keleivį” ir prašom * 
pagarsinti laikraštyje, kad aš Deksnio Galinga Mostis, sudaryta
esu gyva ir sveika. Aš turiu iŠ daug skirtingų elementų, turi sa- 
Amerikoje daug giminių ir £^^5, “fe 
draugų, tai tegul jie žino, kad mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
ai dar gvva 1 dieKlius’ šalti- Daugumui žmo-’®. . _ | nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės.

V. Babrauskienė.' Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
I DEKENS OINTMENT. arba rašy- 
i kitę į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;

Dr. K. Griniaus Ras-\į-^ g“ Et*"“
DEKEN’S OINTMENT CO.tas Valstybių 

Galvoms

Valstybės sekretorius per radio daro pranešimą ame
rikiečiams apie nepasisekusias derybas Maskvoje. Ge
nerolas sako, Rusija trukdo taikos sudarymą, o Stali
nas ramina pasaulį, kad “taika bus sudaryta’.

POLEMIKA IR KRITIKA

MARIJOS ŽEMĖ , kraujo, plėšti jų turto, de- 
--------  I ginti jų namus.

Vienas katalikiškas laik-1; Todėl; jei jau ką reikia

Anglijos Viltys
Anglijos užsienių minis- sumažinti mokesčius 

teris Bevin sakė ministerių resyviai: neturtingie 
kabinetui, kad Stalinas jam mokesčių mokėtojams mo 
pažadėjęs, jog susitarimas kesčiai sumažinami 50%. o 
dėl taikos sutarčių bus pri- ‘
eitas. Be to, 0,1 ” 
kad po šių
Rusija galėsianti parduoti mokesčiai sumažinami tik- ir paaiškinti lietuviams, ko- jis nedrįstų kryžuočių 
anglams duonos. Trumpai tai 6 ar 7% 
sakant, pažadų Stalinas ne ‘
sigailėjo.

Arabai Pralaimėjo
Arabų kraštai reikalavo

Siūlo Išgelbėti 10,000
Prezidentas Truman kvie-

Reumatiški Skausmai StnS mote-
ris pajieško darbo. Gal but 
ant vištų farmos, aš apie tai 
nusimanau ir aš galėčiau 
pagelbėti. Prašau rašyt šiuo 
adresu: (20)

E. Andriusaitis, 
c/o Vaičaitis

Necedah, Wisc.

P. O. Box 666. Newark 1. N. J.

KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ
REUMATIZMO

ARTHRITIS

NUO U ŽSISEN ĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jieBuvęs Lietuvos Preziden

tas Kreipėsi į 16 Valstybių 
Lietuvos Reikalu

Balandžio mėnesyje Dr.
Kazys Grinius, buvęs Lietu
vos premjeras ir respubli
kos prezidentas, išsiuntinė
jo su savo parašu ilgoką J?ms lUoj pąSlųs,me «o,eve..ų ,1 žėjimą H- vadinamos PSORIASIS. 
rastą įvairių valstybių gal-,?1 nurodymai ant pakelio. Niekoi;™.
voms, prašydamas jų pa 
pagelbos Lietuvai. Tas raš
tas buvo paruoštas trim kal
bomis: anglų, franeuzu ir 
ispanų.

Anglų kalba Dr. K. Gri
niaus atsišaukimas buvo ad

. .Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros 
skaudėjimo. Raumenų gėlimo. Seia- 
tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijos, 
Sąnarių sustingimo, Neuritis, Poda
gros ir t.t., Pabandykit RADĘ TAB- 
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no-

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

rim, kad jus pamėgintumėt RADĘ ( ypatybės palengvina jūsų skaudėj* 
TABLETS. (Bandomąjį Kiekj) be J°-, įr galėsite ramiai miegoti nak- 
k.iU ĮesV JUms- Nesiųskit pinigų, o Vartokite jas taipgi nuo skaudžių Ūktai savo vardą ir adresą Ud mes n‘udeKimų J(£ uipH. pa-al;na nįe. 
jums tuoj pasiųsime Ubletelių. V i- žėji vadinamos PSORIASIS.
tumsUne&‘ iri neįtiks N(S) T»iS pašalina perštėjimą ligos 
jums nelesuos, jei nepariKs. aTHI.FTE’S FOOT. su-

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
4.39 North Street. 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 30

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau giminių: dėdę (tėvo 

brolį) Lapienę Juozapą S. Motie
resuotas Jungtinių Valsty- į*“ iUL'rffipŽTuiiS
bių prezidentui Harrv S., apskrity. J Amenką išvykęs prieš 
m • r>. u -> į pirmąjį pasaulinį karą; gyveno Cni-Trumanui, Didžiosios Britą-; eagOjį. jr washingtone. ir dėdę (mo-
nijoS karaliui Jurgiui VI, t'™* Pabrolį) Mažuiką Jokūbą s. _rr .. .j . . Jurgio ir Marijos Davidonytes MaKinijos prezidentui genera-
lissimo Chiang Kai-Shek,
Kanados premjerui W. L.
MapKpnzie Kine- Australi- Lapienytė, po' vyrui Maciulai-iviacrvenzie rung, n-usuan ( tienė> uimusi Rygoje, augusi ir gy- 
JOS premjerui Josepn D. Į venusi Biržuose. Dabartinis adresas:
Chifley ir Naujos Zelandi-i 
jos premjerai Peter Frazer.,

Francuziškas to paties 
atsišaukimo tekstas buvo,

žuikų, gimusi Biržuose. J Ameriką 
išvykęs prieš pat pirmąjį pasaulinį 
karą; gyveno Rock, kur turėjo nuo
savus namus. Pajieškanti: Milda

vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order į 

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

CICERO 50, ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th St„ Cicero 50, HL

(20) Soltau (Germany) 
YVoiterdingen

BOAR via Gr. Britain.

M. ŽUKAIČIO KNYGŲ IR 
ŽOLIŲ SANDĖLIS

335 Dean Parlt, Spencerport, N. Y.

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudos, 
gražiais celuloido apdarais .. ąl.io 

'..Vainikėlis, maža maldų knyge
lį .................................. . .............. i™

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

reivio mandagus atsakymai, maišas

- , t-, •• -i Pajieškau savo švogerį Antaną. „-------- -- .pasiųstas Francijos prezi- Gudionį, kuris paeina iš Pagraman- ..Vainikėlis, maža ma.dų
ripntlli Vinppnt Auriol Bei- čio parakvijos, Mažonų kaimo. Pa--.x a?nLU1 vincent ąuiioi, nei jie-ko sunus iš Lietuvos. Kas žinote

” gŲOS regentui princui Cnar- ar pajieškomasis yra gyvas ar mi-
— ---- ‘ " ręs maloniai prašome pranešti, už

pranešimą bus atlyginta. Prašau ra
šyti šiuo adresu: _ (20)

„ ------ slo-'. ispanių teasias pas.ųs-
dėl Lietuva netinka vadin- i,ėjos” vardu krikštyti tą Argentinos prezidentui ___________
ti “Marijos Žeme.” ; kraštą, kuriam per 200 me-

Kodėl Marijos ir Marienburgą? 
kas tai Marijai Lietuvą Lietuvis, kurs Lietuvai
Žemė ”

juokų 15c
Raktas į laimingesnį gyvenimą 1.00 
Pekla, kur ji yra ir kam reikalin

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

su apie 20 paveikslų .............. 60c
i Velnias Kapitonas, 3-jų tomų 1.75

iz : mictvnSl /Lv*- tu “Dievo motinos* karei- prezidentui Tomas Berre-i Vansevičienė, pajieškau savo Pus:j Kai duktė n’o pustynėj 25c o” tu Uievo motinos Karei ar_i._:i___ __ „„.* J „„....* brolių ir pusseserių: Adomo Vilko iš Į m,,;,, o-raži anvsaka 25cMariio<? “Dmvo mojuos” 11*UUI*.VO L" Mpksikos; nrezidentui orolių-ir, pus,seserių: T^domo Yilko iš' DLktė“Marių?''Krari'apy^kiAianjo. , 1)L\O mO.dAv Viai SU kardu ir Ugnimi i’ieKSIKOS pieziaeniui Stepomskių kaimo, Jezno valsčiaus; vas Budas išmokt angliškos
....... — - 8 ”----- ’ »>------pageli

io miestelio; Kazio Kamieno ir
1 Videla, Venezuelos prezi- Marcelės Kamienaitės iš Viliunų 
’j , . t-* i r> a -a kaimo, Kruonio valsčiaus. Prašaurdentui Komulos betancourt, juos pačius atsišaukti, arba juos 
Kolombijos prezidentui Ma,

Z L A varda lietuviai pirmiausiai 1 ‘ K. Miguel Aleman, Chilės pre- Marijos (čia kelių saugumo konfe- i - j smepijo Marijos Kultą. n i ‘ių Aleks, renciją apsvarltyti. kaip pa-!^° ‘į St Kairinski.. ^įe"tul !jahrlel Gonzalez ,
i- r j ’ p ėmusios kareiviu kl\ZU0- • Videla. Yenezueios nrezi- Marcelėskad Jungtines Tautos tuoj didinti *^ueuma ant**Ame- čiausios kareivių” kryžuo 

pat apsvarstytų Palestinos rikos keliu s čių, 1228 metais. Tai metaisr r J i muo i iuaiuuiivao iiick—; ; □itanyiojy d<us<unepriklausomybes klausimą, „o, kad kasmet galima iš- U i« “kert^rio- Že-S”
Jų reikalavimas buvo at- gelbėti nuo mirties 10.000 15 sve.r?osios j
mestas 24 balsais prieš 15. žmonių, jei ant keliu laikv- ?1,enu .aPs^Y.vf
Rusija balsavo su arabais, tis didesnio saugumo. Kon- Juo.s- pak?iete > Imtuvą Mo-,
10 valstybių susilaikė nuo ferenciįa posėdžiaus birže-'zw^ katalikiškas kum- ry Europoje, Sehgenstadto sto- -^ 
balsavimo. ! lio 18 d , gaikstis kovoti su pagonį-, vykioj, kurioj randasi virš tuk-(
----------------------------------------* 1 mis lietuviais. Kryžuočių'stančio lietuviu, rašau jums

Gerbiama Redakcija:
riano Ostina Perez ir Ku
bos prezidentui Ramon

Neužmokamas žiedas, graži pasa
ka ........................................ 25c

Sapnų Knyga, su paveikslais, ap
daryta .......................................... L60

Sapnas Marijos ant kalno alyvų 
.................. . ...... zoc

Aš lietuvis tremtinys Vaka- Grau San Martin.

(20)
Elzbieta Vansevičienė,

Aguiar 69, Apt. 40, Habana, Cuba.

KorespondencijoSres
AKRON. OHIO

žygį į Lietuvą laimino “tė-, šiuos kelius žodžius, 
vas šventasis.” Patys tie į susirašinėdamas 
“Panelės Švenčiausios ka
reiviai” buvo vienuoliai, pa- 

. T. , . skyrę savo gyvenimą kovai
ne Kabalis ir Antanas Silkinis. už* tikrą tikėjimą ir UŽ

Pajieškau Amerikoje giminių: 1)
p Apeini inn A FARMA Dėdės Kriščiūno Kazimiero, seniaurAKOlLHJUUrt r/VrtIVIM. Ryveno Wilkes J^rre mjeste, ir jo

.. ... . - Parsiduoda Village State 25 ake- dviejų dukterų; 2) Tetos Viluonytės-
StanciO lietuviu, rašau jums rja^ Puikios dirvos, 10 kambarių Arbašauskienės Emilijos; 3) Pusbro-

Į namas, visi miesto patogumai, dar- įjo Giedraičio Juozo, seniau gyveno
1 žinė. Kaina $3500. Prašome kreiptis Clevelande ir 4) Draugo Valinčiaus

mano Šiuo adresu: Prano, kurs yra gimęs Amerikoje ir
ASAo T..noringo Valstvhėąp iš1, ' Kirman, 1923 metais iš Jurbarko išvyko įdede Jungt nese Va y , s j Roy(jer<>s Hotel, Saratoga, N. Y. Į Ameriką. Prašau atsiliepti šiuo ad- 
kurio esu gavęs siuntinių su

su

i

Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos 20 kuopa pas
kutiniu laiku auga nariais. 
Kovo 30 dienos susirinki
me prisidėjo prie musų kuo
pos 4 nauji nariai. Musų 
kuopa turi gabų organiza
torių. drauga J. Navicką, 
tai jis daug darbuojasi, kad 
prie musų organizacijos ir 
prie musų idėjų pritraukti 
daugiau darbininkų.

m\°-i aill<avo: Kristina skleidimą tikroio Dievo įT.o- 
Ualakiene ir Leo Silkinis. ksJo tarp netįkėlių.

L,ert’ R- ^-i055 6 skyr.įx Atėjo Panelės Šver.čiau- 
' ’ ir Lrbonų šeima. i sios kareiviai ir pradėjo ne- 
Po $2: Petras Visockis. An- tikėlius skersti. Per 50 me

na švagždys, Juozas Tamėnas, tu siuto, plėšė, degino ir
Ona Galinis, Uršulė ir Petras Į naikino “Dievo motinos” _____  ___
Čiapai, Jonas Rudis. Jokūbas kareiviai Lietuvos žemes, O antra gautaii “Keleivio” ek- 
Puzinas, R. Yankunas, J. Vin- pO 50 metų “kraujo darbo” j zernpiįoriu įr perskaičiau viską 

jie iškėlė virš užkariautų jkį gajo

maistu, viename siuntinyje ra-' Pajieškau agento kad 
dau kelis numerius “Keleivio.”: parduotų mano lotą Linden 
Paėmęs pirmą ekzempliorių to New Jersey. Prašau kreip- 
laikraščio. tuojau pat. atidėjęs tis Šiuo adresu:
visus darbus, ėmiausi skaityti. 
Perskaičiau nuo pirmo pusla
pio ligi pat paskutinio puslapio 
paskutinės raidės. Perskaitęs 
vieną, tuojaus ėmiausi skaityti

John Lenartavich 
R. D. 1, Richland, N. Y.

TEISMAS

resu:
Kriščiūnas Jonas,

248/A Camp
248 D. P. Assembly Center 
BAOR via Gr, Britain

ciunas
Po $1: J. Andrews, D. Mi

kulskis. Mikalina Saparnis, Al
bina Saparnis, P. Tamėnas, Ste- 
iia Silkovienė. J. Aviža. NellieLSS 20 kuopa yra nuta-iT. , Tr ,

rusi surengti pikniką. Visas',Karl°^;' °"a, Pa”-
pclnas iš pikniko bus ski-lllna Dobrovcbk.s, Gudliauskas, 
i'iamas lietuvių šalpos dar-

,bui paremti per BALF or
ganizacija. Piknikas nutar
ta ruošti birželio-June 1 d.,
773 Bisson Avė.. Akrone, 
drg. Trampicko darže. Pra
šom įsidėmėti dieną ir pa
raginti draugus ir pažįsta
mus į tą pikniką atsilanky
ti.

Sekantis musų kuopos 
narių susirinkimas įvyks 
birželio-June 22 d., pas drg. 
N. Trumpicką. 773 Bisson 
Avenue.

Korespondentas.

cambridgėTmass.
Aukos Lietuvaims Šelpti
Lietuvai Remti Draugijos 

šeštas skyrius balandžio 23 
d. čia rodė broliu Motuzų 
paveikslus ir paskui buvo 
daryta rinkliava nukentėju- 
siems nuo karo lietuviams 
sušelpti. Aukų surinkta 
$100. Aukavo sekantys ge
raširdžiai lietuviai.

Cingienė. Barbora Macikaitė. 
Janulevičienė, P. Jasutis, Ign. 
Trakinis, Anna Andrews, Rožė 
Milašienė, Bronius Dobrovols
kis. Wm. Kreivys, J. Mitrike- 
vičius, A. Yelskis, F. Karlonis. 
A. Waleyko, F. Janulevičai, J. 
Ananis. J. Vinciunas. “Drau
gas,” P. Valaikienė. Radvila.

Viso su smulkiais surink
ta $100.

J. V.

LENKIJOJE DU MILIO
NAI NAŠLAIČIŲ

Del karo žiaurumų ir ka
ro veiksmų krašte Lenkijo
je dabar priskaitoma 2 mi
lionai vaikų, kurie visai ne
turi tėvų arba, kurie turi 
tiktai vieną iš tėvų. Lenki
jos valdžia no karo suran-

senųjų prūsų žemių perga
lingą kryžių.”

Kad geriau butu lietuvius 
nukariauti, apiclėšti ir pa
vergti. “Panelės švenčiau
sios kareiviai” pradėjo sta
tyti pilis lietuviu žemei. Sa
vo pilims jie davė “Dievo 
motinos” varda: Galingiau
sia ir viena iš pirmųjų jų 
pilių buvo Mariemverder. 
vėliau galingiausia užka
riautojų t ilis buvo Marien
burgas (Panelės Švenčiau
sios Pilis). Ta pilis, kryžuo
čių sostinė, buvo garsi tvir
tovė per ilgus laikus ir lie
tuviai dar dabar dainuoja 
“Eina garsas nuo Malbor- 
ko,” arba nuo Panelės Šv. 
Pilies...

Marienburge (Malbor- 
ket krvžuočiai pastatė la
bai gražia bažnyčia, skirtą 
Dievo motinos garbei, o vir
šum tos bažnyčios jie iškė
lė aukštą Panelės Švenčiau
sios stovylą. o ta stovvla

Beskaitant pasirodė toks di
delis skirtumas tarp čia lei
džiamų lietuviškų laikraščių ir 
tarp “Keleivio.” Jus tikrai tu
rite spaudos laisvę ir galite a- 
pie viską rašyti, o pamėgink 
čia musų lietuviškoj spaudoj 
ką nors teisinga apie rusus pa
rašyti. Jei tik kas pasirodo toj 
musų spaudoj. Rusijos radio. 
spauda ir visokie agentai tuoj 
pradeda šaukti, kad tai mes 
“nacių talkininkai” ir panašiais 
kitokiais vardais plūstasi. Kiek
vienas teisybės žodis bado Mas
kvai akis...

Taipgi įdomu pasiskaityti 
“Keleivyje” visokius straips
nius ir “Maikio su Tėvu” gin
čus. Maikį ir Tėvą dar pažino
jau senais laikais, kada “Ke
leivis” ateidavo į nepriklauso
mą Lietuvą.

Visa bėda. kad išeina ilgas 
laikotarpis iki “Keleivis” mane 
pasiekia. Tad. gerbiama redak
cija, ar nebutu galima taip su
tvarkyti. kad jūsų laikraštį bu-

Ant žemės gerovės nebus, kol 
neįsisteigs Dievo Karalystė.

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

(Skelb. 5-8)

Dirbtino medaus, marmelado ir 
žuvies konservų gaminimo specialis
tas norėtų atvykti į USA ir dirbti 
savo specialybės srityje. Gerai mo
ka anglų kalbą. Kas tuo reikalu do
mėtųsi. prašau parašyti:

DR. JONAS JUODIKIS.
Innsbruck, Maximilianstr. 31/1, 

Oesterreich, Austria.

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

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingaiusis vaistas ner
vams bei šilumą teikiantis sti
mulas raumenų veikimui. Pa
ragvajų Arbata nesudaro ne
migo ir sloginamo jausmo. lx?‘

kioio- našlaičius ir dabar iš
laiko 720 našlaičiu prie- \ rnus vaikus mti ir užkariau-~, J ~ -_ _ i nori

žiuri į Rytus. į lietuviu že- tų galima gauti reguliariai 
mes ir kviečia savo ištiki-

Onutė Gerulaitė, kuri dabar ran
dasi Anglijoj, pajieško savo dėdės 
Antano Gerulio, kuris dabar gyvena 
New Yorke. Ji yra nepilnametė naš
laitė, Jono Gerulio duktė iš Vilka
viškio apskr., Bartininkų vais., Ku-( 
nigiškių kaimo. Abudu jos tėvai mi
rė. Todėl ji prašo, kad atsišauktu jos 
tėvo brolis, jos dėdė, Antanas Geru
lis. Jis pats ar kas iį žino, malonės 
atsišaukti šiuo adresu:* (20)

Vladas Trečiokas,
539 E. 7-th st., So. Boston 27, Mass.

Pajieškau Anelės Samaitės, po 
vyru Plėtos, kilusios iš Radžiūnų 
kaimo, Palavėnės parapijos, savo 
laiku gyvenusios Cleveta:.«le. Ji pati 
ar kas kitas malonė'dt pranešti jos 
adresą. Aš turiu laišką iš I'rancu- 
-ijcs nuo jos giminių.

i>. Stakonis,
RFD 1, Pratt Cor..

West Cheshire, Ct.

, . , . , ., o ... . 1 atgaivinas išsekusias jėgas tų.kiekvieną laida. Su pasiilgimu .., • . . • kurie vra pavergę. Ji yra gerames visi lietuviai tremtiniai . . . ... kūno ir proto stiprintoja.glaudas. kuriose laikomi i ti netikėlių lietuviu žemes.; laukiame lietuviškos spaudos iš 
karo našlaičiai. Dane vaiku; P»r 200 metų Panelės šven- Amerikos. I Paragvajų Arbata
i5 Lenkijos buvo išvežta Į čiausios kareiviai terioįoi Su pagarba

! Vokietiją ir tik maža dalis Lietuvą. Jau lietuviai senai
Jonas Zenis ................... $10 išvežtųjų vaiku buvo suras- buvo apsikrikštiję, o “Pane-1
Po $5 aukavo: Tamošius P>a-jta Įvairiose vokiškose prie- Ičs Švenčiausios kareiviai” 

yko, Vladas Bogužas, Josephi- glaudose. ’ yis dar ėjo gerti lietuvių

mieguistumą ir yra labai gardi
t? n j *x* gerti su medum.Prana- B^donav.r.us, ALEXANDER’S CO

Gerbiamieji: 414 W. Broadway.
Aš, V. Babrauskienė iš Ha- So. Boston 27, Mass.

Pajieškau Antaną Mažrimą kilusį 
iš Kulių valsčiaus, Mažiavų kaimo, 
gyveno I>a Šalie mieste, netoli Chi
cagos.

Ir pajieškau Aleksandrą ir Joną 
Pareigius, kilusius iš Gargždų mies
telio, vienas seniau gyveno Millino- 
eket, Me.

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

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

Vincas Mikučionis, kilęs iš Aly
taus apsk., Kurkliniškių kaimo.

Vladas, Vaclovas ir Vincas Kva- 
jauskai, kilę iš Alytaus apsk., Alo
vės vak, Kaniūkų km. Pajieško Zo
fija Mikučionytė-Ramanauskienė.

Pajieškomieji prašomi rašyti šiuo 
adresu: Zofija Ramaanuskienė, DP 
Center, Memmingen, Bavaria 13 c, 
UNRRA Team 10F6, Germany, U. 
S. Zone.

APSIVEDIMAI
Pf jieškau apsi*.odinio tikslu mn- 

gi i'is arba naš'?-- be vaikų, kuri tu
ri i kį (farmą) nemažesni kaip 100 
ikrų. Pageidiių’p.miis aminis 25-55 
'i«ių Gali atsišaukti ir iš Kanados. 
Ant juoko nerašinėkit ir su pirmu 
laišku prisiųskit savo atvaizdą. I 
laiškus be paveikslų neatsakinėsiu 
Mano adresas: BĮ. Kush,

69J10 S. Maplewood st.,
Chicago 29, III.

Jonas ir Alenutė. graži pasakaitė 
.............................. 25c.

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

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

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

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

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

Praloto Olšausko darbai ir jo mei
lužės pasmaugimas Birštone 25c 

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

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

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

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

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

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

j kų .................................................. 3Oc
Dain^ knyga, telpa apie 120 įvai

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

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Visos žolės yra paskirais pakeliais, 

su lietuviškais ir angliškais nurody
mais, kaip jas vartoti.

Nuo nervų sugedimo, išgąsčio, ne
migos, galvos ir sprando skaudėji
mo, ausyse ūžimo ir visokios nervu- 
ligos .............................................. 85c

Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo, 
tarpina ir varo laukan akmenėl. 6Oc

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

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

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

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

Plaukų tonikas, ugdina gerai plau
kus, valo pleiskanas ir apsaugoja 
nuo slinkimo ir pražilimo ___  OOc

Noo užsisenėjusio kataro bei hay 
fever ar rose kataro .............. 1.25

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

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

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

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

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

335 Dean Parlt. Spencerport. N. T.
PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau 

skelbiamu knygų prašome kreiptis į

Pajieškau merginos ar našlės be 
Į vaikų, nesenesnės kaip 50 metų. Aš 

pats esu 52 metų amžiaus. Platesnių 
žinių suteiksiu laišku.
Roardini'Jlb.use'PS<Marshall Field, j P*tį skelbėją. “Keleivio*’ adminis«i 

Huntington, L. I., N. Y. I racija JU nepardavinėja.
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Moterų Skyrius
ŠJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE

MOTINOS DIENĄ

Antras gegužės mėnesio nedėldienis Jungti* 
nėse Valstijose yra švenčiamas kaip MOTINOS 
DIENA. Todėl šiandien mes sveikiname visas 
motinas, o ypatingai tas, kurios skaito šį sky
rių.
..Motinos! Lai išsipildo visi jūsų troškimai. 
Lai ši jūsų garbei paskirta diena būna jums 
kupina laimės ir džiaugsmo! To iš visos širdies 
trokšta ir linki jums—

šio Skyriaus Vedėja.

Lazdynų Pelėda.

Be Motulės
Aukštai jau buvo saulutė ant plaušų biro graudžios 

pakilusi, kai įmigusius vai- našlaičio ašaros, 
kus pabudino varstomų du- Petriukas bent nakties 
rų girgždėjimas. į laiku galėjo pasilsėti, Ki-

—Motulė parėjo!—sušu- taip buvo su Katriuke: ji 
ko Katriukė, risdamos iš lo- per dieną nusišliaužiusi, tu
vos. Petriukas galvatruk- rėjo nakties laiku prie vai- 
čiais nukrito nuo krosnies: ko budėti. Pas lopšį pasi- 
bet vaikų džiaugsmas neil- tiesdavo dryžą pakulinę
gai tetvėrė, nes juodu pa
matė kaimynę Rimkienę 
vietoj laukiamos motulės.

gūnią ant aslos ir taip, lop
šio kilpos neišleisdama iš 
rankų, snaudė. Dažnai tek

Lauke taip gražu, taip 
linksma, tik našlaitės širdy
je liūdna...

Katriukė atsidarė langą 
ir klausėsi tų linksmų pava
sario balsų. Bet jos nepra
linksmino tie balsai; jos 
žydrios akys ašaromis pa
springo...

Štai, tenai “laumių skal
bykla”. Vakarykštė kaimy
nės kalbą girdėjo Katriu
kė; kaip gi jai buti links
mai...

Tenai vargšė motulė, jų 
išsiilgusi laukia, o juodu 
nieko nežinojo...

Eisiu. Vargšė motulė... 
taip meiliai mane šiąnakt 
nubučiavo, nuglostė... Jos 
bijo motulės... Aš nebijau...

Klausėsi valandą; nieka
me niekas nė čiukš. Pa
lengva užlipo ant lango ir 
nusileido žemyn...

Atsistojo ant kranto, 
bet... motulės nėra! Tyliai 
ramiai banguoja upė. Ant 
vandens linguoja baltos le
lijos. Kartais pliumptels 
žuvelė vandenyje: mergelė 
nuo kiekvieno balso sudre
ba, stovi, laukią...

Staiga iš vandens lelijų 
tarpo dvejetas rankų išsi
tiesė ir viršuj slaptingos 
gelmės matė mergelė savo 
motulę!

—Eik šen, dukrele, eik 
šen, mažute! — sušnabž
dėjo laibos maldos ir leli
jos.

—Motule!— sušuko mer
gelė, ištiesė savo liesas 
rankas ir puolė gelmėn...

MOTINĖLEI ATSIMINTI.
Nusiminė abudu, vien žiu- davo vaiką nešioti, žadinti, 
rėjo Į senikės akis, tartum dainuoti, o lytui išaušus 
kokios žinios iš jos laukda- plauti skaras, aslą šluoti, 
mi. skalbinius skalbti ir bulves

Senutė nieko nesakė, skusti.
vien galva lingavo, ir per Akyse ėmė nykti vaikai, 
jos susiraukusi veidą nuris- Mergelė išblyško; didelės 
tėjo žemyn keletas ašarų, mėlynos jos akys, tartum, 
kaip žirnių. geste užgeso; liūdnai žiurė-

—Kada išėjo motule? —’jo Į žmones. Jos lupos nie- 
paklausė vaikus trumpai. kada nepragarsėjo smagiu
' -Vakar auštant išvadino: "eYaržomu vaiko juoku, nei 
pas Strvpeikius skalbinių llnksnJos daineles gaida 
skalbti.. Mat apnakvino.? nenuskambėjo; pasidarė
__ .. . , r . . Kaiion Uoin laukime 7.VAPH1-Neilgai trukus pareis motu-

0 — kalbėjo 
save džiu-

lė... Juk pareis 
Petriukas pats 
gindamas.

Senutė liūdnai atsiduso: 
—Vargu bepareis, — tarė 

tylomis,—vargu...
Nepabaigė. Jos balsas su

drebėjo ir nusisukusi išėjo. 
Vaikai

baugi, kaip laukinis žvėrių 
kas: bėgo žmogų pamačiu
si, kiekviename savo žudy
toją matydama.

—o—o—o—
Vėlus jau buvo laikas.'

Aš surinksiu iš darželio 
Geltongalvius gvaizdikus 
Dar pridėsiu pievos žiedo, 
Pinsiu gražius vaikinus.

Padabinsiu šaltą kapą 
Motinėlės mylimos,
Kur ji guli ant kalnelio, 
Brangioj žemėj Lietuvos.

šviesios saulės paprašysiu. 
Kad žiedelių nedžiovintų. 
Krištoline rytų rasa 
Vainikėlius atgaivintų.

Gegutėlė ta raiboji,
Kad ryteliais jai kukuotų;

MOTULĖS PASAKA
Sekė pasaką motulė 
Apie raitelius šauniuosius, 
Kurie jojo tėvų žemėn,
Sakė—meile ją vaduosim.•»
Jojo, ėjo daugel metų,
Perui burtus kalnu* kopė,
Nešė saulę, nešė laisvę,
Nešė šventą žodį, opų.

Tėvų žemė šaukės meilės,
Ten gaili rasa nekritor 
Ten iškelta ranka maldai 
Nenulinko ligi ryto.

Ašaros tą vilgė žemę,
Kurioj šventos pėdos liko 
Protėvių, sūnų kilniųjų,
Kur užmigo garbės laika*.

—Musų mieste, šventas mieste, 
Kada vartus tu atversi,
Savo raiteliams šauniesiems, 
Kad* skelbsi naują garsą?—

Plaukė raudos, plaukė gūdžios, 
Kaip Neries užburtos vilnys, 
Kaip žalių pašlaičių vėjas, 
Širdys ilgesio jau pilnos.

Sekant pasaką, motulės 
Ir galva baltai pražydo,
O sesutės melsvos akys 
Vyto, tartum, liūdnas žiedas.

Jau norėjo baigt motulė 
Apie vadą—didį vyrą,
Jau norėjo pasakyti,
Kad tie kariai kalnuos mirė.

Sudrebėjo sriaunios upės,
Žalią girią laužė vėjas,
Žiuri, stebis motinėlė—
Kariai pasakos artėja.

Kelias sūnų* jo* išvargę, 
Atidaro miesto vartus...
Ir ant lupų motinėlės 
Miršta žodžiai liūdni, kartus.

J

Mamyte Mano
AT «» musu rriy lirTTa mamj vv,
Jau nebesi su mumi. 
Atsiskyrei tu nuo musų 
Jau meteliai keturi.
Dieną motinų mes
Per pasauli platų,

. Ašarėlės visur byra 
žalias beržas, kaipo draugas., Ant kapelio šalto

šveneaim

n

Ona Miciutė.!

Malonus Noros
f2nai£>n£>c

“Naujienose”.

KATĖ MYLI VIŠČIUKĄ

Tarp katės “Či-či irmaz^visciuk^^Snookins” 
užsimezgė gera draugystė. Paveikslo viršuje atrodo 
viščiukas nepatenkintas, kad katė neša kur tai savo 
vaiką, o jj paliko stovėti, bet apačioje viščiukas vėl 
surado šiltą guoli ant katės šiltų kailinių. Ta katė ir 
viščiukas yra du neatskiriami draugai.

'Keleivio” Knygos

kada pas Strypeikius nuri 
mo. Užkrosnyje tik nebuvo 
ramu: mergelė blaškėsi, iš Į

stovėjo “valandą, mieK° šoko’ .tik rankas ‘ie'i 
tartum į žemę įkasti. Nepa- se- . verksminga, guosda- 
prasta apėmė juos baimėmos -
jautė, kad prie ju artinasi1 ^am Pa a’
kažin kas baisu, nebeišven- ^myte, vargui vargti. Ves

kis su savim, motule, pasi-

Prie kapelio tik linguotų.
Aš našlaitė vargdienėlė, 

i Savo širdį suraminčiau.
Kad nuskridus su vėjeliu 
Jos kapelį aplankyčiau.

Tos brangiosios motinėlės 
Vien paveikslas tik ant sienos, 
O man biednai našlaitėlei 
Tamsios, tamsios ilgos dienos.

Barbora Gurskienė.

giama; jautė, kad su motu
le atsitiko kažin kas baisu. 
Porai valandų praslinkus,' 
atėjo Į trobelę keletas so
diečių; jų tarpe buvo ir 
Strypeikienė. Vaikai, vie
nas j užkrosni įsispraudęs, 
antras už lovos galo tūpė-, 
damas, klausėsi žmonių'

gailėk!
Petriukas, pabudęs, klau

sėsi. Baugu jam kažin ko 
pasidarė: ėmė budinti sese
lę. Prisilietė jos veido ir nu
stebo: taip jam pasirodė 
karštas.

—Eikim pas motulę, Pet
riuk !... Motulė maldyne 

laukia... Pasi-

MOTINŲ DIENAI.

kalbos ir viską i galvą dė- . 
josi. Sužinojo iš jų kalbų,! 8tov mu^ v. . 
kad motulė po ledu pasmu-.1 &° ™°,t.įe;-,?'slu- elslu.~ 
kusi. ir jos žmonės jieška, D Tylėk, tylėk. ramino
bet atrasti negali. ' ' |Peį"u.kas- „ , . . -

0 g_ o__ j Staiga pabudo Katriuke,
Ir prasidėjo mažučiams .atsisėdo ant gulto.

vargo dienelės; prasidėjo: —Nebėra jau... nuėjo 
gyvenimas, kaip visų tų„^Ja™ ,r eme verkt, 
kurie neturi kam pasiguos-

Ir vėl štai ateina 
Motinų diena;
Vieniems neša džiaugsmą. 
Kitiems ji liūdna.

Ji vargšams našlaičiams 
Džiaugsmu neprašvis. 
Nes jie motinėlės 
Daugiau nematys.

Tą dieną motutei 
Jie gėlių neskins,
Tik ašarom skausmo 
Jų akys patvins.

Vargo Duktė.

niekas neuž-ti, už kuriuos 
stos !...

Globėja Strypeikienė iš 
pirmos dienos pasirūpino, 
kad vaikai neišdyktų ir kat
ram paskyrė darbą.

Petriukas kapojo virbus, 
paskui sukapotus vilko vi-

—Kas? — Pašnibždomis 
klausė broliukas.

—Motulė buvo, motulė... 
—o—o—o—

Buvo sekmadienio rytas.
Šeimininkai j bažnyčią iš
važiavo; Juozapienė kiau
les išginė: Katriukei susir
gus nebeliko kam ganyti, 

dun; nešiojo“vandenb“ va- Pačių vaikai iki pusdienio 
karais skuto bulves arba mažąjį seimmin-
apvarčius vijo ir botagus, j ke su sayim Pa8ieme- P®t- 

Kaip tik nuvargusiose n.ukas Ridamas
rankose sustoio urzdėti g.111.*1.’ Pa lk.° Katriukę stip-
klebetas, šeimininkė tuoj riaį w
šaukė: t T.yu buvo trob°J®-. M®r-

—Apsnūdai jau, tinginiu P^udo, sunkiai atsi-
pasamone! Prie dubens jis dus^’ slo!?in« ^>.Pasik.el? 
tik vikras. ryja, kaip sma- vandfn8 Jle?koA ?ere, gere 
kas pakulas. Darbelį kokį ir vel 18 Selmes atsiduso... 
kaip tik paima, tuoj užmie- Buvo graži saulėta diena, kalbinti, 
ga. Oi verkia duonelė dy- Lange linksmai zirzėjo mu- T1~—-
kai ėdama! ' sės; ore girdėjosi paukšte-

DE5IMTJ METŲ MININT.
(Pavėluotas.)

Nuoširdžiai sveikinu “Ke
leivio” Moterų Skyriaus 
vedėją p. Michelsonienę. 
kuri per dešimtį metų ne
nuilstančiai dirba gražų 
darbą.

Aš skaitau “Keleivį” per 
daugelį metų, bet nuo to 
laiko, kai jame pasirodė 
Moterų Skyrius, laukiu jo 
kas są vaitę su ypatingu iš
siilgimu, ir pirmiausia skai
tau moterų puslapį.

Aš kviečiu visas moteris 
stoti į talką “Keleivio’’ Mo
terų Skyriui ir remti jį ne 
tiktai žiniomis ir eilėmis, 
bet ir naujų skaitytojų pri-

Liudi tave prisiminę 
šiandien vaikai tavo,
Ašaroti jų veideliai,
Sopa jų krūtinė.

Lietuva, brangi tėvynė,
Priešo yra okupuota;
Ten ir tu, brangioji,
Ilsies palaidota.
Su tavim kartu ten žuvo , 
Gyvasčių daugybė.
Negalėjo jos pakelti 
Karo baisenybių.
Pamenu aš tave, brangi, 

Lietuvos padange;
Oi kaip buvo ten malonu,
Kai laisvi mes augom.
Amžiai bėga, laikai mainos, 
Vilties nenustokim.
Dirbkime visi iš vieno,
Laisvę iškovos im.
Mieli broliai ir sesutės,
Iš vieno kovokim.
Savo šalį numylėtą 
Priešui mes neduokim.
Tamsioj Lietuvos padangėj 
Rusai viešpatauja,
Geria musų brolių kraują. 
Plėšti nepaliauja.

Daug norėčiau pasakyti.
Bet sunku rašyti:
Ašarėlės karčios byra 
Ant raštelio šito.
Mano mylima mamyte,
Ilsėkis ramybėj,
Nesugrįši tu pas mumi 
Motinos skaistybėj.

Julė Gudynaitė.
Beverly Hills, Calif,

Sukako dešimt metų nuo 
įsisteigimo Moterų Skyriaus 
‘‘Keleivyje.” Skyrių įsteigė 
ir per ištisus dešimt metų 
nuolatos tvarkė Margaret 
Michelsoniene, viena iš žy
miausių pažangiųjų lietu
vaičių Amerikoje. Būdama 
rimta ir gabi moteris ir nuo
latos sekdama motenj įvai
rią veiklą. Margaret Michel 
sonienės tvarkomas skyrius 
teikė moterims įdomaus ir 
pamokinančio pasiskaitymo

Šia skyriaus dešimtmečio 
sukakties prosą turiu 
lio malonumo pasveikinti 
mano ilsu metu brangia 
drauge. Margaret. už jos 
nenuilstanti darbavimasi 
moterų veikloie ir ypatin
gai tvarkvme Moterų Skv- 
riaus. Linkiu jai sveikai ir 
laimingai tęsti savo prakil
nią darbuotę per ilgus me
tus ateityje.

Nora Gugienė.

Ilgiausių metų “Kelei
viui” ir Moterų Skyriaus 

Petriukas nieko nesakė; lių čiulbavimas: švilpavo'vedėjai p. Michelsonienei.
klebetas vėl brūzgėjo, nors varnėnai, čirškėjo žvirbliai. Stasė Paplauskienė.

dovana mamytei.
Gerb. “Keleivio” Admi

nistracija : Prisiunčiu už
mokestį ir meldžiu siųsti 
“Keleivį” vieniems metams 
Jozefinai šaltinienei į Det
roitą. Bus gera dovana Ma
mytės Dienai. . . .

J. Shaltms.

Atmink Savo Broli
(BALFo Vajui)

švelnus vėjelis 
Lekia j toli.
Atmink, lietuvi, 
šiandien savo broli.

Jie senoj tėvynėj 
Laisvės nebemato; 
Ateinančios žinios 
Net šiurpu pakrato.

Vieni baigia džiūti 
Kaliniuos sugrusti.
Kiti namie kenčia.
Nėr kam pasiskusti.

Tyli alijantai, ■>
Šiandien užsimerkę.
Nes jiem neskauda.
Kad Lietuva verkia.

Taigi, sušelpk brolius, 
Lietuvi kiekvienas. 
Palengvink jų varga. 
Apšviesk tamsias dienas.

Vargo Duktė.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
t—— . 1 =— n_____xx r\_. --------Kirvcrutcv. rarzst rzr.
kaina tik .................................... 15c

EILĖS IR STRAIPSNIAI
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina . — 25c

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

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ................................. 10c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 

1 kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų j tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina .......................................... 25c

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

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

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

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

1

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

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

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

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

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

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

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Bambos 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKltS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

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

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina................................................ 25c

KODĖL Aš NETIKIU 
J DIEVĄ?

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

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbę, 
o senimas irgi dažnai nori pagilini 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
Kaina tik ................................. $l..00

“Keleivis,” 636 Broadway,
So. Boston 27, Mas*.
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Gyvenimas Tarp Lavonu
Nors labai trumpai norėčiau apibudinti apie Vokietijos 

koncentracijos lagerius ir kalinių gyvenimą juose

.Mes juose būdami dau- vo). Po to eini po vieną
“revizoriaus”giau nieko kito nematėm, ’ prie 

kaip tik keletą spygliuotų ir; iš jų šviečia su daugybe 
elektrizuotų vielų tvorų; o žvakių lempa — antras su 
už jų su didžiausiais pro
žektoriais aukštus bokšte
lius, kuriuose sėdėjo sargy
biniai pasipuošę kaukuotė-
mis, “S.S.” ženklais ir at- patikrinti, ar visi per kont 
sukę į rpusų blokus kulko- rolę perėjo. (Numeris at- 
svaidžius. O už kokių 300-į stoja pavardę ir vardą, nes, 
400 metrų budeles, ir jose lagery pavardėmis niekas 
buvo ginkluoti sargybiniai nevadina ir nešaukia; ten' 
šautuvais, granatomis ir žmogus neskaitomas žmo- 
kai kurie su dresiruotais šu-'
nimis.

Gross-Rosen kone. lage- žiauriausiaisbudaiskankin- 
ris atrodė, kaip koks mies- dami turėtU sau malonu- 
telis, kuriame buvo apie 80 Už vieno “kiškio” at-

vienas

kokia tai smarkiai kaitinan
čia lempa per siūles vedžio
ja, — o dar kitas užrašo I 
kalinio numerį, kad galėtų:

gum, bet kokiu tai daiktu,' 
kad išsigimėliai - sadistai!' v •

KELEIVIS, Sa BOSTON_ _ _ - ~______
UŽKIETĖJĘS SALŽUDYS

Chicagiškis Sam Faneli (kairėj), 24 metų vyras, peršovė pats save i vidurius

arba skeletai. (Aš dažniau- cm- “S10)- Vienas užgula 
šiai būdavau sutinęs). Kre- ant galvos — kitas ant ko- 
umatoriumas panašus buvo'j^ ° budelis, tik “vaišina” 
į fabriką, kuriame sudegin-' (kerta).
davo iš bado mirusius, nuo’ KaiP Jau laikas ateina 
smūgių žuvusius, iš po kar- §ultl nakties, “poilsiui,” tai 
tuviu ir pakaruoklius (kurie net šiurpas pakrato ir čigo- 
patys pasikardavo). Kiek niskas prakaitas išpila, o y-

Kaip Genet Medžius 
Ir Krumus

Sakoma, kad krūmas gali gius reikia palikti. Jeigu 
būt “amžinas,” jeigu kas kasmet ar bent kas du metu 
keli metai ji tinkamai nu- taip padarysit, krūmas vi- 
genėsime. Tas nieko nekai- sada bus jaunas.

Plaunant senus ugius rei
kia piauti prie pat žemės, 
nes jei paliksite ilgą stuob
rį, tai jis sudžius ir pasida- 

turėtų žinoti, kaip juos iš- rys lizdas visokiems kenkė- 
retinti, išplaunant pasenu-ljams ir ligoms.
sias šakas. i Paduodame čia keletą

Genėti reikia ne tiktai pavyzdžių, kurie parodo ge- 
lapuočius, bet ir taip vadi-'rą ir netikusį būdą mede- 
namus “evergrynus,” visa- liams genėti bei šakoms 
da žaliuojančius dekoraty- trumpinti.
vinius medelius. Genėjant 
juos du kartu per metus, ga
lima išlaikyti pageidauja
mą jų dydį ir išvaizdą. Ki
taip jie greitai perauga, iš
eina iš formos ir pasidaro 
negražus; o jeigu jie suso-. 
dinti po langais, tai užden-'

genesime 
nuoja, tik reikia pridėti tru
putį triūso. Didelio mokslo 
tam nereikia. Kas turi dar
žą ir medeliu, kiekvienas

su jausmais. Aš pats to irgi ir į prausyklą įeiti, nes praujpo kelius kartus, dažniau- 
bijojau... Nors gydytojas sykla buvo nedidelė, o kali-Įsiai nežinai nei už ką? Ma- 
mirtį ir konstatuoja, bet... nių daug. Įeinant į bloką, no kūne nėra vietos, kur 

nebūtų gautas smūgis. Muš
davo, kur papuolė. Kai ku
riose kūno vietose dar ir da-!

paviršutiniškai ir be to, ne kurio klumpės buvo nešva- 
kiekvieną lavoną apžiūri.' rios, tuoj išsigimėliai-sadis-

r_________ ____ Daugiausiai lavonų maty- tai pradėdavo spardyti ir
aš žinau tame kreumatoriu- patingai kalinius naujokus, davom ryte. Tai, žiūrėk, > guminėmis lazdomis mušti, 

nes dėl vietos stokos keletąme sudegino ir 5- lietuvius, 
iš kurių išnešant iš bloko savaičių reikalinga gulėti 
į kreumatoriuma vienas an^ grindų. Suguldydavo 
atrodė dar su gyvybės žy- talP, kad uodas snapo nei- 
mėmis. Savaitėje ‘du tris kl§tų. Taip guldant keletą 
vakarus Diie kreumatoriu- kartų trenkia į grindis, į 
mo stovėdavo virtinės sunk- sieną ir ant gulinčiųjų me- 
vežimiu su atvežtais lavo- ta » užmestam ir įkišus petį 
nai iš kitu kone. lageriu ir tar gulinčių, nes visas ne- 
kalėjimų, ‘ matvt, kuriuose £ah Jtilpti, tada išsigime- 
nebuvo “Ancikristaus pe- bai pradeda vaikščioti, kaip 
čiaus.” (Ta pabaisa buvo k°kiu plentu; batais pasi- 
priešais musu bloką — Nr. siūbuodami per galvas ir 
22-A). šonus. Po tokių guldymų,

Sekmadieniais dirbdav
me tik iki pietų. (Nedarbo;“^ butr?".. 6‘LovosJ'"Ci
T7-iein°iS xVV°-w P3 i aukštų, kuriose turėjo gulė- K»l„l„ Nainį Mota, Velv- y įov?j 0

“ligoninėse” po 2 lovoj, bet 
i ligoninę pakliūti sunku

vienoj, tai kitoj lovoj ir ant' kur nepapuolė kiekvienam 
žemės guli pastyrę. Vieną • Suėjus į baraką labai sku- 
rytą žiuriu, nelaimės drau- biai reikėdavo nusirėdyti
gas (žydas) šalia manęs 
gulėjęs nekelia, gale kojų 
taip pat akis stulpu pasta
tęs kokių 13 metų ruskelis.

Pabėgimas buvo neįma
nomas, o jei kas ir bandy
davo pabėgti ar pabėgda
vo, tai mums visiems reikė
davo visą parą šaltyje ir 
per lietų nevalgiusiems, iš- 

ki«T lieka amžinž“pa^.l- rikiuotiems aikštėje stovėti

rubus iki pusės ir bėgte bėg
ti praustis... į prausyklą ir 
iš jos.

Iš darbo grįždavo įvai
rios komandos kanu kolo
nomis, kurios turėdavo pra
eiti pro centrinius vartus ir 
tribūną. Tarp vartų ir tri-

bar jaučiu skausmus, o kur 
buvo žaizdos — žymės. Ži
lų plaukų galvoje/ taip pat 
atsirado, nes kai Breslavo 
kalėjime naktį (2 vai.) iš 
miego prikėlė ir įsakė reng
tis, mes manėm, kad veš 
sušaudyti, bet vežė į kone. 
lagerį.

Naktimis užmigti sunku 
būdavo, nes akyse stovėjo- 
vaidenosi kreumatoriumas,

gia langus. 
Praktiškas daržininkas parodo gerai su-

visuomet nešiojasi su savim į trumpintą šaką, prie pat 
žirkles vaikščiodamas po pumpuro. Nr. 2 ir 3 nupiau- 
daržą. čia jis nukerpa per- ti pertoli nuo pumpuro; ga-

lai negalės užgyti ir pradės 
džiūti. Nr. 4 nuplautas per- 
arti prie pumpuro ir per
daug įstrižai.

daug atsikišusią šaką, čia 
j pašalina perdaug nulinku
sią, ir taip toliau.

Bet syki ant metų reikia 
atsidėjus peržiūrėti visus 
medelius bei krumus ir pa
daryti gerą tvarką.

Reikia tačiau žinoti, ka
da kas genėti. Jeigu iš ru
dens nugenėsime tokį me
delį ar krūmą, kuris turi žy
dėti pavasari, tai nukarpy-; 
sime jo žiedus ir pavasarį 
jis negalės žydėti. O jeigu 
pavasarį nugenėsime tokį 
augalą, kuris žydi vasara, 
tai ir jis tą vasarą nežydės.

Todėl žydinčius medelius 
ir krumus visuomet reikia 
genėti jau jiems peržydė
jus.

Vadinamus “evergrynus” 
nes

Antrame piešinėly matom 
nupjautas dvi šakas. Iš kai
rės pusės nuplauta gerai, 
palei patį kamieną. Toks 
piuvis greitai užgis ir užsi
rauks. Iš dešinės pusės nu
plauta negerai, perdaug ša
kos palikta prie kamieno.

bunoje stovėdavo aukštesni; lavonai... O jei ir užmigda- 
“S.S ” u..™! x.-, •pareigūnai,

žiūrėdavo į savo aukas, kaip
•bo ^ytas- Koks gi gulėjimas.^ kai saS patHageri1 iFku "”es : “bnks,
bO o-alain hnti? I nvn« QaV0 1'W pati lageiĮ, 1S KU- • , . « \

Kalėdų, Nauji Metai, Vely 
kų pirma diena ir kai ku
rios valstybinės šventės).

pietų idi^vaiai-
kis,” bet pailsėti negalėjai, 
nes reikėdavo šiuos asme
ninius darbus atlikti: barz-

kurie; vai, tai tik ir sapnuoji nu 
mirėlius, kunigus, kreuma- 
toriumą, duoną ir retkar
čiais cigaretes...

. Iš proto galėjai išeiti jau 
vien nuo tų žiaurių ir bai
sių vaizdų... Tokiu budu
daugumo nervai neišlaikė, vadinamus e\eigpm 
kai kurie pasikorė, kiti ki- ?.ahma bet kada,;
tokiu budu nusižudė. Ir už ~ e

links” (kaire...). Pro tribu
r&rf apvilkdavo ln® !',eik?da™
ikrą uniforma <švie-;E^lalv‘fnllyg,a,v^ms- P° 

koja, kojoms tvirčiau su
duodant į grindinę, nusiė
mus kepures, prispaudus 
rankas prie šlaunų ir atsu
kus galvą į tą pusę, kur

rio pabėgo ir pakardavo. 
Vedant 
tam tiki 
šiai rudos spalvos, su dau 
crvhp raiidnnii krvv.plinl
Vesdavo karti vienas SS ka 
rys ir vienas iš kalinių pa 
skirtas budelis, kuris už tai

, =---- _  _____ ranrJnnii _______
buvo, nes reikėdavo turėti 
39 laipsnius temperatūros, 
o mirdavo nei 36 neturėda
mi. Jeigu mirdavo naktį,

dą skustis, kryžius galy o- jkj ryĮ0 reikėdavo išgu
je_ išskusti, (skusdavo kir- kartu su lavonais. Ryte,
pejai su labai neaštriais 
skustuvais), naujus nume
rius prisisiūti, kurie per sa
vaitę prie nešvariu darbų 
suplyšta arba neaiškus pa
sidaro: kurie nešiojo civi- ............. ...
linius rubus š\ arkų nugai o-. jĮniams išėjus į darbą, 
se ir kepurėse raudonais! 
dažais kryžius išmaliavoti,' 1^44 
o kelnėse generalškus lam- m. pradžioj nuo isbadeji 

Šiek tiek mažiau mo užpuolė dezentenja

kai sukyla kaliniai, numirė
lį nurengę nuogai išmeta į 
prausyklą arba į išvietę. 
Lavonus iš tų “lavoninių” 
atėję sanitarai išneša i kre- 
umatoriumą deginimui, ka

uuuens, nuiib uz tai “viešpačiai” stovi. Klumpiu 
kone. lageryje turėjo gerą tauškk;imo L/
gyvenimą. Prieš atliekant tekyekueiia miK išrikinnda ,davo dldells’ kad net or‘ 

; to J ru -A, ’- -' kestfo nebūdavo girdėt, ku-
V ris šeštadieniais ir sekma-

I T , 'Uv K. -V1Stge’pieniais, praeinant pro tri- 
ra. matytų, kartuves buvo b § į
irengtos kalne. Prieš ka-

»ars,iakalbi.us pa- sas rikiuotes ir gimnastikas, 
sakydavo septyniomis kai-

šus. Per 2-3 savaites tas vi-

pasus.
darbo turėjo kaliniai, kurie 
nešiojo dryžuotą arba mai
šytą uniforma, nes nereikė
jo maliavoti kryžių ir lam-

bomis kalba- kas iis tok^aip ^mokydavo, kad jokią 
m. pabaigoj ir 45 kiek metu, už ką kariamas ^darytu^^ ba*gę l° nG’

irt.t. Pakartąjį vėjas, kaip,P y 
koki skarmalą

(kruvinoji). Tuomet kali
niai, kaip lapai rudenį kri
to, kur pažvelgsi, ten maty
si keletą lavonų arba gulint

pasu. O po tu darbu—pa-'su menkomis gyvybes, zy- 
razitu “medžioklė.” Keletą mėmis. Sunku išgirsti ir jų 
minučių duoda pačiam išsi- vaitojimus - dejavimus, nes 
jieškoti, o vėliau stoja tau- jie neturi tiek jėgų., ir be 
tybėmis i eiles. (Lietuviai,to. zmo, kad nieks j tai de- 
buvo priskirti prie rusų. o mesio neatkreips ir jokios 
vėliau lietuviai ir vokiečiai pagelbos nesuteiks. Tik 
prie čechoslovaku, nes lie-. laukia, kada baigsis kan- 
tuvių ir vokiečiu tame la- čios ir galvoja, kad nepa- 
geryje ne perdaugiausia bu- kliūti į kreumatonumą dar

GAVO MUŠTI IR GAVO PABAUDĄ

visą parą 
blaškydavo. Po to kreuma- 
toriume paversdavo pele
nais ir durnais.

Darbas buvo labai sun
kus, nes reikėdavo dirbti 
prie įvairių statybos darbų 
arba miške kelmus rauti. 
Nešant cementą, akmenis, 
geležinius balkius, cemen
tinius stulpus parpuoli, kaip 
Kristus po kryžium, bet tu
ri skubiai atsikelti ir pade
dant nelaimės draugams už
sidėti naštą. Jei griūvant 
žemėn cemento maišas 50- 
100 kg. suplyšta ir pasipi
la, tuoi pribėgę sargybiniai 
ir prižiūrėtojai, kurie be 
jokio pasigailėjimo prade
da lazdomis mušti ir spar
dyti; visuomet taikos įspir
ti į tarpkojį, kai susirieti ir 
užsidedi rankas, tuomet 
duoda smūgį į prieširdį. Ki
tas krinta amžinai ir dau
giau nebeatsikelia.

Mus varant į darbą ir 
griebiant nuo plento kopūs
to lapą ar cigaretės nuorū
ką, sargybiniai pradėdavo 
žiauriausiai mušti šautuvų 
buožėmis ir lazdomis.

“Wald Komando” — mu
sų grupę (10 kalinių) į miš
ką varydavo gerai ginkluo- 

! ti šautuvais, lazdomis ir 
lengvu kulkosvaidžiu 7 sar
gybiniai.

Grįžus iš darbo reikėda
vo švariai nusiplauti klum-

Į darbą vaikščiojom su

ką tas viskas buvo? Už sa 
vo įsitikinimus, už neprisi- 
dėjimą prie atkūrimo “nau
jos Europos”... Juk mes ne 
buvom tėvynės išdavikai 
arba žmogžudžiai... Daugu
mas iš musų pakliuvo už 
pasišalinimą iš tarnybos 
(skaitė sabotažu), už pa
bėgimą iš kariuomenės, už 
nelegalių laikraščių skaity
mą ir iš kitų valstybių ra
dio klausymą, arba karje
ristų melagingai įskųsti... 

Labai skaudu, kad ir da-

J It; UtXJUI. Idip ĮJdt II
lierus (hedges) galima kar
pyti kada tik norima.

Medeliai, kurie žydi ru- 
denį, reikia genėti žiemos 
laiku.

Bet nekirpkit šakos, kur 
papuolė. Piaukit ją arti 
pumpuro, nes šitaip grei
čiau užgis žaizda.

Retinant lapuočių krūmą 
žiemos laiku, reikia išran-

Trečias piešinėlis parodo, 
kaip reikia trumpinti spig- 
liuotų medelių (evergrynų) 
šakas. ,

“Keleivis” visada yra gera 
kioti senus ugius ir tik juos dovana draugams ir pažfsta- 
išpiauti, vietoj karpyti viso miems. Užsakykit jį savo arti- 
krumo viršūnes. Jaunus u- miesiems!

Mr. ir Mrs. William Jen šen atvažiavo į New Yor- 
ką pasižiūrėti miesto. Jie apžiurėjo miestą ir vienoje 
gatvėje ant jų užpuolė bomai ir pradėjo mušt W. Jen
seną. Žmona nieko nelaukdama iššaukė gaisrininkus, peš, kad nebūtų purvo, bet 
Gaisrininkai apgynė turistus nuo bomų, bet policija toks būdavo trumpas ter-
patraukė juos į teismą už bereikalingą gaisrininkų minas, kad kitas nespėdavo 
iššaukimą. Teismas juos nubaudė 50 dolerių. prieit net prie vandens arba

“pilnom ’ kelnėm, kaip ma- bar, kai kurie į mus žiuri, 
ži vaikai, nes buvom bei kaip į kokius raupuotuosius 
jausmų. O pagelbos jokios įį ir laukia progos kada galės, 
nebuvo. Tiesa, is karto da-į kaip vampyras iš išvarginto 
vė po keletą juodų piliulių kūno paskutinį lašą kraujo
) dieną, o už keleto dienų 
kas antrą dieną po vieną. 
Po kurio laiko ir tas nusto
jo duoti, pareikšdami: “vai
stų iš centralinio sandėlio 
nepristato, nes keliai su
bombarduoti.” Vėliau aš 
pradėjau valgyti iš krosnies 
medines anglis, nes man pa
tarė franeuzas kalinys-gy- 
dytojas, nuo kurio man 
pradėjo viduriai tvarkytis...

Tiek mes buvom išbadė
ję, kad jei kas butų leidę, 
tai butume valgę nors tas 
gyslas iš sudžiuvusių lavo
nų šlaunų. Visą laiką bu
vom keikiami biauriausiais 
žodžiais, vadinami bandi-

iščiulpti.
Išėjęs į laisvę jaučiaus,

kaip iš numirusių atsikėlęs, 
arba antrą kartą ant svieto 
gimęs, net akys saulės švie
sos bijojo...

Zenonas Antanaitis.

JUOKAI
Sakyk, Kodėl?

Vienas vyras kartą įpy
kęs paklausė savo žmonos:

—Sakyk, brangioji, ko
dėl Dievas sutvėrė moteriš
kes tokias gražias ir tokias 
neišpasakytai kvailas?

Žmona iam tą paslaptį
tais ir grasinančiai rodyda-psajs^/2 
mi į kreumatoriumo kami
ną šaukdavo: “Nemanykit 
išeiti į laisvę — jūsų laisvė 
kreumatoriumas!”

Praeinant pro SS karį, 
reikalinga kepurę nusiimti 
5 žingsnius prieš jį ir 3 pra
ėjus užsidėti, rankom ne
mosikuoti ir prispaudus prie 
šlaunų. To nepadarius—ži
nok kas laukia... smūgiai.
Išvengti smūgių reikalinga 
buti akylam. Iš kur gi tas 
akylumas gali buti pas ka
linį? Eini galvą nuleidęs, 
nes neturi tiek jie gų ją pa
kelti ir žvalgytis...

Mušti esu gavęs beveik 
kasdien — kitą dieną net pabėgti.”

' —Mes gražios todėl, kad
jus mus mylėtumėt, o mes 
kvailos todėl, kad mes ju
mis mylėtume!

Ką Darvti?
Petras pasiskelbė laik

raštyje, kad nori vesti mer
giną ar našlę (gyvanašlę) 
ir už keliu dienų gavo virš 
dvejų šimtų laiškų iš vyrų, 
kurie jam siūlo savo pa
čias...

Kiniečių Išmintis
Gudrus kiniečių posakis 

skamba šitaip:
“Iš trisdešimts šešių gali

mybių visų geriausioji yra

«
f
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DIDELI PROTESTAI 
PRIEŠ APYVARTOS

MOKESTĮ.

IŠ VIETINIO BALF 
VEIKLOS.

Goldbergas prisipažino, B. Palby žmonai Padaryta 
kad jis grajinęs kortomis su Operacija.
tais southbostoniškiais. Jis . —------
sakosi juos apgrajinęs. Bet Šiomis dienomis buvo 
jis sako, Whitkens jam dar sunkiai susirgus Benedikto 
ne visus pragrajitus pini- Palby žmona Anna Palby. ( 
gus užmokėjęs ir jis kryžia- Teko vežti i ligoninę ir da-

Nemokamas Sveikatos 
Patikrinimas.

Massachusetts gubernato
rius pasiūlė seimeliui Įvesti 
musų valstijoj 2 nuoš. apy
vartos mokesčio (sales tax). 
Kiekvienas krautuvininkas 
turėtų parduodamas prekas 
paimti nuo dolerio 2 centus 
Į valstijos kasą.

Tas pasiūlymas sukėlė vi
soj valstijoj dideli protestą

Praeitą ketvirtadieni vie
tinis BALF skyrius laikė 
narių susirinkimą. Dalyva
vo gana mažai žmonių. Nu
tarta pasiųsti Į centrą $1,- 
000 i musų valstijos va
jaus kvotą. Pinigai buvo su
kelti viešose prakalbose ir 
gauti iš stambesnių auko
tojų.

Kitas tūkstantis dolerių

vojasi, kad jo kortos nebu
vo markiuotos. Jam “sekė
si’’ ir jau. Laimė jam padė
jo, o todėl jis ir susidėjo i 
savo kišenę 4 tūkstančius ir 
500 dolerių...

Byla eina aukštajame 
Norfolk teisme.

ryti operaciją.
Operacija pavyko. Ligo

nė dabar randasi savo na
muose 228 Belevue st., W. 
Roxbury. Rep.

Aukos Lietuviams Šelpti.

Stoughtono Lietuvių 
Politika

Apyvartos mokestis ap- susidarys dar iš L. Piliečių 
krauna visus lygiai, biednus j Draugijos paskirtos aukos 
ir bagotus. jis pabrangina • $500 šalpos reikalams ir iš 
visas prekes, duoną ir liuk-'aukų surinktų rodant judo- 
susines reikmenis. To mo- mus paveikslus, 
kesčio rankiojimas užkrau-Į Nutarta ruoštis prie vie
na nemažai darbo ant krau-'šos rinkliavos Bostono mie- 
tuvininkų, kurie turi vesti iste (Tag-Day). Tuo tikslu 
atskaitomybę ir priduoti norima sukelti kiek galima 
valdžiai surenkamus iš [daugiau rinkliavos darbi-
zmomų pinigus.

Seimelyje dėl šito guber
natoriaus pasiūlymo bus

ninku ir tada prašyti mies
tą, kad leistų padaryti vie
šą rinkliavą birželio ar lie-

karšti ginčai. Ne visi ir re- pos mėnesį kurią nors die- 
publikonų atstovai žadainą.
balsuoti už šitų taksų Įvedi
mą.

BRIDGEWATER LIETU
VIAI PARĖMĖ ŠALPOS 

DARBĄ.

Be to, BALF skyrius ren
gia Penny Sale vakarą, o 
vasarai planuoja pikniką.

Stoughtono lietuviai turi 
salę, kurios gaspadorium 
iki šiol buvo Juozas Lavas, 
bet dabar jau pašalintas.

Jis neteko to “cino” dėl 
to, kad norėjo laikytis “bim- 
binės linijos.” Kai lietuvių 
grupė norėjo andai sureng
ti prakalbas Lietuvos trem
tinių naudai, Lavas nedavė 
salės, sakydamas, kad jis 
nežinąs kas kalbės ir “apie 
kokią politiką.”

O kai atvažiuoja Bimba 
kalbėti, ar tu klausi, apie 
kokią politiką jisai kalbės? 
— buvo paklaustas salės 
gaspadorius.

Į tą klausimą jis nieko 
neatsakė, bet pradėjo aiš
kinti, kad prakalboms esąs

Lietuvai Remti Draugija 
surengė paveikslų rodymo 
maršrutą kai kuriose Nau
josios Anglijos kolonijose. 
Ta proga buvo renkamos 
aukos lietuviams tremti
niams šelpti. Aukų surink
ta: Bostone $346.99, Cam- 
bridge—$330, Stoughtone— 
$49.75. Bridge watere — 
$133, Lynne—$77. ir Ha- 
verhille —$58. Viso pami
nėtose vietose aukų sukelta 
$994.74.

Paveikslus paminėtose 
vietose matė virš 700 žmo
nių ir už Įžangos tikietus 
surinkta $329. Dalis tų pi
nigų eina paveikslų rodyto
jams, o dalis L. Remti 
Draugijai, kuri, atskaičius 
išlaidas, likusį pelną pasiųs 
BALF-ui. J. T.

ŠĮ penktadienį, gegužės 
9 d. yra paskutinė diena, 
kada galima nemokamai 
patikrinti savo sveikatą So. 
Bostone, 133 Dorchester st. 
nuo 2:30 vai. po pietų iki 
7:30 vai. vakaro. Patikrini
mas sveikatos daromas x- 
spindulių nuotrauka ir uži
ma tik vieną minutę laiko. 
Nusirengti nereikia. Patik
rinimas visai nemokamas. 
Pasinaudokit proga.

Po fotografijos nutrauki
mo vėliau miesto sveikatos 
skyrius praneš laišku, koks 
yra jūsų sveikatos stovis.

3—Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL 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-

FINI DRUG
•Tikra pasitenkinimo vieta.” 

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

vaistus pristatom

FINI BROS.
Registruoti Farmacistai 

290 Broadway. Tel. ŠOU 2754 
Čia parduodamas įr “Keleivis”

RADIJO PROGRAMA

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

1. —Muzika
2. —Dainininkė Emilija

Burbulienė iš So. Bostono 1

Susirinkime sekretorė A. i reikalingas miestelio valdy
Januškevičienė pranese 
kad išsiųsta Į centrą 26 dė
žės su drabužiais ir knygo
mis. Aukos drabužiais ar 

ir to
Praeitą antradienį, ba-, 

landžio 29 d. Bridgewate- i knygomis renkamos
ryje L. Remti Draugija ro
dė brolių Motuzų judomus

liau ir kas turi ką paaukoti, 
gali priduoti bet kada į po-

paveikslus. Po paveikslų i bažnytinę svetainę-arba ku- 
rodymo buvo renkamos au-iriam nors iš valdybos narių.
kos nuo karo nukentėju
siems lietuviams paremti, j 
Sudėtos aukos perduotos1. 
Bendram Amerikos Lietu-1 
vių Fondui (BALF). Auka-Į 
vo sekantieji žmonės::

Alekas Baginskas $20.
Po 10 dol.

So. Hanson, Mass., Kazimiera 
Pusluskienė, Antanas Gailis, 
Kazimieras švagždis.

Po 5 dol.: Liovas Stankus, 
Lydia Turskis, Juozafine Va- 
lentukevičienė, Povilas lauži
kas, Jonas Abromavičia. Kazi
mieras Deknes. J. Yakavonis. 
Antanas Deknes, Ona Kušle- 
kienė. Jonas Kušleika.

Po 2 dol.: Marijona Kasper. 
Linkevičius, Stanislovas Kara- 
liauskas.

Po 1 dol.: Teklė Stankus. So
fija Deksons, Albina Juškstas, 
Danielius Lapeikis. Kastantas • 
Juknis, Zigmantas Usavičius,. 
Stasė Matikonis, Veronika

Rep.

bos leidimas. Esą. kol leidi 
mo neturit, salės neduosiu, 
nes “gali kilti muštynės.”

Prakalbų rengėjai nuėjo 
miestelio valdybon prašyti 
leidimo. Tenai gavo atsa-'kinta, 
kymą, kad prakalboms ne
reikia jokio leidimo.

Bet prakalbos vistiek ne
įvyko, nes dėl gaspadoriaus

Buvo Nebloga* Koncertą*.
Praeitą sekmadienį Rindge 
auditorijoj buvo geras kon
certas. Dalyvavo choras p. 
Tataroniutės vedamas, A. 
Brazys, V. čypas ir L. Bui
nis. Publika buvo paten-

PAKVIETIMAS

Bus ‘Dainos” Draugijos 
Susirinkimas

ŠĮ penktadieni, geg. 9, 
7:30 valandą vakaro, bus 
‘Dainos” draugijos susirin-I <<

Ieva Stelmokienė, . . ._ ,kimas p-les Tataroniutės,

Kas sekmadienį 11 vai. ryto 
daromų kliūčių praėjo lai-ri'ra laikomos Linksmų žinių 
kas ir jau nebegalima buvo pamaldos svetainėj. E. 4th 
gauti kalbėtojų.

Del šitos politikos tavo- 
riščius Lavas ir buvo paša
lintas iš salės gaspadoriaus 
pareigų. A. V.

muzikos mokykloj. Three 
Arts Studio. 480 Boylston 
St., Bostone. Visi “Dainos” 
draugijos nariai prašomi j Gegužės 25 d. Dorcheste- 
susirinkti laiku. Turėsime rio lietuvių kliubas rengia

Dorchesterio Lietuvių Kliu
bas Atidaro Biznį.

ir
Atlantic Sts., So. Bostone. 

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

(22)

vėms Į namus ir sales. 
Savininkai:

Juozas Arlauskas ir 
J uozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

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

379 W. Bro*dway. So. Boston
Tel. ŠOU 4649

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime 

Jau Turime Visokio* Tavoro

Flood Sąuare 
H ar d ir ar e Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

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

išklausyti raportą iš buvu
sio koncerto-baliaus ir rei
kės nustatyti tolimesnei 
veiklai programą.

Važiuojant požemiu, iš
lipt Arlington st. stoty.

Komitetas.

Byla dėl Sukčiavimo 
Prie Kortų

Southbostoniškis lietuvis,otase ^viaiiKoms, veronix<t| ouuuiuuatuuicniB nutuko, *

Deknes, Frank Shimkus. Kle-i Frank G. Whitkens, laikro-

įkurtuves. Tą dieną kliubas 
pradės varyti biznį savo pa-| 
talpose.

Kliubas yra įsikūręs nuo-! 
savuose namuose, 1810-! 

i 1812 Dorchester avė. Pa
talpos įrengtos gražiai. 
Kiiubo valdybą dabar su
daro: A. J. Namaksy, P.

1 Žukas, L. J. Stasiulis, P.1 
Brazaitis ir B. Palby. Di
rektoriais yra: J. Stonis. S

mensas čirbulėnas, Albina čir- džių ir papuošalų krautuvės 
bulėnas. Teofile Navickienė,1 savininkas, kartu su vaisti-

Bartulis ir 
maksy.

Mrs. K. A. Na-
K ores p.

Steve Danauskas. Julius Tamu
levičius, Aleksander Beltsus. 
Monika Saniauskienė, 
Danauskienė.

Viso aukų surinkta $133.—

ninku I. J. Harmatz ap
skundė į teismą tūlą Gold-'

Anna bergą iš Brookline už nau-Į
dojimą paženklintų kortų nes’U 
grajinant iš pinigų. Gold-

REIKALINGI KAMBARIAI
Veteranui su žmona ir 7 mė- 

vaikučiu reikalingas 4-5 
kambarių butas So. Bostone ar
Dorchesteryje. Pašaukit telefo
nu: ŠOU 0716.Visiems aukavusiems šir- bergas nuskuto Whitkensą

dingai ačiū.
A. Januškevičienė.

ir Harmatzą ant 4,500 do
lerių.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMOS

KONCERTAS
SEKMAD1ENJ,

GEGUŽĖS - MAY 11, 1917
3:30 vai. po pietų

Jordan Hali
Huntington Avė. (kampas Gainsboro St.), 

Boston, Mass.

Programą išpildys art. Polyna Stoska, dainininkė, 
ir art. Birutė Smetona, pianistė Ketvirtis & Co.

Watches, Jewelry, Radios 
Electrical Appliances

379 We»t Broadvvay
South Boston. Mass.

Kviečiame visus dalyvauti. Užsisakykite tikietus iš 
anksto. Tikietų kainos: $1.20. $1.80 ir $2.40. priskaitant 
valdžios taksas. Jų galite gauti “Darbininko” administra
cijoj, 366 W. Broadwav, So. Boston 27, Mass. Telefonas: 
SOUth Boston 2680. ir pas kitus pardavėjus.

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

Telefonas: GEN 1516
Taisom visokių rūšių senus rakandus.

Imam užsakymus dėl naujų.
Nemokamas apkainavimas. Gvarantuotas darbas. 

JOSEPH CIDLEWICZ, Manager

GARANTUOTAS DARBAS ANT

Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų
TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ

Radijų, Radio-Fonografų, Elektrikinių ir Garinių 
Šildytuvų bet Kokiam Ruimui. Taipgi 

Prosai, Toasteriai, etc.

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

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

Te.l ŠOU 2446

Seni kostumeriai ir nauji.. visi 
sutinka jog geriausia yra gerti

PICKVVICK
"ALE that is ALE"

IŠ KRANO .... IR BONKOSE
■«IW(O IT MAFHMINII I CO, Im, Sm«m. Mm, M(WI*S SIMCI 1(70

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE « INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

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

West Rozbury, Maso.
Tel. Parkway 1233-W

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

ir nno 7 iki 8

546 BROADWAY 
SO. BOSTON, MA8S. s

Telefonas: SOUth Boston 1810

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nno 10 iki 12 ryto

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

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

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

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

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

BOSTON, MASS.
TeL Commonivealth 4*79

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INK8TŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimų

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

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

SO. BOSTON. MAS*. 
TeL SOUth Boston 4611

9 I




