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RusaiVilkinaTaikos Atstatymą 
Sako G. Marshall

Rusija Neri Uždėti Savo Leteną Ant Vokietijos ir Aus
trijos — Europai Gresia Suirutė ir Skurdas — G. Mar

shall Betgi “Tiki” ir Savo Tikėjimą Remia 
Stalino Žodžiais

Pirmadienio vakare Vals
tybės sekretorius G. Mar
shall paaiškino amerikie
čiams, kodėl didžiųjų pasi
tarimai Maskvoje visiškai

55 Tautos Kalba 
Apie Palestiną

Šį pirmadienį New Yor-
nepasisekė. Marshall išaiš- ke pradėjo posėdžiauti 
kino, kad nepasisekimo Jungtinių Tautų nepapras- 
priežastis buvo Rusijos be- tas seimas, kurs svarsto Pa- 
galiniai apetitai. . lestinos klausimą. Didžio-

Rusija nori iš Vokietijos sios valstybės nori tą klau- 
didelių reparacijų, kurios simą atidėti ant rudens, ar- 
trukdytų Vokietijos ir visos ba pavesti jį “tyrinėti” ko- 
Europos atsistatymą. Rusi- kiai nors seimo išrinktai ko
ja nori uždėti savo leteną ir misijai.
ant Austrijos. Rusija atsi-' Arabų valstybės, gal būt 
sakė šiuo tarpu susitarti su Rusijos padedamos, nori, 
Amerika ir dėl Vokietijos kad klausimas butų plačiai 
nuginklavimo. Rusija atsi- apsvarstytas ir kad butų 
sakė susitarti dėl ekonomi- priimtas koks nors nutari
mo Vokieti ios sujungimo ir mas. Žydai reikalauja, kad 
nenori leisti, kad Vokietija ir jiems butų pripažinta tei- 
galėtų ekonomiškai pati sa-! sė turėti UN seime savo at- 
ve išlaikyti. j stovybę. Ginčai seime bus

Visais klausimais Rusija karšti, bet atrodo, kad dėl 
užėmė tokią poziciją, kad Palestinos nieko nebus nu- 
Amerika negalėjo su ja su-, tarta.
sitarti, o todėl iš dervbų nie-' Anglija pirmame UN po- 
ko neišėjo. Amerika nori sėdyje pareiškė, kad ii iš 
pastovios taikos ir negalėjo anksto priima visus UN sei- 
atsisakyti nuo gavo princi- mo’ nutarimus, bet Jungti-, 
pų. į nes Tautos turės pačios sa-’

Bet dėl ateities generolas vo nutarimus pravesti gyve- 
G. Marshall’tiki. kad gal gi niman.
bus prieitas susitarimas. Tą1 
savo tikėjimą Valstybės se
kretorius remia peneralisi- j 
mo Stalino žodžiais, kuršį 
pasakė Marshallui, kad iš-' 
sėmus žodžius ir baigus

Galvoja Apie 1948 
Metų Rinkimus

PREZIDENTAS NEW YORKE

Prezidentas Truman atvyksta į New Yorką, kur jis pasakė politinę kal
bą Amerikos redaktorių sąjungos suvažiavime. Paveiksle matome, kaip pre
zidentas sveikinasi iš karto su dviem New Yorko majoro atstovais, kurie at
ėjo jį pasitikti.

Karų ir Elektros Darbininkai 
Susitarė Del Uždarbių

General Motors ir Chrysler Darbininkai Sutiko su 15c. 
Uždarbių Pakėlimu — Panašų Susitarimą Padarė Gene
ral Electric Darbininkai — Sako, Taika Pramonėje Bus 

Išlaikyta — Darbininkų Protestai Prieš Kongresą

“Neivburyport
Planas”

Newburyport miestelio 
pirkliai nutarė numušti vi
sų prekių kainas savo krau
tuvėse 10%. 90 procentų vi
sų pirklių tam pritarė ir tą 
padarė. Praeitą savaitę 
Newburyport pirkliai darė 
labai gyvą biznį, nes dau
gelis pirkėjų iš kaimyniniu 
miestelių atvyko pirkti į 
Newburyport.

Dabar kalbama, kad 
Newburyport pavyzdį rei
kėtų perkelti į visus Ame
rikos miestus ir visur atpi
ginti kainas 10%• Bet to

Nuomų Kontrolė 
Lieka Toliau

Nuomų Kontrolė pasilie
ka tolimesniam laikui. Kai 
kuriose Dietinėse valstijose

Atvyko Svečiuosiu 
Meksikos Prezi

dentas

Rusija Vis Dar 
Kaltina

Praeitą savaitę Amerikos 
pramonėj buvo padarytas 
didelis žingsnis į taikų iš
sprendimą ginčų dėl uždar
bių. Po plieno pramonės su
sitarimo panašiai susitarė 
automobilių ir elektros pra
monės darbininkai. Darb
daviai sutiko pakelti darbi
ninkų uždarbius po 15 cen
tų į valandą ir darbininkai 
tą pakėlimą priėmė. Auto
mobilių pramonei uždarbiai 
bus pakelti po 11 su puse 
centų į valandą ir darbi
ninkai gaus apmokamas ato 
stogas, kas dar padidins už
darbius vidutiniai po 3 su 
puse centus į valandą.

Darbininku kovos lauke 
neišspręstas tebėra telefonų 

streikas, kurs 
iau tęsiasi ketvirtą savaitę. 
Valdžios tarpininkai sako, 
kad telefonų streikas oreit 
baigsis, bet unija ir darbda
viai vis negali susitarti dėl

_____ ______ __ .. Republikonų partija jau
ginčus reikės surasti kom- nutarė daryti ateinančiais 
promisą. j metais savo partijos kon-

Atrodo, kad tai yra vie- venciją, kuri išstatys repub- 
nintelis nuraminimas, kokį likonų kandidatą į prezi- 
Valstvbės sekretorius par- dentus. Philadelphijos mies- 
vežė iš Maskvos. “Generali- te. Iš kandidatų dabartiniu 
simo Stalino žodžiai“ betgi, laiku tarpe republikonų y- 
vargu gali patenkinti taikos ra žinomiausi New Yorko 
ištroškusi pasauli. Maskvos gubernatorius T. Dewey ir 
diktatoriaus žodžiai dar sekantis eina H. Stassen, 
mažiau patenkins tautas, i buvęs Minnesota guberna- 
kurios trokšta teisingos tai- torius, kurs ką tik dabar 
kos pasaulyje. ! grįžo iš Europos. Kandida-

Prezidentas Truman pa-! tų yra ir daugiau, bet tie du 
sveikino grįžusį iš Maskvos skaitomi populeriškiausi re- 
Valstvbės sekretorių ir sa
kė, kad iis gerai gynė tai
kos reikalą.

Žmogus Gali Viską 
Žinoti

publikonų partijos narių 
tarpe.

Partijos vadovybė yra nu
sistačiusi prieš H. Stassen, 
nes jis skaitomas perdaug 
“kairiu.”

Harvardo mokslininkas, 
Phillippe LeCorbellier, skel
bia savo pažiūrą į mokslą 
ir tvirtina, kad po tūkstan
čio metų žmogus žinos vis
ką apie gamtą, ką tik gali
ma apie ją žinoti. Tada bus 
pasiektas “mokslo dugnas” 
ir visos gamtos paslaptys 
bus išaiškintos. Tada žmo
nija pradės gyventi “moks
lo era.” Kada tas laikas at
eis, P. LeCorbellier nėra ti-

Bilius H. R. 2910
Amerikos Atstovų Rū

muose yra įneštas įstatymo 
sumanymas, pagal kurį į A- 
meriką butų įleista 400.000 
išvietintu žmonių iš Euro
pos. Tą bilių remia daug 
didelių ir pažangių Ameri
kos organizacijų, tarp kit
ko Amerikos Darbo Fede 
racija, CIO unijos ir dauge-

. .. , , . lis kitų.
kras, iis mano, kad tas ga-[ paga] bilių į Ameriką 
Ii ateiti no oOO metų, o gal įleista per keturius
ir po tūkstančio metų.

BRAZILI JOS GYVEN- 
TOJAI

“plano” įvykdymas susidu
ria su visokiomis kliūtimis darbininku 
Jei stambieji pirkliai nenu
pigins savo kainų, tai New- 
buryport pirkliai greit irgi 
turės pakelti savo kainas.
O pirkliai sako, jie galės
nuleisti kainas tiktai tada, j budu, kaip derybas vesti.

1 Unija reikalavo, kad deryRusijos komunistų parti-' įeį fabrikantai atpigins pre- 
3 “R„is™t” iš-, kes. Fabrikantai aiškina.Bolševik 

prieš Ame-Šį antradienį į Washing- į0SL 15. -—■—t-—— OTzUiiMMzu-izs kelia kaltinimusnuomų kontrolė nuimama ,< ? r.tviumir bad įos -
nūn 1 d hpc tPn Meksikos prezidentas Migu , ą.Kaa ws banuo gegužes 1 d., nes ten g| AlemarkP Jjs iJbu# A » lys ima mi ziniskas repara- 

rikoje tris dienas ir tarsis cl'af 13 Vokietijos, bet Ru
su Amerikos vadais dėl pa-'slJal ”enon, lel?‘ re’
skolos Meksikai. paracijas. Ir Amerika ir

Meksikos prezidentas A.n?!1.Ja.t« melą senai uz- 
musy sostinėj pasitinkamas' pnajo ir įrodė, kad tai ne
su didelėmis iškilmėmis ir tl.esa- bet Rusijos spauda 
šauniomis vaišėmis. Jo at- Y^vien kaltina, kad Angli- 
silankvmo proga Amerikos Ja lr Am«nka lma rePara: 
vyriausybė ir visuomenė pa- c'.Jas "į tlk rusams nenon 
kartotinai pabrėš musų nieko duoti.
krašto nusistatymą vesti į 
“geros kaimynystės’’ politi
ką santykiuose su artimiau
siu “Lotynų Amerikos” kai
mynu Meksika. Tas itin 
svarbu todėl, kad praeityje

sako nebėra tokio didelio 
butų trukumo. Bet visose 
šiaurinėse ir pramoningose 
Amerikos srityse nuomų 
kontrolė veiks toliau. Kon
gresas manė panaikinti tą 
kontrolę, bet didelis butų 
trukumas ir nuomininkų 
protestai privertė atidėti 
kontrolės panaikinimą toli
mesniam laikui.

Japonijos Rinkimus 
Laimėjo Socialistai
Japonijos socialdemokra

tų partija praėjusio sekma
dienio rinkimuose gavo dau 
giausiai balsų ir yra stip
riausioji parlamento žemų
jų rūmų partija. Japonų ko
munistų partija, kuri turėjo 
6 atstovus, dabar beprave- 
dė tik 4 atstovus. Parlamen
to dauguma betgi lieka li
beralų ir konservatorių ran
kose.

Ypač pažymėtina, kad 
Japonijoj, nežiūrint į badą 
ir į visišką propagandos 
laisvę, komunistai rinkimus 
visiškai prakišo. Japonijos 
socialistų partija auga la
bai greitai ir ji tikisi jau 
sekančiuose rinkimuose pa
imti krašto valdžią į savo 
rankas.

EKS-KARALIUS MŪVIU 
KARALYSTĖJ

Didieji Tarsis Ru
deni Londone

Amerikos ir Meksikos san- rių naujas susitikimas žada 
tykiai buvo visada gana įvykti Londone ateinantį
blogi.

kad jie negali kainų nu
mušti, nes jie ir taip par
duoda su mažu pelnu...

Garsas Bus Naujas 
Ginklas

Chicagos universiteto vie
nas mokslininkas praneša, 
kad vokiečiai jau turėjo 
pasigaminę tokį ginklą, 
kurs galėjo užmušti gvvybę 
su garso pagelba. Vokiečiu 
padirbta mašina su garsu 
galėjo užmušti ožką. Bet 
mirtingojo garso aparatas 
buvo gana painus ir jis ga

metus nuo įstatymo prieini 
mo 400,000 asmenų ir jie 
butų įleidžiami be kvotos. 
Pirmenybę turėtu tie asme- 

Brazilijos nauiausias pt- nys, kurie Amerikoj turi gi - 
ventoiu surašinėiimas rodo, minių.
kad dabartiniu laiku Brazi-' Jei bilius praeitų, daug ir 
liia turi 42.600,000 ęvven- lietuvių iš Europos galėtų 
tojų. Braziliia yra didesnė, patekti į Ameriką. Todėl ir 
kaip Jungtinės Amerikos lietuvių organizacijos turi 
Valstvbės ir .ioie gvvena kelti savo balsą, kad bilius 
ant vienos ketvirtainės my- “H. R. 2910” butų priim- 
lios ploto Hktai 5 žmonės, tas.

Buvęs Rumunijos kara
lius Karolis su savo meilu
že Lupesku atvažiavo į Hol- 
lyvvoodą ir, sako, ten nori 
nusipirkti namus. Buvęs 
Rumunijos karalius - dikta-

bos butų vedamos visam 
kraštui, o darbdaviai nori, 
kad butu susitarta atskiro
mis sritimisf Kitas sunkiau 
snrendžiamas ginčas žada 
iškilti tarp angliakasiu ir 
anglių kasyklų savininku 
dėl sudarvmo naujos darbo 
sutarties. Derybos iau pra
dėtos, bet susitarimas bus 
nelengvas pasiekti.

Senatas šią savaitę svars
to darbo bilių ir dar šią sa
vaitę žada priimti istatvmą 
apie darbininkų unijų tvar- 
kvmą. Senate svarstomas 
bilius nėra toks griežtas 
prieš darbininkus, kaip At
stovų Rūmų priimtas, bet 
reakciniai senatoriai nori į 
tą bilių irašyti daug griež
tų suvaržymų prieš unijas.

Po visą Ameriką darbi
ninkų unijos stoja į kovą 
prieš Kongreso žadama iš
leisti bilių prieš unijas. Pra
eitą savaitę, ketvirtadienį, 
Detroite tūkstančiai darbi
ninkų streikavo penkias va
landas protestuodami prieš 
“vergišką bilių.” CIO uni
jos ir A. Darbo Federaciia

Keturiu didžiųjų ministe- !ėJ0«žm.u,3ti °,žk«' ’ei * bu' 
- - vo 10 pėdų atstume nuo to

aparato. Tas mokslininkas 
mano, kad vokiečių “garsi
nė kanuolė” veikia i gyvo 
organizmo nervų sistemą. 
Ateityje manoma, kad “gar 
sinė kanuolė” bus ištobu
linta ir galės užmušti žmo
gų iš gana toli.

rudenį. Per pavasarį ir va
sarą derybos eis diplomati
niais keliais ir per tam ty
čia paskirtus atstovus, ku
rie bandys “išlyginti kelią”

Palestinoj Teroras 
Dar Nesiliauja

Žydų teroristai Palestino- taikos sudarymui.
je praeitą šeštadienį pašo- Pateisinimui Maskvos ne- 
vėHaifa uosto policijos vir-: pasisekimo “didieji” sako. 
šininką. Policijos_ virsinm-kad iš Maskvos niekas ir ne 
kas mirė ligoninėj. Zydų.jaukg susitarimo. Esą ten 
teroristai savo. atsisauki-, buvo tiktai išaiškinti skir- 
muose kviečia į talką ara-: tumai ir buvo pasitarta, o 
bus. ir siūlo jiems bendrai!tikrosios taikos derybos eis 
kariauti prieš anglų įmpe-, toliau, kol pagaliau bus su 
rializmą ir okupaciją. Zv- rastas kompromisas.
dų visuomenė Palestinoj iki ___________
šiol laikėsi “neitraliai” san
tykiuose su teroristais, bet 
dabar joje pradeda didėti 
noras apsivalyti nuo tero
ristų. nes jie trukdo krašto 
viešąjį ir ekonominį gyve
nimą.

DUODA “ALIMONIJOS’ 
3% MILIONUS

JIEŠKO “GERIAUSIO 
STEIKO PASAULYJE

Yorko

KINU KOMUNISTAI 
PAĖMĖ TAIAN

Mūviu karalius, milionie- 
rius Louis B. Mayer, persi
skyrė su savo žmona ir su
tiko sumokėti savo pačiai 
3 su puse milionus doleriu 
alimoniios. Jis savo pačiai

Kinijos komunistai skel- atmoka “grynais pinigais.” 
bia, kad jų armija paėmė Teisme nedalyvavo nei vy- 

'—' ras nei jo žmona. Jie susi
tarė per advokatus. Žmona

New
žmogus, Maurice Dreicer. 
važinėjasi po visą Ameriką 
ir visur iieško “geriausio 
steiko.” Jis jau išleido 8 
tūkstančius dolerių bejieš- 
kodamas to “tobulo steiko,” 
bet dar sakosi niekur nera
dęs tokio, kurs jį butų vi
siškai patenkinęs. Daugelis 
restoranų siūlo jam patik
rinti jo pilvo sveikatą, nes 
su blogu pilvu ir geras stei- 
kas atrodo niekam tikęs.

Iš Europos grįžo dabar 
Valstvbės sekretorius gen. 
G. Marshall, republikonų 
veikė ias Harold Stassen ir 
demokratų partijos libera
las Henrv Wallace.

Harold Stassen jau spėio

tnrfinaimi PO visą kraštą pradeda di- turtmgas p^pagandą prieš Kon
greso bandymą pažaboti 
darbininkų organizacijas.

VOKIEČIŲ EKSPERTAS 
ECKNER AMERIKOJE

Shantung proyincijoi svar- 
torius atbėgo į Meksiką bų miestą Taian. Kiniics
prieš penkis metus ir jau valdžia pripažįsta tą pralai- skundėsi, kad jos vyras pa
seniau norėjo atvažiuoti i mėjimą. bet žada vėliau at- bėgo nuo jos po 43 metų . , . - ..
Jungtines Valstvbės. bet iis sigriebti. vedybinio gvvemmo ir na- pareikšti, Kad jis vra opti-
nebuvo čia įleistas dėl “blo- Komunistai skelbia, kad bėgo be jokios priežasties, mistas ir mano. kad viena
gos moralės.” Ar dabar io jie Taian mieste “visai su-, Jis kartą parėio namo u gentkartė žmonių tikrai tu-
“moralė” pasitaisė ar kas naikino” vienos kiniečių ar- rasakė iai: “Aš išeinu.” Ir rėš taiką. Kuo jis savo op-
kitas atsitiko, kad jis atva- miios vadovybę ir kelius išėjo... Dabar už tą išėumą timizmą remia, jis nepasa- 
žiavo į Ameriką, žinių nėra. dalinius kariuomenės. Į jis sumokėjo pinigų krūvą. ke. .

Pagarsėjęs vokiečių zep- 
pelinų ekspertas Dr. Eck- 
ner šią savaitę atvyko Į A- 
merika iš Vokietijos. Sako, 
kad iis yra pasamdytas A- 
merikos gumos kompanijos 
“Goodyear Co.” daryt ban
dymus su skraidomais mo
toriniais balionais. Dr. Eck- 
ner pagarsėjo tuo. kad jis 
su vienu “zeppelinu” kartą 
atskrido į Amerika, bet čia 
jo “zepnelina” ištiko nelai
mė ir jis sudegė.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pa j ieškojimus-
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DARBININKŲ GEGUŽĖS < 
PIRMOJI

Gegužės Pirmoji jau grei 
tai bus 60 metų yra mini-; 
ma, kaipo darbininkų kovos 
ir tarptautinio solidarumo 
diena.

Beminint tą tarptautinio 
solitVrumo dieną įvyko du 
pasakiniai karai, kurie! 
kraujų jurose paskandino1 
perdėtas viltis į darbininkų 
solidarumą, iš kurio buvo 
laukiama, kad jis panaikins 
pasaulyje karus. Po karų 
patyrimo mes šiandien ži
nome, kad nacionalinis so
lidarumas tautose yra stip-į 
resnis, kaip tarptautinis 
darbininkų solidarumas. 
Patyrimas sako, kad pirma 
sąlyga pasaulio taikai yra 
įgyvendinimas visose tau
tose laisvos demokratiškos 
tvarkos, kur darbininkų 
masės gali laisvai, diktato
riškų režimų nevaržomos 
pareikšti savo siekimus ir 
už juos kovoti. Kol pasau
lyje yra galingų diktatūros 
kraštų, fašistinio ar bolše- 
vistinio tipo, tol visos tai
kos viltys yra tiktai iliuzi
ja.

Gegužės Pirmoji buvo 
valstybinė šventė dvejose 
pasaulio šalyse — hitleri
nėj Vokietijoj ir bolševisti- 
nėj Rusijoj. Lyg tyčia tose 
šalyse, kurios daugiausiai 
ruošėsi prie karo. Ta diena 
Vokietijoj buvo, o Rusijoj ir 
dabar dar yra, diktatūros 
režimo garbinimo diena. 
Diktatūros režimas Rusijoj 
ir šiais metais “darbininkų 
solidaiumo” dieną kals i 
Rusijos darbininkų galvas 
neapykantą prie kitų tautų 
ir panaudos tą dieną naujo 
karo ruošimui. Tiek dei 
“tarptautinio solidarumo,” 
kuriam pasireikšti diktatū
rų ir reakcijos režimai vi
sada sugeba pastoti kelią.

Gegužės Pirmoji yra ir 
darbininkų kovos diena. Tą 
dieną darbininkų organiza
cijos daro savo jėgų per
žvalgą, demonstruoja už 
savo siekimus, kelia savo 
reikalavimus.

Tuo žvilgsniu Amerikos 
darbininkų organizacijoms 
šių metų Gegužės Pirmoji 
yra svarbi diena. Kaip tik 
Gegužės Pirmą Amerikos 
Darbo Federacija ir CIO 
unijos pradeda naujus pa
sitarimus dėl darbininkų 
unijų suvienijimo i vieną 
galingą organizaciją. Vie
nybės reikalas Amerikos 
unijiniame judėjime yra 
pribrendęs, o Kongreso pa- 
simojimai “sutvarkyti” uni
jas pagal fabrikantų są
jungos pageidavimus, vers
te verčia darbininkų orga
nizacijas to reikalo nebea- 
ti dėlioti.

Atstačius unijinio judėji
mo vienybę ir Amerikoje 
darbininkams kelias butų 
atviras į politinį veikimą 
per savo politinę atstovybę 
— Darbo Partiją, kuri nea
bejojamai jungtų ne tik 
darbininkų mases, bet ir vi
są pažangiąją inteligentiją 
į galingą demokratinį judė
jimą už teisingą taiką, pa
žangą ir ekonominį gerbū
vį.

dar ir pusiaukelis toli. Dar 
daug ir nenuilstamo darbo 
reikia įdėti, kad prisiarti
nus prie užsibrėžto tikslo.

Iš atskilų lietuviškų ko
lonijų geriausiai vajuje pa
sirodė Marvlando lietuviai. 
Jie jau sukėlė 70'< savo 
kvotos. Didelė Illinois kolo
nija atsiliko ketvirtoj vie
toj, bet pradeda gyviau ju
dėti. Gyva Massachusetts 
lietuviška kolonija stovi tik 
šeštoj vietoj su $3,36S. 
BALF šalpos darbas yra 

bendras musų visų reika
las. Reikia tik palinkėti, 
kad to darbo našta lygiai 
pasiskirstytų ant visų lietu
vių pečių, tada ji nebus 
sunki ir duos gerų pasek
mių.

SEPTYNIOS SAVAITĖS 
MASKVOJE

BALF VAJUS

Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo valdyba prane
ša, kad vajus lietuviams 
tremtiniams šelpti pradeda 
vis labiau įsisiūbuoti. Iki 
balandižo 23 d. vajus jau 
davė 59,879 dolerius ir ge
gužės mėnesį laukiama iš 
visų kolonijų gyvesnio vei
kimo.

Surinkta apie 60 tūkstan
čių dolerių, o reikia 525 
tūkstančių dolerių. Todėl

Po septynių savaičių tuš
čių ginčų, Maskvos konfe
rencija išsivažinėjo namo. 
Susitarimas pasirodė neį
manomas, siekimai nesude
rinami ir dargi “didžiųjų” 
vartojami žodžiai pasirodė, 
kaip Babelio bokšto kalba. 
Kai rusai sako “demokrati
ja,” anglų, amerikiečių ir 
francuzų ausyse tas žodis 
skamba “diktatūra,” kai 
rusai sako “reparacijos dar 
bu,” Vakarų žmonių ausy
se tas reikalavimas skamba
vergija ...
Maskvos konferencija pa

sibaigė, bet bandymai susi
tarti bus tęsiami ir toliau. 
Tokie bandymai turės būti 
daromi, nes nė viena iš di
džiųjų valstybių negali ir 
nenori dar pasakyti, kad 
susitarimas yra visai nega
limas ir kad reikia galąsti 
ginklus trečiam pasauliniam 
karui.

Paskutiniame keturių di
džiųjų ministerių posėdyje, 
per 4 valandas, buvo priei
ta prie dalino susitarimo 
dėl poros klausimų. Kai ku
rie Maskvos konferencijos 
stebėtojai sako, kad pasku
tinės 4 konferencijos valan
dos buvo naudingesnės, 
kaip 7 savaitės tuščių dery
bų...

Kodėl Maskvoje didieji 
negalėjo susitarti? Atsaky
mas į tą klausimą yra taš. 
kad galingųjų valstybių 
tarpe nėra pasitikėjimo dėl 
ateities. Amerikos atsakin
gi žmonės manė, kad po 
baisaus karo pasaulis bus 
ištroškęs taikos ir sieks am
žinos ramybės. Tikrenvbė 
parodo visai ką kitą. Vos 
pasibaigus karui, vienas iš 
sąjungininkų — Rusija — 
tuoj pradėjo milžinišką gin
klavimosi programą ir tuoj 
pradėjo grobti savo kaimy
nų žemes, plėsti savo “įta
kos sferą” ir primesdinėti 
savo kaimynams diktatūros 
režimus. Diktatoriškos Ru
sijos grobimo politika ro
do, kad Rusijos valdovai 
netiki į taiką, bet ruošiasi 
karui. O jei taip, tai galin
gųjų valstybių ateities jėgos 
priklausys nuo to, kieno 
rankose ar įtakoje bus nra- 
moningiausia Europos šalis 
—Vokietija. Jei Vokietija 
ir Japonija lieka “Vakarų” 
itakoje, rusiškas imperia
lizmas gali būti bet kada 
suvaldytas. Jei Vokietija 
pasvirs į Rusijos “Įtaką,” 
karas yra neišvengiamas ir 
“jėgų santykis” sunkiai ap
skaičiuojamas. Todėl Vo
kietijos ateitis įgauna spren 
džiamos reikšmės ir Rusi
jai ir “Vakarams.” Dėlto ir 
susitarti sunku.

Bandymai bus ir toliau 
daromi. Bet nepasitikėjimo 
šaltinis yra Rusijos dikta
tūros režimas. Tas režimas 
stumia visą žmoniją į nau
ją karą.

HELGOLANDAS IŠSPROGDINTAS

Anglai išsprogdino stipriai įrengtą vokiečių tvir
tovę Helgolando saloje. 7,500 tonų sprogstamos me
džiagos išnešė į orą visus salos sustiprinimus ir pože
mių urvus. Paveiksle matom milžinišką sprogimą. Vir
šuje nuotrauka padaryta iš oro, viduryje parodytas 
sprogimas, kada į orą jau buvo išmesta daugybė že
mių ir geležies. Apačioje matome, kas paliko Helgo
lando saloje po išsprogdinimo.

JIĖŠKO “LIKUSIŲ’ 
PINIGŲ
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prašau, jei galit, man kokius 
nors baltinius... žiema šalta, 
blogai su rūbais, stovykla a- 
patiniu ir pirštiniu neduoda...
Nieko mums nerašo, net ir
tie, kurie buvo mums lygus... (

I —Laiška, gal būt, jau dešimt . , __ .•J kartu perskaičiau... Išsiilgau Susitarė — Nesusitarti M. Skyriaus Desimtmebs
• Nemuno ir Neries krašto... E-’, Mes neklvdome sakvda- “Keleivio” Moterų Sky- 

su vienas tarp keturių tuks-’mj kad įg Maskvos šiaudų rius mini savo pirmą de- 
tančių svetimšaliu... -nebus taikos grudų. “Ketu- šimtmetį. Šis numeris yra

Tai vis ištraukos iš atski-lrių didžiųjų” konferencija; Moterųjkyriaus jubilėji-

Moterų Skyrių redagavo 
ir šiandien redaguoja drau
gė Margareta Michelsonie- 
nė.

Tai darbšti, energinga ir 
visuomet budri musų drau
gė. Nežiūrint to, kad ji ir 
jos gyvenimo draugas S. 
Michelsonas nutarė pasi- 
liuosuot nuo kasdieninių 
darbų ir rūpesčių, kad savo 
įstaigą jiedu atidavė
Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungai — abudu dar ir 
šiandien yra su mumis.

Jei linkėjimai turi bet 
kokios praktiškos vertės, 
štai bus mano linkėjimai:

Moterų Skyriui geriausio 
pasisekimo, gi jo redakto
rei drg. Michelsonienei — 
ilgiausių metų ir nepalau
žiamo ryžtingumo!
“Kodėl Turėčiau Tikėti*...

Lietuvių komunistų “bur-

rų laiškų. Jos daug ką pa- jau baigta.
sako, kaip gyvena karo be
laisviai, už 1 klg. siuntinu- 

'ką visi negali atsidėkoti. 
Vienas rašo, kad vistiek 

i kas nors užskaitys gerą 
darbą tiems, kurie tuos siun
tinukus ir laiškus siunčia. 
Kitas rašo:

—Sugalvojau nueiti i lioge- 
rio bažnyčią ir paprašyti lie
tuviškąjį ir vokiškąjį Dievą, 
kad šiais metais visos siunti
nėlius siuntusios panelės iš
tekėtų... Atleiskite už tokią 
mano drąsą...

—Sakai, kad esi sena moky
toja, bet ir aš esu 36 metų 
vyras... 1945 m. IX-22-23 d 
nakties metu iš musų stovyk
los vieną lietuvi palaidojo... ir 
nėra žinios, kur yra jo kapas, 
ar jis užsipelnė karstą?...

Maskvos konferencija 
prasidėjo kovo 10 dieną. 
Marshall, Bevin, Bidault ir 
Molotov buvo susirinkę tar
tis dėl taikos su Vokietija, 
bet—

Balandžio 24 d. iš Mask
vos atėjo toks pranešimas: 
“Big Four agree to disag- 
ree”...

Kitais žodžiais, “keturi 
didieji” susitarė daugiau 
nesitarti.

Tai negarbingas finalas. 
Karas senai baigtas, bet nė
ra taikos. Nėra jos tik dėl 
to, kad rusų diktatūros re
žimas nori toliau skaldyti 
ir valdyti.

Demokratijos bandė už- 
gerinti Hitlerį, jos pirko 
“taiką musų kartai” ir —
gavo antrojo pasaulinio ka- 

Vienas laiškelio autorius ro priedą.
Dabar jos bando užgerin-

ti Hitlerio pusbrolį Staliną
lygina Lietuvą su Franci ja 
ir sako: . i , i • dingierius,” Leonas Prūsei-

-Lietuvoje bebuilamas Frau- — ar tani, kad pasaulyje ka. Vabalas, tur būt jaučia, 
ciją vaizdavaus pasakų kras--užsiliepsnotų dar baisesnio; ^n£j nanfa ”
tu, bet pasirodo, kad musų tė-' karo gaisrai?

bai rimtą klausimą, kaip 
sukelti “likusius 175,000 
dol.”?

Kada Amerikos lietuviai Ne “likusieji” pini- 
vedė vajų už sukėlimą pini- fa1, ^et ^am tikra jų dalis, 
gų Amerikos Lietuvių Ta- abejones, gali būti įra- 
rvbai Lietuvos vadavimo i lietuviškų smetonlai-

kad bus nauja “čistka.’ 
Bailiui charakteringu ver
giškumu jis šitaip prabilo:

“Sakykit man, kodėl aš 
turėčiau tikėti kokiam pa
bėgėliui. atsibasčiusiam iš 
Vokietijos, o ne Mažyliui, 

Vartaliojant ir beskaitant dimas vis dar nepatikrintas, ne Žukauskui, ne Untuliui, 
tuos laiškučius krito į aki, nes popiercs krizė dar ne-
kad viena ir ta pačia rašy- nugalėta... Ar sekantį nu- 
sena parašyta keli laiškai merį galėsime išleist regu-

vyne daugelio atžvilgiu aukš-> Smaugia Silpną Spaudą 
ėiau stovi... čia vis girdime, u . Romos Kataliku 
taaunausius keiksmus... At- Susivieni£m0 Amerikoj or- 
s,usk,te. je, tunte, kok.u nors, “Garsas” praneša:
knygų apie elektrotechnika... 5 oReguliaris .G”rs0- išlej.

ne šimtams tų geriausių in
teligentų, kurie pasirodė e- 
sant ryžtingi net sunkiau-

reikalams, tada mūsiškiai žiu nuopelną, nes jie pagal į jvajriy pavardžių žmonių, bariai — tuo tarpu nežino- siuose vokiečių okupacijos
“misionieriai” ir visokie savo jšgaks bendrą darbą; kai kurios pavardės aiškiai me...”
smetoniniai politikieriai da- trukdė ir kur tik galėjo, 
rė, ka tik galėjo, kad visuo- kreipe vajaus pinigus į sa- 
menė neduotų pinigu “ta- vo giltus, bet visuomenei vi- 
rybai.” Dabar, kai 'vajus sal tamsius kisenius Geras
ii.. __ ąi______ *_____ ; Davvzdvs hiivo Brooklvnas.jau uzraiĘias, vic patys nu- f ” •
sionieriai ir misionierkos tysliaviniai ablavukai 
galvas kraipo ir sako “mes asario 16 d. rengė sa\o 
taip ir pranašavome.” visos Privatų Lietuvos nepnklau- 
kvotos nesukėlėt... somybės minėjimą ir su

rinktus pinigus padėjo kur
Ponia Tysliavienė ta pro- reikia.” Dabar geroji p. 

ga parašė net graudingą Tysliavienė ir tuos pinigus 
pamokslą “tarybai.’’ Sako, įskaito Į “likusius” ir pla- 
jos pranašavimas buvo tei- nuoja, galvoja, kaip juos 
singas, pasiskirtos kvotos antrą kartą iš visuomenės 
žmonės nesudėjo ir kelia la- išprašyti...

Lietuviai Belaisviai 
Francijoie

(Laiškas iš Europos) pia nesiduoti palenkia-
Ką tie nelaimingi, neut- rn’Ė,ms—.. ,

ralios Lietuvos vyrai, nu- . ^įancijoj belaisviai, ku- 
bloft.sti į Francijos karo be- komandose, gauna
laisvių stovyklas rašo ir ko- 1 kalorijų maisto į die- 
del rašo? Rašo todėl, kad nuolatos; skundžiasi. ba-
lietuvių tremtinių tūlos įs- sveikatos pakrikimu, 
taigos, sužinojusios lietuviu !?et.tle. baduoliai apgailes- 
belaisvių adresus, pradėjo'kad išvyko į sočia

Į momentuose?” (“Vilnis,’
suvokietintos arba yra gry-j “Garsas” ir daugelis kitų bai. 21, 1947). 
nai vokiškos kilmės. Vienas mažų laikraščių negauna O kas jį prašė tikėt trem- 
sakinys išaiškina šią paslap- laikraštinės popieros. tiniams? Stalino bernas juk
ti. Stovykloje esama klai-į Negauna — kas pasida-įdaro tai, kas jam įsakoma! 
pėdiecių. Jie menkai kalba re? Į Jis garbina savo “saulę,”
lietuviškai, rašyti tąja kal-: Kainos popierai kone jam geri tokie kvislingai, 
ba negali, tad prašo lietu- dvigubai pašoko, ir vis ne- kaip Mažylis, Žukauskas, 
vių jiems tarpininkauti ir gana. . Untanis ir kiti.
jų vardu parašyti laiškus. I Jei tamsta buvai vienas Leonas ir vėl paslydo, vėl 

Dabar įsivaizduokite šitų tų. kurie norėjo matyt nu- paklydo. Tik šitokiais atsi- 
žmonių būklę. Klaipėdos kryžiuotą kainu kontrolę tikimais jis ir spaviedojasi.
krašto'gyventojus išgabeno, — lenkis dabar prieš inflia- „j Tebeliko... 130,000”..- 
daugelis jų žuvo prie Kara- cijos giltinę... i r, , ~ ’
liaučiaus ir Mažojoj Lietu- i Melžiamo!! Karvutė b.ik-t Mizara užsimanė 
voj, kai kas jų atsidūrė Vo- ‘ Melz,amo<' KarT"‘' apie žydų tautos ne
kieti joj ir pateko i DP sto-' - Komunistai tun darbi- laimę. Ne be pagnndo jis 
vykias! bet tikrinimo metu ™nklsk? susivienijimą. Jis piktinasi Hitleno ruosto- 
komisiios šios lūšies žmo- bu7° Įkurtas neva tam, kad mis žydų skerdynėmis. Bet 
nes šalino iš stovyklų, kai- ‘f1“?''® darbininkus lais- Roko liežuvis erne ir nyks- 
po vokiečius. Tariamųjų1 J?"4,,18 SLA fa?lstU neva- telejo. Jist pasakę, kad bol- 
vokiečių vaikai atsidūrė1 X' - , , , 1‘^Į1 a č>kuPS.°t°l Lenkijoj
Francijos belaisviu stovvk-’ 7al ™ r - ■ ,1?la'sVnt°3 „?
lose, atskirti nuo visko. Jei kraur e Sla™,,en tu- demokratinėj”) žydams tik
karą laimėjusieji respekta-in peikiamą karvutę ,gerves pieno testokoją Vi-
vo čechus ir aurtrus. skaito L 1'.aiįr,'-m Teda,-?le'’ tame> k?d.<
iuos Hitlerio asresiios au zia ir 1 nis’ ^e^zia ne Lenkijoje, kur prieš ka- juos Hitlerio agresijos au- p;eną Q dolerius Pirmoji rą gyveno 3,500,000 žydų, 

tačiau_sukonkuruoja pasta- šiandien jų tebeliko tik 
tarp 120-130 tūkstančių...” 

“Tebeliko” vos 120-130,<

lizmo kraštą,’’ nes tenai dar 
blogiau, o kiti “ilsisi,” apie 
tai praneša sutartu budu. 
Visa tai daugiau negu aiš
ku.

1200 kalorijų — badas. 
Todėl visi rašo, kad laukia 
siuntinių (1 klg.), nusiskun 
džia, kad Paryžiaus lietu
viai žadėję prisiųsti mais
to, bet iki šioliai to nėra 
padarę.

—Nors ir nelabai patogu, bet 
kų komisijon ir nori visus j mes vis esame priversti šauk

tis maisto paramos...
—Aš esu lietuvis belaisvis, 

šaukiuos jūsų pagelbos, dirbu 
fabrike labai sunkiai, bet val
gau labai lengvai, tai, miela 
panelė, padėkit man maistu, 
kiek galit, be paramos sunku 
nekaltam gyventi tarp spig- 
liuotu dratų. Nebuvau karys

jiems siuntinėti vieno kilo
gramo siuntinėlius. Siunti
nukus siuntinėja Moterų or
ganizacija, tad belaisviai 
siuntėjoms rašinėja savo 
trumpus laiškučius ir keliais 
žodžiais pasisako dėl savo 
sunkios padėties.

Štai apie ką jie rašo: Vie
na didžiųjų belaisvių bėdų, 
kad juos medžioja rusai ir 
verčia juos grįžti į Sovieti- 
ją. “Mus verčia stoti burlio-

mus paimti, bet nesileidžia- 
me į tas pinkles. Tiys lietu
viai, netekę pusiausviros, iš 
musų stovyklos išvyko į Ry
tus.” Viename laiškų dėl 
išvykusių į Rytus pasisako
ma šitaip:

“Vakar kaip tik atėjo 
laiškas iš M nuo vieno iš, 
trijų draugų, kurie rugpiu- esu paimtas per prievartą, o 
čio mėn. savanoriškai iš- dabar kenčiu, kaip tikras kal- 
vyko namo. Kiti du drau- tininkas... 
gai kažin kur ilsisi! Jie nie- —Kiek jus man džiaugsmo 
ko nerašo, bet tam tikru bu- padarėt su jūsų maža dova- 
du (nurodomas būdas), iš- nėle... Bet kur jus mano ad

komis, tai kuo šiuo požiūriu 
blogesni Klaipėdos krašto
žmonės?
. Nėra absoliučios teisybės 
sviete, bet faktų teisybė 
vistik yra. Tačiau “tiesos” 
skelbėjai, kai faktai kalba 
ne jų naudai, kiekvieną tie
są paverčia šlykščiausiu me
lu. Yra žmonių, kurie įtiki 
melui, bet reikia žinoti, kad 
ir šimtą kartų pakartotas 
melas, vistiek lieka melu.

Amerikoj renkamų trem
tiniams šelpti produktu ir 
pinigų, kad ir menka dale
lytė, patenka ir i tas vietas, 
kur žmonės šalia pavardės 
turi dar ir numerį. Gal tas 
Amerikos žmonių paauko
tas centas, už kurį buvo nu
pirkta cigarečių dėžutė, ke
liolika gramų sausainių, 
kondensuoto pieno bonku- 
tė, pavirtęs į vieno kilogra
mo siuntinuką ir patekęs į 
Francijos belaisvių stovyk
lą į išbadėjusio ir niekuo 
nekalto žmogaus rankas, y- 
ra šimteriopai save pateisi
nęs. Bet visa tai palengvi
na žmogaus būseną belais
vių stovykloje, suteikia jam

reikštas Apgailestavimas,1 resą gavot? o, kaip man se- zėmis. 
kad nuo musų atsiskyrė, lie- kasi Bet dar maža malonė,

rąją. Bimbos parapija gau
na tūkstančius, gi nabago. ______ 7
Andrulio parapija tenkina- 000 ir tie patys bėga iš Sto
si tik dešimtinėmis. Pavyz-įlino lenkiško 
džiui, “Vilnies” suvažiavi
mo proga LDS 2-ras apskri
tis paskyrė vos dešimtį do
lerių.

Tavorščiai, kodėl tokia 
nelygybė?
Rinkimai Vokietijoj

Praeitą savaitę britų zo
noje vokiečiai rinko seime
lių atstovus.

Rinkimai ėjo trijose val
stijose — Saksonijoj. Sch- 
leswig-Holstein ir Westfa- 
lijoj. Daviniai sekami:

Socialdemokratų partijos 
kandidatai gavo 3,131,127 
balsus, krikščionių demok
ratų sąjunga — 2,747,775 
bals., komunistai — 891,- 
026 bals.

Reiškia, socialdemokra
tai pirmoj vietoj. O reikia 
neužmiršt, kad Maskvos a-

“rojaus1*!
Tukstančiai jau pabėgo } 
britų-amerikonų zonas, kiti 
dar kelyje.

Mizara vis Mizara—dzū
kui įprastu aistringumu 
“porina” nesąmones.
Busiąs Liežuvių Kontestas

Brooklyno “Vienybės” 
redaktorius, Juozas Tyslia- 
va, tikrai apdairus vyras. 
Štai jo paskiausia naujiena:

“Rinkimai, palyginti, dar 
toli, bet liežuvių lenktynės 
jau prasidėjo”..,

Tysliava mano, kad ir 
Lietuvos klausimu politi
kieriai “plačiai atidarys 
valgomąsias.”

Toks “liežuvių kontes
tas” amerikonui ne nauja- 
nybė.

Butų tikra naujiena, jei 
rępublikoniški ir demokra
tiški politikieriai savo “val-gentai komunistai vedė

bjauriausią agitaciją priėš gomąsias” uždarytų, kada 
socialdemokratus. Tiems sa- jie turi progos naivų pilie- 
vo klapčiukams Maskva ne- tį sužavėti.

laikiną džiaugsmą, bet ne-'sigailėjo pinigų, o pastorie- Ar ne Tysliava žavėjosi, 
pašalina gėdingos šio karo ji (kur turėjo progos) ir kada tie politikieriai kry- 
dėmės, pridengtos farizėiiš- teroro priemonių nevengė, žiavojo kainų kontrolę Ir 
komis ir melagingomis fra- Ir, vis dėl to, jie prakišo! sakė, kad po jos visko bus 

Hitlerio nuniokotoj Vo- “cheap and plenty”?
J. Butautas, kietijoj papūtė nauji vėjai. St. Strazdas.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS^ SOJSOSTON Pu*iapi*Trečia*

L
Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Kas Nauja Brooklyne
Musų Bičiuliai Jau 

Sveiksta
MANCHESTER, N. H.

---------- i BALF Bankietas
St. Karvelis, kriaučių Balandžio 13 d. vietinis 

kontraktorius, kuris buvo BALF 53 skyrius turėjo 
smarkiai užgautas ligos, jau bankietą, kurio pelnas bu- 
eina geryn. Padirbęs porą vo skiriamas lietuviams 
savaičių dirbtuvėj, balan- tremtiniams šelpti. Nors 
džio 22 išskrido į Bermudų musų lietuviška kolonija 
saulės spinduliuose pasi- nėra skaitlinga, bet bankie- 
maudyti. tas turėjo gerą pasisekimą.

A. Bubnys iš po sunkios Turime čia iš viso 73 lietu- 
operacijos pasveiko ir jau viskas šeimynas ir kelioli- 
galėtų pradėti dirbti, bet ką pavienių asmenų. Bet 
dabar kriaučiai slekuoja, tai kai visi bendrai dirbame,! 
nedirba ir Bubnys. tai ir pasekmės yra geros.

A. Baniulienė eina geryn Musų bankietas davė pelno 
ir už savaitės kitos, atrodo, $159. Žmonių bankiete bu- 
kad galės pradėti dirbti. vo apie šimtą.

Joe Kivyta buvo smar- Prie bankieto pasisekimo 
kiai sunegalavęs, bet dabar žymiai prisidėjo vietos ge-' 
jau sveikesnis ir pradės raširdžiai lietuviai, kurie 
dirbti. paaukavo maisto produktų.

--------- Aukavo J. Vižynis, V. Čes-
Mirė Juozas Bučinskas ■ nakienė, J. Kikutienė, P.
~ , ,w. x _ Rozomienė, Pranas Jakai-
Balandzio 9 d. ant u kės Kemešienė, P. Žu-

Flamington, N. J. mirė Juo- kauskienė, Povilas Jakai- 
zas Bucmskas-Bush. Pįai- tis ir 0 Sviatikienė. 
dotas balandžio 12 d., Fla- Bankieto vedėju buvo 
mington kapinėse. Juozas juozas Sviatykas. Jis gerai < 
Bučinskas kilęs iš Manam- jr sumaniai atliko savo par- 
poles apylinkes ir jau buvo ejgas šeimininkės buvo O. 
sulaukęs 82 metus amžiaus. Sviatvkienė, A. Antanaifie- 
Veliausiu laiku sirgo ir iau

LIŪDNOS MEILĖS PASEKMĖS TEISME

Los Angeles teisme yra teisiamas jaunas Gerald Welch, 18 metų jauni
kaitis (paveikslo dešinėj), kurs prisipažino nužudęs savo mylimą mergaitę, 
Dolores Fewkes, 16 metų amžiaus. Jis ją nušovė dviem šūviais ir norėjo pas
kui pats save nušauti, bet sakosi, kad jam nebeužteko drąsos save nužudy
ti. Paveikslo kairėj matosi nužudytosios mergaitės tėvas, Ivan Fewkes. Vidu
ryje sėdi šerifas E. Biscailuz.

Po $1 aukavo: Pivoiauskie- mojimo koncertai daugu- 
ir sumaniai atliko savo par- ne> Kilkienė, J. Žukauskas, P. moję yra neįmanoma su- 

1 Remeika, A. Jablonskienė, Lu- rengti mažesnėms draugi- 
kas, Mrs. Lukas, P. Vaitiekų- joms, kurioms parengimas

L1IMDEN, N. J.

iI
— I

Įsikūrė BALF Skyrius
Čia susitvėrė Bendro A-

Mačiulionienė, 1 turi pats save apmokėti ar merikos Lietuvių Fondo

"a velk i15- ur]1J1^tas- Tixi Antanaitytė, A. Trakimaitė 
1922 metais, kada knau- jr ą Rozomaitė. 
ciuose užėjo nedarnas, tai j p0 gardžios vakarienės 
Bučinskas nusipirko vistu ,BALF skyriaus pirminin-

H .gana. sėkmingai JLkaas J. Vaičiūnas naaiškino 
vedė iki mirties.

Juozas Bučinskas paliko 
nuliudime sūnūs Julių, Juo
zą ir Albiną, taip pat duk
teris Oną Svizwik ir Eliza-

retraitis. i adaiskiene, Jabions-, padengti, bet mes prašom n’nkas, B. Hendrikienė — 
kas, Vasiliauskienė, Ona Igną- Massachusetts lietuvių mo- vice-pirmininkė, S. Straz- 

ralinės paramos: įvertinti dienė — iždininkė, F. Kai- 
šią musų pastangą, lietuvius revičienė — protokolų ir 
menininkus ir lietuvišką me- finansų raštininkė, S. Cha-

tavičienė, Tručinskai, Bakunas, 
A. Skirka, J. Bazavičia, O. Viz- 
nienė, J. Jakupka, A. Marazas.

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

stoti nariais ir remti lietu
vių bendrąjį šalpos darbą. 
Vėliau programą vedė kun. 

. . ,J. Bucevičius iš Nashua. 
giau Juozo Bučinsko gimi-i Mušant margučius, čem-
betri Apano. Liko ir uau

trumpai, koks šio parengi- Skikas. A. Ek-as, Pudzunas,, ną, pripildant gražią, puoš- se ir F. Kairevičius — iždo 
mo tikslas ir kvietė visus O- Brazaitienė, P. Ainoris. I mą Rindge School Audito- globėjai, M. čižauskienė ir

______ • •______ z* 1" __ A Pili Yrioiomc? Toi novov 1 viic pnb™ i i A X ___ __________

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Abramavičiai: Vincentas Juozas ir Kardokas Juozas, Susnikų kaimo, 
Pianas. Visi gyvena Brooklyne. Kalvarijos vai. ir apsk., 60 m. aihž.,

Abromaitis Pranas, gyvenęs Brid- gyveno Chicagoje. 
geport, Conn. Karpowitcz v incas, gyveno New

Abromavičienė Ona (Naujalytė), Haven, Conn. 
ii Gineičių. Gyveno Philadelphijoj. Kasinauskas Stasys, Papernės km.

Abromavičius Jonas, gyveno Phi- Musninkų vai., Vilniaus apslc, apie 
ladelphijoj. • Kasnikauskas Romualdas, išvyko

Adomavičiai: Kazys, Jonas ir Ur- 88 metų amž., išvyko prieš 50 m. 
šulė, gyveno Mahanoy City, Pa. apie 1912 m., dabar turi 65 m., Pa-

Adomavičius Pijus, 1920 m. gyve- pernės km., Musninkų vai., kirpėjas, 
no Mahanoy City, Pa., turėjo krau- Kęstutis Pilypas, atvyko 1922 m., 
tuvę. ’ * ; sūnūs Antano (motina Valaitytė).

Adomavičiai, Jonas ir Vincas, gy- Klikunaitė Kotryna, Panevėžio ap. 
veno Shenandoah, Pa. Į Miežiškių vai., Miežiškių km., gyve-

Aleknaitė Juzė, Panevėžio apskr., no Pittsburghe.
Rauguvos vai., Vaideginės kaimo. Knežys, Kosto Knežio švogeris, iš

Arlauskaitė Morta, apie 48 metų Šiaulių apskrities, 
amž., atvažiavo prieš 20 metų iš . Kremer Mrs. Martha.
Kašėtų. • Kučinskas Povilas, 50 m. amž.,

Armalis Adolfas, Mickiškės km., Pasvalio apsk., Meiliūnų km.
Tryškių va!., Šiaulių apsk. t Kuraitis Adomas, sūnūs Kristupo,

Atkočiunienė Stefanija, Petro Ma- apie 60 m. amž., Vadžgirio kaimo, 
karskio duktė. . Šimkaičių vai., Raseinių apsk., iš-

Atkočiunas Antanas, Stefanijos ‘ vyko j Ameriką prieš 40 m., turėjo 
sūnūs. Į bučernę Waterbury. .

Auglis Jonas, sūnūs Kazio, Šalnų Lastauskas (du broliai), 50-65 m. 
km., Taujėnų vai., Ukmergės apsk. amž., Šiaulių apsk., Velžių km.

Augustaitis Pranas, 69 m. amž., Laurinavičius Martynas, inžinie- 
Vilkaviškio apsk., Keturvalakių vai., rius, ką tik atvykęs iš Memmingeno. 
Pašelmenių km., gyv. Brazilijoj. Lazauskienė (Nalivaikaitė) Anta-

Augustaitytė Teresė, 34 m. amž., nina, Semaškų km., Kapčiamiesčio 
Vilkaviškio apsk., Bartininkų kaimo vai., Seinų apsk., atvyko prieš 1914. 
ir vai., gyvena Brazilijoj. Lebedis, Juozas ir Aleksas, sunns

Augustinavičius ar Augustauskas, Igno, į Argentiną nuvyko tarp 1931 
Giminės Bagdonai ir Kijonkai., gyv. ir 1936 m., Buenos Aires, iš Šiaulių. 
VVashingtone ar Chicagoje. Į Liumas Jonas, kilęs iš Biržų.

Augustanavienytės, dvi seserys, I Lukschat Kari, iš Vilkaviškio. Jo 
ištekėjusio, Vecelavos km., gyveno' tėvas Gustavas, gyveno Milwaukee. 
Chicagoje. ’ i Makarskis, Stasys ir Balys, Petro

Aukščiunas Julius, iš Suvalkijos, I sūnūs.
Mockavų km., apie 60 metų amž., j Makarskis Melchioras, sūnūs Leo- 
atvažiavo prieš Did. Karą. į nardo, gyveno New Yorke ar Brook-

Ba’siai: Antanas, Vincas ir Juo-|b’n«- 
zas, Šakių apsk.. Naumiesčio va!.,} Matulevičienė (Nalivaikaitė) Pet- 
ūabar gyvena Kanadoje. i ronė, Semaškų km., Kapčiamiesčio

Baiorinai, Izidorius ir Viktorija, iš|vaL. Seinų apsk., išvyko prieš 1914. 
Raseinių. I Matulevičienė Ona < Janušauskai-

Baranauskas Jonas, sūnūs Tomo,jtė). iš Kauno, Aukštosios Panem. 
gimė 1883 m. Švenčionėlių apskr., j Macijausko Juozo, Rokiškio apsk., 
Kaltinėnų vai., turi ūkį. j Karraių vai., Papiškių vienk., gyve-

Bartkevičius (Barker) Stanley, iš. na Argentinoj ar Brazilijoj. 
Gelvonių. Jo žmona Elena Bartos-' Mališauskas Pranas, Zalsvelės k., 
kaitė, gyvena Brooklyne. j Liudvinavo vėl.. Mariampolės apsk.,

Belazaraitė Kotrina, iš Šilėnų, j gyvena New Yorke.
Kauno apsk., atvyko 1904-6 m., iš-' Mališauskas, Vincas ir Marė, Ra- 
tekėjusi, turi 2 dukteris, 1923 m. dviliškiu km., česnavo vai., Ma- 
aplankė Lietuvą. ; riampolės apsk.

Bieko (Antanina Valikor.ytė), du- Medelins'as Antanas, gimė USA 
ktė Justino, gimė apie 1890 m., Rad- 1904-6 m., Shenandoah,’ Pa., motina 
viliškio km.. Krekenavos vai., Pa- Pilipavičiutė, mirė apie 1920-23 m., 
nevėžio apsk., nuo 1912 gyveno i buvo kilus iš Šakių apsk., turi du 
Chicagoje. j brolius Amerikoje.

Bielinis Pranas, Jokimo sūnūs, 50- , Mickienė Marė (Janušauskaitė) iš
60 metų amž.. iš Švenčionių apskr., Kauno, Aukšt. Panemunes. 
Tverečiaus vai.. Navikų km., Ame- Miciuta Antanas, Zubriu km., Kal- 
rikon atvyko 1926-27 m. varijos vai., ir apsk., dabar 40-50

Bikinaitė Liudvika. Panevėžio ap., metų amžiaus.
Raguvos vai., Nibragalio kaimo. f Mikelis, Kliudė Yanpyitz.

Blažinskas Juozas, sūnūs Jono ir Mikolajunaitė Marė, iš Petrapilio, 
Onos. apie 58 metų amž., iš Ukmer- Rusijos, gyvena Chicagoje. 
gės-Pijorų kaimo. I Narakas, Bronius ir Adomas. Pa-

Boguckienė (Bričkaitė) Julė, iš nevėžio apsk., Smilgių vai., Biržų 
Tol žiu. kaimo.

Bukauskas Jonas, iš Šeduvos, bro- Niekus .Juozas, gimė 1910 Ame- 
lis Romualdas dirbo Fordo įstaigoj ' rikoje, paskiausiai gyveno Center

Bukauskaitė Ona, duktė Juozo, Avė., Chicago Heights. Ilk, išvyko 
gyveno Chicagoje. , J^s dėdę su broliu Vincu. Iš Ma-

Bukauskas Pijus, sūnūs Juozo, 1 riampolės apsk. 
gyveno Chicagoj. . Naudžaitis, Šiaulių aps., Skaistgi-

Bukauskas Vincas, sūnūs Juozo. į rio vai.. Endriškijų km.. ištekėjus, 
gyveno Chicagoj. I Opulskis Polikarpas, iš Telšių, at-

Bukauskas Juozas. i važiavo 1917 m.
Čemerkas Juozas, gyv. Brooklyne. į . Pakalnis Petras, iš Utėnų, Ame-
Česna Martynas, išvyko iš Lietu- rikoj gyvena 37 m., Brooklyne. 

vos 1913 m., gyveno Chicagoj. bro-! Pauhikaifis John A., iš Mariam- 
lis Petro. j P°Įės. Pilviškių gyveno Detroite.

Ačiū visiems. Jei pavar-Įriją, sekmadieni po pietų, A. Kimzelienė — veikimo 
dės parašytos ne visai ge-Į gegužės 4. ’ komisija. .

atleisti, antį Rindge School randasi Nutarta kreiptis . į vietos 
visai arti lietuvius, tiek pavienius, 

klaidų. Pinigai Harvard Universiteto. Cam- tiek ir lietuviu organizaci-
ATP,.: —__ T.____ _ v , .• •'

rai, prašome _____ , __ (
greitųjų užrašant galėjo į- ant Broacnvay. 
sibriauti

niu, kurie liūdi, nes su vi- įpionu išėjo J. Matulionis iš perduoti BALFui per Joną, bridge 
Nashua. Vietiniai kandida-' Valaitį. 
tai į čempionus sakė, kad' 
gal jis atsivežė cukrinį mar-j

Kriaučiai Jau Kalbasi Apie g-utį ir todėl visus lengvai 
Rinkimus Delegato | sumušė... Į

Meninę programą išpildė

sais Juozas gražiai sugyve
no

šiemet sukanka jau du

jas, ir kviesti visus stoti į 
BALF nariais ir dėtis i au
kų rinkimą karo nuvargin
tiems lietuviams šelpti. Na-

--------  _ rio mokestis metams $1. o į
Sekmadienį. balandžio organizacijoms $5, o su au-' 

d., čia buvo rodomos komis kviečiami prisidėt vi. 
senas brolių Motuzų-Belecko fil- si, kiek kas išgali. Taip pat

P. R.
S. Z.

CLEVELAND, OHIO

Mirė Juozas Šukys
Kovo 29 d.

20

NORWOOD, MASS.

, . , . , , „muzikas J. Tamolionis su Kovo 29 d. mirė senas
metai. Kaip buvo išrinktas dukrele ir daininke “Keleivio” skaitytojas Juo- mos. Dalis filmu “Bolševiku vra būtinas reikalas rinkti
L BZ2± d^tl.^UTiSkerkevitiene. Jliss Tarno- zas Šukys, palaidotas ba- teroro aukų vaizdai iš 1941 drabužius, avalinę, mokyk-1 
rroi ’izvL-oi/, ilionytė sužavėjo publiką landžio 1 d.. Kalvarijos ka- metų pavasario Lietuvoje, lų reikmenis, kad galėtumei
kHI senas IOKHIO LiaCllCl“| __ S— niTPQP Vplinnic riollVri nil- Foi imi kiu’A oinvmi 7l’nrpfi rYvioiz-l £4- i nrie roiioi-1gal „senas įoKaio iraaici-j grafįu bais'u jrJmes ti- Pmėse. Velionis paliko nu- tai jau buvo šiurpu žiūrėti prisidėti prie musų broliu' 
delegato, fau dau^a^neap-i kim.e’ k?d-neaPleis .dai' lU:di™!.J5nlHVs_ _br?liu® Į bolševikų nužudytus Lie- aprengimo ir jų kitų reikalų

siimdavo. Rinkimai jau ne
toli, rodosi, birželio pabai
goje, užtad kriaučiai ir kal
basi ką jie rinks ateinan
čiam terminui delegatu.

Bet yra ir toji kriaučiuo- 
se nuomonė, kad tos dvejų 
metų “tradicijos” jau sulū
žo, nes Ch. Kundrotas pirm 
J. Buivydo ištarnavo kriau- 
čiams tris metus. Tai dau
gelis kriaučių stato sau 
klausimą: “kodėl J. Buivy
das negalėtų ištarnauti tri
jų metų?”

Aišku, kiekvienos tradi
cijos ir taisyklės priklauso 
nuo pačių kriaučių. Juk jie 
patys daro sau įstatymus ir 
jeigu jiems atrodo, kad jie 
nepraktiški, nesivaduoja 
jais. Dviejų meto aprube- 
žiavimas jau sulužo du me
tai atgal ir jį vargu kriau
čiai norės grąžinti. O juk 
rinkimu metu galima rink
ti ką tik norima.

J. Kuzma.

navimo ir bus nauja pajėga seseris. Vieną brolį ir tuvos žmones. Taip pat šiur patenkinimo, 
musų menininku tarpe. į seserį Lietuvoje. Velionis; pus “Be tėvynės — istrėmi- Norintieji aukoti gali bet 

Pasibaigus " programai Vareikių kaime, Gel-'me” dabartinio bėgliu gv- kada kreiptis į skyriaus raš-
.................... ' vonių parapijos, Panevėžio!venimo vaizdai Vokietijoje, tininkę. Mrs. F. Kairevičie-

apskrities. Amerikoje išgy-iKaip iš filmų matvti. tie nę jos^bute, 41 E. 18th St., 
veno 42 metus ir visa laiką!tremtiniai vargsta, laužuo- Linden. N. J., arba prašom 

bar musų skyrius per ketu- difbo prie kriaučių. Ilsėkis, se gyvena; net šiurpu žiu- pašaukti telefonu pirminin- 
rius mėnesius pasiuntė Am. mielas broli, šaltoj Arneri- rėti į tuos vaikus, kad jie ką J. J. Liudvinaiti. Telefo- 
Lietuvių Tarybai $307.25 ir kos žemelėj. . tokiu prastu gyvenimu turi nas: L2-2434. galėsit visa-
į BALF centrą — $346. Bronius Šukys., gyventi. _ da susitarti dėl aukų pri
Skyriaus ižde bankieto'die
ną buvo $4.73. Musų sky
rius dirba ir toliau ir tęs 
vajų šelpti Lietuvos žmo
nėms nuo vargo ir bado.

P. A. Andriejunas.

Filmininkus ; akvietė B. davimo ar dėl aukojamų 
A. L. F. 22 skyrius. Nors ir rūbų paėmimo tiesiai iš iu- 
ižanga buvo. bet ir aukos sų namų. Visos surinktos 
buvo renkamos. Aukų su- aukos tiek pinigais, tiek ir 

Cambridge Amerikos Lie- rinkta $145. Nuo įžangos daiktais, bus pasiųstos į 
tuvių Piliečių Kliubas šutei-’liko $41.55. Šie pinigai bus BALF centrą.

CAMBRIDGE, MASS. 

Msniška Extrovaganza

BRIDGEPORT, CONN.

Iš SLA Veiklos
SLA 51 kuopa pakvietė 

čia V. Belecką su kintamais 
paveikslais. Paveikslai ge
ri. vra ko pažiūrėti, o yra 
ko ir paklausyti, nes V. Be
leckas aiškiai ir jaudinan-

kia malonią progą Naujo
sios Anglijos lietuviams pir
mą kartą išgirsti vieną iš 
geriausių lietuvių daininin
ku Amerikoje, baritoną 
Chicagos Civic Operos. Al
girdą Brazį ir jauna, nauią 
dainos žvaigždutę iš New 
Yorko Violette čypas. Taip 
pat šiame koncerte dalyvaus

pasiųsti į BALF centrą. St.1 Nutarta rengti prakalbas 
Uždavinis pasižadėjo duo- musu skyriaus veikimo pra- 
ti $5. Aukautojų vardus vė- džiai. Prakalbos ivyks gė
liau paskelbsime. gūžės 18 d., 3 vai. po pie-

J. Psža. tų. Lietuvių Laisvės Parko 
! salėje, 340 Mitchell Avė. 
iYra pakviesti geri kalbėto
jai iš centro, taip p^t pa
kviestas musų miesto majo-

Keleivis1 Trem
tiniams

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

r__________ ____ ___ ___ _____ ras.
čiai nupasakoio ir davė na-! talentingas Cambridge’ausĮ Draugas Petras Motieč us Tad. brangus lietuviai, 
aiškinimus prie tu paveiks-' smuikininkas Longinas Bui-, iš Waterbury, Conn. pri- vietiniai ir artimųjų apie- 
lų. Taip pat kalbėio. hrook-. nis ir pirmąsyk pasi^od^: siuntė mums laiškelį kuria- linkių, visi esate kviečiami 
Ivniskis Jonas Valaitis. PoiCambridge A. Liet. Piliečiu me rašo šitaip:

a l-'o 1«• L. 1 • •«L. _ l_ _     i * * * * *. . . u*

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriai*
90 MILLBURY STREET 

VVORCESTBR, MASS.

________ r širdingai dėtis i musu visu
Prisiunčiu money orderį bendrą darbą ir pagal mu- 

$10, malonėkite siųsti “Ke- su išgalės remti vargstan- 
leivį” tremtiniams. Jus ge- nuo karo nukentėjusius 

'rai žinote, kur ir kam rei- brolius. Paremkime tuos 
kuriems karas atėmė viską 
ju namus, tėvvnę, pragyve
nimą ir uždarbi.

J. J. l iudvinaitis.
Pirmininkas.

paveikslų rodymo buvo ren- Kliubo choras, po vadovvbe 
karnos aukos ir viso surink, muzikos mokytojos Amili- 
ta $54.11. Publikos buvo'jos Tataroniutės. 
ne perdaugiausiai. bet atsi-j Nesivaduodamas pelno 
lankiusieji nuo širdies pa- motyvais, kliubas rengia šį kalinga 
rėmė vargstančius lietuvius. Į šaunų koncertą tikslu supa-1; Su pagarba.
Buvo atėję ir keli Lietuvos žindinti lietuvius su geriau-' Petras Motiečius.
duobkasiai bolševikai, bet, į siomis meno Pajėgomis A-' Draugo P. Motiečiaus, 
žinoma, jie Lietuvos žmo- merikos lietuviuose. Todėl kaip ir kitų draugų tam rei- 
nių vargo nepadėjo paleng- rengimo komisija ir jžangą kaiui skirti pinigai eis siun- 
vinti. , daro visai žemą, kad kuo tinėiimui musų laikraščio

Aukavo šie geraširdžiai didesnis skaičius lietuviu pabėgėliams ir tremtiniams 
lietuviai: Mr. ir Mrs. Viz-; galėtų_ ateiti i si koncertą įvairiose stovyklose. Už pa- 
n'ai T" $5' an^avo: gerbtis lietuvių dainomis ramą tremtiniams tariame
Ona Žalienė, J. Stirna ir L. ir muzika. ačiū.
Radzvila. 1 Suprantama, tokio užsi- “Keleivio** Admin.

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

Chmieliauskas .Julius, sūnūs Vin
co, gyvena Pennsylvani.joi. buvo no
taras vardu Julian A. Chimes.

Citavičius (Sitavičius), gyvena 
Chicagoje.

Czelno, Antanina ir Karol.
Dainauskas Petras, Padvariniškių 

km.. Pajavonis, Vilkaviškiai.
Dalbokas Klemensas, gyveno Phi

ladelphijoj. ,
Danisevičius Juozas. Kavadolės 

km., Virbalio vai.. Vilkaviškio apsk.
Danskevičiutė Adele (Gilienė), iš 

Pilviškių, Jurkšų km.
Desire, Dr. Michael, prieš 35 m. 

išvyko iš Lietuvos, Ortopedas-dak- 
taras, gyv. Los Angeles.

Eisenas Mykolas, gimė Stulgių 
parap., Kražių vai.

Eisenaitė (Sidabrienė-Sidabra) 
Stasė, gyv. Chicagoj, iš Stulgių pa
rap.. Kražių vai.

Elbe .Julius (ir žmona Augustė 
Sabarauskaitė), 50 m. amž., iš Gar
liavos.

Federau Emilija (Gunther), iš 
Skriausių, 65 m. amž., duktė Olga 
Federau, 35 m. amž., gimus Prie
nuose.

Galvydas (žmona Gaidamavičiū
tė), iš Utenos apsk., Užpalių vai., 
Ilčiukų km., gal gyvena Kanadoj.

Gegžna Jonas, iš Pušaloto miesto, 
Panevėžio apsk.

Gratkauskas Juozas, sūnūs Jono ir 
Marijonos, gimė 1893 m., iš Ukmer
gės, Gaidelių km., vedęs, gyvena 
Brooklyne, dirbo cukraus fabrike.

Grašys Mykolas, gyvena New 
Yorke. iš Žemaitkiemio, Ukmergės 
apskrities.

Graunas Vladas, iš Mariampolės.
Gricius Juozas, apie 55 m. amž., 

Deltuvos Valsčiaus, Ukmergės apsk.
Gricaitė Kazė, gyvena Kanadoj.
Gruzinskų šeima, gvv. Scrantone.
Gudelytė Suzana. ištekėjus., iš 

Biržų, gyvena New Yorke. 
j Gzymalo, Teofiliaus sūnūs, apie 

66 ni. amž., Amerikoj turi lėktuvų 
dirbtuvę.

Jankunienės (Onos Viličkaitės) 
giminės.

Janušauskaitė Cecilija (Juškienė), 
iš Aukšt. Panemunės (Kauno), gyv. 
Clevelande.

Januškevičius .Juozas, sūnūs Fe
likso, iš Utenos apsk., Daugailių 
vai., Daršinių km., 1912 m. gyveno 
Pittsburghe.

Jeneckas Jurgis, Augininkų km., 
Simno ansk., išvyko 1911-12 metais, 
gyveno Pennsylvanijoj.

Jonaitis Alfonsas, Amerikoj gi
męs, bet gyveno Lietuvoje prieš 10 
metų.

J Joncus, Juozas ir Pranas.
Juknvs Petras, iš Ukmergės, mo

kėsi Ukmergės valdžios gimnazijoj.
Juodelis Vincas, sūnūs Rapolo, iš 

Utenos ansk., Leliūnų vai.
Jurgaitis Antanas ir Stasys, iš 

Biržų.
Jurkšaitis Martinas, išvvko iš Lie

tuvos 1913 m., gyveno Chicagoje.
Kačinskų šeima, iš Tryškių.

Petrauskas. Stasys ir Vladas. 
Raseinių apsk.. Betygalos vai., gy
veno Scrantone.

Petruševičius Stasvs. gyveno Ke- 
nosba. 58-59 m. amž., iš Biržų.

Petronis Jonas, iš Biržų, išvyko 
iš Lietuvos prie 25 metus, gyveno 
Bos.tone.

Petruševičius, gyveno Kenosha, 
Wis., iš Biržų.

Petruitis Antanas. Jokūbo sunup; 
iš Šiaulių, gyvena San Paolo, Bra- 
ziliioi, turi savo siuvyklą. -

Pilipas Pranas, atvyko į Ameriką 
prieš 14 m., kilęs iš Dirvoniškią, 
Biržuose.

Pipiras Antanas, išvyko j USA 
1913-14 m., iš Zarasų apsk., Salako 
vai.. Avinostos km.

Radomskis Petras, Juozo brolis, 
gyvena Chicagoj.

Ragelis Jnas, Rokiškio apsk., Mel- 
dučių km., gyveno Chicagoj, New 
Yorke arba Kanadoj.

Rakauskienė (Purlvtė) Anelė, iš
vvko prieš Pirma Karą. kilusi iš 
Ukmergės. Balninkų miestelio.

Repšis Antanas, gyveno 1203 Wa- 
Į shington St., Norwood, Mass.

Repšis Vincas, pusbrolis Emilijos, 
gyveno Norwoode.

Rimkus Antanas, Aauragės aps„ 
Vainuto vai.. Kivylių km.

Rimkus Pranas, gyveno Buenos 
Aires. Argentinoj.

Rožinsku šeima, tėvas Aleksand
ras mirė 1929 m., tėvas iš Šeduvos.

Sabaraoskas <Saborowski arba 
Br°ski), iš Garliavos.

Sabienė (Bukauskaitė) Uršulė, 
duktė Juozo,, išvyko prie D. Karą.

Salasevičienė Palionė ar Antosė, 
apie 50 metų amž., iš Vilkaviškio, 
gyveno Chicagoje.

Sandowski (Sadauskas), krautu
vės savininkas.

Schneider Julius, 70 m. amž.. jo 
žmona Olga Haak, turi sunu ir duk
terį, Pavidaujo km., Raseinių ansk., 
gyveno .lersev City. dirbo prie doku.

Sereikis. Jurgis ir Jonas, Ameri
kon' išvyko per Did. Karą, Raseinių 
apsk., Jurbarko vai., Montvilų km., 
gyvena Chicagoje.

Shonbamas, Adolfas ir Jonas, iš
vyko 1913 m., gvvena New Haven.

Simanavičius Jonas, sūnūs Anta
no. apie 65 m. amž.

Šinauskas Jonas, gimęs Juciunų 
km., Pušaloto vai.. Panevėžio aps.

Šiuma Stasvs, Panevėžio apskr., 
Smilgių vai., išvyko i USA 1920 m.

Siurna Pranas, 1922 m. išvyko į 
Kanadą, bet persikėlė i USA.

Šlikas Jonas ir šlikaitė Teresė, iš 
Budvvčių km., Pajavonio vai.. Vil
kaviškio apsk.. iš Lietuvos išvyko 
apie 1928 m. į Kanadą.

Slobasevičius Sholas. emigravo 
1965-10 m.. 60 m. amž.

Stankevičius Motiejus (Stankie- 
wicz), iš Dangelaičių. 68 m. amž., 
į Ameriką atvyko prieš 45-46 m., 
prieš 10 m. vvveno Schenectady, tu
rėjo savo ūkį.

J ieškomieji arba anie juos žinart-
Kadlubnuskienė (Nalivaikaitė) vik- J5ra^°Tni 

tė, Semaškų km., Kapčiamiesčio vai., Ltthuanian American Information
Seinų apsk., į Ameriką atvažiavo , NT"***;. i. . v
prieš 1914 m. 233 Broadway, New York 7, N. Y.



Puslapis Ketvirtai KELEIVIS, SO. BOSTON

Maikio su Tėvu

garbintas... zi? Juk čia mano kraujas,

dėti klausimai: kas čia to
kie, ar čekai, ar lenkai?

Po pietų 4 vai. lietuviai 
ir jų draugai francuzai su
sirinko į didžiulę Munster- 
hof salę šventės programos’ 
tęsti. Čia buvo sugiedota 
Lietuvos ir Francijos him
nai ir pasakytos atatinka
mos kalbos.

Atsistojimu pagerbti lie
tuviai ir francuzai žuvę už 
savo tėvynės laisvę. P-lė La 
Riviere, Strasbourgo radio 
pranešėja paskaitė Straips
nį iš Lietuvos istorijos, apie 
meną, kūrybą ir okupantus.

Toliau sekė linksmoji da
lis: dainos, tautiniai šokia5 
ir deklamacijos. Meninę da
lį daugumoje atliko ponios 
Čepienė, Reukauskienė ir 
Liliiavienė. Švente buvo su
žavėti netik lietuviai, bet ir 
strasbourgiškiai. kurie pir
mą sykį pamatė lietuvišką 
meną.

Vietinė spauda labai šil
tai atsiliepė apie lietuvių 
šventę. Lietuvių Sąjunga 
nasirvžusi plačiau painfor
muoti franeuzu visuomene 
apie Lietuvą, ios kultūrą ir 
okupantų terorą.

K. B

Nr. 18, Balandžio 30, 1947

POLICIJA JSIKIŠO 1 STREIKĄ

Detroite telefonų streikuojantieji darbininkai tu
rėjo susirėmimą su streiklaužiais. Policija neramumą 
numalšino su lazdomis, o vienas streikininkas suimtas 
ir vežamas į policiją apklausinėjimui.

Lietuviškos Knygos 
Pionieriai

Keturi šimtai metų nuo studentams ir lietuvių kal- 
pirmos lietuviškos knygos bą.
pasirodymo! Tai retas kul- Pagal savo mokslą, Ra- 
turinis jubilėjus. Prieš 700 pagelanas buvo teologas, 
metų pradėjo kurtis Lietu- žymus protestonų mokslo 
vos valstybė, o pirma lietu- žinovas. Universitete jis bu- 
viška knyga pasirodė tiktai ;vo labai populerus. Jis pir- 
prieš 400 metų. Lietuviai mas išvertė į lietuvių kalbą 
priėmė krikštą per lenkui keletą giesmių. Jis buvo ir 

• tarpininkavimą, bet lietu-į Martyno Mažvydo mokyto- 
viškos knygos vis nebuvo, jas. Jis palaidotas Kara- 
Lietuvių armijos 14-me ir liaučiuje. o ant jo kapo pa- 
15-me amžiuose užkariavo minklo liko iškaltas užra- 
plačius kraštus, nuo Novgo- šas, kurs'prasideda šitaip:

: rodo iki Juodųjų Marių, “Čia guli didis vyras, lie- 
nuo Volvnijos iki Smolens- tuvių tautos garbė.”
ko bet savo raštijos nieks _ .
npkiirp Kuhndn*

Kitas lietuvių knygos tė- 
Lietuviška knyga gimė Vas buvo Dr. Abraomas Kul

ne nepriklausomoj Lietuvo- viškis, kurs pagal tų laikų 
je, bet vokiečių valdomoj madą pasirašydavo lotyniš- 

1 Prūsų Lietuvoje. Lietuvių kai ”Culvensis.” Jis buvo 
raštija gimė ne vvraujan- Lietuvos bajoras, paėjo iš 
čios katalikų bažnyčios glo- Kulvių dvaro netoli Kauno, 
boję, bet kovoje prieš tą Kulviškio gimimo data nė- 
bažnvčią. Pirmas lietuv š- ra žinoma. Jis mirė tais 
kas knygas musų kalboje pat metais, kaip ir Rapage- 

, parašė ir išleido protesto- lionis, būtent. 1545 metais, 
nai, reformaciios skelbėjai, j Kulviškis mokslus ėjo už
kovotoji prieš katalikui slėniuose, Krokuvoje, Wit- 
bažnyčią. tenberge, Leipcige, Belgijo

je ir Italijoje. Wittenberge 
Kulviškis klausė paskaitų 
garsaus humanisto Erasmu- 
so Roterdamiečio.

Apie 1538 metus Kulviš
kis grįžo Lietuvon ir įkūrė 
Vilniuje aukštesnę mokyk
lą bajorų vaikams. Greit jis 
pradėjo platinti protestan-

MARGUMYNAI

Musų katalikiški vadai
—Tegul bus pa-pa-pa- doleri,. Sakau, ar ju krei- ^ori kad -Lietu-

—Tėvas išandien išrodai sakau. Bet kai aš pradėjau 
labai silpnas. Ar sergi? sprečytis, tai jis apliejo ma

-Man kraują nuleido. 
—Kas?
—O biesas jį žino...
—O kaip gi tai atsitiko? 
—Zakristijonas išskaitė

kažin kokį apgarsinimą

ne šaltu vandeniu ir išstūmė 
per duris. Sako. eik namo ir 
išsimiegok.

—Vadinasi, tėvas gavai 
da vieną pamoką.

—Kokia čia pamoka, vai
kad kažin koks daktaras! ke. Čia tikra apgavystė! Ir 
Kugelman perka gyvą žmo- I aš noriu, kad tu man pasa- 
nių kraują ir moka po lOĮkytum, kas mas dabar rei- 
dolerių už paintę. Jis man;kia darvt. Juk tu mokinie-
parodė tą advertaiziną ir 
sako. kad čia išrodo pašė
lusiai geras bižniS. UZ Iv 
dolerių, sako, galima nusi
pirkti 5 paintes šnapso. 
Taigi, sako, kam nešioti se
ną kraują savo gyslose, jei-

Del Dariaus-Girėno 
Paminklo

ra surinkusios daug žinių 
apie tarnautojų vagysčių 
priežastis. Daugiausiai apsi- 

Pietų Afrikoje, Sterkfon- vogimų tarnautojų tarpe 
tein urvuose, prie Krugers- pasitaiko del gembleriavi- 
dorfo, pagarsėjęs Pietų Af- mo. Paskui eina “pasirody- 
rikos gamtos mokslininkas, mo” liga. noras gyventi ne- 
- - - - ’ blogiau, kaip gyvena kai

mynai ar geri pažįstami...
Tos kompanijos sako, 

kad jei koks nors kasinin
kas, atėjus vasarai, nenori

Rasta Kaukuolė 103,00 
Metų Senumo

Dr. Robert Broom, surado 
labai seną žmogaus kaukuo- 
lę, kurios amžių jis apskai-

Brooklvne vra susidaręs čiuoja iki 100v tuksti!na’l J, ucu metų senumo. Kaukuolė y- 
ra labai gerai išsilaikiusi. 
Dr. R. Broom mano, kad jo 
atrasta kaukuolė turi labai

vą yra katalikiška šalis.' 
Bet musų tautos nelaimei 
katalikų bažnyčia Lietuvo
je buvo piktas kultūros 
priešas. Kada po Vakarų 
Europą ėjo humanistinis 
judėjimas ir Lietuva priėmė 
krikštą, katalikų bažnvčios 
vadovai naujai apkrikšty
tai tautai užkorė svetimtau
čius kunigus ir pradėjo lie
tuvius mokyti svetima ir ne
suprantama kalba potierius 
kalbėti. Reikėjo, kad iškil
tu didžio5! reformaciia. rei

lietuvių komitetas Dariaus- 
Girėno paminklui pastatyti 
ir renka tam tikslui aukas.

Ar pastatys?
Vėliausis to fondo prane-

ta i i x i- - Šimas skelbia, kad pinigų, 
nizmą. Del katalikų bazny- kurie yra renkami iau kelin- 
cios persekiojimo, us ture-i tas metas, iki šiol sukelta 
.io bėgti j Karaliaučių ir čiai tik $4,471 su centais.
1541 metais buvo paskirtas Į
mokslainės profesorių. į _Koks š3*1 b111 paminklas žmogaus praeitį ir jo evo- 

Apie tuos du lietuvius u.^ tokią sumą, ypač dabar
tiniais laikais, kuomet dar
bininko rankos tokios bran-

imti atostogų, tada yra lai
kas patikrinti knygas ir ka- 

į są. Jos siūlo, kad kasininkai
didelės moksliškos vertės,! dažnai butu patikrinami,
nes ji esanti viena grandis 
žmogaus evoliucijoj.

Dr. Broom atradimu su
sidomėjo viso pasaulio mo
kslininkai, kurie tyrinėja

nes tas ne tik apsaugo ka
są, bet tokie patikrinimai 
atbaido ir “pagundas.” Kur 
tarnautojas tvarko kasą be 
jokios priežiūros ir vienas 
pats, ten greičiau atsiranda

liucija. Daugelis mokslinin- pagunda pasisavinti sveti 
kų nieko nelaukdami išvv-'-mus pinigus.
ko i Pietų Afrika tyrinėti I ---------------- ;-------
naujai surastą kaukuolę. Soja Pupos ir Dažai 

Aišku, kad iš toKio fondo Ev olmci ios mokslininkai i Vicnbizunc

protestonų mokytojus Ka-
X- , -- 4. VU U1UZ.IU 1 ICIU!„MUK., , CI-. raliaučiuje ir pradėjo spies-

^-^^Jįikėjo. kad atsirastu kovoto-1 tis būrelis studentų. Vienas
aygaTin-Q j 1 = j nrip^ kataliku bažnyčia tvnilf buvo pir- . «.

mos lietuviškos knvfiros au-1 neišmintinga butų pamink- sako, jų teoretiski samoro- 
torius. Martvnas Mažvydas, Has statyti, nes jis butų lie- tavimai apie žmogaus išsi- 
kurs lietuvišką kateebizmą!tuviams ne garbė, o šarma-' * " —
parašė dar tebebūdamas! ^a-. . .

Apie paminklą gal butų

si ant lojario, tai turi žino

pą.
—Tėvas niekur io neoa- 

sodinsi. nes
—Kibą tau

< ir tik tada Lietuvos katali-
kaltas" dvasiškijos tame pradė- 

P ‘p“1- ’ io rastis žmonių, kurie “at-
kad lietuviai turigii jį galima parduoti ir/nu-Įrai! Kaip aš čia galiu būt Iškalba ir yra reikalin-!studentu.

sipirkti šviežios ručinės.; kaltas? Juk jis man kraują 
Pastanavijau traukti liosus. i nule'do. ne aš jam. 
katram iš mudviejų eit pas —Bet tėvas sutikai jam
tą daktarą pirma. Na ir iš-; savo kraują parduoti, ir na- pį1Tr!O-;i lietuviška kim! progos grįžti į Lietuvą skel- 
traukem Man išpuolė eit emei pinigus Jis užmokėjo rasirodė Karalia,^iu^ 154?j bti protestantizmą. 1545 
pirma. Taigi persižegnojau kiek buvo suderėta . metais, Ivgiai prieš 400 me- metais jis išgirdo, kad nro- 
ir nuėjau. —Bet kokią jis turi teisę tu Ta knyra buyo Hutero_ Į testonų persekiojimas Lie-

mdai^iti uz mano kraują ni^kas katechizmas. -Ta na-įtuvoie kiek sumažėjo, lis 
Martvnas Mažvvdis- £r-lžo į Vilnių. Bet čia jis

-O iš kur tokia drąsa 
pas tėvą?

—Drąsos, Maike. man 
niekad netrūksta. Teisvbė _ 
šį sykį biskį bijojau, kad čia n° augavvstė?

50 do5eriu. kuomet iis man 
užmokėio tik dešimtine, ir

g ios?
tiinj v

galima kalbėti tik tokiame1gi lietuviškai parašytu knv-' A- Kulviškis yra išvertęs,«ai.lrRa. Ka . .• . ... lietuvių kalbon psalmes. | aptikime, jei fonde butų
Karaliaučiuje jis vis lauke $4,000, bet apie $25,000 

Bet tiek nesukelsime, ypač

rase

—o-

vystymą is žemesniu gyvy
bės formų, butų labai su
stiprinti, iei butų surasta 
daugiau “trūkstamų gran
džių” evoliucijos eigoje 
Viena toki trūkstama gran

ais gal yra Dr. R. Broom 
kuomet musų neturtinga ir atrasta prosenovės žmogaus 
neskaitlinga visuomenė ne- kaukuolė.
pajėgia sukelti kiek reikia
Amerikos Lietuvių Tarybai! Sprogimo Aukos 
ir BALFui. Baisi nelaimė, kuri ištiko

nesuiuzvtu mano krauio 
ant kokio škaradno reikalo. 
Ale augalvoiau. kad Macu 
Šventė jau praė5o. tai ma™ 
iš manęs gal nepadarys. Ir 
nuėjau.

—Na. o kas buvo toliau? 
—Toliau, Maike. tai jau 

nekas. Mane pasitiko v”rac

Vaitkunas. Nors Mažvvdis i susirgo ir mirė. Eina pasa-
1 ir buvo pirmos lietuviškos! kojimas, kad daktaras iam 
f knygos autorius, i»s b^mijkaipo ‘‘eretikui. vietoje 

, . /_ cia. "er? ’°" nebuvo rirmas lietuviško paistų. davė nuodu ir nuva-k10SaT,vvsteS. .Iista kra.._-.rašto kurė: jf h„v9 rė ii oirm laiko į kanos.
•? PPD,rVn .r rral, prašyt KZ(du žvm,,s v.;kė,-ai kuriu i Tie du lietuviai, Rapage- 
i> k-ek nori. __ ; dpka lietuviška knvga ra-,lar!as 'r Kulviškis. buvo tik-

kad CIai leio pasirrdvti Tie vo;kėia;;r''e.'> lietuviškos knvgos tė- 
; buvo Dr. Stanislovas Pam- vai- Ju mokinvs Martvnas 
i '"elion5c fPapagFlanast ir Mažvydas, ju išmokvtas ir 
Dr. Abraomus Kulviškis-' įkvėptas, pirmas surąšė dai-

ta pati buvo durtiną? Ar

—Ne. tėve.

niekai nekaltas?
—Da)tas egi tėvas. 
—Kuo?
—Kaltas tuo. kad iaunas

su kumpa nosia ir sak">* būdamas nesimokinai. daug, “ s*
“gut mornink.” Aš iam at-;laivo praleidai prm kortu irj Dr. S. Paoag-hnas 
sakiau “gut mornink” ir sa-,Paliūnuose, už tai dabar net
kau, kad noriu pamatvt da-j krauju turi mokėti pabau- 
ktarą Kugelmaną. O us sa- dą.
ko, kad iis pats esąs Ku~el-| —Kam ^ata’1. tai ir tu. 
man. Tada aš jam pasakiau.! Mai^e stoji už apgavikus, 
kad noriu parduot savoj Gudbai!

—Iki pasimatymo, tėve!

ia lietuvių kalba pirmą mu 
'' sų raštijos knygą ir ją išlei 
d o.

P. Petraitis

Pagalvokim, todėl, ar už
simoka Dariaus-Girėno Pa
minklo Komitetui kamuotis 
pačiam ir kvaršinti visuo
menę, prašant vis daugiau 
ir daugiau aukų ir aiškiai

Texas City užpereita savai
tę, primena kitas baisiąsias 
sprogimų nelaimes, kurios 
pareikalavo daug auku.

laivo sprogi- 
užmušė 1.500

ti ikišiol buvo naudojamas 
priemaišui sėmenų ar kana
pių aliejaus. Dabar Ameri
koje surastas būdas vartoti 
tam pačiam tikslui soja pu
pų aliejų, kurs pirma yra 
tam tikiu cheminiu budu 
perdirbamas. Sakoma, kad 
dabar Amerika nebeturės 
importuoti sėmenų ar kana
pių aliejaus, nes ji turi pa
kankamai soja pupų ir gali 
ių prisiauginti, kiek reikia. 
Sėmenų ir kanapių aliejus 
del to yra naudojamas da
žų (maliavų) gamyboje, 
kad jis greitai džiūsta.

Baisiausias 
mas, kurs Kišeninis Radio

...... .  Cledi Brunetti. Na-
te, Kanadoje, 1917 metais, Ęureau of Standards

matant, kad tų aukų karvu-! žmonių, ivvko Haiifax uos
tė— musų visuomenė—jau ‘ 
baigia užtrukti?

Jei šitą klausimą reikėtų
gruodžio mėn. Sprogimos. ynzjnienus _ 
tada įvyko todėl, kad amu-

įsspręsti man, mano spren- nicijos prikrautas laivas su-

krauia. Olrait. iis sako.1 
gausi 10 doleriu už namte.i 
Ir liepė atsigult* ant kau-į 
čiaus. Aš atsiguliau, o jis 
atsinešė stiklini džio<rą. nra- 
durė man ranką ir ikišo!

SŪRI. KAIP DRUSKA, 
BET NE DRUSKA

Dr. Stanislovas Rapagc- 
lanap. kaip ir Dr. Abraomas 
Kulviškis, abu buvo kauniš
kiai lietuviai. Rapagelanas
gimė 1485 metais, jis mirė _. . .. .
1545 meta'S. Jis jaunas mo- n .mas Vieras Lietuvių 
kėši Vilniuje, pranciškonu ”ąs,r°dyinas Strasbourge 
vienuolvne, paskui Kroku-1 . .trasbourg° lietuviu tręrr 
vos universitete ir, atsisa- tlniV koioniia savo skaiciu-

Laiškas iš Francijos

kęs nuo kataliku bažnyčios 
iis išvvko mokvtis i Witten-

mi stovi antroje vietoje pc 
Paryžiaus. Tremtiniai či

bergą, Vokietiioi. kur išbu-pTa susiorganizavę i Lietu
vo nuo 1542 iki 1544 metų.|V1^ ^3Jlinga Francijoje. 
Wittenberge Rapagelanas Sąjungos iniciatyva vasa

Iš Rensselaer laboratori- 
paipą... Kai iis paskui ma-! iu New Yorko valstijoj pra
ne prikėlė, tai pamačiau, į neša, kad ten surastas “dru-
kad i džioga nubėgo mano|Skos substitutas” arba toki ___ _________
kraujo ne paintė, ale kokios druska, kuri neturi kenks- dovus, Melancbtona ir Dr. kilmingas Lietuvos Nepri 
trys kvortos Man pažaliavo mingų daliu. Kai kurie žmo- Martyną Liuterį. 15 H me-j klausomvbės minėjimas, 
akvse ir flioras atsistoio' nės del sveikatos sumetimu
aukštyn kojom. Tas krau-1 negali vartoti druskos, tai 
yervs davė man dešimtinę j tokie galės vartoti tą “sub- 
ir lierė eit namo, ale aš no-lstituta.” kurs vra sūrūs, bet
begalėiou paeit. J*ada iis; nėra druska. Nauja bedrus- Janas buvo savo laikų gar-j j.pasidėjo Lietuvos 
sako. kad man reikia ile5sti kė druska vadinasi “neo- sus mokslininku ir geras j garsais. Po to sekė eisenc 
kraujo kokią paintę, tada .curtasal.” į kalbininkas. Jis mokėjo IR^prie paminklo žuvusiems už
viską® busią okei. N». sa--------------------------------------- tuvių, lenku, lotynu graikų laisvę, kur buvo padėtas
kau, jeigu reikia, tai įleisk; OaHjjkpiir.e AkalfVmai fr hebraiy kalbas. Ynač iis gyvų gėlių vainikas uapuoš-
juk prisiurbei kone pilną buvo geras lotynų kalbos ži- tas lietuvių ir francuzų
galioną. Še, sakau, tą de- --------- novas ir savo paskaitas lai- tautiniais kaspinais. Prie

mokėsi pas reformaci’os va rio 16 d. buvo suruoštas is

somybės minėjimas. J 
tais Rrpaęelanas atvvko i šventę atvyko lietuviai, gy

venantieji Elzaso provinci-Karaliaučių, kur buvo vie
nas iš Karabauč'aus univr- joje.
siteto kūrėjų. Dr. Parage-j Vasario 16 d. minėiimas
lonoc ktiivzs loilm * -r • _ x__

dimas butų štai koks:
Aukų rinkimą Dariaus- 

Girėno paminklui nutrauk
ti ir visus paminklui statyti 
planus likviduoti, o už esa
mus pinigus išleisti knygą: 
“KaiF» Amerikos Lietuvi v 
Skrido per Atlantą.”

Už $4,000 galima išleist5 
gerą ir gražią knyga, ir ii 
butų daug geresnis pamink
las, negu pastatytas kur 
nors Brooklyno užkampy 
gabalas bronzo ar akmens

Prie Dariaus-Girėno skri
dimo reikėtų pridėti ir Vait
kaus panašų žvgį. nes abe- 
ių bandymų tikslas buvo 
tas pats.

Šitokia knyga pasiliktų 
lietuvių namuose ir knvgv- 
nuose visiems laikams ir 
butų lengvai visiems priei
nama, kai tuo tarpu Brook
lyne pastatytas akmenukas 
^Teitai butu visu užmirštas 
5r. galu cale. gatves taisant, 
būt” nuverstas ir suvart/*- 
tas kokiai nors duobei už
lyginti.

Ar galima tokiam tikslui

sidurė su laivu ligonine 
1.500 žmonių tada žuvo, 4.-

Washingtone 
padirbo mažutėli radio siun 
čiamą ir priimamą stotį, 
kurios didumas vra toks, 
kaip lipstiko blėšinutė. Ta-

000 buvo sužeisti ir 20,000 m.e mažame radio aparate 
žmonių liko be pastogės. Pera uratų. bet vietoje dra- 

1947 m. kovo 25 d. bai- vra vartojamas pasidab- 
sus sprogimas Centralia, III. ,uo^os spausdintos linijos,
kasvkloj užmušė 111 mai- kuriomis ,e'1ek^^?R srovė bė- 

■ "■ ga. Jo elektrikinės bateri-menų.
1944 metais lienos 17 d. 

Port Chicago, Calif. sprogo 
karo laivyno amunicijos 
sandėlis ir užmušė 322 žmo
nes.

1944 m. sausio 3 d. New 
Yorko įlankoje sprogo ka
ro laivas “Tumer’’ ir už
mušė virš 100 žmonių.

1942 m. kovo 26 d. spro
gimas prie Easton, Pa. už
mušė virš 30 žmonių. Išspro 
go 20 tonų dinamito kalk
akmenių laužykloj.

1937 m. kovo 18 d. 
London, Tex. sprogo gesas

jos yra tos pačios, kurios 
vartojamos prietaisuose, 
kad pagerinus kurčių žmo
nių girdėjimą.

JUOKAI
Tėvas, Kaip Vaikas

Motina padeda vaikui na
muose mokykloj užduotus 
uždavinius spręsti ir klausia 
vaiką:

—-Beniuk, kiek bus ketu-
jęew ri ir septyni?

______ y ___ o___  —Dvylika — atsakė vai-
mokykloje ir užmušė 455.kas-
mokinius ri mokytojus. | —\^b^°?at skaičiuoji,

Tokie buvo didieii spro- atsiliepė is kampo tėvas, 
girnai per paskutinius 10 Kaip tokiam mažam žio-
metų.

Pasisavinimų Priežastys

gui. tavo atsakvmas nėra 
blogas, tu apsirikai tik ant 
dvejų...

šimtinę, aš tavo pinigų ne- Komunistų Draugui, Dėt- kė lotyniškai. Vokiečiu kai- paminklo susirinko iškilos rinkti aukp<?? Ar "olirna Draudimo kompanijos,
11C CulfA norvml/niAr. __ __________ tvlralivv o r\z4 rrš o Lr ocmnoriu, supilk man krauią roite. — Marša reikėtų ge- bos iis. sako. nemokėjęs, pažiūrėti nemažas skaičius tokiam tikslui vartoti jau kurios apdraudžia kasierių1 1 i—• Z , 1 » Z—, I * zJ ZS « • I » Z^ « X zj Lz • — X Z Z V ▼ C9 X 1 1 A « • Z^ . . « __ - X*z .z* *** . . z- - - 3 _ _ _ ?_• A _ X _ - 1 _ * _z — z _  - — —_ _ - - z z X z. ‘Keleivis** visada srera
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Iš Plataus Pasaulio
Batų Karalius TeismeTeroras ir Sąžinė Į

H. Wallace, nuvykęs į* . ,.. . . , , .
Paryžių, aiškino spaudai, Cechijos teismas traukia
kad žydų teroristų bombos atsakomybėn Jan A Batą, 
Palestinoj buvo reikalingos,, Pa«a,JeJusl C“kos'?Yak‘- 
kad sukėlus pasaulio sąži-: į°? . ^at1 kar alių. _ Jis bus
nę. H. Wallaee tiki. kad te-1 t,el,slamas ,Jam telsme ne‘ 
roro skatinama Anglija leis dalyvaujant, nes jis yia_pa- 
žydams sukurti Palestinoj
jų tautinę bendruomenę. H. 
Wallace jau grįžo Ameri
kon.

sislėpęs. Jan Bata kaltina 
mas bendradarbiavime su 
vokiečiais per karą.

Japonijos Kuras
Japonijoj, ties Kyushuj 

sala, buvo atrasta po jurų 
vandenimis turtingi akmeni
nių anglių sluoksniai. Sa
ko, po juros vandeniu ten 
yra arti trijų bilionų tonų 
anglių atsargų. Japonai

Kinų Komunistai
Kinijos komunistai neto

li Changchuno miesto buvo 
paėmę į nelaisvę du Ameri
kos karininkus, majorą R.
Rigg ir kapitoną J. W. Col- 
lins. Praeita saviatę komu- ’ pradeda tas anglis po van 
nistai paleido tuos kannin- deniu kasti ir mano taip
kus. Jie išbuvo bolševikų 
nelaisvėje beveik 2 mėne
sius.

parūpinti
kuro.

sau trūkstamo

Laisva Puerto-Riko?
Amerikos senatorius Ty-Maskvos Derybos

Keturi didieii ministeriai ’ dings iš Maryland siūlo. 
Maskvoje derėiosi per 7 sa- kad Amerika suteiktų vi- 
vaites. Per tą laika jie iš-įsišką nepriklausomybę Pu-j 
sėdėjo aplink dervbu stalą, erto-Riko salai, kur gyvena 
140 valandų ir 20 minučių du milionai ispaniškai kai-Į 
ir turėjo 44 posėdžius. Peribančių žmonių, daugumoje 
tiek posėdžiu ir tiek valan-'negi-ų ir maišyto kraujo. į 
dų buvo pasakyta milionai Senatorius Įnešė toki įsta- 

' tymo sumanymą Į Senatą.žodžių ir nieko nenutarta.

KELEIVIS, SO. BOSTON
JIEŠKO ŠIAURĖJ JUODO AUKSO

Šiaurės tolimuose kraštuose Amerikos karo laivy
nas turi pasiuntęs specialistus, kurie su naujausiais 
moksliškais įrankiais jieško po šiaurės sniego ir ledų 
aliejaus. Čia parodyta aliejaus jieškotojų viena grupė 
Alaskoje, netoli nuo Point Barrow. 35,000 ketvirtainių 
mylių plotas aplink Point Barrow buvo nuodugniai 
ištyrinėtas. 1 s

Reumatiški SkausmaiBALF musų jaunuoliams 
trėmime. Žinau, kad kaip 
3Š, taip ir daugelis jų, ras c,;—,»d.r>u
pO keletą dėžių knygų, ver- iš daug skirtingų elementų, turi sa- 

' * * vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo 

. . , .. nių pagelbėjo ir tamstai pagelbėsmUSų jaunimas bus Jiems Nelauk ilgiaus ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00. 
4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžt 
16-oz $5.00. (29-7)

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666. Neuark 1. N. J.

tingų magazinų ir atlieka
mų (medicinos, architektū
ros, etc.) įrankių, už ką

dėkingas.
Adv. F. J. Bagočius.

Fraternalis Bim- 
bizmas KEIKIA DARBININKO 

KARMOJE

PIRKIT FARMAS 
Connecticut Valstijoj

Connecticut Rytuose parsiduoda 
kelios pieno farmos, su gyvuliais ar 
be. Vieta gera, prie vieškelio. Par
siduoda prieškarinėm kainom. Jei 
norit geros farmos, atvažiuokit pas 
mane dienai-kitai pasižiūrėti. Turiu 
taipgi biznį ir namų užmiesty. Ra
šykit angliškai ir pasakykit, kokio 
pirkinio norit. Adresas: Racine 
Farm Agency, Dayville, Conn. Te
lefonas: 606-4, Danielson Exchange.

NUO UŽSISENĖJUSIŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Lietuviai bolševikai 
menkoje turi savo “susivie
nijimą,” į kurį jie turi su
traukę kelis tūkstančius na
rių. Tie nariai nėra bolševi
kai. Daugumas LDS narių 
visai nėra politiniai žmo
nės, kiti ten pakliuvo viso
kių pažadų suvilioti ir tik 
maža dalis to bimbinio su
sivienijimo narių yra “są
moningi bolševikai.”

Bet tas susivienijimas y- 
ra “bendrakeleiviškas.’’ bol
ševikai ii veda, gano ir ker
pa. Bolševikai turi puikios 
naudos iš savo susivieniji
mo ir gerai iš jo uždirba.

Pagal finansų atskaita už 
1946 metus, bolševikiškas 
susivienijimas išmokė io na-

Reikia darbininko tarmoje pašto-' T*e, kurie kenčia nuo SENŲ, A r
iant darbui arba tik per vasarą. VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, JM

AT-

ramiai sėdėti ir naktimis 
darbo, tai mes pamokinsim ir paro- miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz- 
dysim. Amžius gali būti ir 55-60 dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
metų, kad tik galėtų mums apie • tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
namus padėti. Yra visi patogumai, atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
taip kaip mieste, taipogi telefonas: LEGULO Ointment. Jų gydomos 
Homer 459 M 2. (18, ■ ypatybės palengvina jūsų skaudeji-

Prašome rašyti: , mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
M. STASIŪNAS, ' tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių

R. D. 4, Cortland, N. Y. j nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS

* Toinm" rtocolinu norčtoiimn

A V____ __________  _____ ___ ,___ _________
Tiktų toks, katras nežino farmos negali

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė.
A LIK ARMIN,

3444 Mass. St., Gary, Ind.
(Skelb. 5-8)

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

LEGULO. I>ept. 2.
4847 W. 14th Street,

CICERO 50, ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th SL, Cicero 50, llt
M. ŽUKAIČIO KNYGŲ IR 

ŽOLIŲ SANDĖLIS
335 Dean Park, Spencerport, N. Y.

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudos, 
gražiais celuloido apdarais .- ąl.Vo

Vainikėlis, maža maldų knyge- 
j- ........................................ 75c

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

reivio mandagus atsakymai, maišas 
15c

J KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ
i REUMATIZMO 

ARTHRITIS
. .Jeigu jus kenčiate nuo Nugaros 
skaudėjimo. Raumenų gėlimo. Scia- 
tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijos, 
Sąnarių sustingimo, Neuritis, Poda-

riams $35,034 pomirtiniu ir ir t.t, Pabandykit radę tab-
$34,4o4 pašalpų ligoje, Hr-.rįm< ua<J jus pamėgintumėt RADĘ
ba viso išmokėjo nariams: TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo- 

nor j i • r\ i • i ' km lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o69,23 ( dolerius. O kiek ga-, tiktai savo vardą ir adresą, tad mes
VO bolševikai naudos iš to! jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi- 

............... o ti -• -i • ‘si nurodymai ant pakelio. Niekosusivienijimo: —.... ......
skaičių.

■y-v v • — 1 • ' SI 11 U 1 vU y 111 d 1 dili ponviiv
a aZlUreKime i jums nelėšuos, jei nepatiks. (20, 

| NOKTHM AY PHARMACAL CO. 
439 North Street, 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 30

Paragvajaus Karas, ----- „—----------- netikras gyvenimas labai mittee for the Care of Eu-
Antrln nrrkvhn^ laivėj Paragvajaus maištininkai j sveikatą suėda, žinau, kad ropean Children.Amerikoj Vokietį ‘ -

pa’
bsk sTiui-fnink!’0 kin'i'p bu’ f*nA b?nd.ž t?rPininkauti-! bet /uis maskoliai da.- pir- siu gale buvo Lietuvoje.’ 
vo' ant laivo, visi žuvo ™ b“TO,Li9tuv0n P* giminių ir draugų ai
vas sutruko t>o to. kai už- į riausvbė sako. kad ii nori
važiavo ant uolų netoli Bris- “num»lšintj” sukilėlius, 
tol uosto

Žuvo 50 Jurininku

Samtami ;^įtinriai’Y laikot? ,miren??° Pasya- Taipgi atvyko viena A- Organizatoriams išmokė
iiirm'p nrip Analine stipriai laikosi pnes vy-, ]10 Adolfas Peza... Nuo menkos piliečiu seimą, ku- w<)
-- J 1 H^yb®L^n?°™L"l,_B55lKrinčino pažinojau šliažus, ri dar šių metų kovo mene- Tarnautojams alga $7,677

Algos valdybai $2.755.
. . - . • - v i • t Kelionės išlaidos $1.200.įsibnovę. tai išgabeno na- vykusius pasitiko Lietuvos 
bagus Sibiran... Teko ir čia Gen. Kons. Attache A. Si- 
girdėti, kad dabar daug mutis ir Ona Valaitienė nuo 
žmonių iš Lietuvos išgabe- BALF, kūne pagelbėjo su 
na. Nabagė musų Lietuvėlė! formalumais ir patarimais

1’A.IIESKOJIMAl
Pajieškau Amerikoje giminių: 1,

Ofiso išlaikvmas $l,306.i Kriščiūno Kazimiero, seniaugyveno W įlkes-Barre mieste, ir jo *

juokų
Kaktas į laimingesnį gyvenimą 1.00 
Pekla, kur ji yra ir kam reikaiin-

Franci joj Neramu
Praeitą savaitę generolasMaras Port-Artūre nueną ca.any gaiviau T i j ' • v i +■

Rusų okupuotame kinų de Gaulle buvo sukvietęs . bus_ galąstoms. ___________
mieste Port-Arture kilo bai- Francijos žurnalistus pasi- yisorn.s negerom ems. Ode' _ •
sus maras. Pranešimas iš kalbėti. Jis sakė, kad i jo zin)ioniIl su mažais x vaikai© LoiskūS Redakcijai

L. G. K.

Skelbimai “Laisvėje” ir dvejų dukterų; 2) Tetos Vililonytės- ga, su kankinimo paveikslais 30c
crtstncdinioi __ 104 ' Arbašauskienės Emilijos; 3) Pus-J Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi,
S>pdUS>UlUid.l .brolio Giedraičio Juozo, seniau gy- su apie 20 paveikslų .............. 60c

Ol’gano leidimas $b.28o.lveno Clevelande, ir 4) Draugo Va-1 Velnias Kapitonas, 3-jų tomų l.To
Vicnc ičlsiirlnc knrins; ,inčiaus Pran°. kurs yra gimęs A-j Kaip duktė gyveno pustynėj 25cV 1k>OS LOS laiOOS>« KU-IOk. rnnriL-rn'o ir* 1ič Jnrharkn ’merikoje ir 1923 metais iš Jurbarko j 

tarnauto-' išvyko į Ameriką. Prašau atsiliep-

....... a., susirgusių žmonių ciai žmonių, vėliau polką- U1’11?1’ - 1 u?a.^iaiKa? a^aI’ ?? ga-
miršta 6 iki 8. Maskva sa- ja turėjo susirinkusius žur-; ^r būt dėlto labai \au laišką nuo prof. Vlado
ko. kad prieš marą bus ko- nalistus išvaikyti, nes kilo daug Amen .oj žmonių, ku- Stankos, Lietuvių Skyriaus 
vojama su naujais skiepais.' peštynės. rie ne*al,T ^P^ti. kad ten Rektoriaus Baltic Lmversi-

•__________________ '____ ________________________ras mus Lietuvoje ir dabar teto Hamburge, kuriame
" žmonės gyvena, kaip zui- tęsia mokslą musų studen-

BALF Raštine Nuosavam Name kiai> naktimis namuose ne- tai-tremtiniai. Laiške dėko-
________ nakvoja, bijo tų išvežimų,, jama už mano ten pasiųs-

BALF direktorių tarvbos bus sutaupyta tiek. kiek Pes,5c? n’e'"as neklausia ai tus keletą žodynų ir prašo 
valdybos nutarimu, BALF siekia viso namo vertė. Gau tų kaltas, ar~ nekaltas Su-, daugiau įvairių knygų ir 
Centro raštinė iš 19 W. 44 sima nuoma iš dviejų butu at’,azia\o naktį, is- mokslo įrankių, nes jiems
St., New Yorke. šio mene- gyventoju turės padengti ir baigta. Daug ameri-į ten visko truksta. 
šio gale perkeliama i savo miesto iškaščius ir esamo J?ie5lU1 ^ad taip gali Perziurejęs savo biblio

teką, as radau kelis simtus 
knygų, Įvairaus turinio Į

eina bosams ir
jams, ofisui ir “organui, , kriščiunas jonas, 
suėdė per metus 20,766 do-! 24«/a Camp 
lenus. Taigi, visas dvide-Į baor,gT Briui^’ 
šimts tūkstančiu išėjo išlai-i 

fkymui bolševikiškų “nacal- 
ninku” ir išleidimui bolše-

Z~ JXJIX73I\OU uainaivvr., ~
ru Plėtos, kilusios iš Radžiūnų kai
mo, Palavėnės parapijos, savo lai-

vikiškos propagandos per £
! jos adresą. Aš turiu laišką iš Fran

cijos nuo jos giminių.“susivienijimo organą.”
Puikiai bolševikai išmel- 

žia savo susivienijimo na
rius ir gerai pasipelno iš to 
fratemalinio biznio.

20,000 dolei IŲ ant gatvės Į Pajieškau apsivedimui draugo nuo 
nesimėto, O fraternalinis 5° negeriantį ir nerūkantį, do-
bimbizmas tiek pinigų gau-

D. STAKONIS,
R. F. D. 1, West Cheshire, Conn.

APŠIVEDlMAi

Duktė Marių, graži apysaka 25c 
Lengvas Budas išmokt angliškos 

kalbos, be kito pagelbos :i5c
Neužmokamas žiedas, graži pasa

ka ........................................ .. 25c
Sapnų Knyga, su paveikslais, ap

daryta .......................................... U 60
Sapnas Marijos ant kalno alyvų

narna. 105 Grand Street, morgičiaus nuošimčius. 
Brooklyn 11. N. Y. Nuo ge- Jeigu BALF namas butų 
gūžės 1 d. BALF sandėlis kada nors parduodamas, 
ir raštinė bus vienoje vie- reikės gauti valstijos vy
toje. riausio teismo sutikimą. Žo-|

BALF namas yra nupirk- džiu, BALF nuosavybės 
tas direktorių tarybos 1946 naudojimas yra stipriai ap
metu spalių 17 d. posėdžio saugotas.
nutarimu. Namas yra 4| Visi BALF skyriai, visos 
aukštų, mūrinis. Pirmame BALF darbą remiančios or- 
aukšte ir skiepe bus sande-1 ^anizacijos ir visi lietuviu 
lis, o antrame aukšte—cen- šalpos darbo prieteliai, nuo

būti. bet taip tikrai yra... 
Linkiu Jums viso labo.

J. B.
žinoiau, kad ateitvje nebe-

Atvyko 31 Lietuvis — ’
iš Vokietijos į sandėlį. 105 Grand Street, 

Į Brooklyn. N. Y., pasiunčiau
Balandžio 22 d. New Yor tam Universitetui, 

į kan iš Vokietiios Marinei Prie to aš parašiau Į 100 
Percb laivu atvyko 31 lietu-įžymesnių Amerikos univer- 
vis, kurių tarpe 8 piliečiai-! sitetų ir kolegijų, kad jie at 
repatrijantai, o likusieji liekamas knycas ir mokslo

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

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

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

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

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

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

Praloto Olšausko darbai ir jo mei
lužės pasmaugimas Birštone 25c

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

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

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

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

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

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

kų .......................... 30c
Painų knyga, telpa apie 120 įvai

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

(Jrigo Kalėdos ir šen. jaunikis 35c 
..Keliautojai į Palestiną ____ 35c

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE
Visos žolės yra paskirais pakeliais, 

su lietuviškais ir angliškais nurody
mais, kaip jas vartoti. ,

Nuo nervų sugedimo, išgąsčio, ne
migos, galvos ir sprando skaudėji
mo, ausyse ūžimo ir visokios nervu- 
lijtos .............................................. R5c

Nuo inkstų, strėnų skaudėjimo, 
tarpina ir varo laukan akmenėl. 60c

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

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

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

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

Plaukų tonikas, ugdina gerai plau
kus, valo pleiskanas ir apsaugoja 
nuo slinkimo ir pražilimo ____ 6Oc

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

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

rielkos užpilimo .......................... 75c
Nuo kietų vidurių ................. . gOc
Kraujo valytojas, valo kraują 6Oc
Nuo kosulio, kokliušo vaikams 6Oc
Moterims nuo sunkių mėnesin. 60c
Gimdos tonikas, pataiso nevaisin

gumą ...........................................  -ęįę
Nuo reumatiškų sausgėlų .. 6Oc
Del sumenkėjimo, eik kudyn 85c
Aukšto kraujo milt. 5 unc. 1.00
Mostis stabdo bile niežulį .. 1.25 
laiškams popiera j Lietuvą su pa

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

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

33.> Dean Park. Spencerport. N. T.
PAAIŠKINIMAS: Pel aukščiau 

: skelbiamu knygų nrašome kreiptis j 
patį skelbėją. “Keleivio” administ-

I racija jų nepardaviaėja.

rą, teisingą ir pinigiškai pasiturintį.
Aš esu dora, myliu teisybę, 165 

svarų, be vaikų; turiu 6 ruimų stubą
. ... ., x i >r kiek pinigų, negirtuoklė, neblogainigU Išlaiko savo tarnauto- atrodau. Su pirmu laišku prašau pri- 

jus, leidžia savo propagan- ?’y.stLir Pavęįk?ls» pašto ženk-
dos Tiesą, duoda skelbl-iką. Mano adresas:

A. SKOV,
Wilkinson, Wash.

na iš savo narių ir iš tų pi-

vairiose kalbose, kurias aš mus “Laisvei” ar “Vilniai, 
siunčia savo “organizato
rius,” kurie vežioja Stalino 
“saulės” spindulius po lie
tuviškas kolonijas ir patys 
“vadai” apsimoka savo “ke
lionės išlaidas” ir turi good

siskirstė pas gimines. Atvy
ko :

ras, kad pasekmės bus ge-
• BALF namas nupirktas 
iš Al. Blažinskienės-Stan. 
kiertės už $10,000, bet iš 
šios sumos BALF iki šiol y- 
ra sumokėjęs $5,800. Liku
siai sumai. $4,200. yra mor- 
gičius, kuri turi Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje. 
Namas yra pirktas BALF 
vardu. Legalinį namo pirki
mo reikalą prižiūrėjo ir 
tvarkė BALF vicepirminin
kas adv. Nadas Rastenis, 
adv. K. R. Jurgėla ir adv. 
Kl. Vokietaitis. Namo pir
kimo užbaigos akte taip pat 
dalyvavo ir nuosavybes ga
rantavo bendrovės atsto
vas.

resu sekančiai:
United Lithuanian Rebcf 

Fund of America, Ine.
105 Grand Street, 
Brooklyn 11. N. Y.

Įstaigos telefonas: 
EVergreen 8-6203.

BALF Valdyba.

Laiškas iš Vokietiios
“Keleivio” 

draugas F. Yuzėnas iš Dėt 
roito mums prisiuntė savo 
giminaičio laiška iš Vokie
tijos, kur tarp kitko rašo:

Gavau nuo Jūsų laišką, 
už kurį labai Jums dėkoju...
netikras gyvenimas labai 

Savo namo įsigijimas su-j nuobodus. Esam, kaip ko- 
taupo BALF organizacijai į kioj nelaisvėj ir visiškai ne
dideles pinigu sumas. 1946, žinom, kas su mumis bus. 
metais BALF už sandėlio j Taigi, kai gaunam kada laiš-

Antanas ir Frances šošė 
su dukterim Danute ir Rū
ta: Aleksandras ir Agnietė 
Beresnevičiai: Kostantas ir 
Leokadija Burbuliai su su

_ j ros
Tuo tarpu sužinojęs, kad 

iš Europos grįžo, apart kit
ko. Baltic University ap
lankęs, William Henry 
Chamberlin, redaktorius

num Jaunučiu: Antanina New Leader magazino (gy- 
T ’ vena Cambridge, Mass.) ir 

prašiau jo talkos. Jis man 
bal. 18. 1947 data atrašė 
sekančiai:

Eringienė: Kazvs Janavi
čius: Povilas ir Juzė Janu- 
šoniai su sunum Vytautu: 
Regina Knizelienė, Ameri- 

skaitvtojas )<os pilietė, su sūnumis Hen
riku ir Lambertu; Antanas 
ir Marė Šalkauskai, ansifrv- 
vens New Yorko anvlinl'ėi. 
•Jie turi Amorikoi dėde Juo
zą žimiauska, kilusi iš Sie
siku parapijos. Ukmergėsj 
apsk.. bc-t nežino jo adre
so. Labai norėtų su dėde 
susižinoti.

Adelė Slavinskaitė: Ka-

“Dear M r. Baj?ocius:
I shall be glad to put an ap- 

peal for Baltic University in 
my New Leader column. I 
visited that institution lašt 
summer and was greatly im- 
pressed by the high intellec- 
tual ouality of the professorsi

time už nariu pinigus.
Bet kai paklausai tų fra-

temalinių bimbiniu. tai jie 
dedasi nekalčiausiais avi
nėliais. Jiems tik Susivieni
jimas Liet. Amer. vra nege
ras. Jie visokias blevyzgas 
išgalvoja prieš bendrąjį lie
tuviu susivienijimą, o patys 
patylomis čiulpia savo na
rius ir “progresyviai” nau
dojasi iš tu kelių tūkstančių 
lietuvių, kurie apsidraudė 
jų fraternaliniame bučyje.

Dabar, kai bolševikai 
bumosis prieš SLA. jiems 
reikia pasakyti, kad jų rik
smas ir blevyzgos jiems ge
rai apsimoka, nes jie už tai 
paima i savo kišenes 20,- 
000 dolerių!

SLA Narys.

Pajieškau merginos ar našles be 
vaikų, nesenesnčs, kaip 50 metų. Aš 
pats esu 52 metų amžiaus. Plates
nių žinių suteiksiu laišku.

.JOHN LIPSON,
Boarding House,
Marshall Field,

Huntington, L. I., N. Y.

Kalendorius Baigias
“Keleivio’’ Kalendoriaus

and the fine spirit of the stu- 1947 metams jau nedaue 
dents.

Pajieškau apsivedimo tikslu mer
ginos arba našlės be vaikų, kuri tu
ri ūkį (farmą) nemažesni kaip 100 
akrų. Pageidaujamas amžius 25-35 
metų. Gali atsišaukti ir iš Kana
dos. Ant juoko nerašinėkit ir su 
pirmu laišku prisiųskit savo atvaiz
dą. J laiškus be paveikslų neatsa
kinėsiu. Mano adresas:

BL. KUSH,
6930 S. Maplewood St., 

Chicago 29, III.

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame

\ Paragvajų Arbatą 
. ž? ir prisiunčiam į Ju- 

sų namus 12 unci
jų tos arbatos už
$ 1.00, arba vieną 
svarą už $1.25. 

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

gavęs, bet norėtu gauti, atgaivinas išsekusias jėgas tų. 
prašom tuoj prisiųsti 50

Sincerely yours,
. (Parašas)

William Henry Chamberlin.” ( centų, ir mes jį tuojau iŠ
A . , . • , , ' siusime, kol da turėsime.Butu labai gerai, kad mu- Užmokestj ffaiimil

_____ _____ _ zvs ir Ona Sruogos su duk-
patalpas turėio mokėti nuo- ka iš Amerikos, tai jau di-įtere Vita: Jokūbas Tunku- 
mos po 250 dol. ka“? mėnuo.! delis džiaugsmas. Rodos,1 nas: Jurgis ir Ona Tenke-
o už centro rašfnės patal-.lvg su mumis butų viskas laičiai: Antanas ir Julė Bal-i I . vsmunesu gan...a
nas — 150 dol. kas mėnuo, tvarkoje. Jei savo švogerio čionai su sūnum Robertu ir sų inteligentai, profesiona- g. tj -to ženkleliais. 
Nuomos cer metus reikėjo J D. dar vis neradot, tai dukra Aldona, Amerikos lai ir vertelgos peržiūrėtų
išmokėti $4.800. Taigi, per tikriausiai bus žuvęs, nes piliečiai: Saulius Matiošai- savo bibliotekas jr instru- “KELEIVIS,’
dvejus metus, turint savo labai daug žmonių žuvo... ti. 17 metų našlaitis, laiki- mentų sandėlius, ir supaka- 
name ir sandėlį ir raštinę, Daug jau čia mirė, nes toks nai globojamas U. S. Com- vę į dėžes pasiųstų per

636 Broadvvav. 
So. Boston 27, Mass

kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo 
Prl* mieguistumą ir yra labai gardi 

gerti su medum.
ALEXANDER’S CO.

414 W. Broadway.
So. Boston 27. Mass.
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MOTERŲ SKYRIAUS DESIflTflETIS, 1937-47
Moterų Skyrius

ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Musu Dešimtmečio Laikotarpis
Pirmas Moterų Skyrius nai išsireiškia. Jos bijosi į 

“Keleivy” pasirodė 1937 dažniau rašyti, nes jų rasi-j 
metų kovo 10 d. Taigi šį- niuose kartais reikia šis-tas: 
met kovo 10 sukako lygiai pakeisti, pataisyti. Bet tai Į 
dešimts metų. nėra man sunkus darbas. Į

Nors mes, moterys, per Aš ji apsiėmiau atlikti iki j 
tą dešimtmeti nesam nieko mane kas kitas pavaduos,’ 
nepaprasto sukurusios, jo- ir iki Moterų Skyrius bu3 
kiais savo žygiais bei suma-: mano priežiūroj, man bus 
nymais nesam skaitytojų malonu tą darbą dirbti. Tai 
nustebinusios, kalnų nesam nėra joks apsunkinimas —! 
nuvertusios, kaip lietuviai tai talka. Aš jūsų. draugės,! 
sako, vis dėlto jaučiamės pastangas visuomet giliai' 
šiek-tiek naudingo darbo įvertinu ir prašau ateityje 
padariusios. Per tą laiką1 dar dažniau rašinėti. Aš gi ’
mes daug prasilavinom, su- 
rimtėjom. papratom skaity
ti, pramokom geriau rašyti, 
pamėgom geriau visuomeni-

nuo savęs visuomet steng-j 
siuos, kad musų skyrius bu-' 
tų įdomus.

Moterų Skyriui nepakan-j
nį darbą sekti ir, kiek lai- ka vien eilėraščių, kuriuos į 
kas leido, prie jo prisidėti, musų moterys daugiausia i 
Išmokom atjausti kitų var- ‘ mėgsta rašyti. Nepakanka 
gus ir nelaimes ir kaip jiem turėti vien keletą straipsne- 
pašalpą suteikti. Mes jau ir Iių, apysakaičių, arba val- 
politiką geriau suprantam, giams gaminti receptų. Mu- 
Tarp kitko jau mokam at- sų skyriui reikia daugiau 
skirti Lietuvos priešus nuo žinių apie moterų veikimą, 
jos draugų. Mes išmokom apie jų organizacijas, jų nu- 
ir gražesnių papročių skai- ‘ veiktus darbus, jų pramo- 
tydamos Moterų Skyrių, gėles ir t.t. Aš pati neguliu 
Laiks nuo laiko pačios ši-, visur nuvažiuoti ir sužino
tą parašydamos, mes įsigi- ti. kas kur yra veikiama, 
jom daugiau drąsos ir sa- Čia man reikia jūsų pagal- 
vim pasitikėjimo. Iš to męs bos. Tokių žinių musų sky- 
visgi gaunam šiokio-tokio riui stinga, todėl nuošir- 
malonumo bei pasitenkini- ‘ džiai prašau iš visur rašyti 
mo. Mes tikrai išmokom sa-' daugiau korespondencijų! 
vistoviai orientuotis ir reikš- apie vietinių moterų veik-i 
tis. Įlą-__

Dešimts metų reiškia 522' Viena musų bendradarbė 
savaites. Tai ne viena die-, primena, kad yra tokiu 
na. Per tą laikotarpi mes žmonių, kurie “Keleivio” 
pergyvenom daug “šilto ir Moterų Skyrių kritikuoja, 
šalto.” Nekurios jau pusėti- Tai nieko. Tik to niekas ne- 
nai pasenom, o kitų jau vi- peikia, kas nieko neveikia, 
sai nebėra. Jau nėra amži- Aš jokios kritikos nebijau, 
nos atminties Mariutės Jur- Gera ir nuosaki kritika vi- 
gelionienės, “Naujienų” Mo suomet yra pageidaujama, 
terų Skyriaus įkūrėjos, su Bet reikia atskirti kritiką 
kuria mudvi per ištisus me- nuo paprasto šmeižimo ir 
tus vedėm korespondenciją nereikalingo užsipuolimo, 
apie tokių skyrių Įvedimą Iki šiol aš tačiau nesu nie- 
musų pažangiuose laikraš- kur mačiusi, kad kas nors 
čiuose. Nėra ir L. Norman-. viešai musų skyrių kritikuo- 
taitės, kuri buvo pradėjus tų, išskiriant komunistes; 
musų skyriui bendradar-l bet jų kritika nieko nereiš- 
biauti. Jų darbai ir rupes-'kia. nes jos visus peikia il

MARGARETA E. MICHELSONIENĖ

Oi, Skrisčiau, Skrisčiau!...
Nei girdis žingsnių amžių skubiųjų;
Nei matos krašto erdvių plačiųjų,— 
Dangaus gilybėj slaptos byloja,
Ir skrist prie žvaigždžių kviečia, vilioja.

Vilioja siekti mokslo gabiją,
Kursai praneštų amžių žiniją; ‘ 
Naujausiu mokslu apsispamuoti,
Skrist į padangę ją studijuoti. •*
Cb. .1--- 1.4. X.

Z

viską svetur išblaškyti, nuo 
kitų malonės priklauso.

Savaime aišku, kad šie' 
nelaimingieji tikisi tos ma-1 
lonės sulaukti tiktai iš sa-1 Tur

« ttPLĖTRAI
(Iš 1937 Moterų Skyriaus)

būt nėra didesnio taipgi • nesigaili visokių 
vųjų Amerikoje gyvenau- prasižengimo prieš dorą, “komplimentų” toms, kū
čių brolių ir sesučių. Sutin- kaip “pletkų” skleidimas, rios yra už jas populeriškes- 
ku, kad ne vienas jau pri- Nesuvaldomas žmogaus lie- nės.
sidėjome prie jų sušelpimo. žuvis yra didžiausis musų Šimtai liežuvavimo aukų 

priešas. Kiek jis gerų re- yra sėdėję ir dar sėdi kalė- 
putacijų sunaikina, kiek na- jimuose, o kiti pasiekė net 
mų išardo ir laimingų porų ir kapus. Sakoma, jog dau- 
perskiria, sunku tai ir ap- gelis Rusijos Sovietuoese 
skaičiuoti. Kartais buvę ge- likviduotų vadinamų “troc- 
riausi draugai tampa atka- kištų” yra žuvę paskalų ir 
kliausi priešai ir tai vien pletkais paremtais įtari- 
tik del to, kad kas nors mais. Tas pats atsitiko anais 
blogais tikslais, ar vien tik metais ir Lietuvoje, kuomet 
iš neatsargumo, prasitarė valstiečiai sukilo. Nevienas 
nereikalingą žodį ir juos tapo areštuotas ir pateko 
sukiršino. Kiek nekaltų jau- bėdon vien del kaimynų 
nų merginų, o kartais ir mo- liežuvavimo.

suraminimo. Ne kartą jau 
aukojame pinigus, drabu
žius, etc. Bet juk tuo musų 
pareigos nesibaigė. Mes tu
rime rūpintis teikimu tiems 
vargdieniams pagalbos tol. 
kol ji bus jiems reikalinga, 

; kol jų gyvenimas bus pasto- 
. viai atsteigtas ir jie galės 
'tęsti ramų ir laimingą gy- 
i venimą.

Kai nuoširdžiai atliksime 
šią žmoniškumo pareigą, 
tai ir musų pačių gyveni
mas bus malonesnis, ir, ti
kėkite manim, iš viso ver
tingesnis.

čiai jau amžinai užbaigti. 
Mes, pasilikusios, turime 
tęsti pradėtą darbą toliau.

Tame dešimtmečio laiko
tarpy mes taipgi pergyve
nom žiauriausi pasaulio ka
rą. Jis ne vieną iš musų 
skaudžiai palietė. Netekom 
savo mylimų sūnelių ir ne
tekom savo tėvų žemės — 
Lietuvos. Kas nepamena, 
kaip stovėdavom po kelias 
valandas žiemos šaltyje 
prie krautuvės, kad gavus 
pusę svaro sviesto ar cuk-

kritikuoja. kas tik neprita-į 
ria jų politikai.

Atsakinėti į tokias “kriti
kas” aš nematau reikalo. 
Tegul sau kalba ir rašo kas 
ką nori, o mes dirbkime kū
rybinį darbą toliau, kaip 
dirbom visą praeitą dešimt
metį.

Baigdama noriu nuošir
džiai padėkoti visoms savo 
talkininkėms, pritarėjoms 
ir rėmėjoms, kurios teikė 
man visokios paramos pra
eityje ir kurios malonėjo

ORrisi. ir praieiiK.1 £en;i>ivį paur.su, 
Siekt neribotą mėlyną augstį.
Ten, kur planetos gimė ir geso,
Ten, kur žvaigždynas spindi Pegaso.

Ten, kur lakioja nebulos keistos,
Ir lyg miražai deimantais švaistos; 
Kur žvaigždės tiesia Paukštinį Kelią, 
Kur žaibo galios debesius skelia.

Ištyrinėti kosmišką masę,
Dangaus galybę—slaptą jo dvasią; 
Eibes žvaigždelių etero jurėj,
Ir kas šviesybę jose užkure?

Gal ten surastum laimingą žemę? 
Kur kalavijas neardo dalią.
Kur visos tautos liuosybę semia...
Oi. skrisčiau, skrisčiau i miela žeme!

Helena M. Ambrose.

raus? Kaip bėgiojom ir ru- prisidėti prie šito musų Mo-
pinomės. kad gauti nors 
svarą mėsos vyrui nusinešti 
darban, arba nors parėjus 
iš sunkaus darbo geriau pa
valgyti !

Visa tai jau pergyvenom. 
Dabar jau naujos bėdos. 
Dabar visokie trukumai ir 
neišpasakytas visko bran
gumas, streikai ir kiti nera
mumai. Vos spėjom apsi
džiaugti karo pabaigos su
silaukus, o jau girdisi pra
našavimai apie kita karą. 
Motinų širdys ir vėl prade
da drebėti iš baimės. Bet

terų Skvriaus dešimtmečio 
paminėjimo, vienos malo
niais linkėjimais ir sveikini
mais, kitos savo atvaizdų 
prisiusdamos. |

Ačiū, nuoširdžiausis ačiū
visoms:T z 1M. Michelsonienė.

Moterų Skyriaus 
Vedėjai

Vis didėjantis moteries 
susidomėjimas pasaulio į-

aš visuomet buvau ir esu vykiais visuomet buvo plu
tos nuomonės, kad jei viso ?«■ ..Motery Skyriuje nu-! 
pasaulio moterys mokėtų šviečiamas. Sveikinu drau- 
susiorganizuoti i viena ita- c.e Michelsonienę. šio sky-. 
line-a saiunrra ‘ir mieštai riaus ve(leJ3’ susilaukus si- 
stotu prieš kara, tai toldu tosk darbu0‘fs. <’«Mnit„Įeči<> 
skersių daugiau nebūty! -

Nekurios mano bendra- moterį; taigi, tegul Moterų 
darbių mano, kad jos mane Skyrius tęsia ir plėtoja ši- 
nuvargina savo “netiksliais” tą žinojimą toliau. ,
raštais, kaip jos pačios daž- Amelia Tataroniutč.

GYVENIMO TIKROJI VERTYBE
Rašo — Nora Gugienė

Dažnai skaitome arba 
girdime, kad štai tas ar ki
tas asmuo išgyveno šimtą 
metų su viršum. Ir kaip tas 
faktas pabrėžiamasI Bet 
atvirai kalbant, ar tai turi 
labai didelę reikšmę. .Juk 
žmogaus gyvenimo vertin
gumas matuojamas ne tuo, 
kaip jis ilgai gyvena, bet 
tuo, kokiais darbais tas gy
venimas pasižymi.

Vienas poetas yra pasa
kęs, kad “žmogus, kuris vi
suomet ima, bet niekad ne
duoda, gali vegetuoti ilgus 
metus, bet jis niekados ne
gyvena.”

Daugelis iš musų ima. 
kiek tik galima, bet, deja, 
koks mažas skaičius domi-' 
si tuo, kad kartais reikia' 
savo gerybėmis ir su kitais 
pasidalinti.

Nora Gufienė,
“Naujienų’’ Moterų Sky

riaus Vedėja

terų, būna bereikalo apkal-; Kas metai šimtai asmenų 
bama ir apjuodinama vien nusižudo del to, kad paleis^ 
tik del neapgalvoto tūlų ti apie juos pletkai sugrio- 
vyrų noro pasigirti, buk vi- vė jų gyvenimą, sunaikino 
sa gražioji lytis jiems pri- reputaciją ir ant galo atė- 
einama. Pavydžios moterys mė norą toliau gyventi.

Taip, pavyzdžiui, anais me
tais, del fašistų skleidžia
mų šmeižtų nusižudė Fran- 

j ei jos ministeris. Kiti, išgir- 
1 dę paleistus įtarimus apie 
savo gyvenimo drauge ar 
draugą, tuoj griebiasi kerš
to ir dažnai nužudo visai 
nekaltą asmenį.

Jei mes žinotume, kiek 
širdperšos ir ašarų musų 
neatsargus išsitarimai iš
šaukia, mes daug atsargiau 
ir prielankiau kalbėtume 
apie savo draugus ir pažįs
tamus. Jei jau kartais ir 
tikrai žinome ka nors ne
malonaus ir peiktino apie 
savo draugą ar pažįstamą, 
vistiek daug žmoniškiau 
bus nutylėti ir apie tai visai 
pamiršti, negu tuoj visiems, 
dar su nridėčkais. išplepėt.

Apkalbėjus kitą, mums 
jokios naudos nėra. bet ap
kalbėtam gali būti didelė

Dešimties Metų
Sukaktį Minint

Kiekvienas rimtas dar
bas, pradėtas tam, kad jis 
teiktų kam nors naudos ir 
malonumo, reikalauja uo
laus pasišventimo, energi
jos ir patvarios kantrybės.
Tuo labiau spaudos darbas, 
kurs plinta iš rankų į ran
kas, kurį skaito įvairių nuo
monių žmonės, neretai ir 
geriausius raštus skirtingai 
suprasdami ir įvertindami,; 
kas kartais nevienam slopi
na ryžtumą šio darbo sri
tyje ir žlugdo norą jį tęsti 
toliau.

Vienok, kas rimtai ir 
nuoširdžiai dirba visuome-( 
ninį darbą, tas žino, kad 
reikia su visokiais žmonė
mis susitikti ir įvairią jų 
kritiką išklausyti. Tokiu
žmonų jėgų niekas greiti -------- . , . ,
nepakerta, o ių atliekamas! Nuoširdžiai sveikinu “Ke skriauda ir nesmagumas, 
darbas, suprantama, ilgiau' leivio” Moterų Skyrių de- Pe? Pa*eistą žodį atšauku

Musų Spaudos 
Vaidmuo Amerikoj

Adv. Zuzana Dainienė

jau negalima. Jis eina vis
ga.^Berods Naudoje'Angfi- b1™- iš vien.’> luPlJ kit?s- 
joje tai vienintelis skyrius, rinkdamas vis nauju .prie
kinis interesuojasi specia- '1'" f paerazinim^ iki is 
liai moterų veikla. i adatos Priskaldo Vežimą

Kadangi Amerikos lietu-’ , Paėmę akmeni įmeskite 
vių jau' nebeatlanko Lietu- !uron: Akmuo nuskęsta, bet 
voje spausdinti motery žur- J®. sukeltos vilnys plinta vis 

| tęsti. Per dešimts metų sa-įnalai, kaip “Moteris ir Pa- 11 tolyn, ant galo su-
Įvo gyvavimo, jis nei vieno • saulis” ir panašus leidiniai, smeja su didėlėmis bango- 
karto nesuvylė savo skaitv- kurie nušviesdavo netik mo- H}ls ir nukeliauja į piatųų 
tojų. Net ir tokiais atvejais,! terų darbuotę Lietuvoje, okeaną. Tam jūsų paleisti 
kai j‘o bendradarbės ir ne- j bet ir visame pasaulyje, tai P,etkai punta į plačią vi- 
gausiai atsiųsdavo medžią- dabar moterų skyriai Ame

rikos lietuvių spaudoje tu
rės užimti dar svarbesnę 
vietą musų gyvenime. Šie 
skyriai turės užpildyti tą 
trukumą musų spaudoje ir 
budėti ne tiktai bendrais 
moteries reikalais Ameri-

išsilaiko ir daugiau naudos 
suteikia.

Kalbant apie spaudos 
darbus, su malonumu tenka 
pasidžiaugti, kad “Kelei
vio” Moterų Skyrius yra 

Į vienas iš tų, kurio darbas 
! ir buvo pradėtas, kad jį

šimts metų sukakties pro-

suomenę. Kapse.
gos skyriaus vedėjai, ji vis
tiek rasdavo būdų. kad sky
rius išeitų.

O tai vis del vedėjos, 
gerb. M. Michelsonienės, 
ryžtumo ir rimto pasišven
timo šį darbą dirbti.

Ir Mano Pasvei
kinimas!

Džiugu, kad nuo rimtų i koje, bet ir lietuvybės pa- 
visuomeniniu darbu mote- • laikymo klausimais, 
rys neatsilieka: jų šiandien Prie progos malonu tarti
nesunku rasti net vadovau
jamose pareigose.

Kaliais būna taip, kad 
mes nedrįstame pačios ra
šyti. nors minčių turime ir 
gerų, bet lyg nepasitikim 
savo minčių darniu išsireiš
kimu; del to dingsta sky
riui medžiaga. Bet taip ne
turėtų būti. Privalom rašy
ti, bandyti reikšti mintį. 
•Jei rašinys nebus sklandus, 
vedėja visada jį pataisys, 
tik duokim iai savo minčių.

Šia Mot. Skyriaus dešim
ties metų proga pažvelkim į 
praeitį, kurioje vaizdžiai 
įžiūrėsime, kad musų bai
mė, nepasitikėjimas savi
mi, buvo bereikalinga ir 
nuostolinga. Jei butume 
dažniau rašiusios, šiandien 
pačios džiaugtumės savo

pasveikinimo žodį ir p. M. 
Michelsonienei, skyriaus ve
dėjai. Jei ne p. Michelso- 
nienė, gal “Keleivyje” Mo- 
teių skyriaus ir nebūtų bu
vę. Per dešimts metų, kiek
vieną savaitę, ji laikė sau 
už pareigą priruošti ką nors 
įdomaus moterims pasiskai
tyti. Jos nuolatinis simpa
tiškas susidomėjimas ir į- 
vertinimas lietuvių moterų 
darbuotės vertas didžios pa
garbos.

Gyvuok ir bujok, “Kelei
vio” Moterų Skyrius ir jo 
vedėja p. M. Michelsonienė.

Zuzana šalnienė.

kinti gerb, M. Michelsonie- 
nę, kaipo Skyriaus vedėją 
ir daugelio labdaringų dar

Petronelė Jurgeliutė 
(Beverage)

“Keleivio” Moterų Sky
riaus 10 metų jubilėjaus 
proga širdingai sveikinu p. 
M. Michelsonienę, to sky
riaus redaktore, už sėkmin
gą ir pavyzdingą Moterų 
Skyriaus vedimą/ P. Mi
chelsonienė užsitarnavo di
delės garbės už jos ilgų me
tų nenuilstantį darbą vi
suomenės labui, daugiau
sia musų moterų švietimui 
ir kulturinimui.

Mano ilgų metų nuošir-

, , , Šioj valandoj mes lietu-
Nėra tos valandos, kad viai turime itin svarbių ir 

nebūtų progos suteikti ma- skubiu klausimų, kurie pra- 
lonumą. padaryti ką nors šyte prašo kiekvieną musų 
gera kitam. Suraminimo supratimo atjautimo. Žinų-
žodis vilties netekusiam, iš-ma, kad aš kalbu apie tuos|3teiti į talką gerb .
tiesimas rankos nubudusiai 80 tūkstančiu su viršum lie-Jcnelsonienei savo rasiniais, se ir palinkėti, kad ateityje mes ir toliau sėkmingai tęs-
širdžiai, išalkusio pavalgy- tuvių, senu jaunų ir našiai- padėkim jai nors šiąme Moterų Skyrius butų dar ti tokį gražų ir pagirtiną
dinimas arba kelios gėlelės čių karo aukų. Šie niekam darbe. (gausesnis ir našesnis, tiek darbą. Ilgiausių metų musų
kieno sielai atgaivinti. — nenusikaltę žmonės, netekę Dešimtą sukaktį šio Mo- bendradarbėmis, tiek jų Magdutei ir “Keleivio” Mo^
šios yra mažos, kasdieni- savn unamu. šeimų, terų Skyriaus minint, lai raštais. ,terų Skyriui!.

pasvei- O. Indrelienė. P. Jurgeliutė-Beverage.

bų uolią veikėją. Taipgi ir 
darbo tobulėjimu. Tad nors į visas tas bendradarbes, ku- 
ateity bandykim dažniau j rios daugiausia teikėsi pa-

M. Mi-įsirodyti šio skyriaus skilty-1 džiai draugei linkiu ištver-

šios yra mažos, kasdieni- savo tėvynės, namų, šeimų, terų Skyriaus minint, 
nės malonės. tėvų, _  žodžiu, pražudę būna leista ir man pa

paur.su
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Moterų Skyriaus Dešimtmetis
/S MUSŲ MOTERŲ SKYRIAUS 

10 METŲ ATGAL

Kas Reikalauja Daugiausia Aiškumo, tas 
Daugiausia Slepiama

1047 Metų Pavasariui
(Tremtinio balsas)

Pavasari:
Karaliau meilės ir dainų, ’•
Atvyksi tu stebuklų pilnas.
Kvapiomis pievomis, žaliais laukais 
Ir girių puošnumu užbursi tu visus,
Tu laisvas, jaunas ir gražus.
Pavasari!
Buk kartą gailestingas,
Supraski tremtinių didžiulį vargą.
Ir ilgėsi, ir gilų skausmą musų,—
Praradome juk laisvę ir tėvynę,
Ir neramiai klajoti po pasaulį 
Išklydom mes, likimo ištremti!
Pavasari!
Tavim dar tikim,
Ateiki tu šviesus ir naujas,
Su laisvės vėjais skrisk į mus; ,
Papuoški gamtą, musų žemę,
Džiaugsmu nuskaidrink musų veidus, 
Nušluostyk ašaras žmonių,—
Tegu giedrėja ateitis!

V. Andriuškevičius.

Keleivio” Moterų Skyriaus 10 Metų 
Sukaktuvių Proga

Rašo O. B. Kubilienė
.4. .

Prieš Dešimtį Metų

Agota Luckiene
‘Vargo Duktė”

Dr. A. Thom tvirtina, galėdami jam tokius daly- 
iog didžiuma visų protinių kus aiškinti, kad jam ne- 
ligų ir kitų nenormalumų, reikėtų informacijų pas sve- 
kaip suaugusiuose, taip ir timus jieškoti. 1
vaikuose, dažniausia kyla
iš nežinojimo, kaip kontro
liuoti visuomet mumyse e- 
santį lytini veiksnį. Nėra 
kito akstino, kuris taip stip
riai veiktų protą, reikalau
damas kokio nors išsireiški- , • • .. .. i

±‘in^- ° ™ jaST o <£ Kai tik įšokau skai-
klfliKsimu vru ?JUO{ dažniau jaunuolei, yra su- tyti ir skaitymą suprasti,
t vraė vaiku iv aPnb?‘\griovęs visą ateitį. Ko daž- labai mėgdavau laikraščius.
nkvviiyHni^ * tL i^iau atviriau šis klausi- Į musų namus Lietuvoje
VlaiHi'nvai,- vi k - Z1^mas bus jaunuoliams aiški- pareidavo “Šaltinis” ir vai-
j fnnvati U ’J .m^as namas, tuo sveikesnė ir do- kams skiriamas prie jo prie- doros supratimas. Jei męs,^’bu? jaunoji karta. ,dag «šaltinėlis” Tą priedą

M. M. aš perskaitydavau po kelis 
kartus. Bet labiausia man 
patikdavo “Keleivis,” ku
ris nežinau kaip papuldavo 
į musų namus. Vyrai jį 

iškaitydavo ir slėpdavo. Y- 
įpač man patikdavo Maikio 
su Tėvu pasikalbėjimai. 
Kai aš sužinojau, kad Mai- 
kis su Tėvu ginčijasi kožna-

Manymas, jog lyties pa-; 
slapčių nežinojimas jaunys
tėje užtikrina nekaltybę, y- 
ra tikras nonsensas. Mes ži
nome, jog nežinystė yra vi
sokių vargų šaltinis. Lyties

galim atvirai kalbėti apie, 
savo veidą, plaukus, rankas 
ir kitas kuno dalis, tai ko
dėl gi taip slėptis kalbant 
apie lytį, kuri lošia svar-i 
biausį vaidmenį musų gy-i 
venime?

Kodėl mes mokinamės 
mažiausia apie tai, apie ką 
turėtume daugiausia žino
ti? Kodėl yra negražu ir 
nedora tas, ko jokiu budu 
negalima išvengti?

Daktaras Thom sako, kad 
vengimas ir slėpimas lyties 
klausimo nuo vaikų vistiek 
nieko nepaslepia, bet kaip 
tik priešingai: sukelia iuose 
didesni norą ir žingeidumą 
viską dažinoti ir patirti. Na
tūralūs vaiko noras žinoti' 
apie lytį, taip kaip ir apie 
kitus • klausimus, labai daž
nai iššaukia iš tėvų ir mo
kytoju pusės aštrų papeiki
mą. Toki vaiką ar mergaitę
vadina išdvkusiais ir kar- . ,. <<TZ
tais dar diržu pavaišina. , “aį°™ Pasveikinti Ke 

1 ; Uivin” VLntiai-u Skvnu. tvar-

10 Metų Rimto 
Darbo

Helena M. Ambrose

Žinoma, tas jame nesuma 
žiną lyties instinkto ir noro komą gabios redaktores po-

me “Keleivio” numery, tai 
kada tik nueidavau į klėtį, 
visada iškrėsdavau vytų lo
vas ir lentynas, jieškoda- 
ma “Keleivio.’’

M
Sekmadieniais aš visada 

apsiimdavau pasilikti na
mie, nes kai visi išeidavo 
miestelin, aš galėdavau 
skaityti “Keleivį,” kur ras
davau visokių straipsnių; 
visi jie būdavo parašyti to-* 
kia aiškia kalba, kad mie-’ 

Įla skaityti.
Vėliau atvykau Ameri

kon. Čia jau nereikėdavo 
“Keleivio” jieškoti po šįe- 
nikais. Jis kas savaitę atei
davo į namus. Skaitant vis 
imdavo noras ką nors para
šyti, bet nedrįsdavau, nes 
nemokėdavau taisyklingai 
rašyti. Kai “Keleivy” buvo 
įvestas Moterų Skyrius, to 
skyriaus vedėja ragindavo 
skaitytojas pradėt rašinėti. 
Sykį teko pastebėti velio
nės Normantaitės rašinėlį, 
kur ji sakė: nebijokit rašy
ti, kad kabliukų nepridėsit; 
redaktorė turi jų pilną dė
žę ir prikabins, kur reikės.

Įsi.drąsinus ėmiau ir pa
rašiau. Ir koks buvo mano 
nusistebėjimas, kuomet pa
mačiau savo rasini laikraš-

PASVEIKINIMAS
Sveika, sveika, musų draugė,
Šio skyriaus vedėja.
Tegul meilė tarp mus žydi 
Ir kilni idėja.
Kad būt lengva ir malonu
Dirbti šį darbelį,
Kad jus gerbtų visi žmonės
Visą jus amželį.
Jei išvieno visos dirbsim,
Daug ką nugalėsim;
Savo darbu ir aukomis
Lietuvai padėsim.
Brangios visos bendradarbės,
Lietuvos seselės,
Bukit sveikos, bukit linksmos,
Kaip girioj paukštelės!

Barbora Gurskienė

Neužbaigti Musų Darbai

Ona B. Kubilienė

Kadangi “Keleivio 
terų Skyrius švenčia 10 me
tų sukaktuvių jubilėjų š. m. 
balandžio 30 d., tai man y- 
ra daugiau negu malonu 
pasveikinti “Keleivio” Mo
terų skyriaus visą štabą ir 
visas bendradarbes šia pro
ga.

Nėra abejonės, kad per 
tą 10 metų Moterų Skyrius 
nuveikė ir pasidarbavo 
daug ne tik moterims, bet 
ir bendrai kultūrai, nes kas 
skaito Moterų Skyrių “Ke
leivyje,” tas žino, kad ta
me skyriuje telpa daug įdo
mių ir pamokinančių strai
psnių kas savaitę.

kritikuoja “Keleivio” mo
terų puslapį; bet labai ma
žai yra pasaulyje tokių vei
kėjų, kurie butų ne kriti
kuojami. Mes gerai žinome, 
kad kiekvienas geras dar- 

, bas atliktas žmonijai turė- 
i jo daug nukentėti, ne tik 
nuo įvairių kritikų, bet ir 
nuo pačios visuomenės. Už 
gerą darbą daug žmonių 
padėjo savo gyvastį.

Garsi psichologė Rose 
Anderson sako, kad beveik 
pusė pasaulio žmonių mėg
sta ką nors kritikuoti. Daug 
iš jų kritikuoja kitus tik 
del to, kad jie patys nesu
geba tokio pat gero darbo 
atlikti.

Gerbiama p. Michelso- 
Mo-inienė yra labai gabi mote

lis ir rašėja; aš jos straips
nius labai mėgstu skaityti, 
nes ji juos parašo labai ga
biai ir suprantamai. Bet 
mums nėra ko jai pavydėti, 
nes to gamtos duoto gabu
mo su pavydu mes nuo jos 
neatimsim. Priešingai, mes 
visos ją sveikiname 10 me
tų sukaktuvių proga ir jai 
ir jos bendradarbėms pa
linkėkime dar daugiau iš
tvermės dirbti tą gražų Mo
terų Skyriaus darbą ir to
liau, ir dar su didesnėmis 
pasekmėmis. Mes ir pačios 
stokim p. M. Michelsonie
nei į talką ir jai pagelbėki
me nešti sunkią, nors ir

žinoti, o tiksužadi^ didės-:"><* Michelsomenės. ku
ilį žingeidumą. Tuomet jis " -ra ,lais™ >r demokrate- 
savo žinniima' bando semti k? nusistatymo moteris. Ji 
iš kitų šaltinių ir savo is- visuomet kovojo uz moters 
pildžius ir patyrimus sleDia teis?s ir pašventę savo Et
inio savo tėvų, nes žino, kad yenl™S koval Pri.es JT./T' 
bus iškoliotas ir išbartas už kus burtus, pnes diktatu- 
taj j ras, smurtą, priespaudą ir

l išnaudojimą. Ji nuoširdžiai 
Tuo tarpu gi gatvėje įgy- dirba už demokratinę gan

tas “žinojimas” iš kitų vai-. tvarką, už tautų aDsispren- 
kų arba ir suaugusių, daž- 'aimo teisę, už Lietuvos 
nai būna priežastimi labai žmonių išlaisvinimą, už dar 
blogų, sveikatai it protui bo žmonių gerbūvį ir už so- 
kenkiančių papročių, kurių cialistinės tvarkos ikurima. 
gal butų buvę galima iš-į . v ‘
vengti, jei tėvai arba mokv- Gausingą sviesą neša 
tojai butu patenkinę vaiko “Keleivio” Moterų Skyrius, 
žingeidumą ir švelniai, su- papuoštas ponios M. Mi- 
prantamai ‘ išaiškinę lvties chelsonienės ir josios skait- i tin įdėtą! Rašydama jį aš

Barbora Gurskienė

Aš neabejoju, kad ger
biama p. Michelsonienė, ku-'garbingą, naštą ko ilgiau- 
ri redaguoja moterų pusią-;šiai, be jokių kliūčių, 
pi, yra iki šiol išliejusi ne-; Nuo savęs aš p. Michel- 
rriažai prakaito tą darbą sonienei ko širdingiausiai 

i dirbdama. linkiu didžiausios ištvermės
bus atimti. Bet dabar iau i. Žinoma, kitų pažiūrų tęsti savo gražų darbą kuo 
moterys ir vyrai kariu rno-* ^nionės, ® JPa^ PJ valiai, pasekmingiausiai. 
kinasi, kariu dirba, ir vi
siems vietų užtenka. Iško
vojus lygias teises politiko
je, moterų progresas toli 
nužengė.

Jei mes tais laikais turė
jom tokių gabių ir pasišven
tusių moterų, tai šiandien 
aš norėčiau surasti nors vie
ną tokią lietuvę, kuri mums 
padėtų surasti būdą, kaip 
butų galima patraukti mu
sų jaunimą prie lietuviško 

• darbo, kad

Nepailso Per 10 laiko prirašyta, daug įvairių 
minčių išreikšta. Moterims,

. Lrsa*»xz%xa • rvui ivn
j nors parašyti,

Iru 
visuomet

nnvD mII'ZI

klausimą. Vaikas tuomet su- Hngų bendradarbiu raštais, 
prastų, ką visa tai reiškia, ir, Jos savo įvairiomis minti- 
kaip galima, arba negali- i mis suteikia daug malonu
mą elgtis. Augą vaikai la- į mo skaitytojams, 
bai greitai viską supranta Reiškiu giliausios padė- 
ir, kartą sužinoję tikrą tei- kos p. Michelsonienei ir vi
sybę, bus patenkinti ir sis soms “Keleivio” Moterų 
klausimas nebeakstins jų Skyriaus bendradarbėms, 
smalsumo. Jie užaugs svei-, kurios plunksna kovoja už 
kesniu kunu ir protu, be,virš minėtus principus, 
blogų.. sveikatą ardančių ;(}ant padarius gyvenimą 
papročių. _ . malonesnį

ra ir tokių tėvu, kui ie. eiai kartai.
bijodamiesi pasakyti vaikui ----
tiesą, duoda jam visai ne
teisingus atsakymus arba 
paaiškinimus. Tai yra labai 
peiktina, nes vaikas vistiek
anksčiau ai vėliau tiesą su- “Keleivio” Moterų Skv-

. • • * j * riaus dešimts metu sukakgautas ir neis daugiau pas ^es prOga nuoširdžiai svei- 
tevus teirautis nesupranta-, kjnu Skyriaus įsteigėją 
mais dalykais. Tokias in- jr nuolatinę vedėją, mano 
formacijas jis sems jau '^brangią draugę Margareta 
kitų šaltinių. Tamsus tėvai Michelsonienę. Jos gabiai 
tuomet aimanuoja ir kalti-, ve(jamas Moterų Skyrius 
na vaiką, visai nesuprasda- suteikia mums nemaža rim- 
mi, jog jie patys kalti. Į skaitymo ir kas savaitę

Jau toli gražus laikas vai-, yra laukiamas svečias.
t0S Linkiu savo draugei, Mar-

jauni būdami žingeidavo 'ir' «areta1’ dau5 Feros sYeika-
,‘n tIv™ i « la"k-'tM lietuves

turėtų žinoti, nežiūrint ka ’note"?, P.er dauK- dau« 
sako bažnyčia, j*og pati pri- ateityje, 
gimtis stumia vaiką jieškot Nuoširdžiai,
žinių lyties klausimais. To
dėl jie turėtų stengtis kiek Nora Gugienė.

maniau, kad jis tikrai nu
eis į gurbą. Dabar gi nu
džiugau ir pasidariau drą
sesnė, pradėjau rašinėti 
dažniau. Nors redaktorė 
turi nemaža darbo, kol ma
no rašinius ištaiso, bet vis
gi į gurbą nenumeta. Už 
tai aš esu poniai Michelso
nienei labai dėkinga, ir 
šiandien, susilaukus Moterų

malonesnį mums ir ateinan-i___kiu jai ilgiausių metų ir su
silaukti aar daug tokių su
kaktuvių.

A. Luckiene.
Helena M. Ambrose.

Sveikinu!
MĖGSTU MOTERŲ 

SKYRIŲ

Sveikinu visas šio sky
riaus darbuotojas, ypatin
gai didelei įvertindama drg. 
Michelsonienę už jos pasi
šventimą šį skyrių tvarkant. 
Maža turime tokių moterų 
šiais laikais. Aš nuo mažens 
nelankiau mokyklos, tik at
vykus Ameirkon pramokau 
ir myliu skaityti tokius raš
tus, kokie Moterų Skyriuje 
telpa. Kai tik ateina “Ke
leivis,” pirmiausiai perskai
tau Moterų Skyrių ir įverti
nu visus jo straipsnius.

Linkiu draugei Michelso
nienei ilgiausių metų.

Marcelė Matonienė.

Jau suėjo 10 metų, kaip “Keleivio” Moterų Skyriuje 
musų skyriaus vedėja nepa- buvo vietos. Jos yra ir da- 
ilsdama jį veda. Tai ilgas bar. Reikia tik noro ir pasi- 
laikas. Nežiūrint, kad tūlos ryžimo. Ta laikraščio dalis 
bendradarbės jau pailso ir yra paskilta mums ir mes 
mažai jai padeda, ji vistiek joje galim visus savo klau- 
nenuleidžia rankų, bet pati simus gvildenti. Jei visos ir 
sėkmingai darbą atlieka, nemokam gerai parašyti, 
Ačiū jai už tai. mes tam turim Moterų Sky-

Man patikdavo, kaip se- ^aus. vedėją, kuri visada 
niaus moterys patarkuoda- pataisys, kas reikia, o kas 
vo vyras, o vyrai moteris, nereikalinga, tą isleis.
Suprantama, kad karui ūžė-' Jei musų skyriaus vedėja, 

Minėdama “Keleivio” 11X1 ai įiuana ir gana ma- jus. vjsj aprimom ir nusimi- kiek man yra žinoma, pa- 
Moterų Skyriaus 10 metų tant musų kliubus ir drau--nę rankas nuleidom. Kitos švenčia tiek savo laiko fnu- 
sukaktį, pirmiausia noriu. ?ystes palengvele-mirštant. į moterys, kurios seniaus daž- sų reikalams be jokio atly- 
pasveikinti p. M. Micbelso-' Musų vaikai turėtų užimti naj rašinėdavo, gal jau ginimo, tai musų priedermė 

ąunnonc 'iuose musu vietas. Bet tam paseno, ar šiaip aptingo, kaip ją, taip ir jos skyrių
kad jų rašinių beveik nesi- remti kiek tik pajėgiam.
mato. Kur dingo Kapse, ku-' m....................... . ,
rios rimti straipsniii man Taigi m as sveikinu drau- 
taip patikdavo? Vargo « Michelsonienę. sugrjzu- 
Duktė jau irgi tik retkar- Į‘3 1S.gulėtos Floridos! Ti- 

„ . , . . J čiais tepasirodo. Matyt, kad k,uos1' kad J1 Paąlsejps tu-
Tai kasgi mums reikia da- jos jauHirgi paiiso ar apsi- nauJos energijos ir to- 
ryt’? Visos pagaivokim ir jeid^ NoI| k*jtos pailsta' ar liaus mums vadovauti.

aptingsta, bet gerb. Michel-! Lai gyvuoja “Keleivis” il- 
sonienė, musų skyriaus giausius metus ir lai jame

mums išmirus, 
{musų dukterys galėtų užim- 
iti musų vietas. Man tas la- 
I bai rupi, todėl aš ir klau
siu: ką mes turim daryti? 

“Keleivio” Tikrai liūdna ir gaila ma-

fiienę, Motera Skyriaus ve-’Juose musų vietas. Bet taip 
deją. už jos gabų ir suma-Įne™; mes^savo vaikų įtrau- 
llingą vedimą. Aš visuomet'
laukiu Moterų Skyriaus ir 
jis man visados būna įdo
mus. Aš jame randu gero 
pasiskaitymo, informacijų, 
patarimų ir valgių receptų.
Už tą viską ačiū musų ve
dėjai. Tad bukie sveika ir 
stipri, drauge Michelsonie- 
rte, kad galėtum ir toliau

kti tenai negalim. Mes juos 
tik tada atsivedam, kada 

jie maži; bet paaugę jie ei
na savais keliais. Jie musų 
pradėto darbo neįvertina.

per ateinančius metus steng- 
kimės tą klausimą išgvil
denti. Tai vra lietuvvbės

musų skyrių vesti! Ta pa- Amerikoje išlaikymo klau
čia proga linkiu ir visoms 
bendradarbėms geros svei
katos, kad jos netingėtų ir 
ateity rašinėti į Moterų 
Skyrių.

Pažvelgus desėtką metų 
atgal, mes pamatysim, kad 
it tada turėjom gabių mo
terų — net ir tais laikais, 
kada moteris buvo paverg
ta. Nors jos privaloma par
eiga buvo virtuvę daboti ir 
didelę šeimą auklėti, o ne 
mokytis ir lavintis, visgi at
sirado drąsių ir gabių mo
terų, kurios per didelį pa
sišventimą ir vargą iškovo-

simas.
tvarkytoja, negali pailsti. (visuomet telpa Moterų Skv- 
Ji turi skyrių paruošti kas rius! Kartu su jais lai svei-

Turime taipgi nepamirš- . x ,
ti, kad musų brangi Lietu- 10 m,etl! "ePa,ls.» .,r "!ekad 
va tebėra dar pavergta. Jos nesiskundė. Sveikinu ją uz 
išsilaisvinimo pastangas \
mes turime remti ir visuo- Aš linkiu, kad p. Michel- 
met kiek galėdamos pade- sonienė turėtų energijos ir 
ti, kad kuogreičiausia ja iš-! nepailstų dar per kokią 20 
gelbėjus iš svetimos diktatu- metų ar ilgiau. Kad ji pati 
ros. Tai vis neužbaigti mu- dirbtų tą prakilnų darbą ir1 
su darbai. ragintų kitas moterėles pri-

B. Gurskienė.Įsidėti ir lavintis.
Bronė Pugžlienė.

ių paruosti
savaitę. Ji pasirodė stipriau ka gyvuoja Moterų Skyriaus 
šia iš visų, nes per ištisus įkūrėja ir vedėja, musų 

draugė Michelsonienė!
Anelė Liutkuvienė.

Pažangos Keliu

PAVYZDINGA DUKTĖ

P-lė Viola Gencaitė (Ge-
Ir Sveikinu

jo moterims lygias su .vy- anchas> iš Gary, Ind., pri- ‘
siuntė per draugę Strazdie- Y. ja J a .e, j . 
nę $5.00, kad užrašytų “Ke-,ej? 10 kaiP Ke,el‘
leivį” kaip gimtadienio do ’vyi

rais balsavimo teises. Šian
dien mes jau netik einam 
kartu su vyrais balsuoti, bet 
moterys užima daug svar
biu ir atsakomingų vietų 
valdžios tarnyboj. Seniaus. 
jei moteris norėdavo įstoti 
į aukštesnę mokyklą, vyrai 
nusigandę sakydavo, kad 
moterys ruošiasi iš jų dar-

siuntė per draugę Strazdie---------- - - - cjv XV.
yje” eina Moterų Skyrius.

Kiek aš pamenu, tai Moterų 
Įeį Skyrių sumanė drauge Mi-

■ chelsonienė ir pati jį Įkūrė. 
Motinos butų daug lai- kad pažangios moterys tu- 

mingesnės, jeigu jos visos retų kur savo mintimis pa
turėtų tokiu pavyzdingu sidalinti ir savo reikalus ap- 
dukterų. {svarstyti. Daug ko nuo to

Dešimties metų sukaktu
vių proga siunčiame širdin
gus linkėjimus “Keleivio” 
Moterų Skyriui.

Darbininkų kova yra ben
dra vyrų ir moterų kova už 
geresni gyvenimą. Tą ko
vą vedame petys į petį ben
dromis jėgomis už darbo 
žmogaus teises, už daugiau 
demokratijos, už socialinę 
pažangą ir už tokią visuo
menės santvarką, kurioje 
darbo žmonės be skirtumo 
lyties, rasės ir tikybos pilnai 
naudosis savo darbo vai
siais.

Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos Centro

Komitetas.
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L. Remti Draugijos Seimas 
Buvo Gausus

“Alenutė” ir Koncertas 
Sutraukė Daug Žmonių

DAINUOS BOSTONE

Praeitą sekmadienį Mon- Praeitą sekmadienį Gavin 
telloj, “Sandaros” svetai- mokyklos salė buvo gausiai

pripildyta publika “Gabi 
jos” statomoj J. Steponai
čio operetėj “Alenutė” ir 
vėliau duotame dainų kon
certe.

Svarbiausia parengimo 
dalis buvo operetė “Alenu
tė,” kurio pastatyme daly
vavo visas “Gabijos” cho
ras, o veikalo vaidinimą, 
dainas solo ir duetus gra-

nėj įvyko Lietuvai Remti 
Draugijos seimas. Jame da
lyvavo apie 100 delegatu.
Daugiausiai delegatų pri
siuntė Worcesteris, antra 
pagal delegatų skaičių bu
vo Bostono kolonija, bet 
buvo daug atstovų nuo Mon
terio, Lovrellio ir kitų vie
tų.

Iš nutarimų reikia pami- 
nėti paskyrimą $600 BALF: žiai atliko B. Kesleriute. S. 
vajui ir 250 dolerių buvo! Valka vičius, J. Martin. J. 
paskirti lietuvių komitetui Janus, J. Bartasevičiutė, S. 
prie IRRC, padėti partrauk-į Kontautas ir A. Yuga. 
ti į Ameriką lietuvius iš Eu-Į Koncertinėj dalyje daina- 
ropos. ;vo Birutė Svilienė, akompa-

Seimas išrinko naują L.Anuojant Anelei Januškevi- 
R. Draugijos valdybą atei-į čienei, ir “Gabijos” choras 
nantiems veikimo metams. į sudainavo kelias dainas, 
aptarė darbų planą vasarai Miko Petrausko atminčiai 
ir ateinančiam sezonui ir iš- buvo sudainuota kompozi- 
klausė įdomių pranešimų, toriaus daina jaunimui. O- 
apie LRD dalyvavimą Ame-1 peretės pastatymui ir “Ga-
rikos Lietuvių Tarybos va
juje. Plačiau apie seimo 
darbus dar parašysiu vė
liau.

Reporteris.

bijos” choro dainoms vado
vavo muzikas J. Dirvelis. 
Jis sakė, “Gabijos” choras 
rengiasi naujam pasirody
mui rudens sezonui.

Vaidinimo pertraukoj J. 
Dirvelis priminė klausyto
jams, kad operetės “Alenu- 
tės” kūrėjas, J. Steponai- 

Praeitą šeštadienį Strand randasi salėje ir publi-

Buvo Kultūringas 
Parengimas

salėj buvo jaukus ir kultū
ringas šokių parengimas. 
Rengė Lietuvių Tautinių! 
Šokių Grupė, vadovaujama’

ka jam karštai plojo.

KELEIVIS, SO. BOSTON

ART. POLYNA STOSKA (STO6KAITĖ)
žymi dainininkė, soprano, dainuos Lietuvių Darbininkų radio 
metiniame koncerte, sekmadienį, gegužės-May 11 d., 3:30 
vai. po pietų. Jordan Hali, Bostone.

veikslai iš Lietuvos ir bol
ševikų teroro ir apie išvie- 
tintų lietuvių gyvenimą. 
Abu vakarus salė buvo pil
na žmonių. Per abu vaka
rus aukų buvo sukelta pa
bėgėliams šelpti virš 300 
dolerių.

Praeitą trečiadienį, judo- 
mieji paveikslai buvo rodo
mi Cambridge kliubo pa
talpose. Po paveikslų buvo 
renkama aukų ir surinkta 
lygiai 100 dolerių. Aukau
tojų sąrašas bus įdėtas į ki
tos savaitės “Keleivį.”

L. Sinkevičius iš Alytaus 
Jieško Giminių

Rep.

jį norėję sušaudyti, vos iš- 
sigelbėjęs. Dabar gyvena 
Alytuje ir norėtų gauti iš 
savo giminaičių žinių.

Į musų redakciją atėjo 
laiškas iš Lietuvos nuo L. 
Sinkevičiaus, iš Alytaus 
(Vilniaus gatvė 50 Nr.). Jis 
rašo, kad prieš 22 metus 
gyvenęs Bostone, siunčia 
gerų linkėjimų savo pažįs
tamiems ir norėtų, kad jo 
brolis, Antanas Sayks ir an-; 
tras brolis iš Chicagos, Ma-* 
tas Sinkevičius pasiskelbtų, 
kaip jie gyvena. Rašo per 
karą patyręs labai daug 
vargo ir baimės, vokiečiai

PAKVIETIMAS

RADUO PROGRAMA

šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program,
Boston, Mass......S. Minkus.

BORIS BEVERAGE CO.

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

1— Armonistas Richard 
Barrus iš Dedham.

2— Birutės Radio Choras, 
vadovaujant V. Minkienei.

3— Dainininkė Ona Savi-i 
chunienė iš Roslindale.

3—Pasaka apie Magdutę1
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sųuare 
Hardicare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadtvay. So. Bostone 
Tel. ŠOU 4148

FINI DRUG
“Tikra pasitenkinimo vieta.” 

>tus ispildom, kaip Daktaro 
lyta. Spumoni Ice-Cream’as,
i iš geriausių vestuvėms, 
tplua .paimam iš namų ir

vaistus pristatom
f Pini bros.
■ Registruoti Farmacistai 

29> Broadvay. TeL ŠOU 2754
čta parduodamas ir “Keleivis”

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Kas sekmadienį 11 vai. ryto 
yra laikomos Linksmų tinių pa
maldos svetainėj, E. 4th ir At
lantic Sts., So. Bostone.

Dienotvarkė: Giesmės, pamal 
dos ir evangelijos Jėzaus Kris
taus skelbimas. Kviečiam vi
suomenę gausiai atsilankyti. Į- 
ėj imas nemokamai. Privažiuot 
galima visais City Point karais, 
išlipk Broadway ir Dorchester.

Exp«rt W*tch Repairing 
3 to 7 Day* Service

Ketvirtis and Co.
Watehes - Jevelry - Diamonds 
Badios - Electrical Applianeea

37* W. Broad »iy, So. Boston
Tel. ŠOU 4649

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

414 W. Broad way
SOUTH BOSTON, MASS

Office Tel. So. Boston 0848
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Mas*.
Tek Parkway 1238-W

stojo pas savo gimines, Mrs. 
J. Galinienę, So. Bostone, 

j 78 Marine Road.
T- r , . i Z. Stanaičio tėvas, kiekIs Europos ką tik atva- teko patirtij gyyena

joj. o jo motina Lietuvoje

So. Bostone Apsigyveno 
Zigmas Stanaitis

__ _ ______ ____ . _ ... žiavo į Ameriką Zigmas
ponios O. Ivaškienės. Žmo-j Mirė Jonas Stanislovaitis Stanaitis, kadaise buvusio 
nių buvo pilna svetainė. o x
Žemutinėj salėj ėjo užkan-! Balandžio 21 d. miesto 
džiai ir įsigėrimai'. Vakaras Į joninėj mirė Jonas Stams- 
praėjo labai smagiai ir jau- povams, kuns buvo taipgi 
kiai. Buvo atsilankę ir bro-Į žinomas ir Stana\\hite jau- 
lių Motuzu filmu rodytojas clu- J1S S^ėuo pas ųjuų 
p. Beleckas ir BALF sande- Juozą- kuns pnziurejo ji li-

---- --  goję ir palaidojo Naujosios
Kalvarijos kapinėse.

Velionis buvo kilęs iš Le
kėčių kaimo. Šakių apskr. 
Amerikon atvyko 1903 me-: 
tais ir beveik visą laiką iš-} 
gyveno Bostone. Su žmona

lio vedėjas J. Valaitis is 
Brooklyno.

Buvęs.

Baltic-American Draugija 
Rengia Įdomų Pobūvį

Šį sekmadienį, gegužės 
4 d. Baltic-American drau
gija rengia įdomų ir smagų

buvo persiskyręs jau porą
metų atgal. Labai mėgda
vo “Keleivį.

Amerikoje velionis pali-
vakarą. Kalbės Clark t ni- sunus, lukteri ir dvi
vęrsiteto profesonus Dr. W. pusseseres 0 LįetuVoje du 
Elmer Ekb ow. žinomas £rolius ir seserĮ 
lietuvių ir Lietuvos drau- Liekame nulfudę. 
gas, apie Baltijos kraštų li- BroH, Juozas su geimą.
kimą, paskui bus dainų pro-; ___________
grama. Dainuos solistė Bi-;
rutė Svilienė ir “Dainos”! 
choras, po vadovybe p-lės ,
A. Tataroniutės. Vaišių sta-
lą priruoš p-nia J. Tumavi-, ---------
čienė. ‘ Įvvks gegužės 2 d., 1947

Paskaita ir pobūvis įvyks m., 8 vai. vak., savo name, 
International Institute pa- 1812 Dorchester Avė., Dor- 
talpose, 190 Beacon Street, chester. Taipgi pranešam, 
Bostone. Pradžia 7 vai. va- nariams, kad Kliubas da- 
kare. Prašome skaitlingai bar jau yra atdaras kasdien, 
atsilankyti. A. Namaksy

Dorchesterio Amerikos 
Lietuvių Piliečiu Kliubo 

Nariu Susirinkimas

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMOS

KONCERTAS
SEKMADIENĮ,

GEGUŽES ■ MAY 11, 1947
3:30 vai. po pietų

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

Boston, Mass.

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

Kviečiame visus dalyvauti. Užsisakykite tikietus iš 
anksto. Tikietu kainos: $1.20. $1.80 ir $2.t0. priskaitant 
valdžios taksas. Ju galite gauti “Darbininko” administra
cijoj, 366 W. Broadtvay. So. Boston 27, Mass. Telefonas: 
SOUth Boston 2680, ir pas kitus pardavėjus.

South Bostone fotografo 
Juozo Stanaičio sūnūs. Jis 
yra gimęs Bostone ir augęs 
Lietuvoje, kur ir mokslus 
išėjo. Dabar jis atvyko A- 
merikon Lietuvai Remti 
Draugijos, Bostono sky

vra mirusi.

Motuzų Judomieji 
Paveikslai

T5 L-- P m-auedios’ — -r — —
„ * svetainėj penktadienį ir

riaus padedamas. Jis apsi- šeštadienį buvo rodomi pa-

KONCERTAS
RINDGE SCHOOL AUDITORIJOJ

BROADWAY, arti Harvard Sq-, CAMBRIDGE

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 4,1947
2:30 PO PIETŲ

Cambridgiaus Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 
suteikia progą Massachusetts lietuviams išgirsti ge
riausi lietuvį dainininką Amerikoje, Chicagos Civic 
Operos baritoną,

ALGERDĄ BRAZĮ

Naują dainos žvaigždę iš Nevv Yorko

. VIOLETTĘ ČYPAS
\

Talentingą smuikininką

LONGINĄ BUINĮ
IR

CAMBRIDGIAUS AM. LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLIUBO CHORĄ,

Po Emilijos Tataroniutės vadovyste

ĮŽANGA $1.00, ĮSKAITANT TAKSUS

B ap py H elen’» 
DINE and D AN C'E

705 to 709 Pawtucket Blvd., Lovvell, Mass.

ši jauki vieta atdara kas vakaras iki 2 vai. ryto. Penk
tadienių ir šeštadienių vakarais šokių salėj groja gera or
kestrą ir rinktinės merginos patarnauja svečiams prie stalų 
gardžiais valgiais ir visokiais gėrimais.

Happy Heien yra tikra lietuvaitė. Helena Tareliutė, 
mėgsta lietuvių kalbą ir per 5 metus buvo renkama Lo- 
wellio gražuolė. Ji kviečia visus aplankyti jos įstaigą.

PARDAVIMUI

Modernu* Apartmentų 
Narna*

2-3 kamb. Butai 
1-4 kamb. Butai 
1-5 kamb. Butai

Ugniavietės — šaldytuvai 
Garo šilima—Nuolat Karštas 

Vanduo
DU BUTAI TUŠTI

27 McLean Street, Boston 
Prie Mass. Gen. Hospital 

Atneša $2460. Kaina $14,000
Kreiptis pas:

JAMES I. YOFFA
LA F. 1350

REIKALINGAS 
BARTENDERIS

Reikalingas lietuvis bar
tenderis, 25 metų ar dau
giau, vedęs ir pastovus. Tu
ri priklausyti unijai arba 
turės prisirašyti.

Geras atlyginimas. Pra
šome kreiptis pas:

MR. STRIGUNAS,
L Street Tavern, Inc.

Kampas L ir 8th Sts.,
So. Boston. (18

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nno 2 IU 4 

ir nao 7 iki 8
546 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: SOUth Boston 182* į

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St, arto Contral B*.

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specializuoja Vyriikn organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 
moterų. Moterų ir Vyrų ligaa

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

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

BOSTON, MASS.
ToL Commonwealth 4878

Ketvirtis & Co.
Watches, Jewelry, Radios 

Electrical Appliances

379 We*t Broad way
South Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterim* Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincą* Balukoni** Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (30)»
258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nao 9 ryto IU 12 dienų

447 Broadtvay 
SO. BOSTON, MASS.

GARANTUOTAS DARBAS ANT

Radio ir Radio Fonografo Kombinacijų
TAIPGI GREITAS PRISTATYMAS VISOKIŲ

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

Prosai, Toasteriai, etc.

Atdara nuo 9:30 Ryto iki 9:30 Vakaro

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

Te.l ŠOU 2446

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU KimbaI BoiMing 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2871 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikriidmų

Valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nao 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir i to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.
TeL SOUth Boston 4818
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