
KELEIVIS'
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata Metams:
Amerikoje ................................... $3.00
Pietų Amerikoje ......................  3.50
Kanadoje ...................................... 3.50

Pusei Metų:
Amerikoje .............,................... $1.50
Pietų Amerikoje ....................... 1.75
Kanadoje ..................................... 1.75
Apskelbimų kainu klauskite laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresui kitę:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN WEEKLY

Represents over 75,000 Lithuanians in 
New England, and about 1,000,000 

in the United Statės

TIIE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Applieation

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

NO. 18
Keleivio Telefonas:

SO 8-3071
SO. BOSTON, GEŽUŽĖS-MAY 5 D., 1948 M.

“Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.
Atskiro Numerio

Kaina 7 centai 43 METAI

Jauni Vyrai Bus Šaukiami 
Laikinai Karo Tarnybai

Kongresas Baigia Svarstyti Vyrų Draftavimą — 
kas Jaunuomenės Apmokymas Dar Neišspręstas 
stovų Rūmai ir Senatas Dar nesutaria.

Kariš- 
— At-

Atstovų rūmų ginkluotų 
pajėgų komisija nutarė 28 
balsais prieš 5 suregistruoti 
visus jaunus vyrus nuo 19 
iki 30 metų amžiaus ir iš 
jų šaukti laikinai karo tar
nybai vyrus tarp 19 ir 25 
metų. Karo veteranai, kurie 
ištarnavo metus laiko ka
riuomenėj ar karo laivyne, 
nebus šaukiami, o tarnavu
sieji mažiau, kaip metus, 
bus šaukiami tik tame atsi
tikime, jei jie nėra prisidė
ję prie ginkluotų kariškų 
rezervo organizacijų, kaip 
nacionalinė gvardija ir kt.

Senatas svarsto kitokj įs
tatymą apie jaunų vyrų šau
kimą į armiją. Senatas 
svarsto visą vyriausybės pa
siūlymą šaukti jaunus vyrus 
į armiją ir įvesti karišką 
jaunuomenės apmokymą.

Po savaitės kitos vyrų 
draftavimas į armiją bus 
priimtas, nors jaunuomenės 
kariškas apmokymas gal 
paliks vėlesniam laikui.

Kartu su vyrų šaukimu 
kongresas baigia svarstyti 
ir, karo aviacijos stiprinimą.

Pagal vyriausybės pasiū
lymą iš suregistruotų jaunų 
vyrų butų pašaukta apie 
700,000 į kariuomenę ir ka
ro laivyną laikinai tarny
bai. Kiek vyrų bus šaukia
ma, priklausys nuo to, kiek 
savanorių įsirašys į gink
luotas pajėgas. Amerikos 
armija bus sustiprinta iki 
2 milionų vyrų.

KUR DINGO PULKININ
KAS TESAJEVAS?

Sovietų pulkininkas J. G. 
Tesajev, rusų repatriacijos 
komisijos pirmininkas Bre
mene, staiga kur tai dingo. 
Rusija skelbė, kad jį ameri
kiečiai “kidnapinę”, bet nei 
anglai nei amerikiečiai sa
kosi nežiną, kur tas pulki
ninkas yra. Pulk. Tesajevas 
turėjo greitu laiku grįžti į 
Rusiją, tai gal jis nebenorė
jo vykti į sovietišką rojų, į 
kuri jis kvietė pabėgėlius 
grįžti?

Teroristai Užmušė
Graikų Ministerį

Vienas komunistas Atė
nuose, Graikijos sostinėje, 
įmetė rankinę granatą į tei
singumo ministerio C. La- 
das automobilį gegužės 1 d. 
Ministeris numirė ligoninėj 
nuo žaizdų. Teroristas pa
gautas. Policija sako, tai 
esąs 24 metų komunistas.

Tuoj po teisingumo mini
sterio sužeidimo Graikijos 
vyriausybė paskelbė po visą 
kraštą karo stovį. Vyriau
sybė sako, kad komunistai 
bandė gegužės 1 dieną nu
žudyti dar du ministerių, 
bet kiti pasikėsinimai nepa
vyko.

Socialistai Minėjo 
Gegužės Šventę

Amerikos socialistų parti
ja ir socialdemokratų fede
racija minėjo gegužės pir
mosios šventę įvairiuose 
miestuose. New Yorke įspū
dingas mitingas buvo su
šauktas į Manhattan Cen- 
ter salę, kur kalbėjo Nor- 
man Thomas. Mitinge da
lyvavo virš šimto iš nacių ir 
bolševikų koncentraci jos 
stovyklų išlaisvintų sociali
stų, kurie pasiekė Ameriką 
po karo.

Kalbėtojai pabrėžė, kad 
socialistai Gegužės Pirmąją 
švenčia, kaipo laisvės ir de
mokratijos šventę, kuri ne
turi nieko bendra su bolše
vikų ar nacių skelbiamais 
ūbaisiais.

ĮSPĖJA DĖL RUSIJOS GINKLAVIMOSI

Karo aviacijos sekretorius Symington (kairėj) įspė
jo kongresą, kad Rusija stato didžiausią pasaulio oro 
laivyną. Kartu su juo liudijo generolas Carl Spaatz 
(dešinėj), kurs sakė, kad Amerikos oro pajėgos yra 
neužtenkamos. Stovi generolas Hoyt S. Vandenberg, 
naujai paskirtas Amerikos oro jėgų viršininkas.

AUDROS UŽMUŠĖ
19 ŽMONIŲ

šeštadienį ir sekmadienį 
piktos audros siautė keliose 
valstijose ir pridarė didelių 
nuostolių. W.Virginia, Ken- 
tucky, Missouri, Oklahoma, 
Kansas ir Illinois valstijos 
vietomis labai nukentėjo 
nuo audrų. Virš 100 žmo
nių buvo sužeista, o 19 žmo 
nių žuvo laike audrų, o 
nuostoliai siekia kelių mi
lionų.

ANGLAI SULAIKO PA
LESTINOS SKERDYNES
Anglijos kariuomenė Pa

lestinoj pradėjo malšinti 
kariaujančius žydus ir ara
bus. Jaffoje anglų ultima
tumas sulaikė žydų puoli
mus prieš tą arabišką mies
tą, o Jeruzalėje, anglams 
tarpininkaujant, žydai ir 
arabai sutiko padalyti lai
kinas paliaubas miesto vi
duryje.

Žinios apie arabų valsty
bių armijų įsiveržimą į Pa
lestiną nepasitvirtina. Ar
mijos yra sukoncentruotos 
pasieniais, bet žydų propa
ganda perdėjo sakydama, 
kad Egypto ir Sirijos armi
jos jau įsiveržė į Palestiną.

Jungtinių Tautų seimas 
New Yorke vis dar negalė
jo nieko nutarti Palestinos 
klausime. Laukiama su ne
kantrumu, kokią politiką 
atstovaus Jungtinėse Tau
tose Amerika.

Mirė Kompozitorius 
Juozas Gruodis

Lietuvoje mirė garsus mu
zikas, operos dirigentas ir 
kompozitorius Juozas Gruo
dis. Palaidotas balandžio 
27 d. Kaune.

Juozas Gruodis buvo gi
męs 1884 metais Kazeniuo- 
se, Ežerėnų apskrityje ir 
muzikos mokėsi Maskvoje, 
o paskui studijavo Vokieti
joj, Leipcigo garsiojoj mu
zikos konservatorijoj. Grį
žęs iš Vokietijos jis buvo 
Kauno operos dirigentas ir 
buvo mokytoju Kauno kon
servatorijoj. Mirė širdies 
liga.

Juozas Gruodis paliko 
sukūręs daug kompozicijų, 
dainų ir simfonijų.

Dvi Eisenos Gegužės 
Pirmąją

New Yorke Geg’užės Pir
mos minėjime buvo dvi ei
senos. Vieną suruošė kairio
sios unijos, komunistų va
dovaujamos, ir jos sutraukė 
apie 20,000 žmonių, o kitą 
eiseną suorganizavo karo 
veteranai, kuri sutraukė di
desnę minią žmonių ir sako, 
veteranų demonstracijoj žy
giavo apie 30,000 žmonių.

Veteranai organizavo ei
seną protestuodami prieš 
komunistų demonstraciją, 
kad parodžius, jog New 
Yorko gyventojai neina su 
komunistais.

JUGOSLAVIJA NEGAUS 
AUTSRŲ ŽEMIŲ

Jugoslavija, rusų remia
ma, iškėlė reikalavimą, kad 
jai butų perleista dalis Aus
trijos teritorijos Karintijoj 
ir kad Austrija sumokėtų 
jai reparacijų 150,000,000 
dolerių. Amerika, Anglija 
ir Francija šitą Jugoslavi
jos reikalavimą atmetė.

GRĄŽINA JAPONAMS
AMERIKOS PILIETYBĘ
Federalinis teisėjas, Louis 

E. Goodman, San Francisco 
mieste grąžino pilietybę 
2,300 Amerikoje gimusiems 
japonams, kuriems per ka
rą pilietybė buvo atimta. 
Tas teisėjas sako, nebuvo 
jokio pamato atimti jiems 
pilietybę. Teisėjas labai 
griežtai kritikavo administ
racijos politiką link japonų 
gV' pntojų karo metu.

MAŽIAU ŽMONIŲ MIRŠ
TA NUO DŽIOVOS

Metropolitan Life Insu- 
rance Co. praneša, kad da
bar Amerikoj daug mažiau 
žmonių miršta nuo džiovos, 
negu seniau. Šiais metais 
13 nuošimčių mažiau žmo
nių mirė džiova, kaip per tą 
pat laiką 1947 metais ir 25 
nuošimčiai mažiau, kaip 
1942-1946 metų laikotar
pyje.

SAULĖ GALI VIRTI 
PIETUS

Vienas japonų išradėjas, 
Saizo Goto, išrado saulės 
krosnį, kur saulės šilima 
verda valgius. 18 įgaubtų 
veidrodžių pagauna saulės 
karštį ir jį taip sukoncent
ruoja, kad saulės krosnis 
duoda daugiau karščio, ne
gu 600 watų elektros kros
nis. Toms dienoms, kada 
nėra saules, prie “saulės 
krosnies” yra naudojamas 
aliejinė krosnis. N^uja kro
snis jau pardavinėjama Ja
ponijoj.

PRASIDĖS DERYBOS 
ANGLIŲ KASYKLOSE
Angliakasių unijos pirmi

ninkas J. L. Lewis pakvietė 
darbdavius pradėti derybas 
gegužės 18 d. dėl sudarymo 
naujos darbo sutarties. Da- 
bar*veikianti darbo sutartis 
pasibaigia birželio 30 d. '

AMERIKA TURI GREITŲ 
SUBMARINŲ

Amerika jau turi tarny
boje labai greitų povande
ninių karo laivų, kurie šias 
dienas dalyvavo kariškuose 
laivyno manevruose. Du to
kie submarinai, vienas va
dinamas “Pomodon”, o ki
tas “Iodon”, pasirodė labai 
pavojingas ginklas. Grei
tuosius • submarinus karo 
gale ištobulino vokiečiai, o 
dabar Amerika 
pagal vokiečių 
mus, gaminasi 
submarinus.

ir Rusija, 
pagerini- 

naujuosius

Remia Lietuvos Lai
svės Kovą

“Keleivio” skait y t o j a i 
Paul Petronis iš Pawtucket, 
R. I. ir Juozas Wosilius iš 
Brooklyn, N. Y. prisiuntė 
musų laikraščio administra
cijai po 5 dolerius auką ant
ram Lietuvos vadavimo va
jui.

Drg. P. Petronis atsiuntė 
10 dolerių ir paskirstė už 
laikraštį, knygas, laikraščio 
namui išpirkti ir 5 dolerius 
kovai už Lietuvos laisvę, o 
drg. J. Wosilius atsiuntė 
penkinę ir skiria juos Ame
rikos Lietuvių Tarybai ir 
linki, kad “Rusijos komuni
stų džugo-smakas greičiau 
užspringų tautas beryda
mas”.

Aukoti pinigai persiunčia
mi A. L. Tarybai Chicagoje, 
o jiems tariame ačiū.

“Kel.” Administracija. 
____________ I.

Amerikos Industrijai Gręsia 
Dideli Darbininkų Streikai

Ar Bus Gelžkeliečių Streikas? — Automobilių ir Elekt
ros Darbininkai, Laivų Krovėjai ir Maineriai Pasiruošę 
Streikuoti.

Maskvoje Didžiulis 
Karo Paradas

Gegužės pirmą dieną Ma
skvoje ir kituose Rusijos 
miestuose buvo ruošiamos 
tradicinės gegužės eisenos. 
Maskvoje ta proga buvo 
milžiniškas karo paradas, 
dalyvaujant i’ ”” 
kariuomenės dalims, 
kams ir orlaiviams, 
parado skraidė labai daug 
sunkiųjų “B-29” tipo bom- 
berių ir greitų rakietinių or
laivių. Rusijos karo ministe
ris, maršalas Bulganinas, 
pasakė kalbą, kurioje jis 
gyrėsi, kad sovietų ginkluo
tos pajėgos yra didelės ir 
bus dar labiau stiprinamos..

skaitlingoms 
tan- 

Laike

SVARBUS BALSAVIMAI 
OHIO VALSTIJOJ

Šį antradienį Ohio valsti
jos balsuotojai pasisako dėl 
kandidatų į prezidentus ir 
dėl partijų delegatų į kon
vencijas. Balsavimai bus 
svarbus tuo, kad republiko- 
nų partijos balsuotojai tu-* 
rėš pasirinkti H. Stasseną 
ar R. Taftą.

T. DEWEY PRIEŠ KOM
PARTIJOS UŽDARYMĄ 
Thomas Dewey, New Yor

ko gubernatorius, sako, kad 
uždarymas komunistų par
tijos butų klaida. Prieš bol
ševizmo pavojų reikia kovo
ti, bet partijos uždarymas 
tos kovos nepalengvins, o 
panaudojimas komunistų 
kovos priemonių prieš pa
čius komunistus nėra de
mokratiškas kovos būdas.

PALESTINA ARABŲ JUROJE

Pa estina žemėlapyje parodyta juoda spalva, o ap- 
lin k ją eina arabų kraštai — Libanas, Sirija, Irakas, 
Transjordanija, Arabija ir Egyptas. Žemėlapyje pa
žymėta, kiek kuris arabų kraštas turi kariuomenės. 
Svarbiausia arabų kariuomenė yra Transjordanijos 
arabų legionas, anglų apginkluotas ir apmokytas. 
Arabų legionas turi 15,000 kareivių.

< ją eina arabų kraštai — Libanas, Sirija, Irakas,

Bolševikai ir Naciai 
Tas Pats

Anglijos ministerių pir
mininkas, C. Attlee gegu
žės pirmąją kalbėjo Ply- 
mouth darbininkų mitinge 
ir įspėjo, kad bolševikai yra 
taip pat žiaurus ir naikina 
savo priešininkus, kaip na- 

I ciai, o Rusija, kaip buvo 
prie carų, tai ir dabar yra 
despotiška šalis, kur nėra 
laisvės. Attlee kvietė visus 
socialistus neleisti save su
vedžioti bolševikų propa
ganda ir “kairiais” žo
džiais, bet pažiūrėti į bolše
vikų valdomų kraštų tikro
vę ir koki ten yra vergija ir 
priespauda.

GINČAS DĖL ALIEJAUS 
KONCESIJŲ

Senatorius Owen Brews- 
ter iškėlė kaltinimą prieš 
didžiąsias aliejaus kompa
nijas, kad jos karo metu su 
Amerikos vyriausybės pa
galba išgavo aliejaus kon
cesijas Arabijoj, o paskui 
pardavinėjo Amerikos val
džiai Arabijos aliejų su 
milžiniškais pelnais. Tas 
senatorius sako, Anglijos 
vyriausybė padarė kitaip: 
ji gauna dalį pelno į savo 
iždą, o Amerikos vyriausy
bė jokios pelno dalies ne
gauna, bet turi visada būti 
aliejaus koncesijų sargy
boje.

RINKIMAI KORĖJOJ
Ateinantį pirmadienį, 

gegužės 10 d. pietinėj Ko
rėjoj įvyksta rinkimai. Bus 
renkami 200 atstovų į par
lamentą, kurs vėliau suda
rys Korėjos vyriausybę. 
Komunistai rinkimus boi
kotuoja, o rusai šiaurinėj 
Korėjoj žada sudaryti vy
riausybę “visai Korėjai” iš 
savo lėlių.

Visi Amerikos bandymai 
susitarti su Rusija dėl grą
žinimo laisvės Korėjai, nu
ėjo niekais ir Amerika da
bar bandys duoti laisvę ir 
parlamentarinę tvarką pie
tinei Korėjai.
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BOMBA UŽMUŠĖ NE
KALTĄ ŽMOGŲ

Nežinomi piktadariai pa
siuntė paštu anglui kapito
nui Roy Farran bombą, ku
ri sprogo ir užmušė jo brolį. 
Kapitonas Farran seniau 
tarnavo Palestinoj ir ten 
žydai jį kaltino, kad jis 
nužudęs vieną žydą, bet 
teismas jį išteisino. Mato
mai, dabar jam buvo kerši
jama, bet vietoj “kaltinin
ko”, nukentėjo visai nekal
tas žmogus.

CHOLERA PAGYDOMA 
J TRIS DIENAS

Anglų daktarų žurnalas 
skelbia, kad surastas naujas 
vaistas prieš cholerą, kurs 
jau buvo išbandytas Indijo
je, kurs iš 85 ligonių 82 bu
vo pagydyti. Kai kurie ligo
niai pagijo per 3 dienas.

Keturiolikoje pramonės 
šakų eina derybos tarp dar
bininkų ir darbdavių dėl 
uždarbių pakėlimo. Plieno 
pramonėj darbdaviai griež
tai atsisakė pakelti uždar
bius ir darbininkai ten ne
gali streikuoti, nes turi su
tartį dar vieniems metams. 
Bet pasipiktinimas plieno 
darbininkų tarpe yra dide
lis, ypač, kad plieno kom
panijos nori atsipirkti su 
veidmainingu kainų nupigi- 
nimu.

Automobilių pramonėj 
derybos eina, bet susitari
mo neprieita. General Mo
tors darbininkai balsuoja, 
ar stoti į streiką. Chrysler 
kompanijos darbininkai jau 
nubalsavo stoti į streiką ge
gužės 12 d.

Elektros prietaisų dirbtu
vių darbininkai yra nutarę 
streikuoti ir bet kurią die
ną streikas gali iškilti. Ge- 
neral Electric, Westing- 
house ir kitų kompanijų 
darbininkai tik laukia iš 
unijos pranešimo. Derybos 
dar eina.

Darbininkų derybos su 
darbdaviais eina gumbs iš- 
dirbystėje, aliejaus kasyk
lose, geležies rudų kasyk
lose ir prekybos laivuose.

Dabar 
klausimas, 
d. sustos gelžkeliai. Trys 
gelžkelių unijos yra nutaru
sios stoti streikan, valdžios 
tarpininkai sako, kad susi
tarimo dar negalima buvo 
prieiti.

Derybos tarp darbdavių ir 
darbininkų visus eina sun
kiai, nes darbdaviai atkak
liai atsisako pritaikinti už
darbius prie pabrangusio 
pragyvenimo. Jie sako, rei
kia kainas išlaikyti, o todėl 
negalima uždarbių kelti. 
Skerdyklų darbininkai jau 
streikuoja nuo kovo 16 d.

Veik visos didžiosios C. 
I. O. unijos dabar veda de
rybas dėl sutarčių atnauji
nimo. Darbininkai yra pa
siryžę iškovoti uždarbių 
pakėlimą.

visus įdomauja 
ar gegužės 11

ANGLAI TRAUKSIS IŠ 
PALESTINOS

Anglija siūlo, kad Jungti
nės Tautos paskubėtų per
imti Palestinos tvarkymą 
gegužės 15 d., nvs Anglija 
yra pasiryžusi iš ten pasi
traukti. Jei nebus kam per
imti tą kraštą tvarkyti, tai 
karas bus neišvengiamas. 
Anglai dabar atgabena dau 
giau kariuomenės į Palesti
ną, bet jie sako, tai daroma, 
kad turėjus saugius pasi
traukimo kelius vėliau.

NAUJA AUDRA TEXAS 
VALSTIJOJ

Pirmadienį Texas valsti
jos kai kuriose vietose si lu
tė nauja didelė aud^a ir 
pridarė labai daug nuosto
lių. Trys žmonės žuvo aud
roje, o keliolika žmonių bu
vo sužeisti.

i
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ŠYKŠTUS SVETINGU
MAS

Atstovų rūmų “judiciary 
committee” nutarė perduo
ti atstovų rūmų visumai bi- 
liaus sumanymą apie įsilei
dimą į Ameriką bėgyje dve
jų metų 200,000 išvietintųjų 
žmonių iš Europos stovyklų. 
Tai yra tik pusė tiek, kiek 
buvo numatyta įsileisti pa
gal Stratton bilių, o senate 
svarstomas toks pat bilius 
numato įsileisti tiktai 100,- 
000 D. P.

To įstatymo rėmėjai sa
ko, kad atstovų rūmai gal ir 
priims tą naują biliaus su
manymą, kurs yra žinoma, 
kaipo “Fellows bilius”, nes 
Maine valstijos republiko- 
niškas kongresmonas, Frank 
Fellows, yra to biliaus su
manytojas.

200,000 žmonių, jei jie 
butų įleisti į Ameriką, butų 
geriau, kaip niekas. Tas pa
skatintų ir kitas šalis įsileis
ti daugiau išvietintų žmo
nių ir baigti visą tą nelai
mingą “išvietintųjų žmonių 
klausimą”, kurs jau ketvirti 
metai niekaip nesiduoda 
išsprendžiamas.

Naujas bilius numato pir- 
mon galvon įsileisti žemės 
ūkio darbininkus, daktarus, 
dentistus, slauges, statybos 
darbininkus, siuvėjus, arba 
įvairių mokslo šakų specia
listus. Antroj vietoj eina 
Amerikos piliečių giminės.

Senate svarstomas bilius 
numato daug griežtesnį ap
ribojimą ir stato stačiai neį
veikiamas kliūtis. Atvyks
tantis išvietintas žmogus tu
ri, lig dar neatvykęs į Ame
riką per savo gimines įro
dyti, kad jis čia neatims 
darbo iš Amerikos piliečio 
ir kad jis susiras sau butą 
neišvarydamas iš buto vie
tinio gyventojo. Žinoma, 
toks suvaržymas butų ne 
kas kitas, kaip uždarymas 
durų. Reikia tikėtis, kad 
kongresas priims atstovų 
rūmų teisių komisijos jau 
priimtą sumanymą, o ne se
nato.

Šykštus svetingumas, ku
rį Amerikos kongresas rodo 
išvietintųjų žmonių klausi
me, sukels vilčių ir lietuvių 
D. P. tarpe. Kiek tos viltys 
išsipildys, kiek čia lietuvių 
galės patekti, jei kongresas 
bilių ir priims, tai pareis ir 
nuo Amerikos lietuvių, kiek 
galėsime sukelti affidavitų 
ir kiek parodysime noro 
atitraukti saviškius iš griu
vėsių Europos į normališką 
gyvenimą.

VEIDMAINYSTĖ POLI
TIKOJE

Žinomas rašytojas antifa
šistas, Arthur Koestler, 
“New Leader” skiltyse kal
ba apie “kairiųjų” žmonių 
dažnai rodomą veidmainys
tę politikoje. Jis išvardija 
kelias tokios veidmainystės 
ar neširdingumo rūšis. Jis 
sako:

“Anądien man teko kalbėti 
su spaudos atstovais. Vienas 
vyras ten sakė: ‘Ar .jus nema
note, kad mes negalime padė
ti Europai, kol musų pačių 
rankos yra nešvarios? Kaip 
galime mes kalbėti apie de
mokratiją, jei čia nėra rasinės 
lygybės musų pačių krašte?’ 
ir tt.

“Jus išgirsite tos rūšies ar
gumentus, kartais gudriau iš
reikštus, kiekvienoje kairiųjų 
grupėj ir klikoj kiekviename 
krašte...“

Taip pigiai kai kurie 
“kairieji” nusimazgoja ran
kas nuo tų baisenybių, ko
kios vyksta Europoje. Tokie 
veidmainiai, užuot kovoti 
prieš fašistų ar bolševikų 
žiaurumus, siūlo nusimaz

goti rankas, išsivalyti pana-į 
ges ir laukti ramiai, iki A- 
merikos demokratija bus 
tobula...

. “Kitas suktas kairiųjų ar
gumentas yra neteisingas su
lyginimas. Jei sakysim, rusai 
deportuoja 500,000 Krimo gy
ventojų Į šiaurės sritis ar i 
Sibirą, nes jie buvo ‘nepatiki
mi’ karo metu — ir beibės 
buvo nepatikimi — jus tą ži
nią rasit kur nors 4-ame ar 
5-ame puslapyje laikraščių... 
Bet jeigu vienas negras Ame
rikoje yra nulinčiuojamas, vi
sa Europos kairioji spauda tą 
išpleškina pirmuose laikraščių 
puslapiuose...

“Jei aš neklystu Amerikoje 
kasmet du negrai žūsta, kaipo 
aukos biauraus brutališkumo. 
Tuo tarpu laike paskutiniųjų 
dešimties metų apie 10 nuo
šimčių Rusijos 200 milionų 
gyventojų buvo verčiami dir
bti prievartos darbuose, o de
portacijos ten eina šimtais 
tūkstančių žmonių per metus. 
Neširdingumas (kairiųjų) rei
škiasi tame, kad vienas negras 
yra prilyginamas milionui es
tų, ar lietuvių, ar ukrainie
čių...”

Yra kairiųjų, kurie tik 
todėl bijo smerkti Rusijos 
baisybees, kad ir reakcinin
kai kartais tą pat daro. Jie 
nenori patekti į “negerą 
kompaniją”, todėl užsimer
kia dėl rusų bolševikų vyk
domų žiaurumų ir veid
mainiškai laikosi “švarios” 
ir tylios kompanijos...

Kiti vėl “kairieji” skaito, 
kad Rytuose valdo “kairė”, 
o Vakaruose “dešinė”. Bet 
kur kairė ar dešinė kartais 
nelengva pasakyti. Kada 
1939 metais Francijos so
cialistai kariavo prieš hitle
rinį nacizmą, Francijos ko
munistai buvo sudarę (per 
Rusijos “tėvo” tarpininka
vimą) draugiškumo paktą 
su Hitleriu, tai ar tie Hitle
rio sėbrai buvo “kairė”?

Dar kiti kairieji negali 
atsikratyti praeities prisi
minimų. Kadaise kairieji 
bendrai su bolševikais ko
vojo prieš fašistus ar na
cius. Kaip dabar užmiršti 
tą bendrą kovą ir žiūrėti į 
bolševikus, kaip į tikrus 
laisvės žudikus ir nacių bei 
fašistų įpėdinius? Tuo tar
pu bolševikai, kada jie pa
ima valdžią, bendrą praeitį 
numeta į šiukšlyną ir ploja 
budeliui, kurs bendros ko
vos draugui paleidžia kulip- 
ką į makaulę.

Yra ir tokių kairiųjų, ku
rie mums primena, kad 
“prie Stalingrado” bolševiz
mas įrodė savo viršenybę. 
Bet tai yra nesąmonė, sako 
Koestler, nes

“1812 metais Rusijos caro 
armijos sumušė Napoleono ar
mijas, kurios, nežiūrint j vis
ką, buvo Francuzų Revoliuci
jos armijos. Ar tas reiškia, 
kad didvyriškos caro armijos, 
kurios gynė vergiją, atstovavo 
pažangesnę tvarką, negu Fran
cuzų Revoliucijos armijos”.

Yra ir lietuvių tarpe to
kių “kairiųjų”, kurie visus 
šituos veidmainiškus “kai
riųjų” argumentus pakiša, 
kada užeina kalba apie ru
sų bolševizmą. Jie greitai 
pasakys jums: “Ar čia ge
riau? Žiūrėk, kaip čia el
giamasi su negrais? Atsi
mink, kad ir čia buvo kon
centracijos stovyklos japo
nams per karą!”

Apie tokius bailius stni- 
sius, kurie demokratijos tik
rais ar tariamais trukumais 
pridengia didžiausią ir juo
džiausią vergiją ir priespau
dą bolševikų režime, rašy
tojas Koestler ir kalba, kai
po apie “kairiuosius Bab- 
bit’us , veidmainius.

HAIFOS MIESTAS KARO SŪKURYJE

KELEIVIS, SO. BOSTON

Palestinos didelis uostas Haifa, daugumoje apgyventas ^rabų, pateko į žydų 
rankas. Arabai gyventojai iš to miesto pabėgo į netolimą Acre miestą. Ka
ras Palestinoj vis labiau plečiasi, o Jungtinių Tautų organizacija jau trečia 
savaitė “svarsto”, kaip tą karą numalšinti ir nežino ką nutarti.

Apie ’Kryžius’
Jaunas rašytojas Vincas 

Ramonas parašė romaną 
“Kryžiai”, kur vaizduoja 
pirmąjį bolševikmetį Lietu
voje. Knyga parašyta gyva 
kalba, tema įdomi, bet ra
šytojas tur būt ir pats nesi
tikėjo, kad jo “Kryžiai” su
kels tiek kalbų ir ginčų.' 
Daugelis žmonių mano, kad 
Ramonas gavo “užsakymą” 
tokią knygą parašyti iš 
“aukščiau”, arba iš krikš
čionių demokratų viršūnių. 
Jam buvo pavestas uždavi
nys išpeizoti pažangiuosius 
žmones Lietuvoje ir įrodyti, 
kad iš jų “išdygo” bolševi
kai, savo šalies išdavikai.

“Kryžiuose” aprašomas 
vyriausias asmuo buožė 
Kreivėnas yra labai retai 
sutinkamas ne tik gyveni
me, bet ir kriminališkuose 
romanuose. Jis “merginin
kas”, sukčius, padegėjas ir 
šiaip visokių nedorybių tik
riausias “indas”, o iš jo tų 
nedorybių ir “paleistuvavi
mo” išdygsta jo nelegalus 
sūnūs — bolševikas...

Ramonas butų galėjęs 
paimti lietuvišką kleboną, 
bet kokį ir bet kokios para
pijos, ir padaryti tokį pat 
“romaną”. Pavyzdžiui:

Juk tikrai romantiška, 
kai jaunas kunigas įsimyli 
jauną, gražią moteriškę, su
gyvena sūnų, kuris gražiai 
išauga ir išsiunčiamas Ame
rikon nekalto Ričardo var
du; vėliau jaunas kunigas, 
pasidaro pralotu ir eina la- 

: bai atsakomingas pareigas 
visuomenėje ir bažnyčioje; 
vėliau pralotui nusibosta vi
są amželį vyliuota ir apgau
dinėta nekalta moteriškė; 
jis nutaria ją atsikratyti; 

j moteriškė klastingai išvi- 
liuojama prie upelio pasi
vaikščioti ir čia praloto ran
komis nelaimingai moteriš-j 
kei ant kaklo užneriama vir-1 
vė ir ji to paties praloto 
rankomis nužudoma.

Čia rašytojas Ramonas 
turėtų puikiausią temą, im
tą iš paties gyvenimo, iš 
praloto Alšausko nuotykio. 
Tokių Alšauskų lietuviškų 
kunigų tarpe buvo daug, 
nors, tiesa, ne visi jie savo 
meilužes žudė ir ne visi sa
vo nelegališkus vaikus siun
tė į Ameriką. Bet gerokas 
skaičius klebonų vaikų iš
augo j... bolševikus. Ramo
nas galėtų pasiteirauti pas 
“generolą” Plechavičių, ar 
jis nėra 1919 metais prie 
Plungės sušaudęs vieną Pie
tavus kunigo vaiką už bol
ševizmą?

Rašytojas “su tendenci
ja” galėtų iš nelegališkij 
kunigų vaikų padaryti di
delį kaltinimą prieš kunigų 
celibatą, prieš jų gobšumą, 
veidmainiškumą ir dvigubą 
moralę, kuri visiems yra ži
noma. Tiesa, už tokį roma
ną rašytojas negautų iš ku
nigo Dr. Končiaus premijos,

kaip gavo Ramonas už 
“Kryžius”, kuriuose jis iš
koneveikė “pažangiuosius” 
ar “bedievius”.

Rašytojas, kurs “ima už
sakymą” tendencingam ro
manui, pats save pažemina 
ir Ramonas blogai pasitar
navo ir pats sau ir lietuviš
kai literatūrai. Jis dar jau
nas, bet jau sutinka į gyve
nimo tikrenybę žiūrėti pro 
klebonijos vartus ir, žino
ma, tuo patim netenka tei
sės vadintis rašytoju, kurs 
vaizduoja gyvenimą tokį, 
koks jis yra, su visomis 
jo painiavomis ir prieštara
vimais. A. S-is.

Slaptas Bertos Įsa
kymas

Prancūzų dienraštis “Pa- 
roles Nouvelles” paskelbė 
slaptą sovietų dokumentą, 
kuriuo remdamasi NKVD 
tremia į Sibirą ir kitas vie
toves nepatikimą komunis
tams elementą, taip vadina
mus, “liaudies priešus”.

Kokių pažiūrų ir nusista
tymo asmenys yra liaudies 
priešai sovietų aiškinimu? 
Ar tai yra asmenys padarę 
nusikaltimą? Ne, pakanka, 
kad priklausai žemiau nu
rodytai kategorijai ir “au
tomatiškai” esi “liaudies 
priešu.”

Šis slaptas SSSR vidaus 
reikalų ministerio Berios į- 
sakymas išleistas sovietams 
užimant Pabaltijo valsty
bes, tikslu pašalinti jiems 
nepalankius asmenis, nuro
dantis veikimo budus ir me
todus vadinasi: “klasifika
vimas antisovietinio ele
mento”. Kiekvienas jo eg
zempliorius numeruotas ir 
pastaboje nurodyta, kad as
muo, perdavęs šį įsakymą į 
nepatikimo žmogaus ran
kas, baudžiamas mirties 
bausme.

Štai liaudies priešų sąra
šas:

1. Kontrevoliucionieriai;
2. Trockininkai;
3. Menševikai, socialre- 

voliucionieriai ir giminin
gos grupės;

4. Socialdemokratai;
5. Fašistai. Suimami šia 

tvarka: vokiečiai, italai, 
lenkai, vengrai, anglai, tur
kai, amerikiečiai ir k.

6. Visų buv. politinių par
tijų šovinistinis elementas;

7. Antisemitai;
8. Marksizmo atskalos;
9. Rašytojai bei žurnalis

tai nepalankus stalinizmui;
10. Karininkai;
11. Buvę aukštesnieji tar

nautojai;
12. Baltieji rusai;
13. Kapitalistai;
14. Diplomatai; Prekybi

nių ir Kultūrinių atstovybių 
tarnautojai ;

15. Šnipai ir sabotažistai;
16. Turtingi ir vidutinieji

; ūkininkai, taip vadinami 
“kulokai”.

17. Kunigai;
18. Specialistai ir techni-

kai; ‘
19. Spekuliantai.
Vykdydami šį įsakymą 

Lietuvoje sovietai 1941 m. 
birželio mėn. 1 d. suėmė ir 
išvežė apie 70,000 lietuvių: 
vyrų, moterų ir vaikų Sibi
ran neišvengiamai mirčiai. 
Birželio mėn. antroje pusė
je turėjo būt išvežta dar 
daugiau. Rasti dokumentai 
rodo, kad NKVD buvo užsi
mota išvežti į Sovietų gilu
mą apie 600,000 lietuvių. 
Kilęs vokiečių-rusų karas 
sutrukdė šio plano įgyven
dinimą.

Antrą kartą okupavę Lie
tuvą, sovietai pakeitė takti
ką: kelių dienų laikotarpy
je nesuima dešimtimis tūk
stančių žmonių, bet siste- 
matingai, kas mėnuo, gabe
na į tolimą šiaurę, mažesnes 
grupes suimtųjų. Rezultatas 
tas pats. (Vėlesnės žinios 
kalba apie masinius žmonių 
gabenimus. Red.)

Iki 1948 m. apie 10 asme
nų tik sugrįžo iš sovietų 
tremties Sibiro, Kazakista- 
no ir kt.

Antrą kartą sovietų ka
riuomenei okupuojant Lie
tuvą didelis skaičius lietu
vių buvo sąlygų verčiami 
apleisti Lietuvą ir daugu
moje atsidūrė Vokietijoje, 
kur karui pasibaigus, susi
būrė į stovyklas su lietu
viais, kuriuos vokiečiai prie
varta išgabeno įvairiems 
darbams Vokietijon.

Dabartiniu metu šis įsaky
mas išsplėstas ir kitoms val
stybėms, kur tik siekia so
vietų valdžia.

Šis SSSR vidaus reikalų 
ministerio įsakymas tai yra 
vienas iš deimančiukų So
vietų S-goje. O ten tokių la
bai daug. Štai kodėl taip 
tvirtai užsileidusi “geležinė 
uždanga” ant sovietinės 
valstybės. Jurgis Paknys.

KOMUNISTŲ “VEISLĖS” 
-----------

Viena Korėjietė, Mrs. In- 
duk Pahk, sako, kad komu
nistus galima prilyginti prie 
daržovių. Sako, yra trys rū
šys komunistų: obeliniai, 
tomeitiniai ir meloniniai. 
Obeliniai yra raudoni iš 
viršaus, bet balti viduje; 
tomeitiniai yra raudoni ir 
iš viršaus ir viduje, o melo
niniai yra balti iš viršaus, 
bet giliai viduje raudoni.

Šita meloninė ar “arbuzi- 
nė” komunistų veislė yra 
pati pavojingiausia, sako ta 
korėjietė.

Kažin į kokią daržovių 
į veislę ta korėjietė priskir
tų mūsiškius Bimbas, Miza- 

1 ras ir panašius Stalino “sau
lės” straksėtojus? Tur būt, 
ir tarp jų yra visokių. Pa
vyzdžiui, Pruseika yra gry
nų gryniausias obeliukas— 
obuolių griaužikas —v vir- 
viršus truputį raudonas, o 
vidus...!

Keistas Kandidatas
Henry Wallace sako, jei 

kiltų dabar karas, tai jis 
tuoj ištrauktų savo kandi
datūrą į prezidentus, nes ta
da atpultų reikalas kovoti 
už taiką!

Paklaustas, ar jis remtų 
Amerikos karo pastangas, 
jei karas kiltų, H. Wallace 
atsakė trumpai: “Certain- 
ly”. Vadinasi, jis padėtų 
perti Rusijai kailį ir padė
tų savo dabartinius sąjungi
ninkus rinkiminėj kovoj — 
komunistus, varyti i ožio 
ragą.

Bet H. Wallace atsimena, 
kad jis yra “taikos kandi
datas” ir sako, kad karas 
vargu kils,.nes “Rusija vis
ką darys, kad karo išven
gus”. Taigi, jeP karas ne
kils, tai turėsime būti dė
kingi Rusijai, kuri “viską 
darys” taikai išlaikyti. Bet, 
jei nežiūrint į Rusijos pa
stangas, karas visvien (iš 
Amerikos kaltės) kiltų, tai 
H. Wallace padės Rusiją 
mušti!

Henry Wallace yra tik
ras prieštaravimų maišiu
kas. Vienu sakiniu jis pasi
sako už taiką, giria Rusiją 
už taikos pastangas, kalti
na Ameriką už karo kursty
mą ir žada padėti mušti Ru
siją, jei karas iškils...

Tai tikras veltos galvos 
politinis jovalas. Kas at
spės, ar jo galvoje daugiau 
nesusitupėjiino, ar politinio 
gudravimo.
Kainų Akrobatai

Plieno pramonės bosai 
vasario mėnesį pakėlė plie
no kainas ir buvo apskai
čiuojama, kad pakeltos kai
nos jiems duos per 28 mi- 
lionus papildomų dolerių.

Kovo mėnesį plieno pra
monės darbininkai iškėlė 
reikalavimą pakelti jų už
darbius. Plieno ponai atsi
sakė ir balandžio 22 d. pa
skelbė pasauliui, kad jie 
numažina plieno kainas. 
Pagal tų pačių ponų ap
skaičiavimus, kainų suma
žinimas sutaupys vartoto
jams 25 milionus dolerių 
per metus.

Pakėlė 28 milionus, o su
mažino 25 milionus!

Tuo tarpu plieno pramo
nės pelnai 1947 metais sie
kė 153 milionų dolerių 
(1946 metais pelnai siekė 
“tiktai” 88 milionų dole
rių).

Išeina tikra kainų akro
batika. Pelnai padidėjo dvi
gubai daugiau, iš kainų 
“pakėlimo - nuleidimo” už
dirba? dar kelius milionus, o 
darbininkams uždarbius pa
kelti atsisako, nes, girdi, 

! reikia kovoti prieš infliaci- 
| ją. Išeina taip, kad kada 
1 darbininkas gauna centą 
daugiau,, tai yra “infliaci
ja”, o kada į plieno baronų 
kišenes tenka milionai, tai 
yra jų teisingas užmokestis 
už mokėjimą publikai kiše- 
nius valyti.
Kur Dėkingumas?

Buvęs Amerikos valstybės 
sekretorius, Cordell Hull, 
paskelbė savo atsiminimus 
ir plačiai aprašo, kaip jis 
1941 metais perspėjo Rusi
ją, kad Hitleris ją puls. C. 
Hull sakosi tokį įspėjimą 
gavęs iš Amerikos diplomato 
Berlyne, S. E. Wood ir tuoj 
pat pasišaukęs sovietų am
basadorių Umanskį ir jam 
pranešęs tą žinią.

Vietoj dėkingumo už per
spėjimą bolševikai Cordell 
Hull iškoliojo kapitalistu, 
kurs nori supiudyti dvi 
draugiškas valstybes — So
vietų Sąjungą ir Vokietiją!

Cordell Hull ir dabar sa
kosi negalįs suprasti, kodėl 
rusai pasirodė tokie nedė-j

kingi. Už gerą perspėjimą 
jie jį iškoliojo...

Naivus Amerikos diplo
matas, kurs per 10 metų ve
dė Amerikos užsienių poli
tiką, bolševizmo pažinimo 
reikale tebėra dar vaikys
tės amžiuje. Tokių naivuo
lių Amerikoj buvo ir dau
giau. Jie vis laukė, kad Ru
sija pasakys ačiū Amerikai 
už 11 bilionų “nuomos-pas- 
kolos” pagalbą, o vietoj dė
kingumo susilaukė visai ko 
kita.

Jie nežinojo ar užmiršo 
Lenino prisakymą, kad bė
doje galima “imti pagalbą 
ir iš anglų-francuzų impe
rialistinių banditų”.
Bebalsiai Balsai

Massachusetts valstijoj 
piaeitą antradienį ėjo no- 
minacinis balsavimas. Bu
vo renkami delegatai į abe
jų partijų konvencijas. Bal
savimuose dalyvavo mažiau 
7 nuošimčių turėjusių teisę 
balsuoti. Balsuotojai “strei
kavo” ir nėjo paduoti savo 
balsų, nes tie balsai nieko 
nesveria krašto politikoj.

Pagal čia veikiantį įsta
tymą nominaciniuose balsa
vimuose piliečiai gali pasi
sakyti tiktai už delegatus, 
kurie siunčiami į partijų 
konvencijas, bet negali pa
reikšti savo valios dėl išsta
tomų kandidatų. Įstatymas 
palieka delegatams parink
ti kandidatą. Todėl pilie
čiai gali išrinkti vienoki ar 
kitokį Curley, o delegatai 
suvažiavę sprendžia ir kom 
binuoja, kaip jie nori, arba 
kaip partijų “mašinos” juos 
įkvepia.

Tokie “nominaciniai” bal
savimai, kur nieko negali
ma nominuoti, yra tiktai 
nepuikus farsas ir balsuo
tojai nematė jokio reikalo 
eiti mesti bevertį balsą už 
partijų mašinų delegatus.

Po balsuotojų streiko po
litikieriai kalba pakeisti įs
tatymą. Bet tarp kalbų ir 
pakeitimo stovi didžiųjų 
partijų “mašinos”, kurioms 
tokie “balsavimai” ir tėra 
reikalingi. ,
Taft-Hartley Dantys

Balandžio 30 d. Naciona
linė Darbo Santykių Komi
sija, aukščiausioji Taft- 
Hartley biliaus aiškintoja, 
išleido patvarkymą, kurs 
praktiškai reiškia, kad tai
kus pikietavimas laike strei
kų yra draudžiamas.

Komisijos patvarkymas 
sako, kad įstatymas drau
džia pikietavimą, kurs gali 
atbaiayti vieną biznierių 
daryti biznį su kitu biznie
rių...

Iki šiolei buvo skaitoma, 
kad pikietavimas yra nau
dojimasis konstitucijos ga
rantuota žodžio laisve, arba 
atkreipimas publikos dėme
sio į kurią nors biznio įstai
gą, kad ji neteisingai elgia
si su savo darbininkais ir 
tarnautojais. Dabar, Taft- 
Hartley bilius, pikietavimą 
aiškina, kaipo “antraeilį 
boikotą” ir uždraudžia.

Nacionalinės Darbo San
tykių Komisijos aiškinimas 
sukels dar daug ginčų. In 
dabar paskelbtojo Taft- 
Hartley įstatymo aiškinimo 
dar kartą matosi, kad tas 
bilius turi aštrius dantis ir 
visi jo dantys nukreipti 
prieš darbininkų unijas. 
Toks įstatymas, darbinin
kams priešingos administra
cijos rankose, reikštų unijų 
užsmaugimą.

Teisingai unijos daro, kai 
telkiasi Taft-Hartley biliaus 
priėmėjus nepraleisti vėl į 
kongresą.

J. D.

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Tremtiniu Reikalai HARTFORD, CONN.

KAS SKAITO, RAAO

TAS DUONOS NEPRAŠO

kia. Persiunčiami vis naujiPagelbėkime Daugiausiai
Pagalbas Reikalingiems adresai. BALF Centras pra- 

Nuo pat BALF veiklos šymo ir padėkos laiškų iš 
pradžios, šalia rūpinimosi 
tremtinių teisių gynimu, jų 
imigracija ir įkurdinimu, 
vienas svarbiųjų BALF 
darbų buvo ir tebėra: rink
ti rubus, avalynę, maistą, 
knygas, medikamentus, pi
nigines aukas ir siųsti trem
tiniams viską, ko jiems bū
tiniausiai reikia. BALF duo
da ir besimokančiam jauni
mui stipendijas, kad jie ko i 
greičiausiai galėtų atsistoti 
ant kojų ir pagelbėjo kitiem 

, veikti savo tėvynei atstaty
ti. BALF parama visą laiką 
buvo ir tebėra teikiama 
pirmoje eilėje ligoniams, 
vaikučiams, moksleivijai,se
neliams, našiems ir dide
lėms šeimoms.

BALF tremtinius supažin
dino su geraširdžiais 
Amerikos lietuviais.

Siuntinėdamas skyriams 
ir bendradarbiaujančioms! 
draugijomis prašymų, BALF 
Centras kartu išsiuntinėjo 
ir tūkstančius kortelių, ku
rios su geraširdžių aukomis 
ir adresais plaukė į BALF 
sandėlį iš visos Amerikos ir 
Kanados. Europoje dovanas 
atsiimdami, tremtiniai prie 
jų rado ir dovanotojų adre
sus.

Buvo atsitikimų, kad ge- 
reširdžio dovanas gavo jo 
giminės, draugai ir asme
nys, kurie savo laiku buvo 
padarę gero dovanos davė
jui. Buvo tokių graudžių 
momentų, kai sunaus dova
na atiteko motinai, buvu
siam mokytojui ar auklėto
jui. Kaip tremtiniui buvo 
malonu priimti pagalbą iš 
pavyzdingai išauklėto savo 
sunaus ar mokinio! Viena 
moteris, buvusi neturtinga 
piemenaitė, net atsiėmė sa
vo buvusį Lietuvoje turtin
gą ūkininką, pas kurį ji bu
vo tarnavusi!
Gelbėdamas artimui — pa- 

sigelbsti sau.
BALF dovanodami, arti

mo meilės vykdytojai neži
no, kokiam asmeniui jų do
vana atiteks. Žino tik tai, 
kad dovana pasieks pagal
bos reikalingiausį lietuvį. 
BALF duotos dovanos su
jungė artimuosius, atnauji
no daug pažinčių, sudarė 
naujus ryšius. Svarbiausia, 
tremtiniai, moraliai sustip
rinti, įsitikino, kad jais kas 
nors rūpinasi. Tremtiniams 
amerikiečių dovana ir adre
sas davė viltį ištverti skur
de. Tokiu budu daug trem
tinių gavo ir affidavitų ir 
siuntinėlių. Kai kurie trem
tiniai tik tuo šiandien ir gy
vena.

Amerikos lietuvių žymi 
dalis dar neganėtinai auko
ja, tuo tarpu, kai kiti įsi
pareigoję aukoja didelę sa
vo uždarbio dalį. Toki au
kotojai pajuto, jog juo dau
giau jie tremtiniams gelbė
jo, to daugiau patiems se
kėsi gyventi. Tuos ir Dievas 
laimina. i *

Europos gauna labai daug.
Didesni rūpesčiai

Džiugu, kad visa eilė trem 
tinių, pavienių ir šeimų, 
gauna paramos atskirais 
siuntiniais iš Amerikos. Bet 
yra patirta, kad labiau “raš
tingi” tremtiniai pradėjo 
gauti daugiau siuntinėlių, 
negu jų gauna kuklus, dide
lių šeimų nariai, ligoniai, 
seneliai, kurie neturi drąsos 
laiškų rašinėti ir prašyti 
daugiau pagalbos. Tos šei
mos tenkinasi bendrąja pa
rama ir negauna papildo
mos pagalbos iš kitur, Trem 
tinių gyvenimui sunkėjant, 
tokių šeimų padėtis itin blo
gėja. Joms būtinai reikia 
priedinės pašalpos.

Turėdamas tai minty, BA
LF Centras kreipėsi į savo 
įgaliotinius Europoje ir Lie
tuvos Raudonąjį Kryžių, 
prašydamas prisiųsti vieto
je ištirtų sunkiausiai gyve
nančių šeimų padėtį. Ir ga
vome jau pačių vargingiau
sių lietuvių šeimų, ligonių 
ir sunkiausiai gyvenančių 
žmonių sąrašus. Tiems žmo
nėms būtinai reikalinga pa
pildomo maisto pagalba. 
Siuntinėliai nuo atskirų as
menų, draugijų ar BALF 
skyrių, prie reguliarės BA
LF paramos, tiems vargin- 
giausiems žmonėms tikrai 
bus didelė pagalba. Galėsi
te tapti vienos ar kelių to
kiu šeimų globėjais ir gel
bėtojais.
Pagelbėkime globoti var

gingiausias šeimas
BALF Centras suteiks šei

mų adresus BALF Sky
riams ir draugijoms, pagal 
jų pageidavimus. Aišku, 
bus daug tokių geradarių, 
kurie norės siųsti savo para
mą tiesiog, be tarpininkavi
mo. Bet BALF skyriai gali, 
surinkti aukų, jas persiųsti 
į centrą ir nurodyti, kad už 
jas centras nupirktų maisto 
ir persiųstų labiausiai para
mos reikalingoms šeimoms. 
Suprantama, BALF, pirk
damas maistą didesniais 
kiekiais, gali jo gauti daug 
pigesne kaina. Busime labai 
dėkingi už pranešimą, kas 
bus veikiama šioje srityje.

Malonėkite padidinti sa
vo veiklą šiam darbui ko j 
greičiausiai. Už tai <.___ ,
didžiausia padėka!

Su nuoširdžiausiu dėkin
gumu, BALF Centras 

United Lithuanian Re- 
lief Fund of America, Ine., 
105 Grand st., Brooklyn 11, 
N. Y.

ERODKLYN, N. Y.

I

GELŽKELIEČIŲ UNIJA APTARIA STREIKĄ

Gelžkeliečių unijų vadai (iš kairės j dešinę) C. H. 
Keenan, H. J. Arries ir C. E. McDaniels turi daug 
pasitarimų dėl dabar nutarto streiko gegužės 11 d. 
Vyriausybė stengiasi gelžkeliečius prikalbinti ne
streikuoti. Nutarimas streikuoti yra priimtas, bet 
streikas dar gali būti atšauktas.

kalbės apie šių dienų svar
biausią klausimą: Fašizmą' 
ir Bolševizmą. Žmonija ką 
tik pergyveno fašizmo su
keltą karą. Ar musų laukia 
ir bolševizmo sukeltas ka
ras? Kas tai yra tos šių die
nų pabaisos — Fašizmas ir 
Bolševizmas?

—o—
Tas įdomias prakalbas 

rengia Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungos 19 kuo
pa. Visi lietuviai kviečiami 
gausiai atsilankyti ir pasi
klausyt} gerų kalbėtojų, ku
rie patys pergyveno fašiz
mą, karą ir bolševizmą.

Visi kalbėtojai yra atvy
kę iš Europos ir čia daly
vauja musų pažangiosios 
visuomenės judėjime. Jie 
buvo kovotojai už laisvę ir 
demokratiją Lietuvoje, jie 
ir čia vra pažangiųjų idėjų 
šalininkai.

Ateikite visi j prakalbas, 
neapsivilsime. Šį sekmadie
nį, 2:30 vai. po pietų Broo- 
klyno Lietuvių Am. Piliečių 
kliubo salėje. Rengėjai.

BALTIMORE, MD.

Šį Sekmadienį Svarbios 
Prakalbos

Šį sekmadienį, gegužės 
9 d. 2:30 vai. po pietų Broo
klyno Lietuvių A. Piliečių 
kliubo salėje, 280 Union------ _ -- umuii 
avė. įvyks svarbios prakal-l 
bos.

..... Kalbės geriausieji kalbė- 
r BALF dovanos tebeplau- tojai: Rima Čerkeliunienė 

• apie “Moterį ir Politiką”. 
Ji kalbės apie moters vietą 
visuomenėj, ar moteris turi 
pasitenkinti virtuve ir vai
kų auklėjimu, ar turi įdo
mautis ir visuomeniniais 
klausimais?

K. Balčiauskas kalbės 
apie “Kelią į laisvę ir de
mokratiją”. Kuriuo keliu 
žmonija turi eiti — diktatu-i 
ros ar demokratijos? Kas 

| visuomenei naudingiau — 
socializmas ar kapitaliz
mas?

Trečias kalbėtojas bus 
Dr. Juozas Pajaujis. Jis

VVORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S 
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių

Čia gaunama ir “Keleivis” 
pavieniais numeriais

90 M1LLBURY STREET 
WORCESTER, MASS.

Moterėlių Pletkai
Gal visuose miestuose 

tas pats, bet parašysiu tik
tai apie musų Baltimorės 
kai kurias moterėles. Atsi
randa tokių pagyvenusių 
kūmučių, kurios rodos nič 
niekuo daugiau neužsiima, 

Jums^a^ t^tai pletkavojimu ir 
savo kaimynų apkalbinėji
mu. Tokios ilgaliežuvės mo
terys mėgsta sekti savo kai
mynus, jos žino, kada kas 
išeina į darbą, kada parei
na, kada ir kur išeina po 
darbo, su kuo eina, kodėl 
eina ir taip toliau, ir taip bė 
galo...

Tos moterėlės serga lie
žuvavimo liga ir žiemą ir 
vasarą. Žiemą jos pro langą 
seka savo kaimynus, o kai 
ateina vasara, tai pas mus 
yra priimta sėdėti prie sa
vo namo ant laiptukų. Na

yra

tai tada pro tas moterėles 
niekas nepraeina jų neap- 
žiurėtas ir su liežuviais ne- 
apčiupinėtas...

Gerai butų, jei tokios 
pletkininkės tiktai 
tarpe žmones apkalbinėtų, 
išrengtų ir nurengtų su lie- 

ižuviais, bet jos nesivaržo ir 
,į akis daryti savo pastabas 
ir aploti praeinantį žmogų. 
Atrodo, kad tokia ilgo lie
žuvio niežo liga serga ypač 
senesnio amžiaus moterėlės, 
juo jos senesnės, juo jų lie
žuviai ilgesni. Bet ir ne vi
sai senos kartais yra užsi
krėtusios ta pačia liežuvio 
niežo liga ir kasija jį į sa
vo kaimynus ir pažįstamus.

Kartais misliju sau, kodėl 
tokios moterėlės neužsiima 
kokiu nors naudingesnių 
darbu. Kodėl nieko neskai
to? Kodėl nedirba kokį 
nors labdaros darbą? Ko
dėl tiktai liežuvius kasija, 
pletkavoja ir retkarčiais į 
bažnyčią nuėjusios savo 
liežuvius su švęstu vande
niu numazgoja ir vėl prade
da iš naujo “liežuvius laidy
ti”. Sunku pasakyti kodėl, 
bet tankiai girdint jų plet- 
kus, kaimynų apšnekėji- 
mus ir liežuvių galandimus 
darosi koktu.

Musų lietuviška kolonija 
nėra didelė, tai viens kitą 
gerai pažįstame, o tokios 
moterėlės iš to, rodos, tik ir 
gyvena, kad savo pažįsta
mus leidžia per liežuvių 
“šerengą”. Tos moterys ir 
nežino, kad jos kartais su 
savo liežuviais pridaro daug 
nemalonumų—supiudo kai
mynus, sukelia barnius šei
mose, sukursto tėvus prieš 
vaikus, arba vyrus prieš 
žmonas. O gal jos to ir nori 
pasiekti?

Kaip ten bebūtų, bet 
. prieš pletkavojimo ligą rei

kėtų visiems kovoti. Laikas 
I . butų pasidaryti truputį kul- 
. turingesnėms ir palikti kai

mynus ramybėje. E. N-i.

savo

Koncertas Pasisekė
Balandžio 25 d. T. M. D. 

rengė čia koncertą. Daina
vo Brooklyno operetės cho
ras. Išpildė visą eilę gražių 
dainų. Publika buvo paten
kinta ir savo karštais ploji
mais dainininkams reiškė 
dėkingumą.

Dainavo 
dainininkas 
nas solo. 
Plaukė Nemunėlis, 
ir k. daineles, 
sies dainelės labai prajuo
kino klausytojus. Po dainų 
buvo sulošta linksma kome
dija “Piršlybos”, kuri irgi 
buvo pasitikta su gardžiu 
juoku ir palydėta plojimais.

Prieš koncertą T. M. D. 
pirmininkas priminė, kad 
koncerto tikslas yra sukelti 
pinigų tremtiniams šelpti. 
Pertraukos metu kalbėjo 
kliubo pirmininkas adv. F. 
Mončiuras, kuris priminė 
musų tautos kovotojus ir 
poetus, Dr. Basanavičių, Dr. i 
Kudirką ir Maironį. i

Po koncerto, kaip tik bus 
apskaičiuotas likęs pelnas,1 
jis tuoj bus perduotas vie-j 
tos BALF skyriui šalpos rei
kalams.

T. M. D. širdingai dėkoja 
koncerto vykdytojams ir 
publikai už atsilankymą.

K. Valionis.

ir musų senas 
K. B. Kriaučiu- 
Jis padainavo 

" i, Ulonai 
Jo linksmo-

Atvyko Lietuviai
Tremtiniai

d.

K. P. Jurgeliuno Agentūra
Perka, Parduoda ir Maino Visokias Nuosavybes 

Insuranee—Apdrauda!

Atstovauja šešias milionines kompanijas. Apdrauskite savo 
namus, rakandus, biznius, automobilius ir apsidrauskite sa
vo sveikatą.

Parduodamas vištų ūkis, galima laikyti 3,500 vištų ir ke
lis tūkstančius mažiukų viščiukų. Puikus 7 kambarių namas 
su visokiais moderniškais įrengimais. Kaina $17,000.

Kitas mažesnis ūkis, kaina tik $6,900.
Visuomet rašykite ar užeikite

C. P. YURGELUN
124 Ames st., Brockton, Mass.

Kas Girdėt Chicagoje
Tūkstantinė Lietuvių Publi
ka Džiugiai Klausėsi Opere

tes “Kai Gėlės Žydėjo” 
Balandžio 18 d. skaitlin

ga lietuviška publika turėjo 
didelio malonumo klausytis 
žavingos opeterės “Kai Gė
lės Žydėjo”. Ši populiari 
operetė vaizduoja žymaus 
kompozitoriaus Franz Šu- 
bert gyvenimą. Tą veikalą 
dar prieš antrą pasaulinį 
karą sulietuvino Antanas 
.Vaivada, o “Pirmyn” cho
ras vadovybėj K. Stepona
vičiaus, anuose laikuose ge- 

Dabar, po ga- 
susi- 

“Pirmyn” chorui 
K. Steponavičiui

1948 m. balandžio 29 
laivu Marine Fląsher atvy
ko iš Vokietijos 65 lietuviai 
tremtiniai, kurių tarpe 9 
JAV piliečiai repatrijantai, 
o kiti su imigracijos vizo
mis. Atvykusieji išsiskirstė 
pas gimines bei draug.s 
Atvyko:

Jonas Avižienis; Jonas ir 
Stasė Braziai; Henrikas ir 
Jadvyga Dapkai su 'sunurn 
Algirdu ir dukra Halina: I 
Vytautas ir Juzefą Gorinai 
su dukrom Lidija ir Milda; 
Dr. Jonas Karvelis; Juozas 
ir Sofija Kungiai; Juozas 
Lapinskas, JAV pilietis; 
Jenas ir Sofija Litvinai su 
sunum Algiu ir Vitoliu bei 
dukra Zita; Profesorius 
Aleksandras Mačiūnas su Į 
žmona Leokadija ir vaikais! 
Nijole ir Jurgiu; Profeso-! 
rius Jonas Pauperas, evan
gelikų vyskupas, su žmona 
Marija ir sūnumis' Jonu, 
Ramučiu ir Martynu; Pro
fesorius Vytautas Petraitis, 
su žmona Ona ir dukra Vik
torija; Jonas ir Adelė Po- 
deriai; Ona Radzevičienė 
=u dukra Ona; Karolis ir 
Ema Redvikai su vaikais 
Olga, Arturu, Evaldu, Ro-i 
bertu, Edvinu ir Karoliu- 
Povilu! Boleslovas ir Gab
rielė Šeikai; Otilija Stanai
tienė; Aleksandra Turnevi- 
čienė su sunum Algiu, JAV 
piliečiai; Andrius Valuc- 
kas; Profesorius Jonas Vil
činskas su žmona Jone ir 
sunum Rimvydu; Donatas 
ir Viktorija Zakarevičiui su 
sunum Povilu ir Profeso
rius Karolis Žalkauskas su 
žmona Katarina.

Be to, atvyko dar septyni 
lietuviai našlaičiai: Aldona 
Bačiulytė — 15 m., Milda 
Blinstrubytė — 15 m.; An
tanas Nockiunas — 16; 
Juozas Sodaitis — 16; An
drius Vaišvilas — 15 m 
Ida Vaišvilaitė — 17 m.; 
Dalia Žemaitytė — 17 m.

L. G. K.

ra i suvaidin 
na ilgos pertraukos, 
tvarkius 
ir stojus 
prie jo vairo, sukvietus nau
jus ir sesuosius artistus, vei
kalas vėl buvo suvaidintas. 
Tenka pasakyti didelis dė
kui K. Steponavičiui, kuris 
savo nepalaužiama energi
ja sugebėjo atgaivinti “Pir
myn’' chorą, suburti artis
tus ir gerai juos išmokyti. 
Atlikta sunkus, bet tikrai 
gražus darbas.

Artistų Mėgėjų Sąstatas
Gėlių pardavėja buvo 

Marytė Puksmis, musų ta
lentinga radio dainininkė. 
Bellabruna buvo O. Skive- 
riutė - Steponavičienė, kuri 

Jau nuo seniai/ yra žinoma 
publikai, kaipo artistė dai
nininkė. Šį kartą ji buvo 
tikra pažiba savo rolėje.
Fritzi, Kitzi ir Mitzi Kran- 

ziutės (Auksakalio dukte- 
terys) buvo Estelle Rimkus, 
Marytė Fuksmis ir Christi- 
ne Miller - Bartulis. Šiuom 
kartu ios visos, o ypač Chri- 
stina Bartulis, turėdama il
gą rolę, tikrai sužavėjo pub
liką.

O štai kitos trys nepava
duojamos musų artistės: 
Petronėlė Milerienė, Ona 
Dovgin ir Lillian Baronaitė- 
Povilaitis. Jos puikiai atliko 
savo roles.

Vyrai artistai buvo: Al
girdas Brazis, operos artis
tas ir musų mėgiamas radi- 
’o ir koncertų dainininkas, 
iis vaidino Baroną Franz 
Schoberį. Kaip vaidinimu, 
taip ir savo stipriu baritono 
balsu jis žavėjo publiką.

Franz Schubertą vaidino 
Kazys Vesotas. Kaipo dra
mos artistas sukurė vykusį 
kompozito r i ų Schubertą, Į 
vaidino taip jautriai, kad 
Schuberto gyvenimo liudė- 
sis ne vienam išspaudė gai
lesčio ašaras iš akių. Dr. C. 
Svenciskus, vaidino operos 
dainininko Vegelio rolę. Ro
dosi, kad pirmu kartu ir ge
rai pasirodė musų scenoj. 
Jonas Avelis buvo Kuppel-

Įvveiseris rašytojas ir pilnai 
{atvaizdino rimtą rašytoją. 
Juozas Tarnas vaidino dide
lės ponios Bellabrunos vy
rą, turėjo daug “klapatų” 
su savo poniute, bet sugebė
jo duoti gerą pono Bellab
runos vaizdą. Ciprijonas 
Kranzas —Jonas Dambrau
skas. Tai vienas iš senesnės 
kartos mėgėjų artistų. Jis 
lėto budo ir mažai kas juo- 
mi domisi, bet kuomet jis 
scenoje, tai vaidina taip 
vaizdžiai, kad miela žiūrė
ti. Bruno Brooks, tipingas 
juokdaris. Šį kartą jis buvo 
apsileidusiu tipo detekty
vas.

Al. Rimkus ir V. Povy- 
laitis,-tai jauni musų scenos 
mėgėjai. Franas Ališauskas 
vaidino kelnerio rolę.

šokėja Ida Matekunas, 
jauna panelė, ir smuikinin
kė Lulu Reben-Miciavičienė 
'džiugino publiką savo šo
kiais ir muzika.

Veikalą režiseravo, chorą 
ir solistus mokė, “Pirmyn ' 
choro mokytojas Kazys Ste
ponavičius. Garbė jam už 

j jo pasišventimą meniškam 
I darbui. O “Pirmyn” chorui 
ir jo visiems darbuotojams 
palinkėsiu tolimesnių pasi
sekimų musų scenoje.

K. L-kus.

LIETUVOS KONSULATO 
PAIEŠKOMI ASMENYS

Žemaitytė Ida, iš Striupių kaimo, 
Šakių ap.

Žiemys Petras iš Salako vai., Za-
I rasų ap.

Žukauskienė Leonora iš Žaslių v.,
1 Trakų ap., gyv. Brooklyn, N. Y.

Gailius Kostas iš Ylakių vai., Ma- 
: žeikių ap.

Gaižiūnas Jonas iš Biržų ap.
Galkus Antanas ir žmona Budžiu- 

tė iš Telšių vai.
Gedutis Klemensas.
Gedvilą Kazimieras.
Geštautaitė - Davidavičienė, Chi

cagoje.
Gibas Vincas iš Punsko vai., Sei

nų ap.
Girdauskas Juozas ir Jurgis, sū

nūs Izidoriaus ir Viktorijos iš Vilka
viškio apskr.

Gvozaovas Valteris iš Luokės v.,- 
Telšių ap., gyv. Livingston, III.,

Jackus iš Švėkšnos vai.
Janušas Leonas.
Janušas Valerijonas iš Židikų vai., 

Mažeikių ap., ir vaikai Stasė ir Va
lius, gyv. Brighton, Mass.

Januškevičius Jonas iš Panevėžio, 
’ ir jo sūnūs Henrikas.

Jasinskis Vytautas gyvenęs Tel- 
j šiuose, studijavo Universitete Kau
ne, ir Prekybos Institute Klaipėdoj.

Karalius Vincas ir Bubliauskienė- 
Karaliutė Kazė iš Ylakių vai., Ma- 

| žeikių ap.
Karašauskienė Marija, gyv. BalĮi* 

morėje.
Karpinskas Jonas iš Luokės vai., 

Telšių ap.
Kavaliauskas, sūnūs Jono, iš Kau

no.
Kazlauskas Aleksandras ir Ona.
Kurinsky Anthony, buvo Vokieti

joje su Amerikos kariuomene.
Laigonas Antanas ir Vincas iš 

Mariampolės ap.
Latvytės Marija ir Pranciška, iš 

Plokščių par., šakių ap., gyv. Broo- 
klyne.

Ieškomieji arba apie juos žinantie. 
ji maloniai prašomi atsiliepti j:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street, 
New York 24. N. Y.

AMERIKOS ATOMINIAI VADAI

Musų tėvų kraštas Lietu
va buvo ir bus laisva. Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremki, 

' tautieti, tad jos darbus!

Paveiksle matyti Amerikos atominės energijos komi
sijos pirmininkas Dawid Lilienthal(kairėj) ir vienas 
iš žymiausių Amerikos atominių mokslininkų, Dr. 
Ernest O. Lawrence, Nobelio premija apdovanotas 
išradėjas. Visos atominės paslaptis yra tų dvejų vy
rų žinioje.
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Kely į Australiją MARGUMYNAIdis suklerus ir pakinkiai 
drebą? Žinoma, aš labai at
siprašau, juk tėvas — jene- 
rolas, vadinas, visos kliūtys 
patys niekai. Vadinasi, ol- 
rait, pasimatysime Australi
joje !

Taigi, atsisveikindamas 
su Vokietija, kurioj pralei
dau DP teisėmis kuone ke
turis metus, perėjau eilę la- 
gerių-lagerėlių, valgiau blo
gai ir gerai, rinkau komite
tus ir pats buvau renkamas, 
pešiausi dėl atsiųstų gerų 
tautiečių suaukotų baltinių, 
kelnių, puskelnių ir tt. ir 
vis gaudavau arba perma- 
žas, arba perdideles (mat, 
ne ant mano mieros siūtos), 
mokiau dypukus ir pats mo
kiausi, — taigi, palikdamas 
tą Vokietiją, linkiu sau ge
ros kelionės per plačiuosius 
vandenynus ir juras į toli
mąją Australiją.

Tad iki pasimatymo, mie
las “Keleivi”, jau Australi
joje, jeigu nepaskęsiu!

Tavo Jurgis Jurgunas, 
Nuernberg, Germany.

730,000,000 Tonų
Mississippi Valley Asso- 

ciation apskaičiuoja, kad 
Mississippi upė kasmet nu
neša į jurą 730 milionų to
nų geros paviršiaus žemės, 
arba dirvožemio. Tiek dir
vožemio vandenys nuplau
na ir suneša į tą upę, o ji 
neša derlingą dirvą į Mek
sikos įlanką.

Daug nešamo dirvožemio 
nusėda tos didžiulės upės 
dugne ir užjakina laivų ke
lią. Dėlto tą upę reikia daž
nai valyti, kad laivai galėtų 
plaukioti.

Tokiu budu nuostoliai iš 
išplaunamo dirvožemio yra 
dvigubai dideli. Viena —iš
plautas dirvožemis daro že
mę mažiau derlingą, o pas
kui upės valymas kainuoja 
pinigų.

Mississippi upės draugija 
jau senai siūlo reguliuoti tos 
upės vandenis, sustiprinti 
dirvožemį upės pakraščiais 
giriomis ir krūmais ir nelei
sti upės vandenims išsilieti.

Tai kainuotų daug pini
gų, bet apsimokėtų.

sutvėrimų “giesmės” vargu 
ką gali labai pradžiuginti. 
Bet gamtos mokslininkai, 
muzėjai ir mokyklos įsigys 
tas plokšteles.

Mielas “Keleivi”! Tavo 
skaitytojas Jurgis Jurgu
nas, kitaip vadinamas Di- 
pietis (naujas terminas), 
palieka Vokietiją (Germa
ny) ir iškeliauja į tą velnio 
užpakalį—Australiją. Prieš 
gaudamas iškeliavimo po
pierius tavo skaitytojas Jur
gunas turėjo pereiti komisi
jų “šerengą”. Pirmiausia 
buvo surašyta keletas anke
tų. Svarbiausia — ar ne žy
das. Ne, pasirodė esu arijų 
kraujo. Po to peršvietė plau
čius. Jokios džiovos bacilų. 
Dar toliau nuleido kraują. 
Ir tas negativ, (reiškia svei
kas). Po visų šių ceremoni
jų liko pats didžiausias 
slenkstis—Australijos “me- 
dical”. Kas jau šitą pereina 
—galima sakyti jau pateko 
“rojun”. Pirmiausia — išsi
šiept! Išsišiepiau. — Išsi
žiot! — išsižiojau. Rankas 
pirmyn, atgal, užpakalin! 
Viską atlikau. Tris kart at- 
situpt ir atsikelt! — Atlik
ta. Apsisukt! — Apsisukau. 
Pasilenkt priekin —■ pasi
lenkta. Vėl apsisukt! — At- 

Į likta. Po to priėjo prie skait 
i linėm išrašyto popieriaus, 
kuris kabojo ant sienos, ir, 
liepęs savo padėjėjui už
dengti vieną akį, parodė 
skaitlinę, kurią reikia pava
dinti. Pirmiau kairę, paskui 
dešinę akį uždengė. — Ma
tau. Tada liepė atsigulti ne
va į tokią lovą ir pradėjo 
čiupinėtis apie pilvą. Trynė, 
badė, brūžino. Ką norėjo 
tuo sužinoti — nežinau. Pa
klausė širdį—O. K. Po visa 
to liepė šokinėti ant suolo. 
Man taip bešokinėjant dak
taras, matyt, pamiršo ir 
pradėjo kažką linksmą su 
savo bendradarbiais kalbė
tis. Atsisukęs pažiurėjau, 
kad jis užimtas kitais rei
kalais, nutariau nutraukti 
“gimnastiką”. Atsim i n ę s 
priėjo ir dar kažką klausė. 
Po visų šių ceremonijų lie
pė rengtis ir įteikė raštelį 
su žodžiu “FIT”. Tuoj paė
męs žodyną išsiaiškinau, 
Kad tai reiškia “tinkamas”. 
—Aha, galvoju, reiškia tu, 
Jurgunai, tinki važiuoti į 
‘aną pusę”.

Sekantis etapas pas kon
sulą. Atsistojau prie durų 
ir laukiu. Pagaliau nieko 
sau konsulo sekretoraitė 
v argais negalais išskaitė 
mano pavardę, kurią supra
tau. Įeinu. Konsulas—vyras 
tikras džentelmonas. Visai 
ne toks, kaip daktaras, ku
ris buvo linksmas, gyvas, 
judrus — amerikoniškas ti
pas. f

Čia reiškia “skreenin- 
gas ”, nuo jo priklauso spren 
d imas. Liepia sėstis — man
dagus. Prasideda klausinė
jimas:

—Kada atvykai iš Lietu
vos į Vokietiją? — 19.......

—Ką veikei Vokietijoje? 
—Pas “bauerį” kasdien po 
15 valandų kaip jautis dir
bau.

—Ar netar navai SS, 
VVehrmachte, Vokiečių jurų 
laivyne, aviacijoj 
kiose kariškose 
se? — Ne.

—Ką dirbai 
Ūkininkavau... o 1 
kytojavau...

Čia vos nesusipainiojau. 
Turiu prisipažinti, kad ūki
ninkavau tai jau aš menkai, 
nes žemės neturėjau, taigi, 
kuone visą savo darbingąjį 
laiką tarnavau. Bet tokių 
Australijoj nereikia, taigi, 
turėjau kiek sumeluoti, nors 
dalis ir tiesos.

—Kodėl pabėgai iš Lie
tuvos?

Še tau, kad norėjai... Ką 
'ia dabar atsakyti? Susgri- 
bau, drąsiai, žiūrėdamas 
am į akis, drožiu: Dėl poli

tinio, tautinio ir religinio 
persekiojimo!

Konsulas liepė sekretorei 
užrašyti. Ar tie keturi žo-

—Labas rytas, tėve! jarmobilais važinėjasi, po ti- 
—Gal tau labas, bet man'jatrus ir utėlius trankosi, 

tai ne.
—Išrodo, kad tėvas šian-Į 

dien nelabai sveikas. Eini 
svyruodamas. Ar sergi?

—Sirgt nesergu, ale tri
gubai piktas esu.

—O kokiu budu tėvas 
savo piktumą laipsniuoji, 
jeigu sakai, kad trigubai 
piktas?

—Aš, Maike, apie laips
nius nieko nežinau, aš tik 
žinau, kad mane suėmė trys 
zlastys. Pirmą zlastį man 
uždavė bobos. Kitą zgrizatą 
man padarė tas viesulas, ką 
pereitą nedėldienį Kansų 
šteite sugriovė bažnyčią. 
Taigi, kad nuspakajyt savo 
tulžį, nuėjau į saliuną išsi
gerti. Bet praspendinau pu-

auzos nežiūri, o vyrai na- 
mie turi patys ir puodus 
plauti ir beibes maitinti. 
Juk tai tikra zguba, toks 
gyvenimas!

—Tėvas savotiškai daly
kus supranti. Juk moteris 
ne vergė. Žinoma, cigaretai 
jai nereikalingas daiktas. 
Bet jeigu vyras ruko, tai 
kodėl moteriškei turėtų būt 
draudžiama? Juk ji toks 
pat žmogus.

—Ne, Maike! Ožka ne 
galvijas, o boba ne žmo
gus!

—Tėvas ir čia klysti, nes 
ir ožka yra galvijas, ir mo
teris yra žmogus.

—Nesisprečvk, Maike, ba 
gausi per marmuzą... Atsi- 

sę dolerio ir gavau tik dvi rado, mat, bobų advokatas, 
burnas džinės. Valuk to Į 
mane paėmė trečias piktu
mas. Ar dabar bus aišku, 
kodėl aš trigubai piktas?

—Ne, nelabai, štai, man 
neaišku, kokios moterys tė
vą supykdė, ir kodėl.

—juk tu žinai, kaip jos 
dabar durnavoja, ar ne?

—Nesuprantu, ką tėvas 
nori pasakyti.

—Argi tau, Maike, neaiš
ku, kad bobos nori užpona- 
vot ant vyrų? Ve, viena 
gyvanašlė nusivežė mane į 
Flioridą, mislydama kad 
čia bus čenčius kaip nors 
mane apmonyt. Ale kaip 
pamatė, kad nieko nebus, 
tai pastūmė ir sako: “Ge- 
riaut, tu man nereikalin
gas!” Tai matai, kokia išei
na rokunda su bobomis! 
Bet tai ne viskas. Dabar jos 
išmislijo net kokią ten šven
tę savo garbei ir nori, kad 
kožnas vyras tą dieną prisi
segtų sau kvietką ant tos 
intencijos. Na, tik tu pa- 
mislyk, į ką tai padabna!

—Tėvas, turbut, kalbi 
apie Motinos Dieną?

—Šiur, juk tu žinai.
—Bet dėl to nereikia juk 

pykti.
—Maike, as labai cerply- 

vas žmogus, *’■ 1 
daug, tai jau 
daug. Kam 
šventės?

—O tėvas 
motinos?

—Jes, Maike, bet mano 
motina, amžiną jai atilsį, 
buvo visai kitokia. Šiandien 
tokių motinų jau nėra.

—Man rodos, tėve, kad 
šiandien motinos yra geres
nės, nes daugiau apsišvietu- 
t;'os, kultūringesnės.

—Ot, Maike, tas apšvie
timas tai ir yra didžiausis 
T ~ — -K1

—Aš nesu joks advoka
tas, bet aš manau, kad tėvas 
laikaisi labai senoviškų pa
žiūrų.

—Šiur, Maike, kad senc- 
1 viškų, ba senovė buvo daug 
geresnė. Už tai ir gyveni
mas buvo kitoks. Vyras ga
lėdavo duot bobai į kailį, o 
ji jam da ir rankon pabu
čiuodavo. O patrajyk tu ją 
dabar pamokyt. Kaip matai 
policiją pašauks ir uždarys 
tave į lakupą... Ne, Maike, 
bobas reikia suvaldyt, ba 
kitaip nebus parėtko 
svieto.

—Ar neužfundi’o 
tėvui gyvatinės, kad 
piktas esi?

—Ne tavo biznis, Maike! 
Jeigu tu stoji už bobas, tai 
tu ne mano frentas. Gud- 
bai!...

ant

kas 
toks

ale kas per- 
ir man per- 

reikia bobų

ar neturėjai

GRĮŽO Į LONDONĄ

Buvęs Jeruzalės miesto 
majoras, Richard M. Gro- 
ves, grįžo iš Palestinos į 
Angliją. Jis kartu su kitais 
anglais pasitraukė iš Šven- 

obų ištvirkimas. Cigaretus tosios žemės, nes anglų 
..!;o. čiujingumą kramto, mandatas ten baigiasi.

ar kito- 
formacijo-

Lietuvoje? 
vėliau mo-

džiai išsėmė visą šios trage
dijos turinį? Taip, kas pats 
visa tai pergyveno, tų ketu
rių žodžių pakanka, tačiau 
kas užmiršęs “persekioji
mas” žodžio prasmę, tam 
nepakanka — reikia giles
nio paaiškinimo ir, galų ga
le, vistiek nesupras. Visi 
juk žinome choleros baisu
mą, bet tikrą vaizdą turi tik 
tas, kas savo akimis matė ir 
savo kunu pergyveno jos 
baisumą.

Paklausęs dar vieno kito 
dalyko, mano nustebimui, 
pasakė “ačiū” ir “sudiev”. 
Še tau, jau spėjęs lietuviš
kai išmokti! Jau kelios die
nos cirkuliavo gandai, kad 
konsulas “lietuvis”, tačiau, 
mano įsitikinimu, jis toks 
lietuvis, kaip aš australas. 
Vis dėlto buvo malonu iš
girsti iš jo porą lietuviškų 
žodžių.

Viskas tvarkoj, Jurgunas 
važiuoja, vadinasi, į naują 
gyvenamą vietą — Austra
liją.

Ką tenai rasiu? — Klau
simas, į kurį dabar neturiu 
jokio atsakymo. Viena tik 
man aišku, kad su tavim, 
draugas “Keleiyi”, tai jau 
aš nesiskirsiu. Skirtumas 
bus tik tas, kad tu mane 
lankysi ne kaip ubagą, ne
galinti tąu atsiteisti nė už 
popierių, bet — tikiuosi — 
kaip dorą žmogų — darbi
ninką, kuris iš savo sąžinin
gai uždirbtų pinigų skirs 
dalelę ir tau.

Blogiau bus su tėvu. Jis, 
žmogus jau senas, jeigu no
rėdamas patekti į Australi
ją turės pėreiti tokias pat 
“šerengas” kaip aš, tavo 
skaitytojas, tai kažin, ar iš
laikys egzaminus: ar tik 
nebus nuo “gyvatinės” šir-

■

<'

JUOKAI
Grąžink Nikelį

Jauna mergaitė pašaukė 
“ant telefono’’ savo širdies 
išrinktąjį Albertą, bet tas 
atsisakė dėl kokios tai prie
žasties su ja kalbėti. Mer
gaitė visaip maigė, barški
no telefoną, bet Albertas 
pakabino trubelę ir nekal- naktiniai gyvūnėliai,'
ba. Tada mergaitė paskam
bino opereitorių ir sako:

—Grąžink man mano ni
kelį, mano Albertas su ma
nim nekalba, tai už ką aš 
turiu mokėti pinigus!

Lietuva pavergta, lietu
viai kenčia sovietų jungą. 
Paremki tad, lietuvi, auko
mis Antrąjį Lietuvos Gel
bėjimo Vajų.

“Nakties Balsai"
Comstock Company 

bar išleido plokšteles, 
vadintus “nakties balsai”, 
kuriose dainuoja ne garsus 
tenorai ir baritonai, bet 

, kaip 
varlės, rupūžės ir kitokie. 
Pernai ta pati kompanija iš
leido laukinių paukščių gie
smių plokšteles, viso 72 
paukščių giesmės, o dabar 
kiti laukiniai gamtos gyvū
nai užrekordavo savo bal
sus plokštelėse.

Dėl malonumo pasiklau
syti tų plokštelių tur būt- 
niekas nepirks. Atrodo, kad 
varlių, rupūžių ir panašių

da
lu

VIENO KILOVATU) 
elektros užteks 16-kai pa
prastų 60-wattu lempų.

»

Prosas “Siuva”
Siuvimui reikia adatos ir 

siūlų. Bent taip buvo iki 
šiolei. Dabar galima “siūti” 
ir su karštu prosu. Kelios 
dirbtuvės jau gamina “ter- 
moplastikinę gumą”, kuri, 
pakaitinta su karštu prosu, 
sulipdo du drabužio gabalu 
daug geriau, negu galima 
susiūti juos su siūlais ir ada
ta. Mažgojant su karštu 
vandeniu ta “guma” kiek 
suminkštėja, bet siūlė neiš
lįsta, o kai drabužis išdžiūs
ta, siūlė ir vėl laikosi stip
riai. Lopyti drabužius ir 
baltinius bus daug leng
viau.

“Dangaus Kabliai"
Amerikos karo laivynų 

laboratorijos Minneapolis, 
Minn. mieste dabar gamina 
didelius ir labai lengvus ba
lionus iš plastiko. Tie balio
nai yra vadinuni “dan
gaus kabliais”. Jie iškyla 
j aukštybes virš 20 mylių ir 
ten trūksta, o tada su para
šiutu iš lengva į žemę nusi
leidžia tame balione gaben
ti visokie instrumentai.

Balionai su įvairiais in
strumentais siunčiami į auk
štybes, kad išmatavus stra
tosferos temperatūrą, kos
minių spindulių veikimą 
aukštumoje, oro spaudimą, 
drėgmę ir kitką. Dangaus 
kabliai yra apie 100 pėdų 
ilgumo ir, kai yra išpusti, 
turi apie 70 pėdų diametrą. 
Jie gali nešti į aukštybes 
virš 70 svarų visokių instru
mentų.

ELEKTROS!

KILOWATTS

Naujajai Anglijai Statoma

834,000
daugiau

•>
X

DAUGIAU ELEKTROS 
1952 metais Naujos Ang
lijos elektros ištekliai pa
sieks iš viso KETURIŲ 
MILIONŲ kilowattų — 
gausi atsarga, šviesiai 
elektrikinei ateičiai.

Jūsų elektros kompanijos turi Naujos Anglijos reikalavi

mus ateity gerai sutvarkytus. Statomos naujo pajėgumo į- 

monės, kurios 1552 metais galės pagaminti jūsų reikalams 

arti miliono kilovvattų daugiau. Šitos elektros 

šviesti daugiau kaip trylika milionų lempų po 

kad šviestų dieną ir naktį

užteks ap-

60 wattų,

SECURITY

I S Y O U R S I C U R I T Y

eleetrie light and power
OF NEW ENGLAND

companies

/
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M. Bukša.

Viešpaties Keliai Yra
Nepatiriami...

KAIP IR PASAKA
(Tęsinys)

—Viešpaties Įsakymu, — 
tarė angelas Gabrielius, — 
pakeičiu tavo kūną ir palie
ku tau tavąją sielą. Ruoškis 
naujam gyvenimui.

—Jei tik tiek, tai tu ne
daug man siūlai, Viešpa
ties pasiuntiny, — įžūliai 
atkirto Stalinas. — Jei tau 
įdomu žinoti ir mano nuo
monę, geriau norėčiau, kad 
paliktum man manąjį kū
ną, o su siela — kaip sau 
žinai. Man butų tikriau ir 
patogiau — nereikėtų siū
dintis naujo drabužio. Ir jei 
dar nori žinoti — sielos be 
kūno nekotiruojamos net ir 
musų juodojoj biržoj. Sve
timam kūne sielos pas mus 
draudžiamos—tai yra kon-Į 
trabandinis Vakarų ^impor
tas. Bet kas tu esi, 
gerbiamasis?

Į kabinetą įėjo 
kaip visuomet laiku.

Angelas Gabrielius, ne
tardamas žodžio, pažiurėjo 
Į Staliną gailestingomis aki
mis ir palietė jo ranką. Sta
linas virto Beria. Mostelėjo 
Beria pusėn — Beria virto 
Stalinu. Po to angelas Gab
rielius giliai įtraukė Stalino 
prirūkyto kambario oro ir, 
ištirpo. * * *

labai

Beria,

Iš karto abudu apstulpęį 
tylėjo. Stalinas, sukrėstas 
nuostabaus Gabrielio išny
kimo, kad atgautų lygsvarą,! 
užsitraukė pypke ir paleido 
durnų kamuolį. Jau iš durnų 
debesio tarė:

—Ko gi tu dabai' žiop
sai? Juk tas frantas ne ta
vęs atvyko pažiūrėti

—O ko tu žiopsai? — at
kirto Beria. — Ar užmiršai, 
kam esu tave pastatęs. Ir 
dar norėčiau žinoti, nuo ku
rio laiko Beria panoro kon
troliuoti Stalino stalčius?

Nieko neatsakydamas, 
Stalinas paspaudė migtuką. 
Įėjo Višinskis. Tik dabar 
Stalinas pakėlė galvą ir ap- 
stulpo: prieš jį stovėjo ant
ras Stalinas, panašus į jį 
patį, kaip dvi kapeikos vie
na į kitą. Antrininkas ra
miai rūkė pypkę ir, tėviš
kai šypsodamasis, žiurėjo j 
ji-

Stalinas taip sumišo, kad 
jau nebesirūpino atgauti 
lygsvaros. Ir negalvojant, 
jam buvo aišku: klasta ir 
sąmokslas; šį kartą neabe
jotinai su plutokratinių Va-i 
karų pagalba. Jis visas už
virė pasiutusiu.pykčiu, kaip! 
anais laikais mongolų cha
nas.

—Šunie pasmirdęs, — su-' 
švokštė Džiugašvili, — ar 
manai, kad tavo galva tvir
čiau laikosi tavojo sprando, 
kaip Jagodos?

—Girdėjai? — mostelė
damas Stalinui įprastu bu
du Višinskio pusėn, paklau
sė Beria-Stalinas.

Višinskis išplėstom akim 
pažiurėjo į Staliną-Berią, 
po to į Berią-Staliną ir visu 
veidu, kaip saulėgrąža, atsi
suko į pastarąjį.* * *

Rytojaus rytą Maskvą su
krėtė neįtikėtina žinia. So
vietų vyriausybė paskelbė 
“Izviestijose”, kad saugumo 
organams pavykę susekti 
naują sąmokslą prieš Sovie
tų Sąjungą, stropiai paruoš
tą Vakarų imperialistų. Į 
sąmokslą esąs įveltas ir sau
gumo viršininkas Beria. Vy
riausiam Vakarų agentui 
pavykę pasislėpti, bet sau
gumo organai esą ant karš
tų pėdų. Išdavikų laukiąs 
teisingas liaudies tribunolo 
sprendimas. Vyria u s y b ė 
kviečianti Sovietų tautą dar 
kiečiau suglausti savo gre
tas apie vadą ir mokytoją 
drg. Staliną. * Ji kviečianti 
dirbančiuosius patrigubinti 
savo pastangas darbe ir tuo 
patikrinti Sovietų Sąjungai 
pergalę ir didybę.

Po pietų šimtatukstanti- 
| nės minios jau žygiavo Mas
kvos gatvėmis, nešinos Sta
lino portretais ir plakatais: 
“ Mirtis šuniui Bėriai!”. Ta- 

Ičiau jei kas butų įsižiūrėjęs 
į popierinį Staliną, jo lupų 
kampuose butų pastebėjęs 

[panieką tom pavergtom mi
kliom. Į jas, kaip visuomet, 
jis žiurėjo iš aukšto.

Žinia iš Maskvos nerimo 
bangomis bėgo per neaprė
piamą sovietų tėvynę, visur 
žadindama pasipiktinimą 
Beria ii' entuziazmą vadui 
ir. mokytojui. Praėjo visas 
mėnuo, kol žinia atsimušė 
į Sachalino kalnus ir pra
nyko ore, niekam neberei
kalinga. Beringo juroj kilo 

i seniai nebeatmenama aud
ra. Pasipiktinimo banga, at
simušusi ir į geležinę už
dangą Vakaruose, suvirpino 
ją ir taip pat aprimo.

Ir vėl Sovietuose viskas 
grįžo įpraston vagon : sovie
tų pilietis, kur pajudėda
mas, garbino Staliną; visa 
sovietiškoji tauta neatsi
kvėpdama dirbo Sąjungos 
pergalei, didybei ir gero
vei; visi vis daugiau skur
do. Visus pridabojo niekuo
met neužsimerkianti čekis
to akis, viską pamatanti ir 
kiekvienam laiku paskirian- 
iti pelnytą atlyginimą.

Saugumo organai angelo 
I Gabrieliaus nepagavo; bet 
už tat vienoje įmonėje jie 
aptiko jauną inžinierių a- 

' mcrikietį, kuris atvyko čia, 
kad savo akimis pamatytų, 
kas yra Sovietų Sąjunga. 
Labai greitai jis buvo įti
kintas, kad jis ir yra tas

. ,,

KELE1VIS, SO. BOSTON “------- ’-- ---------
pats ieškomas Vakarų im-, 
perialistų agentas. NKVD,' 
kaip visuomet, buvo reika
lingoj aukštumoj.

♦ * *

Stalinas, kai tik iš abiejų 
jo pusių išdygo augaloti en
kavedistai, iš karto suprato, 
kad jis nebegrįžtamai ding
sta iš gyvenimo paviršiaus. 
Ir jis pergyveno sovietuose 
įprastą procedūrą. Vyko 
tardymas. Tobuliausias so
vietų tardytojas-robotas po 
48 nepailstamo triūso va
landų Įtikino Staliną, kad 
jis yra Beria. Po to jam jau 
lengviau buvo Įtikinti, kad 
jis yra “pasmirdęs šuo”, dir
bęs Vakarų naudai ir siekęs 
niekais paversti Lenino- 
Stalino laimėjimus.

Keista darėsi Stalino sie
loj. Pradžioje jį dažnai su- 
krėsdavo nesuvaldomas ap
maudas prieš klastingąjį Be- 
rią. Bet kiekviena nežmo
niška tardymo egzekucija 
vis labiau aptildydavo pu
tojantį pyktį ir kartu silpni
no jo ryšį su praeitimi, su 
visu tub, kuo jis gyveno pa
skutiniuosius 30 metų. Fi
ziškai ir morališkai nuka
muotas, Džiugašvili laisvi- 
nosi iš praeities saitų, iš bu
vusios galvosenos, dalinai 
net iš savojo budo savumų 
ir keitėsi. Jo nebeveikė tar
dymai, kur žmogus buvo 
žiauriausiai paniekinamas. 
Juo daugiau jis kentėjo, tuo 
labiau linko į naują pasau
lį, kurio tardytojas-robotas 
nematė ir negalojo pasekti. 
Tame naujame pasauly Sta- 
linas-Beria darėsi nepasie
kiamas net čekistui ir jau
tėsi nepažeidžiamas.

(Bus daugiau)

Puslapis Penktas

Dar Viena Saulė’
—-Turbut astronomai, be

tyrinėdami savo telespo- 
pais dangų, bus atradę ką 
nors panašaus , į mūsiškę 
saulę, — pagalvos “Kelei
vio” skaitytojas,, perskaitęs 
šio rašinėlio antraštę.

—Ne, taip toli nėra rei
kalą ieškoti naujų saulių; 
nauja saulė užtekėjo čia 
pat, ant žemės.

—Turbut nušnekėjai! Ne
gali būti! Ant žemės iki šio
lei žinąjome tik “žvaigž
des”: kino, sporto...

—Taigi dabar: 
saulė užtekėjo virš
liaus, Maskvoje. Kaip pra
neša “Izvestiįos”, didysis 
mokytojas, tėvas ii- tt., pa-

nauja 
Krem-

vadintas, šalia visų kitų epi
tetų, visos žemės saulė. Tai
gi, pilnas titulas dabar 
skamba maždaug taip:“mo- 
kytojas-tėvas - gimdytojas- 
svotas - kūmas - žentas - iš
mintingasis - didysis - gud
ragalvis - Kaukazo bandi
tas... (pfui, kad tu surūg
tum, bučiau nusiplepėjęs) - 
draugas - visos žemės saulė 
Stalinas”.

Nesiimu jokios atsakomy
bės už jo didybės titulo pil
numą. Konkurencijos su iš
mintingais i a i s piatiletkų 
vykdytojų išradimais jokiu 
budu neišlaikysiu, lygiai 
kaip ir “draugų” keiksma
žodžių išradimuose.

Kaip praneša Maskvos

laikraščiai, dėl to nepapras
to “laimėjimo” džiaugsmas 
ir linksmybės viešpatauja 
visoj Rusijoj. Žmonės bu
čiuojasi, Šoka, linksminasi 
gatvėse ir aikštėse, kolcho
zuose, Įstaigose, įmonėse, 
fabrikuose... Kiti net verkia 
iš džiaugsmo, apsikabinę 
stulpus... Telegramų sunk
vežimiai plaukia i Kremlių.

Musų žiniomis, ir USA 
komunistai sujaudinti iki 
padų šiuo nepaprastu lai
mėjimu. Bimba su Mizaru 
apsikabinę, su džiaugsmo 
ašaromis akyse, bučiuojasi, 
iš meilės net nosį viens ki
tam Įkando.

Visas pasaulis sujaudin
tas laukia, ką pasakys šiuo 
klausimu jo didenybė Vy
čių vaisko jenerolas —Mai
klo tėvas... J. Jurgunas.

linksminasi

“ Kolektivinė Likvi
dacija” Lietuvoje
Bostono dienraštis “The 

Christian Science Monitor” 
paskelbė tris straipsnius 
apie bolševikų šeimininka
vimą Lietuvoje. Laikraštis 
sako, Lietuvoje ir kitose 
Baltijos šalyse bolševikai 
vykdo 
daciją” 
mokesniai, 
nių išieškojimas, pyliavos 
ir įvairios darbo prievolės 
tai}) apsunkina ūkininkus, 
kad jie negali išsimokėti, o 
tuo tarpu varoma propa- 

pavartojama prie-

“kolektyvinę likvi- 
valstiečių. Aukšti 

žiaurus mokes-

ganda ir
varta, kad valstiečius suva
rius Į ko ektyvinius ukius. 
Plėšimu, smurtu ir prievar
ta visi Baltijos kraštų „žmo
nės paverčiami j valstybės 
ordinarininkus.

RAPORTAS VISUOMENEI
“gyventojai 14-kos miestų ir miestelių, kurie yra aptarnaujami Metropolitan 

Transit Authority turi turėti geresnį aptarnavimą. Šis geresnis aptarnavi
mas galima gauti pagerinant susisiekimo priemones ir legislatūros autoritetą, 
siekiant kartas nuo karto ir juos raginant. Trustistai tą ir siekia, kad suteikus 
publikai geriausį patarnavimą, kokis galima duoti.”

Iš pirmo Metinio Raporto duoto Public Trustees, 
Metropolitan Transit Authority.

j

The Public Trustees Metropolitan Transit 
Authority pradėjo šj programą, pagerinti trans- 
portaciją.

Nekurie pagerinimai jau yra baigti.
Kiti pagerinimai yra daromi ir tęsiami.

Pasiremiant išstudijavimu ir kaštais, Trus
tees, remdamiesi specifikacijoms ir instrukci
joms Legislatūros Act, sudarant Authority, pa
gerinant važinėjimą Rapid Transit priemones y- 
ra žingsniai tam daromi.

Automobilių Ga
myba

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS 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 ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

Amerikos automobilių ga
myba šiais metais buvo pa
sišovusi “sumušti rekordą” 
ir pagaminti 5,500,000 nau
jų automobilių. Per pirmuo
sius šių metų mėnesius iš 
fabrikų kas savaitė ritosi 
virš 100 tūkstančių naujų 
karų.

Bet dėl anglių kasyklų 
streiko automobilių gamy
ba rekordų “nesumuš” ir 
nepasieks 1929 metų skai
čiaus, kada buvo pagaminta 
5,358,420 naujų karų.

Automobilių pareikalavi
mas dar yra didelis ir no
rintieji pirkti naują karą 
turi laukti savo eilįs, arba 
turi permokėti už karą ir 
tokiu budu gali “peršokti” 
eilę. Fprd ir Chevrolet pra
neša, kad jie turi virš milio- 
no užsakymų naujiems ka
rams, bet negali jų greit 
patenkinti.

Dėl naujų karų trukumo 
senų automobilių kainos da
bar vėl pašoko Į viršų. Kad 
karų trūksta rodo ir tas fak
tas, kad pernai metais tik
tai 478,000 senų karų buvo 
išmesti Į “džionką”, tuo tar
pu kai normaliais metais 
virš pusantro miliono (1,- 
.651,000) senų karų išva
žiuodavo į “džionką”.

Automobilių dirbtuvės sa
ko, kad anglių kasyklų 
streikas jas palietė trejopu 
budu. Pirmiausiai anglių 
pritruko pačioms dirbtu
vėms, o, svarbiausia, dėl 
anglių trukumo pradėjo 
trukti plieno ir dėl sumaži
nimo’ gelžkelių judėjimo 
mažiau bepristatoma j dirb
tuves . įvairių automobilių 
dalių, kurios yra gamina
mos atskirose dirbtuvėse į- 
vairiuose miestuose. Tokiu 
budu kasyklų streikas žy
miai atsiliepė automobilių 
gamyboje ir dar labiau jis 
atsiliepė automobilių indus
trijos darbininkų uždar
biuose. N. B.

»
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Gruod.

Gruod.

aptarnavimas supla- 
Dover ir Berkley

aptarnavimas išplės-

ŠTAI KAS YRA PADARYTA
29, 1947 — Aptarnavimas yra padi

dintas ant visų Rapid Transit li
nijų ir viršutinių linijų, taipgi.

1, 1947 — Bušų 
nuotas tarpe 
Streets.

6, 1947 — Bušų
tas iki Kittredge St., Rosindale ir 
Winthrop Street, Hyde Park.

. 13, 1947 — Naujos busų linijos pradė
jo veikt tarp So. End ir Back Bay.

17, 1948 — Dabar busų linijos pradė
tos tarpe Logan International Air- 
port ir North Station ir tarpe Air- 
port ir South Station.

Vas. 28, 1948 — Airport-South Station busų 
aptarnavimas praplėstas iki Copley 
Sąuare. -

Gruod.

Sausio

★

★

★

★
★

★
★

★

★

ŠTAI KAS YRA DAROMA
Remodeliuojami iš vidaus Cambridge-Dor- 
chester Rapid Transit karai.
Įdedama suolai centralinėse įėjimo vietose; 
teikiame daugiau subvvay aptarnavimas 
kimšatės laiku ypač sporto proga.
Pagerinta vintuliacijos P.C.C. moderniški 
karai naudojami požeminiuose susisieki
muose.
Perdirbama sėdynės 100 P.C.C. karams. 
Įdedama mechaniški įrankiai plovimui ka
rų iš viršaus.
Dažniau yra valomos ir taisomos stotis.
Įdedamos naujos nevvstands vidurmiesčio 
stotyse, 'panašios į informacijos kantorą 
Park Street Station.
Statybos naujas pastatas Aptarnavimo 
Departamento teikia didesnį, greitesnį ir 
daugiau ekonomiškesnį aptarnavimą ant 
visų susisiekimo tinklų.
Yra užvestas projektas trackless trolley 
įdėti beveik visose linijose Roxbury-Dor- 
chester apielinkėje.

SUDERINANT SU DABARTINE EKONOMIJOS SOCIALE PADĖTIMI:—
-A- Penkių dienų darbas be sumažinimo at- A contributory pension planas, kuris jsi- 
lyginimo, tas padaryta visiems darbinin- galios ir galės kiekvienas priklausyti, 
kams.

ŠTAI KAS YRA PROPANUOJAMA ATEIČIAI
(TAS PRIKLAUSYS NUO LEGISLATŪROS)

ScĮuare ir Rapids Transit padaryti iki galo 
arti Concord Turnpike ir Alewife Brook 
Parkway.
x Pratęsti greitųjų trolley aptarnavimą iki 
Arlington ir Lexington ir Belmont, VVaverley 
ir North Waltham nuo naujo terminai projek
tuojamo Cambridge subway pratęsimo.
-A- Nuimti iškeltus bėgius ir padaryti subways 
ir kitus Rapid Transit susisiekimo punktus.

DARBAI
geriausį ir nuoširdų aptarnavimą 
transit rapid sistemoje” ir 2) operuoti 
visuomenei susisiekimą produktingai, 
ekonomiškai ir patenkinti važiuotojus 
Metropolitan apielinkėje.

-A- Pravesti subway tarpe Park St. ir Scollay 
Sųuare stočių ir padidinti Park Street ir 
Boylston Street Stotis, sujungiant jas flatfor- 
moms.

Pratęsti Rapid Transit susisiekimą iki 
Quincy ir Brantree.
> Toliau pratęsti Rapid Transit susisiekimą 
nuo Orient Heights, East Boston iki Revere.
★ Pratęsti Cambridge subway iki Porter

ATEITIES
Žmonės ir apylinkės miestai ir mie

steliai, aptarnaujami susisiekimu Met
ropolitan Transit Authority yra savi
ninkai transit sistemos.

Traukinėliai yra operuojami gero
vei visų žmonių.

Kaipo Public Trustees of the Au
thority, mes turime dvigubą pareigą: 
— 1) išpildyti savo mums uždėtas Le- 

' gislatūros Trustees pareigas “teikti

$250,000 Lietuvai vaduo
ti nebus didelė suma, jei 
Tu, Tautieti, prisidės] savo 
gera auka!

gauti 
meti- 
Pub-

Jūs galite 
kopiją pirmo 
nio Board of 
lic Trustees išduo
to Metropol i t a n 
Transit Authority, 
31. St. James Avė., 
Boston 16, Mass.

Chairman

Public Trustees
Metropolitan Transit Authority

Kada tik važiuoji... Kur tik važiuoji...
M. T. A.s važiuoja jūsų kryptimi.
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Moterų Skyrius
r

ŠI SKYRIŲ TVARKO 
—. M. MICHELSONIENĖ ■—

MOTINOS DIENA
Antras gegužės mėnesio nedėldienis Jungti

nėse Valstijose yra švenčiamas kaip MOTINOS 
DIENA. Todėl šiandien mes sveikiname visas 
motinas, o ypatingai tas, kurios skaito šį skyrių.

Motinos! Lai išsipildo visi jūsų troškimai. Lai 
ši jūsų garbei paskirta diena būna jums kupina 
laimės ir džiaugsmo! To iš visos šjrdies trokšta 
ir linki jums—

Šio Skyriaus Vedėja.

Kas bus, močiute, kas bus?
Kas bus, močiute, kas bus, 
Kas bus, širdele, kas bus: 
Įšoko oželis
Į rūtų darželį, 
Oi, kas bus?

Tai yra lietuvių liaudies 
dainelė, kuri, pakeitus tik 
keletą žodžių, visai- tinka 
šių dienų močiutės rūpes
čiui:

Kas bus, močiute, kas bus, 
Kas bus, širdele, kas bus: 
Įšoko meškelis 
Į taikos darželį, 
Oi, kas bus?

Ir, iš tiesų, viso pasaulio 
motinų širdys, dreba iš bai
mės. Jų vaidentuvėj vėl 
stovi baisi karo šmėkla. Ir 
tai ne be reikalo. ,

Ot, rodos, tiktai vakar 
alpo motinos gaudamos ži
nių, kad mylimas sūnelis 
jau krito kovoj ir mamytė 
jo nebematys, o šiandien 
kalbama jau apie naują ka
tą—karą Amerikos su So
vietų Rusija. Ir netik kal
bama, bet sparčiai jam ruo
šiamasi.

Sunku motinom įsivaiz
duoti kodėl taip yra. Jos 
visai nesenai už paskutinius 
centus pirko karo bonus, 
kad padėjus sunaikinti Hit
lerį. Šiandien jo jau nėra. 
Jos gerai atsimena, kaip vi
sai nesenai jos pirko ir šei
mas maitino visokiom lie
kanom, kaip valandas sto
vėjo šalty ir lyjant, kad ga
vus pusę svaro sviesto, po
rą kojinių, arba kaip liūd
nai žiurėjo j mėsos gabalą 
krautuvėj, kuris sunkiai dir
bančiam vyrui buvo labai 
reikalingas, bet kurio ji ne
galėjo nupirkti, nes pakan
kamai “pointų” neturėjo. 
Tąsyk visi kentėjom ir kan
triai laukėm karo pabaigos.'

[Mums buvo kalama į gal
vas, kad to reikalauja karo 
pastangos. Reikalinga au
kotis, kad demokratijos ka
rą laimėtų. Karą laimėjus, 
visur busianti demokratija, 
laisvė ir amžina taika. Ir ne 
vienos motinos sūnūs paau
kojo savo gyvybę už tą ža
damą laisvę ir amžiną tai
ką, kad daugiau nereikėtų 
lieti kraujo. Vieni kentėjo, 
kiti mirė, kad butų amžina 
laisvė, meilė ir brolybė. Ko
kia ironija! Dar ašaros ne
nudžiūvo nuo blakstėnų, o 
štai jau raumoja naujas ka
ro smakas. Juk mes karą 
laimėjom, tai kur ta žadėta 
taika? Kur tie prakilnus 
obalsiai? Kur Atlanto Čar- 
teris? Kasgi čia pasidarė? 
Mes supliekėm vokiečius ir 
japonus, išgelbėjom Rusiją 
iš Hitlerio nagų, tai ko dar 
reikia?

Laisvė ir taika buvo ga
rantuota, bet šiandien yra 
daugiau tautų pavergta ne
gu pirm karo. Kovojom už 
demokratiją, bet šiandien 
kur kas mažiau valstybių 
turi demokratišką valdžią, 
negu seniau. Kovojom už 
amžiną taiką, bet taikos 
niekur nėra. Tai kodėl ? To
dėl, kad laimėjus karą mu
sų vadai nemokėjo laimėti 
taiką. Jie buvo perdatig 
nuolaidus ir neapsižiurėjo, 
kad savo antyje nešioja gy
vatę. Rusija pasidarė visai 
nesukalbama, viskam prie
šinasi ir jokių sutarčių ne
silaiko. Kur tik ji gali, visur 
veržiasi ir ardo taiką. Jung
tinėm Valstijom, kurios ją 
išgelbėjo iš Hitlerio nagų, 
vietoj padėkos, stačiai spiau 
do į akis, užpuldinėja ir 
šaudo jos kareivius. Stačiai 
neberimsta savo kailyje.

NEPAPRASTAI DIDELI DVEJATUKAI

Brooklyno motinystės ligoninėj Anna Lombardo aną
dien pagimdė dvejatukus, kurių vienas svėrė 9 sva
rus, o antras 10 svarų ir 4 uncijas. Ligoninės vado
vybė sako, kad šita įstaiga yra priėmusi jau 50,000 
naujagimių, bet niekad nėra buvę tokių didelių dve- 
jatukų. Motina bando juoktis per skausmą.

Kaip Anglija, taip ir A- 
merika po karo ilgai Rusi
jai vis nusileisdavo, patai
kavo, plynė žino kodėl. 
Tartum Rusija butų mums 
padėjus, o ne mes jai. Ir 
Rusijai išaugo ragai, kad 
dabar ji nori visą svietą iš
badyti.

Nors jau per vėlu, bet da
bar jau nei Anglija, nei 
Amerika Rusijai daugiau 
nenusileidžia; ir jei Rusija 
nesusivaidys, tai karas bus 
neišvengiamas.

Šiandien, Rusijai kurs
tant, žmonių kraujas liejasi 
Graikijoj ir Kinijoj. Sako
ma, kad ir Palestinoj ji 
kursto žydus. Taigi, karas 
vėl gali užsiliepsnoti visam 
pasaulyje.

Tas karas butų sunkus ir 
baisus. Jo našta butii nepa
keliama, nes dar nesam ge
rai atsikvėpę nuo pereito 
karo. Šiandien, ačiū praėju
siam karui, darbininkas ne
įstengia nusipirkti šmotelio 
geresnės mėsos. Kainos ne
paprastai aukštos, o prekės 
prastos, ir tų vis dar stinga. 
Taksai irgi pakilo. Taigi, 
net baisu pagalvoti, ką gali 
atnešti kitas karas.

Karo nenori nė viena mo
teris. Be abejo, jo nenori ir 
rusės darbininkės. Argi ne 
laikas butų viso pasaulio 
motinoms pakelti galingą 
protesto balsą prieš žmonių 
skerdynes! Juk motinos ne 
tam auklėja sūnūs, kad jie 
vieni kitus karuose žudytų.

Bet vargiai jos tai pada
rys. Nusigandusios ir susi
rūpinusios, jos viena kitos 
klausinėja:

“Kas bus, močiute, kas 
bus?” Kapse.

NEPAMIRŠKIME SAVO 
MOTINĖLIŲ

Šįmet Motinų Dieną ap
vaikščiosime gegužės 9 d. 
Tai yra pačiame pavasario 
žydėjime, kuomet visa gam
ta pabudus iš miego, pasi
puošia įvairiausiais žiedais.

Motinų Dieną mini visas 
civilizuotas pasaulis. Tą 
dieną vaikai, maži ir suau
gę turi progos pagerbti sa
vo motinas, padėkuoti už jų 
gerumą ir gražų išauklėji
mą. Tai yra tikrai gražus 
žestas.

Tą kilnų sumanymą ap
vaikščioti Motinų Dieną pa
darė panelė Anna Jarvis iš 
Philadelphijos, kuri, sako
ma, savo mamytę neapsa
komai mylėjo. Pirmoji Mo
tinų-Diena oficialiai ap
vaikščiota Pennsylvanijos 
valstijoj Philadelphi joje 
1908 metų gegužės 10 d. 
Tai buvo lygiai 40 metų at
gal. Pirmoji Motinų Diena 
visose Jungtinėse Valstijose 
buvo švenčiama 1914 metų 
gegužės 9 d.

Šiandien panelė Jarvis 
yra labai silpnos sveikatos 
ir beveik visai nemato, bet 
jos meilė savo motinai ir jos 
puikus sumanymas pasiliks 
amžinai.

Taigi, jei jūsų motinėlė 
yra gyva, tai ateinantį sek
madienį jos garbei pasi- 
puoškite raudona gėle ir, 
jei galima, būtinai ją tą die
ną aplankykite ir nepamirš
kite nunešti kokią nors do
vanėlę; parodykite jai, kad 
jos nepamiršote. Bet jei ap
lankyti asmeniškai negalite, 
tai pašaukite telefonu arba 
pasveikinkit telegrama. Ji 
bus patenkinta ir paprastu 
laišku, jei tik parodysite, 
kad ji' nėra pamiršta. Pa
miršimas tai žaizda, kuri 
neužgija iki grabo lentos.

M. M-nl.

1941 metais, vidutiniškai 
imant, Amerikoj kiekviena 
burna suvalgė po 299 kiau
šinius, o pereitais metais 
net po 364. Gi sviesto ir ki
tų riebalų pereitais metais 
suvartota mažiau, tik po 62 
svarų kiekvienam, kai tuo 
tarpu 1941 metais po 70 
svarų. ,

MOTINOS DŽIAUGSMAS

Barbara Briton, pagarsėjusi judžių žvaigždė, džiau
giasi savo 11 mėnesių šuneliu. Tai yra pirmutinė jos 
nuotrauka su vaikučiu.

MOTINOS AKYS.
Motinos akys, kaip saulė šviesiausia,
Viską pamato ir viską supranta.
Joms tau liepsnojant, tu liūdnas neklausi,
Kaip tau išeiti į švintantį krantą...

Motinos veidas, kaip krištolo burtai, 
Džiaugsmo spalva mums pasaulį nudažo, 
Kenčiančiai širdžiai jis — dieviški turtai,
Jam atvaizduoti spalvų dar per maža...

Motinos rankos — tai tūkstančiai rankų, 
Mokančių laimint, kaip Dievas iš sosto, 
Mokančių skaidrint gyvenimą tvankų...
Motinos rankos, kaip šilkas mus glosto...

Motinos balsas — tai tūkstančiai stygų, 
Gaudžiančių širdžiai balsų milijonais...
Amžiais jis šaukia į vieškelį lygų,
Amžiais jis grumias su gundančiais monais

Motinos meilė, kaip dangiškos ugnys,
Skaidriai liepsnodama guodžia žmoniją...
Motinos meilė — tai juros bedugnės...
Joms subangavus pasaulis atgyja...

Petras Vaičiūnas.

MANO MOTINĖLĖ

Myliu savo motinėlę,
Kuri užaugino,
Kuri daugel ašarėlių, 
Vargelių pažino!
Ji ant savo rankužėlių 
Mane išauklėjo,
Draudė nuo blogų darbelių, 
Daug vargo turėjo.
Nors man širdį ir skaudėjo 
Paliekant senelę.
Paaugėjus aš apleidau 
Savo motinėlę,
Tuomet buvo ji nubalus 
Kaip balta drobelė, 
Pailsusi nuo vargelių— 
Verkė nabagėlė.
Apkabinus aš močiutę, 
Jai tyliai kalbėjau;
Pati ašaros’ paplūdus,
Aš jai prižadėjau:
Būt karžygė, drąsiai dirbti 
Dėl labo Tėvynės,
Dėl tos savo motinėlės — 
Savosios gimtinės.
Štai ateina visiems brangi 
“Motučių dienelė”,
Tad ne’pleisk nesuspaudęs 
Senutės rankelę...
Neapleisk savo močiutės— 
Tai turtas brangiausias;
Jos netekęs pasijusi,
Jog esi biedniausias!...

Ona B. Kubilienė.

27 METŲ MOTINA TURI
10 VAIKŲ

Tūla J. Cole, kuri gyvena 
Illinojaus valstijoj, turi 10 
vaikų, pati būdama vos tik 
27 metų amžiaus moteris. 
Pats vyriausis yra 10 metų 
amžiaus, o jauniausis vos 4 
savaičių. Ji ištekėjo turėda
ma 16 metų amžiaus, ir per 
10 metų kasmet turėjo po 
kūdikį. Ji tikisi turėti ma
žiausiai dar 15. Jos vyras 
yra elektrotechnikas.

MYLIMA MOTINĖLE.
Tu motinėle, tu sengalvėle, 
Mane mažą auginai;
Mylėt tėvynę, šalį gimtinę,
Tu mane raginai.
Kas vakarėlį tu prie ratelio 
Lementoriaus mokinai;
Dainas dainavai kada migdinai, 
Brangioji motinėle.
Lietuvių^kalbos, meilės ir doros 
Tu mane išmokinai;
Širdin įdėjau ką tik girdėjau 
Nuo tavęs, motinėle.

Senai taip buvo, viskas žuvo, 
Tik atmintis vien liko.
Nebuvo vargų, nei sunkių darbų 
Pas mylimą mamytę.

Per metus viena tau skirta
diena,

Kad butum atminta;
Kad dovanomis ar ašaromis 
Būtumei pagerbta.

B. Gurskienė.

PASVEIKINIMAS. •

Gerb. M. Michelsoniene:
Motinos Dienos proga 

sveikinu Jumis ir linkiu 
linksmai su šeima tą dieną 
praleisti. Priimkite nuo ma
nęs dovaną. Nors ji ir yra 
maža, bet už tokį darbą ir 
už mano bemokslės raštelių 
taip gražų pataisymą, noriu 
kuo nors atsiteisti. Juk ne
lengvas jūsų darbas.

Su gilia pagarba,
Elz. Navickienė.

Nuo Mot. Skyriaus Red.:
Širdingai ačiū draugei Na

vickienei už linkėjimus ir 
už dovaną. Už rašinių pa
taisymą man jokio atlygini
mo nereikia. Tai yra mano 
darbas ir aš mielu noru tai 
atlieku. M. M-nė.

Kreipkitės pas tuos, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

Svarbioji Motinų Pareiga
Paskutiniais laikais Ame

rikoje pradėjo reikštis pasi
baisėtinas vaikų ištvirki
mas. Jauni piktadariai val- 
kiojasi gaujomis, daužo lan
gus, gatvių lempas, svaido 
akmenimis i automobilius, 
gatvėkarius ir tt. Negana to, 
įsilaužia nakties laiku į 
mokyklas, sunaikina bal
dus, rašalinėmis aptaško 
sienas, lubas, paveikslus, 
sudrasko knygas ir tt.

Kas dėl šito vandalizmo 
kaltas?

Vaikus kaltinti negalima, 
nes jie da neturi proto ir 
nemoka valdytis. Juos aks
tiną beždžioniškas instink- 
as. Mažas vaikas yra tikras 
žvėriukas. Jis drasko ki- 
ieftis vaikams akis; jis spar

do motiną; jis laužo ir svai- 
lo savo žaislus; jis visko 
nori, o jei negauna, tai rė
kia ir draskosi.

Ar gali motina šitokį vai
ko būdą pakeisti?

Jeigu vaikas jau paaugęs 
ir įpratęs langus daužyti, ci- 
garetus rūkyti ir nieko ne
bijoti, tai jau pataisyti jį 
sunku.

Dėl to mokinos pareiga 
yra mokinti vaiką kol jis 
dar mažas. Anot tos pa
tarlės: “Kalk geležį pakol 
ji karšta!” Didžiausia klai
da — ir ne tiktai klaida, 
bet stačiai nusikaltimas — 
vaikui pataikauti, leisti jam 
daryti, ką tik jis užsimano. 
Jeigu jis prie to pripras, tai 
jau paskui su juo nesusi
kalbėsi.

Vaikų auklėjimo atžvil
giu Amerikoje yra susida
riusi pragaištinga filozifija, 
kuri aiškina, kad vaikui rei
kia duoti pilną laisvę, nes 
tai leis jam savystoviai vys
tyti savo protinius gabu
mus. Jeigu jį suvaržysi, tai 
sutrukdysi jo intelektualinį 
progresą. Ir jaunas velniūk
štis siunta! Tėvas nuperka 
ir parneša jau sviedinį: 
“Eik šen, vaike, eisim į gat
vę palošti bolę”.

Vaikas išmoksta sviedinį 
svaidyt ir gaudyt. Kai pa
gauna — didelis džiaugs
mas! Svaidymas tuo budu 
Amerikoje pasidarė didžiau 
sis sportas. Išmokę svaidyt 
sviedinį, vaikai pradeda 
svaidyt akmenimis į langus, 
ir gatvių lempas. Gražu, 
kai paleistas akmuo pataiko 
tiesiai į lempą arba į lan
gą. Dzinkt — ir stiklo nebė
ra. Tėvams džiaugsmas, 
kad vaikas “gerai” svaido. 
Gal bus “beiz-bolo” koman
dos kapitonas, Amerikos 
“didvyris”. Ką reiškia lem
pa ar langas? Tegul vaikas 
vysto savo “gabumus”. Ir 
džingt — lempos stiklai nu- 
birėjo ant šaligatvio.

Paklausk policijos, kodėl 
ji šitų jaunų vandalų ne
areštuoja, ji atsako: “Jeigu 
mums butų leista, mes tuos 
velniūkščius suvaldytume. 
Bet pabandyk nors vieną jų 
užkabinti, o pamatysi, kokį 
triukšmą pakels politikie
riai ir spauda. Visi demago
gai, norėdami įsiteikti tė
vams, pradės rėkti, kad 
brutališka policija užpuolė 
mažus vaikus...’/

Tą patį sako ir mokyklos. 
Aš pati sykį nuėjau pas mo
kyklos perdėtinę ir parei
kalavau, kad ji nubaustų 
savo mokinius, kurie eidami 
mokyklon ir pareidami na
mo žiemos laiku atidarinė
ja krautuvių duris, primėto 
sniego ir pridaro nuostolių. 
Ji atsakė štai ką: “Ar tams
ta žinai, kas butų, jeigu aš 
pradėčiau tuos ištvirkėlius 
bausti? Jų motinos subėgu
sios čionai mane sudrasky
tų...”

Taigi matome, kad dėl 
vaikų ištvirkimo kalčiausi 
yra tėvai ir motinos.

Motinos pareiga turėtų 
būti mokinti vaiką nuo pat 
mažens, kad kiekvieną dai

ktą, ar jis priklauso jam ra
čiam, ar kitam, reikia sau
got ir gerbti, Nevalia nieKO 
laužyt nei daužyti. Jeigu 
is tyčia ką sugadina—nu

bausti ji už tai. Ir jis turi 
būt išmokintas, kad negali
ma norėti to, kas priklauso 
kitam. Kiti taip pat neturi 
teisės savintis jo daiktų. 
Kiekvieno nuosavybė yra 
neliečiama.

Kasdien gimsta nauja 
žmonių karta, ir niekad nė
ra pervėlu pradėt vaikus ši
to mokinti. Jiems turi būt 
nuo pat mažens įkvėpta, 
kad viešoji nuosavybė pri
klauso visiems žmonėms, to
dėl ir jiems, ir jų draugams, 
ir ją gadinti ar naikinti yra 
didelis nusikaltimas.

Šito vaikus išmokinti, tai 
svarbiausia motinų pareiga.

Pranė.

NEPAMIRŠKIME MO
TINĖLIŲ

Niekas negali tinkamai 
[aprašyti nei žodžiais apsa
kyti savo motinos gerumą, 
meilę ir kantrumą. ‘Kiek 
naktelių ji nemiegojo, kiek 
vargelio turėjo ir ašarėlių 
išliejo kol vaikelius išaugi
no, tai sunku yra apsakyti. 
Todėl jus, dukrelės ir sū
neliai, savo brangios moti
nėlės negalite pamiršti nie
kados !

Motinų Dienoj nupirkite 
savo mamytei dovanėlę, tuo 
suramindami jai širdelę. 
Pagerbkite ją už jos pasi
šventimą, gerus darbus ir 
vargus. Išreiškite jai mei
lius žodelius Motinų Dieno
je. Lai motinai pagerbti die
na, musų širdyj būna kiek
viena.

Anykščių Levosė.

SVEIKOS, MAMYTĖS.

Rodos, būdama seniausia 
šio skyriaus bendradarbė ir 
rėmėja, aš, šią Motinų Die
nos progą, nuoširdžiai svei
kinu visas šio skyriaus ben
dradarbes, rėmėjas ir visas 
mamytes. Ypatingai sveiki
nu musų mylimą šio sky
riaus vedėją, draugę M. Mi- 
chelsonienę, kuri taip nenu
ilstančiai pasišventusi dirba 
ir visuomet visame mote
rims patarnauja. Pati būda
ma motina, ji gerai supran
ta visų motinų jausmus ir 
bėdas.

Tiktai motina žino, kad 
už motinos jausmus nėra 
nieko jautresnio. Jei jos 
mylimi vaikeliai neatsargiai 
jai širdį užgauna, tai jai 
tenka nemaža ašarų išlieti, 
kol ji nugali ir pergyvena 
tą širdperšą.

Štai, praslinko jau suvirš 
35 metai, kaip aš pati bu
vau laiminga tarpe kitų mo
tinų. Sėdėjom visos eilėj, 
kai musų sūnus studentai 
skambino balalaikų orkest- 
roje.

Šiandien aš tik retkar
čiais tas melodijas girdžiu 
ant radio. Klausau ir ver
kiu. Kas gali atspėti, kaip 
tas veikia mano motiniškus 
jausmus! Liūdna vienai ir 
neramu. Aš labai norėčiau 
savo mylimą sūnelį vėl pa
matyti, pasikalbėti. Dabar 
mudu toli viens nuo kito at
skirti, tiktai meilė ir neap
sakomas ilgėsis mus riša.

Taigi, gerbiamos draugės, 
priimkite pasveikinimą nuo 
šios nuliudusios motinos.

A. Liutkuvienė.

Didysis 
SAPNININKAS 

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

parankaus formato, daugiau 
kaip 300 puslapių, kuriuose su
rašyta apie 1,500 visokių sapnų. 
Kaina $2, bet “Keleivio” skai
tytojams tik $1.00.

Gaunamas “Keleivio” knygy
ne. “KELEIVIS” 
636 Broadway, S. Boston, Mass.



KELEIVIS, SO.BOSTON Puslapis Septintas

Iš Plataus Pasaulio
Europos Gynimas

Penkios Vakarų Europos 
valstybes, kurios pasirašė 
kariškos sąjungos sutarti, 
baigia derybas dėl suvieno
dinimo ginklų, dėl pasikei
timo šnipų žiniomis, dėl 
bendrų orlaivių bazių Įkū
rimo ir panašiais klausi
mais. Tuo tarpu Amerika 
svarsto, kaip duoti toms 
valstybėms karišką pagal
bą.

Karas Kinijoj
Kinijos nacionalinė vy

riausybė praneša, kad prie 
Šensi provincijos sostinės 
Sian nacionalistų armija 
sunaikino 5,000 kinų komu
nistų ir 50,000 komunistų 
apsupo. Ar tai yra pasigyri- 

«*' mas • “dvasiai sustiprinti”, 
ar faktas, pasirodys tik vė
liau.

Bizonijos Darbininkai
Amerikos ir Anglijos ka

riškos okupacijos viršinin
kai vakarinėj Vokietijoj 
skelbia, kad vokiečių darbi
ninkų unijoms grąžinama 
teisė vesti- kolektyvines de
rybas ir sudaryti kolektyvi
nes darbo sutartis su darb
daviais. Vakarinėj Vokieti
joj yra apie 20 milionų dar
bininkų, kuriuos šitas pa
tvarkymas paliečia.

Cechų Perversmas
Jungtinių Tautų ' organi

zacija yra nutarusi ištirti 
bolševikų padarytą pervers
mą Čechoslovakijoj. Bet 
kaip tiktai saugumo taryba 
pradėjo tą klausimą svars
tyti, Rusija tuoj pat pradė
jo tą numirėlių organizaci
ją bombarduoti savo “veto” 
ir iš viso to tardymo niekas 
neišeina.

Du Despotai
Winston Churchill, Ang

lijos karo vadas, savo atsi
minimuose sako, kad tiktai 
dvi despotiškos valstybės 
galėjo pasirašyti tokį paktą, 
kokį pasirašė 1939 metais 
Rusijos Stalinas su Vokieti
jos Hitleriu. Tai buvo dve
jų plėšikų laikinas paktas 
su tikslu apvogti ir apiplėš
ti savo kaimynus.

“Segregatija” Armijoj
Amerikos negrų organiza

cijų vadai, mokslo įstaigų 
vedėjai ir visuomenės dar
buotojai visi pasisako griež
čiausiai prieš skyrimą negrų 
į atskiras grynai negrų da
lis Amerikos ginkluotose 
pajėgose. Negrų vadąi sako, 
atėjo laikas panaikinti rasi
nę segregaciją armijoj ir 
karo laivyne.

Graikijos Demokratija
Graikų demokratų vadai 

sako, kad dabar Graikijoj 
perspektyvos demokratinei 
tvarkai atsikurti ir sustiprė
ti yra daug geresnės, negu 
jos buvo prieš metus laiko. 
Sėkminga ofensyva prieš 
“partizanus” yra tik vienas 
laidas, kad demokratija 
Graikijoj išsilaikys. Ūkiš
kas atsistatymas yra kita 
garantija.

snį išskerdžia ir patuština 
vietą savosioms reformoms. 
Sako, jau dešimtimis tūks
tančių žmonių Kinijoj iš
skersta, bet kadangi kinų 
komunistų okupuotos sritys 
yra aklai uždaros, tai apie 
didžiąsias skerdynes šiau
rės Kinijoj tik labai retai 
tenka spaudoje skaityti.

J. N-as, 
Brooklyn, N. Y.

Žurnalo “Darbo” Reikalu
Nuo pereitų metų vidur

vasario Lietuvių Darbinin
ku Draugija leidžia žurnalą 
“Darbas”.

Tretysis numeris išėjo ko
vo mėnesį. Prenumerato
riams ir Lietuvių Darbinin
kų Draugijos nariams iš- 
siuntinėjom. “Darbo” ket
virtam numeriui susilaukė
me daug bendradarbių iš 
Europos, jame bus gerų 

i straipsnių įvairiais klausi
mais, bus daug įdomaus 
skaitymo. Prašome visus 
būti “Darbo” skaitytojais.
Lietuvių Darbininkų Drau

gijos nariai gauna žurnalą 
už Įmokėtą nario mokesnį. 
“Darbo” prenumerata me
tams tiktai vienas doleris. 
Dar galite “Darbą” užsisa
kyti nuo pirmo numerio ir 
turėti visą komplektą savo 
namuose/ “Darbo’’ adresas 

lyra toks:
“Darbas”, 636 Broadway, 

So. Boston 27, Mass.
N. Jonuška.

ŽYDŲ KAREIVIAI ŠVENČIA VELYKAS

Du žydų kareiviai Jeruzalėj, laike mūšio pertraukos, 
pasistatę automatišką šautuvą prie žydų vėliavos, 
švenčia Velykas. Šiemet Palestinos žydai turėjo ne
ramias Velykas.

j Gerbiamieji,
Atsiunčiu pinigus už “Ke

leivį” ir noriu pasakyti, 
kad aš busiu laikraščio skai 

;tytoju, kol busiu gyvas, nes 
[tas laikraštis yra geras ir 
praneša visokias naujienas. 
Su pagarba,

Janas Černiauskas, 
. Meriden, Conn.

į

Skaitytojų Balsai

PARSIDUODA ŪKIS
Parsiduoda 50 akerių ūkis, su gy

vuliais, padargais, arkliais ir višto
mis. Yra elektra, šešių kambarių stu- 
ba vieno aukšto, kluonas, garažius, 
kiaulių tvartas, granery, vištininkas. 
Ant visų trobų yra nauji stogai, yra 
bėgantis vanduo, ganykloje teka upe
lis. Prašau rašyti arba asmeniškai 
atvykti apžiūrėti. Atvažiuojantieji 
dėl greitesnio suradimo klauskite 
Charles Sherman’s Place. Rašyti:

Mrs. Katherine Chutela (20) 
Route 1, Albion, Pa.

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir « 

Lietuviškai - Angliškas w 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai.

KAINA 12
Pinigai reikia 

| sakymu: 
DR. D.

546 E. Broadway 
‘J South Boston 27, Mass.

K

1300 pusi. 
DOLERIŲ 
siųsti su už-

PILKA

IKl į

Parsiduoda Minkštų 
Gėrimų Dirbtuvė

Parduodu tonikinių gėrimų išdir- 
bystę, gerai einantis biznis per dau
gelį metų. Visi geri įtaisymai, gali
ma pagaminti po 60 keisų tonika 
per valandą. Netoli nuo Bostono. 
Vieta 65 pėdų ilgio, 45 pėdų pločio, 
2 garažai, 2 tenementai su visais vė
liausiais įtaisymais. Parsiduoda labai 
prieinama kaina. Priežastis pardavi
mo patirsite vietoje. Kreiptis laišku 
ar asmeniškai į

L. Paulauskas (18)
579 Lavvrence st., Lovvell, Mass. 

Telefonas: Lovvell 2-7361.

FARMA. •
Aš turiu daug kambarių ir galiu 

išnomuoti po vieną arba kelis su 
virtuve. Labai tinkama vieta se
niems žmonėms, kurie gauna kokią 
nors pensiją. Galėtų pasisodinti dar
žovių, laikyti vištų ii- karvę. Farma 
puikioj vietoj, su moderniškais įtai
symais: elektriškos šviesės, vonė ir 
du purkštuvai, trys toiletai. Pečiui 
kūrenami malkom ir aliejum. Norė
dami daugiau žinių, rašykit: (19)

Mrs. K. Yauga,
Old Town Farm, Harvard, Mass.

PAIEŠKOJIMAI

Parlamentų Suvažiavimas
Anglija kviečia šį rudenį 

į Londoną suvažiuoti visus 
Britų dominijonų ir Angli
jos parlamentų narius į di
dįjį “parlamentų suvažiavi
mą”. Ministerių pirminin
kas Attlee sako, parlamentų 
suvažiavimas • bus didžiau
sias įvykis šių metų Britų 
Tautų Bendruomenės gyve
nime.

KAS MUMS RAŠOMA
Jų “Socialinės Reformos”

Skaičiau laikraščiuose, 
kad Kinijos komunistų va
dai išleido naują patvarky
mą savo pasekėjams nevar
toti tiek daug teroro, kaip 
iki šiolei. Komunistai šiau
rės Kinijoj, kur jie spėjo įsi
galėti, vykdo “socialines 
reformas”: paskirsto žemę 
tarp valstiečių, nusavina 
dirbtuvėles, o kad “refor
mos” butų stipresnės, jie 
masiniai žudo senuosius 
žemių ir kitų nuosavybių 
savininkus. Kai žemval
džiai išplauti, tai kas be
galės sakyti, kad žemę rei
kia grąžinti buvusiems savi
ninkams? Tai tikrai “griež
ta” reforma!

Ta komunistų “politika” 
primena kitą tokią pat poli
tiką, kurią savo laiku vyk
dė garsusis Čingizchanas. 
Pagal to mongolų viešpa
ties įsakymą šių dienų Tur-1

(kestane buvo išskersta 5 
milionai žmonių, ,kad patuš
tinus žemę arklių ir karvių 
ganykloms. * Tas pats čin
gizchanas buvo sumanęs iš
skersti 50 milionų kinų ir 
tokiu budu patuštinti žemę 
Kinijoj mongolų gyvulių ga
nykloms. Mat, mongolai 
tais laikais buvo bastūnai 
ir jų “gyvenimo būdas” rė
mėsi ganyklomis, kuriose 
jie ganė savo arklius ir ki
tokius gyvulius. Kada jie 
užkariavo Kiniją, tai mon
golams buvo “ankšta”, nes 
visa žemė buvo dirbama ir 
nebuvo ganyklų. Čingizcha
nas savo “reformos” Kini
joj nebesuspėjo pravesti, jis 
mirė ir 50 milionų kinų pa
liko neišskersti.

Dabar komunistai daro 
panašiai, kaip Čingizcha
nas. Jie “nereikalingą” že
mės savininkų ir kitokių 
nuosavybių valdytojų sluok-

Kodėl Žmonės Mainosi?
• Skaitau “Keleivį” jau 30 
metų. Pasikeitė laikai, pasi
keitė daug ir laikraštis. Aš 
žiūriu Į musų gyvenimą ir 
matau didelius pasikeiti
mus. Kartais gerus, kartais 
ir ne tokius gerus. Pavyz
džiui, pas mus kartais fašis- 
tuojantieji žmonės pradeda 
užpuldinėti laisvų pažiūrų 
žmones. Pažįstu žmonių, 
kurie prieš 20 metų buvo 
karšti socialistai, dabar ei
na išvien su kunigais, daro 
parengimus ir Į juos kvie
čia kunigus ir kuniginius. 
Yra tokių ir moterų, kurios 
permaitė savo įsitikinimus. 
Kodėl? — aš nežinau.

Man rodosi, kad žmonės 
dabar pasidarė blogesni. 
Vienas kitam nebegali pasi
tikėti, o kartais ir brolis 
broliui nebegali pasitikėti, 
dėl pinigo žmogus gatavas 
žmogų suėsti. Visi sako, 
kad žmonija daro pažangą, 
bet žmonėse jos kaž kodėl 
nematyti.

Senas Rumfordietis.

Gerbiama redakcija, | Gerbiama redakcija,
Ačiū už pranešimą, kad Prisiunčiu Maikio Tėvui 

prenumerata pasibaigė ir j $3 ant smoked šolderio. 
atsiprašau, kad nepaskubė-'Mažu jis man kada pagaus 
jau pasiųsti. Mat, šiokiomis \ gyvatę, tai aš užsipilčiau 

ant ruginės. Sako, gerai nuo 
romatizmo. Good bye.

dienomis dirbu, o parėjus iš 
darbo tai randu paštą už
darą. Šiandien skubinu pa
siųsti Tėvui ant stikliuko, 
nes girdėjau, kad senis Flo
ridoj bebūdamas pusėtinai 
ištroško, nes nebuvo su kuo 
išgerti. Siunčiu $5, tris už 
laikraštį, 50c. už kalendo
rių, o pusantro dolerio se
niui. Linkiu yisa gera.

Mrs. F. Warner, 
San Francisco, Calif.

Gerbiamas Seneli,
Prisiunčiu tau čekį $5, 

bus už laikraštį ir jei dar 
turi, atneši kalendorių, o 
dolerį ir pusę ‘skiriu Tėvui 
ant cibuko, bo jau beveik 
visai nukandai ją bečiulp- 
damas. Nusipirk naują, bus 
skaniau traukti ir Maikiui 
vėjo duoti, o Maikiui to tik
rai reikia. Velydama visa 
gera tau ir zakristijonui lie
ku, Frances Mituza,

Hartford, Conn.

Ieškau Bertą švarciniutę, po vyru 
pavardė nežinoma, paeina nuo Jur
barko, Dainių kaimo. Ji pati ar kas 
ją žino malonėkit atsiliepti, už ką 
busiu dėkinga.

Judyta Šnipytė-Gribinlenė
R. R. 1, Box 232, 

Spring Grove, III.

Aš Mary Skirkutė ieškau Frenkio 
Kairiūkščio, mudu esame kūmai. Aš 
Jono Skirkio sesuo prašau jį atsi
šaukti ar kas jį žino malonėkite 
pranešti man šiuo adresu: 

Mrs. Mary Barauskas
| 13643 Santa Itosa, Detroit 4, Mich.
i , -. i -i1 ■ ’ Ieškau Prano Zdanavičiaus-Zda-Anna Januionis, nio, kilusio iš Sediškių kaimo, Seiri-

Skaitykit Naujienas...
Į TŪKSTANČIAI lietuvių yra išblaškyti po visą pasaulį.

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

NAUJIENOS tiems išvietintiems lietuviams tarpininkauja, 
•—skelbia jų prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
furnalistų, kurie vaizdžiai piješia tvos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlykščia “liaudies seimo" rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku
pacijos" periodą.

Skaitydami NAUJIENAS, Jūs 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. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chlcagoj metams $8.00; už Chieagos ribų kaina metams $6.00; 
į šešiems mėnesiams — $3.25.
f SIŲSKITE ČEKI ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

NAUJIENOS
1739 So. Halited Street, Chicago 8, I1L

Tai Laidotuvės!
Kaip kas mirusį žmogų 

palaidoja, tai, rodos, miru
siam nelabai ir svarbu. Lai
dotuvių puošnumas yra rei
kalingas gyviesiems, kurĮe 
nori kartais pasirodyti. Štai 
mačiau tokias laidotuves, 
kurios kaštavo iš viso 3 tūk
stančiai ir penki šimtai do
lerių! Bent taip man sakė. 
Sako, už lotą kapinėse rei
kėjo brangiai mokėti, pa
minklas irgi kainavo apie 
tūkstantį dolerių, vien baž
nyčiai už patarnavimą buvo 
užmokėta 350 dolerių, o su 
visokiomis kitokiomis išlai
domis tai fr išėjo 3,500 do
lerių. Kažin, kas galėtų pa
aiškinti, kodėl taip kartais 
žmonės kaštijasi? Ir kas dy- 
vas, kad kazimierinės kapi
nės kraunasi didžiulius ka
pitalus. Chicagiškis.

Gerbiamieji,
Prisiunčiu $5 Postai Note 

$3 laikraščiui atnaujinti, 
pusė — kalendoriui, o liku
sieji pinigai tai Tėvui ant 
šmučkės. Su pagarba,

W. Pankauskas, 
Chicago, III.

Gerbiamieji,
Ačiū, kad pranešėte, jog 

Tėvui batai nuplyšo. Pri
siunčiu $3 už “Keleivį”. 
Man visai nepatinka, kad 
Tėvas per daug bėgioja' 
paskui našles, už tai jam ir 
batai nuplyšta. Su pagarba 
senas draugas, B. Lang, 

Baltimore, Md.

New T.isbnn Wis JI valsč>“u‘s, atvykęs Į Ameriką 1930 lAhUOIl, vvib. metaiSj mokėSi New Haven univer
sitete, agronomas, prieš karą gyve
no Kalifornijoj. Jis pats ar kas jį 
žino malonėkit atsiliepti šiuo adre
su: M. Neveris (19)

339 Elm st. Newark 5, N. J.

Ieškau Karolio štenderio, angliš
kai Charles Stender. Yra svarbus ir 
būtinas reikalas. Iš Lietuvos jis ki
lęs nuo Panedėlio. Kitąsyk gyveno 
Chicagoje ir dirbo vaistinėj. Prašau 
skubiai atsiliepti, arba jį žinančiųjų 
pranešti man jo adresą. Busiu labai 
dėkinga.

Jadvyga Rutalaitė (Sybol) 
Defreggerstrasse 21, Innsbruck, 
French Zone, Austria.

Paieškau savo tėvo pusbrolių Žile
vičių, kilusių iš Lekiemio kaimo, 
Plungės valsčiaus. Prašau jų pačiu 
ar kas apie juos žino parašyti man 
šiuo adresu: Michalina Vidmantienė, 

(14-a) Dornstadt bei Ulm, 
DP Camp, Litauisches Lager, 
US Zone, Germany.

Paieškau 1939 metais Amerikon 
išvykusių šių asmenų: Stanislovo 
Kripo iš Pakęru kaimo, Prano Cįr- 
tauto iš Gondingos kaimo ir Vytau
to Uznio iš Kalniškių kaimo. Visi 
Plungės valsčiaus. Jie patys ar kas 
juos žino malonės parašyti man šiuo 

I adresu: Vytautas Jankus, 
I (20) Brunswick, Lithudhian Camp, 

295 Assembly Centre, 
British Zone, Germany.

Aleksandras štambergas iš Ru
daičių kaimo, Platelių valse., paieš
ko Amerikoj gyvenančių Panomio 
(vardo nežino) ir Kosto Mikučio. 
Abudu iš Rudaičių kaimo, Platelių 
valsčiaus. Amerikon išvažiavo 1914 
metais ir gyveno Chicagoj. Jie patys 
ar kas juos žino malonės atsiliepti 
šiuo adresu:

Aleksandras Štambergas,
P. C. I. R. O. Training Center, 
(16) Arobsen, Hessen, Germany.

Ieškau tikro brolio Kazimiero Maž
rimo, Kastanto sūnų, kilusio iš La
kių valsčiaus, Gricaičių kaimo. Jis 
pats ar kas jį žino malonėkit para
šyti man. Turiu svarbų reikalą: (19) 

_ Mrs. White
Worcester, Mass.

Gerbiamieji,
Aš kiek pavėlavau su at

silyginimu, tai dabar pa
siunčiu $4 už laikraštį ,, ir 
kalendorių. Atsiprašau Mai
klo ir Tėvo, bet aš noriu ži
noti, kieno kaltė yra ir ar 
tik kartais Tėvas su zakris
tijonu nepasigeria ir pa
miršta užpilti rašalo į maši
ną ir raides gerai neišpre- 
suoja, kad negalima įžiūrė
ti, ką Tėvas sako Maikiui ir 
ką Maikis Tėvui. Prašau ne
pagailėti rašalo ir pažiūrėti, 
kad raidės nebūtų išdilu
sios. Negerai, kad Tėvo pa
mokslai ateina išdilę. Pasi
baręs linkiu visiems gero 
pasisekimo.

Simon Mozuraitis, 
Montreal, Canada.

ŽMOGAUS SVEIKATA 
TAI ŽMOGAUS TURTAS, 

dėlto kožnas turi rūpintis, kad bū
tum sveikas. Yra svarbu ir labai 
naudinga susipažint su M. J. Švilpas 
išdirbtam Mostim, kurios yra geriau
sių registruotų aptiekorių priežiūroj, 
kaip E. Beir’s. M. J. Švilpas Oint
ment ar Salve parsiduoda aptiekose 
ir prisiunčiam, kur tik pareikalauja 
Amerikoje ir kitose šalyse, kur tik 
galima. Draugai, kurie turit gimines 
ar draugus kur nors Europoj ar ki
tose šalyse, jie yra biedni. Pasiuskit 
jiems, jie bus labai dėkingi už tokias 
geras mostis. Štai vardai mosčių ir 
nuo kokių ligų gydo:

Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir smege
nų nesveikumo, greit gauni pagalbą, 
švelnus vartoti. Kaina 56c. ir $1.

Nr. 2 M. J. S. Salve for Erfternal
I Pains. Nuo išviršutinių skausmų ko
jose, rankose, pusiau, sprande, šo
nuose, tirpimo, skaudėjimo sąnari'; 
ir muskulų, užsišaldymo ir aštraus 
kosulio, šita mostis maloniai šildo 
ir išvarinėja įvairius skausmus. Kai
na tik $1.

Nr. 3 M. J. Jjvilpa’s Miraele Salve. 
A remedy for Skili Irritation. Šita 
mostis pašalina daugybę odos ligų. 
Pašalina r a s h, athlete’s foot, 
votis, išbėrimus, nudeginimą, nušu- 
tinimą, ronas (tik ne VĖŽIO), nuo 

I šalčio, nušašimus, ausies gėlimą, .ti
nimą ir skaudėjimą blauzdų, nesvei
kumą nosies ar burnos, ir t.t. Kaina 
55c. ir $1.

Nr. 4 M. J. S. Salve, mostis nuo 
niežėjimo odos ir Poison Ivy. Kai
na $1.

Nr. 5 M. J. S. Salve, nuo pilės, su
stabdo degančius skausmus, krauja
vimą ir gydo be piaustymo, jei tik 
vartosi pagal nurodymą. Kaina $2.00 

Reikalaudami vaistų siųskit'ir mo- 
ney orderr, ar čekį. Siunčiam it C. O. 
D., kuris prisius 30c. stampomis. 
Adresuokit: ■ (18)

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A, 

Hartford 6, Conn.
Vietiniai gausite E. Beir’s Phar- 

macy, 158 Park st., Hartford.

RED. ATSAKYMAS.

Frances Mituza, Hartfor
de. — Visame pasaulyje už
mušimas žmogaus beginant 
save ar saviškius nesiskaito 
žmogžudyste, bet gynima
sis. Visas reikalas yra Įro
dyti, kad tikrai buvo už
puolimas ir reikėjo gintis. 
Jūsų minimos bylos apra
šymo mes nepastebėjome.

Kreipkitės pas tuos, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

J. F. Vaičiūnas, 
Pembroke, Canada.
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Gerbiamieji,
Siųsdamas $3.50 už pre

numeratą ir 50c. už kalen
dorių sveikinu visus “Kelei
vio” darbuotojus ir skaity
tojus. Aš esu tikras, kad 
kiekvienas laikraščio skai
tytojas yra pilnai patenkin
tas, kaip kad aš esu. Yra 
dar daug tokių, kurie dar 
nėra susipažinę su “Kelei
viu”, tai tokiems aš patariu 
užsisakyti laikraštį nors ir 
pusei metų, tada jie nebe
norės niekada ,su juo skir- 12 Pond st-> 
tis. Ilgiausių metų “Kelei- ieškau Antaną Yenčorą, Baltro 
viui”, tegu jis keliauja DOl^nų, kuris apleido Georgetown III.

. ° t -v t i i ! 1919 metais, o taip pat ieškau Kaziovisas pasaulio sali^ lanky- j Juodaičio. Jie patys ar kas apie juos 
damas lietuvius. Likit svei- m“>onėkit parašyti man šiuo j adresu: A. Gustaitis, (18)

Georgetown, III.

Ieškau Juozą Groblj, kilusį iš Kok- 
šių kaimo. Kamajų parapijos, Rokiš
kio apskrities. Jeigu kas žino ar jis 

i pats malonėkite atsišaukti mano ad- 
I resu, busiu labai dėkingas. (18)

Stanlev Survilla
1:0502 98-th st.,

Edmonton, Altą, Canada.

BRANGIAUSIA ŠAKNIS
Ginseng šaknys tu- 

©I Jį ri reputaciją kaipo 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 

įnV nK nėjusių nervų, nuo 
\ \ silpno skilvio ir tai-

V ’ pogi geras nuo du
sulio. Yra sakoma, geras ir dėl 
akmenėlių varymo, Kiniečiai ir 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per 
šimtmečius kaipo kokį stebuk
lingą vaistą arba apsauga nuo 
visokių ligų ir jaunystės palai
kymo, Ginseng šaknų nereikia 
nei kept nei virti jos lengva su
kramtyti ir nuryti kaip saldai
nį; jos nėra priklios nei karčios. 
Kaina: svaras $20.00, pusė sva
ro $10.00, kvoteris svaro $5.00, 
šitos šaknys niekad nebuvo pi
gios dėlto kad jas- sunku užau
ginti. Užsakymus prisiunčiam į 
namus.

AEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

NUO UŽSISENĖJUS1Ų, ATVIRU 

Skaudžių Žaizdų 
IR ODOS LIGŲ

Z ŠRI*'

šeštadienio Įdomybės
The Commonvvealth Handicap

Treigiai ir senesni. Mylia ir šešioliktadalis 
Pridėta $10,000 

ggg^_gg ggf- Double baigias 1:40
tJfjU CU- B. & M. Karais ir Busais

H tiesiai j vietą

Paieškau mano seseris Marijoną 
Špokaite - Algirnumienę ir Marcijo- 
ną Špokaitę Romeikienę. Kilusios iš 
Prabaudos vienkiemio, Raseinių vals
čiaus ir abi gyvena Argentinoje. Jos 
pačios ar kas jas žino malonėkite 
nurašyti man, busiu labai dėkinga. 
Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos. Ra
šyti: (18)

Mrs. Agota Grinkaitis
■139 N street,

So. Boston, Mass. U. S. A.

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jią 
negali ramiai sėdėti ir naktimią 
miegoti, nes jų užsisenčjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios

APSIV ĖDIMAI
Ieškau vyro, apie 60 metų am-1 

žiaus, apsivedino tikslu. Aš esu sa- 1 
vininkė kelių namų, ieškomasis turi į 
suprast apie jų priežiūrų. Taipgi 
kad mokėtų vairuot automobilį. Ge- j 
ras žmogus turės gerą gyvenimą. 1 
Kreiptis: Marijona Jonis,

Trečios lubos. Tel. SO 8-6269,
373 K st., So. Boston, Mass.

odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderį į: (42)

LEGULO, Dep 
4847 W. 14th Street, 

CICERO 50, ILL.



Puslapis Aštuntas

Vietinės Žinios
BALF RŪBŲ VAJUS 

PRATĘSIAMAS
Vietinis BALF skyrius 

praneša, kad drabužių va
jus lietuviams tremtiniams 
sušelpti pratęsiamas iki ge
gužės 23 d. Kas tik gali pa°- 
aukoti kokį drabužį, malo
nėkit pristatyti į pobažnyti- 
nę svetainę, W. Fifth st., 
arba į Lietuvių Piliečių 
Draugiją, E st., arba į lie
tuviškų laikraščių ofisus. 
Drabužiai tuoj bus išsiųsti į 
BALI’ centrą.

Iki šiol surinkta nemažai 
rūbų, tačiau apiplyšusių 
brolių ir sesių Europoje yra 
tūkstančiai. Jų skurdas di
delis.

Padėkime jiems! Paleng
vinkime jų vargą ir atiduo
kime tai kas mums šiuo me
tu nereikalinga.

Dar atsiras vienas kitas 
rūbelis atliekamas.. Tad visi 
į bendrą talką!

Rūbų Vajaus Komisija.

L. Radio Koncertas Sutrau
kė Daug Žmonių

Praeitą sekmadienį Lie
tuvių Radio valandos kon
certas sutraukė pilną Jor- 
dan svetainę Bostone. Dau
gelis bostoniečių nore j > iš
girsti Joną Butėną dainuo
jant, kurio jau nebuvo gir
dėję daug metų. Daininin
kas pasirodė su dideliu pa
sisekimu, ypatingai žmo
nėms patiko jo liaudies dai
nos.

Taip pat daug plojimų 
susilaukė jaunas armonistas 
Gailius, kurs virtuoziškai 
pagrojo pora dalykėlių. La
bai gražiai pasirodė ir po
nios O. Ivaškienės šokėjų 
grupė, kurios tobula techni
ka rodo daug įdėto darbo.

Publika gana šiltai pasi
tiko musų kaimyną daini
ninką Joną Tamulionį iš 
Nashua, N. H. ir Worceste- 
rio bažnytinį chorą.

Dainininkams akompana
vo muzikos mokytoja p-lė 
A. Tataroniutė. Rep.

Sunkiai Serga Silvestras 
Zavadskas

So. Bostono žinomas biz
nierius Silvestras Zavads
kas jau kelios savaitės sun
kiai serga. Jam gelia vienos 
kojos kaulą, ligonis daug 
prisikankino. Dabar ligonis 
jau pavaikšto. Linkiu ištver
mės ir greit pasveikti.

Draugas.

LDD Centro Komiteto 
Posėdis

LDD Centralinio Komite
to posėdis įvyks ši šeštadie
nį, gegužės 8, “Keleivio” 
patalpose. Visi LDD C. K-to 
nariai prašomi dalyvauti, 
nes turim svarbių reikalų. 
Pradžia 7 vai. vakare. Bu
kit laiku, N. Jonuška,

Ieško Juozo Jančiausko
Agotos Jančiauskaitės sū

nūs ieško Amerikoje savo 
dėdės Juozo Jančiausko, 
kurs sako gyvenęs Bostone. 
Ieškotojo adresas yra toks: 
Stasys Steponėnas, (13a) 
Pegnitz, Ofr. D. P. Camp, 

LDD C. K-to sekr. Germany, U. S. Zone.

CAMBRIDGE’AUS AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE
ČIŲ KLIUBO CHORO ANTRAS METINIS

KONCERTAS!
Sekmadienį, Gegužės-May 23 d., 1948, 3 vai. popiet.

NEW ENGLAND MUTUAL HALE
225 Clarendon St., kamp. Boylston St., Bostone.

Koncerto programą pildys dainininkai; Biruta Ra
moškaitė ir Albertas Vasiliauskas.

Solistai ir duetistai: Valdeko Kangro, smukinin- 
kas, ir Kalio Raid, čelistas.

Cambridge’aus Amerikos Lietuvių Piliečių Choras 
po vadovyste Amelijos Tataroniutės.

Įžanga, $1.00; Taksai 20c.; Viso, $1.20. 
KELRODIS: $vetainė randasi pačiam centre miesto, kam
pas Boylston ir Clarendon gatvių, du blokai nuo Bostono 
sodo.

V

Ateikime j pagalbą viso pa
saulio badaujantiems 

vaikams
Massachusetts valstijos 

komitetas užjūrio badau
jantiems vaikams šelpti 
kviečia prisidėti prie akci
jos sukelti Amerikoje 60 
milionų dolerių. S. Bostono 
tremtinių ratelis nutarė prie 
tos akcijos prisidėti, nes iš 
tos sumos ir musų lietuvių 
vaikučiai bus sušelpti. Ge
gužės mėn 15 d. 8 vai. va
kare Lietuvių Piliečių kliu
bo svetainėje tuo reikalu 
turės parengimą. Kalbės 
svečias iš Massachusetts vai 
stijos komiteto, naujai atvy
kęs iš Vokietijos tremti
nys. Šoks, deklamuos ir dai
nuos O. Ivaškienės jauna- 
mečių grupė. Bus parodyta 
graži filmą. Tremtinių ra
telis kviečia 
atsilankyti, 
karnas.

visus lietuvius 
Įėjimas nemo-

V. K.

Gražus Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos Parengimas

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos 81 kuopa rengia šį 
šeštadienį, gegužės mėn. 8 
d., 7 vai. vakare Sandaros 
svetainėje 124 F st., arba
tėlę. Programa bus labai į- 
domi. Kalbės adv. p. Z. Šal- 
nienė —r Lietuvė Motina. 
Nesenai iš Vokietijos atvy
kęs mokytojas Valentinas 
Vakauzas papasakos lietu
viškos knygos reikšmę. Me
ninėje dalyje dalyvaus p. 
Birutė S'vilienė, p. Ak. Siau
rutė ir p. A. Januškevičie
nė. Vaikučiai deklamuos. 
Kviečiame visus atsilankyti 
ir kultūringai praleisti lai
ką.

I

L. Remti Draugija Gavo 
Čarterį

Lietuvai Remti Draugija 
jau gavo praplėstą čarterį, 
kurs jai leidžia tarpininkau
ti tarp amerikiečių ir trem
tinių persiunčiant maisto ar 
rūbų pakietus. Kada Drau
gija pradės siuntinius siųsti, 
bus pranešta per spaudą.

Prašo Atsiliepti Mrs. Lucy 
Žukienę

Mrs. O. Janušienė iš 
Brooklyjao prašo atsiliepti 
Mrs. Lucy Žukienę, kuri se
niau gyveno, o gal ir dabar 
gyvena South Bostone. Turi 
svarbu reikalą iš Lietuvos. 
Prašo rašyti tokiu adresu: 
Mrs. Anna Yanushas, 171A 
Cooper st., Brooklyn 7, N.Y.

KELEIVIS, SO. BOSTON 

į Ar Curley Bus Kandidatas 
į Gubernatorius

Miesto tarybos narys, 
tMilton Cook, iš Roxbury 
[sako, kad miesto majoras J. 
M. Curley nori būti kandi
datu į gubernatorius šio ru
dens rinkimuose, o dabar 
“užgerina” balsuotojus į- 
vairiais riebiais kontrak
tais.

Ginčas tarp to miesto ta
rybos nario ir majoro iški
lo balsuojant perleisti White 
vardo fondacijai miesto že
mę dideliam, 300,000 dole
rių paminklui žuvusiems 
kare statyti. Miesto taryba 
nutarė žemę perleisti, o ma
joras sakė, kad jis nebusiąs 
kandidatu į gubernatorius, 
nes jam patinkąs jo dabar
tinis darbas.

LIETUVOS SUNŲ IR 
DUKTERŲ DRAUGI

JOS SUKAKTUVĖS
South Bostono Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų draugija šį 
sekmadienį, gegužės 9 d. 
minės savo 45 metų gyvavi
mo sukaktuves. Minėjimui 

j rengiamas šaunus bankie- 
tas, kuris įvyks L. Pil. Drau
gijos svetainėj, South Bos
tone, pradžia 5 vai. pavaka
rėje.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija yra pašalpinė or
ganizacija. Pradžioje prie 
jos priklausė tiktai moterys 
ir mergaitės, bet vėliau 
pradėjo stoti ir vyrai. Anais 
senais įsikūrimo metais prie 
draugijos buvo prisirašę 
virš 300 jaunų žmonių, ką 
tik atvykusių iš Lietuvos. 
Savo laiku ta draugija bu
vo viena iš pažangiausių ir 
veikliausių South Bostone.

Į 45 metų sukaktuvių 
bankietą kviečiami ateiti 
ne tik Draugijos nariai, bet 
ir visi lietuviai bendrai su 
mumis prisiminti Draugijos 
gyvavimą ir pasilinksminti.

Rengėjai.

Kas Žino Vincentą Naujoką
Bostono International In

stitute, 190 Beacon st. ieško 
Vincento Naujoko, apie 70 
metų amžiaus, kilusio iš 
Kaplių, atvykęs į Ameriką 
1903 ar 4 metais. Sako, kad 
gyvena Bostone. Jis pats ar 
kas jį žino malonėkit pra
nešti laišku International 
Institute paduotu adresu, 
arba telefonuokit Mrs. Ka- 
therine Z. Kilar, KEN-1081.

Kas Gavo Praizus
Vietinio B ALF skyriaus 

surengtame “Penny-Sale” 
balandžio 24 d. buvo duo
dami praizai. Juos gavo: 
Pirmą — C. Peck su nr. 
1696 iš So. Bostono, antrą 
—A. Guythe su nr. 2868 iš 
Allston, trečią — G. Bur- 
zinskas su nr. 2544 iš So. 
Bostono, ketvirtą — laimė
jo nr. 271, penktą—A. Pet
kevičius su nr. 2856 iš So. 
Bostono ir šeštą praizą ga
vo Pearl Bank iš Newton, 
su nr. 2750.

Bostono Kanalizacijos 
Sprogimai Tęsiasi

Pirmadienį pavakarėje 
Bostono viduryje, Summer 
ir Howley gatvių susikirti
me, vėl sprogo du kanaliza
cijos šuliniai. Kai žmonės 
pamatė iš vieno kanalizaci
jos šulinio veržiantis durnus, 
jie pašaukė gaisrininkus ir, 
tik atvykus gaisrininkams, 
vienas šulinys išsprogo ka
da gaisrininkų mašina sto
vėjo virš jo. Sprogimai su
kėlė didelę paniką.

Tokie sprogimai čia jau 
nebėra naujiena. Kada žie
mą atsitiko pirmieji spro
gimai, tai buvo aiškinama, 
kad sniegas neleidžia kana
lizacijos urvams išsivėdin- 
ti, todėl susirenka dujų ir 
jos sprogsta. Bet dabar 
sniego, rodos, nebėra.

Drąsi slaugė Myra Peel 
pirmadienį Dorchesteryje 
išgelbėjo iš degančio buto 
du mažiuku vaiku, 3 ir pus
antrų metų amžiaus.

Chelsea mieste bekasant 
gatvę vienas miesto darbi-* 
ninkas, Angelo Corsini, už
griuvo. Šį antradienį jo dar
bo draugai dar nebuvo at
kasę jo rš po žemių.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus 
goję $25 pašalpos

Visais insurance 
kreipkitės į

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 
Tel. SO 8-1761 ir

SO 8-2483

gausi li- 
savaitei
reikalais 

(33)

Svečias iš Gary, Ind.
“Keleivio” įstaigoje lan

kėsi iš Gary, Ind., atvykęs 
drg. Petras Šimkus, ilgame
tis “Keleivio” skaitytojas. 
Jis atvyko čia į svečius pas 
Mrs. Stanawhite.

Gimdymų Kontralės Bilius > 
Atmestas

Massachusetts atstovų rū
mai 130 prieš 84 balsus at
metė bilių apie “gimdymų 
kontrolę”. Tas bilius butų 
leidęs daktarams duoti pa
tarimus ištekėjusioms mo
terims, kurioms vaikų gim
dymas gali būti pavojingas 
gyvybei, kaip apsisaugoti 
nuo vaikų.

I
Prieš tą bilių smarkiai 

agitavo katalikų bažnyčia, 
o už jį pasisakė daugelis 
protestonų kunigų.

Dabar bilius bus balsuo
jamas ateinančio rudens 
rinkimuose. Jei balsuotojai 
norės, jie tą bilių praves ir 
prieš seimelio nusistatymą.

Providence Mokytojai 
Streikuoja

Šį antradienį Providence, 
R. I. mokytojai išėjo į 
streiką dėl algų pakėlimo. 
600 mokytojų dalyvavo ma
siniame mitinge, kurs pri
ėmė nutarimą streikuoti.

9

Automatiškas Telefonas 
Plečiamas

Naujosios Anglijos Tele
fonų kompanija praneša, 
kad nuo gegužės 30 d. Mal- 
den, Melrose, Medford ir 
Everett telefonai bus įjung
ti į automatišką telefonų 
tinklą.

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

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

1. Muzika.
2. Daininikė Ona Kubi

lienė iš N. Y.
3. “Magdutė”.
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: 
tion, 
216 Tremont st., 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad
vvay, So. Boston 27, Mass.

WORL Sta-
Lithuanian Program, 

Boston,

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

No. 18. Gegužės 5 d., 1948 m.
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Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime 

Jau Turime Visokio Ta voro

Flood Square 
Ilardivare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

E. Broadway, So. Bostone 
Tel. ŠOU 4148

Expert Watch Repairing 
• 3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
VVatches • Jevvelry - Diainonds 
Radioa - Electrical Applianceg

379 W. Broadway, So. Boston 
Tel. ŠOU 4649

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 BROAI)WAY,

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS 

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

VVest Rorbury, Mase. 
Tel. Parkway 1288-W

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

ir nuo 7 iki' 8

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS.

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto 

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St., arto Centrai I*. 

CAMBRIDGE, MASS.

Tai. ŠOU 2804

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 11 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Treniont St.. Rimbai Building 

Kambarys 205 
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinta* 

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

BOR1S BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai: A
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis. 
Telef.: ŠOU 8141.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS-

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.
Saufri priežiūra, kaina prieinama
326 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MASS.
Tai. SOUth Boston 4G18
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