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Šią Savaitę Anglija Traukiasi 
Iš Palestinos

Gegužės 15 d. Mandatas Baigiasi — Žydai Skelbia Savo 
Valstybę — Arabai Telkiasi Žydus Pulti — Jungtines 
Tautos Dar Nieko Nenutarė.

ALT Konferencija 
Neiv Havene, Conn.,

Š. m. birželio 6 d. New

Ši šeštadieni Anglijos 
mandatas Palestinoj baigia
si ir anglai ištraukia iš ten 
savo valdžią, o iki rugpiu- 
čio mėnesio jie ištrauks ir i Havene, Conn., 1 vai. p. p.
paskutinius kareivius. KasįSea Cliff viešbutyje, Light 
bus Palestinoje? j House Road, Įvyksta Con-

necticut valstijos ir gretimų 
lietuvių kolonijų organiza
cijų atstovų konferencija.

Konferencijos dalyviai 
bus supažindinti su Ameri
kos Lietuvių Tarybos dar
bais ir bus aptarta visa eilė 
aktualių klausimų, kaip 
tarptautinė padėtis, tremti
nių Įsileidimas, lietuviškų 
organizacijų veiklos sustip
rinimas ir kt. Konferencijo
je dalyvaus ir pranešimą 
padarys ALT Vykd. Komi
teto atstovas M. Vaidyla li
kt. ALT nariai.

Žydai yra pasiruošę dar 
šią savaitę paskelbti Pales
tinoj savo valstybę, sudary
ti vyriausybę, kun jau yra 
ir sudalyta, tik dar nepa
skelbta, ir rengiasi tuoj pat 
gabenti i Palestiną žydus 
tremtinius iš Europos ir iš 
Kipro salos. ,

Arabų valstybės yra su
telkusios kariuomenę “žydų 
valstybę’’ pulti. Ar arabai 
galėtų greitu laiku žydus Į- 
veikti, daug kas abejoja. 
Bet jei karas Palestinoj už
sitęstų, tada i kruviną konf
liktą gal butų Įtrauktos ir

ORLAIVIŲ NELAIMĖS LIŪDNAS VAIZDAS

Virš Detroito aukštai ore susidūrė du lengvi orlaiviai. Vieno orlaivio degan
tys griaučiai matytis paveiksle, nutraukti Mrs. Helen Klausner kieme, kur tas 
degantis ir sudužęs orlaivis nukrito. Šitame orlaivyje buvo vienas pilotas ir 
vienas keleivis, abudu jie žuvo nelaimėje.

Valdžia Pereme Geležinkelius 
Unijos Atšaukė Streiką

Derybos dėl Uždarbių Eis Tarp Valdžios ir Unijų—Val
džia Teismo įsakymu Privertė Unijas Atcaukti Streiką— 
Gelžkeliams Vadovauja Arnai ja.

Tesajevas Nuėjo antradienį 6 valandą
r J ‘ ryto visi Amerikos gelzke-
Lenino Keliu uai turėjo sustoti. 190,000 

Pulkininkas Tesajevas gelžkeliečių, loi'omotyvų 
buvo atsiųstas iš Rusijos i vairuotojų, pečkurių ir ies- 
vakarinę Vokietiją, kaipo mininkų buvo nutarę stoti 

į “repatriacijos komisijos pir- i streiką. Bet vyriausybe 
mininkas”. Jo pareiga buvo nej rileido prie streiko, 
siuntinėti rusiškus agentus i Pirmadieni prezidentas 
tremtinių stovyklas ir p; i- perėmė gelžkelius Į vyriau- 
kalbėti juos grįžti i Rusiją, sybės rankas ir tuoj papra- 
Lietuvą, Latviją ir tt. " !Šė, kad teismas išleistų Įsa- 

. . ! kymą uni joms streiką at-
Pulkininkas Tesajevas kaukti. Unijos, po patyrimo

dirbo išsijuosęs. Jo agentai 
landžiojo po tremtinių sto- 
kyklas, veisė ten šnipus, i- 
kalbinėjo žmones grįžti, da
lijo tarp ių bolševikiškus 
leidinius, kaip “Tėvynės 
Balsas” ir panašias propa
gandos šiukšles.

Pagaliau atėjo Įsakymas 
pačiam pulkininkui Tesaje-

su angliakasių unija, neno
rėjo bandyti jėgų su vy
riausybe ir streiką atšaukė. 
Teismas Įsakė unijoms de
vynias dienas susilaikyti 
nuo streiko.

Vadovavimas gelžkeliams 
perėjo į armijos rankas. De- 
rybos dėl uždarbių ir darbo 
taisyklių bus tęsiamos tarp 
vyriausybės ir unijų. O kol 

pamatęs kas gelžkeliečiai dirba val- 
vedamuose gelžke- 

liuose už seną atlyginimą.
Tuo tarpu kongresas ren

giasi pakeisti “Railvvay La-

Kiek Unijų Įteikė 
Pareiškimus

Neramumai Sovietų Senatorius G. H.
Armijos Eilėse Taylor Nubaustas

Hamburge, Vokietijoje, Senatorius Glen H. Tav- 
organi- gautos žinioskitos valstybės. ___ _________

Jungtinių Tautų seimas, zacijas, susirūpinusias dėl -leberge, rusų okupuoto  j \o-
kui-s susirinko specialiai Pa- Lietuvos dabartinės pade- kietijos dalyje, Įvyko nera- 
lestinos klausimui išspręsti, ties ir dėl jos Nepriklauso- mumai sovietų armijos ei- 
kol kas dar nieko negalėjo mybės atstatymo, kviečia-į fėse. V ienas rusų karinin- 
nutarti, nes didžiosios vais-įme išrinkti ir deleguoti Į šią
tybės nesusikalba, kaip Pa
lestinos mazgą atmegsti ir 
kam pavesti tą neramų 
kraštą tvarkyti.

Visas lietuviškas

Lr <1 cs

Norman Thomas So
cialistų Kandidatas

Amerikos socialistų parti
jos suvažiavimas Readinge,

. . j - , . . . , - , Nacionalinė darbo santy- (VUj grižti i Rusiją. Tas gud
ako, kad Per- įor nuvyko Į Birmingham, kių komisija praneša, kad 1XIS oulkininka®

Ala. pasakyti prakalbą neg- iki gegužės mėnesio pra- gyvenimą vakarti EŪropofe. džios
ių susirinkimą. Tame mies- tižios /4,/9i darbininkų u- rfutarė parodvti “draugui
te, kaip ir daugelyje kitų nijų pareigūnai jau įteikė Į t‘ėvui ir mokytojui” Stalinui
pietinių valstijų miestuose, valdžios įstaigoms savo pa-įsavo užpakali ir... išvažiavo 
veikia patvarkymas, kad, reiškimus, kad jie nepri-ii Tan ano-iui
negrai ir balti žmones nega- klauso komunistų partijai. įteikė “azilio teise” ir lei- 
li pro tas pačias duris eiti į Tokius pareiškimus duoti
viešus susirinkimus. reikalauja Taft-Hartley bi-

Senatorius Taylor i mitin- liūs ir jau 8,073 unijos nuta- 
gą ėjo pro tas duris, pro ku- rė to biliaus prisilaikyti, o 
rias ėjo negrai. Policija ji 74,797 unijų pareigūnai to-

L-u i-oiviu ivijo ncuviTiMi hn
konferenciją kuo daugiau- sužeisti laike sovietų dezer- 
sia atstovų. Tikimės, ‘ kad tyrų medžioklės. Platesnių 
organizacijos pasin a u d o s žinių apie neramumus ir

ir paskirs savo 
kuo daugiausia

nepasitenkinimą sovietų aršia proga
delegatams __ o____
aukų ALT vykdomam II- bet iš Įvairių vietų praneša, 
jam Lietuvai Gelbėti Vajui apie dideli skaičių dezerty 
paremti. rų iš sovietų armijos.

mijos eilėse sunku gauti,

Visais konferencijos rei
Pa. nutarė šeštą kartą išsta-' balais kreiptis Į Miss Mary 
tyli partijos vado Norman Jokūbaitis, 175 Fillmore st.,' 
Thomas kandidatūrą Į pre- New Haven, Conn.
zidentus. N. Thomas prieš 
suvažiavimą skelbė, kad jis 
nebebus kandidatu, bet su
važiavimo raginamas jis 
sutiko. Kartu su N. Thomas, 
į viceprezidentus išstatytas 
Tucker
Mich.

ALT Vykd. Komitetas.

Sako, Wallace Pa
deda Kusi jai

A. Berle, buvęs Amerikos i bus išspręstas
P. Smith, iš Olivet, valstybės sekretoriaus

RUSIJA SUTINKA KAL
BĖTI APIE TAIKĄ

Amerikos vyriausybė ge
gužės 4 d. Įspėjo Rusiją, 
kad Amerika bendrai su 
Vakarų Europos valstybė
mis priešinsis Rusijos agre
sijoms. Amerika siūlė, kad 
Rusija keistų savo užsienių 
politiką ir
Amerika.

Gegužės 9 d. Maskvos ra- 
dio paskelbė, kad Maskvos 
vyriausybė sutiko derėtis su 
Amerika dėl visų ginčija
mų klausimų. Kada tos de
rybos prasidės ir kokie klau 
simai bus "aptariami, 
Amerikos nei Rusijos 
riausybės dar neskelbia.

Ar H aiva jai Bus 
49-a Valstija?

Atstovų rūmai yra nutarę 
pripažinti Havvajų saloms 
valstijos teises, bet senatas 
yra linkęs tą klausimą ati
dėti, bent šioje kongreso se
sijoje klausimas vargu be-

dėjėjas ir Nevv Yorko libe
ralų partijos pirmininkas,

pa- Daugelis senatorių mano,
kad Havvajų salų gyvento
jų sąstatas yra per daug

sekmadieni kalbėjo Bostone mišrus ir suamerikonėjimo 
ir sakė, kad H. Wal!ace ve-i procesas dar nėra užtenka- 
dama “trečioji partija” yra ■ mai pažengęs, kad toms sa- 
gera pagalba Rusijos impe- loms galima jau butu duoti 
rializmui. Trečioji partija valstijos teises. Havvajų sa- 
čia pasitarnauja tam, kadjlose apie trečdalis gyvėnto-

Am’X XV. v iru-
šys Į tą Įstatymą privalomą 

do jam gyventi, kaip kadai- trečiųjų teismą, 
se leido laisvai gyventi Lon- Vyriausybė perėmė 
done ir Leninui. kelius todėl, kad streikas

gelžkeliuose butu labai

»7VI 2^1*61 C13U61U1

gelž-

Rusu bolševikai pradžioje , , ....
uz tai sulaikė, o vietos poli- knis pareiškimus jau ir jtei- iekavo:>> kad amerikiečių to ukjui y, tc? nelaimž. 
cijos teismas jį nuteisė su- ke. agentai kidnapino Aesaje- • b , 1 nmi5m}1 nri-
mokėti $50 pabaudos ir iš- -------------- vą. Bet kada Tesajevas pa-!negalima pu-
laidas, o virš to teismas jam: ... n i i sirodė Londone, jie užsirijo
priteisė 150 dienų kalėjimo. / arlamentas ir dabar, tur būt, apšauks
bet bausmės atsėdėjimą ati- Pradėjo Posėdžiauti “vakarų agentu”.

Naujai įslinktas balan- pasirodė tikrai gudrus. Jis 
d. Italijos parla- «repatriavo” tremtinius kol 

mentas, senatas ir atstovų pa^ gav0 Įsakymą grįžti

dėjo. 
Senatorius sako.Taylor ~ęv,jdži 

lis Birminghamo policijos

Rusai Nesiūlė “Tai
kos Derybų”

Senatorius Tydings, de
mokratas iš Maryland, sek- 

vienoje kalboje
iiiviiia' SCriH.tci'*' II*teismo sprendimą apeliuosi,.,, > ~ ~ ------------ir reika- UIPa e>u‘1,in^? 1 pirmą P?" vietoj grįžti pas Staliną, jis rnadieni

i i j i-- • -r sėdi. Senato pirmininku is- “ipninn t-plin” i T^n - -♦ •" - i •lau?, kad auksciausias sahes; . hllv£, minkteriiv n,uejo Lenino kellu 2 griežtai užginčijo kieno tai
aukštesni teismą

. i . D. rinktas buvęs ministeriuteismas toki Bnmingham.) jnnjnjnj.u gocialis-
miesto patvaikymą (kad jvanoe Bonomi, o atsto-Į
negrai ir baltieji negali P’'° vu 
tas pačias duris eiti i viešus ‘ 
susirinkimus) pask e 1 b t i 
: riešingu konsitucijai.

ir

doną ir i laisvę. leidžiamus gandus, kad Sta
linas siūlęs prezidentui Tru- 

! manui pasimatyti ir aptarti 
klausimus”. Sako, 

Stalinas tą siūlęs prieš Če
choslovakijos perversmą.

karo komisija skaito, kadi Senatorius Tvding griež- 
dabar yra būtinas reikalas! tai užginčijo tuos gandus ir 
Įvesti vyrų draftavimą, nesįsakė, kad prezidentas Tru- 

. yra pavojus, kad Rusijai manas jam sakęs, jog jokio 
; greitu laiku darys “jėgų
t bandymą”. Atstovų rumuo-
se daugelis kongresmonų __________
mano, kad dabar laika-i
dirba ne Rusijos naudai. GUZENKO GYVENA

Įneš Amerika pradeda gink- NUOLATINĖJ BAIMĖJ 
luotis, o Vakarų Europos Sovietų ambasados Ka- 
valstybės. su Marshall pla- nadoje tarnautojas, Igor 
no pagalba, pradės atsista- Guzenko, kurs išdavė Kana- 

Todėl visai galima- dos valdžiai rusų šnipinėji- 
kad Rusija nebe-Įmo tinklą Kanadoje, dabar 

tai ir mosis i kariška gyvena Kanadoje svetima

j rūmų pirmininku išrink- AtstoVU Rūmai Bijo ‘“taikos 
tas knkscioms demokratas ‘ J
Giovanni Gronchi. Pirma- Karo
me senato posėdyje Įvyko Amerikos atstovų rūmų 

komisijatriukšmingi susikirtimai žo
džiais tarp kairiųjų ir deši
niųjų senatorių.

Naujas Italijos parlamen 
tas išrinktas penkiems me
tams. Parlamente daugu
mą turi krikščionys demo 
kratai.

GINKLAVIMOSI IŠ
LAIDOS

Šiais metais, iki 1948 m. 
birželio 30 d.. Amerika iš
leidžia 11 bilionų dolerių 
krašto apsaugos reikalams. 
Ateinančiais metais numa
toma išleisti 14 bilionų.
1950 metais — 17 bilionų ir
1951 metais — 21 bilioną 
doleriu.

pateisintų Rusijos grobi
mus ir užkariavimus Euro
poje ir tuo pačiu palengvi- 

taikintųsi su: na Rusijai plėsti savo Įtaką.
A. Berle sakė, juo čia bus 
stipresnis Wallace judėji
mas, juo daugiau šalių su
silauks Čechoslovakijos li
kimo ir juo daugiau laisvę 
mylinčių žmonių Europoje 
atsidurs Sovietų koncentra- 

neilcijos stovyklose, 
vy-’

ŠIAIS METAIS GERAS 
DERLIUS

Šiais metais Amerika lau
kia labai gero kviečių der 
liaus, nors pernykščio re
kordo derlius nepasieks. Pa
gal oficiališkus pranešimu 
šių metų derlius duos 1,117,- 
000.000 bušelių kviečių. Tai 
daugiau negu vidutinis der
lius, bet du šimtai milionų 
bušelių mažiau, kaip užde
rėjo j emai metais

Jei toks derlius tikrai bu-

jų yra japonų kilmės, o virš 
90 nuošimčiu gyventojų ten 
yra spalvuoti.

panašaus pasiūlymo is 
lino nebuvo gauta.

Sta-

EGYPTO SAVANORIAI 
PASIRODĖ PALESTINOJ

2,000 kareivių savanorių 
iš Egypto, vadovaujami pul
kininko A. Abdel Aziz pra
dėjo karo veiksmus prieš 
žydus pietinėj Palestinoj. 
Egypto savanorių vadovybė 
pati paskelbė pirmą prane
šimą apie savo kariškus žy
gius ir giriasi jau “Įsiveržu- 

30 mylių Į Palestiną.
Egypto vyriausybė davė

AR BUS NAUJA JALTA?
Visas pasaulis su didžiau

siu susidomėjimu seka, ko
kias derybas Amerika ves 
su Rusija dėl “taikos užtik- 
į inimo”. Daugelis žmonių 
klausia, ar Amerika vėl 
“važiuos Į Jaltą” ir darvs 
taiką su Rusijos imperialis
tais mažųjų tautų sąskai
tom Rusija skelbia, ‘ kad 
“visi” klausimai tarp Ame
rikos ir Rusijos bus aptarti. 
Ar Į tų visų klausimų skai
čių Įeina Čechoslovakiįa. 
Balkanų šalys, Balti los kra
štai?

10.009 RUSŲ KAREIVIŲ 
PABĖGO

Iš rusų kariuomenės Vo-
. . ,, . . kietijoj ir Austrijoj labai M.1 x

tais America pagalbai uz- daU£J Lareivių pabėga, ypač f’al, 
sieniams išleidžia 5 bilionus Bėga tie, kuriuos valdžia ‘aUAS jo 
ir 300 milionų dolerių, o vi- A "
sas Marshall plano Įvykdy-
mas pareikalaus ne mažiau, 
kaip 17 bilionų dolerių.

Šiais metais ir 1949 me-

grązina

si’’

SUSIPYKO SU ŽMON/>— 
PADEGĖ NAMĄ

Bostono policija sako, kad 
Roxbury (Bostono priemie- 
ty), vienas gyventojas susi-

isakymą nutraukti atosto-ltų suimtas, tai Amerika ga- pyko su savo žmona ir l-:ad 
iras ir atleidimą kareivių išdėtų eksportuoti ne mažiau, ;ai atkeršijus, padegė na- 
Egypto armijos, kol “pade- kaip 300 milionų bušelių mą ir pastatė Į pavojų 15 
tis’Palestinoj paaiškės”. k\iečių i užsienius. to namo gyventojų.

Prie tų išlaidų dar gaii 
i risidėti “nuomos-paskolos” 
pagalba, jei Amerika ryšis 
apginkluoti Europos tautas, žiau 
kad jos galėtų gintis prieš 
Rusiją.

Didelės ginklavimosi ir 
pagalbos išlaidos neišven
giamai kels prekių kainas 
Amerikoje. V dėl jau spė
liojama. kad () šio rudens 
rinkimų Amerika Įves ko-

atgal Į Rusiją, 
žiūrint propagandos, “su
puvę vakarai” traukia bol
ševikų kareivius, kaip me
dus museles.

Amerikos valdžios agen
tai praneša, kad jau ne ma- 

kaip 10,000 rusų ka-

avantima. Todėl yra bi.ti- pavaldi* ir sakosi gyvenąs 
nas reikalas stiprinti ne tik- nuolatinėj baimėj, kad ji 
tai Amerikos karišką avia- neužmuštų rusų agentai, 
ciją, bet reikia ir \yrus Bet kartu Guzenko sako, 
draftuoti. " kad jis gerai pasitarnavo

---------------i žmoni jai ir taikai atideng
damas Maskvos šnipinėji
mo tinklą ir Rusijos kariš- 

planus prieš demokrati-
RUMUNIJOJ EINA 

DELI AREŠTAI
DI-

kus
yra pabėgusių iš ar- Valytoj ir išvab toj bolše-!nes ;-ajj

kią nors kainų kontrolę, 
kad sulaikius kainų kilimai rami Vakaruose geresn

reivių....................... .
miios. Kai kurie pabėga į'vikų valdomoj Rumunijoj; 
amerikiečių ir anglų zonas, eina nauja areštu vilnis, 
o dauguma slapstosi tarpe'Daugelis dar užsilikusių 
vokiečių. Amerikos agentai opozicinių partijų veikėjų 
sako, kad bolševikų karei- suimti ir Įmesti i kalėjimus, 
viai bėga “ne iš idealizmo, Anglijoj gauta žinių, kad 
bet iš realizmo”. Jie bėga Rusija yra pasiruošusi Tu
ne laisvės ieškoti, bet maty- rnuniją Įjungti i Sovietų Są 

i gy- jungą, kaipo naują “sovie-
i viršų. vemma. .tiška respubliką”.

ŽEMĖS ŪKIO SEKRETO
RIUS PASITRAUKĖ

ši pirmadieni žemės ūkio 
sekretorius, Ciinton R. An- 
dersen, pasitraukė iš savo 
vi. tos. Jis žada statyti savo 
kandidatūrą į senatą šio i ri
dens rinkimuose Naujojoj 
Meksikoj.



Puslapis Ant
Vo. 19. Gegužės 12 <L 1948 m.

APŽVALGA i
NORI “ĮTIKINTI’ 

RUSIJĄ
C. I. O. unijų valvmasis 

nuo komunistų, tų unijų 
pirmininko Philip Murray

pakeisti 
organizacijos
naikinti ‘“veto teisę” ir pa- sumišimą į pažangiosios vi- 
daryti iš tos numirėliškos suomenės eiles, didelės ko- 
organizacijos gyvą ir veik- vos pramonėje už darbinin- 
lią tarptautinę organizaciją, kų uždarbių pakėlimą, visos

Valstybės sekretorius G. tos aplinkybės skatina dar- 
C. Marshall tam pasiprieši- bininkus vėl prisiminti, kad 
no. Jis visai teisingai pašte- susiskaldymas i du unijų 
bėjo, kad ne čarteris yra centru yra nereikalingas ir 
kaltas, jei Jungtinių Tautų žalingas.
organizacija negali nieko Ar is tų kalbų bus prak- 
sutarti ir nutarti, bet kaltė tiškų išdavų gal tiktai pra- 
krenta atskiroms vyriausy- našas galėtų pasakyti. Jau 
bėms, kurios nenori bendra- daug tuo reikalu kalbėta, 
darbiauti. Pakeitimas čarte- bet vienybės vis nėra. Atro- 
rio, kol noras kooperuoti do, kad vienybės įgyvendi- 
bus tiktai toks, koks jis da- nimas pasidarytų visai įvyk-

nius blokus... reikalu. Iš apačios stumiami
Kitaip pasakius, dabar vadai greit susikalbėtų, nes 

galima turėti TIKTAI tokią jokio esminio priešingumo
Jungtinių Tautų organizaci- tarp unijų nėra. Jei atmesti 
ją, koki ji yra. Kas norėtų komunistuojančias unijas, 
ją griežtai ‘pagerinti, tas ją kurių nėra daug. tai liku- 
visai sugriautų. O griauti šios visos gali surasti bend- 
jos valstybės sekretorius ne- rą kalbą ir galėtų bendrai 
mato reikalo, ar išskaičiavi- stoti darbininkų reikalų 
mo. Todėl geriau palikti ją sargyboje.
ir toliau kankintis prie “Pa- ---------------
sisekimo ezeio . 'Ovfvai f' ai imci*’Ta proga valstybės sekre- ŽYDAI_GAL1NGI
torius kalbėjo apie kai ku-i M kaimynas ‘ Darbi-

KELEIVIS, SO. BOSTON

JERUZALĖS MIESTE KARO PALIAUBOS

Kas Darosi Lietuvoje

‘‘žydai yra galingi... Bet pa
sirodo. kad yra rubežius ir 
žydu galybei... Kodėl žydai 
užsispyrė turėti savo karalys
tę dabar? Nekalbėjo apie tai 
caro laikais, kada jiems bai
sus būdavo rengiami pogro
mai. Nesivarė už tai taip 
smarkiai, kada Hitleris juos 
naikino. Bet gyvu gvoltu užsi
spyrė Įsikurti savo karalystę 
po to. kai neliko nei caro, nei 
Hitlerio. Savo karalystę užsi
spyrė kurti po to. kai jie Įkūrė 
karalystę ant caro imperijos 
griuvėsių... Tiesa. Europa nu- 
teriota. Bet prie to nuterioji- 
mo prisidėjo ir žydų rankos... 
Žydų karalystė Palestinoj bu
tų Maskvos avangardu. Kartu 
butų bomba prie didžiųjų A- 
merikos ir Anglijos žibalo 
versmių...’’

Kas Savaite
Degutas streiklaužiams

Kansas mieste, prie 
dahv skerdyklos, buvo 
fotografuota budinga 
na:

merginų,

Lietuvių spauda tremtyje
Cu- Vakarų Europoje, ypač 
nu- Vokietijoje, gyvena tuks- 

sce- tančiai lietuvių. Jie — ant
rojo pasaulinio karo aukos. 

Lietuviai tremtiniai nesė-Būrys jaunų
plosčiais, suglaustomis eilė- savo tėvų krašto, jie dirba 
mis pikietavo skerdyklos tremtyje. Jie eidzia kny- 
vartus. Pro jų eiles ėmė gas, leidžia laikrascius. 
veržtis streiklaužiai, bet pi- \ ieni tų laikraščių yra 
kietuotojos jų nekliudė, tik gražiai techniškai paruosti, 
nuolat glaudė savo eiles. kiti — skurdus.

Ir staiga vienas streiklau- nuo to, kas n 
i-i-t-toioūv - “Džimi, tu turi. __ .

Musų draugai socialdemo- 
streiklau- kratai taip pat turi savo 

- ‘ spaudą — “Ateities Keliu” 
ir "Jaunasis Socialdemo- 

Jie rašomosios ma-

plastikiniais di. rankas sunėrę. Netekę

Priklauso 
kiek lėšų

žys ryktelėjo: 
visas degutuotas!

Pralindusieji 
žiai ėmė dairytis — 
buvo degutuoti!

Paslaptis tokia: pikietuo- kratas 
tojus savo plušėjus išdegu-Žinelės <typewnter) pro
tavo. kad streiklaužiai ap- dūktas — menko formato ir 
-imozotu sunkiai įskaitomas.
' Tai gelbėjo: sekamus die- Musų draugai soeialde- 
nos ryta streiklaužiai iš tūlo mokratai Amerikoje tun 

nemažai savo idėjos drau
gų. Butų laikas pagalvoti 

_ apie tremtinių spaudos pa-
laikėsi nuo 

, tuotojų.
Norit važiuot

Jie visi

jaunųjų pikie-

_ . . Sibirą.? ręmima_
Vakarų Vokietijoj, ypač .

britų zonoje, darbininkai Tallat-Kelpso kantata 
skelbia “bado streikus”. Jie
meta darbus (laikinai), rei
kalaudami daugiau maisto.

geresnio ar blogesnio belau
kiu. Kursuoja dabar Lietu
voje posakis: “Buvo visa 
Rusija čemodane. — dabar 
prisidėjo ir Lietuva”. Tai
yra, SSSR gyventojas be Maisto daviniai ten, ištik- 
tėvynės ir visados turi turėti rujų, yra labai maži. Aiškus 
gatavą čemodanėli kur Įsa- , dalykas, komunistų spauda 

hit- komas be jokio pasiprieši- tuo naudojosi. Ji ėmė rėkti, 
kad “vakarų imperialistai” 
marina vokiečius darbinin- 

tik su purvinais maišais, vi- kus.
šokių ryzgalių prisidėlio- Bet Įvyko nelauktas prie- 
tais. guolis. Ir rusų zonoje vokie-

Kolchozų kaip ir negir- ciai darbininkai pradėjo 
dėti. Sovcbozai visuose dva- tartis dėl “bado streikų”. Į 
įuose. Ir bolševikai džiau- vieną toki susirinkimą atėjo 
giasi, kad niekam nebebuvo rusas karininkas ir be cere-

kiaurai ligi prisidėjiLietuva jau dveji metai mais paleista 
griežtai izoliuota iš vadina- Suvalkų ir ligi Gardino, 
mosios Lenkijos pusės: ga- kur, kad ir lietuviški so- 
li, jei nebijai, nekliudomai džiai, bet net ir lietuviškų 
keliauti tik i rytus, Į pačią mokyklų (kaip ir prie 
Rusiją. Net į Latviją sunku
matyt, kad su latviais ir e 
tais lietuvių nebūtų susiži- plačiu ruožu žemė išarta, 
noma. Baltijos juros pa- vietomis jau ėmusi vėl dir- 
kraštys stropiai saugomas1 vonuoti: apleisti narnai,
vietinių milicininkų — die- dažno namo tik pamatai ar 
ninių ir panaktinių bei čia koks bestyrįs kaminas: jo- 
stovinčios raudonosios ar- kios vietinės normalios gy- 
mijos dalinių. Jų daug vra vybės: nebent varnos, žvirb 
Šv
giau

maičių tebuvo likę. Dabar šunimis, tykojančiais kiek- 
domir.uoja uniformuoti ir vieną čia pasimaisiusi ne- 
kolchoziškieji rusai. Klai- paklusnų ar neapdairų pi- 
pėda išmiręs ir apleistas lieti amžinai sunaikinti. Tai 
miestas, uostas negyvas; baisioji pasienio zona, už
tik rusu kariuomenės daug. draustoji Įžengti zona — 
Klaipėdos krašte, kaip ir mirusiųjų karalystė, sau- 
Žemaitijoje. kur vyko mu- ganti visą likusią Lietuvą, 
šiai, daug sunaikinimu ir Latviją. Estiją, Gudiją ir tt.

ią mokyklų (kaip ir prie nit- Komas ne jokio pasipnesi- 
u, lerininku) neleidžiama stei- nimo keliauti. Na, ir keliau
ti gti. Visu tuo “pasieniu” ja, bet nebe su čemodanais,

Vienas komunistų šmutas 
(matyt, Pruseika) Čhicagos 
“Vilnyje” negali atsigerėti 
tuo, kad lietuvis kompozito
rius Juozas Tallat-Kelpša 
laimėjo stalinišką premiją.

Dalykas toks. Tallat- 
Kelpša parašė “Kantatą 
apie Staliną”.

Kas čia tokio? Dar neseni 
tie laikai, kada Rusijos 
"mužikas”, sulaukęs naujo 
veršio, šitaip kantatavo:

“Didysis Staline, tautų 
vade, lenkiuosi prieš tave 
ir (lekuoju už tą veršį, ku
riuo aprūpinai mano karvu
tę žalmargelę”...

Ir čirškė žvirbliai šakoje, 
ir Stalinas klausėsi mužiko 

To užteko. Nei vienas ne- “kantatų” apie veršius, 
pakėlė savo rankos, nes bu- Kodėl jam neišgirst Tal- 
vo aišku, kad reikės va- lat-Kelpšo kantatos? Je, ko- 
žiuoti i Sibirą. dėl?

Ot jums ir staliniška lais- Pruseika

kę, danar butų buvę bolše
vikinei sistemai sunkiau.
Sovehozu vedėjais ir darbi 
ninkais yra lietuviai ir atė- ą 
junai. kurie čia atvažiavo
lietuviškos duonos paragau- vė; nenori sava va]i mj s 
ti. poniškai ir viespatiskai bad tave veMm ; gibj 
įauciasi ir visokiu machina- .

reta gyventojų. Neringos 
žvejai lietuvninkai (buv. 
Vokietijoje) nustumti Į pa
skutinę vietą: čia juose pir
mauja rusų

nuo negeistinos bolševi
kams Vakarų Europos Įta
kos, nuo lietuvių ar kitų 
tremtiniu akiu ir ausu. nuo

jaučia 
ei jų moka. Jie specai ir 
ras” sąskaitas vesti. 

(Bus daugiau)

’ge-

C-ia juose pir- ueimuuu rusių n du>u, auu t r-p KFIKAI Al
žvalgvbininkai demokratiškojo nebolševi- boo i\.Ll

irgi galėtų būt 
visai neblogas kantatinin- 
kas, jeigu nebijotų važiuoti 
i Maskva.

mano, jog pasaulyje turi do- ± 
minuoti kuri nors viena sis
tema. Jie klysta manydami, 
kad skirtingos sistemos ne
gali taikiai sugyventi pa
saulyje viena šalia kitos.
Amerikos užsienių politikos 
“pagrindinis” uždavinys yra 
Įtikinti Rusijos vadus, kad 
jie ir jų priespaudos reži
mas gali gyventi taikoje su 
likusiu pasauliu. Kai Rusi
jos vadai tą supras ir Įgaus 
“reališkesnes” pažiūras, ta
da su jais galima bus gy
venti taikoje. Tada ir Jung
tinių Tautų organizacija 
galės veikti.

Iš G. C. Marshall pasisa
kymo atrodo, kad Amerikos 
vadai dar tiki, jog pasaulis 
gali gyventi taikoje pusiau 
laisvas ir pusiau vergiškas.
Kad tik rusai daugiau nieko 
nebepultų ir nebenorėtų su
ėsti, taikai dar butu vilties i j n-.i
išsilaikyti pasaulyje/ ris miręs b«Hk

Kad rusų vadai greičiau i • ’ p ;• s-/’’ e«‘r».
prablaivėtų Amerika nebe- hin;ni.n’-* i--ltu°se .ParT 
sitenkins dabar tiktai pa- ZT’-’0'e. tlkrai
mokslais ir Bvrnes “kietu- n ’^Į Sr\°
mu”, bet telks kariškas jė- ’vdn t’.rn, Hnk
gas tiek savo, tiek ir savo .* • < * iL:si ma"
galimų sąjungininkų Euro- nrotaviinn^"1?kuo?e ?ar?‘ 
poje ir Azijoje. Kada jėgos kara]VPte ‘ apie zynų 
bus sukeltos, ginklavimosi * .
programa Įvykinta, tada gal Pasakymas. kad žydai 
ateis laikas pakalbėti ir “Įkūrė karalystę ant caro 
apie “čarterio pakeitimą”, imperijos griuvėsių” yra se- 

Šiuo tarpu taika ar karas nas, kaip ūsuotas Adolfas, 
paliekama rusų diktato- Tai reiškia, kad bolševiz- 
riams spręsti. Rusijos impe- mas yra žydų padaras, o 
rializmo malonei palieka- šiandieninė Rusija yra žy
mos ir Rytų Europos tautos, dų valdoma. Amžinatilsi 
apie kurių išlaisvinimą A-
merikos vadai nenori ir už
siminti, lyg tarsi šimtas mi
lionų žmonių Europoje butų 
“teisėtas” Rusijos grobis.

ir vokiečių pareigūnai, nor 
žodžiais tas kraštas ir 
"Lietuvos” priskirtas. Ke
liaujant per miestelius ir 
kaimus Rytprūsiuose kiau
rai ligi Suvalkų, taip pat 
daug karo pėdsakų, reta gy
ventojų, matyti neapdirba

ki
prie dar

kojo pasaulio. Pridėk 
ir tai. kad Lietuvos 

žmonės beveik nebeturi ra
dio aparatų, ribotos gali
mybės susisiekti, Įkyri ir 
nuolatinė perplati žvalgy
ba, nepasitikėjimas vienu 
kitais, —

Šventa žeme, kruvinoji
Semitiški arabai nejuo- Gimdymų kontrole.

kais ruošiasi vest rokundas Massachusetts valstijos 
su savo kraujo broliais žy- seimui buvo pasiūlytas nau
dais. _ . . jas bilius — gimdymu kon-

Dar neišsibaigė anglų trolės bilius.
Ši bilių ypač smerkė Ro

Hitlerio “judeomarksizmas’ 
prisikėlė praloto Urbonavi
čiaus laikraštyje ir rodo sa
vo kvailą, bet ignorantiškai 
drąsą snukuti. Dar kvailes
nis Hitlerio propagandos 
palikimas matosi posakyje, 
kad prie Europos nuterioji- 

Karts nuo karto Ameri- mo “prisidėjo ir žydų ran
kos darbininkų judėjime kos”. Tai sena hitlerinės 
pakalbama apie vienybę, propagandos dainelė, kad 
Kodėl Amerikos Darbo’ Fp- antrą pasaulini karą sukėlę 

žydai. Ne Hitleris, bet žy
dai.

Žydai sukūrė bolševizmą, 
žydai kalti dėl pasaulinio 
karo, žydai veržiasi turėti

DARBININKŲ VIENYBĖ

lodei Amerikos Darbo Fe
deracijos ir C. I. O. unijoms 
nesusijungti į vieną galingą 
Amerikos unijų centrą?

Apie unijų vienybę užsi
minė A. Darbo Federacijos
pirmininkas, Wm. Green, savo karalystę “dabar”, ka- 
kalbėdamas Pittsburghe. Jis <Ia jie turi plačią Rusijos te
sakė, kad vienybė yra pa- ritoriją...
geidaujama, galima ir nuro- Mes nekritikuojame šitų 
dė, kad vienybei tiktų vado- nesveiko, aklo ir pralotiškai 
vauti Walter Reuther, auto- idiotiško antisemitizmo. Jis 
mobilių darbininkų unijos į yra žemiau kritikos. Bet Į- 
pirmininkas. 'domu yra, kiek hitlerinis fa-

mandato terminas. Palesti
na dar jų žinioje, bet “šven
toji žemė” jau perdėm kru
vina.

Mohamedo ir Jebovo iš- 
vienas-kitam ir 
aistringumu nu-

mos katalikų bažnyčia. 
Pradedant jos vyriausia 
galva. Cushingu, ir bai
giant eiliniu špitolninku — 
visi sakė:

Mums nereikia gimdymų 
kontrolės, sutvertojas Įsako

___ _ nacionaliz- veistis ir platintis...
Suvažiavimą atidaro vie- mo kruvinoji puota! Ir tos kontrolės nebus,

tinęs LSS kuopos atstovas ir Jungtinių Tautų vadai Atstovų ir senato rūmai 
po pasveikinimo pakviečia ką jie veikia? dauguma balsų šį pasiuly-
LSS centro pirmininką per- s^mfus projektų atmetė.
imti vadovavimą suvažiavi- taikai išlaikyti ir — nei už anatizmas laimėjo, Mas
iniu. aguonos grūdą didesnio ?achusetts valstijoj, ypač

LSS centro pirmininko Praktisko darbo... Bostone, bus daugiau nelai-
žodis ir skyrimas mandatų Politinis banditizmas mingų motinų, kurios be
komisijos. Svečių ir delega- Amerikoje Įsigali politinis . k° $is į kapus. Bus dau- 
tų sveikinimai. banditizmas.’ New Yorke £lau Įlzinjy ir dvasinių pa-

Mandatų Komisijos pra- buvo nužudyti du bolševiz- !-e?ė llį ’f—didelė gėda 
nešimas ir jo priėmimas. mo priešai — Carlo Tresca tien??’ kurie nusilenkė musų 

Suvažiavimo vadovybės ir Scottoriggio. amziaus tamsunams.
(pirmininko, sekretoriaus ir Pirmasis rengėsi iškelt “Padorus pilietis’

LSS Suvažiavimo Darbų
Tvarka 1948 m. Birželio 

20 d. So. Bostone
Amerikos Lietuvių Social

demokratų Sąjungos 
žiavimas Įvyksta biržt..v ,

ir gausi izoliuoto d. sekmadieni. Bostone, leiclzia kraują, 
mų laukų: tik kolchozų pri- suvaržyto bei perblokšto Mass. Pradžia 10 vai. ryto. Tai religinio 
daryta, i kuriuos yra priva- pasaulio vaizdą 20-jo am-
ryta ir varoma ir lietuvių, žiaus viduryje, 
vadinamųjų nusikaltėlių iš Lietuvių tremtinių spau- 
Didžiosios Lietuvos, kaip ir doje Vokietijoje pasitaš- 
gudų (baltgudžių), ukrai- kančios žinios apie Lietu- 
niečių ir visokių kitokių, vą patikrinamai gana tiks- 
Kaip Rusija nuo 1922 metų lios, tik ne iš visų sričių ir 
išmaišyta, taip dabar ir vi- plotų detališkos. Naujai 
sa etnografinė Lietuva. Di- gautosios čia žinios, minė- 
džioji Suvalkijos dalis du- tosios ir tolimesnės, tepapil-
--------------------------------------dys musų tėvynės dabartini
šizmas dar yra gyvas kai vaizdą.
kurių žmonių galvose. Kai kuri' s Lietuvos apie-

Palestincs klausimas šian- linkės nuo karo smarkiai

muva- Pazintojai 
Įvyksta birželio 20 liausiu

-------- . ir rirmasis rengėsi iškelt Padorus pilietis”—kur?
dien yra didžiųjų valstybių nukentėjusios. Dėl naujos Paėjėjų) rinkimai. kai kuriuos komunistų “žygi Brooklyno “Laisvėje” už-
varžvtynių sūkuryje. Ten ūkio tvarkus, SSSR Įvesto- ..Rezoliucijų ir kitų komi- darbius”, antrasis buvo nu- Tikau šitokią lojalumo ates-
pinasi aliejus, strateginės sios, kai kurios apielinkėsp^J'kynmas. galabintas rinkimų kampa- Taciją:
pozicijos, žydų ir arabų na- ekonomiškai perblokštos ir centro sekretoriaus n i jos metu. Scottoriggio agi- “—padorus pilietis kas-

šingumai,
Anglijos
ieškoti kompromiso su ara- uaug jo geresnio
bais, o Rusijos imperialisti- išvežta plėšiamai: vežė jau llaus raIH>rio ir jo priėmi
niai interesai ragina ją pa- prie vokiečių iš Rusijos pri- ma^- . .. nistiško brudo. ba?
laikyti žodžiais žydų nacio- bėgę rusai, vežė vėliau ir Rezoliucijų komisijos pra- Kcl kas, nei viena žmog-j Fašistinio Smetonos” Hn- 
nalinius siekimus. Palesti- valdiškai. Apavas pasibai- nes!mas »’ diskusijos dėl žudystė nėra išaiškinta 1 kių fondo” čemnionas ir 
nos mazgas yra didžiųjų gęs. Net naginių gadynė P^btų rezoliucijų. Kažin kaip ir kažin kur Maskvos patriotas Rokas
valstybių ir dvejų tautų na- pranyko: Žemaitijoje žmo- . centro komiteto na- . »

apvalyta automobilistų Atestacija dagi su šauks- 
unija; apvalyta nuo komu- Įuku (!) — kas šitaip kai-

Žemaitijoje zmo- 
cicnalizmo susikirtimo taš- nės klumpėti, Aukštaitijoje 
kas. Todėl jis toks painus, arba tokiais kuntapliais 
Bet “išrišti” tą klausimą kaukši, arba iš komų vyžas 
skystomis antisemitiškomis| pina — paprotys atėjęs iš 
Hitlerio atrugomis gali tik- rusų. Ir apdvilkimo nebėra 
tai žmonės, kurie dar tebe- iš ko gaminti. Pilka dabar

centro 
i'ių rinkimas.

Einami reikalai 
nymai.

Suvažiavimo uždarymas.
LSS Centro Sekretorius.

ir suma-

susinarpliojo žmogaus tei- Mizara!
šių ir jų apsaugos organu Say, kupreli, kas pasida- 
siulai. ' rė? J-j-

Dėl Tresca °“”

gyvena Naujosios Euro- visame krašte apatiška ma- Pakalbinkime draugus ir 
Pilki, net pageltę ir vei- , . ... *
, tik labai susimąstę, iš- *a,n,ynu» užsisakyti HKe> 

gąstingi ii vis tartum ko leivį”. Metams $3.00.

j pos propaganda ir kurie se 
vis dar tebedūsauja —“ach, dai, tik labai susimąstę, iš-

:kad fiureris čia butų...

šitaip dūduoti apie 
imperialistinę Ameriką”... 

O gal Mundto-Nixono bi
lius jam Įvarė mėšlunginj 
kinkų drebėjimą? 

šiaip ar taip — mizarinė 
ne-

ir Scottorig
gio užmušėjų nebuvo ir nė
ra dviejų nuomonių. Juos 
nugalabijo staliniški gengs- 
teriai. Galimas daiktas,!
kad tų pat budelių rankos atestacija, tai poterių 
buvo pakeltos ir prieš Reu- mokančiam “stacija”. 
fkerĮ. | St. Strazdas.



KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
t — ■ — ■■   . . --------------------- - ----------------

KAS SKAITO, RAŽO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
DIDVYRIO DOVANOS ĮTEIKIAMOS VAIKAMS KOLCHOZAI

Naujas Pagalbos Klubas zi”, kad nesupranta, kur jų
Pas mus jau kuris laikas nauda? O gal jie yra labai 

Įsikūrė naujos tušies pagal- gudrus ir, girdami Rusiją, 
bos klubas. Jis renka pini- patys žino, kad jie meluoja 
gus musų vargšams komuni- ir žmones apgaudinėja? 
stėliams, kad galėtų juos Kaip jus manote, mieli skai- 
paliuosuoti iš “kapitalisti- ty tojai?
nės vergijos”. Pinigai ren- Kai susirinks daugiau 
kami apmokėti bolševikų bolševikų, kurie panorės ya- 
kelionei i “darbininkų ro- žiuoti Į “sovietišką rojų”, 
jų”—Rusiją. tai pagalbos klubas žada

Daug atsirado geraširdžių visą laivą pasamdyti ir is- 
žmonių, kurie klubai davė vežti juos ten visus. Bet ar 
ar pažadėjo duoti oinigu. susirinks norinčių? Kol kas 
Bet “trobelis” yra * tame, dar nė vienas bolševikas ne- 
kad niekas pagalbos nenori pasinaudojo klubo pasiuly- 
imti. Yra pinigai, kiekvie- mu. Anei vienas! 
nas komunistas gali ateiti Kada pagalbos klubas 
ir gauti šipkarte važiuoti i samdys laivą, as siulau Į 
“socializmo šalį” (Stalino pirmą vietą kelionei Įrašy- 
utėlių šerti), bet niekas ne- ti “eksmainierių chorą , 
ateina, niekas pagalbos ne- kurs kartais pasirodo taip 
prašo, o vargšai komunistai negražiai, kad jam tikrai 
vis dar velka kapitalistini vertėtų kelionę apmokėti, 
jungą, stena dejuoja, ir nie- Teko matyti to choro vaidi- 
kaip neišdrįsta važiuoti ten, nimą Teisybės Mylėtojų 
kur jų širdys linksta. parengime. Na ir vaidino.

XT ,, , , , dzievuliau tu mano. Teisy-Naujas pagalbos klubas bfe M lėt„ju Dl.augija nesi. 
klausimą pastate labai a,s- tikėj •> k į- 
kiai ir praktiškai. Jei kam
patinka Rusijos tvarka, jei

iteikiaGenerolas Jonathan Wainwright, Koregidoro gvnėju vadas, 
jimo dovanas leitenanto James E. Seater dukrelėms. Leit. -J. E. 
vavo Koregidoro gynime, o 1944 metais mirė japonu nelaisvėje, 
vaikai buvo japonų internuoti iki karo galo.

pasizyme- 
Seater dalv- 
Jo žmona ir

Po to, kai bolševikai Ru- atspariausieji valstiečiai su- 
sijoje pasigrobė valdžią i klupo. Nes atiduoti valdo- 
savo rankas, po pasauli pa- vams per metus tiek, kiek 
sklido naujas žodis — kol- pati žemė per dvejus metus 
chozai. Nuo tada visi daž- negalėjo duoti valstiečiams, 
nai girdime kolchozus mi- neįstengė niekas. Nors pas-
nint, bet retas kuris gerai 
žinome ir suprantame, kas 
tie kolchozai yra ir ką jie 
reiškia. Tik per ši karą, su
trupėjus kuriam laikui 
Rusijos geležinei sienai, 
mums pasisekė netik suži-

kv.tinieji valstiečiai nei py
liavų atiduoti r.ei mokesčių 
sumokėti ir neįstengė, bet 
j rotestuodami prieš tokio
mis žiauriomis priemonė
mis kolchozų steigimą, nie
kas i kolchozus priimti ne-

neti kas tie Rusijos kolcho- sij rašė. O tas nesiprašymas 
zai yra, bet daugeliui teko valdovus labiausiai ir isiuti- 
iš visai arti juos ir pamaty- no. Tuojaus visus pyliavų 
ti. Rusijos kolchozai, — tai neatidavusius ir į kolchozus 
dideli žemės ūkio dvarai, j riimti nesipra'iusius vals- 
kuriuos labai giria ir perša tiečius pripažino “liaudies
kitiems Rusijos valdovai, 
bet kuriuos labai keikia ir 
neapkenčia — Rusijos že
mės ūkio darbininkai. Nes 
kiekvieną Rusijos kolcho
zuose dirbantį žmogų nuc-

nutarė juos su- 
Griežčiau pasi

priešinusius išžudė vietoje, 
o su daugybe kitų užkimšo 
visus kalėjimus ir Sibiro 
dykumas. O kai prieš kol-

pnesais ir 
likviduoti.

jų pakviestas 
choras taip pasirodys ir nu-

, ... . , - . 1T , - , tarė daugiau su tuo choru kas tik., kad uz Uralo kalnų nebetul.ėĮj nieko bend 0 
yra rojus, tai prašom ateiti
į klubą ir gausi šipkartę va
žiuoti į tą rojų. Tik prašom 
ateiti, kelias apmokėtas ir 
ant kelio dar bus duotas 
palaiminimas, kokį gauna 
visi ubagai dvasioje, kurie 
nori patekti į dangaus kara
lystę. Bet kostumerių nėra 
ir jau.

į naują pagalbos klubą 
dabar pradeda rašytis žmo
nės ir
kiu.

... • .. r, .» , . uovai s-avu prislėgto e saiv-sutikimo rinkti is jo tuvių Draugijų Sąrisys kvie- je panol.o jvesti kolcho2lį 
duokles. Kaip visos čia ne tik vietinius, bet ir tai Valstiečiu pusės sutiko

lat lydi kietas vargas, ba- chozų steigimą pasipriesin- 
das ir kančia. Bet kokie kol- ti jau nebuvo* kam, tada vie- 

jehozninkų gyvenime džiaug no didelio ar kelių mažes- 
smai ir veiduose šypsenos, nių kaimų valstiečių ukius 
yra labai reti svečiai. sujungė į labai didelius že-

Kai naujieji Rusijos vai- mės plotus, iš kurių ir buvo 
dovai savo prislėgtoje šaly-i sudaryti kolchozai. į tuos 

žemės plotus suvarė visus 
ią puses sutiko buvusius tų kaimų valstie- 

didelį ir vieningą pasiprie- čius ir apielinkių žemės

Gaila, kad Žabaldokas ne- nario sutikimo 
aš manau jį reikėtų pasiųsti parašo plačiau apie musų unijos
“už Uralo, žemės galo” i ta kliūtų veikėjus ir jų kliba- unijos, taip ir Amalgamei- apielinkės lietuvius atva- 
pasakiškąjį rojų, kurį bol- sinį veikimą. Verta, tikrai tų unija reikalauja iš nario, žiuoti i svečius ir maloniai 
ševikai giria, bet kurio jie verta tuos kliubinius veikė- Kad kiekvienas liuosu
ir patvs bijo. jus išrengti nuogus

dyti juos visoj jų kilbasinėj mą išrinkti is jo duokle 
didybėj

Aš. per 
gęs kilbasus
vėm ir šutintais kopūstais, žydiško arkliuko ir norėjo i namus, 
turiu per silpną plunksną, pajodinėti, kad “tai žydų Antras piknikas įvyks 

visą mano pagarbą išmislas”. Tokiems plepe- May 30 d. irgi sekmadienį, 
kliubiniams kilbasų riams buvo gana aiškiai pa- Šį pikniką rengia Lietuvių didesnių nebuvo

kuii noiu į galėjo. Buvo įsakyta atiduo-
. —----- ------------ nimgų se!- į. veik visa iš žemė®

kad ne- šinio lukšto! Tokios kalbos pimui tremtinių ' - ' - 15 zeme~

Lietuvos Ąžuolas. 

PHILADELPHIA, PA.

smimą. Nes niekas nenorė- 
. j . G1Cp^ praleisti. . jo taip lengvai atiduoti že-

ir paro- parašu duotų savo sutiki- Bus speciahs busas, kuns mėS) kurią I?er amžius b—
ūkio darbininkus ir davę 
jiems kolchozninku vardus

Kilbasinis Veikimas
Musų didmiestyje yra 

veikėjų ir yra gyvas veiki- įT'J 
iš Čhicagos apielin- mas. Kas tam netiki, tas te- tjerns 

Waukegan. Kenosha, su tik susipažįsta su faktais veikėiam® 
Racine, Mihvaukee ir kitų ir sutiks su manim, kad Phi- j£,.ejkitj 
miestų lietuviai renka pini- ladelphia stovi pirmoj “vei- Jesnę plunksną

galėčiau
Ka/lt

gus. Visur, kur tik yra bol- kimo” linijoj, 
ševikų rėksnių, atsiranda Prieš porą metų vienas 
žmonių, kurie nori juos iš- musų didmiesčio kliubas 
vaduoti iš kapitalistinės ver- buvo surengęs savo nariams 
gijos ir pasiųsti į laimingą ir jų šeimoms “parę”, už 
“socializmo šalį'’. Bet bo’še- kurią vėliau reikėjo užmo-

reikėtų bėgti
ir 

pilių pirkti, nesolidarumą sėja,
gal ir galėčiau daugiau pa- tautą prieš tautą, 
rašyti. Lieku su pagarba,

Kilbasus Valgęs.

vikai rėkia, skundžiasi dėl 
kapitalizmo negerovių, o į 
Rusiją visvien nevažiuoja. 
Jie sako, Rusija yra rojus.

keti virš dvejų tūkstančių 
dolerių. Mat, prisirinko ir 
narių, ir jų šeimų, ir gimi
nių, na tai baliavojom. Ko

BROOKLYN, N. Y.
LSS 19 ko. Susirinkimas

Gegužės 14, 1948 metu
Amerikos Lietuviu Piliečiu

padalykime ir čia, kaip Ru- jau patys sveteliai nebepa- Kliubo name bu? 
sijoj! J tai pagalbos klubą:, jėgėm suvalgyti ir išgerti, kuopos susirinkimas. Susi- 
atsako: Jei Rusija gera, tai tai pasikvietėm į talką apie- rinkimas kaip paprastai 
imkit iš musų pinigus ir va- linkės policiją ir gyvento- prasideda 7:30 vakare. Na- 
žiuokit į tą gerą šalį. ko čia jus ir užėmė. Du tūkstančiu riai prašomi pribūti laiku, 
vargstate toj negeroj kapi- dolerių taip ir praėdėme. nes šiame susirinkime bus 
talizmo šalyje? Bolševikai Dabar ir vėl rengsime to- renkami delegatai į Ameri- 
dejuoja, bet pinigų neima, kią pat parę, tik truputį ge- kes Lietuvių Socialdemo- 

resnę. Mat, aną kartą dau- kratų Sąjungos suvažiavi- 
gelis skundėsi, kad kliubas mą, kuris bus So. Bostone, 
pavaišino savo svečius “ro- birželio 20.1948 m. Susirin- 
beriniais kilbasais”, sako,
daugelis žmonių paskui tu
rėjo bušelius visokių pilių

Pagalbos klubas siūlo 
kiekvienam bolševikui, ku
riam nepatinka Amerika, 
apmokėti kelią ir išlydėti 
su muzika. J. Dimša yra pa
žadėjęs kiekvienam išvvks-

kolchozų žemę 
endrai. Di- 
geresniuose 
ė kolchozų

į priemonių. Vi- centrus. Juose įsteigė rašti- 
sus valstiečius apdėjo tokio- nes, įrengė javams supilti 
mis pyliavomis ir mokės- sandėlius ir apgyvendino 
čiais, kad niekur pasaulyje kolchozų tarnautojus. O 

ir būti ne- prastesniuose ir tolimes-
niuose tnooesiuose apgy
vendino pačius kolchoZnin- 
kus ir jų šeimas. Po to, jau 
buvo igvvendinta tikra bol-

maistu ir gautą javų derlių, mėsą, 
galima lai- pįeną jr vilnas, bet dar įsa- 

, . dovanas. Ryta sumokėti ir labai aukš-! ševikinė “lygybė”, nes sun-
Knaucius. a’gi, Jangus lietuviai, ne- tus valstybinius žemės ūkio kus darbas, kietas vargas ir 

pamnsnite sio^stai b«*u» pa- mokesčius. Valdovams atro- nuolatinis badas yra priva- 
bet \ įti atsilankv- kad tokj^ pyliavų lomi visiems — buvusiems 

. -a ei a. atiduoti, nė tokių mokesčiu valstiečiams, darbininkams 
sumokėti valstiečiai

piudo drabužiais, 
mėti ir

HARTFORD, CONN

Pradedant pavasario gam
tai atgyti po sunkios šalto? 
žiemos musų mieste visos 

LSsf 19 draugijos iv organizacijos 
irgi keliasi iš žiemos miego 
ir pradeda ruoštis prie va
sarinių išvažiavimų ir pik
nikų. Girdisi, kaip kurios 
draugijos rengia net ir po 
du pikniku. Tie visi išva
žiavimai ir piknikai visuo
met vvksta Lietuvių Drauei-

Bus
pinigines

rengimo,
kitę.

Sąryšio savame parke

OAK FOREST, ILL.
neįs- ir jų šeimoms. Nes ir kol- 

tengs ir patys prašvsis pri- chozus įsteigus žemė nuo 
imti į kolchozus. Bet išėjo pyliavų ir mokesčių atleista

East Hartford. Conn. prie 
Conn. upės kranto.

Šiemet pavasarinis potvi- 
nis nemažai buvo apgadi- V 

’ nes parką ir draugijoms bu
vo darbo' jį sutaisyti, bet 

Iš Siuvėjų Susirinkimo darbštus draugijų atstovai 
Balandžio 28 d. Ameri- j u draugijų narių pagelba

ir vis:

pareikšti musu padėką Chi- Py navas atidavė ir mo- dienos. Tik su tuo SKirtu- 
cagos Raudonojo Krvžiaus kesčius sumokėjo. Pirmąjį mu, kad anksčiau viską tu- 

spaudimą atlaikę valstiečiai rėdavo atiduoti valstiečiai, 
labai džiaugėsi, o valdovai ° dabar viską pasiima val- 
—niršo ir rengė naujam dovai patys. Nes jau derlių 
spaudimui planus. Antruo- kuliant, javai supilami į 
^ius metus pyliavos ii- mo- kolchozuose įrengtus val- 
kesčiai jau buvo veik pa- džios sandėlius. Darbas kol- 
dvigubinti. Be to, dar buvo chozuose yra padieninis, 
pranešta, kad už neatidavi- bet visiems privalomas. Pa- 
mą pyliavų, nesumokėji- sitraukimas be valdžios lei- 
mą mokesčių ir nesiprašy- dimo yra baudžiamas, o lei-

darbininkėms, kurios, vado
vaujant Mrs. Sophie Bar
čus, gegužė? 2 d. mus atlan
kė su jų pačių pagamintais 
pietumis. Tos malonios lie
tuvaitės. su meilia šypsena 
ir gera širdimi, prisiminė 
mus ir joms tariame musų 
širdingą ačiū.

Šį atsilankymą ir musų 
vaišes finansavo Mrs. 
ionija Shurkus, kuri pami

kimas labai' svarbus 
nariai dalyvaukite.

Antonetta Buivydien
tančiam pagroti, o Mrs. suvalgyti ir išgerti galionu 
Gurskienė man sakė. kad aliejaus, kad tuos kilbasus 
ji vykstančius į rojų išlydės išvalius iš pilvų. Todėl da- 
su specialiai pritaikintomis bar kliubas kilbasais savo 
eilėmis. Su muzika
zija, su šipkartėmi t ______  r___ ...............................
garyčiomis, siūloma bolše- darome musu visuomeni- n}eJ1®sinJ susirinkimą. Susi-
vikams važiuoti į Rusiją, niame veikime. rinkimas buvo gana skait- kaip ir kitais metais, pirmu
Bet iie žiopso ir nevažiuo- Kitas musų miesto kliu- lin£as nanais. įtinį parko atidarymo pikni-______________ _____ ___ ___
ja. “Vargsta” Amerikoje, o bas nepanorėjo atsilikti nuo ». Klausant valdybos pi ane- ką rengia Mav -•> d. sekma- Gegužės 2 d. mii
i atvira rojų nenori nė ko- to garsiojo kilbasinio jo- teko suprasti, kad dieni po pietų, prasidės 1- rjc? fU <avo tajk;
jos kelti. ' marko ir taip pat surengė siuvėjai kiek pastovėję pra- valandą ir tęsi? iki sutemų. atvyko pa? mus n

Rimtai pagalvojus kvla savo nariams vaišes. Išsi- ('e”a b° trurutį dirbti. Bus gera muzika, gėrimų nj. stakii buvo patiesti
klausimas, kurgi čia tas rinko “pilvų kamaminkų” . . ..................... * *
“šuva pakastas”? Kodėl komisiją, o ta pasikvietė į
bolševikai nenori pasinau- talką ir visą kliubo valdv-

sekr. Apo- Paimti i kolchozus, bus dimai išduodami tik išimti- 
pami- vįsa,P laikui nustojama tei- nais atsitikimais. Dirban-

_____________ _ ............................... - . . nėjimui keturių metų liud- į vj?us Rusijos darbus, čiuosius prižiūri ir jų darbo
ika ir poe- svečių nebevaišins, bet duos ^os Piliečių Kliubo 'ja i užbaigė dau-ą^ n par- ?ukaktuvių, kai mirė jos ~ , 11 riuo kartu valstiečiai dienas registruoja tam rei-
mis ir ma- vištiena. Vis mat pažanga name siuvėjai turėjo savo kas vėl atrodo giaziai. vyras, pasitarė su Raudono- ~ukau;.ę jėgas ir stengėsi kalui atsiųsti darbų prižiu-
---- J----------------- ? mSnpęim aKirinkim, šiemet Draugiįų Sąrysys,į io Kiyžiaus darbuotoja po- vaa'?vų uždėtą naštą išneš- rėtojai, brigadyriais vadi-

Netunntieji pakankamai narni. Jie kartu yra ir NK-

. Pagal Tafto ir Hartley valgių. Svečiai galės 
kilių darbo unijos negali be iki valiai tyrame ore.

šokti
Lie-

ma S. Barčus ir bendrai su- i . . .. ,
tarė suruošti mums vaišes. ?,avo .’ayų juos pirko, skoli- V D agentai. Jie seka visus 

no, mainė į gyvulius ir net kolchozninku pasikalbėji- 
• ubus. kad .tik laiku suspė- mus bei nutaikąs ir juos re
tų atiduoti pyliavas ir ii- gistruoja. Dažni naktimis 
giau savo rankose išlaikytų kolchozninku dingimai, — 
žemę. Bet šį kartą tai pada- tai šių brigadyrių 
ryti iau ne visiems pasise- nas-

kurie pritrukę javu
doti apmokėtu keliu 
ja ir ten “laimingai” 
ti? Ar jie yra tokie

WORCESTER, MASS

CBESTNEYS
CANTEEN
VIETA MALONI IK ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandini
Čia gaunama ir "Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WOKCKSTEB*

į Rusi- bą ir bendrai tarė, durnojo 
gvven- ir pagaliau sugalvojo duoti 

krei- svečiams ne tik kilbasų, bet 
dar ir trintų bulvių su šu-i 
tintais kopūstais pridėti. 
Besivaišindami sveteliai už
miršo net viso pasaulio gir
tuoklių obalsį, kad “geriau 
viedras į gerklę, kaip lašas 
ant žemės” ir laistė vargšą 
alutį ant baro ir po baro...

Kada atėjo atskaitos die
na komisija pranešė, kad 
baliaus surengimas kaštavo 
tiktai devyni šimtai dolerių. 
Tiktai tiek. $900 prašvilpė
me vienu prisėdimu ir ar 
mes ne veikėjai? Kas drįs
tų Philadelphijos veikėjus 
pavad i n t i apsileidėliais?

K. P. Jurgeliuno Agentūra

Perka. Parduoda ir Maino Visokias 
Insurance—Apdrauda!

yiu<><a' > bes

Atstovauja šešias milionines kompanijas. Apdraiiskite savo 
namus, rakandus, biznius, automobilius ir apsidrauskite sa
vo sveikata. i

Parduodamas vištų ūkis, galima laikyti 3.500 vi-tų ir ke
lis tūkstančius mažiukų viščiukų. Puikus 7 kambarių namas 
su visokiais moderniškais įrengimais. Kaina S17?'00.

Kitas mažesnis ūkis, kaina tik $6.900.

Visuomet rašykite ar užeikite

C. P. YI RGELI’N
Brockton.124 A mes st. Mass.

mėto?; po- 
ininkėmis 

valandą 
ir mes

urejome tikrai malonias, 
gardžia? ir sočias vaišes. Po 
vaišių, poniai N. Gugier.oi 
.adovaujant, malonios šei
mininkės mus palinksmino 
gražiomis lietuviškomis dai 
nomis, o baigiant musų vai 
šes, p-nia N. Gugienė per

kė. Kai kurie pritrukę 
ir pinigų pyliavų neatidavė 
ir buvo priversti valdovų 
prašytis, kad priimtų i kol
chozus juos pačius ir jų že
mę. O visus tuos valstiečius,

1P

nuopel-

Už darbą atlyginimas 
mokamas pinigais ir natū
ra — javais. Rudeni, javus 
iškalus, jie supilami i kol
chozų sandėlius. Iš ten val-

o___  džia paDf pasiima visas jai
statė pasakyti kelis žodžiui kurie patys liko alkani, su- reikalingas pyliavas. Iš li- 
Dr. Pošką. Tas garbinga- fĮri>'kę ir iki ausu prasisko- kusių javų apmoka natūra 
daktaras musų prieglaudo-ibnę, bet valdovų uždėtą kolchozų tarnautojams ir 
je jau dirba keli metai h .sunkią naštą išnešė, trečiuo- P° to, patiems kolchoznin-

zmogus 
bėjas.

Visų prieglaudos senelių 
lietuvių vardu tariu širdin
gą ačiū toms geros širdies 
ponioms, kurios mus atlan
kė, vaisino ir palinksmino.

John Rusteika

ir visus jų triobėsius, gyvu- *oms javus valdžia apmoka, 
liūs, visus vaismedžius, so- Ret nedaugiau kaip po 5-8 
dybose ir laukuose augan- rublius už dvigubą—100 kg 
čius paprastus medžius, —centnerį. Iš tų pinigų val- 
vaiskrumius ir net kiekvie- džia pirmiausiai atsiskaito 
ną tvoros štakietą. sau valstybinius žemės mo-

Po šia našta jau ir patys i (Nukelta i 5-tą pusi.)



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

ėjimas 
Maikio su Tėvu

Senatvės Pensijos
“Keleivio” sur i n k t o s laukęs 60 metų amžiaus, 

skailinės rodo didelius nuo- gautų pensiją po 100 dole- 
stolius, padarytus krašto rių, nes prie dabartinės

Amerikos visuomenė turėtų 
sarmatytis palikti senus 
žmones amžiaus gale bad- 
miriauti, vargti patylomis, 
arba prašinėti labdarybės 
išmaldų. Po sunkaus darbo 
amžiaus kiekvienas turėtų

dolerių turėti teisę ramiai baigti sa
vo dienas neskursdamas.

Frank Incz&uskis, Sr. 
Exeland, Wis.

jie gerai laikosi su savo ge
ru vadu J. L. Lewis.

Bet visi žmonės, 
džia, ir darbdaviai 
žino. kad mainierių 
lavimas yra teisingas. Žino, 
bet vietoj duoti jiems pen
iąją po 100 doleriu per mė
nesi. ištarnavus mamose 20 
metų ir sulaukus 60 metų 
amžiaus, tie ponai tun Taft 

. .-Hartley bilių ir pagal tą
—Na, Maike, tai sian- ko, čia negeras stofas. As baudžia mainerius ir 

dien mudu biskį pasirokuo- rakau, kad turi būt nepias- ju vadai Sako, maineriai 
sim. tas, ba užmokėjau visą k\o-igu savo teį^ngu reikalavi-

—Tėvas, turbut, norėjai ter:. Ale ziurek. kas ant jo mu stabdo g€įžkelius, auto- 
pasakyt: pasiginčysim. užrašyta, sako jis man. Pa- mobįliu dirbtuves ir dau- 

—Okei, Maik, jeigu tau skaityk, sako: "Devil s Ca-

ukiui per mainierių stre’ką brangenybės lt>0 
dėl jų teisingo reikalavimo : er mėnesi nėra daug. 
senatvės pensijų. Angiiaka- Bet ar turi kas galvoje 
šiai sunkiai pavoiingame dėti pastangas, kad darbi- 
darbe tarnauja visiems, vi- ninkams iškovojus pensi- 
sam kraštui, seniems ir ma- jas? Niekas ir balso neke- 
žiems, vyrams ir moterims, lia. Tik vienas mainierių 
valdžiai ir kasyklų ponams Levvis tą klausimą iškėlė ir 
ir podraug tam gelžkelic- už jį kovojo, bet ir jis rupi- yra dešimti kartų blogesnis, 
čiui su jo šeima, kurs rašo nesi išgauti pensi as tiatai negu Amerikoje, jau esame 

girdėję. Bet kad Rusijoj 
gyvenimas, trys metai po 
turo, yra daug blogesnis 
negu jis buvo prieš karą ir 
dargi pačiame karo įkaršty
je, tai stebina žmones. Štai 

alyginimas kainų Rusijoj 
1940 ir 1948 metais. Kainos 
skaitomos rubliais už kilo
gramą.

1940 1948
Juoda duona 0.85 3.00 
Kviečių duona 1.70 4.40 
Jautiena 20.80 30.00 
Pienas (litras) 2.10 3.50 
Kiaušiniai 10 8.50 14.00 

5.50 15.00

kurs
“Kcleivvje”, kad jis nuken- mainieriams. O kiek yra 
tė ęs dėl mamų streiko, nes vargdienių, ki rie gauna 
i paleido iš darbb dėl ang- mažutes pensijas ir kiek 

lių bukumo. Ar taip yra nr tokių yra, kurie nie ;o ne- 
ne. aš nežinau. Kartais gelž- gauna! Pri * da’ a tai s 
keliai atleidžia darbininkus brangenybės kai- gali senas 
ir turėdami anglių pertek- žmogus pragyventi? uk: 
liūs. - pasenti turėsime visi..

Vienas korespondentas Yra gerų, mok', tų vyr i ir 
rašo Širdingai atjausdamas moterų, ypač kai ateina įin- 
angliakasius ir sako, kad Rimai, tai daug kas tavo ge- 

laikosi su savo ge- ra širdį rodo viešai. ?mote
rys yra dabar net daugu
moje ir turi tas našias poli
tines teises, kaip ir vyrai. 
Jos dargi l aiba a; i “pa
saulio valdymų”, lyg tarsi 
joms kas pavvdi valdžios. 
Juk jei jos naudojasi viso
mis lygiomis teisėmis, tai 
dėka vyrams. Taigi, turėda
mos visas teises motei vs

ir val-
gerai

reika-

ga-
gi kartu su vyrais dalyvauti 
politikoje ir parodyti savo 
gerą širdį seneliams, kurie

KAINOS RUSIJOJ

Kad Rusijoj gyvenimas

Cukrus 
Druska .. 
Arbata 
Sviestas 
Tuo tarpu 

pakilo ai 
Kai šąli:

... 0.05 1.40
40.00 160.00 .

28.00 64.00 
uždarbiai vos 

paliko tie patvs. 
ginkluojasi, tai

žmonių gyvenimas turi
skurdus.

būti

tau
geriau patinka ginčas, negu 
rokundas, tai pasiginčysim.

—O apie ką tėvas nori 
ginčytis?

—Ogi kad ir apie velnią. 
—Kad tokio gyvulio pa

sauly nėra, tėve.
—Taigi, taigi, dėl to ir 

turėsim sporą. Tu sakai,
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MUV1U RAŠYTOJAS AIŠKINASI TEISME

Heilvwooao filmų rašytojas Albert Maltz, (dešinėj) 
kaibasi su savo advokatu W ashingtono teisine, kur 
jis atvvko pasiaiškinti dėl “kongreso pakiekimmo . 
Rašvtoms A. Maltz yra vienas iš dešimties Holly- 
woodo* rašytojų, kurie atsisakė kongresui pasakyti, 
ar iie priklauso prie komunistų oiganizacijų ai ne. 
Už tai jis dabar traukiamas teisman.

MARGU MYNA1
ralinė valdžia. Jai priklau
so vakarinėse valstijose 403 
su puse milionų akrų žemės. 
Imant 11 vakarinių valstijų, 
federalinei valdžiai ten pri
klauso daugiau negu pusė 
visos žemės.

Ta valdžios žemė yra 
daugiausiai ganyklos, gi
rios, dykumos, nacionali
niai parkai, balos.

Didelę dalį tos žemės fe
deralinė valdžia išnuomojo 
gyvulių augintojams už la
bai pigią kainą. Kiekvienas 
gyvulių augintojas ten turi
teise išnuomoti iš valdžios--- c ----- -- -
tam tikrą skaičių akrų savo 
gyvulių ganykloms ir nau
doti ją. Bet žemės savinin
kas visvien lieka vyriausy
bė.

Dabar vakarinių valstijų 
gyvulių augintojai reikalau
ja, kad valdžia parduotų 
jiems ganyklų žemes. “Pra
džiai” jie reikalauja, kad 
130 miiionų akrų žemės bu
tų paleista pardavimui iš 
varžytynių. Žinoma, stam
bieji gyvulių augintojai bu
tų pirmieji ir vieninteliai 
į irkėiai tos valdiškos že
mės, nes jie jau tą žemę ir 
dabar naudoja nuomos tei
sėmis už labai mažą atlygi
nimą. Iki 1934 metų vaka
rinių valstijų valdišką žemę 
galėjo bet kas naudoti gy
vuliams ganyti, bet dabar 
žemė leidžiama naudoti tik
tai nuomos teisėmis.

i ii OKA t

Ponų ir Vagiu Knyga
Jau 146 metai Anglijoj 

kasmet yra išleidžiama An
glijos bajorijos knyga, kur 
yra surašvti visi Anglijos 
baronai, lordai ir kitokie 
aukštos kilmės žmonės. Ta 
knyga vadinasi: “Debrett s 
Peerage. Baronetage, Kni- 
ghtage and Companion- 
age”. Ji turi 3,000 puslapių 
ir paduoda visu “aukštųjų” 
šeimų kilmę, išvedant ją iš 

i račių giliausių ’ ajerijes 
šaknų.

Tą knygą perka visi bajo
rai į savo knygynus, nes 
kaip čia neturėsi tokią kny
gą. kuri parodo, kad tu esi 
kilęs iš “geros” giminės.

Bet tą knygą labai mėgs
ta ir visi Anglijos vagys. 
Mat, tai yra geriausias sąra
šas visų turtingųjų žmonių 
su tiksliais adresais, su nu
rodymu pilių, residencijų ir 
išvardijimu pavelde jamų i ų 
dvarų. Turėdamas tokią 
knygą vagis gali "pasirink
ti”, l-.urį bajorą nakties 
tamsumoje aplankyt ir "ap
valyti”.

, Sako, viena toki knyga 
kažkaip pakliuvo į vieno 
kalėjimo biblioteką ir va
gys ją su tokiu atsidėjimu 
skaitė, kad kai kurie jos 
puslapiai buvo mažai be
išskaitomi.

dabar turi skursti 
Gausioj pasaulio 
Kur jos ir kur jų ši’ . 

Pramonės

turtm-
šalvje. 

•>
RED. ATSAKYMAS
Buvusiam Neumiunsterie- 

čiui, Angli oje. — Kad bu
vęs Smetonos policininkas 
Višniauskas Kazys vėliau 
tarnavo nacių policijoj ir 
dabar Lietuvoje “dirba”: 
bclševikų okupantam, mums 
visai nenuostabu. Bolševi
kai. kaip ir naciai, lietuviu 
tarpe verbuoja žmonių pa- 

dušias, 
tokius

\ išniauskus, iš kurių kai

a" srybę kitų 1 ramonės įmonių.... . . . , , ,---------- c------- ------------------ r----- kelia
reiškia, velnio pyragas. jgejna< kad mainieriai yra kainas visai laisvai. Visi 
Ar tėvas nori tuo iro- kalti ir už ju kaltybę ie suvaržymai kainų kėlimui 
’-ad vra ir pats velnias? baudžiami. Teismas tokį senai panaikinti. Nuimti ir

__Maike, nepertrauk man'sprendimą išnešė. O butų mokesčiai, kurie per karą
kalbos. Aš’jau norėjau pa-bute daug geriau, jei vai- buvo uždėti ant pelnų, 
trajyt. Sakau, persižegno- r'-”n

re,

d vt.

ponai

Pil-
ozia butų pasakiusi ponams niausią laisvė keiti rainas, 

ir paragaukim: jeigu kasyklų savininkams, kai Plieno penai pakelė kainas 
negeras, tai nevalgysim. i mainierių reikalavimas yra po $5 už toną, bet kada dar

. , , . - . . , Ale zakristijoną:kad velnio nėra, o as sakau, 5ako. neea’,į žinot
atstikti. ‘ Galima kartais i: nauja ir jums ir mums, mai- tys ponai parode, kad jie 
ožį pavirsti, tai kas tada'• niei’nj streikas parodė, kiek gali kainas ir numušti, by 
bus?

—O kur dabar tas pyra~ 9

kad yra.
—Ar tėvas jį matei?
—Šiur, kad mačiau!
—O kiek tėvas buvai 

gėręs?
—Nevermai, kiek aš bu

vau išgėręs: aš vistiek tau 
parodysiu, kad zlydukas 
yra.

—Tėvas niekad neįrodysi 
to, ko nėra.

—Ar nori davadų?
—Nonų.

-Na. tai dabar klausvk.t-

IS-

evaigysim. 1U vici pu -J-J uz. IU1.C., uv. UU pe \eiOUOja Z OI C
nesutiko, teisingas ir kad jį reikia pa-/minkai pareikalavo pakel- dugnes, perkamas 

t, kas gali; tenkinti. Juk mainieriai tar- ti jų uždarbius, tai tie pa- arba, kitaip sakant,- ; s s s e - L * 1— r _ _ _ 7

ų darbas yra svarbus. To- 
_'dėl mokėkit mainieriams 

senatvėje pensijas ir jie kas bių 
—Yeidiminut! Klausvk anglis, nebus jokio s 

kas bus toliau! Zakristijo-; nesustos dirbtuvės 
nas pasiūlė pakrapyt tą py-.patenkintas
rasa šventintu vandeniu §as

ga

Pereita subatą 
trisdešimts
kaip vienas farmerys dova
nojo man kelminę pypkę. 
Taigi, norėdamas šitas su
kaktuves tinkamai 1 aminė- 
ti, nutariau surengti pikni
ką po stogu. Nusipirkau 
pantę šnapso, balionės ir 
paprašiau štominko, kad 
duotų gero pyrago. Parsine
šiau viską namo, užtiesia’! 
gazietom stalą ir pasikvie
čiau savo frentą zakristijo
ną į svečius.

—Tėvas nukrypai nuo 
dalyko. Žadėjai įrodyt, kad 
velnias vra.

suejo 
penki

lygiai
meta:•1.

kurie ir prie Smetonos buvo 
darbininkams nereikėtų valdančios klikos “patrio- 

aukštesnių uždai- ai”. Tokiems Višniauskams 
O tuo tarpu pelnai Liaudies Balsas” yra jų 

treiko. pramonėje pakilo į padan- tikriausias organas, bet su 
ir bus ges ir tai visai “tvarkoje”, trijų diktatūrų šliužais ves- 

vienas teisin- Panašiai daro ir kitų pra- .i polemiką butų nerimtas 
darbininku reikalą vi-menės šakų ponai. Jiems reikalas. Laiško "nedėsime.

jie gali

tik 
mokėti

ir ukiui nauda ir 
mainieriai apru-

Sako. jeigu geras daiktas. ’ Butų 
tai nuo šventinto vandenio senatvėje 
nepersimainys; bet jeigu į P,n!k. 
bus tikrai velniškas šposas,* } valdantieji 
tai pakrapytas šventintu' raB kad jie gaus 
vandeniu pavirs i arklio ;ensĖ3 i1' gaus ją 
v uodegą ar kitokį štofą, ^°- 

—Ar pašventinot?
—Maike, jeigu tu nenus 

tilsi, tai aš kvitysiu. • Kalaxim3 sau
—Gerai, tėve, sakyk kas1 ska.uc u _

buvo toliau. ; V.1S1 uzJaustl
—Zakristijonas nutarė 11U7 , kovoje‘

parsinešt iš zakristijos šven
tinto vandens ir krapylą.įį'
Paprašė, kad ir aš sykiu ei
čiau. ba vienas pats jis bi
josi patamsy bažnyčion ei
ti. Sako, tenai atveža numi- . . . . . x
relių, tai negali žmogus ži- ai r)imnka> senatvėje, 
not, kokių dzivuliongų gali' 
atsitikti. Taigi nuėjom abu
du ir parsinešėm kas reikė
jo... Ar tu klausai, ką aš

žino ge- 
enatvėje

valia kelti kainas, 
didinti pelnus, bet kada 
mainieriai už teisingą rei
kalavimą stojo į kovą. tai 

juos pakilo ir ponai,

LIETUVOS KONSULATO 
PAIEŠKOMI ASMENYS

p ne.; Marcinkevičiūtės, trys seserys, 
lukterys Prano iš Rudaminos. Sese
rys Adelės, Anelės ir -Juozo.

.. ... , , ,T ....... . . _ Mažeikaitė - Pužienė Kotryna išnustoti 100 miiicnų dolerių Maimenai, dirbdami Sun- Betygalos vai.. Raseinių ap.
_iuždarbių, kad teisingą rei- kų ir labai pavojingą dar- Miškinaitėntanas ir v,ncas- 

kalavimą sau iškovotų. Tai bą. nusipelno senatvės pen.- Utenos aP.
i skaudu pamislvti ir, rodos, sijas. -Jų reikalavimas yra koJ^i^ses^ys^M^riį fr'ona.^chi- 

teisingas. o todėl ir jų kova ,
vra teisinga. Senatvės — Antanas ,š Pagink, vai..

iją ir gaus ją be strei- :r kunigai, ir spauda, ir val- 
Bet mainieriai turėjo džia su savo teismais.

i ai oą, nu.* 
rodos, sijas 

mainie-
- -7. - pen-

Nelabai senai “Keleivy- sijų klausimas yra labai 
je ' vienas geros širdies svarbus ir visiems darbinin-’ 
žmogus rašė, kad visi, kas kams, o ne vien tik mainie

riams.
Tuitiri.iausia pasaulio ša

lis, geriausias kontras, de
mokratija valdžia ir visa

tik gyvas, turėtų judinti 
klausimą ir valdžioje ir 

'spaudoje, kad kiekvienas 
sil-

—Veidiminut. veidiminut, 
velnią pamatysi ant pat ga-
lo. Kadangi šitas balius bu- a'D’Į-', ... ,,
vo surengtas mano pypkės Klausau, teve, klausau., 
garbei, tai visų pirma nuta
rėm abudu su zakristijonu 
pypkę išrukyt.

—Gal tėvas paaiškintum, 
kaip dviese galima rūkyt 
vieną pypkę9

-Na, tai žiūrėk, kas da-' 
’ ar I us: kaip tik atidarėm 
duris, tai iš mano ruimo iš
spruko juodas katinas be! 
vuodegos, o to pyrago ant* 
stalo jau nebuvo. Zakristi-!

-Šiur, Įtaikė. Aš rakau, ,u2s™?> krapylu/
o iis spjaudo. d e katinas išnyko kaip du->

-Bet kambary spiautyt a, tai kaip tu, Malke,:
r.esanitariška, tėve. * ttab^i. ai čia ne ais-,

—Juk mes, Maike, ne kus rtavadas' Rad velnias 
į. rinoriai, žinom kaip spiau- * 
dyt. Spiaudom per langą

\ ra

Marija iš Debeikių v.,

iš I’ašvtiinio

Šilalės vai..

—Tai da blogiau, tėve. 
—Šarap! Klausyk, ką aš 

kalbu. Kai išrukėm pypkę 
ir išgėrėm snapsą, tada aš 
padėjau ant stalo balione 
ir pyragą. Sakau, dabar už-

Ne, tėve, velnio čia vi
sai nesimato. Čia aišku tik 

<ena: katinas suėdė pyra
gą ir pabėgo.

—b.», tai pasakyk, kodėl 
j ra kepami velnio pyragai?

—Amerikos biznier i a i
valgysim. Zakristijonas pa- kepa ir “angelų pyragus.” 
ėmė pysi balionės, ale py- Bet tai nereiškia, kad ange- 
rago netočina. Pažiurėjo, lai juos valgo. Juos valgo 
pažiurėjo, ir pastūmė į šalį. žmonės.
Vactumaru, sakau, ar pyra- -Jeigu taip, tai aš, Mai 
gų nemyli? Jis da sykį ta- ke, jau neturiu ką besakyti, 
žiurėjo, ir vėl p:>.siumė. Sa- —Iki pasimatymo, tėve.

MOKYrOJA PIKIETUOJA MOKYKLA

Providence, R. I. mokytojai išėjo į streiką, 30,000 
mokinių turi netikėtas atostogas. Paveiksle matyti 
viena mokytoja, kuri pikietuoja prie mokyklos, o jos 
mokiniai “mokosi”, kaip pikietuoti. Dalis mokinių 
jai mosuoja ranka.

Antanas 
Šiaulių ap.

Noreika Stasys 
Tauragės ap.
, Pečiulis. <iu broliai, iš Veiverių v., 
.Mariampalės ap.

Petravičiūtė Adeiė, gimusi Šilalės 
vai.. Tauragės ap.. gyv. rodos Phila- 
■leiphijoje.

Plius.-,is Pranas. Detroite.
Ra-h!ewicz Kazimiera ir Michal iš 

Dotnuvos.
Reuter Gustav. spėjamai iš Lietu

voj gyv. New Yorke.
Rimaitytė - Šimkienė Julija iš 

Klovainių, gyv. Indianoje.
Romažr.uskas V incas, iš Ariogalos 

vai.. Kėdainių ap.
Sandienė .Marija, sesuo Danilevi

čienės. iš Mariampolės ap.
šermukšnis Augustas, iš Bilviečiu 

parap.
Šiksnis Bronius iš Šiaulėnų 

Šiaulių ap.
iš Kuršėnų vai

is

val..
Simanavičius 

Šiaulių ap.
Ši nk'js Stanislovas, Chicasroje.
Simkykės J)na ir jos sesuo, iš Te

nenių parap.
Simonaitis Valerijonas. Simonai- 

tiene ir Simonaitytė Petrė iš Šiluvos 
* Sidiavf. 1 vai., Raseinių

šickys Povilas, sūnūs Pei 
nevėžio ap.

Šniurkienė - Juknevičiūtė 
Alytaus vai.

Staponavičius Jurjfi 
vai.. Šiaulių ap.

Starkevičiūte - Devis Anna, 
-',s‘iųyal.. Xew Yorke.
, •yas- *‘\icius Mykolas sun. Juozo ir 
An anmos Raubaitės. iš Šiaulių ap.

Syvokicnė - Juknevičiūtė Elena iš 
Alvtaus vai.

Tumas is Pavasių km., Anykščių 
vai.. Utenos ap.

I rbiciis jš’-oonas ir Vincas iš Šiau 
lių._ iryv. Ghicacoje.

L'selytė Petronėlė iš Švėkšnos 
1 a- -ragės a p.

V aitkaitė - Zaburienė Ona iš Pla- 
t- lio vai.. Kretingos ap., gyv. Auro- TH. III.

\asauskaitė - Galeckienė Teresė? 
o'iktė Jurgio Vasauskio, prašo atsi
liept, gimines ir pažįstamus.
.. žemaitis Petras iš Ariogalos vai.. 
Kėdainių ap.

lesuomii-ji arba anie iros žinantie
ji maloniai prašomi atsiliepti j:

< onsiilale General of l.ithuania
41 \V. S2nd Street.

N. w York 21, N, Y.

IR 
ap. 

iro iš Pa-

Ona iš

iš Tryškių 

iš Pil-

v.,

iczionzmogiSurado Ee
Profesorius (Taries I 

j ('amp ii- Dr. Frank Jea- 
ifcody, abudu iš Kalif< raibis 
universiteto, ilgai kasinėjo 
ir per 10 mėnesiu ieškojo 

y pnų laiku žmonių liekanų 
Pietų Afrikoj, kur jau se 
niau mokslininkai buvo 
radę senų laiku žmonių 
kaulų likučius. Mokslinin
kams pasisekė. Jie skelbia 
atradę gerai išsik.i iusius 
griaučius “pirmvkščio žmo
gaus” ar bezdžionžmo io, 
kurs gyveno musų žemėje 
nrįeš "00 tūkstančiu ar 
daug daugiau metų. Iš at
skirų rastų kaulų mokslinin
kai sudėliojo beveik visą tų 
laikų žmogaus skeletą ir 

sako, gavo begaliniai svar
bų mokslui įrodymą, koks 
bu v o pirmykštis žmogus, 
kurio gal ir žmogumi nega
lima vadinti, nes jis yra 
greičiau pareinamas gyvū
nas tar ;■ beždžionių ir žmo
nių. Kai kuriomis savo ypa
tybėmis tas “beždžionžmo
gis” primena daugiau bež
džionę, kaip žmogų. Bet kai 
kurie jo kaulai yra \isai 
“žmogiški”.

Stambiausias Zernvaldi*
Didžiausias žemės savi

ninkas Amerikoje yra fede

it-

Tiarai Sirgo
Susirgo turtingas biznie

rius, vienos draugijos na
rys. Draugijos nariai atėjo 
į aplankyti, o ligonis jiems 

dejuodamas sakė:
—Jei pagysiu, tai jūsų 

draugijai paaukosiu tūks
tantį dolerių...

Po kiek laiko ligonis pa- 
' iĮo, bet tūkstantį dolerių 
užruirš:, paaukoti.

V ienas draugijos narys 
kartą pasigavo tą biznierių 
ir klausia:

— Na, tai kada gausime 
tą tūkstantį dolerių, kurį 
ažadėjai mums paaukoti, 
ei pagysi?

—Ar aš tikrai pažadėjau 
paaukoti jums tūkstanti do
lerių?

—Tai’ , tikrai pažadėjai 
net prie penkių liudinin

kų.
—Na, matai — atsiliepė 

tas biznierius — ar aš nesa
kiau jums, kad aš labai sir
gau? čia tau ir įrodymas! 
Juk tik visai nesveikas žmo
gus gali žamėti duoti jums 
tūkstantį doleriu...
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Laiškai iš Tremties
“Norim Nuo Aziatų Pavo

jaus Bėgti'

j Vokietijos gyvenimas sveti-j 
;mame krašte, nei pavalgyti, 
nei apsirengti, nei niekur 
nieko užsidirbti. Laukiam
to geresnio laiko su dideliu 
nekantrumu, o ypatingai aš 

Kitame laiške atsiųsta- tiek metų jau išbuvęs toje 
me drg. B. Simonavičiui ra- Vokietijoje, po kalėjimus ir 
šo: koncentracijos stovyklas,

...Pas mus jau šiais metais taip išbadėjęs, kad man vis 
— truputj vežti mažai valgyti, apetitas žvė- 

kai kuriuos riškas ir tik dabar pradedu

'Kur Beveš, Vis Tik Bus 
Geriau”

“Keleivio” skaitytojas J.
Bareišis iš Paterson, N. J. 
mums prisiuntė laišką iš 
tremties nuo žmogaus, kurs 
iš dvejų kaitų ragavo bolše- pradėjo po 
vizmo ir galutinai atsikan- tremtinius į 
do. Laiške sako: kraštus. Mes tuom labai kiek sveikatą atgauti. Bu

...Daleidžiu, kad ši nw.no džiaugiamės, nors dabar vau nacių iškankintas, vos 
laišką gavęs — nustebsi, daugiausiai ta laimė kliūva paeiti begalėjau, kai Ame- 
Nes po tiek ilgų metų musų tik nevedusiems vyrams bei rikos kariuomenė mus išgel- 
persiskyrimo tikriausiai iš- mergaitėms, bet reik tikėtis bėjo iš mirties, nes jeigu 
braukei mane iš gyvųjų kada nors pakrutėsim ir dar savaitę ilgiau, tai tu- 
skaičiaus. ir nenv.osta} u. mes su šeimomis. Kur be- čiau sudegęs krematoriume, 
Aš išvykau i rytus, o tu i va- veš, vis tik bus geriau, kaip kur tūkstančiai žmonių bu- 
karus laimės ieškoti... Man čia. Kai žmogus dirbi nor- vo sudeginti... Baisu ir pa

vedėsi sava-
ar

Rusijoje labai sekėsi, *:i. tas malu darbą ii
nelemtas bolševizmas su- rankiškai, tai ar 
griovė iš pagrindų ir tai » blogiau bus pradžioje, 
buvusią žemę kult v r ą mus negąsdina, nes 
privertė ir mane su sutinu- jau matėme daug, daug... 
siomis kojomis pėsčiam Gkvom tikrų žinių, nuo 
grižti 1919 metais į Petro- » ažistamų per Lenkiją, kad 
gradą ir tuo j at beveik bu- visa eilė
du grįžti i tėvyne... Senat- prietelių

geriau
man auros 

p as prisimenu, 
tas dieve, ir kuo mes

matyti, 
kaii

bira, 
T -ve.

ka’ti'
vargo G.

“Badas ne Tetulė”
Drg. J. Rutkauskas m* rus 

mano pažįstamų prisiuntė vieno studento 
Lietuvoje išvežta laišką, rašytą drg. J. Yan-

ve Lietuvoj buvau sau už- ar išžudyta, dvi šeimos iš- kui Philadelphijoj, kuriame 
tikrinęs, bet, deja. tas žiau- šaudytos net su mažais vai- skaitome: 
rusis gruzinas “Stalinas" kais... abi šeimas labai ge- Jūsų malonų laišką aptu
štėjo ir... patikėkit, jei žmo- rai pažinojau... ir už ką įėjau ir labai dėkoju. Esu 
nės bėgo nuo aziatų bolše- toks tas baisus teroras mu- nustebintas dideliu Tamstos 
vikų Į okupantų vokiečių sų mažai, ramiai tėvynei, genimu ir tokia visai neti- 
kraštą, tai buvo rimto gavo- c.ž ką toks baisus išnaikini- keta dovana, kaip “Care" 
jaus... ir dabar norėtųsi iš mas? pakietas. Aš Tamstai turiu
čia greičiau toliau nuo azia- šią žiemą mums čia mai- prisipažinti, kad dovanų aš 

tinimosi atžvilgiu be galo nemėgstu imti ir visą gyve- 
B. U. sunki, ypač su tais pipirais nimą (net Smetonos lai

tų pavojaus pabėgti...

Kolchozai
(Atkelta iš 3-čio pusi.) kandamos. Paprasčiausios 

kesčius, po to išmoka kol- medžiagos rūbų eilutei kai- 
chozų tarnautojams algas ir nos prasideda nuo 1000 
tik vėliausiai — kolchoznin- rublių. O jeigu metinis kol- 
kams už darbą. Kolchoznin- chozninko uždarbis nesie- 
kai gauna nedaugiau kaip kia pinigais net iki 350 rub- 
po 50-75 kapeikas už darbo lių, tai ir apie padoresnius 
dieną. Mažesniuose ir to- rubus nėra kaip galvoti, 
kiuose kolchozuose, kur Apatiniams baltiniams lini- 
kolchozninkai pajėgia žemę nės medžiagos Rusijoje ne
apdirbti be mašinų pagel- trūksta ir ji nėra labai bran- 
bos, atlyginimai už darbą gi, bet kolchozninkams irgi 
yra aukštesni. Juose kol- neprieinama. Kolchozų mo- 
chozninkai nors ir sudriskę, terys labai džiaugiasi, jeigu 
kaip ubagai, bet šiek tiek tokios medžiagos gali nusi
šoviau pavalgę. Bet didės- pirkti tiek, kad nusidažiu- 
niuose, kurių žemės be ma- sios gali pasisiūti porą suk- 

, šinų pagelbos apdirbti ne- nelių per visus metus. O vy- 
galima, ten kolchozninkai rai pasitenkina gavę nuo 
vra kaip laukiniai — ir pu- trąšų ar cemento maišelių 
siau nuogi ir amžinai neda- iš kurių siuvasi sau rubus. 
valgę. To priežastis yra ta: Po šio karo, visoje Euro- 
Kolchozams mašinų valdžia poje, prigijo paprotys kiek- 
neduoda, o patiems kolehoz- vieną labai sudriskusį ir su- 
ninkams Įsigyti jų nelei- vargusi žmogų vadinti kol- 
džia. Mašinas privalo tik chozninku. Tai nenuostabu, 
nuomoti iš tam tikrų maši- nes visi, kurie savo akimis 
nu naudojimų punktų. O matė kolchozninkus, turi 
nuomos mokestis yla labai teisę taip daryti. Tiesa, prie 
aukštas ir imamas tik ja- kelių didesnių Rusijos mies- 
vais. Todėl atskaičius nuo- tų yra Įsteigti pavyzdiniai 
mą dar ir už mašinų naudo- kolchozai, kuriuose darbo 
jimą, kolchozninkams už ir gyvenimo sąlygos yra vi- 
darbą lieka tik trupiniai, sai geros. Bet jie laikomi

- Pyliavos kas metai yra vie- tik tam, kad parodžius nors
nodo dydžio. Geruose me- retkarčiais į Rusiją užklys-

___  tuose kolchozninkams dar tantiems užsieniečiams. {
Kiek Vokietija nustojo jei prisiminsime, kad visas nors badmirio nor-tokius kolchozus papulti yra

gvventoju antrame m..*au:i- oaraulis nėr antra pasaulini n*a» bet sausuose ar per- aip pat sunku, kaip kol-
niame kare- ' kara sudėjo iki 60 milionų <la'U lietinguose, kolehoz- ęhozninkui tapti komisai-u.

t,; arzUziol ninkams netik uz darbą ne- Kolchozninkai į juos pn-
lieka nieko, bet dar kol- imami tik su aukštų valdi-

MARSHALL PRIEŠ U N ČARTERIO KEITIMĄ

Yalstybės sekretorius G. C. Marchall liudija kongre
se apie J -natiniu Tautų organizacijos čarterio pa
keitimą ir panaikinimą "veto teisės”. kuri paraližuo-

organizacijos (dirbą. G. C. Marshall sako, dar 
įvaryti R 

.. zaeijos nėra reikalo.

ja to
neatėjo laikas esti l N ėarterj, o išvaryti Rusiją iš 
Jungtinių Tautą o

Kiek Vokiečiams Kainavo Hitleris

di- kais) norėjau pats ant že-
S.

mažiukais (vaikais) 
džiausiąs rūpestis... mės savo kojom stovėti... 

bet dabar kapituliuoju. Vie-
toj pasiaiškinimo priminsiu 1^39 m. sau>io i d. Yoųzrnonių gyvybių, tai vokie 
rusų-„atarlę kurisako..Go_ kietųa turėjo i8su puse mi-leių aukos jų pačių sukelta- 

Providence, R. I. atsiuntė Kiet-alų trukumas , , • Tintfca” dar 1-arta *iono gyventom, tame skai- me kare neatrodys tokios
mums porą savo draugu Adv. F. J. Bagočius mums dėkoTmU TaTūai i • Tam bivusies Austrijos gy. didelės. ' A. Z.
laišku iš Vokietijos, kur pridavė savo gimimų laišką ° ' ą - tai i a venJtoiai sv(iai.ė 8 m.iiiom.sl ----------------------
skaitome: » tremties, kur skaitome: slos zmondl ,,eKU~ =>• 800 tūkstančių, o Sudetų

krašto gyventojai 3,799.009.
Pagal paskutini gyvento- 

“Keleivio” 01™;+^ 'u surašymą pranešta oku

‘Gerai, Kad Nešalta, Bū
tume Išstipę”

Drg. B. Simonavičius iš “Didžiausia Tragedija Yra

...Šiais metais švenčių pro- ...Didžiausia musų trage- 
ga gavau papildomo mais- dija yra riebalų trukumas, 
to, parašvsiu ir normas: nors ir visako kito nedaug. 
Miltu — 200 gramu, cuk- Mes butume labai laimingi, 
raus — 50 gramu, tauku— jei Tamsta ir dažniau gale 
50 gramu, kakao — 30 gr., tum pasiųsti maisto, ypa 
slyvų — 30 gr. Tai ir viskas tingai riebalų.
ti-irr.E aerupninK Tiesa, darX- I X X X T KAU-* * ■ > a ■ • . . * Z

“Labai Laimingi, Affidavi- 
tus Gavome”

k’ drg. J. Kluken

gavau vieną pakelį cigare
čių... Aš mažai gaunu laiš
kų iš užsienių... dar neišsi
aiškinau, kodėl aš negaunu 
iš giminaičių laišku, bet 
jaučiu tą vietą, kur 
pakastas. Kam aš vargšas 
be tėvvnės, benamis D. P. nojo tik 
reikalingas? medžius,

Visa
buvo nešalta 
me visi išstipę 
Neturiu supratimo 
tikslui mus laiko toj pra
keiktoj Vokietijoj, kaip Į 
kalėjimą uždarę ir duris už-

chozninkai lieka skolingi ninku rekomendacijomis ir 
valdžiai. O kad turėtų kuo NKVD agentų gerai atrink- 
p.uo bado apsiginti, valdžia ti. O visi kiti plačiosios Ru- 
kolchozninkams maistui ja-Tijos kolchozninkai turi tei- 
vų paskolina. Sekančiais sę tik sunkiai dirbti, vargti 

— .. . metais, jeigu tik yra iš ko. ii' badauti, bet neturi teisės
Tūkstančiai knygučių įs- Vgj išieško. O jeigu vėl ne- verkti ar savo sunkia gyve- 

lenkų, žydų ir italų ije^a kuo maitintis vėl sko- nimo dalia kam nors pasi-

VĖŽ!O LIGA

skaityt o i a s - £.ul.’as-. nanųski iš Stam- Painių valdžių \ OKieti.nie. į.a,b;f A n .. visose keturiom 7ono<e rm- -ka!b.?dabal(!aanalĮĮ1 A: Ima ir vėl išieško, b- tam be skųsri Rusų bolševizmas
ford, Conn. mums prisiuntė V;?-e ,eiU11:Jįiar; merikos Draugijos kovai gaJo Tokiu budu kolehoz- kasdieną vis labiau plėsda- 

ua?i 09.4 milionų g\\., n.;- Drieį yėži tikslu padėti sve- kinkai ” ' ‘---- -  —-i-—• ---------«-porą laiškų iš tremtinių, kur 
skaitome: ^-entTT* • 'J • • • (M MI

;o, Kact OOlSevlKai #7-J laimingi, Sovietu 7ouoip
Kauno kalėjime affidacutus, kūnų taip au- *^arcUlu z£

iumi rėva kuris buvo virš keme’ Jau gavome- Nuo- 1<,b / ldncuzų zolutų te\ą, Kuiib ouyo vhs čirdžiausiai Tanioms Hė no'e o,001,000.o metų amžiaus. Jis buvo , azĮausiai įaraaonb cie- Ą,,<n.ip. uio at<kir* ■ nroonservatvvus žemaitis ūki- kavoJame. Jau sutvarkėme Ąustiųa liko at>kn?u nuoonservatyvus žemaitis ūki dokumentu* ir nune- Reicho ir i dabaitimib
y,'a SU° karia^neuMiminė o FiTžT *me konsului... Prižadame, skaičiavimus neįeina.

kada "“^,^- kad atvažiav, į Amerika Todėl prieš karą be Aust- 
Tamstoms

Brolis gavo laišką iš Lie
tuvos... rašo, kad bolševikai 
nužudė

Anglų zonoje 
Amerikiečiu

22.497.-
zonoje

i Amerika 
nei kitiems gyventojų Reichas

........ yra amžinai prasi- masis, paskui save velka ir
tur gimusiems _ amerik ie- skolinę ir iš tos skolos kada didžiausią žmonijos pabai- 
čianis- pažinti vėžio ligos ROrs išbristi niekas neturi są — kolchozus. Daugelio 
pavojaus ženklus. vilties, nes ant kolchoznin- per šį karą užgrobtų valsty-

Douglas Poteat, Draugijos kų pečių suverčiamos dar ir hių gyventojai karčią kol- 
vice prezidentas nesenai vjsos gamtos daromos ne- chozų duoną valgo jau da- 
pareiškė, kad panašus pam- iaimės. bar, bet ar teks tos duonos

3 ' lietai bus pagaminti ir ki- Kiekvieno kolchozninko ragauti ir vakarų valstybių 
tomiS- kalbomis. asmeniškiems reikalams yra gyventojams, parodys neto-

ežys keila žmones visų duodama apie akeri žemės. Įima ateitis. J. M. Rainis, 
tautu ir kilmių”, — - - - - -gvvulius ir dau- nei lam^oms nei kitiems rijos gyventojų neicr.as tu- tautų ir Kilmių , roteat sa- Bet neduodama laiko, iran-

" lietuviams nebusime našta, reJ° <1 milioną /OOtukstan- kė. “Čia Amerikoje norime kįų nej gyvulių šiai žemei
’ami ir čių gyventojų. kad visi piliečiai žinotų vi- išdirbti.Jeigu kolchoznin-

buvoJui,'"kaTjis tūrėjo 30 s^ngsimės atsilyginti. Tik Po karo, > ok^tj<^teri^ s;,s svarbiais faktus apie kai noli ka nors pasisodinti,
tokietPoj. J J visa beda... laukiam visi ir rija. i ko.i,">»"»’ > -

laimė kad «i žmma niekuo nesirūpino. Ma- J^uviams nebusime na laime, kart si žiema p nelaimė* nrieža*ti* dlrbsime, kiek galedam
esalta. o kitaip butu- • y J L. - A stenersimės atsilvednti..

rakinę... Mes čia senime jau 
treji metai be darbo, be 
duonos, o musų nača’nin- 
kai iš I. R. O. iš musų uba
go terbos gauna po 1209 
mėnesinės algos, kur musų

kokiam hektarų dydžio ūki. Be to, 
yra nužudytas sesers vyra; 
G., kuris turėjo gražų ūki li
tai p gi nužudytas Sibire 
žmonos sesers vyras B....

S. V.

“Kada Ateis Musų Eilė”
“Keleivio” skaitytoja Mi-s. 

M. Miliauskienė iš Elm-

ap Karpyta ' y tuose
’ negalim sulaukti to Strat- n šiek tiek \ akaruose. Ry- 

ton biliaus... V. tuose Reich; s neteko Rusi-
Drg. J. Klukenski prie to i°s naudai šiaurinės dalies 

laiško daro pastabą, kad jis Rytprūsių. I enkijo> nauda: 
nepažįsta žmogaus, kuriam žemių i:J Odros ir Nesės 
affidavitą davė, bet sako: u(Čech(Slovakijos nau
jinau, kad lietuviai, pabė- dai Sudetų krašto. Tuo pa- 
gę nuo žiauraus ruso, kuris čiu laiku
nori išžudyti musų lietu- gyventoja: 
vius, tai mes turime visi Da- išgyveni:b

šią ligą. Apšvieta gali išgel- tai vra priversti žemę dirbti 
beti daug gyvybių . savimi ir nakties metu. Taip

Poteat pranešė, kad 1947 pat kolchozninkams leidžia- 
m. Draugija paruošė ir išda- ma laikyti no 1 karvę, 2 
ino beveik 50,000,900 pla- avis ir kiek tik norima viš- 

katėlių, radio pokalbių. tų. Bet retas kuri 
straipsnių žurnalams ir laik

Ignoracija Pasaulio 
Jėga

ikiškos kilmė* 
iko iš tų kraštų 

•\r visiškai“ 
ku. ,-----  7-7 I , 1 T V Y mums rni V1U>’ Uil “les turime VISI pa- s?.1' '(■ •dipukas galėtų tą pati dar- htiist, E. L, N. Y. mums pi i {sjiąipjnti ir pasju<tj daUpjau Oficialiai lenku ir Ce*ų 

bą atlikti uz J pakehų ei , . v - ; affidavitų pabėgėliams, ku- altiniai sa -, kad .... . <?-
garecių. Atrodo, kad siais k,n,a^ Tie dabar Vokietijoj kenčia bma turėti .tm tiarų abeju-
laikais geram biznieriui ge
rai ir ubagų daug turėti li
tuos pačius aferfliokus žmo
nės suvalgo, kur nas mus 
Lietuvoje geras ūkininkas 
kiaulėms geresni maistą 
duodavo... Lauksiu atsaky
mo. A. S.

...Jau gavome affidavitą, 
tik daug laiko dar užtruks, 
ilgi ateis musų eilė, nes 
daug yra, kurie jau senai 
turi dokumentus ir dar neiš
važiavo, labai po mažai lei
džia... bet vistiek džiaugia
mės, nes jau pabodo tas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašaipu 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 savaitėje $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.

badą...” jimų. R*:
nekuris ki- 
pasiliko.

Tuose iu 
paliko ž; 
nių lenk 
siu ten nuo 
temų p; ' 
čių tau?- 
apytikri i 

Visa su 
prieš kai1. 
70 milĖ nų 
čių. o da 
kieti jos 1 
milionų i 

Todėl v 
dešimti 
paskuti? 
skaičiaus i 
tris hk 

Vakaru 
lis iš R..' • 
čius n 

Galima 
;mės pirk
ti ja Antrai 

Generolas Muir Stephens kare m -
Fairchild paskirtas vado- žmonių. 
vauV Amerikos karo avia- dat?' T, 
cijai. Jis bus karo aviacijos amžiau* 
vado padėjėju plečiant ka- Tu i 
rišką aviaciją pagal naujai navo 
kongreso priimtą ginklavi- “Bei i > 
mosi programą. užkariau

ORLAIVIŲ VADAS

a daleisti, ka
vokiečiu ten

įasciams, ir visokios kitos 
^ausdintos medžiagos.
“Bet milijonai amerikie

čių vis nesusipažinę su vė
žio ligos požymiais”, Po- 

. teat sakė. Kasmet tūkstan
čiai svetur gimusių 
kiečių
kaipo

r

stuose vienok 
- skaičius v irti- 

čeku. gvvenu- 
uiskai-ir

Didžiausią vaidmenį žmo
nijos istorijoj vaidina... ne
žinojimas. Taip sako gud
rus žmonės, kurie turėtų 

no‘° žinoti, apie ką jie kalba, 
siuos gyvulius laikyti, ne.- Amerikoje dažnai daro-
nci vasaros metu ganyklos, mi “viešOsios nuomonės” 
nei žiemos metu pašaro is !)an(Jymai. Iš jų matyti, kad 

nežinojimas tikrai yra “jė-kolchozo neduoda. Kas nori 
tuos gyvulius laikyti 
priverstas pašarą rinkti įs dentas

urno,.. . . , , , . . ir Jaltą palaidoti Atlanto Čar-amen- privatus kolchoznmkų gy- terj v;enaą............
miršta bereikalingai, vuliai nuo valstybinių pylia-----
nežinojimo aukos . Vų neatleisti. Per metus kol- 

Kie'kvienas amerikietis chozninkai privalo valdžiai 
'.valo lankyti gydytoją atiduoti nuo karvės 22 kg.

pieno riebalų, nuo vištos 50 
štukų kiaušiniu ir nuo avies

j , 7r.a ga”. Kada Amerikos prezi- 
... . . imkti is lentas Rooseveltas vyko ipakelių griovių. Be* to, - • ............. - “

nors karta i metus sveika-

TiZlU 
arą i rie voi ie- 
masės. Yra jų 
ras rriiionas. 
us jšeu i, kr.o 
okieti’oj buvo 
700,09'i vokie
ti buvusioj Yo- £ ••
Tijoj oėru 6«> 
0.000 žmonių, 
iečiai nustojo 

Tirų gyventojų 
kare. Iš to 

šiek tiek grįš. 
fce^isvių i* 

būt kokiu da- 
‘t jų vis i skai- 
gs miliono. 

s.ityti be* bai- 
o. kad Yokie- 
Pasauliniame 

virš 9.0i r ,000 
ne skaičiuje 
yru ’ ačiame 
ūme.
skiečiams i’ai- 

avantiiira ir 
bandyma.' 

ą pasauk. Bet

bet
reiš

žen I 
1.

■i i ja

patikrinimui ir tuoj eiti 
gydytoją jeigu pasimels 
k' kis abejingas apsi-

kimas.
! ui m f lėtuose pažymėta 

n i svarbus pavojaus
klai:
. Skaudulys, kuris neuž-

navikas

ma-

2. spuogas ar 
lulyse ar kitur.
3. Nepaprastas kraujavi- 

rba Į.uiiavimas.
4. Pasikeitimas karpos ar

apgamos.
5. Nuolatinis nevirškini

mą* arba sunkumas rijant.
0. Nuolatinis užkimimas

ėjimas.
7. Bet koks pasikeitimas

U'

ke> ehoznmkų r<»»-i vionas "viešosios nuo
mones institutas paskelbė, 
kad apie pusę Amerikos su
augusių žmonių balsuotojų 
visai nėra girdėję apie At
lanto Čarterį, o kiti, kurie 

. . ... ... .. . , ir buvo apie jį girdėję, ne-
yg; ' Opu. Kiaulių kol- turėjo jokio supratimo, kas

. . V1tal . ,x?’ tai per padaras buvones neturi kuo šerti. Tik oz- Atlanto čarteris.

po
chozninku i tas

Amerikos 
prezidentas išvyko į Jaltą 
žinodamas, kad dėl Atlanto 
Čarterio palaidojimo ir lapė 
nesulos, nes kas gali triukš
mauti dėl tokio dalyko, apie 
kurį niekas ar beveik nie-7

kos nuo pyliavų atleistos.
Jeigu šiandieną Rusija — 
turtingiausia šalis ožkomis,
—tai aiški ir to priežastis.

Kadangi žemė ir visi 
triobėsiai Rusijoje yra val
džios nuosavybė, o valdžia kas nieko nežino' 
masiniai nei statyti naujų Dabar kitas “viešosios 
nei remontuoti senų trobe- nuomonės” institutas skel
siu nepajėgia, todėl visiems bia. kad tiktai 13 nuošimčių 
kolchozninkams tenka gy- amerikiečių balsuotojų gali 
venti laužuose. Gyvenama surasti žemėlapyje Bulgari- 
juose tol. kol dar šiek tiek ją. tiktai 17 nuoš. gali šu
laikosi.
statosi įs
landvnes

17 nuos.
ueriuvus senam rasti Rumuniją, ir tiktai 19 

molio kokias nors nuošimčių nujaučia, kur yra 
arba kasa kran- Vengrija. Ko nežinai, tas ir. 9‘U \k,ui įų u ikimo. »uoge “zendenkomis” vadi- neįdomu, nebrangu ir ta ga-

Amencan Cancer S ty„ Ine. .,amu? u|.v(;s if juo?(1 |ima n,|me?ti Sta,jnuj
na toliau. Prie esamų už- gerinti". Ignoracija yra jė- 
darbių ir gyvenimų sąlygų, ga. ką ir kalbėti, 
t adoresni rūbai kolchoznin-
kams yra til: graži svajonė.
Nes visos Rusijos pramoni
nės prekės yra labai bran
gios ir kolchozninkams nei-

4 <
Ne

Beaver st 
v. York 4

Lietuva 
via i kenčia 
rai em u i tad, 
mis Antrąjį 
bėdino Vajų.

N. Y 
pavergta. lietu- 

ovietu jungą, 
lietuvi, auko- 
Lietuvos Gel-

S-us.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel-* 
Kimus ir pa j ieškojimu*.

t
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Moterų Skyrius
II 1
U ŠI SKYRIŲ TVARKO
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Apie Gorsetus ir Brazieras
Isidor Roth. plačiai žino- rino Anglijos karalienė Elz- 

mas moteriškų madų žino- bieta; gi franeuzė Marie 
vas ir jų kūrėjas, sako, kad Antointtte 18-tame šimtme- 
moteris be gorseto ir bra- ty sumanė dar pridėti prie 
zieros gražiausioj suknelei gorseto ir šniūrelius, kad 
išrodo kaip bulvių maišas, butų galima geriau susi- 
Ji gali užsidėti net ir Hattie veržti.
Carnegie mados šlėbę, vis- šiandien Amerikoje yra 
tiek bus susmukusi kaip pe- apie 300 dirbtuvių, kurios 
lų maišas. Geras gorsetas ir gamina Įvairius gorsetus ir 
gerai pritaikyta braziera brazieras. Kiekviena firma 
pataiso bet kurią moterį ir stengiasi duoti savo produk- 
duoda jai gerą išvaizdą, tui vis gražesni vardą, todėl 
nors gamta ir nebus ją ap- skelbimuose matome tokių 
dovanojus gera figūra. Jis pavadinimų, kaip "Allepo 
priduria, kad moterys, ku- Adagio Interlude. “Mai
nos nori gerai atrodyti, pri- den Form.” ir tt. \ iena fir- 
valo ne tiktai savo kūną ma giriasi parduodanti per 
varžyti, bet ir savo valgi metus net 15.000,000 gor-

MAMAI DOVANOS MOTINOS DIENOJE

kontroliuoti. nes nežiūrint 
kaip tu susiverši, bet jei bu
si nuo pajų ir bulvių per
daug nusipenėjusi, tai vis
tiek išrūdysi nekaip.

Tai tokia vyro nuomonė 
apie moteris, kurios nene
šioja gorsetų ir brazierų. 
Reikia pasakyti, kad moti
noms, kurios užaugina po 
keletą vaikų, šitos priemo
nės dar daugiau yra pagei
daujamos, negu jaunoms 
merginoms.

Sakoma, kad Egypto ka
ralienė Kleopatra buvo pir
mutinė moteris, kuri supra
to gorseto vertę. Norėdama 
turėti puikią figūrą, ji savo 
kūną aplipindavo moliu, o j 
kai molis sudžiudavęs, ji iš- 
rodydavusi tiesi kaip stovy- 
la.

Viduramžiuose moterys 
vartodavo Įvairiausius prie
taisus savo kūno suverži
mui. Kai kurie tų prietaisų 
sverdavę iki 50 svarų.

Vyrai irgi vartoja gorse
tus. Taip, mieli skaitytojai, 
tikrai nešioja. Ypač artistai 
ir atletai. Tiesa, jie savo 
varžtų nevadina gorsetais, 
bet “sveikatos juostomis” 
(health belts). Bet tikrovė
je tos juostos yra niekas 
daugiau, kaip paprasti gor- 
setai.

Kaip viskas su laiku kei
čiasi ir tobulėja, taip ir gor- 
setai keitėsi. Iš pradžios jie 
buvo labai neparankus ir 
nepraktiški. Pirmutinį gor- 
setą. panašų i dabartinius, 
sugalvojo italų tautybės 
gražuolė di Mediči 16-tame

setų.
Kita didelė gorsetų kom

panija New Yorke pritaiko 
gorsetus prie moterų figū
ros individualiai. Ir duoda 
net pamokas, kaip reikia, 
sėdėti, kaip vaikščioti ir 
kaip stovėti, kad grakščiai! 
išrūdytum. Už gorsetą su 
šitokiu “patarnavimu” ji 
paima po S150.00! Ir šita 
kompanija yra tiek “busy,”i 
jog reikia už kelių savaičių 
iš anksto padaryti sutarti, 
kad galėtum tenai prieiti.

Kitos kompanijos prade
da jau gaminti gorsetus iš 
nylono; jie sveria vos tik po 
10 uncijų. Dar kitos mėgi
na gaminti juos iš tokios 
plastikos, kad apsitempia 
apie kūną kaip zomšinė 
pirštinė apie ranką. Ir toki 
gorsetą busią sunku paste
bėti. nes jie busią labai plo
ni ir lygiai tokios spalvos, 
kaip kūno oda.

Ona Kubilienė?

Du berniukai. Alan 4 metų ir Hamilton 5 metų Mo
tinos Dienoje nustebino savo mamą netikėtomis do
vanomis. Paveiksle matyti Mrs. Hamilton Dutcher. 
iš Arlington. Va. su jos sūnumis. Ji yra aukso žvaig
ždės motinų organizacijų pirmininkė, jos vyras žuvo 
antrame pasauliniame kare, o ji liko našlė su dviem 
vaikučiais.

Geriau Vėliau, Negu Niekad

Aš turėjau šiuo reikalu 
atsiliepti anksčiau, bet ge
riau vėliau negu niekad. 
Dalykas štai kame. Šių me
tu “Keleivio” 9-tame nume-

BOBUTĖ LAIMĖJO
DAUG PRAIZŲ

Motinos Dieną viena' 
i “grandma”, Providence, R. 
I. mieste susilaukė netikėtų 
dovanų. 18,000 dolerių ver- 

1 tės. Ji atspėjo, kas parašė 
į viena seną dainelę, o kom
panija už tai jai davė Įvai
rių uovanų. Dabar 67 metų 
Mrs. Finneran turi vargą, 
gautas dovanas išdalyt tarp 
savo šešių suaugusių vaikų 
ir 10 anūkų. Dovanų skai
čiuje yra automobilis, kelio 
išlaidos apmokėtos i Pietų 
Ameriką, 1000 dolerių ver-

šimtmetyje. Vėliau jį page- tės kailiniai, laikrodis ir tt.

SAKO, ŠITOKĮ VEDA ŽMONES Į PAGUNDĄ

šitoki beveik nuoga mergaitė, Yvette Darė, pasirodė 
pietų metodistų universiteto šventėje, Dalias, Tex. 
mieste. Universiteto pirmininkas tuoj Įsakė jai pasi
traukti iš studentų publikos ir nevesti jaunų žmonių 
Į pagundą, o kas nori studijuoti anatomiją, sako tas 
universiteto pirmininkas, tas turi paimti knygą, ra
miai atsisėsti ir žiūrėti i paveikslus, o ne Į nuogą 
merginą...

Kuomet juoda naktis 
Ima skėsti sparnus.
Tuomet ilsis mintis — 
Vakars toks Įstabus...

Tuomet skęsta jausmai 
Į mėlynę dangaus,
Ir išbundu geismai 
Iš ramumo skaistaus.

Ir užmiršti žaizdas 
Padarytas širdy:
Daios miela viskas,
Viskas jausmo ugny.

Galva kaista jauna 
Nuo minčių Įvairių,
O naktelė šilta 
Ją pripildo vaizdų.

Lankų veidas platus 
Apsikloja rūkais —
Noris gult Į žiedus 
Ir grožėtis sapnais.

Štai jau limpa akis,
Oi, miegoti saldu.
Ir Motutė-Naktis 
Tave dengia sapnu.

L. V.

RŪBŲ RINKIMO VAJUI.

Tremtinio daina.

i Tapai melodiją “Sunku pyventi 
žmogui ant svieto.')

kią mokslo išrastą priemo- Sunku gyventi tremtiniui sviete, 
nę, bet ne asilą. Bet jeigu GaIva* pnviausti nėra jam vietos, 
taip, tai ji ignoruotų Dievo Vien tik paketai Amerikiečiu
Valią ar ne? Tamsias jo dienas skaidriai nušviečia.

Jeigu taip, tai kadėl 
ry Auna Davis straipsny! draugė Anna Davis pyksta,
“Ar Mokslas Išgelbės Pa-‘kad mokslas ignoruoja po-IKuns turt>ngam krašte gyvena 
šaulį” reiškia savo nepasi-' ną Dievą? Jeigu mokslas Per va->ų rv:ika ks‘ ";<Ii 
tenkinimą, kad mokslas ig- nejieškotų būdų gyvenimui
noruoja ir net boikotuoja pagerinti, bet tenkintųsi 
Dievą. tuo, ką mums Dievas yra

Man butų Įdomu žinoti, davęs, tai šiandien mes ne
kaip Anna Davis žiuri Į turėtume nei elektros, nei 
Dievą, kuris sukurė pasaulį. geležinkelių, nei namų. nei 
žmones ir Velnią, 6* paskui drapanų, nemokėtume dur
tas Velnias ėmė ir pasiglem- gi nei rašyt, nei skaityt. gy-įTad’ *erasirdz,ai troliai ir seses, 
žė Dievo vaikus, nelyginant ventumę bušiuose, kaip gy-r*’ jurns atIicka švarkas ar kelnes, 
kaip Stalinas mažesnes tau- veno musų protėviai. Marškiniai, sukne. lovai paklode -
tas? žmogaus gyvenimą pa- v,ska5 mams tinka pridengti odai.

Visagalis Dievas pasida- lengvino ir civilizaciją pa-; 
rė toks bejėgis prieš Velnią, kėlė ne religija ar tikėji-!Uz "era sird! busim dek,npi: 
kad jau nebegalėjo iš jo mas, bet mokslas, prieš kurįlRubai murn? ruhai ta'P rvikaimsn! 
žabangų žmoniją išgelbėt: religija visada kovojo. Tat p3S1pjo^ rūbeliais 
turėjo gimti jaunesnis Die- Musų tautai tikėjimas In? Pam!nesiTT1 šiitais žodeliais.
vas, Kristus, Dievo Tėvo taip pat nemaža žalos pada- ---- ---------
sūnūs, kuris turėjo mirti ant rė. Musų žmonės visada gy- RUBLI VAJAUS KOMI- 
kryžiaus, kad išgelbėti šeto- veno sunkiai. Pirma jie bu- SIJOS DAINA
no užvaldytus žmones. Tai vo Įkinkyti baudžiavos jun- --------
kurgi čia Visagalio Dievo gan, o paskui juos išnaudo- <Pa?a! melodiją -Ant kai 
autoritetas? jo dvasiškija ir valdžia. Ku- Jpja betuviai- >

Tikėjimas mums sako, nigai apkabinėjo musų tau- Amerikieti: Parodyk ,ird|: 
kad be Dievo žinios nei vie- tą rąžančiais, skapleriais ir Balsa tremtin;0 tu ,iai>ar girdi 
nas plaukas negali nukristi visokiais medalikėliais, liep- 
žmogui nuo galvos. Tai reiš- davo sunkiai dirbti ir mels
kis, kad ir jokia liga negali tis,^ aiškindami, kad kuo 
žmogaus parblokšti be Die- labiau tu vargsi, tuo dau- 
vo žinios. Jeigu, pavyzdžiui, giąu tave Dievulis mylės. O 
žmogų apsėdo raupai, tai apie mokslą .-akydavo, kad 
jau toks buvo Dievo noras. tai esąs “ve.nio ismislas 
Pagaliau, ir pati raupų liga kurio reikia saugotis, 
turi būt paties Dievo įsteig- Rezultatas uvo toks, kad 
ta kaip rvkštė žmonėms atvykę Ameri.-ton mes nie- 
bausti. Bet štai, atėjo moks- kitur netikom, kaip tik 
las ir pradėjo kovą prieš tą i anglių kasyklas ir prie ki- 
iigą. Amerikoje šiandien tų , sunkiųjų darbų, kurių 
jau niekas raupais neserga, niekas kitas nenorėjo dirb- 
nes mokslas ta liga nuga- ti. Kai vokiečiai, švedai ir 

; įėjo. kiti atvykę Amerikon buvo
Na. tai ka ant to pasakys gerbiami ir gerai apmoka- 

Anna Davis: ar ji norėtųsi- m.i, kaip puikus amatninkai 
i tuo klausimu Dievo valiai *r mechanikai, tai lietuviai 
nusileisti, ar mokslui pri- buvo pajuokai laikomi, 
tarti? Atvažiavę paskui muSj

Arba paimkim susisieki- Lietuvos kunigėliai ir čia 
mo priemones. Dievo sūnūs, mums nepadėjo. Priešingai,
Kristus, Jeruzolimon jojo jie tik rinko iš mus pinigus, 
raitas ant asilo. Asilas ir statė bažnyčias ir visas jas 
kupranugaris, tai vienintelė užrašinėjo airių vysku- 
-usisiekimo priemonė, ko- pams. Jie nepastatė mums 
kią Dievas vra žmogui da- nei vienos anatų mokyklos, 
vęs. Bet atėjo mokslas, nu- kur atvykęs iš anapus jurų 
tiesė geležinkelius ir palei- lietuvis galėtų pramokti 
do jais garu varomus trau- naudingų darbų ir bent 
kinius: vėliau mokslas išra- kiek anglų klibos, taip kad 
do dar automobili, o dabar galėtų lengvi iu dirbdamas 
jau ir orlaivi. ' pasidaryti sai; geresnį gyve-

Taigi norėčiau draugę nimą. e
Anną Davis paklausti, kaip žodžiu. ekon o m i n ė s 
ji mano, kuri šitų priemonių į skriaudos kunigėliai padarė 

| geresnė — Dievo sutvertas mums daug. o naudos jo- 
asilas, ar mokslo sukurtas kios. Barbutės Vaikinas 
mechaniškas vežimas? Jei- Valpole, Mass.
gu jai kas pasiūlytų važiuo-_______________________
ti iš vieno miesto Į kitą, tai
ką ji daiytų: ar ji jotų ant $250,000 Lietuvai vaduo- 
asilo, ar važiuotų trauki- ti nebus didele suma, jei 
niu? Aš neabejoju, kad ji Tu, Tautieti, prisidėsi savo 

Į pasirinktų traukini, ar kito- gera auka!

Laimė, kad turim mes Dėdę Sumą,

Ir siunčia viską į vergo šalį.

Daug mes jau gavom rūbų ir batų; 
Daug vitaminų mums i sveikatą.
Bet rūbai plyšta. lopai paira.
Ir ką suvalgai, to jau nebėra.

uno murai.

Neški, neški rūbą savo, 
Kas netinka kunui tavo. 

Duoki tremtiniams! 
Duoki tremtiniams!

Rinkėjas.

KARALIENĖS KĖDĖJ

Jauna Ne\v Yorke mer
giotė, Elaine Aiken, sėdi se
noviškoj karalienės Char- 
lotte, Anglijos karaliaus 
Jurgio Trečiojo žmonos kė
dėje. New Yorke dabar ati
dalyta senovės baldų paro
da, kurioje parodyta ir šita 
karališka kėdė.

M. Bukta.

Viešpaties Keliai Yra 
Nepatiriami...

KAIP IR PASAKA nizmas teturėjo vieną tioš-
(Tęsinys)

Kai skausmais degė visas 
jo kūnas, siela darėsi vis 
skaidresnė. Dažnai bejėgis 
Džiugašvili, niekeno nesu
laikomas, skrido i savo pra
eiti, Į jaunas dienas, i toli
mą ir žavų Kaukazą. Iš jo 
aukštumų jau kitomis aki
mis žiurėjo i visą pasaulį. 
Laisvė! Laisvė, gaivinanti 
kaip kalnų oras. Kameros 
sienų suspaustas, kas minu
tę sekamas sargybinio, Sta
linas dabar pajuto, kas 
žmogui yra laisvė. Ir gruzi
no gaivoje, gal pirmą kartą, 
kilo mintis, kam jo krašto 
žmonės šimtmečiais gynėsi 
nuo carų ir tūkstančiais žu
vo. Ir jam buvo keista, kad 
toji mintis iki šiol jam buvo 
svetima... Ką jis per tą lai
ką pats darė?

Įvyko teismas. Stalinas iš 
anksto žinojo, kas jo lau
kia, — sovietuose priešai 
naikinami be pasigailėjimo 
ir iki galo. Stalinas neiš
vengė savo pirmtakunų kal
tinamajam suole likimo: 
per teismą jį, kaip anais 
metais Rykovą ir Zinovje- 
vą, išvalkiojo purvuose ma
žos minios akyse ir tik po 
to turėjo būti paskelbtas iš 
anksto ir iš šalies padiktuo
tas sprendimas. Bet su 
sprendimu atsitiko keistas 
dalykas. Kuomet tribunolo 
pirmininkas, pamirkęs plun
ksną, norėjo Stalinui sura
šyti mirties dekretą, nema
toma ranka, vedžiodama jo 
pirštus, parašė: “Teisiama
sis yra didžiai nusikaltęs 
žmonijai. Kad atpirktų sa
vo klaidas ir piktus darbus, 
Liaudies Tribunolas nutaria 
skirti . kaltinamąjį vergų 
darbams į Varkutą iki gy
vos galvos”.

Pirmininką išmušė šaltas 
prakaitas, kai po tuo spren
dimu ta pati nematoma ran
ka padėjo jo parašą. Tuo 
pat budu sprendimą pasira
šė ir kiti tribunolo nariai. 
Kai dekretas buvo pa
skelbtas, Tylos ir Susi
kaupimo Angelas, spar
no galu paliesdamas ir Sta
liną, perskrido per teismo 
salę ir visiems uždarė bur
nas.

Tribunolo sprendimas So
vietų spaudoje nebuvo pa
skelbtas.

Kažkas neatlaidus ir kie
tas kaip plienas lydėjo Sta
liną jo ilgam kely į Varku
tą ir sekė pačioj Varkutoj, 
neatstodamas, kaip nuodė
mės prisiminimas. Kalėji
me, kely, Varkutos praga- 
gare jam buvo skiriama blo
giausia vieta kameroj, va
gone. barake. Stovinčiųjų 
eilėje jis buvo paskutinis. Iš 
katilo virėjas jam sėmė 
skysčiausią viralą ir atrink
davo blogiausią duonos kąs
nį. Jam kliūdavo menkiau
sias skuduras apsirengti. Jis 
i irmas priimdavo negailes
tingą sargybinio smūgį. Sta
linui buvo skiriamas sun
kiausias darbas, — per di
džiausius šalčius, alkanas ir 
pastyręs, jis kirto Varkutos 
miškus Sovietų klestėjimui 
ir galybei. Bet jis nebebuvo 
Stalinas. Jis virto numeriu, 
amorfine dulke kitų dulkių 
krovoje. Tačiau kažkas ne- 
paklysdamas atpažindavo jį 
tūkstančių tarpe ir nepake
liamu vargu žymėjo didžiau 

; šio žmonijos nusikaltėlio 
dienas. Kas buvo tas nema
tomas budrusis? Berios pri
statytas žvalgas, kad grei
čiau pribaigtų “Kaukazo 
razbaininką”? ar kieno ki
to ranka? kas žino?! Bet 
taip buvo.

Stalinas nyko. Visa jo 
! esybė, mintys, visas orga-

kimą — kaip pavalgytų. Vi
są kūną apėmė nesuvaldo
mas alkio pajautimas ir ka
mavo jį net ilgomis nemigo 
naktimis. Valgyti ką nors, 
kaip nors, kad tik gyventų. 
Taip jam liepė nenugali
mas gyvybės instinktas. 
Taupė jėgas, kad butų gy
vas. Nesipriešindamas ken
tė visokį paniekinimą, kad 
tik butų gyvas. Negalvojo ir 
nesijaudino, kad tik butų 
gyvas. Kuriam tikslui? Ir 
skurdžiausios dulkės sąmo
nėj kaž kur dar ruseno vil
tis. Viltis pragare, ant kurio 
vartų buvo užrašyti Dantės 
žodžiai: “Palikite visą viltį 
jus, kurie čia patenkate ’. 
Gal įvyks stebuklas? Gal į 
Varkutą kris atominė bom
ba? Į nieką nebetikėjęs Sta
linas, ir pats to nežinoda
mas, slapčiomis nuo čekisto 
parnešė Varkuton tą mažą 
negęstančios vilties liepsne
lę ir, pats nežinodamas, 
saugojo ją kaip savo pasku
tinį ir brangiausią turtą.

Varkutoj tėra vienas il
gas, _ nesibaigiantis dalykas 
—tai alkis ir laisvės ilgesys. 
Tačiau trumpas čia yra 
žmogaus gyvenimas. Spar
čiai nyko ir Stalinas. Kas
dien liesėjo ir silpnėjo. Vis 
dažniau suklupdavo beeida
mas: vis mažiau pajėgė 
dirbti ir vis dažniau jam 
kliūdavo negailestingas sar
gybinio smūgis. Retkarčiais 
jis bandė nepasiduoti savo 
materijai, stengėsi galvoti, 
stebėti, protauti: tačiau jam 
vis rečiau tai sekėsi. Nenu
galimas kūnas traukė ji že
mėn, į aklą. kokčią kasdie
nybę, ir tai buvo didžiau
sias žmogaus paniekinimas.

Vieną dieną, kai 45 šal
tis laikė viską sugniaužęs 
geležinėj saujoj, minia še
šėlių, jų tarpe ir Stalinas, 
prislinko prie savo darbo
vietės amžių augintam miš
ke. Patekėjusi saulė žiurėjo 
pro rukus beviltiška ir ne
gyva. \ iskas buvo mirties 
sukaustyta ir net gerai ap
rengti sargybiniai stūksojo 
sustingę, nebepajėgdami 
pykti. Stalinas tik dėl to 
traukė piuklą, kad jo ben
dradarbis galėtų jį vėl savo 
pusėn atitraukti. Nebeturė
jo jėgų.

—Nebegaliu, — tarė pas
kutiniu atsikvėpimu Stali
nas. Jo bendradarbis, pasi
dairęs sargybinio, pamojo 
ranka ir pasiūlė jam gultis 
į sniegą. Stalinas atsigulė, 
o jo nelaimės draugas, tvar
kydamas pakirstus medžius, 
uždengė jį krūva šakų Ra
mu. Nereikia judėti ir eik
voti paskutines jėgas. Saldi 
nuovargio ranka perbraukė 
per jo veidą, ir migdantis 
ramumas apėmė jo kūną. 
šilta Kaukazo saulė pažiu
rėjo Stalinui į veidą ir, jį 
atpažinusi, persunkė savo 
spinduliais. Stalinas pradė
jo kilti vis aukščiau ir aukš
čiau, laisvas, vis lengvesnis, 
vis šviesesnis. Nusišypsojo, 
—dabar ir sargybinis jam 
nieko nebegali padalyti. 

(Bus daugiau)

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 Broadvray, S. Boston, Mass.

*
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Europos Unija
Haagoje, Olandijoj, pra

eitą savaitę susirinko 809

ir mačiau. Jeigu naivus ko-1 
munizmo pasekėjai užsie
niuose to nežino, tai mano 
nuoširdus patarimas: nuvy
kite i Lietuvą ar kitur už 
‘geležinės uždangos” ir jusFrancijos Armija

Kiekvienas jaunas franeu- patys savo akimis įsitikinsi- 
tarnauti kariuo- te.' Reiks tik keletą mėne- 

pagvventi, nes kitaip 
»avedžios bolševikų

... . . agentai už nosies ir nieko
atstovauja i\aniau>ia> or- tarnyba butų pratęsta iki nematvsite ir nesuprasite, 
ganizaeijas, kui ios^ pasisa- lčS mėnesių, bet socialistų Tada nereikės net abejoti, 
ko už Eui opos isu\ ienijimą. partija tam pasipriešino ir Visa tik bėda, kad nė pil

zas turės

Kongrese nedalyvauja rusų sutartas “kompromisas , 
dalis, kad karo tarnyba tęsis 15 
prie- mėnesių. Seniau karo tar

nyba Franci jo j buvo vienų 
--------  metų.

Čechų Pabėgėliai —:--------
Antras čechų oro trans- Austrijos Taika

portas su 7 keleiviais atskri- ,.Pe.D’bos l.arP “keturių di- 
do i amerikiečiu okupuotą ^žiųjų dėl sudarymo tai- 
Vokietijos zoną.' Kiek se- ko.s sutarties su Austrija vi- 
niau vienas cechu orlaivis 5a^ nutruko. Pasirodė, kad 
atvežė virš 29 keleivių, ku- susitarti negalima, nors per 
rie tuo budu pabėgo iš bol- kelis mėnesius rusai lyg ir 
ševikų kontroliuojamos Če- ro(Įė noro prieiti prie susi- 
choslovakijos. Jau virš 7 tarimo. “Išvaduota 
tūkstančių čechų pabėgo iš Ja _^ar palauks iki 
savo krašto i užsienius

im vergtoji Europos 
kuli kenčia Maskvos 
spaudą.

vu šliauždami negausite to
kiai kelionei leidimo iš sa
vo viešpačių, nes pamatę 
tiesą busite visam amželiui 
nuo komunistinės “raudon
ligės” pagiję, kaip su dau
geliu jau yra atsitikę.

J. Jurgunas

KELEIVIS, SO. BOSTON

NELAIMĖJE TIK VIENAS IŠSIGELBĖJO

MUSU KALBOS NETIKS
LUMAI.

Siunčiu jums prenumera
tą už laikrašti, nes jau, tur 
būt, ji baigiasi ar pasibaigė 
ir prašau man siuptinėti 
Tamstų laikrašti per 1948 
metus. Linkiu “Keleiviui“ ir 
jo leidėjams geros laimės ir 
iieku, draugiškai,

John Nausėda 
H art, Mich.

Gerbiamieji,
Rašau ir prašau prabočy- 

ti, kad aš negalėjau pasiųsti 
pinigų anksčiau. Aš esu se
nas, jau 75 metų ir nedirbu, 
tai ir pinigų neturiu. Bet 
dabar surinkau, bet ėmė 
čėso, kol surinkau. Dabar 
siunčiu. Aš labai mėgstu 
“Keleivį” skaityti ir prašau 
man jį siuntinėti. Su pagar
ba, Wm. Orson.

Somerville, Conn.

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas
A. LAl.IO Žodynas 

Nauja I-aida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
Pinigai reikia siųsti su už

sakymu:
DR. D. PILKA 

316 E. Broadway 
South Boston 27, Mass.
\ z s . r x::

S.
X
&

X.
X

Austri- 
“keturi

didieji” dovanos jai taiką 
ir leis laisvai gyventi.

Pctviniai Kanadoje
Kanadoje, Manitobos pro

vincijoj patvino Assiniboi- 
ne upė ir pridarė labai 
daug nuostolių. Brandon 
mieste 999 žmonių paliko 
benamiai dėl poįviniu pa- ati<Iėtas vienam
dai> tų. nuostoliu namams. Paskelbus karo 
Ihanesimai is Vv mnipeg 
sako, kad nuostoliai nuo 
potvinio dar eina didyn.

Graikijos Valdžia
Po teisingumo ministerio 

mirties, kurs žuvo nuo tero
risto granato
valdžia šiek tiek 
kė. Parlamento sušaukima

Vėlesniais laikais rašyti
nėj musų kalboj Amerikoje 
pradėjo reikštis lyg ir koks 
išsigimimas — nutolimas 
nuo prigimtos kalbos dva
sios ir taisyklių. Skaitant 
musų laikraščius užeini to
kių “žemčiūgų”, 
liūdna darosi.

Virš Detroito ore susidūrė du orlaiviai ir abudu nu
krito žemyn. Trys žmonės žuvo nelaimėje ir tik vie
nas, Jim Savage, kurio paveikslas čia matyti, išliko 
gyvas. Tokios nelaimės yra retas atsitikimas, bet jei 
pasitaiko orlaiviams susidurti ore, tai keleiviams ma
žai vilties išsigelbėti.

Brangus

FARMA.
Aš turiu daujr kambarių ir graliu 

išnomuoti po vienų arba kelis su 
virtuve. Labai tinkama vieta se
niems žmonėms, kurie gauna kokių 
nors pensija. Galėtų pasisodinti dar
žovių. laikyti vištų ir kai^ę. Karma 
puikioj vietoj, su moderniškais įtai- 
svmais: elektriškos sviesos, vonė ir 
du purkštuvai, trys to i lėta i. Pečiai 
kūrenami malkom ir aliejum. Norė
dami daugriau žinių, rašykit: (1^)

Mrs. K. Yauga,
Old Town Farm, Harvard, Mass.‘Keleivio” leidė

jai.
Siunčiu jums penkis do

lerius, kad siųstumet man 
laikrašti. Gyvenu viena be ... .
lūkiu gimimu ir artimu, tai , . . . .i • • i , žinti tiesa? Atsakymas: vlsaslaiminga, kad /,,ul

TODĖL Aš SKELBIU. KAD 
Aš MYLIU JĖZŲ KRISTŲ

mane
o kita 11 me- “Keleivis” aplanko. A

ners
neužeini to-. ra£ytj; “Marshallo planasviena 7 metų, . . . _

kad net'“žmogžudys paleido šūvį į tų. Jauniausioji mergytė apleisiu seno Tėvo, o jis te 
Reutherį.” Tai yra papras-sako didžiajai: neapleidžia mane. Su

-- - - - • • .... ’ • • -------- Paulina Reiss,
Buffalo, N. Y.

s Graikijos Aš nekalbu aPie bolševi- čiausįa ‘linksniuotės taisvk- —Aš žinau, kaip vaikai pagarba, 
iek persi!var- kų 3Pau<ijb kuri kalbos žvil- lė Kodėl jos nesilaikoma? atsiranda, 
o sušaukimas v^ada buvo aršiau- Lengva ir aiški laikraščio —Tai menkas dalykas —

žinau, 
ne-

mėnesiui Has J°vakiS- Bet liūdna, kad pęaiba, tai didžiausia jo po- sako antroji — aš žini 
stovi vv- V’musų pažangioj laikrašti- puiįarumo paslaptis. Rodos, kaip daroma, kad vaikų r

pasaulis be tiesos neregės Die
vo karalystės. Dvasiškija moki
na kad geri žmonės eina į dan
gų. o negeri eina į pragarą. 
Brangus prieteliai, šv. Raštas, 
Dievo žodis, mokina šitaip, sa
ko: Kurie klausys tiesai tų pik
tenybės ir nuodėmės bus išge
sinta ant amžių.

Ką reiškia tiesa? Atsaky- 
pirmiausia turini susipa- 
su Šv. Raštu, Biblija, po 

to ten mokina ką reikia daryti. 
Pirmiausia reikia pripažint kad 
yra Dievas ir Jo sūnūs Jėzus 
Kristus, ir Jėzaus auka ir ką 
ta auka gero mums padarė; ir 
turime pripažinti kad Dievas 
prižadėjo savo sūnų duoti už

____ karalių ant viso pasaulio, tu-
Valentaitę, Antano rime pripažinti kad Jis bus vie

nas karalius kaip ant dangaus

ŪKISPARSIDUODA
, . , . puliarumo x . .

riausybė jau įsakė nušauti ku,7’ .ro^s’ tur,etų .ir j redaktoriai turėtų tai žino- butų... .
213 komunistu nuteistu mir- ,tų būti šituo žvilgsniui^ Bet išrodo, kad jie to ne- Žinoma, tai tik juokas 

Ų S’azus pavyzdys, visada pais0. Man kalbos grynu- Bet gyvenime , gimdymų
mas yra

ti uz terorą ir panašius pra
sižengimus. yra šiukšlių, kurias būtinai 

reikėtų šluoti laukan.
Štai, “Naujienų” edito- 

riale skaitau:
{an-amerikinė konferenci 
ja...” Išrodo, kad tą “pan

kai! iš to plebiscito niekas zacijos atominei komisijai amerikinę” vėjas bus ątpu- 
neišeina. Nei Indija nei Pa- baigti derybas dėl atomi- į “Naujienas” iš “Vil- 
kistanas nieko nedaro, kad nės energijos tarptautinės naes”. šiukšlyno, nes musų 
sulaikius karo veiksmus kontrolės. Virš pusantrų, liaudies kalboj tokių dalykų 
tarp magometonų ir indusų, metų ta komisija “tarėsi”- nėra.

Plebiscitas Indijoj?
Jungtinių Tautų komisija. Baigs Plepalvnę

kuri nuvyko į Kašmiro pro- Amerika, Anglija ir Fran- 
vinciją Indijoj organizuoti cija bendrai sutarė pasiuly- 
plebiscitą, dabar praneša, ti Jungtinių Tautų organi-

Parsiduoda 50 akerių ūkis, su gy
vuliais, padargais, arkliais ir višto
mis. Yra elektra, šešių kambarių stu- 
ba vieno aukšto, kluonas, garažius,

kalbos grynu- Bet gyvenime gimdymų Zti
svarbesnis ir už kontrolė yra kasdieninis bėgantis vanduo, ganykloje teka upe

— • ' arba asmeniškailrarščljni-' lis- Prašau rašyti
“i , . atvykti apžiūrėti. AtvažiuojantiejiklaUSl- dėl greitesnio suradimo klauskite 

Devintoji; gytns, jeigu jo kalba netiku- me visai ir nemano laikytis ( hj;,!'r^ Kathenne chuteia R'*''gžo, 
mforpnei. si negaliu ji skaityti. savo bažnyčios paliepimų.!

D. Yla. Kunigai tą puikiausiai žino.

patį rašto turinį. Nežiūrint reiškinys ir patys 
kokia tema straipsnis para- šieji katalikai tame

Route 1, Albion, l’a.

Bet prisakymas yra prisa
kymas, tai jie ir kalba prieš 
gimdymų kontrolę. O tas

PAIEŠKOJIMAI“GIMDYMŲ! KON-
TROLĖS” leįta

Sujudo, sukruto Massa- kaip tik ir rodo, kad katali- | dukterį, kilusią iš Alizavos parapijos.

DĖL

chusetts valstijos katalikų kų bažnyčios V1VSUH6SC VdC* Amerikon išvykusi 1913 metais, o

o ŪN komisija tose sąlvgo- bet nič nieko negalėjo su- T®k^ būdvardžiai, kurie bažnyčios galvos dėl “gim- mainystė yra susisukusi sau tuvą. ištekėjusi, bet vyro pavardė 
se gali tik dejuoti, o ne ple- tarti ir todėl dabar nu- baigiasi gailinėmis -inė ar dymų kontrolės”. Mat. vie- šiltą gūžtą. “Keleivio” skai- a“KdZift»“w<Ek-
biscitą organizuoti. trauks amžiną plepalvnę. v --- a--’

POLEMIKA IR KRITIKA
IR BIMBA NEŽINO. jeigu įdomu, 400 dolerių...

-------- (skaitant USA pinigais).
klausimą (“Ke- Taigi, “milžiniškas” turtas, 

nr), ar yra kur apsimokėjo žydus -šaudyti...
I mano 

leivis” 5
nors pasaulyje tokia barba- Meluoja Bimba savo drau 
rų tauta, kur už kieno nors gams, kai bolševikų Rusijoi 
prasižengimą
giminės, artimieji, 
broliai bei sesers, kaip rau- nės ar artimieji nėra perse- 
donųjų fašistų valdomoj kiojami. Tūkstančiais pa- 
Rusijoj ir jų užgrobtuose vyzdžių galėčiau įrodyti,
kraštuose, Bimba atsakė. Milijonas įvairių tautu liu-
kad tokio krašto nežinąs dininkų vakaru Europoje
(“Laisvė” vasario 10 d.), patvirtina, kad tai tiesa;

ir Rusijoi bei jos už- 240 milionu pavergtų pilie

ar dymų kontrolės”. Mat, vie-šiltą gūžtą. “Keleivio
inis, turėtų būti taikomi tik- na organizacija pasiūlė sei- tytojams tai nėra joki nau- čiją. fš ankšti.“tariam ačiū.
tai medžiaginiams daik- meiiui išleisti įstatymą, pa- jiena. paįeškau savo brolio ~
tams. Pavyzdžiui, pamink-;gal kuri daktarai turėtų tei- Protestonų kunigai tame Baranausko, žinau, kad jis gyvena
las yra nukaltas iš akmens, sę duoti ištekėjusioms mote- klausime yra daug pažan-
todėl mes sakom, kad jis rims patarimą, kaip apsi- gesni. K. D-is.
yra akmeninis: jei namas;saugoti nuo vaikų, jei vaikų 
pastatytas iš medžio, tai jis gimdymas gali pakenkti jų 
medinis namas; lėkštė pa- sveikatai arba būti pavojin- 
daryta iš molio, vadinas, gas gyvybei.
molinė lėkštė. Ir tt. Tiktai tokią “gimdymų

Bet konferencija negali kontrolę” siūlė ta

193G metais buvo parvažiavusi į Pie- taip ir ant žemės ir šalia jo ne
bus kitų Dievų nei kitų moky
tojų. Visos šios karalystės bus
sugaišintos. (21)

Skaitytojų Balsai

Chicagoje, bet aiškesnio adreso netu
riu. Kas apie jį žino, arba jis pats, i 
malonės atsiliepti žemiau nurodytu 
mano adresu, o aš busiu labai dė- i 
kingas. Aš labai noriu su juo susiži
noti, nes gavau labai svarbių žinių 
iš Lietuvos. (23)

.John Baranauskas,
751 E. 15Oth st., Bronx. N. Y.

VVilliam Shimkus 
1110 E. 76-th st., 
Cleveland 3, Ohio.

Ona Aralienė. Jono Mazutaičio 
duktė, iš Radviliškio miestelio, Siaa-

nev<ekioiami ir ju užgrobtuose kra^tuoS !)Ut p,uliP(1-vta Pan-Ameri-• cija. Bet katalikų bažnyčios .s™n5iu Pini^s. už. Ke" kittijoj.kn«šiė.’ s^Vetur.aTs"kūdikiai".
perseKiojami n ų uzgiODtuose kiastuose R R , 'vadai «toio riektu nrieš ta leivl ir kalendorių ir no- ieško Amerikoj gyvenančių Emilijostėvai ar uz neva prasikaltimus trimi- jai JLJ r k *’ L°-?a(lai SIOJ° ..h^siu piie> tą * Merkytės iš Radviliškio miestelio, iru nonroi. ' jstatvmą ir jis seimelyje ne- P^saKyti, ^aa ma n ne įa Eienos Mikalauskaitės, taipgi iš Rad-

Lrsipin ‘ bai patinka, kad Maikis 1- viliškio. Jos gali būt jau ištekėjusios,
P* vzklflS Tėvą Rpt ir Tėvas nė- ^>et 'y™ pavardžių nežinau.Pagal katalikų bažnyčios žeme ievą. nei ir nę- jos jr vsam,, ^įminės kun. Remei-

iSmjinvma trimekm-is turėtumei 1’UStaUti, jei vai- kos, buvusio Brooklyno klebono. Ma- 
vra “Dievo dovana” kas kaltais pasako teisybę. Carnp Kurhaus. Traustem, obb.,

laipsniuoti ir graikas ateina, tai moters Ka<iangi jūsų ginčas kilo us Cnnan,._________
kaip tik nori- pareiga vra ji pagimdvti. dėl ožio, tai as pasakysiu, Bronė Majas ir Ona Katkus, <iuk- 

; ma. Bet jeigu kuris žodis to- 'Jokiųi “ateikalbinėjimų” ka- kad=tai _no ^gyvdys^js Ai^sandro Petrausko ,s Ke- 
kio lankstumo neturi, tai talikų bažnyčia nepripažįs-

ko irodvti, jis užpuolė mane ir kitur, atėjus laikui, pa- ^aih^3 Sim*~)ta.
asmeniškai. kaltindamas. ‘"^^20,0™. 5^^.^

verčiausi, praturtėjau iš žy- kumui i/kulturah ' " 2?S^?k?laT m"ko-.Gyveni-
du turto. na. praturtėjęs to- Turiu ispėt. poną Bimba, rtkinė" a,—anifri?- ‘ .dau!;'ausla, aPsbbiu budu ir ūki tėvams nu- kad man geriau žinomi visi Pabandykim pritaikytt jį k i '“EMevo Luai" vaikų gim-

bolševiku metodai, netril tui ntinpšiai ,U-L ...J.*- ntnpči) visokiu nailiienil iŠ kilusio iš Tirkšlių, gyvena Chicagoje. *nii.ko O,vi,, nnrn iam sėdinčiam Amp. ikr,- j • P • sltuaciJab ir dyme, o šiaip kiekviena nor- atneša visokiu naujienų is Praža uos ats.Poną Bimbą tunu nuia- jam, sėdinčiam Amerikos tuoj pamatysim, kad iis ne- mališka šeima nacalvoia ir V1?o pasaulio ir as nepra
minti: ūkį. mat, pirkau dar kontinente, nes as esu iš te- tinka. Pavyzdžiui, nepri- “paplanuoja” ar turėti vai- leidžiu nė vienos eilutės ne-

Sako.
grobtuose kraštuose taip čių pačioj Rusiioj, Ūkiai 
nėra. Bet negalėdamas nie- noj, Pabaltyj, Balkanuose 

>a- 
am-|

esą aš prie nacių puikiai žiaus nusikaltimą žmoniš-

dėl ji negali būt 
rikinė”. Ji yra Pan-Ameri- 
kos konferencija.

Musų kalba labai lanksti 
ir beveik kiekvieną jos žo
dį galima
linksniuoti,

‘pan-ame-

vadų
vaikų

pirkau.

Pavyzdžiui,
" • T •

orgamza- Gerbiamieji, 
Siunčiu pinigus

apsk
Juz

sk rities, Šėtos
is

valsčiaus.

ČEMERYČIA ŠAKNYS
čemeryčios šaknys, 
sakoma, yra galin
gas tonikas dėl pa
geri n i mo apetito, 
dėl geresnio virški
nimo. ir, sakoma, 
priduoda galinges

nę kraujo cirkuliaciją, č’emery- 
čia yra vartojama nuo drugio, 
nuo gumbo, nuo geltligės, nuo 
škropulo ir nuo sukrekėjimo 
kraujo, čemeryčios šaknys jau 

vartojamos per 3000 metų.
jo nėra nei pieno nei vilnų.
Su pagarba, A. Petronis, Motiejus iš Raseinių apskričio. Kėl- c 7 mes valsčiaus, Liolių kaimo, kurieMancnester, Conn. gvvena Amerikoj, prašomi atsiliepti 

(20)

Gerbiama redakcija, 
Prisiunčiu Tėvui ant batų,

atsideda mane lanko jau per 40 
kas savaitę ir visada

šiuo adresu:
Ona Petrauskienė, 

Meerbek. Stadhagen, 
liaus 12, (k-rnlfcnv.

Ieškau giminaičio Prano Barydžio, 
kilusio iš Laižuvos miestelio, gyveno 
Xew Yorke ir ieškau Juoze Rumše-;.

1936 metais, ir mokėjau, nai, kur pats viską patyriau klausomoji Lietuva turėjo kų, kiek jų turėti, kada tu- 
Lietuvos žmo- reti ir tt. Paimkite katali-

Skaitykit Naujienas
TŪKSTANČIAI lietuvių yra išblaikyti po visą pasaulj.
TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tu išvietmtų 
(ii savo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, vra 
ir Jūsų giminės. Jūsų draugai. Jūsų pažjstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susiralyti. , , . ,

NAUJIENOS tiems išviefintiems lietuviams tarpininkauja, 
__ skelbia jų prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų fr 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teiaybš apie pirmąją bolševikų 
okupaciją, šlykščią “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 ) 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
numani metams 98.00; už Chicagos rflrakalna metams 96.00; 

šešiems mėnesiams — 93-25.
SIŲSKITE ČEKI ARBA MONEY ORDERI ADRESU;

NAUJIENOS
17M 8a. Habtod Stmt, CMm«o 8, HL

•••

savo
nės

seimą, 
ir spauda.. . jį vadino kiškiausias šeimas, tai pa-

Lietuvos Seimu. Jeigu kas matysite, kad jos labai pui- 
pasakytų, kad tai buvo “Iie- kiai planuoja savo šeimų
tuvmis
tusi.

O jeigu

seimas , visi juok- auginimą ir visai nėatside

perskaitęs. Tai yra geriau
sias savaitinis darbo žmo
nių laikraštis Amerikoj. 
“Keleivis” ne vienam ati
darė akis nuo visokių prie
taru ir burtų, todėl “Kelei-

da “Dievo valia", kaip tai ri”. turėtų skaityti visi lie
negalima sakyti jos, regis, turėtu daryti tuviai, kurie myli apšvietę

lietuvmis seimas’, tai kaip 8tal kataliku bažnyčios mo- 11 teisingumą. Pasilieku su 
taisyklė galima šaky- kymą. Aš nesu matęs dar auk^a Paffa,ba,

l1.. Pan_amerikinė konferen- nė vienos katalikiškos šiek 
C1^t v • 'tiek apsišvietusių žmonių

tokios taisyklės musų šeimos, kuri laikytųsi kata- 
i . i -{e Pėra, todėl aišku,' Hku bažnyčios mokymo vai- 
l ad ir vietos tokiam žargo-’kų gimdymo ir "šeimos pla- 

Daugeli?

Martin Pitrus,
New Britain, Conn.

JUOS
Ona Beniušaitė-Rumšienė

Ra<I \Vocrishofcn. O. P. Hotcl
“Scbastcancum" Zm. 84,
Bavaria. Germany.

Ieškau Ona Sedeikaitę - Aleliunie- 
nę, kilusią iš Jakubonių kaimo. I’a- 
ežerėlių valsčiaus. Prašau ją ar kas 
ją žino atsiliepti šiuo adresu:

Jadvyga Tarnu laitytė-Penčylienė
Rottweil a. X.
Schrambergerstr. fl.
Germany, French Zone.

Aš Mary Skirkutė ieškau Erenkio 
Kairiūkščio, mudu esame kūmai. Aš 
Jono Skirkio sesuo prašau jį įsišaukti ar kas jį žino malondcite 
pranešti man šiuo adresu; (20)

Mrs. Mary Barauskas 
13643 Santa Rosa, Itetroit 4, Mich.

yra
ir musu čemeryčia nėra suka 
pota, bet yra tokia, kaip užau
gus. Supiaustykit čemeryčios 
gerą šaukštą, įdėkit į keliškėlį, 
užpilk it šiltu ar saitu vandeniu 
ir už valandos galit gerti arba 
įdėkit unci ją čemeryčios į bon- 
ką vyno ar stipresnio gėrimo ir 
galit gerti po valgiu, čemery- 

ios svaras S 1.35.
ALEKANDER S CO.
414 W. Broadway,

So. Bcstcn 27, Mass.

niu pas mus negali būti. Ji navimo” reikale. Dauge...
? ,?a l-alikti lietuviškiems kalba prieš "gimdymų kon- musų nameli. Mums butu

.. Ieškau Prano Zdanavičiaas-Zda- Gerbiama administracija, ni,>. kilusio iš Seiiiškių kaimo. s<-in-
meili ninitni Tėvui ■iy valsčiaus, atvykęs į Ameriką l!>30i i lSlUnClu piniCĮjJ ICvUl metais, mokėsi Xew Haven univer-

ant batų ir tegul jis lanko sitete. agronomas, prieš karą gyve-

bolševikams, kurie visą sa- trolę”, bet visi "mindo ko- labai d.t 
v o išmintį ir dvasią skolina- iomis” ne tik bažnyčios mo- naup žm< 
>i is maskolių. kvmą, bet ir patys savo žo-

' • -e„a !PuaM kalbai ir džius. Taip yra gyvenime
Keleivis , tik atbula pras- i>‘ nieko čia nepadarys net 

k^C-' ^ai „Naujienos” daro Pats arkivyskupas Cushin-

m be tokio malo- 
žmogaus. Su pagarba, 
Shopis, Rumford,

no Kalifornijoj. Jis pats ar kas jį 
žino malonėkit atsiliepti šiuo adre
su: M. Neveris (19)

339 Elm st. Newark 5, N. J.

Me.

Gerbiama redakcija,
.................... ........... ..... ..... Gavau paraginimą atsiųs-;

nereikėtų daryti, Tai Tėvui ant batų, o aš siun-
‘Keleivis” nedaro kas’būti- Ginčas Massachusetts sei- čiu sunui ant kamašų. Su 

nai reikėtų daryti. Pavyz- melyje apie “gir dymų kon- pagarba, Antanas Billa, 
:f?1U1’ .,P®^*a?o»v “Marshall trolę” man priminė vieną Latvrence, Mass.

.♦ Žm??žu^ys Palei- jau gana seną ir nuvalkiotą . ~ . . . „ . .
juoką. Sako. kadaise susiti- Gerbiami Keleivio’ lei- 
ko dvi jauno? mergaitės, į dėjai,

do Šūvį j Reuth^yki^met 
musų gramatika reikalauja

Ieškau tikro brolio Kazimiero Maž
rimo, Ka-tanto sūnų. kilusio iš Ila- 
kiu valsčiaus. Grieaičių kaimo. Jis 
pats ar kas ji žino malonėkit para
šyti man. Turiu svarbu reikalą: (19)

Mrs. \Vhite
12 Pond st., tVorccstcr. Mass.

~APSIVEMMAf~

Paieškai! sau gyvenimo draugo 
apie 50 metą amžiaus. Aš apie save 
paaiškinsiu per laišką. Mano adre- 

; sas: Mrs. L. B., (20)
6009 S. Campbell avė., Chicago, III.

NUO UŽSISENĖJUSIV. atvirų

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
ta niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybes palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimu. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą o<Jos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment nuteiks 
joms pagelbą nud nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. I^gulo 
Ointment yra parduo
damas po ?5c., $1.25 ir 
J3.5O. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite moneyį 
orderį j; (42)

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

CICERO 30, ILL.

i i



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 19. Gegužės 12 d., 1948 m.

Vietines Žinios
Labai Švarkus Lietuvai 
Remti Draugijos Centro 

Posėdis
Sekmadienį, gegužės 23 

d. 11 vai. iš ryto So. Bosto
no Gegužinę-Pikniką, kuris ne, Sandaros svetainėje į- 
įvyks š. m. gegužės-May 23 vyks labai svarbus Lietuvai dis. Pradžia 7:30 vai. vaka
ri. Broektone-Romuvos par- Remti Draugijos centro vai- re. \ isi komisijos nariai 

dybos ir direktorių p Jis, prašomi susirinkt laiku. Tu- 
kuriame turi visi centr.. na- rėsim pasitart dėl tinkamo 
riai dalyvauti. Bus aptartas priėmimo 
veikimo išplėtimas pana*

PIRMOJI ŠIO PAVASA
RIO GEGUŽINĖ

Bostono Tremtinių Rate
lis kviečia visus atsilankyti 
i ruošiamą pirmąjį pavasa-

Delegatams Priimti Komi- Mass., pranešdami savo įs- 
sijos Posėdis. pūdžius, o skelbimus prašo

si penktadienį, gegužės me siųsti į 502 East Broad-
14. lietuvių Piliečių Drau- way, So. Boston 27, Mass. 
gijos svetainėj bus LSS ir
LDD kuopų komisijos posė- • REIKALINGI PIRMOS 

VIRĖJAI (Cooks)

BOSTONAS TURĖS DVI MIRĖ P. YATUL-JATU- 
SUVAŽIAVIMU SA- LEVICIUS

VAITES Stoughtone, netoli nuo
Dvi savaites iš eilės Bos- Bcstono, mirė vaistininkas V€ns orkestrą

tone posėdžiaus lietuviški Yatul-Jatulevičius, gerai ži- (}aUo- vertingų laimėjimų..naują čarterį
susivienijimai. Nuo birželio nomas toj apylinkėj lietu- Komiško sporto varžybos.į ---------------
21 d. iki bus užbaigti visi vis. ...................... Laimėtojams bus įteiktos] Plieno Darbininkai
seimo reikalai posėdžiaus Seniau velionis prigulėjo dovanos. Visas pelnas bus džiauna
Susivienijimo Lietuvių A- prie socialistų ir gyyenda- pakirtas šelpti brolius trem Bostone susirinko 
menkoje 45-as seimas, omas Lavyrence išplatindavo tinius badaujančioj Euro- konvenciją 3,200 
nuo birželio 27 iki liepos 1 daug •‘Keleivio . Socialistų {Oj. darbininkų unijos

K. S. A. Sąjungai skilus, \atulis pa- i»- Tu broli-amerikieti pri- aptarti savo

ke. Pradžia 2 vai. Bus link
sma ir įdomi programa. Šo
kiams gros puikus Al Ste- 

Bus išdalvta
J. Tuini-a.

r?ost

R.

musų
mų delegatų ir kitų svarbių
klausimu. N. Jonu aka.t -

• KLASĖS 
t
{Nuolatiniam ar rialinam dar- 
{ bui ir Indų Plovėjos. Geras 

suvažiavi- {atlyginimas.
Kreiptis kiekvieną dieną 

1 iki 10 vai. vakaro į

Ar Manai Taisyki Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

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

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

J nuo
«
} BLINSTRVB’S 
{304 \Y. Broadvvay,
{ton. Mass.i

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service 

Ketvirtis and Co.
VVatches - Je»elry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliancea

379 W. Broad*ay. So. Boston 
Tel. ŠOU 4C49

V1LLAGE 
So. Bos-RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korpora- 
į >avo cijos programa ateinantį ne- 
j dėldienį iš \VORL stoties, 

; >vų 950 kilociklių, tarp 9:30 ir
organizac!:os 10:30 ryto bus tokia:

krypo į komunistų pusę. sidėsi prie garbingo darbo, reikalų. Unijos kalbėt',jai 1. Muzika,
ir daug Velionis buvo ramaus ir jei savo atsilankymu padėsi griežta i pasmerkė pi Vilo 2. Dainininkė Dr. Emilia
Birželio draugiško budo žmogus, ne- Tremtinių Rateliui atitolin- pramonės baronų ponr.ką. Rudokiutė-Rodd iš So. Bos-
Lietuvių gerdavo ir nerūkydavo. ti bado šmėklą nuo skurs- Sako, plieno kompanijos ty- tono.

3. Pasaka apie Magdutę. 
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston,

d. posėdžiaus L 
56-as seimas.

Ta proga įvyks 
kitų suvažiavimų.
19 d. posėdžiaus___ ....
Darbininkų Draugijos šuva- \ aistininkystės'pradėjo mo- tančių brolių ir sesių. Į čia neplėtė plieno garny:"is,
žįavimas. Birželio 20 d. į- kytis dirbdamas K. Šid- Autobusai nuo kampo, kad galėtų devynių- :ai-
vyks Lietuvių Socialdemo- lausko vaistinėj. So. Bosto- Broadvvay ir E st. svečius į! liūs lupti nuo vartoto i ų.
kratų Sąjungos suvažiavi- ne. Paskui apsigyveno La\y- gegužinę pradės vežti lygiai j----------------------------------
mas. rence’o mieste ir tenai vedė, į vai. p. p. S. J. Biznieriams geriausia vie-

SLA seimo programa yra tačiau po kelių metų persi- -------------- ta pasiskelbti “Keleivyje.”
plati, o jos “maloniojoj” da- skyrė, palikdamas žmonai L. Sūnų ir Dukterų Vakaras
lvje numatoma didelis pik- sūnų. kuris dabar, satioma. Smagiai Praėjo

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (33)

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

SO 8-2483

Nevv Yorke. Lietuvos Sunu ir Dukterų inikas prie Lake Chauncey gyvenąs _ -i
birželio 20 d., paskui “Mė- Persiskyręs, Yatulis vede Draugija praeitą sekmadie- 
nesienos Išvažiavimas” bir- antrą žmoną, našlę, su ku- nį minėjo savo įkurtuvių 45 
želio 22 d. vakare ir didelis ria gavo posūnį, kurį gra- metų sukaktuves. Prisirin- 
seiminis bankietas, birželio žiai užaugino, išmokino ir ko pilna Lietuvių Piliečių 
23 d. vakare Copley Plaza įsunino. Draugijos salė svečių. Va-
viešbutyje.

Katalikiško Susivieniji
mo seimo proga irgi įvyks 
visokių parengimų ir pobū
vių.

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

Tai

Pereiti į

yra įusų proga

Elektros Virtuve!
karienės vedėja buvo O. Ži- 

Užtai Iinskienė, o trumpas kalbas 
pasakė R. Pernickas, J. Li-

J. Randall Green, 17 me- k^.°; Palby, E. Skersto-į 
tu mokinvs iš Westono. pri- nienė ir N. Jonuska. 
sipažino policijai, kad jis Kadangi sukaktuvių mi- 
padegęs Weston aukštaja nėiimas supuolė su Motinos 
mokyklą. Gaisras padarė diena, tai Marcelė Simon 
pusę miliono doleriu nuos- I adeklamavo gražias eiles 
toliu. Jauniklis sako. jis "Motina”. Muzikalinę pro- 

mokvklos”, o kad gramą dailiai išpildė daini
ninkė Mrs. Burbulis ir Mrs. 
Minkus.

“Nemėgo Mokyklos 
Padegė Ją

r j »

r

Pirmas T. M. D. Pasiro
dymas

Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos 81 kuopa, kuri nesenai 
vėl prisikėlė iš ilgo neveik- _ _
lumo, praeitą šeštadienį nereikėtų jos lankyti, jis ją 
Sandaros svetainėje turėjo padegė. Jis jokios kitokios 
“arbatėlę”, kurią teisingiau priežasties nenurodė, kodėl 
reikėtų pavadinti kalbų ir, jis sudegino mokyklą, 
dainų vakaru. Svarbesnes Jaunas žmogus visų kai- 
kalbas pasakė mokytojas mynų buvo skaitomas “ge- 
VokhaiĮTĮoc Įįnip lietuviška ru vaiku”. Kai \Vestono
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A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

Office Tel. So. Boston 0948
R«s. 37 ORIOLE STREET 

West Rosbury. Maan.
TeL Parkvray 1233-W

nemego

Vakaras praėjo labai sma
giai ir užsitęsė gana ilgai.

Dalyvis. z
Kas Gali Išnuomuoti Kam

barius Delegatams?
Susivienijimo Lietuvių A-

knygą ir Mrs. Shallna apie mokykla sudegė, tas “geras 
“Lietuvę motiną”. Dainų vaikas” buvo perkeltas į . .
progiamą išpildė Mrs. It Waltham mokyklą. Policija menkoje seimas įvyks Bos-' 
Svilas, akompanuojant p-sako, jis prisipažino nore- tone bnzeho menesi. Šei
niai A. Januškevičienei. Pa- jęs padegti ir tą mokyklą, mas prasidės birže10 21 d.

kad jam nereikėtu ia lan- 1 seimą otnaziuos keli sim- 
iš visos Ameri-sirodė ir iaunučiai

vaidintojai. Žmonių į vaka- kyti. tai delegatų
rėiį prisirinko daugiau, ne- Jaunas padegėjas atiduo- . 
gu galėjo tilpti nedidukėj tas teismui nubausti.
svetainėj. N. V. ----------------

------------------ Šį Penktadieni BALF Na-
rių Susirinkimas

Šį penktadienį, gegužės 
Klubo narių mitingas į- 14 d. 7:30 vai. vakare į vy Iš

vyksta šį penktadienį, gegu- sta visuotinas BALI narių 
žės 14 d. 8 vai. vakare klu- susirinkimas L. Piliečių 
bo patalpose, 1810 Dorches- Draugijos svetainėj, 309 E 
ter avė. Visi nariai kviečia- st., South Bostone. \ is: na
rni dalyvauti. Valdyba, riai kviečiami dalyvauti.

Dorchesterio L. Piliečių 
Klubo Susirinkimas

LIETUVIŲ MOTERŲ “APŠVIETOS” DRAUGIJA 
— Rengia —i» i nr x t s

Sekmadienį, Gegužės 16 d., 2 vai. po pietų
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SVETAINĖJ 

Kampas Silver ir E streets, South Bostone

Seimo ruošimo komisija 
prašo lietuvius, kurie galėtų 
išnuomuoti delegatams kam 
barius, pranešti seimo ren
gimo komisijai. Pranešti 
reikia Mrs. K. Namaksy, 
409 \V. Broadvvay, So. Bos
ton. Seimo delegatai jau 
dabai- teiraujasi, ar jie ga
lės gauti nakvynes pas lie
tuvius Bostone, todėl nieko 
nelaukiant prašom pasi
skelbti, ar kas gali išnuo
muoti delegatams kamba
rius.

Kliu-Dcrcbesterio Moterų 
bo Whist Party

Šį šeštadienį, gegužės 15 
d. Dorchesterio Lietuvių 
Moterų Kliubas rengia šau
nią vvhist party, Dorcheste-

m i v ta - i ri° K. Piliečių Kliubo sve-Tą pačią dieną pavakarėj, 6 vai. bus Draugijos flovanų tainėje. 1810 Dorchester 
dalijimas. Bus gera muzika. Kviečiame visus, senus ir ave. ’ Dorchestere Pradžiai 
jaunus. Linksmas subuvimas tęsis iki vėlaus vakaro. y.-^j

RENGĖJOS.

CAMBRIDGE’AUS AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE 
ČIŲ KLIUBO CHORO ANTRAS METINIS

KONCERTAS!

vai. vakare.
Whist Party rengiama 

lietuviškos mokyklos nau
dai. Bus daug gražių dova
nų išdalyta. Nuoširdžiai 
kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjos.

DR. D. PILKA Į
t

.. Ofiso Valandos: nno 2 iki 4 
Ir nno 7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320 »
y

grA2(AUsja

A(jtOMATIšKA
elektrikos

GRE,TO VIR,mo„
KROSNIS

Kasdien vis daugiau moterų pe
reina į elektrikinį valgių gami
nimą. Jos mato. kad yra švaru, 
ir taupu. Visapusiškai geriau.
Boston Edison duoda jums pro
gos tą padaryti... su gražia, mo
derniška G. E. elektros krosnimi 
ir specialėm kainom. Nepamiršk.

nu/eistomis kai'nonjisj
tiktai $728 pm .T,ktJ MĖNES!

oetai $386s ,MoKet

CASH KAINA

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS i
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais:
nao 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
ksap. Inman St_, arto Central ■<.

CAMBRIDGE. MASS.

*19465

PAŽIŪRĖKIT Į TUOS PUIKIUS NAUJUS DALYKUS

"'Vj

Nauji Greitasrro- 
niai — pagerinti, 
ilsruma- padidin
tas 4'.’ nuošim
čius. ! au g i a u 
karšė: greičiau
verda.

Ilidžioji Krosnis
— didelis pajėgu
mas. taupumas, 
greitumas, pap
rastumas.

Visai .\etepa — 
padeda laik y t i 
virtuvės sienas 
ir langų užlaidas 
švarias.

6 kv. Taupus Vi
rėjas — patogu
mas. taupumas, 
greitas ir pajė
gus. Galima nau
doti 50 įvairiems 
būdams.

Automatinė Prie 
žiūra — buk lai
svas visą pava
karę o G.E. elek- 
trikinis krosnies 
dalytojas dabos 
virtuvės* <lari>a.

TeL ŠOU 2895
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nao 9 ryto iki 12 diea*

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Daug I.įsidėjimo
— pu, <iai, keptu
vai ir it) reika
lingi iktai vi
si p<> ,nka.

Krosnies Pilotas
šviečia — leng
va matyt raudo
na šviesa, kuri 
parodo karštį.

Gera Insnliacija
— užlaiko kros
nies šilimą o vir
tuvė lieka vėsi.

Išliko ir Karščio 
Rodyklė — paro
do kiek laiko ir 
kokiame karštyj 
virti valgius.

Geras Apšvieti
mas—šviesa taip 
pritaikyta, kad 
lengva matyt vi
są krosnį.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinis*

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

BORIS BEVERAGE CO.

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

NEW ENGLAND MUTUAL HALL
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.

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

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

SLA 359 kuopos sukaktuvės
Dorchesterio SLA 359 

kuopa gegužės 22 d. šešta
dienį minės savo gyvavimo 
20 metų sukaktuves. Ta 
proga rengiamas bankietas 
Dorchesterio A. Lietuvių Pi
liečių kliubo patalpose, 1810 
Dorchester ave. Pradžia 7 
vai. vakare.

Prie gardžių valgių ir gė
rimų ir prie geros muzikos 
minėsime musų kuopos su
kaktuves ir kviečiame į šau
nias vaišes kaimynus ir S- 
LA veikėjus. Komitetas.

Arkivyskupas Cushing 
praneša, kad Camey ligoni
nės statymui jau yra sukel
ta 1,500,000 dolerių.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

PASINAUDOK ELEKTRIKINIO VIRIMO PATOGUMAIS
TAI SAUGU! Elektra virti nereikia degtukų, 
o svičiai yra toli nuo jaunųjų rankučių.
TAI AUTOMATIŠKA! G. E. Automatiškas 
Dabotojas prižiūri virimą, kol jus esate pasi
šalinę. Jis atsuka ir užsuka krosnį, kaip jus 
norite.
TAI ŠVARU! Puodai, kept uvai, sienos, užlai
dos yra švarus. Nėr liepsnų, suodžių ar durnų

TAI GREITA! Modemiška krosnis verda 
gr< Tik pasukus jau pradeda virti.

TAI vešu: Tą jus galite įvertinti karštomis 
os dienomis. Elektra verda valgį... bet 
į0 virtuv/ės.

va-
n< s:

TAI
virti.

TAUPI'! Elektros 
Persitikrinkite ir

kainos leidžia taupiai 
matysite.

VISIT YOUR NEAREST

EMSON SHOP Naw!
gĮ/f _ AMERICA’S■f SECURITY

SKUHTT IS IfiUB
SECURITY

BOSTON EDISON C O M P A N Y

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insnred 
Movera)

Perkraustom
čia pat ir i to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
*26 BRPADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUtb Boston 4618

t I




