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Komunistai Negali Būt Unijų 
Viršininkais

RUSIJOS AGENTAI JAU 
AREŠTUOJAMI.

Graikijoj Nauja 
Vyriausybė.

Unijų vadai turi prisiekti, 
kad jie nėra ir nebus ko- Ji siūlo sukilėliams amnes-

munistai. riją ir darbus, jei šie
Einant taip vadinamu r , P***®* ginki*. 

Tafto-Hartlevo jstatvmu, .Galy gale, po ilgų ma- 
komunistai negali būt Ame- .Graikijoj susidarė,
rikos darbininku organiza- koal.lc'ne 7™usybe Jos| 
cijose jokiais viišininkais. P™£aky, ah?'5tJ° TemlS‘ 
Kiekvienos unijos pareigu- 86 meb* am‘
nai privalo prisiekti, kad
jie nepriguli ir neprigulės
tokioms organizacijoms, ku-

žiaus liberalas.
Naujoji vyriausybė jau

patiekė parlamentui ir savo
ri« tarnaiŲa" svetimų vals- F™gramą Tarp kitko ji 
tybig interesams ir siekia
nuversti demokratinę sios ta ąmnest ją žada pa 
šalies santvarką. Kitaip pa- ™Pln“. J’em? »audl”CT. <?ar- 
sakius. unijų viršininkai ne- ** ,vlet?J ka'm« deginimo 
gali būt komunistai. ^ ZdSn^ sukiS

Jeigu kurios organizaci- pasiduos ir atiduos visus 
jos viršininkai • atsisako to- savo ginklus, valdžia jų ne- 
kią priesaiką sudėti, tai nei baus ir dagi apsaugos nuo 
ji pati. nei jos skyriai nega- keisto tų gaujų, kurias jie 
Ii prašyti Darbo Santikiu bus pametę.
Tarybos (NLRB) užtarimo Bet jeigu šito pasiūlymo 
birbtuvių balsavimuose, nei komunistų vadovaujamos 
ginčuose su darbdaviais. gaujos per 30 dieny nepri-

...............įimtų, tada koalicinė vy-
Kadangi CIO viršininkai Hausybė spręsianti kokių 

tokios priesaikos Justicijos prieš jas priemonių imtis, 
Departamentui nedavė, tai kad kuo greičiausia jas lik- 
NLRB atsisakė pripažinti vidavus.
CIO Aliejaus Darbininkų Nėra‘abejonės. kad Grai= 
Unijos balsavimus. kijos žmonių atstovai parla-

Ta unija užtai patraukė mente šitą. vyriausybės pro- 
vietinį NLRB direktorių j gramą uzgirs'
federalį teismą, argumen-

TRAUKINIŲ KATASTROFA KANADOJE.

Ši nuotrauka parodo kas liko iš dviejų Kanados traukinių, kurie pereitą są
vaitę susikūlė ties Daugai, Manitobos provincijoj. Šitoj katastrofoj 35 žmo
nės buvo užmušti ir keliasdešimts sužeistų.

Gavę Laisvę Indijos Žmonės 
Ėmė Piautis

Suėmė Žydus Bom- DELjas<ij^vonaisKLO 
bininkus. ____

Popiežius Paskelbė RUSAI GROBIA
Bedievybei” Karą.
Pereitą nedėldienj popie-

ŽMONES.

Biznis Pradėjo 
Kristi.

tuodama, kad tasai Tafto 
Haitleyo jstat y m a s yra 
“priešingas šalies konstitu
cijai ir todėl CIO viršinin- . . ...
kams nėra reikalo su juo . A.menkos biznio rodiklis- 
ckaitvtk” kur* tvarko “New York

. ' Times.’’ pradėjo rodyt biz-
Šj panedėlį Forth Worthe, nio kritimą. Pereitų metų 

Texų valstijoj, buvo šitos šiuom laiku bendras biznio 
bylos negrinėjimas ir teis- lygis siekė 136.2 laipsnių, o 
mas nusprendė, kad tas įs- šįmet jau tik 143.2 laipsniu, 
tatymas yra visiškai konsti- Normalus biznio lygis skai-
turinis, ir kad visos unijos 
privalo jj pildyti, o kadangi 
CIO viršininkai to nepada
rė. tai prie CIO priklausan
čios unijos neturi teisės 
prašyti NLRB pagalbos.

Tai yra triuškinantis smū
gis komunistams ir kito- ______
kiems “penktakojams." Jus- Grejtu ,aiku st j 
ticijos Departamentas jau mieste j ks Ketvirtas Tarp- 
pradėjo juos areštuoti. New • Kongresaa Kovai
? erke s, panedelj buvo su- su Vėžiu T/me suvažiavi. 
mitas Hotehų ir Kliubų mc ketinQ daIvvauti ir 
Tarnautojų Unijos 6-to lo- vietų Rusija. j, buv0 jau ir 
kaio pirmininkas Obei-gavo yĮgjegatą paskyrus, 
rtiaier. Jis yra kaltinamas Bet pc,.eitas subat?K Ruįijos
tuo kad jis yra ateivis ir at5t0‘vybė Washingtone p'ra- 
pnklauso tokiai organizaci- nešė. kad sovjet« ,.aJdc_ 
jai kun rašo, spausdina ir mikas Petr kl,'ris ketin0 
platina literatūrą, kuri kur- ,ame kongr€se daivvauti. 
sto arba pritaria smurtu nu- dabar a jį0 ir daIy.auti 
versti Jungtinių Valstijų neffalės ”
valdžią." Kadangi suimta- Ma„oma. jOg j|s •■susir- 
sis Maier yra ateivis ir ko- .. dė, t įad paskutinė- 
munistas. tai jis bus depor- ^is dienomis Iaba^ paaštrė. 
tuntas ten. is kur jis yra at- j() Maskvos santikiai su
vyf,fs: ... .Amerika.

Kiti ateiviai komunistai. _________
ypač jų vadai, taipgi busią ITALIJOJ SUSEKTAS 
areštuojami ir deportuoja- RUSIJOS SĄMOKSLAS.
mi. Kas bus daroma su A- ----------
merikos piliečiais komunis- Amerikos armijos vado- 
tais, Justicijos Departamen- vybė Italijoj susekė Rusijos 
tas da nepaaiškino. Gal to- suplanuotą ir komunistų 
kiems įsteigs koncentracijos ruošiamą kruviną pervers- 
stovyklas. Stalinas tokiose mą. Susekti taipgi dideli 
stovyklose laiko milionus ginklų sandėliai ir slapta 
sau neištikimų žmonių ir komunistu armija Jugosla- 
komunistai prieš tai nepro- vijoj, Italijos pasieny. Ame- 
testuoja. Taigi jie neturės rikos kariuomenei pasitrau- 
teisėo protestuoti prieš tokią kus. tuoj butų pradėtos 
“apsaugą” ir Amerikoje. skerdynės.

tomas 100 laipsnių. Taigi 
šiandien Amerikos biznis 
stovi da 43 laipsnius aukš
čiau normalaus lygio.

Rusija Nedalyvaus 
Vėžio Kongrese.

Rusai vis nesiliauja vog- 
žius paskelbė “bedievybei”, čiom grobti žmonių. Berly- 
karą ir liepė viso pasaulio ne leidžiamas vokiečių laik- 
katalikams tuojau stoti j rastis “Telegraf” praneša, 
kovą. Kalboms ir planams kad šiomis dienomis Turin- 
laikas jau pasibaigė, sako gijoj, rusų zonoj, be jokios 
jisai; dabar laikas veiks-j žinios dingę vokiečių vy- 
mui. “Ar jus pasiruošę?” į riausybės galva Dr. Rudolf 
pakiausė jisai susirinkusios
minios, kuri atsakė: “Taip. 
pasiruošę!”

Nors buvo aišku, kad jis 
kviečia katalikus j kovą su

ir du Vu-Paul, JO žmona 
kiečiai policininkai. Dr. 
Paul nesenai aštriai kritika-

Parveš Nežinomą 
Kareivį.

Karo Departamentas pra
neša, kad 1949 metų pabai
goje iš Europos busiąs par
vežtas žuvęs per antrąjį pa
saulinį karą nežinomas A- 
merikos kareivis. Jo kaulai 
busią palaidoti valstybinia
me Arlingtono kapinyne
ii<rwn VAZ ochinort nnn

TT CIDIIIIIg-----------

vo vokiečių komunistų var
tojamą smurtą, taigi aišku. 

Rusijos komunizmu, tačiau kad rusai bus “kidnapinę”
Rusijos vardo neminėjo. Jis 
skelbia karą “bedievybei.” 
Bet “bedievių” yra ir labai 
kultūringų žmonių, kurie 
su komunizmu neturi nieko 
bendra. Ar popiežius nori 
ir juos išnaikinti?

Jie ruošėsi “bombarduoti” 
Londoną.

Pereitą nedėldienj Pary
žiuje francuzai sučiupo 
gaują bombininkų žydų. ku
rie buvo jau pasiruošę skri- 
stę orlaiviu į Angliją ir pa
leisti iš oro į Londoną 10,- 
000 pro—žydiškų pamfletų.

Tarp suimtų teroristų yra 
ir rabinas Korff, Bostono 
žydų rabino sūnūs. Jo tė
vas dabar šaukiasi į Ameri
kos vyriausybę ir prašo kad 
ši priverstų franeuzus suim
tąjį jo sūnų paleisti.

Visi suimtieji esą žydų 
požemio gaujos “Stem” na
riai. Tai yra teroristų gau- 
ia, kuri Palestinoje sprog
dina bombomis namus ir iš 
pasalų žudo anglus, kuriems 
yra pavesta daboti tenai 
viešąją tvarką.

Suimtasis Baruch Korff 
esąs New Yorko žydų rabi
nas.

Protestuodamas dėl tų sa* 
vytarpių žudynių, Mohon-

das Ghandi apskelbė 
bado streiką.

Per ilgus metus Indija 
reikalavo “laisvės.” nes da
lį jos žemių valdė anglai. 
Ir Anglijos priešai, ypač 
Maskva, nuolatos ją ataka
vo. kam laiko Indijos žmo
nes “pavergus.”

15,000 Žmonių 
Neteko Darbo

Kol Angliją valdė kon
servatoriai. ji tų protestų 
nepaisė. Bet kai dabar ang
lai išrinko savo valdžion so
cialistus, šie tuojau nutarė 
iš Indijos pasitraukti, ir 
šiomis dienomis pasitraukė. 
Indija tapo nuo Anglijos 
nepriklausoma ir... tikėjosi 
būt laiminga.

Bet vietoj laimės. Indijoj 
prasidėjo kraujo pralieji
mas. Vienos tikybos fanati
kai ėmė piautis su panašiais 
fanatikais iš kito abazo.

Būdavo Indijoj panašių 
įvykių ir seniau, bet ją val
dė kultūringi anglai; jie to
kius susikirtimus tuoj nu
malšindavo ir tvarką vėl at
statydavo. Pa o žile o lznfaa i aixavmi--------į/auaiDėlto, kad plieno kom

panijų geležkeliečiai metė 
darbą, reikalaudami 50 cen
tų į valandą daugiau algos, 
Pittsburghe 15,000 darbi
ninkų plieno pramonėj ne
teko darbo- nes geležinke
liai negali pristatyti fabri
kams žaliavos, nei paga
mintų daiktų išvežti. Sako-

visai nesustoja, ir kuo to
liau. tuo gausiau kraujas 
plusta.

Mohandas Ghandi, Indi
jos “šventasis.” apskelbė ba
do streiką ir nieko nevalgo, 
reikšdamas tuo budu savo 
“protestą” dėl tų skerdynių.

Štai ką apie tas skerdy-

miesto.
Amerikos armija turinti 

užjury 285,000 palaidotų 
kareivių. Atpažintų esą tik 
apie 30.000. Kurių giminės 
reikalauja parvežti kunus 

kad neliktų liūdi- Amerikon, tie busią par
vežti. Kai bus parvežtas 
paskutinis žinomas, tada 
pervešią vieną nežinomąjį.

Amerikos laivynas jūrių 
mužiuose yra praradęs 66,-

--------  700 jurininkų. Daugiau kai
Kongreso republikonų pusė jų nuskendo vande-

vadas Knutson sako. kad nyne.
susirinkus sekančiai Kon- ---------------
greso sesijai jo frakcija

ir j j, ir jo žmoną, ir du poli 
cininku. 
ninku.

REPUBLIKONAI VĖL 
REIKALAUS TAKSŲ 

SUMAŽINIMO.

Britai Sugrudo Žy
dus į Stovyklas.

~l[amburgan!^au reikalaus sumažinti 
du laivu žv ,taksus- Republikonai buvo! 

Idį’’kurie'"norėjo nelegaliai i jau vasar» Pavedę Kon- 
j įsigauti Palestinon. Kadan- TJtarrnlA „nuk,rstl _nuo

Šią sąvaitę 
anglai atvežė

Siūlo Jau Mušti 
v Algas.

ma, kad dėl to streiko šią , nes praneša iš Indijos sos- 
sąvaitę da 20,000 darbinin-1 tinės Delhi “New York Ti
ku gali netekti darbo. mes’o” korespondentas:

“DelhiDe Gaulle Smerkia 
Ameriką.

miesto lavoninėj 
—jis sako — šiandien guli 
apdegę ir sužaloti lavonai. 
Jie buvo surinkti po dviejų

gi geruoju jie atsisakė iš 
laivų išeiti, tai buvo panau
dota spėka. Daugelį žydų 
kareiviai turėjo nešte iš lai
vų išnešti. Nešami jie rėkė, 
spardėsi, kandžiojo karei
viams rankas, draskė veidus 
ir uniformas. Pasiutėlius 
kareiviai aplupo guminėmis 
lazdomis. Paskui visus žv-

taksų $4.000.000, bet Tru- ja Georgijos valstijoj pa
manąs atsisakė šitą nutari- siūlė savo darbininkams 
mą patvirtinti, nes tai buvo dirbti už 5 centus į valandą 
ne jo partijos sumanymas, mažiau. Jeigu darbininkai

-------------- nesutiksią, ji turėsianti už-
„ daryti 3 savo audinyčias.

Žiauri Žmogžudystė. nes dabartinių algų nebe- 
_____ galinti išmokėti.

Lawrence. Mass.— Perei- Audėjai tenai yra organi-
tą nedėldienj čia prapuolė zuoti į CIO uniją ir tos uni-

dus suvarė į traukinį/nuve- j iš namų Luise Kurpelytė 7 ios vadas tenai pareiškė,
žė toliau nuo Hamburgo ir! mety amžiaus mergaite. Pa- kad toks kompanijos pasiu-
sugrudo į koncentracijos nedėlio rytą ji buvo rasta lymas esąs outrage.
stovyklas. Žydai rėkia: 
“Tai yra hitlerizmas!” Bet 
prie Hitlerio jie negalėjo ši
taip elgtis.

VOKIEČIAI
PRAMONĖS

DŽIAUGIASI
GAIVINIMU.

Vokiečių suvažiavimas iš 
amerikiečių ir anglų zonų 
pareiškė didelį džiaugsmą, 
kad tose zonose atstatoma gailesčio, 
pramonė ir duodama proga 
patiems žmonėms užsidirb
ti sau pragyvenimą. Vokie
čiai tik apgailestauja, kad 
toks pramonės atstatymo 
planas neapima rusų ir 
francuzų zonų. Rusai ir 
francuzai priešingi Vokie- ti. 
tijos žmonių pagalbai.

ant Merrimack upės kranto 
iškoneveikta ir žiauriai ak
meniu užmušta, žmogžudy
stė papildyta lytiškai sužvė- ---------
įėjusio piktadario. Žmonės Pereitą sąvaitę Connecti- 
matė iį bėgant visą kruviną, eut valstijoj mirė 80 metų 
Policija jo jieško ir nėra amžiaus susilaukęs vokie- 
abejonės- kad sugaus, nes tys Julius Brenzinger, kuris 
žino kas jis buvo ir kaip iš- išrado iš abejų galų užda- 
rodo. Nužudytos mergaitės romą skardinę maisto pro- 
tėvai Kurpeliai alpsta iš.duktams prezervuoti. Jis

______ francuzų generolas Charles
Viena textilės kompani- de Gaulle (ištark Šarl De- 

- - r gol). Pereitą nedeldienj jis
kalbėjo baskų susirinkime 
Bayonnes mieste. New Jer
sey. Jo nuomone, tarp Rusi
jos ir Amerikos francuzų 
respublika yra mušama 
kaip tarp kūjo ir priekalo. 
Jis netiki, kad Amerikos 
vadinamas Marshallo pla
nas galėtų Francuzijai daug 
pagelbėti.

Jis aštriai kritikavo Ame
rikos politiką, bet da ašt
riau smerkė Sovietų Rusiją.

Amerikoj dabar lankosi dienI^ riauši4 šiame mieste AmeiiKoj danai lankoki įr aplinkiniuos€ raįegteliuo-
J?Or

MIRĖ SKARDINĖS 
IŠRADĖJAS. SUDEGĖ DAUG GAL

VIJŲ.

Remkit 
•keikiasi “Keleivyje.

VALDŽIA SUPERKA 
VAISIŲ PERTEKLJ.

Washingtono valdžia nu
tarė nupirkti 133,000 tonų 
džiovintų vaisių, kurių vai
siu biznieriai neturi kur dė-

buvo gimęs Badene, Vokie
tijoj.

BUŠO NELAIMĖJ SU
ŽEISTI 7 ŽMONĖS.

Vakarų prerijose, kur 
ganosi daug galvijų, perei
tą sąvaitę kilo baisus gais
ras. Pradėjo degti sausa žo
lė ir prerijos pavirto lieps
nojančia jura. Liepsnose 
žuvo tūkstančiai galvijų.

RAGINA BOIKOTUOTI 
DEWEY.

CIO politinės akcijos ko
miteto vadas Jack Kroli ra
gina New Yorko valstijos 
balsuotojus boikotuoti tos

Pereitą subatą Maine’o 
valstijoj, netoli nuo Wool- 

Washingtonas superka vvich miestelio įvyko buso 
visokį perteklį, kad palai- su automobilium kolizija, valstijos gubernatorių De 
kius aukštas kainas, ir tuo Septyni žmonės buvo su- wey, kad jis nepatektų į 

biznierius, kurie pačiu laiku Trumanas kai- žeisti, o 20 smarkiai sukrės- kandidatus prezidento rin- 
ha, kad kainas reikia mušti. Į ta. Rusas važiavo į Bostoną, kimams.

se. Uras čia dvokia, musių 
net tiršta. Mirusieji niekad 
neturėjo mažiau pagarbos.

“Baltu tautiniu apsiaustu 
apsisupęs, mirusiųjų tikrin
tojas skaito lavonus. Jis su
skaitė iki 60, kai atvažiavo 
policijos trokas ir išmetė 
da 14 lavonų. Jie mėtomi 
kaip kad butų mediniai rąs
tai.

“Delhi mieste ir jo apy
linkėse per tris paskutinės 
dienas buvo užmušta 450 
žmonių; tik vienam mieste
ly krito 300 galvų.

Korespondentas sakosi 
apžiūrėjęs tuos 14 lavonų, 
ką policijos trokas išvertė 
lavoninėj. Vieniem jų buvo 
įlaužti viršugalviai, kitiems 
išleisti viduriai, da kiti bu
vo taip suardyti, kad jau 
nebegalima buvo jų pažin
ti. šešios buvo meterys.”

Iš aplinkinių miestelių 
žmonės bėga į sostinę Del
hi, nes mano, kad čia sau
giau. Tokių atbėgėlių Delhi 
mieste šiandien esą jau 
daugiau kaip 300,000. Jie 
neturi nei maisto, nei pasto
gės. Daugelis jų miega pa
tiltėse. kiti po atviru dan
gumi.

Tai ve- kokios “laimės” 
susilaukė indai, kai anglai 
davė jiems laisvę.
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BAISUS LAGERIO GY
VENIMAS...”

Tas. ką mes lietuviškai 
vadiname stovyklomis, vo
kiečių kalboje vadinama 
lageriais. Tokiuose lage- 

Vokietijoj šiandien

užtrukusio, nenormalaus gy
venimo naštą. Iš Amerikos 
gautas laiškas dažnai būna; 
tremtinio gyvenime pragied-Į 
rulis ne tik gavėjui, bet ir jo 
aplinkai. Ne retai jis artimes
niu kaimynų buriui paskaito
mas, bendrai dalinamasi min-nuošė

gyvena kelios dešimtys tuk- timis apie turini ir jo autorių
stancių išvietintų musų tau
tos žmonių, ir tas jų gyve
nimas yra baisus.

Pasiklausykim ką apie la
gerio gyvenimą dabar rašo 
savo laiške iš Europos P. 
Minkunas:

“šią vasarą tremtinių masei 
sukanka treji metai. Jau gan 
ilgas laikas, kai jie turėjo pa
likti savo turtus, gimines, 
draugus ir savo brangią tėvy
nę. Mažesnioji dalis tremtyje 
gyvena dar seniau. Nustoja
mas turto, artimųjų ir tėvy
nės. karo baisumų išgyveni
mai, visiškas ateities netikru
mas ir nežinomybė stipriai pa
veikė tremtinių galvoseną ir 
būdą...

“Užsidirbti tiek, kad galė
tum ne alkanas praleisti bent 
šią dieną tremtyje nėra gali
mybių. Anksčiau UNRRA-i 
šelpniant, žmonės dar ne taip 
sielojosi dėl menkniekių. Į 
gaunamas BALF-o gėrybes 
reiškiamos per nelyg didelės 
pretenzijos ir pretenduoja 
kiekvienas kuo daugiausia 
gauti. Jei švarko neturintis 
Jonas jį gavo, tai negavusis 
Antanas sukels triukšmą. O 

nusiskundžia, kad 
rūbas vra menkos

Panašiai būna ir su atsiųsta 
dovona: ko ko, bet rukalo ar 
kokio skanėsio ne gi neduosi 
kaimynui, o juo labiau tokiam, 
kuris Amerikoje neturi ne tik 
dėdės, nei tetos, bet net gi ir 
pažįstamo.”

Amerikos lietuviams, ku
rie aukoja ir renka aukas, 
malonu šitoks tremtinių žo
dis girdėti. Jis parodo, kad 
musų darbas jiems turi be 
galo didelės reikšmės.

KAS NUKANKINO JŲ 
BROLI?

gavusis 
gautasis 
vertės.

Vyraujant šitokiems žmo-

“Naujienos” pastebi, kad 
Lietuvos žmonės negali pa
sakyti savo laiškuose teisy
bės, jei tai liečia bolševikų 
šunybes. Jeigu bolševikai 
užmuša lietuvį, tai žmonės 
turi sakyti, kad tai padarę 
“vokiečiai.”

Vienas “Naujienų” skai
tytojas nesenai gavęs iš 
Lietuvos laišką, kur tarp 
kitko esą rašoma:

“Jonas brolis jau girdėjome 
iš patikimų šaltinių kad mirė. 
Jį nukankino kalėjime vokie
čiai barbarai.”

PREZIDENTAS TRUMANAS IR TRINIDADO POLICIJA.
II'ES

Vvkdamas i Amerikos respublikų konferenciją. Brazilijoj, prezidentas Tru- 
inanas buvo sustojęs britų kolonijoj Trinidade. Šioj nuotraukoj matosi Trini
dado anelų policija, išsirikiavusi Trumanui pagerbti.
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Truman Pietų Amerikoje. ' Atomiški Geradariai
Jungtinių Valstijų prezi- Sprogdinant atomus yra 

dentas Harry Truman lan- gaunamas nemažas kiekis 
kėši Brazilijoj. Vyriausybė tam tikiu elementų — ra- 
ir visa brazilų tauta ji gra- dioizotopų. Po ilgų bandy- 

ižiai priėmė. mų pavyko tuos spindulius
Ryšium su tuo vizitu Tru- Įkinkyti naudingam darbui 

man pasakė dvi svarbias —tyrimui ligų, ypač vėžio 
kalbas — vieną Amerikos ligos.
valstybių konferencijoj, an- Musų vyriausybė skelbia, 
trą Brazilijos parlamente. kad šituo išradimu ji daly-

Truman’as * užrekordavo sis su kitomis pasaulio tau- 
liudną faktą, būtent: demo- tomis.
kratijos laimėjo karą prieš Į š| pasiūlymą pirmoji at- 
fašistinius agresorius, bet siliepė Rusija. Vienas jos 
pasaulis dar neturi taikos, gramofonas, gyvenąs New
Dar viešpatauja smurtas, 
triumfuoja melas.

Aišku, kam buvo taikomi ty, pasakė:
• • j , J *7 7 T~¥ • 1 1

Yorke ir atstovaująs Ame- 
rican-Soviet Medical Socie-

Vienas tų Kanados jugo- rus tik vieną Rusiją, kuri 
slavų paragavęs Tito “lais- nenori, kad kapitalistinės 
vės.” pasakęs: “Verčiau nu- valstybės šalia jos sustip- 
šokti vandenynan, negu retų. Todėl Louis Ramon ir 
grižti i šiandienine Jugos- rašo:
laviją.”

MARSHALLO PLANAS— 
MIRTINAS SMŪGIS 

KOMUNISTAMS.

Louis Ramon rašo “New
Leaderiui” iš Paryžiaus, 
kad paskutiniais laikais 
Francuzijoj labai susmuko 
komunistų prestvžas. Su
smuko jis dėl Marshallo 
plano. Visos franeuzų par
tijos dabar šluoja iš savo 
tarpo Stalino šnipus.

Kaip žinoma, Marshallo 
planas siūlo kuogreičiausia

“Molotovo nusista tymas 
prieš Marshalk planą buvo 
mirtingas smūgis komunis
tams Francuzijoj. Marshallo 
planas francuzarr.s išrodė kaip 
skurdo palengvinimas, geres-

Rose Klukenski i Stamfor- 
dą. yra nuo jaunos lietuvai 
tės, kuri sakosi gavusi per 
BALF rūbų ir viename pal
te radusi Klukenskienės 
adresa. Laiške sako:

tie musų prezidento žodžiai 
—raudoniemsiems fašistams 
Maskvoje!

Bet ar užteks vien žo-i

Bile sąlygomis, bet * susi
mildami duokite radioizo- 
topų...

Dėdė Šamas ne skupicie-

atstatyti sugriautą Europą. 
Bet kaip jį galėjo nukan-!Jei kuri šalis neturi tam

ti pati Maskva. Jei Stalino 
klika eis ir toliau tik agre- 

Tamstos aukotas paltas bijos keliu, turės jirabilti 
pateko lietuvei išeivijoje, kanuolės.

džių? — didelis klausimas, rius. Gaus kiti. gaus ir Sta- 
Ir ši klausimą turės atsaky- lino berneliai.

Mano asmeniškas širdin
giausias ačiū Tamstai... 
Mums daug pagelbsti B.y-

kinti vokiečiai, kurie pasi-. tikslui kapitalų, Amerika
niu nusiteikimams, šalpos dar- Įtraukė is Lietuvos jau dau-, tun jai padėti. Todėl visos iiancuzų oi-Į
ba dirbti sunku. Su šiomis nei- ^au kaip tris metai, o tuo! Šitas planas, suprantama, ganizacijos dabar ir šluoja
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nis gyvenimas. Matydami, kad:LF, musų gerasis tarpinin- 
Rusija yra priešinga visos Eu-! kas ir globėjas... 
ropos atstatymu: ir žinodami,' Paskutiniu laiku maitini- 
kad Francuzijos komunistai masis Čia pablogėjo, todėl 
šitą Stalino ir Molotovo politi- kiekvienas musų stengiasi 
ką remia, francczai sako, kad pasinaudoti proga — pa- 
komunistų partija yra Fran- tekti į Angliją darbams... 
cuzijos žmonių gerbūvio prie- Aš irgi už 3 ar 4 mėnesių 
šas, taigi priešas ir pačios busiu Anglijoje...
Francuzijos. Tariant Leono Reiškiu pagarbos, V. A. 
Blumo žodžiais. komunistų
partija yra ‘svetima naciona
listų partija’.”

giamybėmis kovojame 
mis išgalėmis.”

viso-

0 kitas asmuo, tremtinys 
daktaras, rašo iš amerikie-į 
čių zonos štai ką: f

“Baisus lagerio gyvenimas |
visiems palaužė dvasią, išmu-: 
šė iš pusiausvyros, suardė 
nervus bei sveikatą ir sužalo
jo valią. Jei tokiomis sąlygo
mis teks dar metus-kitus pa
gyventi. esu tikras, musų Į 
tremtiniai pavirs visiškais į 
dvasios ir kūno paliegėliais, j 
kurių pats turtingiausias pa-j 
šaulyje Raudonasis Kryžius,

tarpu šitas Jonas dar pusė [patiko visai Europai, išsky- iš savo eilių komunistus, 
metų atgal tarnavo rusų J— 
kariuomenėj. Todėl “Nau
jienos” ir sako:

“Barbarai, kurie Joną nu
kankino, pasirodo, yra rusai.

“Jie paėmė jį į kariuomenę, 
o paskui, tur būt, surado, kad 
jisai ‘neištikimas.’ ir nukanki
no iki mirties.

“Tai žvėrių gauja, 
šiandien valdo Lietuva!”

VERČIAU ŠOKTI J 
VANDENYNĄ...

“Nor» Tektų Mirti—Ne- ševikai tuoj pripažino liau- 
grjiime” dies priešu, iš manęs atėmė

“Keleivio” skaitytojas P. automobilį, is žmonos kir- 
Freimanas iš Čambridge i Lietuvą negal ų

kuri pridavė mums savo gimi- ne^ map®.ten aH,a
įnaičiu laišką iš Vokietijos. mlrtls ,alJa. Sibiras.. ~ 
Įkuriame rašo: ' esame labai daug nukente-

Brangus... Linksma diena £ ir tėv^ės... 
nušvito niūriame stovyklos 
gyvenime, kada gavome iš 
Tams

V. I.

Kainos Rusijoje
Nesenai buvo pranešta 

apie kainas Rusijoj, kiek

Kau Valdo SLA?
Vienas redaktorius ir vie

name laikraštyje stato šito
kį klausimą:

“Pagaliau, kas valdo mu
sų Susivienijimą — jo na
riai, ar Massachusetts drau
dimo departamentas?”

Dalykas yra toks. Massa
chusetts valstijos draudimo 
departamentas užprotesta
vo SLA pereito seimo nuta
rimą panaikinti iždininko 
ofisą.

Gerai ar blogai padaryta, 
nutariant panaikint iždinin
ko ofisą, čia ne vieta gin
čytis. Bet mandrusis redak
torius turėtų žinoti dau-

Grii “Hooverio hoteliai”?
Republikonas Joseph W. 

Martin, atstovų buto spy- 
keris, pranašauja naują de
presiją. Jis sako:

Arba bus sum a ž i n t i 
“aukšti karo mokesčiai”, 
arba bus depresija.

Kitaip sakant, grįš Hoo
verio viešbučiai”, o gerovė 
slėpsis už nežinomo kampo.

Gali būt, labai gali. Juo 
ilgiau siautos infliacija, tuo 
greičiau bus ištuštinti žmo- 

'nių kišeniai. Pasėkoje—bus 
krachas.

Martino kalba apie 
“aukštus karo mokesčius” 
yra pigus “smokskrynas.” 
Toks pat, kaip republikonų 
kalbos apie OPA “raketą” 
ir kainu “sunormavima”.

ten kainuoja patys reika-!f1TaV: r,ofes ar nenorės, bet 
lingiausieji maisto produk- ‘“"SMaSS' 
tai pagal korteles. Kainos ” °
buvo paduotos rubliais už 
kilogramą (arba už 2 sva
rus ir du dešimtadaliu).

Bet verčiant kainas iš 
rublių sunku gauti tikrą 
vaizdą. Daug aiškiau kai
nas galima suprasti, jei ži
nosime, kiek darbininkas 
turi darbo pašvęsti, kad už
dirbtų kilogramą kokių 
nors produktų.

Darbo antras numeris
LDD žurnalo “Darbo” 

valstijos Įstatymams. į antras numeris jau spaudo
je! taip—ko vertas anoje. Ateinančią savaitę jis> a i ie VtlllVlA— I Vii re nogiiigfog nanfln xxKwrux mjzt i inunu r’naivj”

kiškas” klausimas?
Jie Pasigenda Laisvės.

Brooklyno lietuvių kvis
lingų organui “Laisvei” la
bai nepatiko, kad Anglijos 
unijų kongresas užgyrė dar
biečių vyriausybės pastan
gas vesti kraštą iš ekono
minės krizės. Girdi, tai— 

...organizuotų darbinin-

“Rūdijame, Nežinome

privalome kiek galėdami 
mes, Amerikos lietuviai. 
Pagalbą jiems galima teikti 
tiesiai ir per BALF-ą. kurio 
adresas yra toks: BALF, 
105 Grand Street, Brook
lyn 11. N. Y.

“AMERIKIEČIŲ PAGAL 
BA YRA MILŽINIŠKA...”

Taip rašo tremtinių laik
rašty. “Tėviškės Garse,” 
laikraštininkas Kazys Obe- 
lėnas. Esą—

“Amerikos lietuvių jautru
mas dėl ištikusios nelaimės jų 
buvusį kraštą ir jų artimuo
sius yra labai didelis, šio sen
timento vedini, jie daro, ką 
jrali, kad tik galėtų savo arti
miesiems patirto smūgio kan
čias palengvinti. Organizuotu 
budu aukoja pinigus, drabu
žius, norėdami visus bendrai 
paremti. Remia artimuosius ir 
paskirai.

“Amerikiečių parama yra 
milžiniška medžiaginiu atžvil
giu, o moraliu—tiesiog neįver
tinama. Tremtyje esantiems 
jie ražo paguodos ir užuojau
tos kupinus laiškus ir siunčia, 
ką gah’. Tokia parama žmo
nėms, praradusiems tėvynę, 
artimuosius, karo ir jo prie
žasčių sužalotiems, yra tiek 
pat reikžminga, kaip ir svei-

kiai komunistai važiavo Ru
sijon “draugui” Stalinui Į 
talką.

Bet kaip nudegė nagus 
mūsiškiai bimbininkai, taip 
apsigavo ir tie Kanados 
jugoslavai.

“Naujienų” bendradarbė 
O. I. dabar praneša iš Ka
nados kad—

“Rugp. 8 ir 9 dienų Toronto 
‘Daily Star’ rašo, kad iš pir
mosios 500 jugoslavų grupės, 
50 jau atsidūrė kalėjime. Tur
tas ir visas inventorius, vos 
tėvynės slenkstį peržengus, 
tapo konfiskuotas.

“Daugelis namo važiuojan
čių jugoslavų tikėjosi sudaryti 
mažas biznio įstaigas, kad šį 
tą pelnytų ir jaukiai galėtų 
užbaigti savo gyvenimo die
nas. Bet vietoje biznio, jie at
sidūrė kolchozuose arba kolek
tyviuose ūkiuose.

“žinias Kanadon pasiuntęs 
jugoslavas, kuriam pavyko pa
bėgti į Triesto sritį. Tos žinios 
sako. kad jugoslavas Paul Pa- 
sko, gyvenęs Hamilton, Ont., 
buvo nušautas už bandymą 
pabėgti iš Tito darbų batalijo- 
no. Kitas vėl žuvęs nuo kulkos 
už tai, kad pasiginčijo su kari
ninku.

“O Frank Tanko, gyvenęs;

Viestnik” išskaičiavo, kiek 
darbi- 

kad ga-

stovyklose pabėgėlių gyve- ^U^ure™do d K>ukX Štai . kaip atrodo, tikrieji

Rusų socialdemokratų !kų pasidavimas valdžiai ir 
žurnalas “Socialističeskij Į atsižadėjimas laisvės dirbti 

ten, kur kas nori”...
Šitaip? O kiek tos laisvės

tojams.
“Darbas” susilaukė nau

jų bendradarbių Europoje, 
jų tarpe Lietuvos Sočialde- 
mokratų Partijos veterane 
drg. K. Bielinio.
Juo Blogiau, Juo Geriau

Jungtinių Valstijų vyriau
sybė atmetė Rusijos protes
tą, Įteiktą ryšy su Amerikos 
-Anglijos nutarimu padi
dint Vokietijos plieno ir ki
tų dirbinių gamybą.

oi u- « - ■ ..o Ai Amerika ir Ahg^a >dti- yra Stąhno rojuje . Ai kino^ kad varžant vokiečiu 
Tv.o.oo fabrikinę gamybą jos turi

šelpt ne tik Vokietiją, įet 
ir jos kaimynes, laimėjusias 
karą.

Vokietija yra pramonės 
kraštas. Kol ji skurs, neiš
vengiamai turės skursti visa 
Europa.

Rusų diktatūros režimas 
tačiau galvoja šitaip: juo 
blogiau Europoje, tuo bus 
geriau Maskvai — skleisti 
raudonojo melo propagan
dą.

Well, nieko gero nema
čiusiai Rusijai gal ir gerai. 
Bet ne taip Europos vaka
rams. Ten žmonės turėjo ir 
laisvės ir duonos, jie nesu
tiks amžinai badauti ir ver
gauti.
Netekome Princeses

Monakoje mirė kunigaik
ščio Leono Radvilos žmona 
Olga. nešiojusi princesės 
titulą.

Radvilai kadaise buvo 
labai garsus, jie valdė mil
žiniškus plotus žemės ir 
Lietuvoje ir Lenkijoje.

Lietuvos bajorija tačiau 
buvo ištižusi. Visų pirma, ji 
pražudė Lietuvą, laikui bė
gant jos ainiai neteko ir sa
vo turtų. Taip buvo ir su 
Radvilais. ,

Radvilų Lietuvos žmonės 
nepasiges. Prieš juos stovi 
didesnis uždavinys — kova

Rusijos Ivanas ir Egoras 
turi laisvės dirbti ten, kur
jis nori?

iS‘°,7e' v m^‘- kio adresą'per BALF "įiu-! darbininkų uždarbiai Ril- Ne, tos laisvės jis neturi.
Ed ?mlU‘ tam« apriauste. Laiške sa- SW:, . |N«. darbieeių vyriausybes
kai. Tenka labai susispau- , Kad uždirbus juodos “T
dus gyventi ir maistas irgi A h Tamsta labai =ir- duonos kilogramą reikialaba! blogas, kad žmogus di£ dėk u ’už Tamstos dirbti 1 valandą ir 25 minu- 
gah tik gyvybę išlaikyti. naAvanota kouta ir iš BA- tes; baltos duonos—4 vai.
Visi vyrai,dirbame prie kir- [F paskirtą man, kuriame 40 minučių; Kvietinių mil- 

radai rašSką su Tasmtos Į.1—’ vai. 25 min.; Ryžhy- 
u—h adresu. Nors ir turiu pažis- l Y?1; ” nūn.; Cukraus ga- .

ke Tn< Vkklt S Tylamą Amerikoje, bet neži- baiiukuose-6 vai. lo mm ; dirbinu ir pakelt gamybą
ke. Tas viskas gerai, kad! *- d sunku ;uo<! Šviežios žuvies — 13 vai. tų dirbimų, kūne yra būti-
tik valgyti butų. Bet nors u£i galonu °r'45 min.; Jautienos-12 vai.
tektų ir mirti, visvien nč:^“£ m.£u toutie- 30 min.; Avienos-14 vai.
vienas nevažiuotų į bolševi-,.. į endami ^užiurvie- 10 min.; Kiaulienos—14 v. 
kų valdomą Lietuvą, nors’^™us Var5£= 10 min.; Vištienos—15 vai. 
visiems ir sapnuose s?P™0- g musų tėvynes. 25 min.; Dešros-20 valan
das. savas mielas kraštas... Aš g Lietmųos, Telšių i Bekono - 22 vai. 55 

J. h. Kotenburge. apskrities Vokiečiams iš ™n-i Sviesto pirmos ru-
“Atshnlnte Mai.to” (Lietuvos bėgant drauge su F.\e^?7 YaM? uum; Pieno

Atsiųskite Maisto (kitafe vyraig patekau p0 htenui uždirbti reikia dirb-
Drg. A. Šiugžda pridavė prievarta prie įvairiu darbu L ’’ valandas 20 minučių! 

mums laišką iš Vokietijos į Vokietiją. Iš saviškių ne- Iš tų skaičių matyti, kad 
rašytą Mrs. P. Vasiliauskie-Įgaunu jokios žinios. Daug Rusijos darbininkas tikrai 
nei Dorchesteryje. Laiške ir kitų žmonių bėgo palikę &Yyena Iškartų blogiau 
giminaitis t. k. sako:

Brangi tetule... aš para
šysiu apie savo šeimą ir sa
ve. Aš gyvenu blogai ir sun
kiai, su vaikais labai sunku.
Jeigu, tetule, jus galite, at-

atžvilgiu “Laisvės” kvislin 
gas bjauriai meluoja. Ji ne
varžo darbininkų teisės 
“dirbti ten, kur kas nori.”

Viskas, ko nori Anglijos 
vyriausybė — apriboti ga
mybą nebūtinai reikalingų

panų, nes labai trūksta...
Aš dirbau Lietuvoje elek- 

Kirkland Lake, pats nusižu- tros stotyje šoferiu ir turė- 
kata, nes lengvina jų skurdą,' dęs. Jis vos tik penkiolika die- jau savo automobilį. Už tai, 
kančias, šalina neviltį, nusimi- nų pajėgė išgyventi ‘laisvoje kad Žmona turėjo kirpyklą, 
nimą, ir padeda pakelti ilgai tėvynėje’.’’ 0 aš automobilį, mane bol-

kių pavojų ir patirti bado
, ir kitų nedateklių, kaip dar- 

siųskite man maisto, už kat- bo vergams. Karui pasibai- 
rą iš anksto dėkoju. Jei ga-' gus patekome pas anglus ir 
lite tai atsiųskite mano žmo-' gyvename, vystame, rudi- 
nai ir vaikui apavų ir dra-'jame ir nežinome savo liki

mo galo, gyvename vien 
viltimi...

Su pagarba, A. D.

II Altų £,inuilJU UCgu --- -v ’
viską, ieškodami prieglau- ■ paiP Amerikos darbininkas, 
dos pas amerikonus ar ang- Liepos mėnesį Amerikos 
lūs. Daug žuvo pakelėse- j Parbo departamentas taip 
daug teko pergyventi viso- T skelbė, kad Amerikos

darbininkas už savo uždar
bį gali pirkti dešimtį kartų 
daugiau visokių produktų^ 
kaip Rusijos darbininkas. .

Čia paduotos kainos yra 
už tuos produktus, kuriuos 
darbininkas gauna pirkti

nai reikalingi.
Ponimaješ, tovarišč?

Tas “Fašistinis Bestija”
Atsimenate Hitlerio feld

maršalą Friedrich von Pau
lus?

Tai tas pats maršalas, ku
ris griovė Stalingradą, žu
dė rusus ir vėliau buvo pa
imtas į rusų nelaisvę.

Komunistų spauda jį va
dino fašistiniu bestija. Ko
munistai reikalavo, kad jis 
butų sušaudytas.

O kaip dabar?
Dabar komunistų spauda 

praneša, kad maršalas Pau
lus atvyko į Berlyną ir ve
dąs “svarbius pasitarimus” 
su rusais okupantais. Ta 
pati komunistų spauda dar 
sako, kad Paulus išlavinęs 
“daug vokiečių oficierių ir

“Mums P»felb«H BALF”
Kitas laiškas, rašytas Mrs.

saržentų”, išlavinęs labai 
pagal korteles. “Laisvojo” t “atsakingiems darbams.” 
turgaus kainos yra du ar Reiškia, “fašistinis besti-_ 
tris kartus aukštesnės ir ja” dabar peri komunisti-' už nepriklausomą ir dėmo 
darbininkams visai nepriei- nes bestijas — can you beat kratinę Lietuvą, 
narnos. , this? | St. Strazdai,
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

LIETUVIŲ 9OC1ALDE- ti tinkamesnę vieta, kur ga- 
MOKRATŲ PIKNIKAS, lėtų sutilpti tūkstančiai'

--------  žmonių, kur butų medžių ir
Nors vieta buvo prasta, bet žolės. Jie tikisi greitu laiku 
išvažiavimas pavyko gerai, sudaryti savo mieste sočiai- 

šių nretų mgpiučio 31 d. " ^bti
kaT^cial-

ka°Patersone N 5 Girtis demokrat’l kuoP9 J’e turės 
nenorim01^

nenorim nieko peikti, tačiau bug Rj tf
norim pasakyti teisybę n sjtame . 
padaryt, kelintą draugiškų seni musųpdrausai Vkniai, 
pastabų. Cibulskiai ir Bakunai iš
t VlsU,P1.rma * Connecticut valstijos. Ačiū
kyti. kad rengti toki įsva- jiem§ da syki
ziavimą dabar buvo jau įisiemg , z ‘
pervėlu; antra, netinkama, * kp Komitija

WALLACE TAIKO J PREZIDENTUS GIRARDVILLE, PA.

Žaibas užmušė lietuvį. ,
Girardvillėj anądien buvo 

smarki perkūnija. Nuo žai
bo sprogo Readingo kasyk
loj sukrautas dinamitas ir

vieta — Daciamebuvo ir 
mieste.

Miesto publika daugiau 
mėgsta girias, žolę, medžius 
ir vandenį. Mes to neturė
jom. Šįmet vasara

Brooklyno socialistų susi
rinkimas.

ŠĮ penktadienį, 12 rugsė- 
yuie” jo, Brooklyno A. L. P. Kliu-

i -4. • • * n-, DUV-° bo patalpose įvyks LSS 19-
kareta ir slapia, todėl pas - kuopog susirinkimas,
rinkti tinkamą vietą ir ne-iPradžja _"g va, vakar0 
buvo lengva. Vis dėlto gal j \r.jsį kuopos nariai prašo
ktų buvę galima .susirasti j mi šiame ŠusirinkimeHbuti. 
patogesnę vietą, jeigu butu,naj da, t; nes |abai 
pradėta apie tai rūpintis išdarbių reikalu. kuriuos rei-
kalno. Čia iau buvo komisi
jos apsileidimas, kad nepa
sirūpino apie tai anksčiau.

Patys LSS 19 kuopos 
draugai irgi nesirengė prie 
platesnio ir didesnio išva
žiavimo. Reikėjo geriau su
sitarti šiuo reikalu su Pa- 
tersono draugais. Paterso
niečiai butų pasakę, kad 
toks daržas musų piknikui 
perprastas, permažas ir kad 
Patersono publikos tenai 
nesutrauksi, nes ji žino tą

kės apsvarstyti. Prašome ir 
naujų draugų į kuopą atsi
vesti. —J. Glaveckas, sekr.

BALF-o raportas.
BALF-o išleista atskaita 

parodo, kad per paskutinę 
rugpiučio mėnesio pusę au
kų pinigais gauta $9,547.37. 
Daugiausia per tą laikotar
pi BALF-ui prisiuntė Ro- 
chesteris, būtent, $5,000. 
Paskui seka Pittsburghas 
su $1,500. Worcesteris da

parką kaip netinkamą pik-jvė $500; Lewiston, Me., 
nikams vietą. l$260; St. Louis, Mo., $200.

Vis dėlto mes, rengimo Kitos kolonijos mažiau, 
komisija, galim pasidžiaug- Be to. per tą patį laiko-
tl, kad svečių turėjo m nc- larpj BALF yra gavęs daug

KAS SKATTO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Apie Brazilijos Lietuvius
Jie keikia Lietuvą, kad liai,’’ “penktosios kolonos

pardavė” Brazilijai, agentai.”
Nesenai atvykęs į Brazi-j ?et. , .

užmušė Antaną Molį. Velio- Hja kaįp Lietuvos tremti- džiaugiasi savo stirnos na- 
nis paliko žmoną ir du su- nys, noriu papasakoti savo’1’1^ deportavimu iš Lietuvos, 
nu. Mainerys. Įspūdžius ir nušviesti Brazi- Didžiuma susinlaidinusi.

--------------- Į lijos lietuvių gyvenimą. Tuo tarpu antikomunisti-
b * i Daugumas lietuvių, ku- nis frontas čia dar susi- nBudKCll&S Al$3Kyni3h P™os čia sutinku, čia gyve- skaldęs Į grupes, ir ginčai

______ . na jau per dvidešimtį metų. vyksta visados ir visur. Bet
Stefanijai Mitkus__ Affi- ^evienas save dideliu į kokia iniciatyva, išeinanti

davitu tremtiniams’vra ne- Met.Vv.os. Pa^ri?.tu. kon-.. iš kurios grupės ar asmens,

JUOS Yra atsitikimų, 
giminės viešai

neranda

Čia' matosi Detroito' darbininkų paradas per Labor 
Day ir jo priešaky maršuojąs (su iškelta ranka) Hen
ry Wallace. Kai jis buvo išspirtas iš demokratų par
tijos- tai pradėjo šlietis prie darbininkų ir agituoti 
už “trečios partijos” steigimą. Jis mano, kad tokia 
partija nominuotų jį savo kandidatu ateinantiems 
prezidento rinkimams.

STATE DEPARTAMEN
TO PRANEŠIMAS.

Apie tai. kaip ir kokie 
tremtiniai gali atvykti

Amerikon.

maža nusiuntę ir paprasti treciai, bė kalbų, nieko tuo 
darbininkai, ir kunigai. tlks^u .lr neveikia. Jų vaikai,
“Tėvynė” paskelbė tik tuos, ° YĘąc .gimę Brazilijoje, he- 

i kurie artimesni sandarie- tl*v*bkai nebekalba. Kazko- 
čiams. Bet kelti dėl to pole--^10? lemties sprendimu, čia 
mika neužsimoka. susispietė daugiausia tam

piausias lietuviškas elemen- 
A. Gervickui. — Ačiū už tas, kuris Lietuvoje nesutil- 

iškarpą, bet sunaudot jos po, ar tai dėl palaidesnio 
negalėsime. ' i gyvenimo ar dėl savo nesu-

‘tramdomo budo. Čia atvykę!
J. LuKoshui. Is tams- jr neradę pažadėto rojaus, j kosios kolonijos reiškiniai 

tos pastabų išeina, kad A- iiga{ vargo ir gyveno, nepa-Į Pro juos butų nraeinama 
------------ - --------------------  merikos tvarka labai pras- lyginti, blogesnėse sąlygose,
kreipiasi tenai nudorytu ad- ta, valdžia pataikauja kapi- negu Lietuvoje. Ne vienas 

talistams. tuo tarpu darbi- keikia Lietuvą, kad juos 
ninku <stinkn« k..i. x___ j - r, •resu.

Amerikos prezide n t a s 
1945 metų pabaigoj yra įsa
kęs įsteigti Europoje keliū
tą įstaigų, kurios galėtų pa
dėti imigrantams, ypač iš
vietintiems asmenims, ku
rie nori atvykti į Jungtines 
Valstijas.

Einant šituo patvarkymu. •1 1 1 • ••• ‘

maža. Buvo busas iš Brook
lyno ir busas iš Cliffsidės.
Automobiliais privažiavo 
draugų iš Bridgeporto, Ct., 
iš Patersono, iš Nevvarko ir 
iš kitur. Susidarė gražus Pasikalbėjimas su p. Pauru. 
būrys draugu ir draugiu.’ Teko girdėti, kad buvęs 
Visi pasikalbėjom, padai- South Bostono “Gabijos ’ 
navom ir pašokom, lr pik-,choro vedėjas, p. S. Pauras, 
nikas davė pelno. Visiems dabar vadovauja Nonvoodo 
svečiams mes, rengimo ko- lietuvių komunistų vadina- 
rnisija, reiškiam nuoširdi! mam vyrų chorui. Nesmorė- 
ačiu. Ypač esam dėkingi jo tam tikėti. Bet vieno ne-,

drapanų.

NORWOOD, MASS.

pritarimo kituose 
vien tik dėl to- kad tai ne jų 
buvo pradėta daryti.

Daug tikimasi iš naujo
sios emigracijos, bet jos at
vyksta labai mažai, o ir jie. 
išaugę visiškai kitokioje 
dvasioje, negali pajėgti su
sikalbėti. ieigu čia kalbama 
visiškai skirtinga kalba.

Vis tai neigiami lietuviš-

neatkreipiant didesnio dė
mesio, tačiau kada tai suda
ro didžiumą, yra reikalo ir 
plačiau tai pasvarstyti. Vie-Už vizas imigrantai turi ni^ky gyvenimas sunkus, buk taį pardavė Brazilijai. K-------  —

mokėti Amerikos konsulą- todėl reikėtų daugiau Įo^' Esą reikėję čia jiems itaisv-* nok, įsigilinus i šiuos reiški-
tams Vokietijoj po $10. Bet tikos ir streikų. Bet Rusijos ti ukius ar jmones, kad jie -
tą mokestį gali sumokėti jų kritikuoti tamsta .n^n<n.L! galėtų tuojau ,>at geraį jsį_
giminės ar draugai čia, A- Tuo tarpu taisyti. Už visus vargus jie

mus ir ypač asmeniškai pa
žinus šiuos žmones, jų gal-

5...x...vc «x xxx.»6x.. ~— ... - , • ~ j.k- voseną ir siaurą akiratį, pa-
merikoje, nusiųsdami $10 ninkai gyvena daug pras- visiškai nekaltina to. kad ėmus dėmesin ių emigraci- 
monev orderiu arba “certi- ciau negu Ameiikoj, strei- nemnkėin kjjlhn«. nei inVirt ins i ripž»sti« innemokėjo kalbos, nei jokio
fied” čekiu pas Secretary kuoti jie visaip negali. Jeigu amato, bet visą kaltę verčia 
of State, Washington, D.C., tenai toks žmogus, kaip Lietuvai, 
kartu nurodant imigranto John Lewis, pradėtų kurs- Yra čia šiek tiek ir vadi-
vardą, pavardę ir adresą. 
State Departamentas pra
neš artimiausiam Amerikos

jos priežastis, dabartinę jų 
būklę ir veiklos metodus.— 
vis labiau prieini išvados, 

'kad Pietų Amerikos, o ypač
tyti angliakasius streikuot, narnos inteligentijos, kuri, i Brazilijos emigracija ne tik

konsului Vokietijoj, kad . - ..
Amerikos konsuliariniai ofi-įuž tokio asmens vizą jau kuojam Rusijos diktatūrą 
sai dabar veikia šiuose Vo-; užmokėta, 
kietijos miestuose: J --------------

Berlyne, Bremene, Frank-' LIETUVIS IŠ AFRIKOS
furte, Hamburge, Miunche 
ne ir Stuttgarte.

Šie ofisai priima ir svars
to sekančių kategorijų ap
likacijas :

1. Nekvotinių vizų prašy
mus, kuriuos duoda Ameri
kos piliečių vaikai, o taipgi 
piliečių žmonos ir vyrai, 
jeigu jie yra susituokę prieš 
1932 metų 1 liepos dieną.

2. Prašymas kvotinei vi
zai gauti pirmenybės Ame
rikos piliečių tėvams arba

PRAŠO KNYGŲ.

Stahno žvalgyba jį tuojau ,įjnoma> visiškai neatitinka neteikia Lietuvos reikalams 
sušaudytų kaip valstybes įs- §jaj SąVokai. Šią dalį suda- didesnės reikšmės, bet, at- 
daviką. Dėlto mes ir knti- ro daugumoje su kasomis j virkščiai, jai dar pakenkia.

iš Lietuvos pabėgę arba ki-, skrybeli-dideii garbė. 
Norwoodo Bendrovė* Na-įto_?ais darbeliais pasizy- Materialinė Brazilijos lie- 

riui. — Iš esmės tamstos meję asmens. kurie net ir tuviu padėtis nėra tokia ge- 
“Pastaba Juozui Pakark- čia,bandė tęsti savo “veik-’ kaip jie patys a ie tai

. . Buvo čia įs Lietuvos mano, viską matuodami
atsiųstų mokytojų, kurie 1920 metų Lietuvos mastu, 
gaudavo geras algas ir daz-.Į,, jeigu kuris pajėgia užsi- 

sekmadieni 
tai jau

liui” niekuo nesiskiria nuo 
Pakarklio korespondencijos-

Lietuvos Konsulatas Chi-; Tamsta patvirtini, kad vis-..................... ...... = „
cagoje yra gavęs is Afrikos kas bUVo taip, kaip Pakark-inaJ sukaudavo patriotine-įdėti skrybėlę, o sek
šitokį atsišaukimą: iįs rašė. Taigi mes nemato- i temomis. Bolševikams j išgerti bonką alaus, v«. ,««

Aš. lietuvis Kutkevičius me, dėl ko tamsta turėtum; okupavus Lietuva ir karo;save iajko nežemai pakilu-
Valerijonas, tarnauju sve- su juo ginčytis. Prašome c,a suspendavus lietu-Įsju kaiba labai aukštu to-
♦ imžolin 1 o rri i o ir nrašsill. ____ 1.*.: „ V1SK11 vpikla čif>1__ . - . , • -timšalių legijone ir prašau, nesupykti, netalpinsime, 
kad Amerikos lietuvių drau
gijos atsiųstų į legijoną lie
tuviškų laikraščių arba kny
gų. Esame čia daugiau lie
tuvių ir visi trokštame lie
tuviškos spaudos. Mus do
mina kitur lietuvių gyveni-

SKA1TYK1TE
Informacijos Centro 

Leidinius!

viškų mokyklų veiklą, šie 
“patriotai” pareikalavo ne
mažų kompensacijų, CTąsin- 
dami teismu taiu. kad teko

nu ir nėra tokios politinės 
ar ekonominės temos, apie 
kurią jis negalėtu pakalbė

ki. Tačiau jau iš kelių žo-

patvrusiems ūkininkams. . x .x.
3. Prašymus antraeilės Ipas ir norime turėti rysi su 

- - - • Amerikos lietuviais, kadPatersono draugams M.'dėldienio rytą man teko jį pirmenybės kvotinei vizai .... ,
Ragauskui Ch Dibulskiui Nonvoode pamatyti ir už-į gauti pastoviai Amerikoj mums rgtyty laiškus arba

Bareišiui kurie daug!klausiau, ką taip anksti vei- gyvenančių ateivių nepilie- šiaip.,aefctų mujn? ,
iki musu mieste. čiu žmonoms ir nepilname- į 5?'° pi'gimtos kalbo..

čiims vaikams. ^Prašome vis, ėm
4. Prašymus

ir J.
mums padėjo.

Drg. Ragauskas buvo pa Išsikalbėjus, p. Pauras 
prisipažino, kad ištiesų jis

Prašome visi čia legijone 
nekvotinei esantieji lietuviai laikraš-

skirtas vedeju, o draugai yra atvykęs NOrwoodo vyrų vizai gauti tokioms mote- Hz ką busime labai de- 
E. Kmdei n T. Pi ana t s ckor^ mokjnti. aš pareis-į rims, kurios yra buvusios! kmgi. Tikimės, kad mums 
dirbo prie vartų. Drg^ Ba- kiau nusjstebėjimą, kad p. Amerikos pilietės, bet nete-: padėsite, uz ką įs anksto 
a!^,\«2PriZTre-° B^ck^te8-’Pauras stiprina Lietuvos ko pilietybės ištekėdamos! dėkojame.
draugė Mano adresas šis:, - . , „ .l^"c!pardavikų grupę. įuž nepiliečių vyrų. . ... . ..
dirbo pne desrukių, gi drau-, Stasys atsakė, kad jis dir- 5. Prašymus tinkamai Lg- Kutkevicius_Vąlerijonas
gai Dibulskis, Tramys 11 J. už atiygįnimą ir jam (appropriate) vizai gauti 
Jankūnas pne baro Bar- £monjų pažiūros neapeina. Amerikos kariuomenėj tar- 
cekius pai davinėjo drg. A. a^ nuvažiuoju Į Pro- navusių piliečių mylimom
Žvingilas, o leidimus įsru- vj^enCę, r j , katalikų baž- merginom (fiancees). 
pino n i eikalingus daiktus ny^jon kur taipgi patarnau- 6. Prašymus vizai gauti 
supirko drg. Ragauskas. ju už atiygininrąg geros valfos svečiams, gUrie

Pažinkime p. S. Paurą. nori atvykti Amerikon lai- 
J. M. Pečiulis, kinai, jeigu tokiai kelionei

Mie 42412 1 Rei. 1 Cie. 
Le Kef Tunisie 

Afriąue du Nord.

LITHUANIA’S F1GHT FOR 
FREEDOM

By
li J. Hai

Kaina 50c.

GHILLEBERT DE LANNOY 
IN MEDIEVAL LITHUANIA

By—
P. Klimas.

Kaina $1.00
I

LITHUANIA IN A TWIN 
TEUTONIC CLUTGH

a collectiTe work
Kaina $1.00

Draugė Bareisienė taipgi 
daug mums pagelbėjo. Iri 
visi draugai dirbo be jokio! 
atlyginimo. Kai kurie, kaip' 
draugai patersoniečiai. ne

Kreipkitės pas tuos, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

Užsakymas siųskite: 
Lithuanian American Information

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

Redakcijo, pastaba: Tiki- įie tu.ri leidi.m« « Amerikos 
karines vyriausybes Vokie-mės, jog musų korespon-

maža ir savų pinigų pralei- dentas atleis mums, kad jo1 V • l • V • a", _ *do su draugais besivaišin- 
dami.

Draugai patersoniečiai pa
taria kitiems metams paim-

raštą pusėtinai sutrumpi- 
nom — išleidom visus ašt
resnius išsireikimus ir ypa- 
tiškumus.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

CHESTNErS
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių Ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

W0RCB8TBR. MASS.

Naujas žurnalas.
Chicagoj susidaręs “Lie

tuvių Kultūros Institutas” 
praneša Įeisiąs iliustruotą 
kultūros žurnalą, kuris va
dinsis “Naujoji Aušra.” Ji 
redaguosią: prof. K. Pakš
tas, kun. J. Prunskis, Anta
nas Vaičiulaitis ir Eugeni
jus Tautginas. Iš redakci-

tijoj bei Austrijoj.
Apart šitų kategorijų,'

nekvotinių vizų gali prašy
ti tremtiniai arba taip vadi
nami “displaced persons,” 
kurie dabar randasi ameri
kiečių arba anglų zonose.

Kadangi tarp Amerikos 
ir Vokietijos bei Austrijos 
jau veikia paštas, tai State 
Departamentas pataria A- 
merikoj gyvenantiems trem
tinių giminėms ir draugams, 
kad jie parūpintų reikalin
gus “afidavitus” ir nusiųstų 
juos saviškiems, kad šie 
galėtų prašyti sau reikalin-' 
g-ų vizų Amerikon atvykti. Į 

Pereitame “Keleivio” nu
jos sąstato matosi, kad žur- mery, trečiame puslapy, yra 
nalas bus katalikiškos kryp- paduota visa eilė įstaigų 
ties. Jo kaina metams. $2; Į Amerikoje, kurio* tokius 
adresas, 10729 So. State affidavitas padaro. Kas nori 
st.. Chicago, III. padaryti “affidavitų,” tegul

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TI RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.

Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie- 
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIA NCE OF AMERICA 
307 W. 30tb St, New York 1, N. Y.

parduoti vieną mokyklą ir džių matyti, kad jiems dar 
suolus, kad galima butų su trūksta net tos primityviš- 
jais atsiskaityti. kos, ^et sveikos nuomonės.
Kai kurie pateko į komunis- kurią turi musų paprasčiau- 

tų žabangas. sias kaimietis. Kartais net
Skaidymasis kuris vyko gaila šių žmonių, nepriau-

dąr Lietuvos nepriklauso- 
b£s‘Taikais V išda

va konkurencijos dėl iš Lie
tuvos gaunamų pinigų, šian
dien dar labiau paaštrėjo 
nors pinigų jau nebėra. Kai 
kurie įpuolė į komunistų 
glėbi ir daro viską, ką tik 
šie laiko reikalingu jų tiks
lams siekti. Atvira burna 
kalbama, kad Lietuva paga-

gusių iki Vietinio, nors ir 
ne^Jsšfcį/fygio. ir toli ati
trukusių ir nutolusių* nuo« 
neturalios lietuviškos pri
gimties. Už tai raudonoji 
propaganda čia turi gerą 
dirvą.

Nėra savos spaudos.
Didelis stabdys yra ir sa

vos spaudos nebuvimas, ku
ri dabar pamažu gimsta, bet

liau sulaukė “laisvės” ir Į taip pamažu, kad ima bai-
tikrosios nepriklausomy 

bės.” Renkamos aukos, siu
vami drabužiai tarybų Lie
tuvai, nors dar niekas nega
vo patikrinimo, kad šie 
daiktai pasiekia adresatus. 
Nuolat landžiojama pas 
konsulą, klausinėjant, kada 
oagaliau bus vežami nemo
kamai į Lietuvą. Teko gir
dėti, kad ne vieną tokį in
teresantą jau ir praviję. 
Vieną kitą atšaldė pareiš
kimas. kad visi važiuojan
tieji turės savo nuosavybes 
parduoti ir pinigus atiduot' 
sovietų konsulatui. Mat, vi
sas jų bolševikinis “idealiz
mas” yra paremtas pratur
tėjimu į “buržujų” sąskai
tą, kuriuos jie iškarsią, kai 
tik ateis bolševikų valdžia 
o jų turtą pasidalinsią. Ne
sidrovima tas pasakyti ii 
pačiam vadinamam “bur
žujui.” atėjus pas jį į sve
čius. Dabar čia renkami pa
rašai po prašymu Brazilijos 
valdžiai, prašant uždaryti 
Lietuvos konsulatą, pripa-

mė, ar ji iš viso čia bereika
linga ir ar ji išsilaikys, kai 
nebėra paramos iš Lietuvos. 
Teko nustebti, pamačius 
bibliotekoje pačius naujau
sius lietuviškus leidinius, 
bet taip pat ir nubusti, pa
stebėjus. kad jie buvo visiš
kai nenaudoti. Ir sunku da
bar išaiškinti ir Įtikinti su
augusiam žmogui tai, ką 
turėjo jis išmokti dar mo
kyklos suole.

Šiuo metu čia veikia trys 
organizacijos. Liet. Katali
kų Bendruomenė. Lietuvių 
S-ga ir Vyčių Sąjunga. Ta
čiau jų veikla visiškai ne
žymi. Bendruomenė turi 
chorą ir dvi mokyklas, ku
riose mokytojauja vienuo
lės lietuvaitės iš JAV. Liet. 
S-ga taip pat išlaiko dvi 
mokyklas. Visos mokyklos 
vra grynai braziliškos. Dės
tomoji kalba — portugalų, 
priimami taip pat kitų tau-
tvbiu vaikai, šiuo metu or-* *ganizuojama taip pat spau
dos bendrovė ir norima jsi-

žinti Lietuvos prisijungimą įgyli spaustuvę, bet darbas 
ir neleisti į Braziliją tremti- eina gana lėtais temoais.

yk Vijeikis.nių, nes tai esą “nusikaltę-



KELEIVIS, SO. BOSTONPoslapis Ketvirtas
Alena Devenienė.

Pirmi mano pasimatymai 
su lietuviais Europoj

Švedijoje lietuviai tremti
niai turi darbo, bet nera

mų* dėl savo saugumo.
Pasirįžusi pažinti lietuvių 

tremtinių vargingą gyveni
mą karo nusiaubtoje ir 
skurde paskendusioje Euro-

Švedai stengiasi tremti
niams intelektualams duoti 
darbo jų specialybėse, ypač 
panaudodami pabaltiečius 
profesorius kaip asistentus 
arba padedamąjį mokslo 
personalą savo aukštosiose 
mokyklose. Istorijos, teisės.iiirkc ton an- mvajaivoc. tftuiijuo, teises,

Skvti vSuo<e kampuos? Imedicinos » kitų moksI° 
ankytt visuose kampuose, speciali?tai turi g

muoti visus besikreipian
čius visais rupimais klausi
mais, teiktų patarimus, da
rytų vertimus ir parašytų 
prašymus įstaigoms. TokĮ 
žmogų išlaikyti Švedijos 
lietuviams reiktų padėti
nes patys jie to padalyti 
neišgali.

Tačiau negalima pasaky
ti, kad visuomeninis darbas 
lietuvių tremtinių butų ap
leistas. Didelėmis pastango
mis ir sutelkdami paskuti
nius centus lietuviai Švedi
joje leidžia laikraštėlį “Pra
giedruliai”. kuris atsiliepia 
visais jiems rupimais klau-, • . - • * j;,: sanu specialistai tun is sa-kad patyrusi tikrąją padėti specialybė* perskaityti sima^’ painformuoja apie 

galėčiau išaiškinti visas lie-’J®lietuvių gyvenimą visame 
tuvių tremtinių emigracijos ju jįtraukas jr’ santraukas 'pasaulyje ir apie Lietuvos 
iš Europos galimybes._jiems bylą. Taip pat
visiems pagal išgales pa- (jams «utauDomas laikas i ietuviai tremtiniai Švedi-
a^tT kokiem" tdaX‘X T« daly'k, reikėtų rekomem M>X leidžia žymųjį žurnalą 
fin,OtL k,° ie.mS_,t^^iduoti ir Amerikos universi-truksta, kokius trukumus jų 
blogose gyvenimo sąlygose 
butų galima pašalinti, kad 
jie galėtų išlaukti, iki aud
ra, išvijusi juos iš musų tė
vynės- praeis ir jie galės 
vėl be baimės grįžti į lais
vą ir nepriklausomą Lietu
vą.

tetams bei archyvams. Ir jie
svetimomis kalbomis, “Bal
tic Revue,” skirtą svetimie-

galėtų Europoje esančius siems. ir. tljrinti )uos 
intelektualus tremtinius pa- muoti_apie lietuvių ir Lietu- 

tikslamsnašiems
doti.

pa 
panau-

supranta.
Jau Atlanto vandenyne, 

laive teko susitikti su skan
dinavais. Iš pasikalbėjimų 
su jais. iš jų baiminimosi

—Gut ivnink. Maike!' —Na, jeigu jau nuėjom dėl dabartinės politinės 
Kur buvai šį rytą, kad aš taip toli, Maike. tai aš da konjunktūros, kurioj Skan-

Tenka pripažinti, kad 
panašiu darbu spėjo dau
giausia apsirūpinti intelek-

Suomiai lietuvių nelaime. ‘Ualal ‘“J™“ ir.es‘aL Trem:
ties Pėdžioje jie buvo ypač
sunkioje padėtyje, nes. ne
turėdami užjūriuose savo 
gausesnės išeivijos^ nieke
no nebuvo šelpiami. Todėl

vos didžiąsias skriaudas, ir 
kelti pasaulio opiniją tas 
skriaudas atitaisyti.

Muso intelektualai 
Stockholme.

Stockholme susirinkę visi 
Švedijoje esą musų intelek
tualai. Mačiau juos visus.

Nr. 37. Rugsėjo W d., 1947 m.

FARMER1AI SKRENDA EUROPON

Čia matosi Iovvos valstijos grupė farmerių. kurie šio
mis dienomis išskrido orlaiviu iš Nevv Yorko į Euro
pą. Jie nori savo akimis pamatyti sugriautą Europą 
iš patirti, kiek jai reikia pagalbos. Sugryžę atgal, jie 
duos savo pranešimą Amerikos farmeriams. Na, ar 
galėtų tokią ekskursiją padaryti Rusijos ūkininkai?

Prof. Lingis. “Baltic Re- į

vue’’ bendradarbis prašė L/” * ■ - ’
žurnalui straipsnių. Darbas Kas nuvertė, rusu canzma?

švedai juos pirmoje eilėje labai svarbus, bet stockhol- 
ir aprūpino. Gi lietuviai, miškiai intelektualai turi

maža atliekamo laiko jam An3 dien3 man i rankas vikų 7 d. lapkričio. 1917 m . 
vieni prirašyti, nes kasdie- papuolė “Plain Talk” žur- sukilimą, kuris sutrempė 
niniu fiziniu darbu turi už- ualas. kuriame radau Alek- demokratinį režimą, po aš- 
sidirbti sau duoną. Su dr.isandl'° Kerenskio trumpą tuonių mėnesių jo gyvavi- 
Gyliu, Ignu Šeinium, Vokie- rašinėlį apie nuvertimą ca- mo
taičiu pasitarėm. Rašvto- rizm° Rusijoje. Kerenskis Ta pasaka, kad komun ts- 
jas Ignas Šeinius vis tas dalyvavo revoliucijoje tai panaikino carizmą, yra 
pats. bet irgi neturi laiko ”’ buvo laikinos valdžios jų platinama tuo tikslu- kad 
savo gabiai plunksnai pa- “premieru.” Man patiko jo uždengus savo prasižengi- 
naudoti. Mačiau ir daugelį pasakojimas. tad. manau, mą, kuriuom jie užgniaužė 
kitų tautiečių, kurių pavar- kad bus įdomus ir kitiems Pirmą Rusijos Demokratiją, 
džių čia neminiu. Visi var- *‘Keleivio” skaitytojams. Ir šiandien komunistai vi- 
go ir nelaimių slegiami bet ^^a^ Ju žodžiai. sui bando pagiobti \aidžias
visi kupini gražiu vilčių sa- Laike mano nesenai lai- tokiais pat begėdiškais bu
vo tautai ir savo kraštui" Lytų paskaitų pakartotinai dais, dėdamiesi “demokra- 

Sutikau Stockholme jau-} t.ekdav.° susidurti su di- tijos saugotojais” ir organi-

anuomet gavę BALF-o pa-
barjeru, skinančiu Vakaru,/PV' ne8alėį Pjrmieji j tą 
ir Rvtų interesų sferas. ju-!darbi Pretenduotu O da
lau, kad skandinavai nejau-!bar? kada. toi J’“®')’“ 
čia saugumo ir susinipinę ruk.°'.. vls0£ v,etosj.mtelek- 
žiuri į iteitį. Laive vpač tualmeje sntyje uzuntos ir 
daug buvo suomių, kurie iš Letuviai intelektualai liko 
Amerikos per vandenyną ^.pasaipųn be intelektua- 

y skubėjo aplankyti Suomijo-, 10 dartK)-
Jaunimui mokslus eiti

negalėjau tavęs surasti? norėčiau paklausti, kaip tu dinavijos kraštai pasidarė,. 1, D. f ..
—Mokykloj buvau. rokuoji, ar bus Amerikos h™™ ddrianėi,, Vak am W negalėjo pirmieji į tą

-Ar tai tu ir vėl eini į vaina su Rusija, ar ne? 
skulę? ; —Gali būt, tėve.

—O kaipgi! Reikia eit. —Jeigu taip. tai ką tada
—Na. jeigu tu taip daug darys “Laisvės” ir “Vil- 

mokiniesi, tai aš paklausiu nies” pisoriai? Ar jie stos 
tavęs vieno daikto. už Ameriką, ar vėl važiuos

—Ko taip? į Vašinktoną špygas rodyt,
—Zakristijonas skaitė kaip jie rodė prezidentui je esančius savo gimines, i 

man iš gazietų. kad Stalinas Ruzveltui anais metais? j Jie skubėjo bijodami. kad| 
dabar pradėjo dalinti me-1 —O kaip tėvas apie tai i dabar yra paskutinė gali-; 
dalius visiems savo služel- manai? mybė tai padaryti, nes atei- studijuoja kelios dešimtys
ninkams. Taigi išvirozyk —Aš, vaike, rokuoju. kad;tis neaiški. Sužinoję, jog lietuvių. Dalis jų gauna sti-

nelengva.
Švedijos universitetuose

man, _ f j" v imies
kodėl “Laisvės” ir

JIS
jokių prezen- 

tų? Nejaugi jie jam služija 
už dyką?

—O ką tėvas žinai, kad 
iis nieko jiems neprisiun- 
čia? Gali būt. kad jie gau
na iš jo gana riebių senvi- 
čių.

—Aš mislinu, kad tu turi 
misteiką. vaike.

—Kodėl?
—Todėl, kad pagal za- 

konus. tai visų pirma turi 
gauti medalį, o tik paskui 
gausi senvičių. Aš atsimenu, 
kain būdavo caro vaiske. 
Galėdavai būt paprastas 
barabanščikas. ale jei tik 
gaudavai už krabrasti kokį 
nors ordiną, tai tuojaus ir 
pėde tau pakeldavo. O kas 
gaudavo daugiau medalių- 
tam da daugiau pridėdavo. 
Taigi aš rokuoju, kad ir 
Bimba negali gaut iš Mask
vos jokių senvičių. kol ne
turi nei vieno ordino. Jis 
mučijasi už dyką. Apie to
kius mes caro vaikse dai
nuodavom tokią dainuška: 
Ty narrasno, Vania, služis, 
T naprasno nogi bioš. 
Oficera ne doslužiš, 
Durakom domoj po’dioš.

—Jeigu šita dainušką. 
Maike, pritaikyt prie Bim-

nepnsiuncia
redaktoriams

.. . jy £
visi jie ners į surpaipę. J esu lietuvė, reiškė lietu- pendijas iš BALF-o ir turi

—zis nemanau, icvc. nau viams daug simpatijų 
jie turės progos kur nors 
“nerti.” Jeigu kiltų karas su 
Rusija, tai visi jos agentai

Kaip lietuviai pateko 
švedijon.

ir propagandininkai, vistiek'susjlika>

^«nnuinfo uoliai; nj kurig pasirengęs ŽUt-’02?31 
|\1S1 jie stengiasi kaip gali- hl]ti •. .H .saka

Lankydamosi Nvkopenge

kaip gi
ma greičiau savo studij; 
baigti ir atsistoti savom k 
jom. Kur kas sunkesnė pa-

as
o-

aziausia propagandine pa- zuoaami jėgas smūgiams 
.saka musų amžiuje; būtent, prieš laisvę, prisidengę “už 
kad vieni tiktai komunistai laisvę” vėliavomis. Po per-butinei kovai.. , . . . Kad vieni tiKtai Komunistai laisvę” vėliavomis. Ko per

Švedai tremtiniams yra pa- padarė galą caristiniam galės Leninas viešai prisi
lankąs, bet tremtiniai despotizmui Rusijoje. Ištik- pažino, kad jo obalsis “už

Iro gi jie nepadarė nieko pa- laisvę” buvo tiksliai apgal-
, BUMUAau visa eilė lietuviu Jom- nur 1438 sunK€sne pa-ar jie apmokami ar ne. bu- - - - g TA • * u dėtis tų studentų, kurie sti- nesijaučia saugus.

tų suvaryti į koncentracijos 194y , pendijų negauna ir turi sau .Švedų visuomenė tremti- našaus. Režimas, kurį bol--vota apgavystė,
stovyklas. . dienomK buvo atveže be- duon^ fiziniu darbu užsi- niams pabaltieciams, kurių še vi kai apgaule ir smurtu Negalima kaltinti

-Taip butu negerai. - . dabal. SvJiioi„ dirbti. Pailgų darbo — ~ ’
-------- -I-o----- - -------- 1 .....~ Rusijos

fz . . ... .veik visus dabar Švedijoje ?iro,u' ™ uarDO va_ • yra 1\lr? dau‘ sutrempė, jau nebuvo caro'žmonių už įpuolimą į bolše-
Maike. Kam tokius uz dyką jesančius lietuvius tremtinius [andų inkuose jie grie-gausia latvių ir estų yra valdžia, bet buvo grynai vikų sląstus. nes tuo laiku 
maitinti. \ erčiau susod ntiavQ mažais ž - laiveHais biasi mokslo ir, žinoma,. palanki. Jiems apgyvendin- nauja, demokratinė, taip i žmonės da nebuvo patyrę 
1 kiąur4sipą m paleist! ant. užminuota Baltijos iu- naikindami savo sveikatą U, aprūpinti baldais ir ki- vadinama Kerenskio vai- moderniškos totalitarinės 
manų. Tegul vėjas juos ne- Tio žengia ne taip sparčiai pir-taip sušelpti daug padėjo džia.li.aiiL*. icgUj vejas juua ne- y- n™ rengia ne iaip sparčiai pir- suscipu uaug paueju azia.
ša į Stalino rojų, jeigu A- J*esiančiu baisau bpt ir myn< nors vdlties baigti uni- Švedijos Raudonasis Kry-, Kovo 12 d. 1917 m., vie- 
merika jiems negera. |*atys nebegrj£į. kalbėda-1versitetus nenustoja. z?”*- Pats karalius dide- ną mėnesį prieš Jungtinių

Amenka. tėve, yra kul- mosi su jais gavau didelę 
tunnga šalis ir ji to neda-| moralinę paramą ir pajutau 
rys. Ji nedarė to nei su ja- naudą to didelio darbo- ku
ponais, nei su naciais karo rį Amerikos lietuviai atlie-
metu.

—Bet tai nerviškas. Mai
ke. Gazietos rašo/ kad In
dijoj žmonės pradėjo plau
tis. o arabai ketina piauti 
žydus, jeigu jie pradėtų te
nai važiuoti. Vadinasi, nė
ra ant svieto pakajaus. ir 
gana. Ajt tu gali man išvi- 
rozyt. kas tuos sumišimus 
kursto?

—Visa tai kursto gyveni
mas, tėve.

—Bet kai žmonės prade
da piautis. Maike. tai gyve
nimui būna kaput, ar ne?

—Taip, tėve. bet mes to

ka savo pavergtai tėvynei 
išlaisvinti ir jos išsklaidy
tiems po pasaulį broliams

Lietuviai tremtiniai Šve
dijoje neturi nė vienos savo 
mokyklos. Vaikai lanko 

; švediškąsias mokyklas- o 
lietuviškai skaityti ir rašyti 
pramoksta tik savo šeimo
se. Bet tėvai ir vyresnieji

p^gelbeti Lietuviai žvejai; nuo ryt0 į^j vakaro užimti 
nesiskundė nereiškė jokių į darbe, todėl vaikus mokyti 
dide ių reikalavimų, tik vie-iiaiko lieka visai maža. Vai
nas kitas nubraukė ašarą ir,|ęai. mokyklose besimoky- 
k*ause : I darni tik švediškai ir bend-

bos tai reikėtų dainuoti ši-?akel/i..neža'inl..
•. - —Kazin, Maike, ar tai

Ty naprasno. Bimba, služis. tik Frieš 3udn« die'

Komisarą ne doslužiš. | k ~Ta’p bu™ v,sada' U’e' 
Šunim šieno piaut poidoš. Į/ sudnos dienos da me- 

r kas nemate.

—Kada grįšime į kraštą? 
Lietuvių tremtinių Švedi

joje yra nedaug—apie 400. 
Jie gyvena susimetę į kelias 
didesnes kolonijas: Eks- 
koelstunoje. Orebru. Nvko- 
penge, Stockholme. Stock- 
holman yra susimetę musų 
intelektualai ir politinio 
gyvenimo likučiai.

raudami tik su švedų vai
kais, kartais pradeda pa
miršti lietuviškai. Tėvams į 
pagalbą turi ateiti lietuviš
kos organizacijos Vokietijo
je ir Amerikoje, pasiųsda
mos į Švediją lietuviškų 
vadovėliu, kad tėvai turėtu
iš ko vaikus mokyti, kad 
jaunimas nenutoltų nuo lie- 

Dirba visi, kas pajėgia. Į^uvybės.
Ir intektualai ir mažiau Reikėtų sustiprinti organi-

—Aš. tėve, rusiškai ne- Maike, aš eisiu pasi-j , j —j v* i v* , vielųmoku. todėl nežinau ką si- meIsti. ka(] neatsitikty ko- 
U daina reiškia. Galiu tik kia neIaim4.
tiek pasakyti, Stalinas ne-__________________________________________________________________________

gali savo tarnams Ameriko-’
je medalių dalinti, nes tada

išmokslinti lietuviai tremti
niai Švedijoje dirba papras
tus. fazinius darbus. Dirba, 
kam tik jėgos, sveikata ir 
amžius leidžia. Uždarbis 
kad ir nėra geras, tai bent 
pakenčiamas. Švedijoj jau
čiama darbo jėgos stoka ir 
todėl darbo gali susirasti

zaciniai informacinį darba.
Dar nuo Lietuvos nepri

klausomybės laikų Švedi
joje veikia Lietuvių Drau
gija. Anksčiau ji turėjo gry
nai savišalpos pobūdį; da- 

ibar jai tenka vadovauti te-

liam tremtinių skaičiui da- Valstijų įstojimą į Pirmąjį 
vė pagalbos,- aprengdamas Pasaulinį Karą. carizmas 
juos nuo galvos iki kojų, sugriuvo. Rusijos revoliuci- 
davė skrybėlių, apsiaustų- ja prasidėjo. Gimė vienati- 
kostiumų. baltinių, batų ir nis demokratinis režimas 
net kaklaraiščių. įmano tėvynės tragiškoje is-

Savo metu švedų visuo- .. ... ....
menėje didelį susijaudini-' Busiantieji komunistiniai 
mą sukėlė pabaltiečiu išda- vadal SUV18V nedalyvavo ta- 
vimas. Visuomet šalti ir ra- svarblame momente, 
mus švedai, kuriems įstatv- Įeik, .v,s’ ,Pe ~ Leninas- 
mas yra nepažeidžiamas Tro.ck,s’ Stal1”?8 ~ ^\en.° 
dalykas, šį kartą vistik taip svetur’ ar ikal!n b ar ls-tre' 
sujudo- kad protestas sekė m\me- Jį? sukilimas juos 
po protesto ir manifestacija net nustebino. Jie neturėjo 
po manifestacijos. Panašų ?'.llties ,r netikėjo, kad. suki- 
tremtinių išdavimo aktą limas ’^'ks U,p staigiai. 
Švedijos vyriausybei šian-iLeninas- rase - "av° , dVau* 
dien vargu pavyktų Pakar-;fa^ ^ad
toti. nes visuomenės šia ta n, • 1 • ? uties susi iau k 
kryptimi palenkti nebutu !' re'-ol.uc.jos Rusijoje. Tik 
galima. Tačiau musą žmo /,llom .vala,?d?m Pn« s.u' 
nės. daug SvedijojeUpergy- S
venę ir visko matę. girdėję į, reVoliuciiai M? dabar 
daug netesėtų pažadu ne- •- r? Liucijai, vie. dabar
beturi pasitikėjimo ateičiai. .1 1 « . Hal lstln!
Todėl kiekvienas susirupi-'™/?/03 Ialk/Ia'ppl ... .
nęs, kur galima butu iš šio □ Tikta, paskelbus laikinai 
krašto išemigruoti ‘ Temil ^emokratinei .vaidz.a, p.lie
tam kitame krašte ir neb,Ičtlnę,.arnneslt'l>D b<?!rev,ka, 

pradėjo rinktis Rusijos sos-

teknikos. Bet negalima do
vanoti milijonams darbinin
kų, ūkininkų ir inteligentu 
demokratiniuose vakaruose 
už pasidavimą bolševikų 
propagandai. Jiems mano 
tėvynės baisingos kančios 
turėtų būti rimtas įspėji
mas. P. M. K.

Nauja kėdė orlaivių 
lakūnams

Consolidated Vultee Air- 
eraft kompanijos inžinie
riai padarė naują ir labai 
parankią kėdę orlaivių la
kūnams. Ji padaiyla taip. 
kad paspaudus elektros 
mygtuką ji pakyla aukštyn 
arba nusileidžia žemyn. Y- 
pač ji naudinga nelaimės 
metu. l akūnui nėra reika
lo šokti pro langą ar duris, 
kada sugenda .jo lėktuvas. 
Lakūnas tik paspaudžia 
mygtuką ir tuoj išmetamas 
iš orlaivio.

Tos pačios kėdės pagalba 
lakūnas gali nusileist iš or
laivio žemėn, arba įsikelti 
orlaivin.

nykščių lietuvių tremtinių 
kultūriniam darbui, teikti 
informacijas ir juridinę pa
galbą. Visi Draugijos vai

NEPAPRASTA PROGA’’
visi matytų, kas jie per vie- POLICIJAI GALVOSŪKIS j kiekvienas. Bet pragyventi
ni. Jie turi čia veikti taip, --------- i iš savo darbo gali tik vien-
kad nebutų aišku, keno Davenport. Ia. — Vienas gungiai, mažesnės šeimos ir dybos nariai dirba, kad sau 
naudai jie veikia. biznierius čia norėjo greitai šeimos, kurioje yra keli d:r- ir savo šeimoms uždirbtų

—O kaip tu tokius vadi- parduoti automobilį, pasta- bartieji. Gausios šeimos su kasdieninės duonos kąsnį, 
ni. Maike? tė jį prie kelio ir uždėjo to- mažais vaikais išsiverčia Visuomenės ir kultūros dar-

—Paprastai tokie yra va- kį užrašą: “Nepaprasta pro- sunkiai. Ką jau bekalbėti bui belieka tik laisvo laiko 
dinami “penktąją kolona.” ga! Griebkit!” Vėliau jis apie daugiavaikes našles, trupiniai. Butų gera- kad jie 

—O kas yra penktako- kreipėsi į policija, kad su- apie senus žmones ir palie- ten Švedijoje turėtų vieną
jai9 ..... .................. —v.,.- -------xi:.„ t:----- r, ą r r,---------i_x------------------------.-„v..

tų geriau, bet kad tik butų L'‘"Kl,s ^nu5!J',s•!ws-|ir ’vfIsSbUdDarei^nuiDa’,
vų tmeje. Petrograde. Leninas,'1’ pareigūnų pa-

Zinovjevas ir kiti atvyko užį8ldaU? hara-kiri, nusižu- 
Ar galima jiems padėti? mėnesio po Romanovų nu-ldo' .t nėra žinoma, kad 
S^tOcRhoIniC a ______________ __ii______* MOVr iii Fzas’Šiic-*vertimo — pagarsėjusiame P°’s vienas JU imperatorius

---- --------- užplombuotame traukiny, 'Padaręs “hara-kiri.’
latuose. Kalbėjomės emi- kurį jiems pagamino vokie-. aiP bus su Hirohito? 
gracijos reikalais. Prašiau čių kaizeris.
konsulų jieškoti galimumų ’ ’ ’ ’ ~

lankiausi A- 
merikos ir Kanados konsu-

T , ,; r> •• -• ui- i Indianos valstija vra va-J kokią Rusija šie hoise- dinama “Crossroads of A- 
vikai suęnzn? Turime pa- „renka” — Amerikos kryž- 
ties Lenino liudvmą: Ru- J

žmonėms pagelbėti. Kon 
sulai padarė labai malonų,
įspūdį. Susidariau išvadą. |sija dabar yra laisviausia iš _____
kad jų nusiteikimas lietu-, visų kariaujančių šalių Eu- Prie mirusios Tautu Są-

---- ---------- ,------------------- ,------- - z------- nepriklausė tik Sau-
Jungtinės Vai-

jai? * rastų jo automobilį. Kažkas gelius. Jiems BALF-o pa- visai laksvą nuo kitų darbų Vlams tremtiniams yra pa- ropoję, kur nėra priespau- jungos neprik
—Tas pats. kas ir “penk- pasinaudojo io pasiulymu ir šalpa yra būtina ir jie ne- asmenį, kuris mokėtų sve- ^anLūs, ir yra noro padėti, i dos.” .Jis pareiškė tą viešai, di Arabija ir t

toji kolona.” jo automobilį pagriebė. turėtų jos nustoti. timas kalbas, galėtų infor- (Nukelta j 5 pusi.) j keliom dienom prieš bolše- stijos.
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Pusė vengrų sostinės gy- , Parlamento narys apie 
ventojų neteko balso. Sovietus.
“Daily Telegraph” ko- Anglų parlamento narys, | 

respondentas praneša iš Bu- darbietis R. Stokes, atsisakė' 
dapešto, kad vengrų komu- palaikyti bet kokius preky- 
nistai. sudarydami visuoti- binius santykius tarp Rusi
nu rinkimų sąrašus, atėmė jos ir Ransomes and Ra- 
balsavimo teisę daugiau pier bendrovės, kurioje jis 
kaip pusei Budapešto gy- yra direktoriumi. “Aš ne- 
ventojų. Priežastys dėl ku- priimsiu jokių užsakymų iš 
rių balsavimo teisė buvo Sov. S-gos” — pasakė jisai!
atimama esančios juokin-----“kol nebus suteikta laisvė
gos. Pav. restorano savinin- Baltijos valstybėms ir ne
kas negavo teisės balsuoti bus paleisti 17 milionų dau- 
dėlto, kad “kun. Balogh va- gelio tautybių žmonių be 
karieniaudavo jo restora- jokios priežasties laikomų 
ne’*; kitas asmuo dėl to. priverčiamo darbo stovyk- 
kad “šviesos jo bute degė lose. Argi turėtume pirkti iš 
iki vidurnakčio, kas esą Rusijos javus, kada žinome-
anti-demokratiška.” Ir t. t.

Atominės bangos giesmė.
Floridos vakariniame pa

kraštyje buvo išstatyti įspė 
laikytis

jog visi tie žmonės badauja. 
Net jei mes butume netoli 
bankroto, aš visvien taip 
pat pasielgčiau. Rusija ne
gaus iš manęs mašinų, jei ji

jimai laikytis kuo toliau (ir toliau tęs tai. ką ji dabar 
nuo vandens, kai į krantą į daro.” 
buvo išmesta milijonai žu-į 
vų. manomai užmuštų ato-* 
minio spinduliavimo. Medi 
cinos pagalba buvo skubiai

Sovietai mobilizuoja vo
kiečius darbams.

j Oficialus JAV. karinės 
suteikta žmonėms susirgti-! valdžios laikraštis Berlyne 
siems keistu odos išbėrimu.)paskelbė, kad sovietai jsa- 
Sveikatos departam e n t o kė sumobilizuoti dar 20,000 
pirmininkas pareiškė, kad vokiečių iš rusų okupuotos 
negyvos žuvys sukėlė tokį Vokietijos srities, darbams 
pavojų sveikatai, jog neži-Į uranijaus kasyklose- Sakso- 
noma kaip jį pašalinti.'nijoje.
Kreiptasi į Amerikos armi

KELEIVIS^-SO. BOSTON

VIENĄ SUNŲ IŠGELBĖJO

Afred Waidron iš Coral Gables, Fla-, išvažiavo jū
ron su dviem savo vaikais žuvauti. Jo laively įvyko 
sprogimas ir visi buvo aptaškyti degančiu gazolinu. 
Tėvas paėmė vieną vaiką po viena pažastim, kitą po 
kita. ir bandė išplaukti į krantą. Su vienu vaiku iš
plaukė ir jis čia matosi Miami ligoninėj; antras nu
skendo.

ją. laivyną ir pakraščių sar
gybą prašant pagalbos pa
šalinti mases dvokiančių 
žuvų.

Vieno mokslininko

KAS MUMS RAŠOMA

tuvėse. Jisai gyvena Reno kymu. Visiems aprūpinta PARSIDUODA trijų kambarių 
mieste ir yra žurnalizmo senatvė, o gydymas beveik namas su furničiur. Kaina yra 
mokytojas Nevados univer- veltui. Gydymasis geriau- $2.ooo. Prašau kreiptis šiuo ad- 
sitete. Keistutis susituokė šioje ligoninėje, turinčioje resu: (39)

su panele Maxina geriausią medicinos perso- Tony Kraujles 
U. S. Agrikultūros nalą, dienai kainuoja 60 P- O. Box 254, Wilkeson. Wash. 

raštinės vedėja Reno mies- centų. Švedai, dirbdami:
'te. jaunystėje ir subrendimo!

radau

I • • 1 • •i civiliai 
Boaze.

Sugrįžus
PARSIDUODA FARMA

didelę metuose, žino. kad senatvė-į Parsiduoda 100 akrų ūkis Michi-
krav» mano mylimo “Ke-'je gaus savo pensiją ir
leivio belaukiant perskai- visiškai aprūpinti, jeigu tik į šviesa, prie pat sodybos bėua upelis.• • * • _ • * 1 “1 • • * Coro onirlinlrA iv reori L* žili o i ♦ i lr trio.tyti. ir pranešimą kad mano išlaikys savo socialinį susi-
prenumer a t a pasibaigus. 
Taigi čia įdedu $5.00 čekį: 
$3.00 bus prenumeratai, o 
$2.00 “Keleivio” namo fon
dui.

Linkėdama “Keleiviui” 
geriausių pasekmių.

Su gilia pagarba.
Marcelė Janulienė,

Newark, N. J.

Pirmi Mano Pasima
tymai su Lietuviais 

Europoje.

tvarkymą. Išvykdama iš 
Švedijos galėiau tam kraš
tui tik vieną linkėti — ver
tinti, ką turi, mokėti sau
goti.

PAJIESKOJIMAl
Paieškomi Titusas, Juozas, Izido

rius ir Rozalija Gudaviėiai, kilę iš 
Šidagių kaimo, Skaudvilės valsčiaus. 
Jie yra labai senai atvykę Ameri
kon. Kas apie juos ar jų vaikus ži
no maloniai prašau atsiliepti šiuo 
adresu: Charles Prataps,

453 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Paieškau Raškausko Kastan- 
Įtino, kilusio iš Puodiškių kaimo, 
1 Žaliosios vai.. Vilkaviškio apsk. 
Maloniai prašau kreiptis šiuo 
antrašu: (38)

G. Ramonas
588 Orchard st.,

Warrior Run. Peelv. Pa.

Gera apylinkė ir geri keliai, tik vie- 
ylia nuo didelio štolo ir busų 

linijos. Parsiduoda dėl savininko se
natvės ir parsiduoda pigiai už
$4,500. Kas įdomaujatės atvažiuokit 
pamatyti, galite vadovautis šiuo nu
rodymu: 6 mylios į žiemius ir vieną 
mylią į rytus nuo Scottville, Mich. 
U. S. 31. Rašykite užklausimus šiuo 
adresu: C. Walukonis, (37)

Rt. 1, Free Soil, Mich.

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė.
ALIK ARMIN,

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

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA(Atkelta iš 4 pusi.)

Tremtiniai domisi musų pa
stangomis. •

Aplankiau visas didesnes 
lietuvių kolonijas Švedijo-’ 

ije. Kur tik atvykdavau. su-1
sirinkdavo visi, nes jiems
l„v.. Mnmn ičoirviti anip St*de (Elbei. Pulverweg O. P. Lith buvo jaornu įsgnsti apie uanian Cainf, ieško chicagoje gyve- 
Ameriką ir savo brolius nanėios giminaitės Jakštienės Mar-
amei ikieciu^ apie jų pa- nįy gali suteikti Br. Zemliauska<. 
stangas tremtiniams pagel- "3 East avė., West Haven. Conn. 
bėti ir kraštui vaduoti. Aiš-į____________
kinau, kaili mes Amerikos Janas Petrulis iš Vokietijos paieš

, ... -•_  - „1,,ko savo tetos Onos Petrulytės po vy-lietuviai jaučiame jų ski iau- ru steponkus. iš Jauniunų km.. Sū
dąs. Kai Švedijoje vvko bačiaus vai., Panevėžio aps. Maloniai

, . . , v prašau kreiptis šiuo antrašu: (391lietuvių ir kitų pabaltiečiu K A. J. safron

Antanas Leikus, gyv. Vokietijoje, 
Lit’

<3* t

Ha, matau milijonus besikankinan
čius Reuniatiškuose skausmuose, 
rankų ir -kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
šalčio ir nesmagumų varginami žmo
nės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų 
elementų ir brangių aliejų, iš skir
tingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skau
smus! Sena ir teisinga patarlė sa
ko: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl 

su Deksnio Galinga Mosčia.
rūšis nuo įvairių skirtingų lig,..

gumą Deksnio Galingos Mosties. 
Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16- 
oz. $5.00. (6-8

Reikalaukit tik

Newark. N. J.

Sovietų melas.
Laike Anglijos parlamen

to debatų dėl Sovietų už- .. ... „ .. . . . . x
draudimo išvažiuot j Angli- K"‘lko* ?v,,l?‘n,s I Lietavą. 
ją britą karią žmonoms.! Senoves Lletuva buvo dl'

rusams išdavimas. Chicago-j 255 r. M»in st., 
je buvo susirinkęs Ameri-

Gardner, Mass.
Matydama tas peštynes* 

Ekaterina Didžioji pasikal- SVEIKATA BRANGESNĖ
kos Lietuvių Kongresas.. VISKĄ,

ir austrų Lietuviai Švedijoje tada gy
veno tragiškas valandas;' Ligotam žmogui niekas ne- 

ibet nežiūrint mus skiriančio miela. Užtat turit rūpintis, 
ietuvos kunigaik- ko no rusais bei vokiečiais*vandenyno, tomis valando- kaip apsisaugoti nuo ligų. Ge- 

akt^-inisCLUsluocsn^ 'atėieš’h^kia?" irodo "'io^orietu ščiai kalbėJ° baltgudiškai ir ir Lietuva. Imis mes jautėme jiems da-'riausias vaistas yra M. J. švil-
vandenvno^ srovėm nefJ? i na reiškiniai kadJ iie atmetė neturėJ'° savo rašto- Valsty-; Nors po’»pitmojo pasauli-, romą skriaudą, lyg ji butų pas Miracle Ointment. Tai yra 
Meksiko^ įlanką 'Ln,%i;<4„ 'm™,bės dokumentai buvo rašo- nio karo Lenkija ir Lietuva mums patiems daroma. Ir penkių rūšių vaistai; kiekviena, tepk

nuo-
mone. šis reiškinys vra iš-ikurias jie vedė būdami Ru-1dele- bet al,v,sa J1 bav° “!’/ bet°1?u. vokiečių 
dava atominiu bo'mbį ban-'sijoje. parlamento narvs1 šventa lietuvių? Gal tk karaliais tr pasidalijo taip 
dymų Bikini saloje. To ban-į Mr. McGovem (socialistas) |Ee"kt? da!,s| buvo tlkrW sav«s Lenk,»: kartu pate 
dvmo metu sukeltas radio-1 pareiškė, kad šio pobūdžio Į1®. ?.e

'Lmtoiictn mnvaiL nuvin. bės dokumentai buvo rašo- nio karo Lenkija ir Lietuva mums patiems daroma. Ir 
ra^r na keitė ia i Ha^iJ žmo- mi Sudl* kalba. Vėliau Lie- atsistatė nepriklausomos, j lygiai skaudžiai tą skriaudą' 
AvzJtz, ,tuvon privažiavo Lenkijos bet dabar jas ir vėl užval- ; išgyvenome. Pasakojau aš, Jokie kiti vaistai negali lygin- 

nėra aptieko- 
tiesiog ligo-

niškesnę. yra grynas melas. I’'uvu" Pnv.afIav?. Lenk**. dabai-ir vėl užval-į išgyvenome. Pasakojau ......
To nuomone sovietai nad PonU. pasiglemze žemes, o, de maskoliai. Is kitąsyk di-,jiems apie emigracijos gali- tis su Sitais ir ,ių

Rusija pakartotinai pasi-'band“’ sa^> įbn|a i®Par<‘U°<l“
priešino prieš Airijos 'prie- mašina, yra pasiryš, prasi-.

De Valerą atakuoja 
: . Sovietus.

piicoinv pnc® ninjui pi.c- Iiieoino, yia paou vR roniežius nasio-av'i
mimą į J. T. Organizacija laužti per bet kokias sutar-; 0 ST h°P - jP- \
(UNO) Airijos preziden- tis ir sienas savo tikslui at-'muslJ Jo.?ad» 1 lenkes Jad- zultatas 
tas De Valera dėlto pareis- siekti. I'??0? SIJOn^' Ul L,etuvos
kė. kad “sovietų tvirtini- -------- |Va ai
mas. jog Airija rodė savo Sovietų protestai
simpatijas ašies valstybėms. Atėnai. — Diplomatiniai. -. - T - -- vio ' stabui gei
yra grynas melas. Jeigu Ru- sluogsmai mano, kad So-', J ’. , - , \ d jimu ir kaitų pridedu $3.00
sija. kuri užpuolė Suomiją, vietai atšauksią savo diplo-Į *e . e ‘į - * Maikio Tėvui ant batų. Te-
Lenkiją. Estiją. Latviją ir,matinę misiją nesenai įteik-su 1 arba kort p senig keliauja -

visą Lietuvą pavedė
Kat. Karčiauskas.

parodyti, kad jie savo ne
laimėje nėra vieni, kad už 

Amerikos 
lietuviai.

č- zi. ~ -re Jy stovime mes.: j lenkų ponams ir kunigams. Švęsdama^ savo ( -taji^,. v-so pasauiio ne
litiniai I’1' Pat.vs nuėjo jiems tar- £.ln!,tadie"b siunčiu *)e'e!' Patyriau iš Švedijoje esan- 

t Vio stabui «ei įausių linkę-! čil/lietuvių tremtinių. ko-
kias dideles viltis jie į mus

i mann dedžl’ kaiP tikisi’ j°£ me® 
‘ būdami laisvi ir gyvendami

liaudis buvo tiek S £±1S,laisvame demokratijos k,-a- nušutimo

mama.
Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir 

smegenų nesveikumo. Nr. 2 
nuo reumatiškų skausmų ir vi- 
vokių paviršutinių skausmų. 
Nuo muskulų ir sąnarių skaus
mų. Persišaldymo ir aštraus 
kosulio. Nr. 3 nuo visokių odos1 
ligų; nuo išbėrimų-rash; nuo 
vočių; nuo trukio; nuo žaizdų 
dėl susižeidimo. nudegimo ir

H. O. Bos 666,

Paragvajų Arbata

kaipo Tautų Sąjungos na- Protestas buvo įteiktas i buvo sKaitomas prascioKu 
rys, negali būti laikoma Sovietų atstovo Graikijos'd’s,ne^a^?, mokyklos 
tinkamu UNO nariu. Rusi-, užsienio reik. ministeriui
jos pasielgimas šiuo reikalu į

lankyti. Tiktai bajorų vai
kai galėjo mokintis, ir tai 
jezujitų mokyklose, kur bu
vo mokinama tik apie pek-

yra netinkamas savo jėgos Amerikoj armijos manevrai 
panaudojimas ir yra aišku. Į Washingtono žiniomis, . .
kad tokia organizacija, greitu laiku Amerikos armi- j U. velnius ir aniuolus. O 
kurioje toks pasielgimas yra'ja praves bandomuosius oro}kas norėjo įsigyti tikro
galimas, negali ilgai egzis-' puolimus prieš sniego pa- 
tuoti.’’ dengtą teritoriją. Tie ma

nevrai bus pravesti tikslu 
išbandyti naujų kariuome
nės reikmenų, pritaikintų 
žiemos karai, savybes.

Raud. Armija “stipresnė” 
už atominę bombą.

Maskvos radijo komenta
torius pareiškė, kad vyrau
ja bendra nuomonė, jog 
atominė bomba sulos tik 
nepaprastai ribotą ir ne 
sprendžiamą vaidmenį mo
deminiame kare. Jis užpuo
lė JAV “anti-sovietiškus” 
sluogsnius. kam šie mažina 
Sovietų rolę Japonijos nu
galėjime. “Kaip kas nors 
gali tvirtinti, kad dvi lioin- 
bos, numestos ant Japoni
jos- nulėmė karą T. Rytuo
se? Jei ne skubus ir galingi 
R. Armijos smūgiai Man- 
džurijoje. Amerikai tas ka
ras butų kainavęs daug 
daugiau gyvybių.” Tai Mas
kvos pasigiri mas.

Britų ir JAV prekyboj ju- 
t&rtij ju Jugoslavija.

Iš Belgrado pranešama, 
kad britų ir JAV Vokietijos 
sričių atstovai pasirašę il
gametę prekybos sutartį su

Egypto reikalavimai.
Egyptas pakartotinai pa

reikalavo iš J. T. Saugumo 
Tarybos įsakyti britams pa
sitraukti iš jų krašto. Egyp
to valdžia mano. kad “kol 
okupacija tebesitęs- visuoti
nė neapykanta negali būti 
numalšinta. Neramumai ne
gali būti išvengiami.” 

PAJIEŠKOMI ASMENYS

Urbonaitė Ona iš Kuršėnų m. 
Vaksmonaitė - Žeidikienė Berta iš 

Kauno ap.
Valaitis Adomas iš Veviržėnų. 
Valeiša Aleksandras, iš Vilniaus. 
Vaznelis iš Punsko, jryv. Brooklyn. 
Veichelis Andrius. (w>tlihas ir Ju

lius. gyv. New Yorke.
Velička Pranas iš Gineitų km. 
Vosylius Juozas iš Starkų km. 
Vvtortas Vladas iš Raseinių m. 
Zajankauskienė Marytė iš Alvito. 
Zigaras Jonas, Juozas ir Tamošius 

ir Pranė iš Kauno ap.
Žebrowsky Stasys iš Vilniaus.

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

Athlets Foot; nuo iš- V svar* už Ša
šaičio ir nuo daugy- Daugelio daktarų yra pasaky- 

s ligų. tik ne nuo j ta, kad Paragvajų Arbata > ra 
nuo niežėjimų, gera širdies taisytoja ir ener-

nuo Rash. Nr. 5
i c l. ma ir darbai tampa jiems nuo Pilės be operacijos.

j a avie us, vjenu įdomiausių ir svar-. Vartodami šitas mostis gau- 
—Įblausių objektų. Jei anks-Įnat greitą pagelbą. Jau sueina 

Vienas musų skaitytojas j čiau lietuviai Švedijoje bu-’septyni metai kaip šitos mostis 
vo susirūpinę daugiau šal- Xra užpatentuotos ir pardavi

nėjamos po visas šalis. Turiu 
padėkavonių. — tūkstančiai lai-

mokslo, tas turėjo važiuoti 
užsienin. Bet sugiyžus iš 
užsienio katalikiškoj Lietu
voj jau nebuvo tokiam vie
tos. Taip atsitiko ir su Ado
mu Mickevičium, kuris tu
rėjo bėgti Turkijon, nes 
kunigai įskundė jį valdžiai, 
kad tai “pavojingas” žmo
gus.

Dabar žodis apie šių die
nų Lietuvą. Po pirmojo pa
saulinio karo ji atgavo ne- 

1 priklausomybę ir norėjo pa
dalyti Vilnių savo sostine. Į 
Bet tai buvo sunkus darbas.: 
nes Vilniuje mažai kas te- Gerb Redaktoriau: 
mokėjo lietuviškai. Intel,-Į Pra;.au sjuntjnėti man 
gentua ir buržuazija kalbė-įoKeleivj- i>abai
jo Biba lenkiškai- arba ra- mėgStu rimtus jo straips- 
sisltai, ir saujale lietuvių nius ir visokįas žinias j§ vi- 
negalėjo jos nugalėti. Tiky-;so pasauiio. Na, 0 apie Mai- 
ba buvo taip pat didele kį ir jo Tėvą ui jau nėra 
kliūtis. Seniau, kuomet Lie- kas ir bePakyt_tai pasilsys 
tuvą valde Gediminas, dėl dienos rupesčių. įdedu 
tikybos skirtumų nereikė- 00 ir vėl Iauksj„ “Kelei-

iš Lawrence, Mass.. prisiun- _
tė gautą iš Vokietijos laiš- pos reikalais, tai dabar visi 
ką su prašvmu kad jis tą dirbdami ir sau duonos kąs- 
laišką nusiųstu Lietuvon j nį pelnydami, jie daugiau ^kų. Patartina visiems bandyti 
nurodytu adresu. Laiško au-! dėmesio pradeda kreipti į .Kaina už dvi uncijas $1.. tik 

1 politinę veiklą. • Nr. 2 nuo Pilės $2. Rašydami
Su Švedija atsisveikinus, ipažymėkit kurio numerio rei- 
Švedija patiko ir savo į kalaujat. Siunčiam ir C.O.D. 

gamta, ir savo žmonėmis, ir tiems kurie prisiunčia su orde- 
savo kultūra. Žmonės ten. riu 30 centų štampais. Adre- 
gerai ir švariai gyvena. Na- suokite: M. ŠVILPA, 
mų patogumai ir visi įren-' P- O. Box 73, Sta. A,

torius aiškina: Aš pats ne
galiu laiško Lietuvon siųsti, 
nes rasai suprastų- kad aš 
esu Vokietijoj ir galėtų ma
no tėvelius ir sesutes iš
tremti Sibiran, jeigu jie da 
neištremti. Jau treji metai 
kaip aš nieko nežinau apie 
savo namiškius Lietuvoje, o 
jie nežino apie mane.

Iš biško.

davo peštis. Bet kada baž
nyčia suskaldė žmones į 
Romos katalikus, į pravos- 

prasidėjo|

Skaitytojų Balsai

girnai daugely vietų pralen- Hartford. 6. Conn.
kia net Ameriką. Susižavė- Vietiniai ateikite: 944 Bruad 
jau socialiniu krašto sutvar- Street. Hartford. Conn.

vio”. Su pagarba.
Jonas Višniauskas.1

Chicago, III.'lavus ir kitokius,
žemaitaitis Jonas ir žmona iš Sa- neapykanta ir dėl tikybinių Gerb. 

gametę pieKyoos sutaiti su Žilinskaite išvykusi iš Screpiniškių skirtumų. Prasidėjo savy- cija!
Jugoslavija. Taip pat pa- . .... . . tarpės peštynės. Tas pats Buvome išvykę porai mė-
reiškiama, kad jugoslavai Anuną''r?yvAchicw)jc. " r° ’ buvo ir Lenkijoj, kuri buvo nėšių pasivažinėti Califor-

“KeL” Administra-

Kalendorius 1948 Metams
“Keleivis” jau ruošia spaudai didelį Kalendorių 

1948 metams. Kalendoriuje bus daug straipsnių, 
naudingų patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir 
visokių pasiskaitymų. Kalendorius turės 100 pusla
pių rašto.

kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus galima 
prisiųsti kartu su prenumerata ar atskirai. Siunčiant 
pinigus kartu su prenumerata reikia pažymėti, kad 
užsisakote kalendorių, nes kitaip visi pinigai bus pa
skaityti už prenumeratą.

Kalendorius bus pasiųstas visiems užsisakiusiems, 
kaip tik jis išeis. Dabar jau laikas užsisakyti kalen
dorių, kad jį gautumėt dar prieš naujus metus. Už
sakymus prašome'siųsti

it ffKeleivis
636 E. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

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, bet 
atgaivinas išsekusias jėgas tų, 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

NUO UŽSISENĖJUS1Ų. ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT. 
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ.

| negali ramiai sėdėti ir naktimis 
| miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz

dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaodėjimą senu. 
atvirų ir skaudžią žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų jrydnmo, 
ypatybės palenjrvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai minuoti nak
tį. Vartokite jas taipui nuo skaudžių 
nudeuimų. Jos taipgi pasalina nie
žėjimą liuos vadinamos PSORIASIS. 
Taipui pašalina perštėjimą liuos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros uy- 
duolės nuo visų išvirši
nių odos liuų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pauelbą nuo nu- 
varuusių. perštąmų ir 
niežiančių kojų. I,euulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order i 

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

CICERO 5«. ILL.
Arba atvykite i vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th SU Ciceru 50, UL

norj pirktis 
$100,000,000.

mašinų uz Gonsnlate General of Lithuania
41 West 82nd Street.
New York 24, N. Y.

susijungus su Lietuva po 
viena popiežiaus vėliava.

nijos pajūriais ir dalyvauti 
musų sunaus Keistučio ves-
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Keista Kritika’
“Keleivio” 33-čiame nu

mery tilpo tūlos “Moteries” 
rašinys, kuriuo ji kabinėja
si prie šio skyriaus bendra
darbės Kapsės straipsnio 
“Bukime Originalios,” til- 
pusio šitoje vietoje kiek 
anksčiau. Ta neva “kriti
ka’’ yra keista tuo. kad jos 
autorei ar autoriui labai 
rūpėjo paslėpti savo asme
nį. Ji buvo priduota ne man. 
šio skyriaus vedėjai, bet 
draugui Januškiui. Kai aš 
paklausiau, kas tą “kritiką” 
parašė, drg. Januškis atsa
kė, kad jam esą Įsakyta 
“niekam, o niekam to nesa
kyti.”

Redakcija visados turi 
savo bendradarbių vardus 
ir pavardes žinoti; nors po 
savo raštais jie ir slapyvar
džiais pasirašo, bet redak
cijai reikia žinoti, kas juos 
rašo, su kuo ji turi reikalą. 
Kas tikros savo pavardės ir 
adreso nepaduoda, tokio 
raštai eina tiesiai i gurbą. 
Todėl ir šitos “Moteries” 
parašyta “kritika” Motera 
Skyriuje netilpo. Ji tilpo 
vėliau, kitoje “Keleivio” 
vietoje, už kurią aš neatsa
kau.

Kam tas toks naivus slap
tingumas? Kritikuoti gali
ma viską, jei tik kritika yra 
sveika ir rimta.

Apie moterų pasipuošimą 
gali but šimtai skirtingų 
nuomonių, ir joms visoms 
yra vietos Moterų Skyriuje, 
jei tik kritikoj kalbama 
apie tai, kas buvo rašyta. 
Bet “Moteris” savo kritikoj 
pati nežino ką “kritikuoja.” 
Ji visai neparodo, jog Kap
se klydo sakydama, kad 
nereikia kitų moterų pa
mėgdžioti, bet geriau sulyg 
savo skonio sau tinkamą 
suknelę bei skrybėlaitę pa
sirinkti. “Moteries” kritika 
yra tiktai pilna pagiežos 
žymesnėm moterim. Ji atra
do, kad jos ir nedarbinin- 
kės. todėl už pinigą gali ir 
plaukų ir aprėdalų fasonus 
pirkti. Esą joms nereikia 
dirbti, tai jos gali mandriau 
ir plaukus susitaisyti, bet 
darbininkė taip negali, nes 
jai dirbant visas fasonas 
pavirstų Į negražų jukini.

Tai yra tikras nonsensas! 
Lietuvės yra visos darbinin
kės. Žymesnės veikėjos daž
nai daugiau ir sunkiau dir

ba. negu paprastos darbi
ninkės. Antra, daugiau yra 
žymių moterų iš darbinin
kių klasės, negu iš dyka
duonių. Bet Kapse savo 
straipsny neskyrė moterų i 

•klases. Ji rašė bendrai apie 
! moterų originalumą. Tik 
vienoj vietoj, kaip pavyzdį, 
ji paminėjo, kad jai žinoma 
moteris vis pamėgdžioja in
teligentes ir kitas žymesnes 
moteris. Ji visam savo 
straipsny nėra nei užsimi
nus, kad žymios moterys tu
ri geresni skoni ir yra ori- 
ginališkesnės. Ji tiktai pa
sakė, kad skoningai ir ori
ginaliai pasipuošusi mote
ris, nors jos veidas ir nebū
tų gražus, patraukia visų 
aki i save. Bet pamėgdžio
dama kitą. kad ir žymesnę 
moterį, ji gali atrodyti juo
kingai, nes viena skrybėlai
tė ar šlėbė dar nepadaro vi
sos aprangos. Yra ir inteli
genčių ir kitų žymių mote
rų, kurių skonis yra pras
tas. Taigi jas imituojant ir
gi negali atrodyti gerai. Pa
prasta moteris, kuri turi ge
rą skonį, kartais daug “šau
niau” atrodo.

Kaip kur ta “Moteris” ir 
pati save sukerta. Pavyz
džiui: “Gal musų žymesnės 
moterys turi daug origina
liškumo, to negalėčiau sprę
sti, nes nėra tekę patirti į 
kokius grožio salionus jos 

' eina savo originališkumo 
Į nusipirkti”, rašo ji. Bet to- 
Jiau ji tvirtina, kad už pini
gą negalima nei skonio nei 
originalumo nusipirkti. La

ime ji labai klysta. Reikia 
Įtik nueiti į kurią pirmaeilę 
krautuvę ir pasakyti, kad 
nepaisai kiek kainuos, bet 
nori atrodyti labai skonin
gai ir originaliai apsirengu- 

Isi, tai pamatysi, kokie ste- 
jbuklai už pinigą gali įvyk- 
iti! Jaunystė yra vienintelis 
daiktas, kurio už pinigą ne
galima nusipirkti.

“Moteris” baigia taip: 
“Skirtumas tarp skoningu
mo ir originališkumo yra 
tas. kad originale leidė 
apsirengia ne taip, kaip ki
tos, o moteris su skoniu ap
sirengs gal ir tos pačios 
mados drabužiu, bet apsi- 

į rengs gražiai, patraukian
čiai.” Turbut šita kritikė 
Kapsės straipsnį skaitė at
bulai, jei nepastebėjo, kad

jame kaip tik ir yra pasa
kyta. jog skoningai ir ori
ginaliai apsirengusi mote
ris geriausia atrodo. Pagal 
tą “Moterį’’ su pypke, tai 
skonį su originališkumu ne
galima suderinti.

Aš patarčiau tai “Mote
riai” (?) užsiimti kuo nau
dingesnių, o ne jieškoti 
priekabių prie Moterų Sky
riaus bendradarbių. Jos pa
čios moka savo reikalus ap
tarti.

Michelsonienė.

LABAI PATINKA MOTE
RŲ SKYRIUS.

Sena “Keleivio” ir jo Mo
terų Skyriaus skaitytoja, 
draugė Marcelė Remeškevi- 
čienė iš Steubenville. Ohio 
prisiuntė sekantį laišką:

Gerbiama “Kel.” Admi
nistracija :

Mano prenumerata jau 
nasibaigė su 32 numeriu. 
Nelaukdama pakvietimo, aš 
skubiai siunčiu "money or
derį” $5.00 sumoje. Iš jų 
skiriu Maikio Tėvui tris do
lerius ant čebatų- nes žinau 
kad senis be jų negali apsi
eiti. Na. o likusius $2.00 
skiriu Mrs. Margaret E. 
Michelsonienei už jos labai 
gražų Moterų Skyriaus ve
dimą. Tai pagirtinas dar
bas. Man yra* malonu skai
tyti tokius prakilnius suma
nymus. Kai balandžio 30 d., 
1947, buvo 10 metų Mote
rų Skyriaus sukaktis, aš tą 
18-tą numerį su gražiais 
paveikslais pasidėjau ir lai
kau ant atminties. Aš daž
nai pažiūriu ir mokinuosi. 
kad ateity ir aš galėčiau 
parašyti ” tokius gražius 
straipsnelius

NEI VIENA JŲ NELAIMĖJO

Čia matom ke’.urias Naujosios Anglijos blondes gra
žuoles, kurios kandidatavo į “Miss America” Atlan
tic Cityje. Bet nei viena ju nelaimėjo. Į “Miss Ame- 
rieos’’ sostą buvo išrinkta juodaplaukė iš pietinių 
valstijų. Ji gavo $5,000 kolegijos mokslui.

'Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE i MONOLOGAI IR , <
SOVIETŲ Rl'SUĄ j DEKLAMACIJOS

Arba komunistų diktatūra faktų . Šioje knygoje telpa daugy^ nau 
'šviesoje- Viri nori žinoti apie Rusi- JU. labai gražių ir juokingų monolo- 
ją. Visiems kyla klausimas kodėl Į J.r. d.eM‘a*nac,JQL„Y^Į??:-^^: 
Rvsija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisu 
is kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra de.nokiatija. kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 

1 apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti ? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.
DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

darbininkiškos revoliucionieriškoą, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ........... 25c

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

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

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bu- 

' ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta ? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Deiko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly- sandi.o „ Labai p iR- jr n _ 
kų ? Kodėl jam reikia riebalų? Si- ____ ;_____ _____ ________

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek-
i * - rv—. - • •- ■ kiai scenoj perstatomas veikalas. Ištuos klausimus supras, tikta. .s s»os viso reikaiJau*jarnos 28 ypatos. 25c 
knygutes. Paraše Dr. G-mus. Jos, J
kaina tik ..................................... 15c AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS?
Parašė kun. M. Valadka. Knyga 

drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
__ _ _ bažnyčios autoritetą ir faktais pa-

KURGI VISA TAI NYKSTA? i rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie- 
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos! tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 

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

EILĖS IR STRAIPSNIAI
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 

f perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
_ j ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų

kelia klausimą, kas turėtu N^v»I«xvki>-. V,; l®oterys, dukterys ir mylimosios ne-
vnldvti n-acouli tnmai P'CVa,8yklte N-pIautų Vai-| papultų ( tokią kunigų globą. Para-

JEIGU MOTERYS PA
SAULI VALDYTŲ.

Rugpiučio 27 “Keleivio” 
laidoj gerb. Ona Kubilius

valdyti pasaulį — vyrai ar 
moterys?

Aš nieko

žiūrėti namus, gaminti val
gyt ir auginti vaikus.

M. Pauplys.
Hudson. Mass.

šių ir Daržovių. šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina .......................................... 25c

Kas metai šiuom laiku MATERIALISTIŠKAS 
tenka skaityti laikraščiuo- ISTORIJOS SUPRATIMAS 
Se, kaip vienur ar kitur kas ■ gį knygelė aiškina proletariato fi-
nors užsinuodiio valgvda- ^sofijos mokslą, jei nori žinoti, kas 

, J gimdo pasaulyje įvairiausius nuorimas neplautus vaisius ar' kius, tai perskaityk šitą knygelę, 
daržoves. Dažniausia užsraKalba laba? ’en^v.a- Knyga p™*“-... . jantiems darbininkams neapkamuo-
nuodlja , vaikai, kurie nu- jama. Kaina ............................. 25c
skynę bet ką tuoj deda bur- • Skaitymas. Kaina ..................... 25c
non ir valgo. Taip pereita « vi??i atmeta. Mokslas, mano, kad i °. ts a žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Irj Savaitę. vienam Bostono Ši knyga parodo, kodėl taip mano- 

I Paklausit gal- kodėl aš'priemiesty, 3 vaikučiai įsi- ma- k*6** >domus ir pamokinantis 
taip manau? ;gavo į kaimyno daržą ir ŽEMAITĖS RASTAI

Aš tain smrpnilžiii iš tn. i prisiskynę tomeičiu prival- Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-
-------- - —o— —.— v. Miaukti „j.. ~ ~ - tt ? • . * * • , na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar

Remeškevičienei už tokius 'kiek man teko patirti mote-'£_e JŲ- Ketūnų metų mergai- žinote, kad ji buvo paprasta _ kai- 
malonius komplimentus ų- rų sumanymą. ‘ Karo metu. t? pačią dieną mirė, o ki- ^?ve™°^e ™SginTvXJXU’ 
už dovaną. Smagu kad ma- kai darbų buvo daug, o u. nu sunkiai serga ir neŽl- tūkstančiai ir milionai kitų moterų, 
no pastangas taip gražiai i- darbininkų stigo, tai musų|nia ąr pasveiks. Jie užsi- tST gVvenS;
vertinat. ' dirbtuvėj atsirado pusė mo-l11130.^^0 bordo skiediniu, kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet

Draugė sakote- mėginat terU- J08 dirbo lengvesnius ^,uv? O8 ^O- rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos

neturiu prieš 
moteris, bet man atrodo, 
kad jeigu jos butų valdžiu
sios pasaulį nuo pat jo pra
džios, tai šiandien žmonės 

o.- .. . ..ne tiktai neskraidytų pa
siunčiu geriausių linkėji- dangėmis ir nevažinėtų pa- 

mų Keleivio Administra- šėlusiu greitumu automobi- 
clJai ir Moterų Skyriaus,liais, bet nemokėtų nei na- 
vedejai. Su pagarba, imu pasistatyt.

Marcele Remeškevičiene.

Nuo Moterų Skyriaus Red.:
iirHinorui------ vii au^ri

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

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

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

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

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. laibai įdomi knyga.
Kaina................................................. 25c
iznrkirr vr-rivu:

Į DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 

negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas.......... 20c

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

pasimokinti kad ir pati ga-’darbus, o vyrai atlikdavo 
lėtumet šį-tą parašyti. Pra- pačius sunkiausius. Taip 
šau. Mokytis visados gali- huvo Per pusketvirtų metų. 
ma ir reikia, bet aš esu tik
ra, kad draugė Remeškevi- ?os prisižiūrėti, kaip mote- 

•čienė jau ir dabar galėtų 'rys dirba. Jos išmoksta dar- 
šį-tą parašyti i Motera Skv-^3 greičiau negu vyrai; kur—'t:i.___-• i - ___ : :__ o__ o lsrių. Tik pamėginkite. Jūsų 
raštas yra lengvai skaito
mas ir aiškus. Mokate nuo-

• . • t 1 • . * * rviLi iivĮ/ao tt.ot.jv, ii JUvb t .. a -i .. .

meites kad apsaugojus jas aprašė. Žemąitė yra daug raštų pa- Pnt,?,kyt» ..Amerikos lietuviams 
mm a mum " rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- kas iš lietuviško jaunimo nori

_T. . "... . , „ Ieivis” parduoda jos raštus parašyVisi vaisiai ' ............................ - - -

ŽYDŲ RIAUŠININKAI LAIVE

tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji-

_______ ____  aprašo, gra- Tn^- gramatika yra tinkama vi-
laistomi gana StlD- žiai pajuokia^ir gražiai pagiria mu- k.a<; ,?efa’ kai

li- novniinrroic mm S(J gyvenimo būdą ir musų papro- bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
11 pavojinga.S nuo- č,-us Knygoje yra paveikslas su gar-
kad sunaikinus viso- sios rašytojos parašu, taipgi paveik-

kiu« kenkėill« tndpl (rami sla* va,^S PrieKįaudų, kurias Įe- K1U._ ncilbcJUS. toaei gami- malte prižiūrėjo. Vra taipgi paveiks- 
nant daržoves ar vaisius KUR MUSŲ BOČIAI 
valgymui, visuomet reikia

11' darŽOVėS tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
karo. Tuo-Taigi aš turėjau gana pro-i Amerikoje būna po keliatą se raštuose ji gražiai i

_ _ - . . • •___ —s.* 1__ • _______x loicf’dTm rrOYlO visai riša itin V i n ir orrsavisai

vyrai ima 2 ar 3 savaitės iš 
mokti, (moterys išmokdavo 
per dvi-trfe diehas. fBel k&ip

sakiai reikšti savo mintį J08 Hšmoksta-, > tai taip • ir
laiške, tai mokėsite ir kito
kiame rašinėly. Lauksiu.

Michelsonienė.

TREMTINIO DAINA.

Skelk kibirkštis, vyti. 
Nešk link namų!
Gana jau rymoti 
Tarp sutemų.

Oi, svetimo krašto 
Oras sunkus:
Taip jaučia jo naštą 
Laisvės žmogus.

Be savo kalnelių 
Ir lygumų
Mums širdį taip gelia 
Ir taip sunku.

Nė šalys gražiausios 
Nesuvilios,
Kas tėviškei jaučia 
Meilės gilios.

Skelk kibirkštis, vyti 
Nešk link namų!
Gana jau rymoti 
Tarp sutemų!

A. Tyruolis.

Čia parodytas anglų garlaivis su žydais riaušininkais, 
kurie norėjo nelegaliai įsigauti Palestinon, bet buvo 
suimti ir sugrąžinti Vokietijon. Iškeliant juos iš lai
vo Hamburge reikėjo šaukti kariuomenę, kuri turėjo 
kiekvieną žydą nešte išnešti iš laivo. Jie rėkė, spar
dėsi, draskė kareivių uniformas. Tėvynės netekusių 
žmonių šiandien yra šimtai tūkstančiu, bet jokios 
tautybės žmonės nekelia tokių riaušių, kaip zyaai. namuose elektrą.

kartų
riais
dais.

gerai nuplauti.

Kaina tik .................................. $1 ..00

ANGLISKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti. Kaip tas
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Eurooo- 
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

KALENDORIUS 1948 M.
Jau galima nžsisakyt 1948 m. “Ke

leivio“ kalendorių. Tai 96 puslapių 
knyga. Kaina ............................. 50c.dirba. Daugiau neprasilavi 

na ir nieko nauja nuo savęs 
neprideda, neišgalvoja. O 
vyras, padirbęs nekurį lai
ką, žiūrėk, jau šį-bei-tą pa
gerina, kas nereikalinga jis
pasalina, o kas reikalinga— Jungtinėse Valstijose vra federalinės valdžios įstai- 
prideda. Man da netekoĮ8i,200 autobusų, kurie kas- gose dabartiniu laiku dirba 
girdėti, kad moteris butų dien nuveža ir parveža mo- apie 500-000 moterų. Kiek- 
išradėja. _ kyklų vaikus. vienam šimtui tarnautojų ir

Tiesa, šiandien moterys j --------- valdininkų išpuola 24 m O* LYTIŠKOS LIGOS
jau ne tokios, kaip buvo į Jeigu paklodės pradeda terys. ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė
100 metų atgal, šiandien apie vidurį nusidevėt, per- Karo metu valdžios įstai- peržiuiS
jos vaikštinėja gatvėmis kirpkit jas pusiau ir galus gese dirbo 1,106,100 mo-

TRUPINIAI
Amerikos gyventojai per 500-000 MOTERŲ DIRBA 

metus išleidžia §4,600-000 VALDŽIOJE.
daktarams ir vaistams. ---------

Washingtono žiniomis,

kelines užsimovusios ir ci- 
garetus rukydamos; o vasa
rą. kai būna šilta, tai nusi
ima ir kelines ir bliuzę, o 
užsideda tik trumputes keli- 
naites, eina beveik nuogos. 
Ant to, tai joms prašmat
numo nestinga. Bet prie 
mechanikos jos netinka, ir 
todėl aš sakau, kad jeigu 
jos butų pasaulį iki šiol val
džiusios, tai mes neturėtu
me nei orlaivių, nei auto
mobilių, nei kitokių dalykų.

Yra ir labai mokytų mo
terų. Yra daktarių, advoka
čių. rašytojų ir biznio vedė-į 
jų, bet kad jos ką nors nau- 

Ar žinot, kiek pernai A- ją išgalvotų, sukurtų ko pa- 
merikos moterys išleido vi- šauly da nebuvo mačiusios, 
šokiems rankų kremams ir'aš nesu girdėjęs, 
nagų dažams? Nei mažiau, Taigi aš esu tokios nuo-i 
nei daugiau, kaip $21.500,- monės. kad moterys pašau-į 
000! | liui valdyti netinka. Tegul

---------- ’jos pasilieka tose vietose,
Daugiau kaip 3.000,000 kurios geriausia jų pri^im- 

farmų Amerikoje turi savo čiai tinka ir kur jos gali but

susiukit vidurin. teru.

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.” 
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

naudingiausios — tai pri-

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
636 E. Broadway, So. Boston 27, Man.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
I^bai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardn- 

' nas. Kaina .................................. 10c

.ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti tą knygutę. Kaina 10c

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1į 

Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

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

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina .............. 25c
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro- 
las žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina .................................. 5Oc
“Keleivis,” 636 Broadway, 

So. Boston 27, Man.

i
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Girios Plėšikas
Buvo_ vidurvasario naktis, laiku, pasidariau gana taik- gyvuliukas, lyg katinas... tik 

o karštos dienos gamta at- lūs šaulys. Naktį man tek- atrodo didesnis už MereekĮ.

damas persitikrinti... ir tik
rai. lyg kiaulės šeriai. Pašo
kau lyg Įdurtas. Pasižiūriu 
po suolu — stovi sau toks

urutu >iuui iu iitiMis. laiKU nasinanan mina tmik-1 ” ’ ’ ’ J*

Po _ _ _______  ~_________ ____________
vėso. Žolės ir javai sodriai davo panaktinio pareigas Kad ir mėnesienoje, bet 
gėrė gaivinančią rasą, kuri eiti ir arklius kartu prižiu- medžio šešėliuose gerai ' 
visus žolynus lyg sidabriniu rėti. Arklius rišdavau netoli
tinklu dengė. Mėnulis ap- namų, dobilienoje. O pats 
švietė visą gamtą. Kur tai sodą, namus ir netoli esan- 
toli skardžiai sužvengė ark- tį miškelį apeidavau. Prie 
lys ir jo garsas nuaidėjo namų vieną šunį pririštą 
per laukus ir klonis. Ir vėl laikydavau, kad nenubėgtų 
tyla užviešpatavo. Gamta, ir reikalui esant ženklą 
gyviai ir žmonės ilsėjosi. ■ duotų, o kitas arba su mani- 
Tačiau ar visi? Neramus mi eidavo, arba dažniausiai 
buvo laikai. Mūšiai prie pririštajam draugystę pa- 
Dubysos nuslinko ir paliko laikydavo.
tik žmonių atmintyje. Bet:
karas išaugino naujas ne-'.A31 * S™** "akt<

g H va^vo 0^e„7e ,PDSa! Pavojinga, rodytis Gal but
ba,Pdid^ amalas nuslin- ^K^edši  ̂
ko, paskui save palikda- Jėti t , - .

mas žandarus. Šie užkrovė t- A t +* ausy t s.žmonėms ir rinko duokles/Iada; l#VęS n-emato’. ° tu 
bet visur apeiti negalėjo. O ™at3‘- .Y1?"* •sun! P.ne n,a‘ 
žmonės vieni kitus rėmė. 0 M .Pr,e arklnJ Pa
gelbėjo. Gelbėtis reikėjo ne & Pade au Jam, m‘h.n?’
vie,. nuo žandaru. Atsirado kad Patf. aL<lse
_ixxn._ž rp„: ...-.JI i dau po didele obenmi su

48 Milionai Kareiviu
KELEIVIS, SO. BOSTON

INKASAVO SAVO BONĄ

Čia matosi vienas karo veteranų, inkasavęs (iškeši- 
nęs» savo boną. Jis gavo pilną saują pinigų. Nuo 
Labor Day visi karo veteranai, kurie už neišnaudotą 
atostogų laiką yra gavę karo bonų, gali tokius bo
nus inkasuoti ir gauti atlyginimą grynais pinigais.

Naujoji Zelandija. Olandi
ja ir Indija kartu turėjo 
milioną kareivių, bus 21 mi- 
lionas vyrų. Tuo budu vi
suose Europos ir Azijos 
frontuose karo pareigoms 
buvo sumobilizuota 48 mi
lionai vyrų!

Tai bus daugiau žmonių, 
negu turi visa Anglija.

Tie milionai vyrų buvo 
paimti iš fabrikų ir nuo že
mės ūkio. Kas nors turėjo 
dirbti, kad juos užlaikyti. 
O jie vedė tiktai ardymo- 
naikinimo darbą. Išleista bi
donus dolerių, kad tie ka
reiviai galėtų daugiau gery
bių sunaikinti. Apskaičiuo

Karo departamentas yra 
apskaičiavęs, kad pereitame 
pasaulio kare tik Europa 
turėjo 27 milionus apgink
luotų ir išlavintų vyrų.

Ginkluotų pajėgų skaičiu
mi Europoj pirmą vietą už
ėmė Rusija: antroj vietoj 
buvo Vokietija, o trečioj— 
Jungtinės Valstijos.

Alijantų pusėje karo pa
jėgos dalinosi sekamai: Ru
sija 10,000.000 -kareivių. 
Jungtinėse Valstijos 4,000,- 
000; Anglija 1,000,000, 
Francuzija 600,000 regulia- 
rės kariuomenės ir 500,000 
partizanu. Viso kartu 16,- 
100,000. ‘

Į-
žiurėti negali. Ir taip jis žiu
ri man į akis, ir jo akys ži
ba kaip katino. Taip ir žiū
rime vienas į kitą. Jis pasi
judino, išlėto išėjo iš pą- 
suolio ir takeliu ėmė keliau
ti tolyn nuo manęs. Aš su
trypiau kojomis. Jis ir su-l 
stojo, išlėto apsisuko ir vėl 
man į akis žiuri. Pritūpė, 
lyg šokti ant manęs pasiren
gęs. Tyliai vienas į kitą 
žiūrėjom. Paskui jis apsisu
ko ir vėl ėmė keliauti.

Tai durnas reikalas pa
galvojau. Kad tvosiu su 
lazda! O geležinę lazdą tu
rėjau. Ginklo vartoti man j 
net galvon neatėjo į tokį 
nedidelį sutvėrimą. Taigi 
užsimojau lazda... Gyvuliu
kas sustojo ir vėl tiesiog 
man į akis žiuri. Man lyg 
kas ranką butų sulaikęs... 

raJ Negaliu lazdos paleisti. Ne
galiu aš jam užtvoti. Tarsi 
jo akys mane apkerėtų, už- 
magnetizuotų... Pažiūrėjęs į 
mane, jis ir vėl apsisuko 
keliauti. Jau jam esant prie 
krūmų aš ir vėl susigrie
biau, kad reikėjo man jam 
užtvoti, arba pasigavus pa
sižiūrėti, kas gi jis yra? Tai
gi tekinas jį pasivijau prie 
krūmų... O jis nebėga, su-

plėšikai. Tai viena, tai kitą
apiplėš kha t'l lakino miai 830 sėdžiu' k1™' 
įtardami turint paslėptų pG k;id-3u'aJ‘
nieu ir net aukso sidabro kiau Pleslk^- Ne> Jie Passis iŠ™ -

rasti
^atiemTSėjo’ginT
muose vyrai iš eilės po du * k jpanaktiniais vaikščiodavo, ą galima bUS- ®U;
kad nebūti užkhintais iš r p ke^L kaimų panaktiniai — .-j-“. 77
t^riu O denk eSse tai pa?alb* greitai Priduot* -t0J°’ afslsuko Vel 1 a^S

k tai,Taip jau su jais buvome izluri- Ir veI J1S mane W
jau tiki ai šiurpu buvo gy-.susitarę< Bet tą tyli ir užburė. Rodos, negaliu ran- 
venti. Kaip apsiginsi Gin-Žią nakti a- turįay k^gtą kos pakelti jam suduoti,
čiai mirties baTme karina’ nuotįki- kurio ilgai 8UPr38t neBaliufartJn P[‘e J°.Prieit.i. 
už “ feą’T“|nesaI8>ao- Buv° taiP; 
vieną sušaudė. Bet ginklui Sėdžiu sau po obelimi ir 
daug užsiliko. Jų buvo pil-'dumoju. Staiga žiuriu. take- 
na primėtyta mūšiams neto- ku ^nk manęs ateina kati- 
i- • „ . • - . . nas. Turėjome didelį juodą

katiną ir kaž kodėl jį vadi- 
__ _______  o__________  nome Mereckiu. Gal but to
dėl} nebadojamą užėjęs, Į kąd mėgdavo užsilipti 
valias visko prisirinko. Lyg,sėdinčiam ant kelių ir im- 
jausdam: reikalą, žmonės Į murmėti Mr-mr, mr...
tuos ginklus paslėpė. Kadi^^us buvo katinas. kau prie namu Artėjau iŠ 
nerastų namie, dažnai kur Žvilgantis lyg aksomu, gra- pasajų> atsargiai, per kru- 
miške į medžius sukėlė/aom švelniom kudlom..Daz- musSakau gal plėšikas 
pirma taukais ištepę ir sku- nai Jis mane vaikščiojant <koks slampinėja, nori ištir- 
durais suvvnioję kad ru- pasekdavo. Matyti, peline- ar vjgj «umip-0 

O ge- Jo ir stebėjosi, kodėl -- 6 *

ji siaučiant ir žmones juos 
susirinko. Kitas vėl radęs 
kur vokiečio ginklą, ar san-

nusvvrusiomis šakomis 
miai sau sėdžiu,

pažiurėti. Pagaliau jis apsi
suko ir nuėjo į krumus. Aš 
palikau lyg pakvaišęs... Ap- 
sibliausęs nusipioviau. Kad 
jį kur paibelis! — ištariau. 
Na, ar tai ne mano durnu
mas jam neužtvoti? Tuo 
tarpu pririštas šuo piktai 
suurzgė ir suloj'o prie na- 

ir įm- Ėmė draskytis. Pamir- 
šęs apie gyvuliuką, aš šo-

dys greit nesuėstų. O ge- J° Įr steoejosi, Kociei as 
riausios vietos būdavo kur naktį nemiegu 
nors medžio drevėje. Ten Ateina Mereckis išlėto ar- 
lietus neužlyja. < tyn. artyn prie manęs, ir

„ . . ’ palindo po suoliuku- ant
_ Taigi, plėšikams ėmus kurio aš sėT,ejau. Medžm

siausti žmones labiausiai Įdėliuose gerai matyti ' 
tais pnklais ir gynėsi. .Ir j negalėjau. Po teisy bę,* tai'ir 
plesikai vienoje-Kitoje vie- nežiuržjau. Toks įu;au tik. 
toje karstai patikti, eme to-^ kad tai JIereekis atei- 
kių vieti) vengti. Siausdavo na. Kaip jfe suolu palin-

Vienkiemiai, kur 
nuo kitu- labiausiai nuken 
tėjo

vietose.‘do, tai pagalvojau: palauk, 
atokiau >aš išsitrauksiu ir ant 
... i kelių pasisodinsiu. Vis sma- 

O as- kaip tik \ ienkie-;gįau sėdėti su gyvulė- 
myje gyvenau. Buvau dar,Hu Taigi pasilenkęs’ kišu 
pusbernis, bet septynis sau-|ranką po su0,u į,,./užžiuo. 
tuvus nuo vokiečiu nudziau- očt.-inc
tus turėjau.

Visi buvo paslėpti. Bet 
plėšikams apylinkėje siau-

,piu astnus šerius, lyg kiau
lės.

tęs; jie labiau į šuniuką pa- su tarnautoju, ir jis man at- 
našųs, o čia visai lyg katino vedė profesoriaus asistentą, 
butą. Tik didesnis. Spėlio- Aš jam nupasakojau nuodi
jome visokius gyvuliukus ir kį. Jis man ir sako: “Taip, 
visus tuos aš buvau matęs: iš tamstos pasakojimų atro- 
ir šeškų, ir barsuką, ir kiau- do, kad tai buvo jaunas lu- 
nę, ir žebinkštį, ir kitokius, j šiukas. Lūšis yra dabar re- 
Nei į vieną mano matytas tas žvėris Lietuvoje. Turint 
nepanešėjo. Taip ir pasili- galvoje karo laiką, gal but 
ko mįslė, tas mano gyvuliu- lūšis buvo kur nors karo 
kas. O bobos ėmė šnekėti- mušiu iš didelių girių išbai-
kad tai pasivaidino, ir kad 
tai ar dūšia ar velnias keis
tu gyvuliu buvo pasivertęs..

Praėjo daug laiko. Gyve
nau apskrities mieste ir 
kartą teko nuvažiuoti į 
Kauną. Nuėjau Į nesenai į- 
kurtą gamtos m u z ė j ų

dytas. Bet tas jaunas tušiu
kas negalėjo būti vienas.

1944 metų vasarą Vokie-įta. kad vokiečių karo avia- 
tija turėjo 8,000,000 gerai cija tik Anglijai pridarė už 
išlavintų ir apginkluotų ka- keturis bidonus dolerių nuo- 
reivių. Be to, vokiečiams stolių! O kiek nuostolių vo- 
padėjo 200,000 rumunų, kiečiai pridarė iš viso Eu- 
400.000 bulgarų, 200,000 ropos ir Afrikos kontinėn- 
suomių, 40,000 čekų sava- tuose? Varšuva, Stalingra- 
norių ir 1,000,000 “savano- das, Rotterdamas, Cavent- 
rių svetimšalių.” Pastarieji įy ir visa eilė kitų miestų 
didžiumoje susidėjo iš len-' buvo paversti į griuvėsius, 
kų, rusų ir kitų slavų kil-Į Sunku pasakyti, kiek tur
inės žmonių. Be to, vokiečiai to ir žmonių pražudė šis ka- 
turėję šiek tiek ir Pabalčio' ras. Da neturim pilnų žinių, 
“savanorių.” Viso, 9,800,-1 Bet atėjo ir vokiečiams 
000 vyrų. Seilė. Karo gale ir Vokietija

Be to, 1943 metais da te-,buvo paversta į griuvėsius; 
bekariavo Italija, kuri ture-j Amerikos žurnalistai, kū
jo 1,300,000 kareivių. Tuo rie tuo metu matė Berly- 
budu ašies valstybės turėjo ną negalėjo jo pažinti. 
11,140,000 vyrų. Imant kar-’Jie sako, kad stovint mies
tu ašies valstybių ir alijan-'to centre ir žiūrint iš jo —
tų jėgas, gausime 27,240,- 
000 vyrų.

Bet ir čia da nebuvo vi

per mylių mylias, skersai ir 
išilgai- nesimatė sveiko na
mo. Tik nuodėguliai, tik

sos karo pajėgos. Europos'laužas — nei pėdsako ka- 
fronte Jungtinės Valstijos 
turėjo 4,000,000 apginkluo
tu vyrų, reiškia, tik dali sa-

Greičiausiai jo motina buvo Vų karo pajėgų. Yra žino- 
kur nors pasislėpusi ir sekėjma, kad Amerika sumobili- 
savo vaiką. “Jei tamsta bu-|Zavo iš viso 12,000,000 vy
tum jam uždavęs, tai grei- rų. Tai vra daugiau, negu
ciausiai jo motina butų šo-

| kusi ant tamstos. Gerai- kad 
neuždavei. Šunų elgesys

daise didelio ir garsaus 
miesto.

Tas pats su kitais Vokie
tijos miestais. Kelnas, vie
nas pačių gražiausių Parei- 
nės miestų, pavirto griu
vėsiais; iš Bremeno ir kitų 
miestų irgi liko tik griuvė
siai.

Taigi, ir Vokietijai pri
daryta už bilionus dolerių 
nuostolių. Tai Hitlerio “lai
mėjimas.”

Hitlerio jau nebėra ir 
niekas neatlygins vokie
čiams už padarytus nuosto
lius. Priešingai, vokiečiai 
turės atlyginti nors dalį ki
tiems pridarytų nuostolių.

Taip. šis karas buvo žiau
rus ir nuostolingas. -Jis davė 
neapskaičiuojamus nuosto
lius, paliko mirtį ir sielvar
tą milionams žmonių. Dėl 
ko?

Dėl pakvaišusių diktato
rių — tų, kurie melo ir 
smurto pagalba atsistojo- 
prie valstybės vairo!

Dviejų diktatorių jau nė
ra; kapodami kitų galvas ir 
savas jie prarado.

Bus gerai, jei ir kiti dik
tatoriai, dideli ir maži, nu
eis Mussolinio ir Hitbrio 
keliu. Gal tik tada pasaulis 
susilauks ramvbės. K. V.

bet kuri pasaulio valstybė, 
daugiau ir už Rusiją. Vieni 
musų karei viai laikyta 
Jungtinėse Valstijose, kiti 

(kovėsi Pacifiko salynuose
Staiga, po stiklu pamačiau Į čiausiai paskui savo vaiką j įr Azijos kontinente, 
lygiai tokį pat gyvulį, kaip i išvedė per miškelį ir per 
anas kur mane aplankė. Tik ; laukus.’’

Taigi gerai, kad aš to 
gyvuliuko tada neužkabi
nau. Tylioji sodžiaus naktis

Vaikščioju, žiuriu visokius 1 tvirtina, kad senė lūšis buvo 
akmenis, iškimštus žvėris, kur nors netolymais ir grei-

buvo daug didesnis. Dides-
’ nis už gerą šunį. Skaitau už
rašą... “Lūšis, gautas iš 
Radvilu dvaro. Nušautas

Gal, sa
kau, kiti toliau kur yra pa
sislėpę. Išdulkėjo iš galvos 
man ir tas gyvuliukas. Bet 
apėjau namus ir šunį apžiu
rėjau; mane pamatęs jis 
ėmė gerintis, bet irgi atro- 

J°!dė išsigandęs. Kas, čia, 
manau, yra? žmogaus šis 
šuo nebūtų išsigandęs.

Gal ir jis tą gyvuliuką 
bus užjautęs, — pamaniau.
Nuėjau vėl į sodą. Pikta 
man pasidarė, kad taip aš 
paleidau tą gyvuliuką neiš
tyręs. Išbraidžiau tuos kru
mus. kur jis nuėjo- ištvojau} 1^18 metais 
su lazda, kad išbėgtų, jei vadinamasis 30 
pasislėpęs kur tupi, bet jo

tas jo didumas esąs dides
nis kaip normalus. Girdi- 
retas specimenas”. Tai pas
mane

Kaip čia dabar, pagalvo
jau. Mereckis turėjo švel-

eiant- vieną išsitraukiau irlnias, aksomines kudlas. O 
nuėjęs į mišką daug kartų į čia tokios aštrios, kietos! 
taikinį pleškinau, kol, su Dar pačiupinėjau, lyg nore-

Skaitykit Naujienas
} TŪKSTANČIAI lietuvių yra išblaškyti po visą pasaulį.

TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 
Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietintu 
(iš savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai. Jūsų pažįstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirasyti.

NAUJIENOS tiems išvirintiems lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia ju prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų-

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupacija, šlykščią “liaudies seimo” rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku
pacijos” periodą. . . . ,

Skaitydami NAUJIENAS, Jus patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių į 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskiteproflos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chicago] metams $8.00; už Chicagos ribų kaina metams $6.00; 

šešiems mėnesiams — $3.25.
F SIŲSKITE ČEKĮ ARBA MONEY ORDERI ADRESU;

' NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Iii

•••

nei dvasios. Tarsi jį žemė 
butų prarijusi... Nuėjau ir 
paleidau šunį... Su šunim 
po krumus pabraidžiau. Šuo 
uosto pėdas ir cypia, bet 
pirmyn neskuba. Pagaliau, 
atsargiai šuo pėdomis išve
dė mane į laukus ir į artimą 
miškelį. Cypia ir miškelin 
neina. Aš nenorėjau per
daug nuo namų nueiti ir 
suns keistas elgesys mane 
veikė. Atrodė šuo apsi
džiaugė- kaip mes abu link 
namų patraukėm. Paskui 
man ir vėl pikta pasidarė. 
Namus apžiūrėjęs, pasišau
kiau šunį, apėiau miškelį, 
šuo jau drąsesnis buvo. Bet 
kitoje pusėje miškelio vėl 
pėdas į laukus uostė ir ėmė 
cypti. Kas gi per velnias?!

Taip aš nieko tą naktį ne- 
istyriau. Ryto metą pasa
kiau namiškiams’ ir kaimy
nams apie savo nuotikį. 
Vieni sakė. kad tai buvo 
velnias ir gerai kad aš jo, 
girdi, neužkabinau. Kiti sa
kė. tai buvo pinigai ir, gir
di, reikėjo tik lazda uižtvo-

Japonija turėjo 6.00G.000 
kareivių — taip bent spėja
ma. Nėra žinių, kiek karei
vių turėjo Kinija, bet vei
kiausia tiek pat, kaip ir Ji

tada slėpė savyje galimą1 P°nGa- Kinija turi 400,000
'tragediją Ir’ne iš plėšikų; 000 gyventojų ir galėjo pa

statyti 20,000,000 vyrų ar
miją. jei butų galėjus ap
rengti ir apginkluoti.

Be to, Pacifiko mūšiuose 
dalyvavo Australijos. Nau
josios Zelandijos ir šiek tiek 
Olandijos kareivių. Indijo
je irgi veikė gana didelė 
armija, nors jos skaičius ne
žinomas.

1694 metais dabartinėje Taigi, jei daleisti, kad A- 
Massachusetts valstijoj vei- i merika pereitam kare turėjo

nuo kurių aš saugojau so
dybą, bet iš klastingo girių

Sko buū. abffi^'ėšiko ir Viešpačio lūšies. ;
nusprendžiau. Pasikalbėjau AIexander Sveikas.

Istorinės Datos
1609 metų rugsėjo 4 d. i Salem tada buvo žinomas, 

anglas Henry Hudson sura- Į kaip Danvers; 
doManhattan salą. kur da-'
bar stovi didieji New Yor
ko dangorėžiai. kė įstatymas, kuris leido 

prasidėjo ■ žudyt indėnus “maištinin-
__________ metų ka- kus.” Nužudęs indėną ir
rS Tai buvo religinis ka-; atnešęs jo skalpą gaudavo
ras, kova tarp katalikų ir atlyginimą.

1704 metų balandžio 11 
dieną Ispanija buvo privers
ta oasirašvt sutartį su An
glija. kuria einant pastaro- 

ŠiančBen Ame-1 ji gavo Gibraltaro tvirtovę.
1752 metais Benjaminas, 

Franklinas išaiškino, kas1 
yra žaibas ir vėliau surado 
perkūnsargį.

1772 metais pirmą kartą 
buvo padalinta Lenkija — 
tarp Rusijos, Vokietijos ir 
Austrijos.

1773 metais popiežius 
Klementas Keturioliktasis

protestonų.
1619 metais į James- 

tovvną, Virginijoj, buvo at
vežti pirmieji Afrikos ver
gai, negrai
rika turi virš 12 milionų 
negrų.

1620 metų gruodžio 12 
dieną į Plymouth Rock at
vyko pirmieji anglų pilgri- 
mai.

1644 metais Kiniją už
valdė korupcinė Mančų di
nastija. Ją nuvertė Komin- 
tano partija, kuriai vado
vavo daktaras Sun Jat Šen.

1664 metais olandai Pa:!^V°TaiSŽdpXeS Fran' 
sidavė anglams, užleisdami ną. iais pat metai, is Man 
jiems savo koloniją New; ^>1“ buvo ištremti visi 
Amsterdamą. Nuo to laikoj 177g- metajR prasi(Jįjo

Nepriklausomybės Karas, 
kurio pasėkoj įsisteigė Jun
gtinės Valstijos.

jis yra žinomas kaip New 
Yorkas.

1691 metais Amerikoj 
buvo suorganizuotas paš
tas. Tuomet jį vedė priva
tus asmuo, Thomas Neale, 
gavęs
leidimą.

1692 metais dabartinia- 
____ m'c Salem miestelyje, Mas

ti, o auksas butų pabiręs, sachusetts valstijoj, pa- 
Protingesni ėmė spėlioti: smerkta mirčiai 16 moterų 
Sakė^ gal tai vilkiukas, ir 5 vyrai, kaip raganos ir 
Bet vilkiukus aš buvau ma- raganiai. Jie buvo pakarti.

1777 metais Amerikos
.. .. t .. ,žvaigždėtoji vėliava buvo

Anglijos karaliaus - paskelbta kaip valstybės vė
liava. Tuomet ji turėjo vos 
trylika žvaigždžių.

1778 metais Francuzija 
pirmoji pripažino Jungtines 
Valstijas, kaip nepriklauso
mą valstybę.

8,000,000 kareivių ir juri
ninkų. o Kinija ir Japonija 
turi po 6.000,000, gausime 
da 20,000.000 vyrų. Ir jei 
daleisime, kad Australija,

MILŽINIŠKA KIAUTVARLE IR ATOMAI

t >
*

Dr. Welander tyrinėja Bikini saloje milžinišką kiaut- 
varlę, kuri buvo iškasta iš Bikini įlankos dugno. To
kios kiautvarlės ten sveria iki 100 svarų. Mokslinin
kas nori patirti, ar pernai metais padarytas atominės 
bombos sprogimas paveikė tą kiautvarlę, ar ne.

t
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Vietines Žinios
Užsitarnavę SLA veikėjai 

Mass. valstijoj.
Kas užmiršo “Keleivio” 

ofise “reinkotj”?

POLITIKIERIAI KERŠIJA Gera proga jaunai lietuvai-
MOKYTOJAMS. tei gauti stipendiją 

balsui lavinti.
Pasalino iš tarnybos 40 naš

lių, kad negautų senatvės 
pensijos.

Mokytojai yra daugiau p-lė Tataronytė paskelbė 
apsišvietę ir inteligentiški duosianti kompeticinę sti- 
žmonės, negu piliečių di-pendiją balsui lavinti. Kom- 
džiuma. todėl jie nesiduoda peticija siūloma jaunoms 
suktiems politikieriams už lietuvaitėms, tarp 14 ir 18 
nosių vedžioti. Jie buvo metų amžiaus, kurios lanko 
priešingi majorui Curley’ui, • jos muzikos, dainos ir bal- 
kuris dabar sėdi jau kalėji- so lavinimo mokyklą. Sti- 
me, ir jie reikalavo paša- pendiją laimėjusi su geriau- 
linti iš mokyklų valdybos siu balsu mergaitė bus mo
kai kuriuos politikierius. akinama ištisą sezoną be už-

Dėlto politikieriai moky-; mokesnio. Norinčios šitame 
tojų nekenčia ir keršija' konteste dalyvauti mergai- 
jiems. Curley buvo priešin-; tės {įrašomos rašyti ar tele- 
gas mokytojų algų pakeli- ■ fonuoti:
mui kuomet savo šalinin-i Miss Amelia Tataronis,

Atidalydama savo Three 
iArts Studio kitam sezonui.

kams jis algas keldavo. Mo
kyklų valdybos politikieriai 
pasielgė da biauriau. Šiomis 
dienomis jie pašalino iš vie
šųjų mokyklų 40 mokytojų 
našlių, kurios buvo ištarna-j 
vusios po kelioliką metų ir 
greitu laiku butu

Da
bar jos išmestos iš darbo, 
pensijos negaus, ir 
darbo dirbti jau nebegali.

Ir amerikiečių visuomenė 
nieko iš to nedaro. Jai 
daugiau rupi futbolas ir ki
tos tuštybės, negu opus so
cialiai klausimai.

Three Arts Studio- 480 
Boylston st., Boston. Mass.. 
Tel. Kenmore 3571.

Lankėsi svečiai.

Šiomis dienomis musų js- 
- . - J gavusios- taigoj lankėsi dr-gė Kušleijau senatvės pensiją. J &

Quincy streikininkai 
apeliuoja.

kienė iš Bridgeuaterio ir
uai oy, Apaugai Ramoškai iš Toron- 
kitokio t0 KBanados

Dr-gė Kušleikienė parodė 
gautų iš Lietuvos Įdomių 
laiškų. Jų autoriai labai at
sargiai. aplinkiniu budu 
praneša. kaip bolševikai 
suima ir žudo neištikimus 
jiems Lietuvos gyventojus. 
Viešnia užsakė vienam Lie
tuvos daktarui tremtiniui

SUGRIAUTAS EASTONO MIESTELIS.

Pereita savaitę pro Bostoną praūžė pašėlusiai smar
ki audra, panaši 1938 metų uraganui. Jos padalyti 
nuostoliai siekia kelių milionų dolerių. Žuvo ir ke
liolika gyvybių, šioj nuotraukoj matosi sugriautas 
netoli nuo Bostono esantis Eastono miestelis.

Pereitas 1946 metų SLA Pereitą sąvaitę “Kelei- 
seimas pripažino užsitama- vio” ofise kažkas užmiršo 
vusiais ir pagerbimo vertais moterišką apsiaustą nuo lie- 
šiuos SLA veikėjus Massa- taus. Prašom ateiti tarp 9
chusetts valstijoj:

1. Adv. F. J. Bagočius,
2. Jonas Dvareckas.
3. Kostas P. Jurgeliųnas,
4. Vincas Kaunas.
5. Antanas - Kriaučialis,
6. Valentina Minkienė.
7. Matas Mockapetris,
8. Stasys Mockus,
9. Adv. Zuzana Šalnienė,

10. Kostas P. Šimkonis,
11. Jadv. M. Tumavičienė,
12. Kazys Vileišis.

Visi jie bus pageibti SLA pereįtą sąvaitę Mass. vai-
!kurii iX ateinanti sti^ automobiliai užmušė

boroj, prie Lake Chauncy

valandos ryto ir 6-tos vaka
ro ir atsiimti.

Nežinomi šposininkai pe
reito nedėldie n i o naktį 
Back Bay distrikte išleido 
iš 15 automobilių ratų orą.

Marlboro gatvėj. Bosto
ne, vagys išplėšė architek
to VVhite’o namą.

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Square 
Hardivare C o.
A. J. ALEKNA. Prop.

628 E. Broadnay. So. Boston* 
Tel. ŠOU 4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Day» Service

Ketvirtis and C o.
Watches - Jenelry - Diamonds 
Radios - Electrical Applianeea

379 W. Broad»ay. So.
Tel. ŠOU 4649

Boston

paprasta balsų didžiuma. 
Komunistai pamatę, kad jie

--------  (dabar bus nugalėti, patrau-
Žodis dėl Norwoodo Lietu- kė Bendrovės valdymą teis- 

vių Namo Bendrovės. man. kam “neteisėtai*'' pri- 
Nonvoodiškė Lietuvių Pi- ima naujus narius. Tą bylą 

liečiu Bendrovė yra viena jie prakišo.
iš turtingiausių ir demokra- Bendrovėn prisirašė daug 
tiškiausia tvarkomų organi-. demokratinio nusistatymo 
zacijų musu kolonijoj. Ji žmonių ir ji dabar neblogai 
turi gražią svetainę ir kie- gyvuoja. Paaukoja nemaža 
vais apsodintą lotą žemės pinigų ir Lietuvos bylai gin- 
šalia tos svetainės. Ji gau- ti. Pastaruoju laiku įsirašo 
na pajamų iš salės nuomų ir jaunimo nemaža. Kai ku- 
ir iš svaiginamų gėrimų rie jaunuoliai eina svarbias 
pardavinėjimo. Dabartinis pareigas.
jos namas buvo pastatytas' Nelabai senai musų jau- 
1914 metų pabaigoje. kuo-(nuoliai atsivedė Bendrovėn 
met dabartinė bendrovė jauną lenkų tautybės eks- 
vadinosi Labdarybės Drau- kareivį ir jis buvo balsų di- 
gija. Jos iždas visada būda- džiuma priimtas į Bendro-

‘AUDRA ŠAUKŠTE 
VANDENS.”

ezero.
Į tą pikniką esame už- 

kvietę kalbėti D-rą Viniką 
iš Ne\v Yorko- vietinį adv. 
Bagočių, adv. šalnienė ir S. 
Mockų.

Piknikas ruošiamas pa
minėti SLA 60 metų sukak
tį. Taigi užsitarnavusių vei
kėjų pagerbimas čia bus 
kaip tik vietoje. Be to, bus 
pagerbti 127 paskutiniojo 
karo veteranai, kurie pri
klauso prie SLA 2-rojo ap
skričio kuopų.

Visus prašome šiame pik
nike dalyvauti.

K. J. Kalinauskas, 
SLA 2 apskr. pirm.

Anglijos karo laivai 
Bostone.

RADIJO PROGRAMA BORIS BEVERAGE CO.

Lietuvių Radio Korpora- E s,ree, South Bo,too
cijos programa ateinanti ne- 
dėldienį iš W0RL stoties. 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Smuiko trio — Longi
nas Buinis iš Cambridge. 
Alice Plevokiutė ir Irena 
Williamson iš So. Bostono.

2. Birutės Radio Trio— 
Albina Bucevičienė. Ona 
Savishunienė ir Ona Kirk-! 
liauskiutė.

3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius; o skelbibus prašo-Šį panedėlį Bostono uos- - . .. . A ts j

tan atėjo du anglių laivai,i™,fe?
Bethlehem plieno kompa- Vokietijoje “Keleivį.” 

nijos laivų dirbtuvėj, Quin- Draugai Ramoškai iš Ka- _________
cy mieste, senai jau strei- nados atvyko į Jungtines vo tuščias, todėl jokios lab- vės narius. Paskui daugelis 
kuoja CIO unija. Iš pra- Valstijas aplankyti savo ar-įdarvbės ji negalėjo niekam tuo nepasitenkino. Valdvba

karus oi
Ke_ ja pradėjo leisti savo salę timas. kad i Bendrovę butų 

| nuomon kitoms organizaci- priimami ir nelietuvių kil-
nija kreipėsi į teismą ir pa- davė gražios paramos 
reikalavo indžionkšino prieš leivio” namui.
tokią “proletariato dikta- Mums buvo labai malonu' jorns ji• asmenims. tada mie- mės žmonės.“ Pasakyta la- 
turą.” Teismas išleido in-'su atsilankiusiais draugais j stas apdėio ją mokesčiais bai aiškiai, bet įstatuose to- 

kaip paprastą biznio įstai- kio paragrafo, kurį reikėtų

“Sheffield” ii- “Šnipe.” Pir
masis yra greitųjų skrai
duolių tipas ir yra dalyva
vęs daugely mušiu per pas
kutinį karą. Abudu laivai 
išbus čia visą sąvaitę.

Kitus Amerikos uostus 
lanko kiti anglų karo laivai.

20. Jie at
vyko čia “geros valios 
zitui.

vi-

Pristato toniką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

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.

džionkšiną. draudžianti uni- pasimatyti.
jai turėti daugiau kaip 5 --------------- gą keisti, visai nėra. Apie priė-
pikietininkus prie kiekvie- Išgrūdo langą. Kiekvienas lietuvis, užsi- mimą ar nepriėmimą nelie-
nų dirbtuvės vartų.   mokėjęs $5.00. galėdavo tuvių kilmės žmogaus įsta-

Šitą teismo sprendimą Praeitą ketvirtadienį, apie tapti “amžinu” tos draugi- tymai visai nekalba. Bet
unija dabar skundžia aukš- 8 Val. vakaro, ant Broad-' jos nariu, bet mažai kas jon mano asmeniška nuomonė
tesniam teismui, prašvda- Way ir E st. kampo susipe- rašėsi ir draugija nebegalė- yra tokia, kad verbuoti
ma indžionksiną panai- šė du pagyvenę vyrai. Abu jo savo namo išlaikyti. Bendrovėn svetimtauč i u s

atrodė gerokai įsigėrę. Be- ', Tada jį paėmė savo kont- nėra sveikas dalykas, nes 
sipešdami vienas kitą įstu-jolėn lietuviai socialistai ir svetimi gali pasiglemžti lie-

kinti.
Pajūriai. mė i Lauricelli batų krautu-! salės išlaikymui apsidėjo( tuvių sunkiai sukrautą tur- 

vės langą (kur seniau buvo-tam tikru mėnesiniu mokės- tą. Šiaip ar taip. įstatus 
Šidlausko aptieka.). Įvirto čiu. Tai buvo 1918 metais., keisti nėra reikalo ir nerei- 
abu į langą ir tik jų kojos Bet nusibodo tą mokestį j kia dėl to kelti audrą šaukš- 

mokėti ir pradėta prašyti j te vandens. P. Kruč**. 
aukų. Vistiek i --------------

Po Labor Day oras tebė
ra dar labai gražus. Praeitą 
sekmadienį prie Bostono ir
Dorchesterio pajūrio buvo kyšojo lauke, o jie patys 
pilna žmonių. Į Nantasket buvo uždengti stiklais. Bet 
pajūri suvažiavo namaža stiklai jų visai nesupiaustė: 
lietuvių iš Bostono ir net atsikėlė abu sveikutėliai- su- 
VVorcesterio. Tarp kitų ma- sikabino kaip broliai ir rie
tėsi Dvareckai ir Gloveskai. nas kitą paremdami nu- 
Nantasket maudynėse apsi- traukė City Point pusėn, 
lanko nemaža lietuvių. Ten Pravažiuojantieji policinin- 
yra trys’ lietuvių vasarojimo kai pastebėjo išdaužytą 
vietos, kur išnuomuojami langą ir sustojo. Žingsniuo- . 
kambariai. Tai Rajeckų jančių vyrų nugaros dar te- kiekvienas kandidatas į na- 
(buvusi Kodžio), Gaigalų besimalė, bet niekas iš sto- 
(Drakes) ir Balkų. Rajec- vėjusių į juos neparodė, 
kai ir Gaigalai žiemai uždą- Taip tiedu vyrai ir nutrau- 
ro, o Raikai gyvena per žie- kė. Už langą, matomai, tu- 
mą pačiam Nantaskete. rėš užmokėti insurartce.

Koresp. Koresp.

visuomenes
svetainei buvo sunku išsi
versti.

Komunistai tada buvo pa
čiam savo stiprume ir 1927 
metais jų balsais Labdary
bės Draugija buvo pakeista 
į Piliečių Bendrovę. Sakėsi 
pakeitę ir įstatus. Įrašę, kad

Konfiskavo 700 svarų pagc- 
dusio “hamburgerio.”

Pritruko vandens.

Pereitą nedeldieni apie 
20.000 šeimynų East Bosto
ne, Chelseaj, Everette ir 
Maldene buvo be vandens, 
nes sugedo Bostono metro
polijos vandentiekis, kuris 
tiekia vandenį tiems prie 
miesčiams. Žmonės buvo 
priversti gabentis vandenį 
visokiais budais iš kitur.

way, So. Boston 27, Mass.---- ------------------------------ |
Parsiduoda kepykla ir namas.

Parsiduoda mūrinis namas 
15 kambarių, kepykla su dviem 
pečiais ir garažai. Biznis gerai i 
išdirbtas lietuvių ir lenkų apgy
ventoje vietoje. Prašome kreip
tis šiuo adresu: (38)

Adelia Reiges,
4 Langdon st.,

Worcester 3. Mass.

REIKALINGA VIRĖJA IR
NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA.
Turi mokėt valgyt gaminti ir 

namus apruošti, gyvent ant vie- j 
tos. Algos $25 į sąvaitę. Malo
nios apystovos ir gauna liuos- 
laikio. Telef.: Beacon 0488.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Roxbury, M*m.
* Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
. Ofi»o Valandos: nao 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8 

546 BROADWAY 
80. BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUth Boston 122®

Muštynės.

S. L. A. JUBILIEJINIS

Rengia SLA Antras Apskritis

Sekmad. RUGSĖJO-SEPTEMBER 14 1947 M.
LAKE CHAUNCEY PARKE, WESTBORO. MASS.

Piknikas prasidės pirmą valandą po pietų. Gros 
Dirvelio orchestras, bus gerų valgių ir gėrimų, dai
nuos Gabijos-Aušrelės chorai, bus pagerbti musų ša
lies karo veteranai ir SLA senieji darbuotojai ir bus 
daugiau gražių ir smagių pamarginimų.

Visi Lietuviai ir Lietuvės,
Širdingai kviečiami dalyvauti Susivienijimo Lietu

vių Amerikoje 60 metų jubiliejaus minėjime, musų 
didžiajame piknime Chauncey parke. Westboro. At
vykite su šeimomis. Atvykite visi ’

rius turi gauti tris ketvirta 
dalius susirinkime esančių 
balsų. Reiškia, komunis
tams “nekošemas” žmogus 
dabar į tą bendrovę jau ne
begalės įstoti.

Bet 1930 metais lietuvių 
komunistų tarpe įvyko ski
limas. Iš jų pasitraukė visi 
Pruseikos šalininkai, vėliau 
žinomi kaip “sklokininkai.” 
Tačiau nonvoodiškiai ko
munistai pasiliko visi ištiki
mi Bimbai, kuris laikėsi sa
vo partijos “linijos.” Pru- 
seikininkus parėmė radika- 
liškas elementas ir kai kurie 
socialistai. Su laiku nema
ža komunistų nuo Bimbos 
atsimetė. Tada susmuko jų 
galybė ir mūsiškėj Bendro
vėj.

Atėmus iš komunistu Ben

Sveikatos Departamento 
pareigūnai }>er liepos mėne
sį konfiskavo įvairiuose res
toranuose ir bučernėse 700 
svarų maltos mėsos, vadi
namojo “hamburgerio”. ku
ris buvo laikomas publikai 
Mėsa buvusi taip sugedusi, 
kad iš tolo dvokė ir buvo 
labai pavojinga žmonių 
sveikatai.

Valdžios pareigūnai sa
ko. kad tiek daug mėsos su
genda dėl jos nepaprasto 
brangumo. Bučeriai supiau- 
sto ją gabalais, kad paran
kiau butų parduoti žmo
nėms. Bet kainos tokios 
aukštos, kad žmonės pažiū
ri, ir neperka. Galų gale 
mėsa sugenda ir jos nebe
galima jau nei rodyt žmo
nėms. Tuomet mėsininkai 
ją mala ir siūlo žmonėms 
kaip “hamburgerį.” Valgyt 
tokią mėsą pavojinga ir 
Sveikatos Departamentas 

kad jos to-

Pereito nedėldienio naktį 
prie Watson ir Brookline 
gatvių. Cambridge’uje, kilo 
muštynės, kuriose dalyvavo 
apie 100 vyrų ir moterų. 
Atvykę du policmanai taip
gi gavo mušti. Vėliau at 
piškėjo 11 policmanų ir mi
nią išvaikė. Keli mušeikos 
buvcf suimti.

MUZIKA

Dainavimas ir Pianas
Geriausias pamokas šitoj sri

ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk
lą: (-)

THREE ARTS STUDIO.
480 Boylston st.. Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571
Namų. ELIot 8222

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliom is ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kinp. Inman St_ arto Central 6< 

CAMBRIDGE. MASS.

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Brocktono paroda.

Brocktone dabar vyksta 
metiniai fėrai arba paroda. 
Pereitą nedėldienį buvo 
40,000 žmonių. Šio panedė- 
lio vakaras buvo paskirtas 
lietuvių programai. Lietu
viai turi tenai pastatytą sa
vo bakūžę.

250-000 vaikų grįžta į 
mokyklas.

Šią sąvaitę į Bostono mo
kyklas sugrįš daugiau kaip 
250,000 vaikų.

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wilcox- 
Gay Rekorderio. Nauji Crossley 
Radijai ir Fonografo Consoles.

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant
Radijų ir Radijo-Fonografų 

Dabar Radijų Pardavimas
Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broad»ay

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

Ofiso valandoa:
Nuo 9 ryto iki 7

Seredomia:
Nuo 9 ryto ild 12

vakar*

.447 Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St.. Kimbal Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikriniai*

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

prašo moterų,
: kios mėsos nepirktų, bet 

Idrovės knygas, pasirodė,! tuoj raportuotų tam depar- 
jog tas nutarimas, kad nau- tamentui.

gali būt priimamii ji nanai
tiktai trim ketvirtadaliais Charlestovvne policija su- 
balsų- nėra įstatuose įrašy- gavo du vaikėzu, kurie bu
tas. Pasitarus su advoka-1 vo pavogę troką. Jie susto
tais, pradėta priiminėti jo tik tada. kai policija be- 
Bendrovėn naujus narius'sivydama ėmė šaudyt.

Sutvarkymui Mirusių Asmenų Turto
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, prie parko ir 
netoli juros, mūrinis 9 šeimų, po 3 kambarius, nesenei iš
taisytas namas. Įplaukos: $4170.00; išlaidos su šiluma ir 
aptarnavimu, bei taxais. $3300.00. Kaina $20,000. Reik įne
šti $5000.00. Likusi: morgečius 4%. Kreipkitės pas:

ADV. F. J. BAGOČIUS,
302 W. Broadway. South Boston, Mass.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movera)

Perkraustom
čia pat ir į to- | 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BR0ADWAY.

SO. BOSTON. MASS. 
TaL SOUth Boston 4618 *
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