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Reikalauja įvest Racionavimą 
Apgint Pasaulį Nuo Bado

Prezidento Programa Kovai Prieš Badą Neužtenkama 
—Amerikos Gyventojai Priverstinai Turi Taupyt Maistą

Rusai Žada Apleisti 
Mandžuriją

Kinų ir Amerikos stipriai 
raginami, rusai pranešė Ki
nijos vyriausybei, kad “vė
liausiai” iki balandžio mė
nesio galo rusų armijos bus 
ištrauktos iš Mandžurijos. 
Tokį atsakymą rusai davė j 
Kinijos reikalavimą, kad ru
sai tuoj pat ištrauktų savo 
kariuomenę iš Kinijos že
mių.

Rusai buvo pasižadėję iš
traukti savo kariuomenę iš 
Mandžurijos pernai metų 
gruodžio 3 d. Bet kadangi 
rusai neleido kinams naudo
tis Dairen uostu kinų ka
riuomenei atgabenti, tai ki
nai negalėjo užimti Mand
žurijos iki to laiko. Bendru 
susitarimu, rusai buvo pasi
likę Mandžurijoj iki vasa
rio 3 d. Bet kai atėjo vasa
rio 3 d. rusai ir nemanė 

Dėlto kilo nrnįps-

Atlantic City, N. J. mies
te posėdžiauja UNRRA (U- 
nited Nations Relief and Re- 
habilitation Administration) 
delegatai iš 47 šalių. UNR
RA posėdžiuose buvo išaiš
kinta, kad ši pavasari ir va
sarą pasaulis stovi prieš di
deli badą, Europos ir Azi
jos kraštuose milionai žmo
nių išmirs badu, jei Ameri
ka, Kanada ir kitos duonos 
pertekliaus šalys neduos 
daugiau maisto apginti žmo
nėms nuo bado.

Visa eilė didžiųjų Ame
rikos organizacijų, kaip tai 
National Grange, General 
Federation of Women’s. 
Clubs, Community Service! 
Committee of the CIO, Ve-‘ 
terans of Foreign Wars ir 
kitos kreipėsi i Amerikos 
vyriausybę su reikalavimu, > 
kad Amerika įvestų maisto 
racionavimą, nes laisvano-’ 
riai nebus- galima užtenka
mai maisto sutaupytu kad 
apginti Europos ir Azijos 
žmones nuo bado. Tokį pat 
reikalavimą iškėlė ir UNR
RA buvęs vedėjas H. Leh
man. kurs sako, reikalas y- 
ra labai didelis ir tik racio- 
nuojant maistą galima ba
daujantiems padėti.

Amerikos vyriausybė kol 
kas yra nusistačiusi maisto 
racionavimo dar nedaryti. 
Musų valdžia šaukia visus 
gyventojus taupyti maistą, 
kad galima butų daugiau 
pasiųsti badaujantiems. Bet 
jei laisvanoriai maisto nebus 
galima užtenkamai sutaupy
ti, tada ir vyriausybė žada 
imtis racionavimo.

Delegatai UNRRA posė
džiuose nupasakojo baisų 
badą įvairiose šalyse. Pa
vyzdžiui, Kinijoj 27 milio
nai žmonių maitinasi žolė
mis. Indijoje milionai ba
dauja ir gali išmirti nuo ba
do, Europos šalyse, kaip 
Lenkijoj, Vokietijoj, Jugo
slavijoj, Italijoj ir kitur 
žmonės gauna visai neuž
tenkamai maisto ir daugelis 
žmonių jau miršta iš bado. 
Pagelba yra reikalinga sku
bi ir gausi. Tiktai Amerika, 
Kanada, Argentina, Brazili
ja ir dar kelios duonos per
tekliaus šalys gali šiandien 
pasaulį išgelbėti nuo bai
saus bado.

vi auntic.
tai po visą Kiniją, o Ame
rikos valdžia pasiuntė ru
sams notą dėl Mandžurijos. 
Rusija į Amerikos notą nie
ko neatsakė. Dabar rusai ki
nams sako. kad jie ištrauks 
savo kariuomenę iki balan-Į 
džio mėnesio galo.

O tuo tarpu rusų kariuo
menė plėšia Mandžuriją, 
gabena iš ten kiniečių tur
tus ir siaučia Mandžurijoj, 
kaip priešo žemėje. Kai ku
rie pranešimai sako, rusai 
per šešius mėnesius prida
rė kinams daugiau nuosto
lių ir bjauriau elgėsi, kaip 
japonai per 14 metų. Jei ru
sai atsitrauks iš Mandžuri
jos, jie išeis visų kinų kei
kiami, kaip pikčiausieji ne
prieteliai ir vagys.

STALINAS SAKOSI 
NORJS TAIKOS

ATOMINIŲ BOMBŲ BAN
DYMAS ATIDĖTAS

Iš dvejų kartų Stalinas 
barškino ginklais, o praeitą 
savaitę jis pasisakė “už tai
ką.’’ Spaudai jis pareiškė, 
kad pasaulio žmonės nori 
taikos, kad Jungtinių Tautų 
Organizacija yra geras da
lykas ir kvietė kovoti prieš 
karo kurstytojus.

Šitas Stalino pareiškimas, 
kaip kadaise Hitlerio pareis 
kimai, sukėlė “daug vilčių.” 
Daugelis žmonių betgi ma
no, kad Stalinas geriau įro
dytų savo taikos norą dar
bais, o ne tuščiais plepalais. 
Tada jam daugiau kas tikė
tu.
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Prezidentas Truman įsa
ge atidėti atominių bombų 
bandymą Pacifiko salose iki 
liepos 1 dienos. Pirmiau 
buvo skelbta, kad bandy
mas atominių bombų prieš 
karo laivus įvyks gegužės 
15 dieną.

Kokiais sumetimais bom
bų bandymas atidėtas, neži
noma. Visi paruošimai ši
tam bandymui jau buvo da
romi ir numatytieji karo lai
vai jau yra nugabenti ar 
gabenami į Bikini salelę 
Pacifiko vandenyse.

HARRIMAN AMERIKOS 
ATSTOVAS LONDONE

Į pasitraukusio ambasa
doriaus J. G. Winant vietą 
Londone Amerikos valdžia 
paskyrė buvusį Amerikos 
ambasadorių Maskvoje A. 
Harriman. Į Maskvą Ameri
ką atstovauti išvyko gene
rolas W. Bedell Smith. o 
buvęs ambasadorius Londo
ne, J. G. Winant, paskirtas 
Amerikos atstovu Jungtinių 
Tautų Organizacijos ekono
minėj ir socialinėj taryboj.

ŠTAI KĄ PADARE VIESULAS
*-. •'.♦TKS5ZT* '

Išrodo, kad automobilis įskrido į med:. Ištiki-ųjįj 
gi čia matome vežimą sumaišytą su išgriautais me
džiais. Šitą padarė viesulas, kuri šiomis dier.omis siau
tė Mississippi, Alabamos ir Gecrgijos valstijose, kur 9 
asmenys buvo užmušti ir apie 50 sužeista.

Rusų Plėšimai Muk- į Smarkus Ginčai Au
dėne Pasitvirtina
Apvalytame nuo bolševi

kų Mukdeno mieste lankėsi 
Amerikos žurnalistai. Jie 
patvirtina

tomobilių Unijoj

Automobilių darbininkų 
unijos konvencijoj kilo 
smarkus ginčai tarp unijos 

ankstybesnius pirmininko - 1____ __ < _____ ._ ___ . _ ’a. niurnas ir
pranešimus, kad rusai išplė- tos-unijos-•'vhre-pirmininko
šė didžiausios Mandžurijos 
pramonės centro dirbtuves, 
išvežė mašinas ir svarbiau
sias žaliavas. Ko rusai neiš
plėšė, tą jie “nupirko” iš ja
ponų. 41 didelę dirbtuvę

Gen. Michailovičių {Irano Klausimą J.T.O. Svarsto 
Stalinas Veikia

Gen. Draža Michailovič
Jugoslavijos diktatūros 

valdžia skelbia, kad gene
rolas Draža Michailovič, ju
goslavų partizanų vadas, 
buvęs Jugoslavijos valdžio
je karo ministeriu, liko su
gautas kovo 13 d. Jis buvo 
pagautas kalnuose su 11 sa
vo draugų.

Generolas Michailovičius 
tuoj po Jugoslavijos susmu
kimo kare, 1941 metų pava
sarį, pradėjo organizuoti 
ginkluotus burius kovai 
prieš vokiečius. Michailovi
čius pradėjo partizanų karą
prieš vokiečius dar tuo me
tu, kada Jugoslavijos bolše
vikai, Stalino įsakyti, bend
radarbiavo su vokiečiais. 
Iki 1943 metų Michailovič 
buvo neginčijamas priešini
mosi vadas Jugoslavijoj, o

Walter Reuther. Abu uni
jos vadai turi savo šalinin
kų ir tarp jų konvencijoj ei
na smarki kova dėl pirmi
ninkavimo. -----  ------ « _ .

R. J. Thomas kaltina Re- Rusijos remiamas “Tito”-
k 1____ 3 22_ f* Lih’a m orzoi ifoVinnrocMukdene rusai sakosi nu- utherį, kad jis užtęsė Gene-’Broz buvo mažai įtakingas 

pirkę iš japonų savininkų, j ral Motors kompanijos dar- L-1-— —j—
Japonams rusai sumokėjo i bininkų streiką kelias savai-
savo specialiniais popieri- tęs be jokio reikalo, o Reu
niais rubliais. Kiniečiai to 
žulikiško “pirkimo” nenori 
pripažinti, jie sako, rusai 
nepirko, bet pasisavino tas 
įmones, o japonai turėjo jas 
parduoti, nes kitos išeities 
jie neturėjo. Tuo tarpu tos 
įmonės yra kinų savastis, ki
niečių prakaitu ir turtais su
kurtos. Ginčas dėl “pirktų 
dirbtuvių’’ dar tebėra neiš
spręstas.

Mandžurijoj seniau buvo 
50.000 “baltųjų rusų.” Da
bar Stalinas tiems rusams 
suteikė sovietų pilietybę ir 
jie eina Maskvos kvislingų 
pareigas Mandžurijoj.

KUNIGAI UŽ ATOMŲ 
BOMBĄ

Krikščionių bažnyčių ta
ryba New Jersey valstijoj 
turėjo savo posėdį. Ji tarė
si ir apie atomų bombą ir 
nutarė, kad “atomų bomba 
turi būti vartojama,, jei y- 
ra reikalinga ginti laisvę ir 
taiką.” Kunigai dėkoja Die
vui, kad jis davė atominę 
bombą toms šalims, kurios 
nesikėsina į kitų tautų lais
vę.

NEŠIOS TAS PAČIAS 
UNIFORMAS

Amerikos armijoj, nuo 
1948 metų vidurio, karei
viai ir karininkai nešios tas 
pačias uniformas, padarytas 
iš to paties audeklo. Skir
tumas tarp kareivių ir ka
rininkų bus tiktai laipsnių 
pažymėjimuose. Tokį parė
dymą išleido armijos vado
vybė.

Rusija Skelbia, Kad Klausimas Išspręstas—Rusai Gauna 
Aliejų ir “Autonomiją” Azerbeidžanui—Krizis “Mažėja”

Guzenko Išduoda Į s.i pirmadienį New Yorke 
D .. : susirinko Jungtinių Tautų
KUSIJOS SnipUS Organizacijos “saugumo ta

ryba.” Prieš ją iškilo vienas

bolševikų partizanų vadas.
Vėliau Churchill ir Roo-

ther sako, R. J Thomas• vj grožio pricš°Michailovičhj
bendrakelefriu ir nuves uni> b“v° pradėta šlykšti puryi- 
« bolševikų šuntakiais. '

Priešingumai tarp tų d ve- bolševikiški partizanai su- 
jų unijos vadų buvo ir se- stiprėjo, o kada rusai užėmė 
niau žinomi, bet didysis Jugoslaviją, bolševikai pra- 
General Motors dirbtuvių dėjo medžioklę prieš Mi- 
streikas tuos priešingumus chailovičių, kaipo “liaudies 

- • ’ " ' ' įr “išdaviką.” Da-padidino ir dabar unijoj ei
na griežta kova dėl vadova-

pnesą
bar Michailovičius pateko į

vimo ir dėl tolimesnės uni- savo budelių rankas, 
jos politikos. Thomas dar Michailovičiaus “kaltė” 
“kaltina” Reutherį, kad tas buvo ta, kad jis kovojo uz 
norįs nuvesti automobilių nepriklausomą, demokrati-

nę Jugoslaviją, o jo nelai
mė buvo ta, kad Amerika 
ir Anglija karo eigoje išda
vė tautų laisvės reikalą Ru
sijos imperialistinei dikta- 

, turai.
Vyskupas F. J. Sheen. tas j

pats kurs perkrikštijo į ka- RUSA, ^ADA APLEISTI 
tikybą komunistų BORNHOLMĄ

dienraščio ‘‘Daily M orkei 
redaktorių I, Budenz. New- nranese
Yorke sakė traves žimųJ Kusai Pranese 
kad

darbininkų uniją Į Darbo 
Federaciją.

PAGAVO AMERIKOJE 
RUSU ŠNIPĄ

Kanados policija gavo svarbus klausimas: Rusijos 
pirmas žinias apie Rusijos ir Irano santykiai. Iranas 
šnipų veikimą Kanadoje, skundėsi, kad rusai neiš- 
Amerikoje ir Anglijoje iš traukia savo kariuomenės iš 
Rusijos pasiuntinybės tar- Irano, kišasi į tos šalies vi- 
nautojo Igor Guzenko. Tas daus reikalus ir nesilaiko su- 
rusų patikimas ir NKVD at- tarčių.
rastas “saugus” tarnautojas Amerika ir Anglija Irano 
buvo slaptaraščio ekspertas, skundą remia ir reikalauja 
jams tekdavo surašyti slap- ištirti padėtį Irane. Tuo rei- 
taraščiu šnipų pranešimus, kalu J. T. Org-ja tariasi ir 
Iš tų pranešimų jis sužino- aiškinasi.
jo, kiek plačiai ir giliai Ma- Tuo tarpu Rusija paskel- 
skvos šnipai veikia aukšto- bė, kad Irano klausimas jau 
se įstaigose. į išspręstas. Rusų kariuome-

Guzenko atėjo su tomis nės “manevrai” ir rusų pen- 
žiniomis į Kanados policiją ktosios kolonos veiKimas 
ir jai viską atidengė. Pats Irane, kartu su kurdų “su- 
Guzenko sakosi susiviliojęs, kilimu” ir grąsinimais, pri- 
Kanados tvarka, kur žmo-ivertė Iraną nusileisti rusų 
gus tikrai yra laisvas, o Ru- reikalavimams. Iranas pasi- 
sijos tvarkoje žmogus yra žadėjo duoti rusams aliejaus 
tiktai valstybės pastumdėlis ’ koncesijas, Iranas pripažįs- 
ir jokių laisvių neturi. Gu-jta rusų okupuoto Azerbei- 
zenko tų slaptų žinių nepar- , džano provincijos “autono- 
davė policijai, bet atnešė, noiją” ir, sako, Iranas pasi
jas laisva valia. | žadėjo pašalinti kai kuriuos

Dabar Guzenko yra Ka- i s?™ vyriausybės narius, ku- 
nados policijos saugomas,! r\e rusams .nepatinka..Lž tą 
nes jam gręsia pavojus iš viską _ Stalinas skelbia pa- 
rusų agentų pusės. 1 šauliui, kad rusų kariuome-

1 nė apleis Iraną ir visas “gin
čas baigtas.” Rusai žada iš
traukti kariuomenę per pen
kias savaites.

Kyla klausimas, kodėl I-
M ~ t- ranas nusilenkė Rusijai?
New York (LAIC) —Lie- Atsakymas yra. tur būt, tas, 

tuvos komunistų partijos pad Irano valdžia nesitiki 
sekietonus A. Sniečkus, va- jokios rimtos pagelbos iš A- 
sano men. pradžioje, rinki- merikos ir Anglijos. Ame- 
mmes komedijos įsvakarė-, rji<a jr Anglija ištraukė ša
še, pasakė kalbą, kurią is-jvo kariuomenę iš Irano, o

,-^r' Rusijos kariuomenės ten 
34. Didžioji kalbos dalis— daug. Pavyzdžiai iš Jaltos 
garbinimas Stalino ir Rusi- derybų rodo, kad Amerika 
jos, tačiau antroje kalbos* jr Anglija lengva širdimi 
puseje Sniečkus pažymėjo, išduoda mažų tautų laisvę.

LIETUVOS ŽMONĖS 
KOVOJA PRIEŠ i 

BOLŠEVIKUS

esą Lietuvos žmonių opozi
cija sovietams stipri, nes lik
viduoti “buržuazinius pa
linkimus žmonių sąmonėje” 
girdi, sunku.

Pažymėtina, kad nei vie
nas Rusijos laikraštis ne
skelbė priešrinkiminės Pa
leckio kalbos, o įdėjo, kaip 
ir pridera, kalbą Lietuvos 
Komunistų Partijos sekreto
riaus Sniečkaus, tuo kaip ir 
dar kartą pabrėžiant admi
nistracinio aparato priklau
somybę nuo kompartijos.

o todėl Iranas geriau buvo 
linkęs susitarti tiesioginiai 
su rusais ir daryli jiems 
milžiniškas nuolaidas, negu 
tikėtis pagelbos iš tų. kurie 
išdavė Lenkiją, Jugoslaviją, 
Kiniją ir atidavė rusų ver- 
gijon visą Rytų Europą.

Kadangi Irane eina reika
las ne tiek apie tautų laisvę, 
kiek apie aliejų, tai Jung
tinių Tautų Organizacija 
reikalą nutarė svarstyti ir, 
tur būt, seks Irano likimą 
daug atydžiau. negu kurios 
nors kitos šalies likimą. 
Šiuo tarpu skaitoma, kad 
“krizis atslūgo.”

Rusai pranešė danams, 
kad jie balandžio mėnesiosakė gavęs

jimo ViekoJ"jar'"'&5>kn'» pradžioje apleis Bomholm 
svarbų rusų šnipą Washing-

r

salą. Rusai okupavo tą salą 
karui Europoj einant prie 
galo. Bomholm sala yra va
karinėj Baltijos juros daly- 

kaip jo parade ir" Į je. tara Švedijos ir Vokię-
buvo pagautas. FBI vysku- tijos. Vokiečiai ten buvo į- 
po informacijas nepatvirti- taisę Įvairias radar bando- 
na ir neužginčija. mas stotis.______________

tone. Vyskupas davė supras
ti, kad tas šnipas dabar y- 
ra už grotų, bet jis nesakė

DIDYSIS SAPNININKAS
Netruki* išeis iš spaudos Didysis Lietuviškas 

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

“Kel.” Administracija.

RUSIJA TYRINĖS 
ATOMŲ ENERGIJĄ

Rusija išleis šimtus milio
nų rublių atominės energi
jos tyrinėjimui ir bandymui 
ją pagaminti. Taip rašo Ru
sijos mokslų akademijos pir
mininkas Sergiej Vavilov. 
Rusijos “piatilietkos” (pen
kių metų plano) vykdyme 
atominės energijos tyrinėji
mas užims svarbią vietą, už
tikrina rusų mokslininkas. 
Ypač jis skaito svarbu ato
minę energiją pritaikyti “o- 
ro artilerijai” ir rakietinių 
bombų naudojimui.

Ar pakalbinai savo pažįsta
mus ir draugus užsisakyti “Ke
leivį“? ,

AR BUS TAIKOS KON
FERENCIJA GEGUŽĖJ?

Maskvoje “trys didieji” 
buvo nutarę paruošti taikos 
sutartis su Italija, Balkanų 
šalimis ri su Suomija iki ge
gužės mėnesio. Laikas eina, 
bet taikos sutarčių paruoši
mas nejuda iš vietos. Jau 
kelintas mėnuo didžiųjų 
valstybių atstovai tariasi a- 
pie taikos sutartį su Italija, 
bet nieko negali sutarti. 
Tuo tarpu artinasi gegužės 
mėnuo, laikas butu galvoti 
apie sušaukima žadėtos tai
kos konferencijos, bet nie
kas dar nėra paruošta. Tai
kos konferencija buvo ža
dėta sušaukti Paryžiuje.

i



Antru puslapis

DR. K. GRINIUS Į PA
SAULIO LIETUVIUS

Nr. 13, Kovo 27 dieną, 1946

Buvęs Lietuvos preziden
tas Dr. Kazys Grinius krei
piasi Į visus lietuvius pa
saulyje. Jis sako:

“Sunkiomis Lietuvai dienomis 
kreipiuosi į Jus, seserys ir 
broliai lietuviai! Kreipiuosi Į 
tuos, kurie galit kalbėt, kurie 
naudojatės spaudos, žodžio ir 
susirinkimų laisvėmis. Nei 
mes. nei ypač Lietuvoje pasi
likę tokių laisvių neturi. Mo
mentas reikalauja iš kiekvie
no susipratusio tautiečio ak- 
tingumo kovoje už Lietuvos 
laisvių atstatymą, už demokra
tinių teisių sugrąžinimą. Lie
tuvos gyventojai, taigi musų 
broliai ir seserys, dabar tokių 
teisių neturi. Iš vienos dikta
tūros jie pateko kiton diktatū
rom”

Dabar karas pasibaigė, 
bet rusai piktai šeiminin
kauja Lietuvoje ir tęsia Lie
tuvos žmonių naikinimą.

“Pirmos okupacijos metu bol 
ševikai išvežė iš Lietuvos apie 
40.000 piliečių — moterų, se
nelių ir vaikų, jau nekalbant 
apie tūkstančius sunaikintų.
“Prasidėjęs Vokietijos-SSSR 

karas sutrukdė jiems užbaigti 
šitą darbą, bet daugelis žmo
nių rado savo pavardes Įtrauk
tas i išvežamųjų sąrašus.
“Antrą kartą sugrįžę musų 

kraštan bolševikai tuoj pradė
jo areštus. Pirmoj eilėj nuken 
tėjo pasižymėję kovotojai prieš 
vokiečių okupaciją, nes jie ko
vojo už ucpi įklausomą Lietu
vą. Tardomi nekurie išprotėjo, 
kiti nuteisti darbams anglies 
kasyklose ir stovyklose, kur 
žmogus badu, šalčiu ir nepa
keliamu darbu pamažu esti su
naikinamas. Jų kančios baisios. 
Atminkite juos, kovokite už jų 
laisvę, jų tarpe yra jūsų tė
vų, brolių, seserų, vaikų ir 
šiaip giminių. Kas mėnesį per 
kalėjimus išgabena dabar iš 
Lietuvos Rusijon po tris-ketu 
ris tūkstančius kalinių, arba 
nuo antros okupacijos pradžios 
jau išgabenta apie penkiasde
šimt tūkstančių žmonių.
“Maskvos radijo pranešimu.

1945 metų spalių 11 dienos, iš 
Lietuvos turėjo važiuoti į Ru
sijos amatų mokyklas 160.000 
jaunuolių, kurių 90,000 jau iš
važiavo ir jų tarpe 60,000 sa
vanorių. Mums žinoma, kad 
tai nėra savanoriai ir tai nėra 
jokie amatų mokyklų moki
niai, bet prievartos darbinin
kai kasykloms ir fabrikams. 
Amatų mokyklomis prisiden
gę bolševikai norėjo jau pir
mos okupacijos metu išvežti 
Lietuvos jaunimą. 12-18 metų. 
kasyklų darbams Rusijoj, kur 
darbo ir gyvenimo sąlygomis 
jie naikinami. Tuo tarpu ofi
cialiai bolševikai drįsta kalbė
ti apie savanorius, — geri sa
vanoriai 12 metų amžiaus!
“Daug Lietuvos karo pabėgė

lių ir prievarta išvežtų Vokie
tijon pateko į bolševikų nagus 
rusų užimtoj Vokietijos teri
torijoj. Vyrai neapmokinti 
tuoj buvo apginkluoti ir pa
siųsti prieš vokiškus tankus 
bei vokiečių įtvirtinimus, kur 
jie žuvo tūkstančiais. Ypač 
daug lietuvių žuvo prie Kara
liaučiaus, Klaipėdos. Dancigo 
ir Breslau miestų. Nedaugeliui 
išlikusių gyvų grąsino teismais 
ir išgabeno Rusijon. Lietuvon 
jie nesugrįžo. Tuo budu vėl 
keli šimtai tūkstančių musų 
tautiečių, greičiausia ty. milio- 
no, bus dalinai žuvę, dalinai 
sunkioj kalinių būklėj palikę.”

Ką mes turime daryti, 
kad pagelbėtume Lietuvai 
ir lietuvių tautai šioje bai
sioje jos kančių valandoje? 
Dr. K. Grinius sako:

“Pirmam pasauliniam karui 
pasibaigus USA lietuviai su
rinko virš miliono parašų pra
šydami JAV prezidentą pripa
žinti Lietuvą de jure, o dabar 
reikėtų bent dvigubai tiek pa
rašų, lietuvių ir humaniškų ki
tataučių. kad Lietuvos nepri
klausomybė butų atstatyta, 
kad šimtai tūkstančių žūstan
čių musų brolių Rusijoj butų 
išgelbėti, kad svetimos šalies 
teroras Lietuvoje liautųsi. Vi 
si dori lietuviai apeliuokite į 
pasaulio sąžinę, kreipkitės į jū
sų kraštų vyriausybes, skubė
kite kol dar ne pervėlu! Bend
radarbiaudami su lenkais, uk 
rainiečiais. latviais, estais, suo
miais, rumunais, bulgarais, 
graikais, gruzinais, armėnais, 
turkais, persais ir su kitais 
panašioje būklėje esančių val
stybių tautiečiais. ruoškite 
masinius protesto mitingus, o 
juose priimtomis rezoliucijo
mis kreipkitės į pasaulio spau
dą ir valdžios įstaigas.

“Tikėdamas, kad mano teisy
bės žodis bus jūsų išklausy
tas. dar kartą primenu, jog 
lietuvių tauta dabar yra di
džiausiame pavojuje. Reikia 
tikėtis, kad bendromis musų 
visų pastangomis Lietuva vėl 
bus laisva, nepriklausoma, de
mokratiška respublika.”
Buvęs Lietuvos Respublikos 

Prezidentas, (pasirašo)
Dr. Kazys Grinius. 

1946 m. vasario 16 d.

DEL KO JIE SUSIPYKO

Vienas iš tamsiausių pra
eito karo “užkampių” yra 
SfolŠfi Riėiulvcfa cuK7VCIIII1V VIVIUIJVVV ■* *
riu ir paskui tų dvejų plėši
kų susipykimas. 1939 metų 
rugpiučio 23 d. Stalinas pa
sirašė “draugingumo sutar
ti” su Hitleriu. Ta sutartis! 
leido Hitleriui pradėti karą 
prieš Lenkiją ir gintis nuo 
Anglijos ir Franci jos. Stali
nas irgi iš tos sutarties rie
biai pasipelnė nuo kruvino 
Hitlerio stalo: jis- gavo pu
sę Lenkijos, Baltijos šalis, 
Besarabiją. Bukoviną ir ga
vo progos apiplėšti mažą 
Suomiją.

Vėliau bičiuliai plėšikai 
susipyko. 1940 metų gale 
Molotovas. Stalino įgaliotas, 
Atvyko i Berlyną pas Hit
lerį susitarti dėl tolimesnių 
dalybų. Molotovas siūlė Hit
leriui pilną karišką sąjungą 
tarp Rusijos ir Vokietijos, 
bet užtai reikalavo:

“Nuolatinis valdymas visos 
lenkų teritorijos, kurią tuo 
metu buvo užėmusios sovietų 
jėgos; Lietuvos, Estijos, Lat
vijos. Karelijos sąsmaukos, Be
sarabijos ir Bukovinos inkor-; 
poravimas į Sovietų Sąjungą; 
pilna Dardanelų kontrolė, lais
vos rankos Irake ir Irane ir 
Saudi Arabijos dalyse, kad 
sovietai galėtų kontroliuoti 
Persų Įlanką ir Adeno Įlanką, 
saugojančią priėjimą prie Rau
donosios Juros.”

Hitleris nutarė, kad Sta-. 
linas perdaug nori ir iš ka
riškos sąjungos nieko neiš
ėjo. Hitleris jau ir anksčiau, 
tur būt, manė, kad, atėjus 
laikui, jis Staliną “pamo
kys.” todėl derybos nutru
ko ir vokiečiai pradėjo ruoš
tis pulti Rusiją. Bet Stali
nas gatavas buvo eiti į pil
ną karišką sąjungą su Hit
leriu. Jam klausimas buvo 
tiktai dėl kainos. Kai biznis 
neišdegė, tada du bičiuliai 
virto priešais, o Stalinas ir 
iš savo naujų sąjungininkų, 
Anglijos ir Amerikos, rei
kalavo aiškaus užmokesčio. 
Tą jis gavo Jaltoje.

LEIVIS, SO. BOSTON

RUSIJOS ŠNIPŲ BYLA

Čia matosi Kanados teismo salė, kur eina Rusijos 
šnipų byla. Paaiškėjo, kad Kanados komunistų parti
ja, prisidengusi “progresyvių darbininkų” vardu, buvo 
niekas daugiau, kaip Stalino žvalgybos skyrius Ka
nadoje.

Rusija ir Iranas
“Rusija salio, Iranas non atplėšti 
nuo Rusijos aliejaus šaltinius.”

Iš laikraščių.

Ėriuks, ištroškęs kartą vieną,
Nubėgo gerti į upelį,
O plynia atnešė tą dieną 
Ten pilkąjį vilkelį.
Vilks, vos išvydo tik ėriuką.
Padrykt prie jo ir jau aplinkui suka.
Bet, taikydams parodyt, kad darąs teisingai, 
Baudžiąs tiktai kaltus, surinka baisingai;

—Tu diege prakeiktasis!
Iš kur drąsumas tasis
Su murzinu snukiu čia vandenį man teršt?
Aš galvą kiekvienam nutrauksiu,
Kurs tik norės man ką paveržt!
Ir su tavim ilgai nelauksiu!

—Jei man šviesiausias Vilkas duotų tik drąsumo 
Išreikšti mano nekaltumui,
Tai na.sakyčiau. kad nuo Jo šviesybės '
Pavandeniui per šimtą žingsnių aš stovėjau 
Ir iš teisybės
Jam gėrimo sudrumsti niekaip negalėjau.

—Na, ar tai aš meluoju? Tu stačioke!
Kaip išdrįsai išbliauti kalbą tokią?
Ee... dabar atsimenu gerai, vyruti:
Juk užpernai išplūdai tu mane truputį!
O pamenu, tur būt, net šitoje pat vietoj.

—Dar užpernai manęs nebuvo nė ant svieto.

—Tai tavo brolis tada mane koliojo.

—Aš neturiu nė vieno brolio.

—Na, tai kas nors iš tavo giminės.
Man pikto geidžia šunes, piemens ir visi,
O tavo giminė ir persekiot drąsi...
Na, mano priešininkai mane paminės!
O tu už jų kaltes man užmokėsi.

—O aš kuo kaltas?

—Ar dar tu netylėsi?
Nubodu man klausyti tavęs.
Jau kaltas tu dėl to, kad mane valgyt spiria...

Ir tuoj ėriuką, į dantis pagavęs.
Nusinešė pietums į tamsią girią.

* * *
Pasauly darosi taip pat:
Prieš tvirtą
Silpnam juk visada kaltam 
Būt skirta.

V. Kudirka.

J. T. Org-ja svarsto tą skun- 
1 dą. Bet ką J. T. Org-ja gali 
'nutarti? Ji gali pasiųsti ko
kią nors komisiją į Iraną iš
aiškinti, kas ten darosi, bet 
J. T. Organizacija negali 
pasiųsti kariuomenės pada
ryti Irane tvarką, ji negali 
agresoriaus sudrausti, nes 
pats agresorius turėtų to
kiam nutarimui pritarti. To
dėl mažojo Irano skundas 
neišgelbės Irano nuo didžio
jo agresoriaus puolimo. Ira
ną gali išgelbėti tiktai kitų 
didžiųjų valstybių noras 
jam padėti. Jei Anglija ir 
Amerika jam nepagelbės, J. 
T. Org-ja jam tikrai nieko 
nepagelbės. Niekas nėra to- 
kis kvailas, kad manytų, jog 
Rusija pati reikalaus siųsti 
kariuomenę prieš save. O 
be Rusijos balso, J. T. O-ja 
nieko rimta negali nutarti.

Kada J. T. Org-ja gimė 
San Francisco gražiame 
mieste, visi pažangus žmo 
nės sakė, kad tai yra di
džiausia apgaulė, veidmai
nių padaras ir pasaulio 
žmonių akių muilinimas. Su
važiavo keliosdešimtys tau
tų atstovų, iškilmingai ple
pėjo, prirašė puikių žodžių 
storą tomą ir įrašė nelemtą 
“veto teisę.” Tuo pačiu iš 
viso to gražaus sumanymo 
nieko rimta neliko. Liko nei 
šis, nei tas, koks tai nelai 
mingas karo išdėlis, kuri ga
lima garsinti, bet kurs jo
kios reikšmės neturės taikos 
išlaikymui.

Jei J. T. Org-ja butų vei

Kas Savaite
Taip Kalba Gešeftmacheris Neteko 1,400,000 Žmonių

Buvęs Anglijos premje-j Rygoje eina nacių kad
ras Winston Churchill šio- ninku byla. Jie yra kaltina
ntis dienomis vėl sakė pra- mi dėl nužudymo 1,400,000 
kalbą. New Yorke suruoš-' lietuvių, latvių ir estų. 
tam pokilyje jis pasakė: I Aišku, Hitlerio bernai

“Sovietų Rusija neturi , buvo žiaurus, jie žudė oku- 
prasmės skųstis dėl to, kad puotų kraštų žmones. Bet 
ji negavus tinkamo atlygi- ^r galima tikėt bolševikais? 
nimo už savo pastangas šia-', Jie irgi riezninkai. Galimas 
me kare. Du galingiausi Ru- daiktas, kad dalį savo kal- 
sijos priešai — vokiečiai ir tės jie suverčia naciams, 
japonai — buvo paklupd.vtiJ Tokioms mažoms valsty- 
Japonija buvo nugalėta ko- bėms, kaip Lietuva, Latvi- 
ne vienos Amerikos gink- > ir Estija, netekti 1,400,- 
lais. Veik be smūgio Rusi- 000 žmonių, pasibaisėtinas 
ja atgavo nuo Japonijos vi- nuostolis!
sa tai, ką buvo ji praradus1 Ir dar nėra galo! Pabal- 
pirm 40 metu. Vakaruose’' čio valstybėse juk siaučia
Pabalčio valstybės ir dide
lė dalis Suomijos buvo in-

raudonasis teroras. Ten per
pildyti kalėjimai, tukstan-

korporuotos Rusijon. Del j čiai yra tremiami į tolimą 
Curzono linijos šiandien šiaurę, į pragaištį, 
niekas nekelia ginčų.”

Churchill nedrįso pasaky
ti tik vieno dalyko, būtent: 
Pabalčio valstybės, Suomi-

Maršuos Washingtonan
Komunistų spauda šau

kia, kad Washingtone įvyks 
“demokratinė konferenci

ja ir Lenkija buvo aukos ja.” Visi ir visos privalą da 
“trijų didžiųjų” gešeftma 
cheriavimo!

lvvauti.
Tai bus bendrakeleivių 

konferencija — pasak “Vil- 
™ vii v t , Snies,” kelių šimtų “visuo-
Churchill yra gabus kai- meninkų ir organizuoto dar- 

bėtojas. Einant karui jis vie- bo vady” konferencija.

Žodžiai ir Darbai

nu tarpu pasakė maždaug 
taip:

Eina karas už tautų lais
vę ii- savo žmonėms neturiu 

kusi prieš šį karą, ji nebūtų ko žadėti, išskiriant kraujo,
galėjusi nė vieno karo iš
vengti. Ji nebūtų sulaikiusi 
japonų užpuolimo ant Man- 
džurijos 1931 metais. Ji ne
būtų sulaikiusi Italijos už
puolimo ant Abisinijos, vo
kiečių užpuolimo ant Če- 
choslovakijos, Austrijos ir 
Lenkijos, Ji ir dabar nesu
laikys Rusijos agresijos 
prieš Iraną.

Rusus gali sulaikyti ne 
trys raidės “UNO,” bet A- 
merikos ir Anglijos pasiry
žimas neleisti rusams orie- ko nasrus — tada ir anglų 
vaitauti maža tautą. Ypač Į tauta jam davė “vilko bi- 
Amerikos žodis ir ginklas lietą.”
turi nusveriamos reikšmės. į Ji gerai padarė. Buvo ne- 
Jei Amerika norės, rusai I garbingas Chamberlaino 
kraustysis iš Irano be jokio;skėtis, negarbingas ir Chur- 
karo. O jei Amerika “atsi-Į chillo cigaras.
dės” ant UNO. rusai darys Del Laiškų į Lietuvą

prakaito ir ašarų 
jant už tą laisvę...

kovo-

Galima laukti ir pikieti- 
ninkų zyliojimo. Bus įdo
mu, ar komunistų perkrikš
tai — Pruseika, Petriką ir 
kiti — bėgs pikietuoti Bal
tuosius Rumus. Come on, 
tovariščiai!

su Iranu, ką tik jie nori. 
Toki yra teisvbė. 
teisybė, bet teisybė.

Anglų tauta praliejo, Nauja. Bendrakeleivi.? 
daug kraujo prakaito ir a-| Senatorius CiaudePep- 
sarų. Amerikos padedama, davė sensaeįng-j 

»lymą. Jisai yra toks:
aUin ri.L£un?tin®s Valstijos, An- 

---- gnja ir Kusija privalo su
naikinti tas įmones, kurios 
gamina atomu jėgą ir ato
mų ginklus. Reikia šaukti 
naują “trijų didžiųjų” kon
ferenciją pasaulio proble
moms išspręsti...

Tokias įmones kol kas 
turi tik viena Amerika. An
glija, o ypač Rusija neturi 
ko naikinti.

Iš kur tokia geraširdystė 
Stalino diktatūros režimui?

Sako, kad geraširdystė 
turi prasidėti namie. Clau- 
de Pepper gyvena tokioj 
valstijoj, kur negrų masės 
landynėse gyvena, be elekt
ros šviesos, be kanalizaci
jos ir kitko. O Claude Pep-

..... . i • i per davė sensacingą pasiu-ji tačiau apgynė savo lais-ri„^o T,___.JL. E
vę, bet...

ir taria u orai

keti, kad iškalbusis konser
vatorių vadas taip greitai 
parceliuos kitų tautų laisvę.

Ne. Tik vėliau, kada šis 
taikos balandis parodė vil-

Toki yra teisybe. Nepuiki . T.ie Amerikos lietuviai. 
__v/ *„.•__I kūne siunčia laiškus savo

Jungtinių Tautų Organizacija 
Arba UNO

San Francisco mieste per-Į sos didžiosios valstybės turi 
nai buvo įkurta Jungtinių'“veto teisę,” kaip ‘senosios 
Tautų Organizacija “taikai'Lietuvos seimuose, kur kiek 
palaikyti” ir visokiems ki-j vienas atstovas turėjo teisę 
tokiems geriems darbams sušukti: “neleidžiu!” ir nu- 
atlikti. Bet ta Organizacija tarimai eidavo niekais. Pa- 
gimė su labai dideliais tru- našiai iv rloKoi* 101našiai ir dabar, jei kuriai 

didžiąjai valstybei nutari
mas nepatinka, ji sako “aš 
priešinuos” ir jokio nutari
mo negalima padaryti.

“Veto teisė” ypatingai v- 
ra šlykšti, kada viena iš di
džiųjų valstybių pati yra 

agresorių, gali būti priimti agresorius, štai dabar ma- 
tiktai tada, jei visos penkios1 Žiūkas Iranas skundžiasi,

kūmais, su tokiais truku
mais, kokių neturėjo net 
buvusioji Tautų Sąjunga.

Pagal J. T. Org-jos čar- 
terį, svarbieji J. T. O. nuta
rimai, ypač nutarimai pa
vartoti jėgą prieš kurį nors

Keleivyje” naudinga yra didžiosios valstybes (Amle- 
... . . rika, Anglija, Francija, Ki-

Maryti visokiu, biznio »kel- nija ir Sovįetų Rusija) tam 
bimu. ir paj ieško j imu.. pritaria. Kitaip sakant, vi-

kad didelė Rusija jį užpuo
lė, kursto ten sukilimus, lau-

Dranga Talka
Gerbiamas Drauge:
Reikale tų $50, kuriuos į- 

teikiau draugui Buivydui 
laike LSS 19-tos kuopos va
karienės Brooklyne, turiu 
pasakyti, kad tai buvo ma
no auka “Keleivio” reika
lams.

Didžiai įvertinu draugo 
Michelsono ilgų metų pas
tovų nusistatymą “Keleivio” 
vedime, ir jo įtakingą pozi
ciją musų progresyviam gy
venime. Todėl ypatingai 
branginu tiek jo, tiek drau
gės Michelsonienės pervedi
mą šio taip nemenko turto 
savo idėjos draugams — so
cialistams.

Linkiu, kad “Keleivis” ir 
naujoj vadovybėj tęstų tą 
poziciją, kurią atsiekė Sta
sio Michelsono vedamas, ži
noma, prisitaikant prie nau
jų aplinkybių ir idėjų.

Su draugiškais linkėji
mais,

K. Gugi..

j I giminėms Lietuvoje, gerai 
padarys perskaitydami se
kamą pastabą:

Aukų “Keleivio” namui iš
pirkti gavome iš sekamų drau
gų: Adv. K. Gugis iš Chicagos 
—$50, E. Pūkas iš Chicagos — 
$1. Walter Chaplick iš Grove- 
land, Mass. — $1.50, J. Putcz- 
kus iš Wilmongton, Del. — $1, 
F. Stanton iš Debolt, Altą, Ca- 
nada — 50c., Mrs. E. Pildunas

“! ® Per sa™ ,nm»i negriauna!
,n vvvzvo vo zv.zv ~ oo netraukia.

Azerbeižano “Sukilėliai”
Irano vyriausybė prane

ša, kad Azerbeižano provin
cijoj rusai suorganizavo ir 
apginklavo 150,000 žmonių, 
neva sukilėlių.

Šią savaitę New Yorke 
prasidės Jungtinių Tautu 
Organizacijos posėdžiai' 
Posėdžiaus Saugumo Tary
bos nariai ir jiems teks 
svarstyti Irano skunda prieš 
Rusiją.

Galima laukti naujų stai
gmenų. Kad ir pamažu, bet 
vis labiau ryškėja rusų im- 
penalizmo tikrasis veidas. 
Teisina Vagišiavimą

Brooklyno komunistu 
Laisvė” kovo 20 d. laido

je atakuoja Ameriką ir An
gliją. Esą—

Y,ra daromi kaltinimai, 
buk Tarybų Sąjunga išve

žė mašineriją iš Mandžuri- 
jos, buk ji apvogė Chiniją.” 
Bet—

^...skandalas apie Sovietu 
plėšimus ir vagystes yra nie
kas kitas, kaip bėgančio va
gies šauksmas: ‘Laikykite 
vagf!”

Išeina taip: Mandžuriją 
plėšia ne bolševikai, bet An
glija ir Amerika; kinus ap
vagia ne bolševikai, bet A- 
merika_ ir Anglija...

Tipiškas, bet senai nudė
vėtas Maskvos pakalikų me- 

----------------- St. Strazdai.

kaip mes iš pirmojo bolše
vikmečio savo kailiu esame 
patyrę, dabar tiesiog neįma- 
manoma ir netgi pavojin
ga-’

Taip rašo vienas tremti
nys, dabar gyvenąs Vokieti
joj; rašo Chicagos “Drau
gui.” Jis sako, kad laiškų 

j gavėjai yra persekiojami 
čekistų, jei tuose laiškuose 
jie randa ko nors įtartino.

Bukit atsargus su laiš
kais į Lietuvą, žinokite,, 
kad juos cenzūruoja raudo
nieji barbarai ir vienas ne
atsargus žodis gali pražudy
ti jūsų tėvą, brolį ar seserį! 
Mikolajczyk jau fašistas!

Buvęs lenkų tremtinės vy
riausybės premjeras Miko
lajczyk jau gavo bolševikiš
ką “zaplotą” už nuolanka- 
vimą Maskvai. Rusų laivy
no oficiozas “Raudonasis 
Laivynas” jį apšaukė fašis
tu!

Mikolajczyk dabar gyve
na Lenkijoje. Rusų laikraš
tis, kalbėdamas apie Miko- 
lajczyko partijos veiklą, sa
ko:

“Lenkijos fašistai, prisi
dengę Anglijos reakcionie
rių protekcija, skleidžia So
vietų Sąjungą šmeižiančius 
tvirtinimus.”

Na, matote: Mikolajczyk 
jau fašistas! Mauras savoiš Huntington Sta., L. I.—$1. 

žo sutartis ir galas žino dar Visiems aukavusiems drau-, darbą atliko, mauras gali 
ką__daro. Iranas skundžiasi, gams tariame širdingą ačiū. - ' eiti...
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Iš Zorlando Dirbtuvės čiukas. Iš New Yorko — M. 
Darbininkų Mitingo ir A. Swinglai. Cliffsidie- 

--------  čiai buvo šie: Ch. Bukavec-
Kovo 15 d. ALP Kliubo kas, J. Tumavičius, B. Kau

name buvo Zorlando dirb- džiunas, Joe Stephan ir d. 
tuvės darbininkų susirinki- Stephen. Buvo ir daugiau, 
mas. Labai daug darbinin- kelios draugės, kurių paval
kų dalyvavo šiame susirin- džių nesužinojau. Atleiskit... 
kime. Zorlanda kontrakto- jau įsip’jsėjus poki’iui, d. 
rius yra vietoje buvusio P. Steponavičienė pakvietė 
Juškevičiaus, kuris buvo draugus pakalbėti. Kalbėjo: 
partneriuose Jasiaus u Pa- p Kriaučiukas, J. Buivydas, 
tapo. Zorlanda nėra naujas QiaVeskas, Buivydienė, B. 
kontraktonus, jis buvo siu- Spudienė, Gataveckas, .John 
vėjų biznyje 10 ar lo metų Stephan ir Joe Stephen. Vi- 
atgal. _ si reiškė nuomonę, kad mes

Darbininkai įsklause nau- ga]įme gyviau judėti ir būti 
jus preislisčius, kuriuos de- stipresni. Dabar prieš pa-
legatas J. Buivydas per 
skaitė. Paklausimų nedaug 
buvo, atrodo, kad pas Zor- 
landą darbininkai iš anks
to jau tuos preislisčius ge
rai išsiaiškino.

Dirbtuvės darbininkų pir
mininkas F. Rainhartas iš
davė nuosakų raportą, kaip 
jam reikėję susidurti su bv«-

zangiuosius lietuvius stovi 
didelis darbas dėl pagelbė
jimo Lietuvai atgauti laisvę. 
Komunizmas, i kurį kadai
se kai kurie žmonės dėjo 
tiek vilčių, šiandien išsigi
mė Į šlykščiausį imperializ
mą ir negirdėtą darbo žmo
nių vergiją. Turime padėti 
Lietuvos žmonėms pasiliuo- 

vusiu darbdaviu P. Juške- suoti iš tos totalitarinės im- 
vičium. Bet ant kiek Juške-' perializmo vergijos. Padėti 
vičius šiaušdavosi prieš dar-į galėsime, jei busime geriau 
bininkų reikalavimus, ant organizuoti ir turėsime aiš

POLITIKIERIAI ŽVEJOJA BALSUS Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šalpos 
Fondo Skyriai

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos
{vairios Žinios-Žinelės LAIŠKAS REDAKCIJAI

Bendrasis Amerikos Lie-, Kovo 18 d Ona višniaus- Mano Pa»iaijkinimaa
tuvių šalpos Fondas, 19 W kienž 30 metų amžiaus,l --------
44th St., New lork 18, N. prje^ aštuonius metus atvy- J. Rauktys paskelbė 
i.. Kuris rūpinasi nuo karo kusj - Lietuvos, žuvo tra- “Dirvoje” ir A. Lietuvyje” 
nukentėjusių lietuvių šelpi- gjngai. jj iššoko iš dešimto visą eilę prasimanymu apie 
mu visuose kraštuose, tun aukšt0 “Slater Building” mane. Aš jam neatsakinė- 

| savo sandelį 101 Gi*and ^t., pastato. Užsimušė vietoje, siu, nes jisai turės paaiškin- 
Lrooklyn 11, N. Y. rondo paiik0 vyrą Mykolą Viš- ti savo melagystes teisėjui.
veikla apima ne tik Jungti- niaUską ir 5 metų amžiaus ,7. .............
nių Amer. Vaisi. teritoriją, | dukreIę. Velionė tik nese- , Visuomenes žiniai prane- 
bet tai]) pat Kanadą. Iki naj parvvkusi iš ligo-i>u,’ kad as jokio biznio nesu 

nines, buvusi labai nervin
ga-

—o—

1946 m. kovo 1 d. Fondas 
turėjo 117 skyrių, kurie val
stybėmis pasidalina sekan
čiai: California— 2 skyriai, 
Connecticut — 11, Illinois 

-18, Indiana — 3, Iowa—
Vietos veikėjas ir “Kelei

vio” skaitytojas Jonas En-
-io, inuiana - o ! dzelis pasiuntė į Danįįa sa_
i’ Afal.ne k ®Ia y , vo sesers sunui Petrui Jur-
1, Massachusetts , - i-, gUčiui reikalingus
chigan — 1, Missouri — 1, vit’

Šitas politikierius “beibių” nebučiuoja, kad gauti V- 
moterų balsus. Jisai žada moterims nyloninių kojinių. s 
jeigu jos išrinks jį gubernatorium. Tai yra Albert Pay-

Nebraska — 1, New Hamp-’
1, New Jersey — *’

affida- 
del atvykimo į šią ša-

13, New York — 20, Ohio
- ... , ,. , , - . ^i . . - _ 4 Pennsvlvania — 16, Worcesterio lietuvių ant-ne Clevelando republikonų kandidatas į Ohio guber- Rh ’d j , J _ j w vir. ro kar0 veteranu oreaniza- 
natonus. kulbei amas is balkono j moterų minią, jis __ wjsccnsin _ 3J cija smarkiai aliga. Ji jau
jau dabar numeta joms keletą porų panciakj. | , turi virš poros šimtų narių.
n ji- ** k. • D i • Turint mintyje darbo <Ji-įTa organizaciia, sutrumpin-RedakCIlfiS Atsakymai. Skaitytojų Balsai ldumą i,. j0 būtinumą, nau- tai analų kalboje vadina;

. --------- jų skyrių steigimas ir vei-j ma L. W. V. O. <ravo Lietu-
,, . . Petrui Tamaskiui Oak- _Hell°’ “Keleivis” baikis su kiančių padidinimas ir su- vių Piliečių Kliu be sau ne

tiek jis visuomet pralaimė- kų supratimą, kas tai yra , , M _ T drjm<w kp- Tėvu! 'stiprinimas yra šiais metais mokamą patalpą.
j____ 'tas m«iškac tntnlitari'zmae ' ’ _ ." 1 tliaugo Kc eonui innnia msZ-ion Vvza o5 i j* * r»n 1 __ -O—davo. Galų gale, sako čėr- tas rusiskas totalitarizmas. i:am’ klausimus atsakome1 Aš senai Jumls n^ėiau. bo aš būtinai reikalingas. Daugiau 
monas, Dardavė ir savo biz- ■ Prieš bolševizmo propagan- paed|uj. I esu ligonis ir neturtingas, tai BALF skyrių galėtų būti II-
nį Zorlandai. Kas liečia dą ir apgaulę turim pastatyt 1 . • mokesčiai ne*alėjau ->us9 Pr^-Vti mane linois valstijoj, Connecticut,
Zorlanda, aš jį, sako, pa-'aiškią demokratinio sočia- -iek\įk pumažinti hpt tpn_. lankyti. Mat, negalė.au pasiųsti Marylande ir Pennsyvani------ .v i;™™ jo,.kn siek tiek sumažinti, bet ten-izjstu iš seniau. Kol kas at- lizmo idėją, .ame daibe , abeioti ar naiamu morodo kad iis rimtesni® už mums padeda musų laikras- , . J 1 ’ 3, PA13 moroao, Kaa jis rimtesnis uz kll£ tnrin,o kestis nuo uždarbių bus pa
buvusi Juškevičių. Jei kas tis Keleivis, kuri turime na.-k.-nta, ka:n buvo yjidėta
reikia, pasakau ir Zorlanda paskleisti kiek galima dau- Prezidentas šaukia
rimtai skaitosi. Tas duoda giau, kad jis pasiektų visus 8311
manyti, kad bus galima su- lietuvius darbininkus visose žmones taupyti maistą. Prc- 
gyventi ir ramiu budu rišti Amerikos kolonijose. zidentas teisingai daro. Eu-
klausimus tarp darbdavio iri tuį; žmonės daba
darbininkų. Raportas pnim- bejojo.” Jie mano, kad Rū
tas vienbalsiai. ‘sijos armija tiek yra stipra.

Pažymėtina, kad Zenan- kad jj vjską nušluos ant sa- .. ... , , .
do darbininkai atmetė J. vo kelio. Kada nors ta armi- cia geloeti badaujančius
Freedmano firmos darba. ja «ako. ateis ir į Ameriką Kad Amerikoje “vai-
Unijos Joint Boardas ir J. ’įr čia. atneš savo “komuniz- ^ams jau nebėra tinkamo
Freedmonas norėjo, kad mą.’’ Tai kam. girdi, prieš maisto” yra netiesa. Čia kai 
Zorlandos darbininkai pa- Včją. pusti ir dar&apie kokią kurių dalykų trūksta, bet 
siutų jam “topeoačių.” bet Įen iajSVę galvoti? Laukim kalbėti, kad Amerika ba

dauja ar “skursta,” yra, 
švelniai pasakius, perdėji
mas. Tik tie žmonės, kurie 
visiškai nenusimano, kas 
reiškia badas, gali sakyti, 
kad Amerika kenčia “dide
lius trukumus.”

4) Didieji Amerikos strei 
kai buvo ne bolševikų su
kurstyti, bet jie kilo todėl, 
kad stambiosios kompani
jos nenorėjo pakelti darbi
ninkams uždarbius, kad jie 
atitiktų pragyvenimo pa
brangimą.

5) Churchill nekvietė į 
karą prieš Rusiją. Churchill 
siūlė Amerikai ir Anglijai 
stovėti išvien ir neprileisti 
pasauli prie karo, kol dar 
yra laikas.

sua- roP°j'e *r Alioję milionai 
1 žmonių badauja, o Amerika 

gali jiems pagelbėt. Papras
čiausias žmoniškumas ver-

darbininkai savo susirinki- randonosics armijos ir busi 
. nasisakė vienbalsiai me išganyti! Taip galvoja

prieš Freedmono darba. Tai nesveikos fantazijos silpna- 
pirmas toks griežtas darbi- dušiai? kurie nepatyrė ant 
ninku _ nusiteikimas prieš savo kajjj0 rusiško bolševiz- 
drabužių fabrikantą. Gal mo malonumų ir turi apie jį 
būt ir neblogai. _ kad tokį miglotą, iš propagandos pa- 
griežtumą parodė tom f ir- sisemtą supratimą. Mes gi 
mom, kurios to vertos. j žinome, kad ir Rusijos žmo- 

'F. Rainhart išrinktas su nės laukia laisvės, o rusiš- 
komisija vienbalsiai ant šių kas galingas durtuvas ir te
metu vėl būt čėnnonu. Nau- roras atsirems į laisvojo pa
jų komisijos nariu darink-' šaulio galybę ir subiręs, 
toc P 'Vilimo knin snhirpin Hitlerio. Miltas F. Milas. Darbdaviai iš
kėlė pokilį savo darbinin-

kaip subirėjo Hitlerio, Mu
solinio, Hirohito ir panašių

kams, kai mitingas pasibai- galiūnų galybė
ge. Prieš pažangius žmones 

dabar darbo daug. Reikia 
padėti vargstantiems lietu
viams, išblaškytiems po vi
są pasaulį. Reikia dirbti ir 
dėl Lietuvos išsivadavimo iš 

Kovo 16 d. oas J. Stepo- rusų žiaurios okupacijos.
Reikia suburti pažangiuo-

Siulinis.

Brooklyniečiai pas 
Cliffsidiečius

navičių Cliffsidėi buvo pa- 
žmonys. Pažmonio tikslas, 
tai pasitarti ir pasikalbėti, 
kaip Cliffsidėi ir už jos sie
nų N. J. sustiprinti lietuvių 
socialistų judėjimą. Iš Broo- 
klyno atvyko: B. Spudienė, 
M. Glaveskienė, J. Glaves- 
kas, A. Buivydienė, J. Bui
vydas, M. Steponavičienė ir 
Jonas Steponavičius. Iš Sta- 
ten Island atvyko P. Kriau-

sius žmones i musų organi
zacijas ir reikia visiems bū
ti veikliems. Turime dau
giau dirbti “Keleivio” pla
tinimui. Apie tai pasitarėm 
su cliffsidiečiais draugais, 
pasiaiškinome. Draugai J. 
Stephen mus maloniai pa
vaišino. Pašnekesys užtru
ko ilgokai ir atsiskvrėme su 
vaišingais cliffsidiečiais jau 
gana vėlokai.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET

WORCESTER, MASS.

Kovo 15 d. Dr. Vaikšno- 
ra ir io žmona grįžo iš Flo
ridos, kur buvo išvykę pasil
sėti. Grįžo patenkinti ir su
stiprėję.

—o—

pasportą dėl kelionės, kad ma- joj, jr bent vienas skyrius 
ne lankytumėt. As au keturio- turėtų būti įsteigtas District 
lika metų kaip sergu, turiu nu- of' Columbia.
garkaulį sulaužytą ir esu pa- ______________

Ačiū geriems draugams ku- 10 
rie mane negtauniršta. Vienas vic-n/j. r/MoiLi-Į... 
geraširdis “Keleivio” skaitvto- ” ,,
jas mane atlankė ir paliko man . Stovyklose susitelkę lietu- 
10 dolerių ir sako: “užsirašyk yi^i, Vokietijoje, Austnjo- 
‘Keleivį’.” Ačiū jam širdingai J®’ Danijoje, Francijoje ll 
už tokią dovaną, dabar turėsiu kitur, pirmiausia pasirūpino 
Maikį su Tėvu, jie galės mane steigti mokyklas savo^ vai-
knVvfi ian ia kuciams ir vaikų darželius , , .lankyti per metus. As jau la- • y • npipn<rvaJ 1-mo skvnaus surengta V2-
bai buvau pasiilgęs “Keleivio, mažiesiems.lai nelen as Lietuvos neoriklau-

dabar kviečiu lankykite ma- darbas, ypač kai tos valsty-!^2. PJ?o __

Vietos veikėjas ir “Kelei
vio” skaitytojas Vincas Ašh- 
menskas vis dar serga. Li
ga jį kamuoia iau nuo Nau
jų metu. Linkime Vincui 
pasveikti ir vėl stoti į lie
tuvišką darbą.

—o
Lietuvai Remti Draugijos

ubankrutinęs; manęs iš 
niekur iš darbo nėra praša
linę, jei iš kur išsiskyriau, 
tai pats savo noru, gražiu 
budu. Su sekančiais viet' s 
biznieriais darbavausi kar
tu: su Jonu Dvarecku. Ign. 
Pigoga, St. Blaško, “Endi- 
cot Market” ir “Kien Mar- 
ket.” Per 30 metų gyvenda
mas Worcesteryje nesu bu
vęs areštuotas už nieką. 
Mano rekordai yra švai-ųs.

P-nas J. Rauktys, norėda
mas sukiršinti Kriaučialį su 
Krasinsku. padarė iš Kriau- 
čialio didelį Krasinsko kan
kinį. Mes su Kraurialiu 
biznį pirkom legaliai ir par 
davėm legaliai su advoka
tais A. Milerių ir H. Miles- 
ki 17 metu atgal. Gavom 
už bizni $3,000. Misionie
rius J. Rauktys tikisi įnešti 
į progresyvį judėiimą ne
santaiką. »o todėl ir piešia 
Kriaučialio-Krasinsko biznį 
vienašališkai.

Tokios pat vertės teturi 
ir kiti J. Raukčio prasima
nymai ir Įtarinėjimai.

J. Krasinsk&s.

WATERBURY, CONN.

Mato ir Senkaus Vardai 
Vartojami be Jų Žinios

ne.
Su godone.

John Witkus.
Madison. Florida.

bės, kuriose juos karo aud
ra paliko, pačios labai iš lė
to kyla iš pelenų ir griuvė
sių.

semybės paskelbimo 28 me
tų sukaktuvėms paminėti 
davė virš 200 dolerių pel
no. Pelnas eis Lietuvos rei
kalams. Antanas_______ Kaip pavyzdį, kaip šian- . _

MAIKIO Tėvui PO PENKINĘ skursta lietuvių jauni-' proga aUr:aV0
___  1 mas Europoje, čia paduosi- uuierių.

me BALF pirmininko kun. 
dr. Končiaus pareiškimą a- 
pie tremtinių mokyklas:

“Pradinės mokyklos

Prisiuntė šie draugai: J. Zur- 
kus iš Branford. Conn.. K. Ki- 
zala iš Nashua. N. H.. F Mal- 
ca iš Shirley, Ma$s., Karvelis iš 
Brooklyno, J. Norušis iš Eliza- 
beth, N. J.. O. Savickį iš Paw 
Paw. Mich., J. Umaras iš De
troito, Mrs. E. Pildunas iš Hun
tington Sta., L. 1., Naudžiūnas 
iš Haverhill. Mass.

NORIU LIETUVIŠKŲ REKORDŲ

Man reikia kelių lietuviškų rekor
dų, įdainuotų A. šaakevičiaus ir Ur
bos, būtent No. 16185F ir 1613 (F. 
Ir kelių kitų jrer-i. Kas iš lietuvių 
biznierių da turi tokių rekordų už
silikusių, malonėkit pranešt man si-

Remkit biznierius, kurie tokiu adresu:
U IV • I • • » JOS E™EN’ vskelbiasi Keleivyje.” i 723 Prospect Avė., Buffalo 13, N. Y.

Streikai musų mieste jau 
eina prie galo. Dar tebesi- 

j streikas trijose stam-
gimnazijos veikia Kadangi bicse djrbtUvėse. Streikia 
patalpų neturi, tai klases is-( buvo na]ietę daug Worces- 
fc laikytos po privačius na- tefio lietuviu.
mus. Paišelių neturi, nei __
plunksnakočių; mačiau, kad
10 vaikučių turi tik vieną Kovo 31 d. nemažas bu- 
paišelį; kai vienas greit už- rys tvorcesteriečiu keta vvk- 
rašo, tuoj paduoda kitam ir ti į Lowell< į L. R. Draug'- 
.t.” į jos rengiamas prakalbas

Turime vilties, kad šis Vyksta moterų kliubo c^o- 
lietuvių moksleivių pagel-; risčių grupė, vadovybėje M 
bos šauksmas ras pritarimo Meškienės-Jablorskaitės

Musų waterburiečių SLA 
11 kuopos nariai įdomau:a, 
kas laimės SLA centro val
dybos rinkimus — senon 
valdyba, ar nauiieii kandi-

Jasiunasi datai. Greičiausiai laimės 
visi senieii nariai. Viena ir 
kita pusė siuntinėja , kuo
poms agitacinius lapelius ir 
agituoja balsuoti už savo 
šalininkus.

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

AR JŪSŲ PLAUKAI ŽYLA?
Ar jie dryžuoti, nublukę, nususę, 

nejryvi? Jei taip, tai tuojau šitas 
žymes pašalink, vartodamas musų 
naujų, sanitarinį sraivintojų, kuris 
duos žvilgančia jaunystę, plaukai 
liks natūralus ir gražus. Musų gai
vintojas yra nepavaduojamas Juo
diems, Vidutiniai Šviesiems, Tam
siems ir Geltoniems plaukams. Pri- 
siųsk $1.00 ŠIANDIEN, o gausi ši
to saugaus, greitai veikiančio vaisto. 

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

DIDYSIS SAPNININKAS 
SU SALEMONO galva

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

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

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

plačioje
visuomenėje. Suaukotus mo- kiti. 
kykloms ir mokiniams daik-' —o—
tus. prašome neatidėliojant| Worcesterio misionieriai !
mint'ant dėžės ar yšuHo: i t=!rvaž‘a'? * Bostono skun-
•Schon, Supplies/’ | s'a ka

Lmtrnnų tremtinių vaiku , wj yDorchPesterio
C1? lnhai dėkinoVl k‘*u6° vakarienės tikietus.
nas bu. Jie suprato, kad ta vakarie-

Del tos agitacijos nebūtų 
kas daug sakyti, nes visi tu
ri teisę agituoti už sau pa
tinkamus kandidatus. Ne
galima tačiau pritarti, kuo
met tokiai agitaciiai varto 
iami klaidinantieji b” ’a* 
Pavyzdžiui, vienuose laoe 
lirose vra skelbiam^' ^ater- 
buriečiai T. Mato ir S. 
kaus vardai. Kiek teko is 
patirti, nei vienas iu n'r“ 
davęs sutikimo, kad ūi 
dai butu tokiems tP'sP~° 
naudoiami. Tie nob '
gi nei ats^'la’’^’' T 
skelbiami visai Uo 
Tas tai nol’V--

SLA 11 Ki o-vv *T

PHILADELPHLIO" 
LIETUVIŲ ŽINIAI

nė rengiama Smetonai pa- Kovo 31 d., 2 valandą po

636 Broad wav,
ii KELEIVIS"

So. Boston 27, Ma»».

gerbti. Bet kai nuvvko į va-! . . . ,
DVEJŲ MILIONŲ UNO karienę, tai apie Smetonos^ pjeh,’ Jvy e ®'Clt?

ARMIJA pagerbimą niekas ir neuž- sirinkimas Litbuanian Mu-
--------  siminė, o vakarienės vedė- #ic Hali patalpose, 2715 E

Amerikos karo ekspertai jas neleido Clevelando pra- .... .
sako, Jungtinių Tautų Or- našams net Grigaičio išplūs- Allegheny Avė. 
ganizacija turi turėti dveių ti. Vakarienė, sako, buvusi t . . „ . . ...
milionų armiją. Ta armiia nebloga, tik Smetonos neuž- “Keleivio” skaitytojai ir
susidėtų iš penkių didžiųjų tekę... ' kiti musų draugai susirinks
valstybių kariuomenių ir bu- —o— į .... ,
tų laikoma ten, kur tie “pen-' ... . tcna* P*»ltaTtl aP,e »udary-

! ki didieji” jai paskirs būti. Vietos laikrašty tris savai- idėjinės-kulturinės orga- 
Amerika ir Anglija skirtu tęs dirbo vienas inžinierius. ...
UNO tarnybai daugiau ka- Laikraštis nebuvo skirtui- mzacijos. Kalbės draugai 
ro laivų ir orlaivių, o Rusi- gas, negu buvo pirmiau. Glaveskas ir Kriaučiukas ii 
ja ir Kinija duotų daugiau Dabar inžinierius jau pasi- Brookl Ateikitc risi ir 
kareivių. Ką duos Francija trauke.
_ nežinia. Į Koresp. atsiveskite savo kaimynu*.
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Maikio su Tėvu

—Koman, Maike. pasi- buvo dieyobaimingesni. Ma- 
kalbėsiva apie šio svieto bė- no laikais Lietuvoje niekas 
das. į negirdėjo, kad žmonės su-

Karo Audroje
ŠIURPUS VIENOS PABĖGĖLIU ŠEIMYNOS 
PERGYVENIMAI BĖGANT Iš LIETUVOS

(Tęsinys)
Visas musų rupesnis ir 

svajonė būdavo, kad gavus 
iš kur nors šį tą suvalgyti.
Be to, nemaža baimė buvo 
nuo lėktuvų pavojaus. Vie
na sykį mums gyvenant vėl 
st’priai buvo bombarduotas 
miestas. Buvo sugriauta 
daugybė namų likusių nuo 
ankstyvesnių bombardavi
mų. Taipgi buvo sugriautu apšaudyti iš artilerijos, 
ir ta mokykla, kurioj mes 
buvom atvažiavus apsigyve
nę. Joie dar gvveno daug

rat Mes pakelėj pametėm 
visus daiktus, nes nebega- 
Įėjom jų panešti ir atėjom 
į Wamemunde miestą. Pri-įme

jas kareivines ir apgyven
dino kartu su vokiečiais pa
bėgėliais. Tą patį vakarą 
jau gavome duonos ir karei-Į 
viškos sriubos. Ten nekurį 
laiką gyvenome. Maisto 
duodavo mažai, jo neužte
ko ir kentėm nemažą alki. 
Vėliau buvome perkelti į 
kitas kareivines. Viso buvo-! 

apie 800 pabėgėlių.
ėję laivų prieplauką matė-: Dauguma buvo vokiečiai._ 1 _ _ J • i • — 1 „• T • i • . ime^ kad į kariuomenės lai 
vus lipa žmonės. Mes su ki
tais irgi šiaip taip įsigrūdo* • 1 • v 1 » • •

Lietuvių tebuvom 18 asme
nų. Buvo ir kitų tautybių 
po keletą asmenų. Aplink

me į vieną karišką laivą ir1 musų stovyklos rajoną buvo
kai laivas 
kranto, jau

atsitolino nuo 
uostą pradėjo

aptverta aukšta mūrinė tvo
ra ir prie vartų stovėjo sar 
gvfca. Laisvai niekur nega-

Laivas plaukė į atvirą ju
rą ir naktį nakvojom juroj. 
Kitą dieną laivas atplaukė 

ji Kylio uosta, kur vėl pra- 
I leidome sekančią nakti.
: Su musų laivu plaukė vėl 
daugybė kitu laivų. Matėsi 
nemažai nuskandintu laivu. Į

, , . . . . kurių tik stiebai kvšojo iši
tebuvome penki lietuviai, vandens, 0 vieną laiva ma- 

kiti buvo latviai ir estai. degard Visa kelionės!

pabėgėlių, bet iš jų ne vie-i 
nas nenukentėjo, nes per 
bomba rdavima buvo skie
pe tik sudegė visas jų atsi
vežtas turtas.

Tcie šaltkalviu mokyklo
je

ir
Leipcige gyvenant turėiome

ma. t. y., mano motina ir 
sesuo gyvena Ribnico mies
te ir be te, sužinojom, kad 
sesers vienas vaikas kelyie 
vra miręs. Mudu su švoge- 
riu gavę atostogų ir apsiru- 
nine visokiais leidimais ir 
dokumentais, po dviejų mė
nesiu Leipcige gyvenimo,

__Taip tėve bėdos ^pau- laužytu kur šliubą. O dabar ^45 m‘ balandžio d. iš-
laip, leve, ueuo» spau_ . keliavome prie savo seimos.

"Švelnus Nusistebėjimas’’

Sovietų Rusija pažadėjo geriausias draugas yra Ru- 
parduoti Francijai 600,000 sija, o ne Amerika. Kad į- 
tonų kviečių, kad franeuzai rodžius tą draugystę Rusija 
galėtų sulaukti naujo der- sutiko parduoti franeuzams 
liaus nebadavę. Į kviečių, tuo tikėdama su-

Šitas Rusijos geraširdis-’stiprinti Francijos komunis- 
kumas VVashingtcne sukėlė tus ir išplėsti ten savo Įtaką, 
“švelnų nusistebėjimą.” Ir Kur rusai jau įkėlė koją,
štai dėl kokių priežasčių a- 
merikonai stebisi:

Rusija skundėsi UNRRA, 
kad Rusija neturi 
mai duonos. Dvi

ten jie nemato reikalo rū
pintis žmonių maitinimu. 
Bet kur jie dar tikisi politi- 

užtenka- n,iai sustipiėti. ten jie pato- 
Sovietu. Rer3 511'U-

Kvua. Klovai iucaui liepei- Respublikos, Ukraina ir Ne pirmą kartą rusai isei- 
įpirrr; ičpitj i,* inutėmė^ lvp- Bielorusiia. prašė pašalpos na su savo duona į užsienį 

talkiai/GemTA 31 iš UNRRA ir gauna tos na-j visai neatsižvelgdami į sa- 
šalpcs. Jei Rusija gali eks- vo salies gyventoju reikalus, 
portuoti duona, tai kam 1932 metais Rusijoj buvo 
Ukraina ir Gudiia prašo pa- didelis badas. Milionai žmo- 
gelbos iš UNRRA? Jei A- nių mirė tada badu. Bet Eu- 
merika prašytų iš UNRRA ropos rinkos tais metais bu
riuoti duones Alaskai ir Ka- vo užverstos Rusijos duona, 
lifornijai, o pati gabentų sviestu ir kitais maisto pro- 
duoną svetur, tai ar Rusija dūktais. Tada rusai savo 
nesistebėtų? ; eksportu statė “piatilietką.”

Rusija pažadėjo parduo- Dabar jie duonos eksportu 
ti duonos Francijai. Bet Ru- kala sau politinį kapitala, 
sija nič nieko nepagelbsti nors Rusijos žmonės ir vi- 
tems šalims, kurios yra Ru- sos rusu pavergtos tautos 
sijos “globoje.” Imkite Ju- kenčia didžiausią skurdą, 
gcslaviją. Ta šalis badauja.'
ji gavo iš UNRRA 500.000 
tonu kviečiu duonai ir tą ,
duoną jau suvalgė. Ji dabar, ^a^a,.^.P ’ 
prašo daugiau. Jugoslavija w<"
yra rusų okupuota šalis, ten 
valdo rusu pastatytas dikta
torius “Tito”-Broz. Rusai

okie kaliniai. Gegužės 31 
d. mus lietuvius, latvius, es
tus, rusus, franeuzus ir len
kus atskyrė nuo vokiečiu ir 
apgyvendino pačiame Tcn- 
dero mieste vienuose na
muose — išviso apie 40 as
menų.

(Bus daugiau)

„ , . laiką musu laiva ir kitus i
su svogenu nemažą laimę..jaivus užpuldinėjo lėktuvai.' 
sužinojome, kad musu sei

Keistos Lenktynės

ir katalikai ima divor 
arba bobos pameta sa- 

ziemimus batus, nes naujų vo tikrus vyrus ir pabėga; 
neturi. Tai irgi bėda. su singeliais. Juk tai tikra

—Jes, Maike, ant vasaros s°d°mija. Maike !
butų nešlektai turėti naujus . ~Tas ,Vesa’ t?ve. 
kamašus; ale jeigu jų nėra. v*ai lau išmoko imti divor 
tai galima ir basom kojom sus. Iš vienos pusės tai yra 
pavaikščioti. Juk Dievas su- apgailėtinas reiškinys. Bet 
tvėrė žmogų be šiušiu. Visi vertus antraip, tai daug ne
šventieji taipgi bosiukai. riau Nra persiskirti, negu vi- 
Taigi aš rokuoju, kad yra amžių muštis arba gy- 
didesnių klapatų, negu šių- venti nesutikime. Taigi dėl 
šiai. Ot, man širdį kirminas t0 nereikia perdaug sielotis, 
graužia, kad žmonės iš do- Pęrsiskirdami žmonės tiktai 
ros kelio eina, kunigų ne- atitaiso tą klaidą, kurią bu- 
klauso, bedieviškus raštus vo padarę apsivesdami. 
skaito, vienu žodžiu, ištvir-į ;—Jeigu Dievo nebijočiau, 
kimas ant svieto, daugiau tai už tokia šnektą dalibuk. 
nieko. : Maike. gautum per marmu-

—Tu, tėve, perdaug ru- z3-
piniesi apie žmonių ištvir-. Lede1. 
kimą. Aš jau nesvki esu tė- Kaip gi tu gali sakyt, 
vui Įrodęs, kad seniau pa- kad apsiženydami žmonės 
saulis buvo daug blogesnis.! Pa(^aro misteiką! Jeigu ku- 
negu šiandien. Buvo baisus’niąas suriša porai rankas ir 
žmonių išnaudojimas ir iš- pabagaslovija meilėj gyven

džia visus. Štai, ateina jau net 
vasara, o tėvas valkioji dar sus 

i vo

ame prie savo
J ieškom Šeimynų

Kelionė buvo labai

kurie apšaudydavo iš kulko 
svaidžių ir anmėtvdavo 
bombomis. Begalinė baimė 
buvo. kad nesudaužytų mu
sų laivo.

Kita dieną musu laivas į- 
plaukė i Ekenfordo uostą, 
ten vėl buvo užpuolę lėktu
vai musų laivą, bet nieko 
nepadarė. Vakare nakvot; 
išplaukė į atvirą iurą, kur 
vėl buvo skelbiami oro pa
vojai. Galų gale 1945 m. ge-; 
gūžės 4 d. musų laivas at
plaukė į paskutini uosta 
Flensburga. Juroi išviso iš
buvome keturias dienas. 
Flensburge nuėjome i pabė
gėliams skirtus baraku-. 
Keli barako trobesiai buvo 
bombų sugriauti ir matėsi 
tik griuvėsių kirnvos.

Ar

naudoiamieji neturėjo nie
kur užtarimo. Prieš vargšą 
darbininką buvo nusistačius

ti, tai misteiko negali būt. 
—Bet jeigu šitaip surišta

ir palaiminta pora ant rvto-
ir valstvbė. ir bažnyčia. Jei-i-laus susimuša ir paskui. . ... _ T__ 1 . •gu darbininkai sustreikuo
davo. tai Doliciia juos su- 
mušdavo, teismas susodin
davo iuos kalėjiman ir ant 
galo dar kunigas iuos iš
keikdavo. kam maišta prieš 
ponus kelia. Dabar jau to 
nėra. Darbininkai nulaužė 
ronams ragus, revoliucija 
suoriovė karalių sostus ir 
žmonės iau moka savo tei
ses apginti.

—Šerap! Ką tu čia man 
apie tas revoliucijas šneki, 
lyg koks CIO agitatorius 
ant unijos mitingo.

—Ar žinai, tėve. kad re
voliucijos panaikino ir bau
džiava. Šiandien jau darb
daviai bizūnais darbininkų 
nemuša.

—Teisybė, Maike, seniau 
buvo baudžiava. Aš ją dar 
atsimenu. Ale ta baudžiava 
buvo tik ant kūno. o ne ant 
dūšios. Gauti keliatą bizū
nų, vaike, nieko neiškadi- 
ja. Žmogus tada pasidaro 
nebažnesnis ir iam tada 
lengviau patekti į dangaus 
karalystę. Užtai, Maike, 
tais laikais ir Dievas vaikš 
čiojo po žemę, visokius cu 
dus darė, o dabar jau nei 
dūko jo nematyt.

—Dievas ir tuomet po že
mę nevaikščiojo, tėve. Tai 
yra tuščia davatkų pasaka.

—Kyp kvait. Maike, ba 
aš da nepabaigiau. Tu sa
kai, kad Dievas seniau ne- 
vaikščioio, o aš sakau, kad 
šiur vaikščiojo, ba

muštynėms nėra galo, 
kas tada daryti, tėve?

—Vistiek, Maike, divor- 
so geri žmonės negali imti, 
ba tas yra švento tėvo už
drausta.

—Čia tėvas irgi klysti. 
Pats popiežius yra davęs 
ne vieną persiskyrimą tur
tingiems žmonėms, kurie ge
rai jam už tai užmokėjo. 
Tiktai skurdžiams jis drau
džia skirtis.

—O iš kur tu apie tai ži
nai, Maike?

—Apie tai buvo savo lai
ku plačiai rašoma laikraš
čiuose.

--Tai kcdel aš apie tai 
nežinau?

—Tėvas daug ko nežinai
—Okei. vaike, aš eisiu 

nas zakristijoną pasiklaust 
Jei pasirodys, kad tu me
luoji. tai lukaut, Maik!

var
ginga ir truko ištisas tris į 

Lietu- ^enas- Visi traukiniai buvo’ 
divfn-- parpildyti žmonių. Žmonės 

važiavo net ant vagonų sto
gų. Mudviem irgi prisiėjo 
nekurį kelio galą važiuoti 
stovint ant vagono buferio 
ir ant laiptelių.

Beveik visos stotys buvo 
bombų sugriautos. Ne visur .. . _A_
traukiniai galėjo tiesiogi- ^H^P38. aukl.ete 
niai eiti. ėio aplinkiniais ‘°.k! vaizdą Ir • 
keliais, nes vietomis trelžke-^°^1U0se 
liai buvo sugriauti. Be toj
pasitaikė mudviem ir tokiu 
atsitikimų, kad vokiečiai 
mudu stūmė laukan iš va
gono. nors vietos dar užten
kamai buvo. Mat. vokie
čiams negarbė su svetimša- 
h’ais viename vagone ke
liauti.

Keliaujant buvo keletą 
kartu paskelbti lėktuvų pa- 
v^ai ir buvo matyti netoli
mi bombardavimai. Be to, 
teko matyti vagonų su iš-! 
daužvtais langais, sušaudy
tomis sienomis ir su nušau- 
fais žmonėmis, pilni pribė
gę kraujo. Matyti, trauki
nys buvęs lėktuvų užpultas.

Po vargingos kelionės pa- 
'ie^ėm*1 savo šeima. Čia at
vykus irgi ne koks buvo gy
venimas. Mudviem iš pra
džių nedavė maisto korte
liu ir teko maitintis ju gau
nama maisto norma. Vėlia” 
po kiek laiko gavova ir mu
du maisto korteles. hrtt pa
gal ias maisto gaudavam 
mažai, nrivalgvti neužteko 
tik galėio našalinti bado 
ravoių. Ribnioa mes pragy
venome treieta savaičių.
Pradėio vėl artėti frontas ir 
vėl tako bėgti toliau.

PdU
čiai

LIC
buvę

tai

ŠAUTUVAS ŠAUNA 
KREIVA LINIJA

Sakė.
vantų v

bombarduoti 
pamačius 

nenorėjome 
barakuose pasilik

ti. Ten pat sutikome dar 
keletą lietuviu, iš kuriu su
žinojome. kad tuoj eis trau
kinys į Danija, ir mes visi į 

sutapo sėdom į traukinį ir 
išvažiavom Danijon.

J Daniją
Į Daniją atvykom 1945 

m. gegužės 5 d rytą ir su
stojom Tcndero mieste. At
vykom ta načia dieną, kada 
pasibaigė karas. Visur ple
vėsavo vėliavos ir skambė
jo varpai. Nuo nat išvyki
mo iš Ribnico ligi atvykimo 
Danijon visa savaite kentė-

Irane įvyks pervers
mas? Tekį klausimą stato 
sau visi. Atrodo, kad per
versmas ten gali įvykti. Ru
sai jau daug mėnesių veda 
“nervų karą” prieš Irano 
“reakcionierius ir fašitus.” 
Dabar Rusija surado Irane 
“pronacių” ir šaukia juos 

•' pašalinti. Rusijos pinigai 
sukėlė Irano kurdus, kurie 
gavo iš Rusijos ne tik pini
gų. bet ir ginklų. Visame 
Irane yra susiorganizavusi 
“demokratu partija,” kuri 
dirba pagal Maskvos nuro
dymus, kaip kitose šalvse 
dirba komunistų partijos. 
Rusų kariuomenė “daro 
manevrus” Irane žemėj. 
Pačiame Teherane, Irano 
sostinei, eina demonstraci
jos prieš valdžią.

Jei Irane įvyktų pervers
mas. susidarytų nauja val
džia “draugiška rusams.” ta 
valdžia tuoj praneštu J. T. 
Organizacijai Į New Yorką, 
kad ii atsiima savo skundą 
prieš Rusiją ir... viskas bu
tų tvarkoje. Rusai mano, 
kad per porą savaičių jie 
padarys Irane perversmą ir 
pastatys ten savo lėlių val
džią. O todėl Rusijos atsto
vas Gromvko siūlė “atidė- *
ti” Irano skundo svarsty-! 
mą iki balandžio mėnesio. 
Amerika ir Angljia sako,' 
nereikia atidėlioti, svarsty
kime ta skundą tuoj pat ir 
pažiūrėkime, kas ten vyks-1 
ta tame Irane.

, , . , . .. I Dabar eina lenktynės,me b?_rta ir baime, bvazrao-, Ru.ai skubina Irane ;arla. 
■ant is Ribnico duonos ne-.ryti perversmą, 0 New Yor-

ke valstybių atstovai skubi
na epsvarstvti Irano skun
da. Rusai dirba su savo ar
mija. savo samdytais “suki
lėliais” ir savo ginklais.

iš Kibnico duonos 
buvome gavę pirkti, o kito 
maisto neturėjom. Laive 
maisto niekas nedavė.

Tondervie iš traukinio 
mus nuvedė i dideles nau-

Rusai pardavė duoną 
franeuzams, bet negali jos 

o patys franeu
zai irgi negali tos duonos 
parsigabenti. Amerika pasi
siūlė franeuzams duoti vi
sus reikalingus laivus, kad
rusų kviečius pargabenus iš 
Juodosios juros uostų į 

I Francija. Bet amerikiečiai 
žada pasiūlyti. kad

“globoja” tą šalį, bet jai 
duonos neduoda, o tuo tar
pu rusai veža duoną į Fran- 
ei ją. I Kai U

Imkime kitą šalį — Len- 
kiią. Lenkai irgi badauja.'
Lenkiia gauna pašalpos iš 
UNRRA, o nišai ne tiktai 
nieko neduoda Lenkijai, 
bot dargi verčia lenkus mai-; 
tinti rusų armiją, kuri be jo-! 
kio reikalo okupuoja sąjun
gininko Lenkijos žeme. Va
dinasi, rusai parduoda ja
vus i Francija, natvs prašo §iuo metu BALF sandė- 
pagelbos iš UNRRA, plėšia ivje. 101 Grand St.. Brook-

i rusai prisidėtu ir prie kitų 
badaujančių tautu maitini
mo ir duotu savo dalį mais
to UNRRAi. Kažin kaip ru
sai pažiūrės i ta pasiulvma.

N. P.

PARUOŠIAMAS DIDELIS
VMvn i rvu * CII IMTIMVC JIVIl I BĮ'* X kJ

o

sąjungininkus ir visai nesi
rūpina padėti išsimaitinti 
toms šalims, kurios politiš
kai ir ekonomiškai yra pri
klausomos nuo Rusijos. Yra 
ko stebėtis. Iš visu Rusiios-dabar 
okupuotu šalių tiktai Če-į pakuojamo! 
choslovakija gavo šiek tiek 
duones iš Rusijos mainais į 
savo pramonės dirbinius.

Rusiios geraširdiškumas 
santykiuose su Francija t- 
ra politinio pobūdžio. Fran
cijos komunistai aiškina 
franeuzams, kad Francijos

New Yorkas dirba su zo 
džiais. Kas laimės tas keis
tas lenktynes? Paprastai i 
tokias lenktynes laimi tas. 
kas nesitenkina žodžiais ir, 
kas turi didesnę jėgą. Jei; 
demokratai tiktai plepės.' 
bolševikai tikrai laimės.

AbJ

lvn 11, N. Y. paruošiamas 
didelis knygų siuntinys nuo 
karo nukentėjusiems lietu
viams Euronoie. Knygos, 
kurių yra apie 15.000 sve- 

uršiuojamos ir 
i dėžes ekspor

tui. Beveik kiekviena lietu
vių tremtiniu stovykla tų 
Amerikos lietuvių suaukotų 
knygų gaus.

Be knygų ir kitų reikme
nų, lietuviams Europos val
stybėse. ypač mokyklose, 
būtinai reikia sąsiuvinių, 
paišelių, plunksnų, plunks- 

' nakočių, popieros, kreidos 
ir kitu.

Lietuvių vaikučiai Vokie
tijoj prašo žaislų, batelių, 
drabužėlių; mokykloms rei
kia vadovėlių, čia yra pui
ki proga visiems BALF sky
riams padirbėti.

Vėl Brgams
1945 m. balandžio 29 d. 

mes įsinrašėme per vieną 
kilusį iš Lietuvos gelžkelri- 
tį, į gelžkelio dirbtuvės 
traukini, kuris rengėsi iš
vykti toliau nuo fronto. Tuo 
traukiniu mes nuvažiavome 
keletą kilometrų už Rosto- 
ko miesto ir sustojom lau
kuose netoli vieno aerodro
mo. Ten traukinus išbuvo 
per naktį. Rytmetį mu ma
tėsi Rostoke sprogimai ir 
durnų debesys. Supratome, 
kad frontas artė'a. Mes ap- 

pasiėmę

Karui einant prie galo, 
anglai atėmė iš vokiečių 
keistą šautuvą, kurs turi 
kreivą vamzdį ir gali šauti 
kreiva linija. Anglai šautu
vą išbandė ir sako. su juo 
galima šauti “už kampo.”
Darant bandymus vienas 
saržentas, žiūrėdamas per 
šautuvo periskopą, pataikė leidome traukini ii
j taikinį, kurs žiūrėtojams 
buvo nematomas, nes buvo 

žmonės už namo kampo.

dar turimus daiktus, ejome 
plentu nė patys nežinodami 
kur. Netoli buvo matyt gaiš-

★

t
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“Draugiška” Korėja ; Vengrų Radio
Rusų generolas Terenti Iš Vengrijos praneša, kad 

Štykov pasakė amerikie- rusai paėmė savo žinion Bu
čiams, rusai nori, kad Korė- dapešto radio stotį. Rusams 
ja butų demokratiška, ne- nepatiko, kad ta stotis davė 
priklausoma ir... draugiška bešališkas žinias iš Ameri- 
Rusijai, kad Korėja nebūtų kos ir Anglijos. Dabar ven 
ateityje bazė puolimui prieš grų radio tarnaus išimtinai 
Sovietus. Vadinasi, Sovietai rusų propagandos tikslams, 
ir Korėjoj jieško “saugu- Vengrijoj rusai laiko labai 
mo.” daug kariuomenės, o veng

rai turi tą kariuomenę mai
tinti.

didesnės. Maisto gamyba nas amerikietis, ypatingai kuoti. Jura užšąlą ten apie 
eis didyn ir po keletos me-' farmeriai, kurie gamina tris mėnesius,
tų galima laukti, kad visa- maistą. Pinigų neturint, deiybos

Bauo šmėklą vaikšto po dėl šio ploto irgi nebuvo re-i 
Europą ir Aziją. Karas pa- alios.
sibaigė, bet karo nuterioti Bendrai paaiškėjo, kad 
kraštai dabai- kai tik sun-«Ranadon įvažiuoti galėtu

kad visa- maistą, 
me pasaulyje, neišskiriant 
nė daugiausiai atsilikusių 
šalių, badas bus visiškai nu
galėtas.

Amerikos žmonės per ka- kiaušiai atjaučia maisto tru- tik žemdirbiai su trupučiu- , . * • T7___  .... 1 . • i . . __ • •_ •_ _ ___ . x • 2 ..rą įprato valgyti geresni 
maistą, sako žemės ūkio se- 
kre torius* o todėl, ir po ka
ro žemės ūkio produktų pa
reikalavimas bus didelis ir 
Amerikos farmeriai turės 
plačią rinką savo produk
tams.

kumus. Karo suardyti ūkiai, 
nuterioti ir neapsėti laukai, 
karo mūšių palikimas, tru
kumas sėklų,
kliu, viskas

Belgijos Valdžia
Belgijos naujoji vyriausy

bė, vedama Paul-Henri 
Spaak ir sudaryta daugumo
je iš socialistu, negavo par
lamento pasitikėjimo ir tu
rėjo pasitraukti. Parlamen
to didžiausioji katalikų par
tija pasisakė prieš socialis
tų vedamą vyriausybę.

Berlyne Miršta
Berlyno mieste dabar 

septynius kartus daugiau 
žmonių miršta, negu gims
ta. Gruodžio mėnesį Vokie
tijos sostinėj mirė 12,600 
žmonių, o gimė tiktai 1.763 
žmonės. Del blogo maitini-

_____ mosi ir -dėl trukumo butų
Bombos Prieš Kurdus jmieste siaučia visokios Ii-

Rusai nori pasmaugti Ira- S°s-______
no nepriklausomybe ir už-j Churchill Išvažiavo 
karti Iranui savo lėlių vai-, praeitą ketvirtadienį W. 
džią. Tuo tikslu rusai su- Churchill apleido Ameriką, 
kurstė Irano kurdus, prie kur jis svečiavosi 66 dienas 
Turkijos ir Irako sienų. ir kur pasakė savo pagarsė
tų valdžia pasiuntė bom- jusias kaibas. Churchill iš
bertus pnes sukilusius kur- piaukė namo laivu “Queen 
^us- i Mary’’ iš New Yorko.

pne bado 
kentėjimų.

Jei Amerika sumažintų 
duonos ir riebalų vaitojimą 
bent 10%, jei tą pat pada-

Ar 20 milionu žmonių is- mažesnės duonos pel, 
mirs siais getais tekliaus šalys, milionai žmo

nių butų išgelbėti nuo bado 
mirties. Anie tai verta pa-

Bado Šmėkla Pasaulyje

ir Aziioi dėl maisto truku-1 
mc? Tokį klausimą užduo
da sau Amerikos atsakingie-į

pinigų ir tikra garantija, 
kad jie versis ukininkyste. 
Kitokiems emigrantams ten 

mašinų ir ar- kelias uždaras, arba lygiai 
tas prisidėjo, sunkus, kaip ir į Jungtines

ir prie žmonių

^akinme- galvoti visiems.
Toki klausimą

turi užduoti sau ir kiekvie-l Farmerio Vaikas.

Lietuviu Kolonizacijos 
Klausimu

Valstijas; gi visų tremtinių 
apgyvendinimas vienoj sri
ty Kanadoje butų visai ne
pasiekiamas idealas, nes 
valdžios tikslas yra plačiau 
pasklaidyti naujus kolonis
tus, kad jie greičiau užmirš
tų savo kalbą ir visiškai su
silietų su anglosaksais.

Tokio pat tikslo siekia ir 
lotyniškos Amerikos kraš
tai. Jie irgi turi numatę 
sėkmingų priemonių tam 
tikslui pasiekti.

Kur Geriausia Koloni- 
zuotis?

Šį klausimą man patiekė 
ALT kolonizacijos subkomi- 
sija savo posėdy New Yor- 
ke p. m. rugsėjo 25 d. Kai 
dar nežinome, kurie kraštai 
sutiktų mus įsileisti, tai la
bai sunku i aukščiau oa-

Penktas puslapis

RADO NACIŲ PASLĖPTĄ GROBĮ

Naciai, kaip ir bolševikai, įsiveržę į svetimus kraš
tus grobė ir vogė visokias brangenybes. Štai, Vienoje 
amerikiečiai rado Romos Imperijos karūną ir buvusio 
Austrijos sosto deimantus, kuriuos naciai buvo pavo
gę ir paslėpę.

Mukdenas Apvalytas Lenkų Armi’a
Rusai staiga pasitraukė iš Anglijos vyriausybė pra- 

Mukdeno, o miestą tuoj pat neša. kad visa lenku ka- 
užpuolė kinų komunistai, riuomenė Anglijos žinioje
apginkluoti rusų ginklais, greitu laiku bus paleista, tą pasisakę, o dabai 
Dabar kinų generolas Chao Lenkų kariuomenėj vis dar tvtojams patieksime prof. 
praneša, kad Mukdeno mie- yra 200.000 kareivių, kurie ]<. Pakštų nuomone tuo pat 
stas jau apvalytas nuo ko- nenori grįžti į rusų okupuo- klausimu. —Redakcija, 
munistų. Komunistu kariuo- tą Lenkiją. Vien Italijoj
menė liko nuvyta 10 ir dau- dabar dar yra 120,000 len- 
giau mylių nuo Mukdeno. kų kareivių.

Jei lietuviai pabėgėliai sužinoti, kad Brazilija ir
negalėtų grįžti į savo tėvy- Kolumbija buk sutiktų įsi-!.. . . - ,. ... ...
nę, i laisvą Lietuvą, kur leisti po kokius 5,000 lietu- tlekt« klausimą atsakytu j kelia paviršiun musų trage- fijos 
jiems tektų jieškotis nauj'os vių kolonistų žemdirbių, a-
tėvynės? į kokias šalis jie matininkų ir žvejų. Plates

Kolonizacijos planai iš

turėtų ir galėtų keltis gy- nius pasikalbėjimus pavyko
venti? Tuo klausimu “Ke- užmegsti tiktai su Kanados 
leivvje” mes jau esame kar- autoritetais. Ten laisvu

skai-
ze

mių kolonizaciją vykdyti 
valdžia yra pavedusi gele
žinkeliams. Tari geležinke-

pereiti į praktinės geogra- 
sritį, ir pastudijuoti

nes nežinome, kaip platų Į riijos baisumą ir naujos kolonizacijos problemą, 
pasirinkimą mes turime. Iš’ problemos atsiranda. Tai Reiktų paruošti atitinkamų 
aukščiau paminėtų devynių sukelia mums naujų šimpa- studijų apie žemės ūkio ga- 
kraštų. pats turtingiausias! ti jų ir labiau pabrėžia ne- ’* ’ ’

priklausomybės svarbumą 
Lietuvai. Gal kartais tai 
gelbėtų ir kovoje dėl Lietu
vos laisvės.

F armėnams Pasiskaityti
arvrVlZVVZ JT1VII Farmnip

Kovo arba morčiaus mė
nesį farmeriai ir daržų sa
vininkai turi apsirūpinti 
sėklomis daržovėms. Reikia 
patikrinti, kokiu sėklų liko 
iš pernai metų ir reikia už
sakyti trūkstamų. Farmų 
žinovai sako, Amerikos far- 
mose daug sėklų eina ant

Memorandumai Į Devynias 
Šalis

Eilės paklausimų (iš Vo
kietijos, Francijos, Švedi
jos, Danijos) paskatintas, 
1945 m. gegužės mėn. pra
dėjau ruošti pirmus memo
randumus lietuvių koloniza
cijos reikalu. Vasaros metu

limybes lietuviams įvairiose 
paskirose šalyse.

Nors Šiaurės Amerikoje, 
_pač Kanadoje, yra dar 
laisvų žemių, bet beveik 
tikra, kad į šiuos kraštus 
naujų emigrantų nebebus 
priimama. Greičiausia tek
tų studijuoti geresnius skly
pelius tropiškuose kraštuo
se. Aš pats ketinu patiekti 
žinių santrauką apie Tan- 
ganiką. Angolą ir Venezue- 
lą.

Prof. K. Pakštas.

gamtos turtais yra Venezu- 
ela. Šis karšto klimato kraš
tas turi gausybę žibalo, 
aukso, geležies, vario ir 
daug kitų mineralų, gerą 
dirvą ir mažai gyventojų. 
Pietinė jo pusė didumo 

visai
dar tuščia.

Tačiau aš dairiausi tokio 
krašto,—kur lietuviui butų 

Kolumbijos leista turėti savą kalbą, mo- 
Neoficiaiiail kyklas ir gal net vietinę ad- 

kur butu

lių atstovas buvo atvykęs į 
New Yorką ir teko su juo 
turėti ilgą pasitarima, nors , . . . .. ,
tas pasitarimas nieko neiš-'^aiP Vokietija beveik

. Daug kas ta mėnesi išveža
mėšlus ant laukų, sukočio-, - , ..
ja pievas ir atlieka pana- tykių memoiandumų (jų 

darbus daugumą pasirasė BALF
_ ____  pirmininkas) buvo pasiųsta

įvairiais keliais į devynias 
_____  šalis: Guatemalą, Venezue-

Žemės ūkio sekretorius įb ,^.anac^’ Kolumbiją, 
Clinton P. Anderscn prana- Braziliją^ Argentiną. Aust- 

kad Amerikos žemės ra^H’ Franciją (Marokko 
Madagaskaro klausimu) ir

sius

Revoliucija Žemės Ūkyje

sauja.
___  __ _____ ūkis stovi prieš didelę revo-.. _ .
nieko, nes paprastai farme- liuciją. Jis sako, karas pa-Į Į D. Britaniją (Tanganikos 
riai daugiau jų užsisako, rodė, ko galima laukti iš 1

reikia, o kada lieka farmų taikos laike. Karo l-klausimu)negu
bendrai Rytų Afrikos 

Po trumpos lie
tuviu tremtiniu apžvalgos.

sprendė. Daugiausia su juo 
kalbėta apie žemdirbiu ko
lonizaciją tolimuose Kana
dos Vakaruose 
upės slėnyje.
jis davė vilčių rasti ten vie
tos apgyvendinti tik penkis 
šimtus lietuvių šeimų, duo
dant kiekvienai apie 50 ak
rų žemės, tinkamos sodų ir 
gyvulių ukiui. Žemė labai 
nedaug kainuotų, bet kiek
viena šeima įsikūrimui pri
valo turėti po du tūkstan
čius Kanados dolerių, arba 
1,800 USA dolerių. Taigi 
penki šimtai šeimynų įkur
dinti kainuotų vienas milio- 
nas dolerių. Jeigu lietuvių 
organizacijos patiektų pusę 
tos sumos, tai antrą pusę 
gal paskolintų vietos ban
kai. Kadangi man rodosi.

ministraciją, 
įima sudaryti 
sodybas ir kurti savais var
dais lietuviškus miestelius, 
kur nebūtume verčiami sku-

ga-
1-izrt įivrio l/ci c! .

Reikalingos Platesnės 
Studijos

Nors dar tikrai nežinom, 
koks bus Lietuvos likimas 
nežinom, ar busime privers
ti savo tremtiniams jieškoti 
naujos tėvynės, tačiau fata
liškoms klaidoms išvengti 
visos Lietuvos pasiuntiny
bės ir konsulatai, Amerikos 
Lietuvių Taryba, VLIK Eu
ropoje ir kitos mažesnės 
lietuvių organizacijos turė
tų pagal savo išgales susi-

Remkit
skelbiasi

biznierius, kurie 
‘Keleivyje.”

biai ištautėti Šiuo požvil-i domėti ko,onizacij klausj 
Tangamka man rodosi; „ Vllv „„n™ _giu

sėklų, tai jos užsimeta. Li-! metais truko ir darbininkų,
kusias iš pernykščių metų, ir mašinų ir visvien Ameri- kiekvienai saliai buvo pa- 
sėklas galima šiais metais kos farmeriai pagamino tiekta šie keturi Klausimai; 
sunaudoti, bet sėklos netu- daug daugiau maisto, negu L Ar valdžia sutiktų pra- 
rėtų būti senesnės dvejų taikos metais. Dabar, kada dėti planingą lietuvių trem- kad tokios lietuviškos finan 
metų. atsiras daugiau mašinų, že įtinių kolonizacija? Jei taip, sinės bklarin<m« oroani

mės ūkis darys tolimesnį tai kiek šeimynų ji sutiktų
Iki kovo mėnesio palo 

reikia nuvalyti vaisinius 
medžius nuo sausų šakų. 
To darbo neatidėliokit se
kamam mėnesiui. Sausas ša
kas patartina sudeginti, 

-o-
i

Kcvo mėnuo vra pavasa
rio pradžia. Farmeriai tą 
mėnesį turi daug darbo ir 
apie namus ir laukuose.

progresą.
Kas įvyko per karą 

rikos farmose ir kas dar 
vyks dabar po karo. yra 
“industrinė revoliucija že
mės ūkyje,” sako žemės u- 
kio sekretorius. Jo manymu.

įsileisti, kurioj srity juos ap- 
A gyvendintų ir kiek žemės

jiems skirtų? .
2. Ar valdžia teiktųsi pa

togiomis sąlygomis įsileisti 
geografinius ekspertus ap
žiūrėti busimai kolonizaci-

ir labdaringos organi 
zacijcs mes greičiausiai ne
pajėgsimi sukurti, tai ir to 
mažo skaičiaus kolonizavi
mas pakybo ore ir nežinia, 
ar derybos vėl užsimegs.

mu, o kur galima — tai net 
paskirti specialinius žmo
nes to klausimo studijoms.

Seniau Lietuvoje koloni
zacijos klausimais moksliš
ku budu domėjosi pulk. J. 
Vėbra, chemijos daktaras ir 
botanikos mėgėjas. Su juo- 
mi tais senais, gerais, ir tur
tingais laikais mes diskusa- 
vom kolonizacinės ekspedi
cijos reikalą į Afriką, bet 
neišgalvodavom. kur gauti 
jai lėšų. Jis dabar jau Pa- 

Šį klausimą pasi-; 
yra

S. Kolupaila, hidrologas 
Dr. VI. Viliamas, geografas,] 
prof. Jurgis Krikščiūnas, 
agronomas. Jie visi trys da-

NET MIRTIS PIKIETUOJAMA

ši nuetrauka parodo vienos grabų kompanijos dar
bininkus pikietuojant grabų dirbtuvę New Yorke. 
Unijos lyderis sako. kad pasibaigus grabų atsargai, 
graboriai negalėsią laidot numirėlių. .

, -• j •• i lai paskirtus plotus, kad pape karo mašinų naudojimas,f. ,» u • • i. i • x ~ j- ,3 tiektu busimiems kolonis-farmose didės, o todėl far- : * ,_ j- i - . tams jdaciu informacijų a-mose dirbs mažiau zmomu, . . .*• ..bet pačios farmos bu« kiek Pie busimą.tėvynę? bet pačios tai mos Pus kiek g Af ]eigtų valdžia sav0
konsulatams registruoti lie
tuvius tremtinius Europoje 
ar aprūpintų juos kelionei 
reikalingais dokumentais ir 

| vizomis?
4. Ar sutiktų valdžia pa

skirti specialinį atstovą tęs
ti pasitarimus su BALF a- 
pie kolonizacijos sąlygų 
smulkmenas?

Atsakymai į Memoran
dumus

Pasiuntiniai Washingto- 
ne arba konsulai New Yor 
ke trumpais laiškais prane
šė gavę memorandumus a- 

{ pie lietuvių tremtinių kolo
nizaciją ir persiuntė centri
nei vyriausybei. Ką centri
nės vyriausybės nuspręs, ar 
iš viso domėsis tais klausi
mais — tai per paskutinius 
du-tris mėnesius nepaaiškė
jo. Aš nesu optimistas ir 
nesitikiu greitų ir apčiuo-

Antras gana įdomus pro 
jektas atėjo iš Kanados vi
sai privatiniu keliu. X ienas 
tarpininkas pasiūlė pirkti 
lietuvių kolonizacijai Klai
pėdos krašto didumo (950 
kv. mylių) siaurą pajūrio 
juostą prie Šv. Lauryno u- 
pės žiočių. Klimatas to kraš
to panašus i Helsinki apy
linkių klimatą, bet dirva 
kalnuotesnė ir gal prastes
nė. Miško daug. bet jis 
prastas.

250 km. vandens frontas 
teikia geras sąlygas žvejy
bai. Yra geležies ir daug 
kalkių. Galima kultūrinė 
autonomija, savo mokyklos. 
Bet šis prastos žemės kraš
tas galimas nupirkti tik už 
du milionu dolerių, is karto 
įnešant puse miliono dole
riu. Ten galėtu apsigyventi 
apie 6.000 ūkininku, kurie 
augintų bulves ir avižas bei 
laikytų kariu, daugiau gy
ventojų galėtu verstis miš
kininkyste, žvejyba, gele
žies rudos eksploatacija ir 
kitokia pramone. Tačiau 
klimato žiaurumas, dirvos 
Prastumas ir

tinkamiausia. Ten baltųjų 
kolonistų (britų, vokiečių, 
graikų ir lenkų) iš viso dar 
tik dvylika ar keturiolika 
tūkstančių, o kraštas milži
niškas, kaip dvi Vokietijos.
Plokštakalniuose klimatas 
šiltas, bet pakenčiamas.
Ten galimi dideli gyvulių 
ūkiai: mėsinių galvijų, avių. 
ožkų. Yra aukso, anglies, 
deimantų, vandens jėgos ir 
kitokių turtų.

Bet įsikūrimas nebūtų pi
gus, nes ten angliški stan-j tyzyuje. 
daliai ir britai bei vokiečiai ruos£ studijuoti 
puiktai ten gyvena ir prasi
gyvena. Administracija tei
singa ir sąžininga, daug ge
resnė už lotynų Amerikos 
kraštų. Laisvų žemių gania
voms ir ukiui yra dar apie 
100,000 kv. km. Tad į tą 
krašta aš labiausia linkstu.

Priemonės Tikslui 
Pasiekti

Vien lietuvių ir jų orga
nizacijų autoriteto man ro
dos neužtenka, kad praver
ti duris į erdvesnius, sauges
nius kraštus. Į musų memo
randumus gal būt neatsi
žvelgta. Pinigų mes irgi ne
turime. Didelėms valsty
bėms mes visai nerupim, ne
įdomus esame. Daug teks 
galvoti, daug bandyti ir 
jieškoti. kur ir kaip rasti 
užtarimą ir pagelbos. Gal 
tektų šauktis popiežiaus ir 
Airijos premjero užtarimo; 
jiedu kaip ir buv. prez. H. 
Hoover yra žinomi huma
nistai ir mažų tautų drau
gai. Didelės pasaulinės lab
daros organizacijos irgi 
reiktų jiakalbinti užtarimo 
ir materialinės pagelbos. 
Juk reikia desėtkų milionu 
doleriu, jei norime arti 100

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau brolių Juozo ir Jono 

Žukauskų, pirmas vadinasi Jan Čes- 
ki. o antras — John Miller. Abudu 
kilę iš Seinų apskrities. Krasnavo 
valsčiaus, Juodeliškių kaimo. Prašau 
jų pačių arba juos žinančiųjų pra
nešti man jų adresus, už kų iš kal
no tariu ačiū. (13)

A. ŽUKAUSKAS,
005 E. Main St., New Britain, Conn.

CARPENTERIS JIEŠKO DARBO

Statau naujus trobesius ir senus 
pertaisau už prieinama kainų. Dirbu 
daugiausia farmeriams. (14)

VACLAS JONIKĄ, prof. 413 E. 17th Avė.. \Vildwood, N. J.

APSIV ĖDIMAI
l Pajieškau gyvenimui oraueės. nuo 

... 50 iki 00 metų amžiaus. Turi būt
bar Pietų Vokietijoj. Žino- mandagi ir mylėti švara. Aš apie sa. 
ma, rasis ir daugiau gamti- ve sutclks,:‘ (13)
ninku, turinčių pasiruošimą 1725 w. MŠxiow, Ferdaiė 20, Mich.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.

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

izoliacija su- tūkstančių lietuvių vienoje 
mamų, teigiamų atsakymų.'kelia abejonių apie tokios vietoje apgyvendinti, suda- 
Tik aplinkiniais keliais per kolonijos ateitį. Be tinkamo ryti tautinės kultūros naują 
lietuviškus tarpininkus teko apžiūrėjimo negalima rizi- branduolį.

KELEIVIS
036 Broadway, So. Boston. Mass.

1 t
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Moterų Skyrius
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kaip Mes Lietuvoj Bandą 

Ganėm

Pavasaris atšilo. Išgirsti 
tėvelio balsą:

—Leisim gyvulius lauk.

Nežinau, kiek laiko ga
niau, bet man atrodė, kad 
jau praėjo ilgas laikas, kaip

pašaras pasibaigė, Onute, aš čia girioje gyvulius da- 
buk pasirengusi. Ir kas pa-! boju.'Maniau, užteks, vary-
vasaris atsikartoja tie tėve
lio paraginimai.

Atėjo laikas ir man išgirs-

siu namo. Bet kaip žinoti? 
O gal tėtis pasakys, kad per 
anksti gyvulius parleidau9

ti tucs žodžius. Aš buvau1 Mano abejones nutraukė: 
pati jauniausia ir dar ne- ta pati margoji. Ji pakrai- 
buvau ganiusi bandos. pė savo ragus, pasižvalgė ir 

Apėmė mane baimė, kad pasileido bėgti Į mišką. Be
mokėsiu savo pareigos at- ga namų linkui. Kitos kar-

JO ŽMONA RASTA BE GALVOS ir ganyti tarp užsėtų laukų, 
o gyvuliai juk žino, kur ge
riau, tai ir daboti juos sun
kiau ant lauku.»•

Lietuvoj septynių metų 
r radėjau gyvulius varinėti. 
Čia, naujoj šalyje, to am
žiaus vaikai dar tik į mo- 

1 kyklą pradeda vaikščioti.
A. Mažeitienė.

IŠ DETROITO GAVOM 
DAUG DRAPANŲ PA

BĖGĖLIŲ VAIKAMS

"Keleivio” Knygos
AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

i LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ESTO- 
RIJA JUŠKEVIČIAUS

Bažnyčia sako. kad buvo, o moks-J DAINOSE, 
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai i

Nojus butų galėjęs surinkti j jeį norį žinoti, kaip senovėje lietu- 
kelias dienas visų veislių gyvūnus,

nemokėsiu 
likti. Ir dar tėtis man pa
aiškino :

—Aš norėčiau,1 kad tu 
viena sau ganytum: kai su
sirenka būrys piemenų, tai 
jus užsibovijat ir iš to viso
kių negerumų atsitinka.

Aš su ta tėvelio nuomone 
nenorėjau sutikti. Man rū
pėjo būti būryje su kitais 
vaikais. Prašiau, kad leistų 
ganyti būryje, sakiau, man 
vienai bus baugu, giria pla
ti, o aš ir vietų dar gerai 
nežinau. Bet mano prašy
mas nepagelbėjo

Rytą metą išginiau ban
dą. Buvo ankstybas pava
saris. Girioje jau buvo pra
žydusios gėlės. Norėjau pa
sirinkti. parsinešti namo ir 
parodyti mamai, ką girioje 
radau. Bet neišėjo taip. kaip 
aš maniau.

Mano galvijai irgi pajuto 
laisvę ir kaip pradės bėgti 
paskui vienas kitą, vienas 
bu, kitas mu. ir bėga, kaip 
patrakę, medžių šakas ra
gais laužydami. Aš bėgu iš 
pas
loji
syti. Misliju sau. kaip bus, 
iei jie visada taip bėgios, 
kaip juos suvaldyti?

Ir gyvuliai turėjo savo 
vadą. Tai buvo toki marga 
karvė, kuri visur pirma bė
go ir paskui save kitus bėg
ti viliojo.

Vėliau gyvuliai kiek ap
simalšino, matomai pavar
go. O aš drebu iš baimės, 
kad ir vėl neimtų bėgioti. 
Bet margoji aprimo, kitos

vės paskui. Visų paskiausia 
bėgu aš, gyvulių saugotoja. 
Gyvuliai pamaukė namo, 
o aš iš paskos. Tėtis pasiti
ko ir sako:

—Tai toki mano pieme
naitė, galvijų nesuvaldo!

Bandžiau teisintis, aiškin
tis, ves ašaras sulaikydama 
pasakoju, kaip galvijai bė
giojo, manęs neklausė. Bet 
tėtis nuramino, paglostė per 
galvą ir sako:

—Nebijok, gyvuliai apsi
pras, bus ramesni, nebebė
gios taip. Priprasi ir tu ir 
išmoksi gyvulius suvaldyti.

Bet aš nutariau savyje, 
kad viena nebeganysiu ir 
iieškosiu kaimynų piemenų. 
Maniau, kartu ganant man 
nebus taip nubodu, gyvuliai 
bus ramesni ir smagiau ga
lėsime laiką praleisti.

—o—

Šioj nuotraukoj matosi Įterptas gražios moteriškės j 
atvaizdas. Tai Dorothy Eggers, buvusi policijos tar
nautojo žmona. Šiomis dienomis jos lavonas buvo at
rastas Californijoj be galvos. Policija suėmė jos buvu
sį vyrą Eggersą ir kamantinėja. Jis čia parodytas deši
nėj vaizdelio pusėj.

Taip ir pradėjau dirbti 
naują darbą, bandą ganyti.
Greit to darbo išmokau.
Ganėme dažniausiai triese.

_ . Galvijams pakabinom bars- į,0 j tą reikalą. Paprastai
įskos. šaukiu “žalioji, dvi- kalus, kad smirdėtume, kur j bulvių kepimui viską pa- 
ji,” o jie ir nemano klau- jie randasi. Išmokau “oliuo- ruošdavom prieš pietus. Iš- 

ti,” susišaukti su kitais pie
menimis. Kai moki oliuoti, 
tai gali atskirti iš balso vi
sus kitus piemenis, žinai, 
kur kas gano ir gali susi
šaukti.

Tėvai dažnai persergėda
vo neužsibovyti. Bet tos za- 
bovos mažam ir malonu.
Žiūrėk užsiboviji, pažiūri ir 
karvių nebėra, bėgti jieško
ti ir kartais turi gerai pa
lakstyti. kol išgirsti pažis- 

karvės irgi nradėio bružin-; tarnus barškalus. Blogiau- 
tis apie medžius, jaunesnės šiai būdavo, kai gyvuliai 

sueidavo Į uždraustas vie
tas. arba kur iš miško susi

susiėmė ragais. Pasidarė 
ramiau. O kitu kaimenių

Tokie nemalonus atsitiki- liūs praganot, kad tokius 
mai būdavo reti, bet visai balius girioj keliate, 
jų išvengti nepasisekdavo. Mes, apsidrąsinę, nepasi- 
Bet užtat ii- malonumų tu- likom skolingi. Sakom: 
rėdavom ik valiai. Kas nė- , . . . :
ra bandos ganęs, tas nesu- ka‘ el.sl .p?,s
nrną kokiiii valan- mus -1 svecius- neužmiršk1pras, kokių smagių valan iimti j ši • b 
dų galima turėti ginoj bu- r 4 j 4
ryje piemenų, kada kepda- Jis nusijuokė ir nuėjo sa
vom bulves ar šiaip kokius' vais keliais. Su lašiniais 
šposus prasimanydavom.! mums būdavo sunkiausiai. 
Apie tų musų keptų bulvių' Būdavo prašau mamą, o ji, 
gardumą aš ir dabar prisi- j lyg nujausdama ką, ir klau- 
menu su gailesčiu. Kažko-j šia: “Ar kepsite ką, kad la- 
del dabar keptos bulvės ne- šinių nori?” 
bėra tokios gardžios, kaip
jos būdavo musų girioje?

Bulviu keDimas nėra toks--  "C X
paprastas dalykas, kaip kai 
kam gali atrodyti. Mums 
tai būdavo didelė pramoga, 
bet reikėdavo Įdėti ir dar-

Perskaičius “Keleivio” 
Moterų Skyriuje mano pra
šymą paremti Lietuvos pa
bėgėlių vaikučius per Lietu
vai Remti Draugijos moterų 
komitetą, gerb. Eva Low- 
ren iš Detroito prisiuntė di
džiausi baksą Įvairiausių 
drapanėlių mergaitėms ir 
berniukams. Ji rašo, kad 
jos dvi ištekėjusios dukte
rys, kuries turi savo vaiku
čių, jai tas drapanėles ati
davė. Ji jas išvalė, kurias 
reikėjo sutaisė ir prisiuntė 
Bostono moterų komitetui. 
Pasižadėjo ir daugiau laiks 
nuo laiko prisiųsti. Mes jai 
patarėm, kad ateity siustų 
tiesiai Į BALF sandėlį, šiuo 
adresu: United Lithuanian 
Relief Fund of America, 
101 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.

Gerb. Evai Lowren taria
me širdingą ačiū!

Komiteto vardu,
M. Michelsonienė.

GELTONKASĖ

viai gyveno, tai perskaityk š.tą kny- 
<ą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
laug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina__ _ 50c

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

, -r - t . Panašios knygos lietuvių kalboje
ir aiškiai išdėstyti _ šitam veikale, iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai kius dievus garbino senovės indai bei

kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai

faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
noksiąs nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................. 26c.

arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikiuą. su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti. 

KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSI-1 Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

i°lų
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.“ 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi............................................ 10c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

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

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaite. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23....................... 10c.
NIHILISTAI

MATERIALISTIŠKAS
(STORUOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitų knygelę 
Kalba labai lengva ■ Kny<?a orotau- 
lantiems darbininkams neapkai- 
auojama. Kaina ....................... 25c

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Tragedija trijuose aktuose. Vei-1 \a!s?yt ir gert reikia dėl to, kad 
kalas pers ta to nužudymų caro Alek- H,°Ps,k, ą^aus nepagalvojęs žmogus 
sandro II. Labai puikus ir nesun- on
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61...........25c.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
KRISTAUS VIETININKAS?

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

dar negirdėti. Buvau pir- mesdavo i javus. Gerai jei 
mutinė ankstyboji piemenė-Į suspėdavai surasti prieš na- 
lė. I mo varymą, o nasitaikyda-

Kai gyvuliai aprimo, pra- vo. kad gyvuliai patys par- 
dėiau dairytis po girią. At- eidavo namo, o mes jų po 
rodo baueru. Vienų viena, o girią jieškome. Yra pasitai- 
giria toki plati, paslaptin- kę pareiti namo ir prašyti 
ga. Tik retkarčiais kur koks tėčio pagelbos gyvulius su 
paukštis pasišmėklioja, kiš- rasti. Tada tai buriavo blo
kelis pasirodo ir pranyksta giausia, tekdavo ir rykščių 
tankumyne. paragauti.

IŠBUVO 2 SAVAITES TUŠČIOJ SALOJ

T,/

Tūlas laikas atgal ties Califomija audra sudaužė 
laivą. Bernice Brown, 43 metų amžiaus moteris, nusi
tvėrė lentą ir vilnis išmetė ją ant tuščios, akmeningos 
salos, kur ji išbuvo vienui-viena 2 savaites. Ją atrado 
vos gyvą. Jos vyras žuvo. Motina apkabinus ją ramina.

pnes pietus 
kasdavom duobukę, prirink- 
davom malkų, surasdavom 
plokščių akmenukų ir iš- 
piaudavom gražią, žolėtą 
velėną duobei pridengti. 
Po pietų, kai sueidavom, 
kiekvienas atsinešdavo ką 
nors. Kas bulvių, kas svies
to, druskos, kits lašinių <ta- 
baliuką. Tada pradėdavom 
kepti. Sukurdavom duobu
tėj ugnį, jkaitindavom ak
menukus ir kai jau jie bū
davo karšti, juos pakloda- 
vem duobutės dugne, o ant 
jų dėdavom bulves ir visą 
duobę pridengdavom velė
na.

Taip palikdavom kepti, 
o patys eidavom jieškoti 
galvijų. Susivarę galvijus, 
eidavom puotauti keptomis 
bulvėmis su kokiais nors 
prieskoniais, arba tik ir su 
druska. Oi, gardu būdavo...

Kartą atsitiko labai ne
malonus Įvykis. Kol mes 
nuėjom gyvulių jieškoti ir 
suvarinėti, musų bulves už
niko svetima banda, kurioj 
buvo piktas jautis. Banda 
atėio be piemenų. Jautis 

j kažko užsimanė pykti ir 
Į pradėjo kojomis draskyti 
žemę apie musų kepamas 
bulves. Viską sumaišė, su
jaukė ir dar pajų paliko at
minimui. Nuo to laiko visa
da vieną palikdavom dabo
ti, kad vėl kas musų kepa
mu bulvių nesujauktų su že
mėmis.

Kartą kaimyno tėvas mus 
visą laiką dabojo ir kai įau 
mes susėdom keptų bulvių 
valgyti, jis atėjo ir pasisiū
lė i svečius pas mus. Mus 
apėmė baimė, kad neimtų 
bartis ar kailius vanoti, bet, 
žiūrime, jis tik juokiasi. 
Priėmėm, pavaišinom bul
vėmis, jis mus pagyrė už i 
geras bulves ir pasakė:

1 —Tai todėl jus ir gyvu-Į

Vienus metus teko gany-1 
ti visai vienai. Mano tėvelis 
buvo padėtas girios prie
vaizda, tai gavom teisę ga
nyti geresnėj vietoj. Bet už
tat ganiau viena. Būdavo 
baisiai nubodu. Mama pa
tarė mokytis mėgsti, sako 
greičiau laikas prabėgs. Iš 
tikrųjų, pagelbėjo. Išsimo
kiau mėgsti ir greit galėjau 
ir kitiems su savo darbu pa
sirodyti.

Girioj buvo dar viena 
pramoga, paukšteliai. La
bai mėgau paukštukus, su
rasdavau jų lizdelius ir sek
davau, kaip mažiukai lizde 
auga. kaip jie alkani išsi
žioję laukia savo tėvų, o tė
vai juos gina nuo priešų. 
Būdavo piktų vaikų, kurie 
draskydavo paukštelių liz
dus. Manau, kad iš tekių 
vaikų išauga beširdžiai 
žmonės.

Mes, girios piemenys, tu
rėjome geresni gyvenimą, 
kaip laukų piemenys, kurie 
turėdavo degti per dieną 
saulėje. Laukuose sunkiau

Ein mergytė geltonkasė 
Keleliu siauruoju.
Su rainuotu sijonėliu, 
žiursteliu marguoju.
Jos akytės, kaip žvakytės, 
žibėte žibėjo;
O vainikas ant kaseliu 
Žydėte žydėjo.
Ir sutiko ji berneli.
Ką senai pamvlo,
Prie žaliojo beržynėlio,
Užu seno šilo.
Ak, mergyte, tu gražioji!
Man labai patinki!
Sakyk, ar aukso žiedelius 
Mainyti sutinki?
Bernužėli, aš sutikčiau 
Mainyt žiedą savo.
Bet močiutės pasakyta. 
Neklausyt bernelio
Štai, mergyte, ši žiedeli 
Nuo manęs priimki.
Jis bus ženklas mano meilės- 
Neduos tau užmiršti.
Bernužėli, jei prisieki 
Mane taip mylėti.
Imk ši mano vainikėli.
Prie širdies dėvėti.
Ilgai ant mergytės piršto 
žiedas jo spindėjo.
Bet vainikas jos žaliasis 
Greit nusidėvėjo...

Alena Bružienė.

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR Kl- 
IA1S PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo- 
įus amžina peklos ugnl- 

-ni ir už pinigus apsiima 
Kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
zisa tai yra melas ir ap
gavystė, nea paklos ri- 
•ai nėra. Jisai parodo, 
<ad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk 
pekla, dabar kopūstai aa- 
z« >r pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai pat v irti -
na.

Kaina 25 centai. 
I

Knyga raunama “Kelel- 
-io“ Knygyną.

Adresas: “KELEIVI8”
416 BROADWAY,

80. BOSTON. MASS.

taipgi ir pas 
A. M. METELIONJ

f747 Nary Av
Detroit. Mieli.

■■■

PRIEŠINGI INTERESAI

Detroito namų savininkai sušaukė mitingą, kad pa
statyt valdžiai reikalavimą, kad leistų jiems pakelti 
nuomas už butus. CIO unijistai, kurie iškovojo sau al
gų pakėlimą, susirinko su plakatais tą susirinkimą pi- 
kietuoti. Kainos neprivalo kilti, jų plakatai skelbia. 
Iš kairės viena namų savininkė tiems pikietuotojams 
baubia: “Roooo!...”

Dovana
Geriausia dovana yra 
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia dovana yra tik 
viena—geras laikraš
tis. .Ji visuomet nauja.
Užrašyk savo draugui 
“Keleivį.” Tegul jis 
lanko jį per 52 savai
tes į metus.

Kas savaitę ‘Keleivis’ 
jam teiks naujų žinių 
ir primins aukotoją.
“Keleivis” kainuoja 
tik $2.50 metams.

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.
<
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Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta ? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėk’?, kita? ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? Šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutė*. 
Parašė D-ras G-mus. Raina .. 15c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau 
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta 
ky. Kaina ................................. lOr.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą to* 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo pnes su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris 
taus. įgijęs šią knygą niekas nesivu’ 
lės. 382 puslapiai. Kaina $1.00

OŽIAN BAMBOS SPYC1AI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne 

gu Amerikoj munšaino. šioje kr.ygo 
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris 
tiški straipsniukai ir juokai Ar.tra 
pagerinta laida. Kaina ............. 2fx

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: Ui f*e 

įžsitikintis Vyras; i2j Žydinti uiika. 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose n tiro 
loma kaip žmonės paikai tiki j via.> 
kius prietarus, burtus ir tt......... 15c

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami .-.va: gi 

įanaieji gėrimai atsiliepia jų »»< 
tams. Kas yra arba tikisi k.aC* noz* 
auti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
įerakaityti šitą knygutę. Raina 10*

EILES IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina ... 2fx 
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.

Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunas.
Kaina ......................................... 10c.

KODfiL AŠ NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl ji* 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurią 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutės .................................... 20e

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
ju, labai gražių ir juokingų monolo- 

|gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaiksčiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kair.a ................. 2fc.

KUNIGŲ CELIBATAS, 
ši knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Cit 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šią knyga turėtų per- 
ikaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
teris, dukteris ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fož, D. D., su 
lietnvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina ................................... 29e

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė 

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kama .. 26c

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo 
i nės gyveno Rojuje. Rct mokslas Rojų 
i visai atmeta. Mokslas mi.no, kad 
žmonijos lopšinė buvo Šiaurėje. Ir ii 
knyga parodo, kodėl taip msnoma
Labai įdomus ir psmokinantis 
skaitymas. Kaina .. /............... 25c

‘Keleivis,” 636 B ros d 

South Boston. Mass.

ssssssssass
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jos plačiosios masės, ypač 
Indijos kaimas, dar mažai 
tesiįdomauja politiniu savo

a r- • i t j-- • , • x x , x- , , šalies gyvenimu, o inteli-Anglija siūlo Indijai lais- tautybes, yra siek tiek smul- gentų ir miestų biznierių 
vę. Indija reikalauja lais- kesnių tikybų, o visa likusi ginčai dėl Indijos ateities' 
ves. Tai kur kliūtis, kodėl indų masė yra hindu tiky- Indijos kaimo nepasiekia 
Indija nėra laisva? Atsaky- bos.
mas į šitą klausimą nėra’ Hindu tikybos indai yra 
toks lengvas, kaip daugelis pasiskirstę i kastas. Kastos 
žmonių mano. ■ viena nuo kitos skiriasi

Kas yra Indija? Indija y- daug griežčiau, negu seno-

APIE INDIJĄ

d

Unijotų Galas?
Maskva paskelbė, kad skvos pravoslavų bažnyčios. 

216 delegatų nuo unijotų Keli šimtai kunigų, visos 
bažnyčios parapijų susirin- vienuolės ir visi unijotų vys- 
ko Lvove ir nutarė: nutrau- kupai buvo išvežti i koncen- 
kti ryšius su katalikų baž- tracijos stovyklas. Kiti ku- 
nyčios galva Romoje ir grįž- nigai buvo papirkti ar prie- 
ti Į pravoslavų bažnyčios a- varta “paraginti rašyti 
vinyčią. Unijotų bažnyčios laišką Stalinui apie unijotų 
atstovai savo nutarimą pa- bažnyčios nanaikinima. 
siuntė ne Maskvos patriar- Tai Stalinas, su policijos 
chui, bet Juozui Stalinui... nagaika ir teroru, grąžino

Unijotų bažnyčia buvo' ™jjotus į pravoslaviją. Dau-
įsusikurusi Lietuvoje 1569 «ells kun'^..lr 'Te
metate. Dabartiniu metu ta , Rusiją. jau.

i bažnyčia priskaito 7,000,000 “n?mi)n”alvg"’ ?fie’kurie 
tikinėiųjv Daugumas nnijco; :
LVva Ju buvo Tek Oek šlageriuose, “statys so- 

u \ cializma” ir greit niekas a-,\oiymjoj ir Pnekarpaeio ; j « . ngebekaIbės
Rusijoj. Dabar visos tos sri- r J ___________
tys attiteko Rusijai ir Rusi
jos policija pasiskubino tą ALIUMINI J AUS JR^PLIE- 
bažnyčią sulikviduoti '

Unijotai laikosi pravo

KELEIVIS, SO. BOSTON

GIRIASI NUŽUDĘS 63 ŽMONES

sai nei.ir-.Lai ii«tigina, net su p 
nužudęs ne 2C. 63. Savo elgėsi jisai teisina tuo, kad
nužudyti jo žmonės buvę nacių pakalikai. Bet valdžia 
kaltina jį žudži> savo pacijentus plėšimo tikslais. Čia 
jis parodytas kairėj vaizdelio pusėj.

Kiek Indijos vadai, dar 
bandymų susitarti dėl busi-! 
mos Indijos vidaus tvarkos,! 
visi bandymai nedavė jokių 
pasekmių. Indijos vadai 
dažnai sako: Teišeina pir
ma anglai, o paskui jau ma
tysim, kaip mes gyvensim.

' Anglai i tai teisingai atsa-

vėj musų tarpe skirdavosi 
luomai. Kas kurioj kastoj 

virtaines mylias (palygini-'gimė, tas iš jos negali iš- 
mui pasakysime, kad Ame- trukti. Pačioj žemiausioj 
likos pietas siekia 2,977,126 kastoj, taip vadinamoj “ne-! ko, kad jų išėjimas tokiame

........................ ------ atsitikime reikš ne Indijos!
laisvės atstatymą, bet chao
są, žiaurias vidujines kovas 
ir kokios nors despotijos į- 
sigalėjimą Indijos platybė
se.

S. J.

ra milžiniškas kraštas, jo 
plotas apima 1,581,410 ket-.

ketv. mylių). Gyventojų In-i liečiamųjų” kastoj, Indijoj 
dija turi apie 400 milionų yra apie 50 milionų žmonių, 
žmonių, beveik tris kartus1 o kai kuriais apskaičiavi- 
daugiau, kaip Amerika. In-mais ir daugiau. “Neliečia- 
dijoj gyvena beveik penk- mųjų” kastos žmonės Indi- 
toji dalis visų žemės gyven-i joj yra “paskutinė žmonių 
tojų. į rūšis,” kitų kastų žmogus

Indija yra labai turtinga su jais negali turėti nieko 
šalis. Ten užtinkama žemė- bendra ir negali net jų pa- 
je didžiausias manganezo liesti, nes tai yra nuodėmė 
atsargas, ji turi 20 bilionų ir nepadorus dalykas, 
tonų geležies rudos atsargų,! T ... ... , .
nuo 30 iki 60 bilionu tonų . Indijos gyventojai netun 
anglies atsargų. Indijoj yra!vienos kalbos. Indijoj zmo- 
ir visokių kitokiu metalu ir Pes kalba keliasdesimts ka - 
mineralų.' Indijos pramonė'^- nor? vsos Indijos kal- 
yra gerai išvystyta ir Indi- h0® susiveda pne kelių pa- 
ja yra viena iš pramonin-1 S1 mdinių kalbų. Dabai vi- 
giausiu šalių Azijoj. isus apšviestos indus jungia

‘ ! anglų kalba, bet jei Indija
Indija turi didelius miškų atsikratys nuo anglų, kalbų 

plotus, o Indijos žemės ūkis klausimas pasidarys gana 
gamina 26G pasaulio ry- painus.

ATVYKĘ IŠ EUROPOS 
TREMTINIAI

Paskutiniu laiku iš Euro
pos Į Jungtines Valstijas 
nuolatiniai apsigyventi at- VOKIETIJOS LIETUVIAI
vyko: pref. Vladas Juodei
ka su sunum Mindaugiu; 
odontologijos studentė p-lė 
Bronė Budreikaitė, kurios 
dėdė gyvena Cambridge, 
Mass. ir

JAU GAVO PASIUSTUS 
RUBUS

Tubingene ......... 31,500
Viso ............ 66,945

Sausio mėnesi:
Tubingene .........  14.670 sv.
Munchene........... 4,600 sv.

Viso ...........  19,270 sv.

NO NAMAS UŽ $6.500

R. B. Fuller, namu

tų yra ir AmeriKoj. tai a«?i- jau jr nerūdijančio plieno, 
viai iš lytinės Lenkijos. Ką į)abar jis toki namą turi pa- 
Amerikos unijotai darys da- dirbęs ir išstatė ji pasižiu-

Iš 1945 m. gale Dasiustul Viso ...........  19,270 sv. bar. kada rusų policija su-'vžtį Washingtone'. Namas
uass ir studentas" Jurais Amerikos lietuviu suaukoto Kaio buvo pranešta per- likvidavo ju bažnyčią, (.ar nedegamas, apsaugotas nuo 

Savaitis*.1 kurisapsi^e’ns rūbų. didesnė dalis teko lie! eitame BALF Biuletenyje, ‘ebera nea^ku Į dulkto. nuo skruzdelių ir
Chicagoje tuviams tremtiniams Vo- sausio mėn. pabaigoje iš,, Stalinas unijotus per kitokių nepatogumų ir kai-

?J' kietijoie. Nesenai gavome New Yorko dar išsiųsta per, krikštijo savais budais. Jis nuos tiktai S6.0OO. dolerių.
J ’ -- - ----------- ’ ’ ’• ’• 'nacninte i Lvovą ir j umjo- T ta kainą įeina sildvmo 1-Budami Europoj, visi jie

zių, 98', jutos, 22% gu-1 Indijoj nėra “administra- BALF šelpimo dar- pranešimą,
mos, daug kavos, riešutų ir .cmes vienybes. Salia Ang- r i Vokietijos
kitų gerybių. Indija giriasi lijos karūnos valdomų teri- 
turinti apie trečdalį viso pa- tori jų, Indijoj yra 700 at- 
saulio galvijų. • skirų valstybėlių, kurios vi-

Indija yra labai turtinga! duje tvarkosi savarankiai, o
ir kartu labai biedna šalis. 
Šalis turtinga, bet gyvento.

Anglija ten turi tiktai savo 
vietininkus prižiūrėtojus.

jai ten skursta. Iš 400 mi- Tų valstybėlių priešakyje 
lionų Indijos gyventojų 300 stovi visokie vietos kuni-
milionų minta iš žemės u 
kio, o 60 milionų yra kai
mų amatininkai. Valstiečiai 
daugumoje gyvena labai 
skurdžiai. Dabar Indiioi v- 
ra 35 milionai bežemių kai
mų gyventojų, kurie dirba 
tik protarpiais ir. žinoma, 
labai skursta. 700,000 Indi
jos kaimų gyvena atsilikę, 
suskurdę ir suvargę.

Indija daro milžinišką 
pažangą visose ūkio šakose 
ir ypatingai žemės ūkyje. 
Dideli irigacijos (laukų drė
kinimo) darbai padarė der
lingus milžiniškus žemės 
plotus. Daugelyje vietų pra
vedama žemės reforma, 
smulkučiukai ir į rėžius su
skaldyti ūkiai didinami, ku
riami kooperatyvai valstie
čiams pagelbėti. Bet vis tai 
atrodo lašas juroje, jei ly
ginti su Indijos žmonių 
skurdu.

Indija butu jau senai lai
sva, iei ji butų vieninga. 
Pasiskirstymas tarp indų 
nėra paprastas ir iš šalies 
žiūrinčiam jis sunku supras
ti. Svarbiausias indų pasi
skirstymas vra pagal tiky
bas: 92 milionai indu vra

kad lietuviai 180,000 svaru drabužiu lie-j nesiuntė i i^vovą ir į uiu.įv-.Į ta kainą , . -
Vokietijos stovyklose gavo tuviams tremtiniams Vokie-l‘0 bažnyčias pravoslavu ku- vedimas, vėdinimas, sviesos 
šitokį drabužiu kieki: tijoje. | mgus aiškinti savo vieros. įvedimas, jrenrta virtuve,

_ e ‘; gerumą, bet pasiuntė ten šaldytuvas, skalbiamoji ma-
Gruodžio mėnesi: į “Keleivis” visada yra gera į daug politinės policijos, ku- šina ir kiti patogumai. To-

sulikvidavo” visus kuni- kie namai bus pradėti ma
gus, kurie nesutiko trauktis siniai gaminti sekamais me-

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa-: Tubingene ........ 14,400 sv. dovaaa draugams ir pažįsta-p i “i

ro biznį tarp lie-» Munchene .... 10,710 sv. miems. Užsakykit jį savo arti- gus,garsinti savo 
tuvių. j Detmolde .......... 10,335 sv. miesiems! nuo Romos ir dėtis prie Ma- tais.

gaikščiai, princai ir kito
kiais vardais vadinami 
“valdovai.”

Indija yra marga, kaip 
genys. Šalia vietinių gyven- 
tojų Indijoj yra virš 6 mi
lionų “anglo-indų,” žmonių 
kilusių iš susimaišymo ang
lų su vietiniais gyventojais.

Virš viso margo Indijos 
gyvenimo mes iš tolo mato
me plonutį sluoksnį Indijos 
inteligentijos, išmokslintos, 
anglų mokyklose ir persiė- 
musios anglų politinio ir so
cialinio gyvenimo idėjomis. 
Bet ar tas sluoksnis atsto
vauja visą Indiją ir ar jis 
gali sujungti visus indus ko
kiai nors vieningai veiklai?

Jei Indijos gyventojai 
galėtų savo tarpe susitarti 
dėl busimas savo krašto! 
konstitucijos, dėl sugyveni
mo visiems vienos konstitu-j 
cijos rėmuose. Indija butų 
laisva. Bet kcl kas tokio su-1 
sitarimo indų tarpe nėra.

Indijos magometonai rei
kalauja nepriklausomybės 
visai skyrium nuo kitų in
dų. Indijos kunigaikščiai 
purtosi vienybės, nes ta vie
nybė reikštų jų ponavimo

★

Malonu matyti 
\j šiuos cigaretus.

Atsimenate, karo 
laiku jų trūko?

O vai: Pirma 
diena pavasario! 
Nereikės daugiau

sniego kasti. 
Z

U0, Kokia Žiauri Žiema
0, Koks Gražus Pavasaris"

hr ^4

Ištikrųjų, “EI" 
visuomet yra 
prisikimšę.

aip, važiuoti 
EI” yra daug 
geriau, negu { 

rasti parkinimui j

J Į Prižadėjote z,, V,, “Scooter“, mai (

PŽiūrėk. dėl “-i 
— karas dar teb

eina. Negalima 
gauti dalių J 
pataisymui. \

Tiesa, jūs taip- 
pat kaip ir “EI” 
laukiate naujo 

automobilio, taip
ir jie laukia 

naujų busu.

X

Tikrai, “‘EI” džiaugiasi, 
nes jiems šiemet kainavo 
$430.003 sniegas nukasti.

Ir jie visiems padėjo.

Tas

Karo pabaiga, 
reiškia galo

susigrūdimui.

per-tiesa. “ 
vežė 125.000.000 pa- 

sažierių daugiau 
1945 m. negu 1940 m

'Ą

magometonai, 6.316,550 in- galą. Hindų tikybos indai 
dų yra krikščionys, 5.691.- dar nepriaugo idėjai atmes- 
447 yra “sikh” tikybos ir ti į šalį kastų sistemą. Indi-

čia ant Park 
gat. visuomet 

didelis susigrū
dimas. Kasžin

kodėl?

Ištikrųjų! 
420.000.000 pervežė 
pereitais metais, be

naujų irengimų.

Štai dėlko. kad yra dau
giausiai užimta perveži
mo sistema — su septy

niomis požeminėmis
linijomis.

3

\\J\

O! Aš norėčiau, 
<ad “E!” duotų 

qeresnj busų
aptarnavimą.

Taip pat ir mes 
Bet tarp 65.000 

ir 75.000 važiuo
tojų vistiek susi- 
daro susigrūdi

mas 5 4 6 v.

U Atsimeni, pereitą

Na. gali taip atsi
tikti. Man rodos, 
jie tikisi daugiau 
busų gauti vasarą.

vietą.

tiltas buvo laivo 
sugadintas?

Aš nesupran
tu, kaip “EI” 

busai gali 
taip duoti 

gerą patar
navimą.

J

NEGALIU SUPRAS
TI. KAIP “EL”

A GALĖJO 
SUTAISYTI
Į 73 VAL. I Nei jūs nei aš 

—’ negaliu grei- / 
( ėiau pavažiuo- J

~ ‘ L ti savo karu.
*_ " - f kaip prieš

kar’-

'A

Z/
K/

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

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

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

9

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

★

. I

//
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TAIP, SUNKI ŽIEMA. BET MES LAUKIAME GERESNIU SĄLYGŲ

Me- .-alime nasakyti, kad sunkieji laikai 
perleisti. Ir viskas būtų baigt.- kad užsakyti 
dalykai LLtų mums pristatyti.

Mes jaučiame, kad iš užsakytų 232 busų. 
gausime 100 apie vasaros vidur}.

Taipgi yra užsakyti 31 P. C. C. karai. Jie 
galės būti pristatyti } 60 dienų, kaip tik dirb
tuvė gaus operatorius.

Rerėliai troP.eys yra užsakyti 25 ir tikimės 
gauti apie I^ibor Day.

Mes pageidak.,?me, kad galima būtų gauti 
reikalingos daiy. pataisymui priešakin kelis

mėnesius, kad sugedus karams ar busams 
būtų galima greitai sutaisyti ir duoti gerų 
aptarnavimą.

Kaip tik produkcijos eiga pagerėja, tuojau 
pajusite kad ir "EI" aptarnavimas pagerėja.

BET ŠTAI JŪS GALITE KUO PASIREMTI

Mūsų nauja pavasarinė viršutinių karų ir 
trolley dienotvarkė pagerinta — karai daž
niau vaikščios. Nauja tvarka ne kuriose lini
jose jau pradėjo . -*kti- kitose linijose pradės 
veikti Bal. viduryje.

BOSTON ELEYATED RAILWAY

IĮ •

y

/

Tas lengva! Daugiau iš 
mūs važiuos Arlington 

Hcigbts negu Huron Avė.
J —

Negerai, kad darbo vą. 
landos nėra taip paskir

stytos kaip reikiant.

Tiesa, bet mes 
galime važiavimo 
valandas sutvar
kyti. kad nebūtų 

susigrjdimo.

f r * i
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Vietines Žinios
SLA 2-JO APSKRIČIO 

REIKALAIS

Ruošiama* kareiviam* pasi
tikti vakaras

Legionierių Motery* Ture* paminėti. Tai bus Cambrid-i parsiduoda namas
Arbatėle ge Lietuvių Piliečių Kliube, I Geroj vietoj 3 šeimynų, mūrinis,

S23 Main St Pradžia k vai nebrangus, su visais įtaisymais. -- --------- , . . inal”J>T\ri<iazla 8 YaJ: Klauskite ant pirmo flooro. (14)
btepono Dariaus legionie- vakare. Komitetas stengiasi a. p.

2 Litchfield St., Brighton, Mass.

RADIJO PROGRAMA

BALF Vakariene Praėjo 
Sėkmingai

Parėmė Darbu Lietuviu 
Šelpimą

Praeitą sekmadieni BALF Rengiant vakarienę lietu- 
Bostono 17-tas skyrius ture- yių šelpimui sustiprinti eilė 
jo vakarienę L. Pil. Drau- žmonių dirbo negailėdami 
gijos svetainėje So. Bosto- savo laiko ir pastangų. Prie 
ne. Vakarienėje dalvvavo vakarienės darbavosi ponios 
130 svečių. Po vakarienės Sulienė, A. Kropienė, Sofi- 
buvo trumpa kalbų progra- ja O Halloran,_ K. Namak- 
ma. Jauna lietuvaitė Bud- sienė. Mockienė. B. Martin

rių moterys turės arbatėlę gauti vertingų dovanų ir 
ir “minu lnSimi” L-nvn 21 skaniu užkandžiuir “pupų lošimą” kovo 31 
dieną, legionieri ųname, 265 
C St., South Bostone. Pra
džia 2 vai. popiet. Bus duo
damos ir dovanos. Rengėjos 
prašo visus atsilankyti. 

Labdaringi Parengimai

skanių užkandžių
Kviečiame visus atsilan-, Murinis dvejų štorų namas,

kyti. ’ apartmentų po 5 ir 6 ruimus, parsi-
Rengimo Komisija. duoda tuo-> Pat- Namas visas apšil

domas, šildymas ir vandens paipos 
naujaj įtaisyta. Geros pajamos. Na

rį-j- c r* ». mas randasi 76 Broadway, kampasUede damas Geras Kurna ,A St. Savininkas B. Hurley. (13) 
Kreipkitės telefonu: ALG 2039

PARSIDUODA NAMAS

kienė, Gedamavičienė. Sta- 
kutienė, Balčiūnienė. Taip

reckaitė, nesenai atvykusi 
iš iš Francijos, papasakojo 
apie lietuvių vargus užėjus pat dirbo pp. Palubeckas>, 
rusų okupacijai, paskui vo- Žardeckas, panelės Burde- 
kiečių priespaudai ir vėliau liūtė ir Ilkevičiutė. 
sunkius pergvvenimus be-. Vakarienės pasekmės, re- 
gant nuo bolševikų Į Vaka- gis, yra neblogos, teko gir- 
ru Europą. Jauna pabėgėlė dėti. kad. neskaitant aukų. 
užtikrino klausvtojus. kad pelno lietuviams sušelpti 
Bendro Amerikos * Lietuvių liks apie pusantro šimto do- 
Fcndo pašalpa pasiekia lie-'lerių. R-
tuvius nukentėjusius nuo
karo ir ji prašė visus tą pa
gelba lietuviams didinti, nes 
ji labai yra reikalinga.

Vakarienės vedėia buvo 
Mrs. K. Namaksy. Po vaka
rienės buvo šokiai. Visas

Camey Ligonine Budavosis

Carnel ligoninė So. Bos
tone. dažnai vadinama li
goninė ant kalnuko, senai 
jautė reikalą naujų patal- 

vadovvbėpelnas eis lietuviams šelBt>-ip™dėin n'JSntis kain 'čia 
Apyskaita bus paskelbta' k,adel° rūpintis, kaip čia 
skyrium. Rep.

LSS 71 Kuopos Prakalbos

Jų rūpestis, jų planavimai, 
jų pasitarimai duoda pasek
mių. Camey tuojau statvts 
naujas patalpas.

Camey ligoninės viršinin
kai, South Bostono Gydyto-

LSS Cambridge kuopos 
rengiamos prakalbos įvyks 
balandžio 14 d., o ne balan- jų Draugija ir arcivyskupas
džio 7 d., kaip buvo ank 
čiau pranešta. Prakalbos Į- 
vyks Cambridge Lietuvių 
Kliubo patalpose. Apie jas 
dar bus pranešta vėliau.

Gražiai Remia Lietuvos 
Žmones

BALF vakarienės proga 
Bendras Amerikos Lietuvių 
Fondas gavo aukų iš seka
mų geraširdžių lietuvių: 
Lietuvos patriotas J. auka
vo 520. Po $5 aukavo: Meš
kinis iš Cambridge ir Čirgu- 
lėnas iš Brocktono. Per Mrs. 
Svilienę gauta auka iš Gu- 
daitės $2 ir iš Bakunaitės 
81. Adv. Shalna aukavo 31. 
Viso pinigais aukų gauta 
334. Bostono Jaunimo Ra
telis ta pačia proga pasky
rė iš savo iždo 325 nupirk-j 
ti lietuviu vaikučiams mo-l 
kyklos reikmenų. Už tuos 
pinigus nupirkta sąsiuviniu,į 
paišelių ir kitu reikmenų ir

Šių metų kovo 17 d. bu
vo SLA 2-rojo apskričio 
jaunuolių komisijos suvažia
vimas, bet atvyko vos tik 4 
delegatai. Reiškia, buvo at
stovaujamos tiktai 4 kuopos.
Kažin, kas atsitiko su kito
mis kuopomis? Ar jos jau
nebegyvuoja? Lietuvos tremtiniams ir

SLA Antroje Apskričio pabėgėliams paremti yra da- 
pereitų metų suvažiavimas, romi du parengimar Atei- 
įvykęs lapkričio 28 d., nu- nantį šeštadieni L. Vyčių 
tarė surengti gryžusiems ka- vietinė kuopa rengia \Yhist 
reiviams pasitikti bankieetą dieną, legionierių name, 265 
ir išrinko tam tikslui jau- E. 7th St. Pradžia 8 vai. 
nuolių komisiją, kuri dabar Bus užkandžiai Įžanga tik 
ruošiasi tą nutarimą įvykin- 50c.
ti. Bankietas sugrįžusiems Lietuvių Jaunimo Ratelis
SLA nariams kareiviams pa tuo pat labdaringu tikslu 
gerbti jau ruošiamas. Jis rengia savo Whist Party 
įvyks viename Bostono vieš- šeštadienį, balandžio 13 d., 
bučių. Bus vakarienė ir šo- Sandaros svetainėje, 124 
kiai (dinner dance). ,PSt. Pradžia 7:30 vakare.

Sekantis šitos komisijos1 Abejų parengimų visas 
suvažiavimas įvyks So. Bos- PeJna? eis nelaimingiems 
tone, 414 Broadway, balan- “©tuviams sušelpti, 
džio 14 d., 2 vai. popiet.
Visos apskričio kuopos kvie
čiamos prisiųsti po vieną at
stovą, nes tai bus svarbus) 
pasitarimas. Ir kiekviena! Pereitą savaitę mirė An- 
kuopa prašoma pranešti ko-)tanina Šaulienė, po tėvais 
misijai, kiek turi iš armijos) Pilvinytė, kuri paskutiniais 
sugrįžusių narių-kareivių., laikais gyveno Newtone Up- 
Komisija turi būtinai žino-! per Falls pas dukterį. Yelio- 
ti, kiek bus bankiete daly-) nė palaidota Mt. Hope ka- 
vių. 1 pinėse. Atsisveikinimo žodį

Visų suvažiavimo delega-) prie kapo pasakė S. Michel-

Z-as.

Mirę A Šaulienė

Žemesnių laipsnių kariai krautuvėlė ant RENudfe 
tun teisę, gauti iš federali-| Pasirenduoja maža krautuvėlė su 
nes Valdžios pagalbą, jei jų apšildymu, gera vieta bile bizniui 
moterys gimdo. Massachu- of.isui>. V? Broao?Qa^ J?nd,a• o., aaa $25 j menesį. Adresas: 319 E Street,setts V aisti joj jau 33.000 go. Bostone. Klauskit dženitoriaus 
naujagimiu buvo sulaukti SU arba Gailiaus ofise. (13)
valdžios teikiama parama. ..Ke,eiviui„ Reikalingai 

TypewriterisBUTAS ANT REN DOS

Garu apšildomi ir fornišiuoti) “Keleivio” ofisui reika- 
kambanai, elektra, gazas ir kiti, lįnga rašomoji mašinėlė 
parankumai. Pageidaujami ve-) (typewriter). Jei kas tokį 
dę žmonės, be vaikų. Kreiptis įrankį turi ir norėtų parduo- 
šiuo adresu: (13 ti, prašome pranešti musų

Joseph Stankevich, j administracijai: 636 Broad-
34 Bellevieu- St., Dorchester. • way, South Boston.

SIUNČIAME J LIETUVĄ IR PABALČIO 
ŠALIS MAISTO SIUNTINIUS IR 

DĖVĖTAS DRAPANAS

Patys supakuokit i baksą ar j “seamen’s bag’’ nema
žiau 35 svarų ir nedaugiau 120 sv. KAINOS: 20 cen
tų nuo svaro, primokant §5.50 už persiuntimą.

Cushing anądien turėjo 
bendrą mitingą naujų bu- 
dinkų reikalu. Vieni kitų 
išklausę nutarė, kad nauja 
Carney ligoninė čia būtinai 
reikalinga ir kad naujas pa
talpas tuojau reikia statyti.

Carney ligoninės pirmas 
pavilionas kainuos du mi
lionus dolerių. Statyba nu
matoma tuojau pradėti.

Bet... visų pirma bus va
jus. tuojau po gavėnės. Kad 
sukelti du milionus dolerių, 
žinoma, reikės ir lietuviams 
gerokai prisidėti. Dabar 
jau laikas galvoti, kiek jus 
galėsite išmesti dėl Carney 
ligoninės naujų patalpų, ir 
kuomet vajus prasidės—pri
sidėkite.

Dr. D. Pilka.

tų vardai bus atspausdinti 
programoj.

SLA Antrojo Apskričio
Jaunuolių Komisija.

(15)

sonas. Šermenis tvarkė D. 
Zaleskas.

Majoro Biudžetas Priimtas 
Taryboje

Štai maisto siuntiniai siunčiami iš Skandinavijos ir 
garantuojama, kad pasieks gavėją į kelias dienas po 
užsakymo.

Siūlo Sustiprinti Gaisrų 
Gesinimo Priemones

Valstija Įsikiša į Žuvinin
kų Ginčą

Jau ketvirtas mėnuo Bos
tono ir Gloucester žvejai.

Bostono miesto taryba 
priėmė majoro J. Curley pa
siūlytą miesto ir “kauntės” 
biudžetą. Viso į biudžetą į- 

Lrašyta išlaidu 355,328.186.
Tiek taryba ir patvirtino. 
Šiais metais miesto biu
džetas numato išlaidų 5 mi
lionus dolerių daugiau, ne
gu praeitais metais.

nčijasi su bosais dėl dar- 
sąlygų. Dėlto stipriai nu

kentėjo žuvų prekyba ir 
pramonė. Dabar valstija į- 
sikišo į tą ginčą. Valstijos 
paskirtas trečiųjų teismas) 
šaukia žvejų unijos atstovus 
ir žuvų pramonės bosus bei 
darbininkų atstovus tą gin
čą persvarstyti ir tada tre- Cambridge SLA 371 kuo- 
čiųjų teismas išneš savo pa rengia kovo 30 d. “Whist

SLA 371 Kuopa Turės 
“Whist Party”

sprendimą. Party” 60 metų jubilėjui

Majoras Curley sako, kad)
siunčiama į BALF centro Bostono miesto apsauga nuo j
sandėlį. V. N. gaisrų dabar yra blogame)

----------------- stovyje. Paskutiniu laiku 45 į
v i • • nt i- »• įvairus gaisrų gesinimo a- Eik su Velniais Obuoliauti paratai fcuv0 suęadinti tQ.

. dėl šiuo metu miestas netu- 
10 ri užtenkamos apsaugos nuo

G4B/J0S CHORAS

Stato Scenoje Šimkaus Operetę
“/ŠE/F/ST

NEDĖLIOJ, BALANDŽIO (APRIL) 7 D.

SOUTH BOSTON MUNICIPAL SALE.I

3 valandą popiet

irFrancis Sheenan 
žmona naktiniame kliube gafanj'.'"ifajOTa^f'3iuio”'skirti 
susipažino su gerai apsiren- pinigų pataisymui kelioli- 
gusiu vyruku. Susipažino. įOs aparatų, jis siūlo skirti 
susidraugavo, bendrai įssi- §250.000 pinigų naujiems 
gere ir bendrai važiavo na- aparatams pirkti ir 31.250,- 
mo. Pakeliui geras pažįsta- 000 nepaprastų išlaidų gais- 
mas apdaužė F. Sheenan, ru gesinimo priemonėms 
atėmė iš jo 45 dolerius, o jo pagerinti. Virš to, majoras 
žmoną išmetė iš automobi- kreipiasi į visus gyventojus 
liaus. Viskas tas įvyko Ar- būti labai atsargiems su 
lingtone, naktį iš pirmadie- gaisrais ir padėti miestui iš- 
nio į antradienį. vengti didesnių nelaimių.

Visus maloniai kviečia,
GABIJA

VETERANŲ ŠEIMYNOS 
NERIMAUJA!

Pilnas Kolegijos Kursas Jum*

si) IŠLAIDI] APMOKĖJIMU

ITiVI»c
jut

Į Štai svarbi žinia jauniem vyram
r—.tfSC'ĮTT*' jSft'L. , 18 metų ir daugiau (17 su tėvų

sutikimu). Papai GI Teisių Bilių, 
jeigu jus įstojate 3 metams į J. 
V. Armiją pirm 1946 m. Spalių 
6 d., tai po paleidimo jus turėsite 
teisę 48 mėnesius lankyti kolepi-

_ _ _ _______ _ _ _ ją, amatinę ar biznio mokyklą.
i aZ-WJ „ .SPtT .'S Bus užmokėta mokslo lėšos iki 

*500 už paprastus mokyklinius 
metus. Ir jus pausite *65 per mė
nesį prapyvenimui—*90, jeipu e- 
sate vedę. Gaukite faktus arti
miausioje jum J. V. Armijos Re- 
krutavimo Stotyje.

U. S. ARMY RECRUITING OFFICE,
55 Tremon Street, • Boston, Mass.

Tūkstančiai grįžtančių veteranų ne
randa pastogės savo šeimoms.

Jei turit atliekamą ruimą, arba jei 
galit dalį namo pertaisyt į atskirą bu
tą, yra veteranas, kuris išgali ir nori 
jį nuo jūsų išnuomoti.

Jei jūsų reikia pataisymų ar perde- 
koravimų, arba jei nori įrengti extra 
išeinamąją ar virtuvėlę, kodėl nepa

sitarti su artimiausiu
Mutual Saving Banku?

The

SAVINGS BANKS
of Massachusetts

BOX No. 8 .............. $6.25
2 sv. bekono 
2 sv. sviesto
’,2 sv. ovomaltino (Cocoa, 
kiaušiniai, pieno milteliai)

BOX No. lt___ - gMS
2 sv. bekono 
2 sv. salami
25 vienetai koncentruotos 
jautienos.

BOX No. -9 $8.25

1 sv. sviesto 
3 sv. bekono 
3 sv. salami
į sv. cukraus ir malt syrup 
1 sv. ovomaltino (Cocoa, 
kaiušiniai, pieno milteliai)

Pristatymas Garantuotas Visi Siuntiniai 
Apdraudžiami

Del platesnių informacijų klauskit laišku, 
telefonu arba ateikit asmeniškai į:

TRANS-OCEANIC PACKING & SHIPPING CO. 
582 Dorchester Avė., prie Andrew Sq., South Boston

Telefonas: SOUth: 3910 

Ofiso valandos: nuo 12 dienos iki 9 vakaro

LAWRENCE, MASS. Skyrius:
A. F. SWEETRA,

135 Newbury Street, Lavvren'ce, Mass.

WORCESTER, MASS. Skyrius:
AMERIKOS LIETUVIS,

14 Vernon Street, Worcester, Mass.
Tel. 5-1094

SILVER CAFE, Ine.
S. Zavadskas, sav.

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

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

REZERVUOTOS VIETOS MOTERIMS

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaikb ge- 
riausį alų. vyną *r degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

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

1— Muzika
2— Dainos
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

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

parsiduoda namas
South Bostone, arti Bigelow School, 

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

MRS. SAMUEL WALKER,
2 Williams Court,

Newton Upper Falls, Mass.
Tel. LaSalle 3548.*

Šaukt rytais ar vakarais.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Jonas Arlauskas ir 
Juozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

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

West Roxbury, Mas*.
Tel. Parkway 1233-W

i DR. D. PILKA
{ .. Ofiso Valandos: noo 2 iki 4

Iir nuo 7 ild 8

506 BROADWAY
J SO. BOSTON, MASS.
» Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kam p. Inman St_, arto Central So. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

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

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

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

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4570

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarms
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų
Valandos:

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
hERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
M o vers)

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

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOlJtb Boston 4618

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pajieškojimus.

k i




