
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

U
.

f į
įNaetoMiMf

**♦**< J

KELEIVIS
L1THUANIAN VVEEKLY

Prenumerata Metams: 
Amerikoje .............................. ,.
Pietų Amerikoje .....................
Kanadoje ...................................

Represcnts over 75.000 Lithuanians in 
New Engianti, and ahnut 1,000,000 

in tlie llnited Statės

$1.50
1.75
1.75

THE BEST ADVERTISING 
M EDI U M

Pusei Metų:
Amerikoje .......................
Pietų Amerikoje ..........
Kanadoje ..........................
Apskelbimų kainų klauskite laišku.
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

Advertisinc Rates 
on Applicat ion

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

NO. 25 Keleivio Telefonas: 
SO 8-3071

THE TRAVELERZE UTHUANI1AN VVEEKLY
SO. BOSTON, BIRŽELIO-JUNE 23 D., 1948 M.

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

Kaina 7 centai 43 METAI

SLA Seimas
Republikonų Konvencija 
Tariasi Philadelphijoj

Partija Jau Priėmė Rinkiminę Platformą — Eina Kova 
dėl Kandidatų į Prezidentus — Rimčiausieji Kandidatai 
yra Dewey, Taft, Vandenberg, Stassen, Bet Kas Bus Iš

Posėdžiai Eina Copley Plaza Viešbutyje — Delegatų į 
Seimą Buvo Išrinkta 174, Bet Atvažiavo Tiktai Apie 120 
—Kanados Atstovų Nesimato — Nuotaika Rami.

45-jį SLA Seimą atidarė 
kaip 11:30 vai. pirmadienio 
rytą p. Kastantas Jurgeliu- 
nas iš ’Montellos.

Estradon įneštos Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos, ir 
sugiedota abiejų tautų him
nai.

Po to buvo pakviestas 
kun., Virmauskas, South 
Bostono lietuvių parapijos 
klebonas, kuris peržegnojo 
susirinkusius delegatus ir 
sukalbėjo maldą.

Kunigo pasirodymas la
bai nustebino SLA vetera
nus. Mat, SLA yra žinomas 
kaip laisva fraternali orga
nizacija ir jos seimuose nie
kad tokių dalykų nebūdavo.

Kiek teko pastebėti, ne
patenkinti buvo ir SLA vir- 

/ šininkai. “Mes manėm, kad 
jūsų Bostonas yra laisvas 
miestas”, protestuodamas 
kalbėjo vienas iš jų, “o tuo 
tarpu jus čia pasitikot mus 
žegnonėmis, tartum mes bū
tume piktų dvasių apsėsti.”

Bet šis incidentas greitai 
išdylo. Jurgeliunas nušvie
tė keletą bruožų iš SLA kū
rimosi Massachusetts valsti
joj ir užleido pirmininko 
kėdę adv. Kalinauskui, Sei
mo rengimo komisijos pir
mininkui.

Ponios Ivaškienės šokikų 
grupė pašoko keletą tautiš
kų šokių, kurie tiek sujaudi
no publiką, kad tūli net ap-

• siverkė.
“Man ašaros riedėjo,” 

pasakė vėliau prakalbą sa
kydamas adv. F. J. Bago- 
čius. “Man buvo 'graudu 
žiūrėti, nes jaučiu, kad tie 
jaunuoliai turėtų šokti lais
voj Lietuvoje...”

Bagočių visi žino kaip 
gerą oratorių; šį kartą jis 
kalbėjo ypatingai gražiai ir 
jausmingai. Ne vienas šluo
stėsi ašaras.

Po Bagočiaus, buvo pa
kviestos “šešios Bitutės” 
padainuoti. Bet vietoj šešių, 
jų buvo lygiai penkios. 
Joms dainuojant, pianu pri
tarė n. V. Minkienė.

Ant pat galo kalbėjo SLA 
prezidentas adv. Laukaitis. 
Liesdamas šios organizaci
jos viršininkų pareigas, jis 
truputį gnybtelėjo buvu
siam prezidentui adv. Bago- 
čiui, kuris savo kalboje bu
vo išsireiškęs, kad “būti SL- 
A prezidentu reiškia nešti] 
sunkų kryžių.” Adv. Lau-i 
kaitis dabar atkirto: “Aš 
nesijaučiu, kad aš neščiau 
kokį nors kryžių!...”

Buvo kviestas ir miesto 
majoras Curley, bet nepasi-' 
rodė. Jis atsiuntė savo pa
vaduotoją.

Mandatų komisija atnešė 
ant stalo sutvarkytus man
datus ir, prasidėjo delegatų 
vardašaukis. Atsiliepė tik 
110 delegatų. Manofna, kad 
pribus da apie 10. Išviso 
buvo išrinkti 174 delegatai.

Pirmą dieną teko paste
bėti Seime seną veteraną 
Birštoną, Kamarauską, Ta- 
reilą, S. Gegužį ir kitus.

Iš jaunesnių veikėjų da
lyvauja Dr. Grigaitis, Dr. per kovo mėnesį.
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Montvidas, adv. Gugis, A. 
Šaukevičius, J. V. Stilsonas,
S. Bakanas, M. Vaidyla, J. 
Tysliava, Balčikonis, Bu
činskas, Kriaučialis, Dva
reckas.

Kanados atstovų neteko 
pastebėti. Bet užtai yra at
važiavęs 3,000 mylių dele
gatas Norkus iš Los Ange
les, Cal.

Pirmadienį popiet buvo 
daugiau kalbų. Kalbėjo 
Sandaros pirmininkas Piva- 
riunas, buvęs SLA prezi
dentas St. Gegužis, Dr. Rut- 
kevičius, p. Katkevičienė, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretorius Dr. P. Grigaitis, 
“Sandaros” redaktorius Vai
dyla ir p. A. Devenienė, ku
ri nesenai lankė tremtinių 
stovyklas Europoje. Ji vaiz
džiai nušvietė tų nelaimin
gų žmonių gyvenimą.

Mandatų komisija tada 
pranešė, kad užsiregistravo 
jau 115 delegatų. Tikimasi 
susilaukti daugiau.

Atvykusieji delegatai visi 
buvo patvirtinti ir jiems bu
vo prisagstyti ženkleliai.

SLA 43 kuopos moterys 
dailiai papuošė seimo salę 
gėlėmis.

Antradienį buvo tiktai 
viena sesija. Popiet buvo 
“golfo turnamentas” ir ki
tokios pramogos laikui prar 
leisti.

Antradienio sesijoj buvo 
išklausyti ir priimti prezi
dento ir viceprezidento ra
portai, ir nutarta priimti 
adv. F. J. Bagočių garbės 
delegatu.

Seimas tęsis, turbut, iki 
penktadienio.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje yra turtingiausia 
ir didžiausia lietuvių orga
nizacija pasauly. Ji turi 
apie 15,000 nariu ir apie 
$2,420,500 turto. “

Kongresas Nutarė
Draftuoti Vyrus

Baigdamas savo posė
džius kongresas priėmė įs
tatymą apie šaukimą į ka
riuomenę jaunų vyrų nuo 
19 iki 25 metų. Vyrų šauki
mas prasidės po trijų mė
nesių. Jauni vyrai galės bū
ti pašaukti į kariuomenę 
tarnauti 21 mėnesį. Kai ku
rie bolševikuojantieji kon- 
gresmonai bandė ilgomis 
kalbomis sutrukdyti to įsta
tymo priėmimą, bet kongre
sas neatsižvelgė į jų “fili
busteriavimą” ir įstatymą 
nubalsavo. Senate senato
rius Taylor, H. Wallace 
bendras, norėjo irgi ilgomis 
plepalynėmis sutrukdyti įs
tatymo priėmimą, bet ir jis 
nieko nelaimėjo.

SUMAŽĖJO EKSPORTAS 
Į EUROPĄ

Statistikos biuras prane
ša, kad Amerika per balan
džio mėnesį eksportavo už 
374 milionus dolerių prekių 
į Europą, arba už 34 milio-j lais pajūryje, o reguliarinės 
nūs dolerių mažiau, negu armijos kariai norėjo tuos 

'ginklus paimti savo žinion.

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS NARIAI

Susivienijimo Lietuvių Amerikojeje pildomoji taryba susideda iš 7 narių. Į ją įei
na: Sėdi (iš kairės į dešinę) Dr. M. Vinikas, sekretorius, adv. Wm Laukaitis — 
pirmininkas, E. Mikužiutė—iždo globėja; Stovi (iš kairės i dešinę) adv. K. Gu- 
gis — iždininkas, Povylas Dargis — vice-pirmininkas, Dr. S. Biežis — daktaras- 
kvotėjas ir J. Maceina— iždo globėjas. Tie patys nariai perrinkti naujam dvejų 
metų terminui.
J—-------------------—■ — ■ ■     

Suspendavo Kunigą 
už Bolševizmą

Čechoslovakijos arkivys-
kūpąs Josef Beran, tas pats, rikiečiams gabenti visokias 
kurs palaimino komunistą prekes j Vokietijos sostinę
Gottvvaldą į kvislinginius 
prezidentus, suspendavo ku
nigą J. Plojhar už tą, kad reikmenis 10,000 amerikie- 
tas kunigas yra komunistų čių Berlyne orlaiviais. Pa- 

’ ‘ ’ ’ '■ našiai nutarė daryti ir ang-
■ lai. Jau seniau rusai į Ber
lyną nebeleido žmonėms 
vykti iš. vakarinės Vokieti
jos. Rusai yra nusistatę 
amerikiečius ir jų sąjungi
ninkus iš Berlyno “išėsti”, o 
todėl ir daro visokiausius 
trukdymus susisiekimui.

valdžioje sveikatos ministe- 
riu. Arkivyskupas sako, 
toks žmogus, kurs su Gott- 
waldu sėdi vienoje valdžio
je, negali būti kunigu ir at
ėmė jam laikinai kunigavi
mo teises.

Kvislingas Gottvvaldas, 
tik užėmęs prezidento vie
tą, paskelbė amnestiją vi
siems pabėgėliams iš Če- 
choslovakijos ir kviečia
juos grižti. Bet jis nepalei
do iš Kalėjimų nė vieno 
žmogaus, kurs buvo areš
tuotas po bolševikų 
versmo. “Amnestija” 
dama tiems, kurie pabėgo į 
laisvę ir randasi užsieniuo
se.

per- 
duo-

PACIFISTĖ GERAI PASI
TARNAVO TAIKAI
New Yorko karšta paci

fiste, Mrs. Frances L. Swa- 
desh, praeitą šeštadienį pa
siuntė karštą sveikinimo te
legramą senatoriui Taylor 
už jo “filibusteriavimą” (il
gų kalbų laikymą) senate 
prieš vyrų draftavimą. Se
natorius laikė vienos kalbos 
gavo tą telegramą ir pradė
jo ją skaityti, o tuo tarpu 
senatas nubalsavo priimti 
vyrą draftavimą. Tokiu bu
du pacifiste padėjo užbaig
ti Tayloro komediją senate 
ir pagreitino priėmimą įs
tatymo apie ėmimą vyrų į 
kariuomenę. Šį kartą paci
fiste, prieš savo norą, atliko 
geYą taikos darbą.

pra-Izraelio vyriausybė 
neša, kad Palestinoj įvyko 
susišaudymas tarp žydų ar
mijos karių (Hagana) ir 
žydų fašistinės organizaci
jos .“Irgun” narių. Susišau
dymas įvyko, kada “irguni- 
stai” sulaukė laivo su gink-

Orlaiviai Veža Ber
lynui Maistą

Rusai vėl uždraudė ame-

Berlyną. Amerikiečiai nuta
rė gabenti maistą ir kitus

Tyrinėja Ginčą Ang
lių Kasyklose

Prezidentas Trumanas pa
skyrė tyrinėjimo komisiją, 
kuri jam iki šio trečiadienio 
turi pranešti, kokiame sto
vyje yra derybos dėl darbo 
sutarties atnaujinimo ang
lių kasyklose. Pagal Taft- 
Hartley bilių prezidentas 
gali išleisti patvarkymą, 
kad streikas anglių kasyk
lose butų atidėtas 80 dienų.

Angliakasių unija veda 
derybas su kasyklų savinin
kais dėl uždarbių ir dėl se
natvės pensijų mokėjimo 

į mainieriams. Senatvės pen
sijų klausimas dabar yra 
sprendžiamas teisme, o de
rybos dėl darbo sutarties 
atnaujinimo eina labai iš 
palengva ir iki birželio 30 
d. gali dar nebūti baigsos. 
Vyriausybė yra nusistačiusi 
neprileisti prie streiko ka
syklose.

ISIŪLO SUŠAUKTI KON
GRESĄ Į POSĖDĮ

Walter P. Reuther, auto
mobilių darbininkų unijos 
pirmininkas kreipėsi į pre
zidentą Trumaną su pasiū
lymu dar šią vasarą su
šaukti kongresą į nepapras
tą sesiją ir pasiūlyti jam 
priimti įstatymą apie butų 
statybos rėmimą. W. Reu
ther griežtai kritikavo at
stovų rūmų republikonišką 
daugumą, kuri atmetė sena
te priimtą bilių apie staty
bos rėmimą.

Philadelphijos Mies
te Didelis Sujudimas

Philadelphijoj miesto gy
ventojai dabar apie nieką 
kitą nekalba, kaip tik apie 
republikonų partijos kon
venciją, kuri vyksta tame 
mieste, ir apie dideles šuny
bes, kurios buvo surastos 
miesto valdžioje. Sako, 
miesto valdžioje Philadel
phijoj priviso tiek grafte- 
rių, kad reikės didelės šluo
tos iki miesto valdžia bus 
apvalyta. Vedamas tardy
mas dėl didelių išeikvoji
mų, suktybių ir papirkinėji
mų. Tardymą veda “grand 
jury” ir Pennsylvanijos val
stijos tardytojai. Kalbama 
apie milionus nuostolių, pa
darytų miestui. Philadelphi- 
jos miestas jau 60 metų yra 
republikonų valdomas.

PASAULINIS ŽYDŲ KON
GRESAS ŠVEICARIJOJ
Viso pasaulio žydų kong

resas prasidės Šveicarijoj, 
Montreux mieste birželio 27 
d. Jame dalyvaus šimtas 
delegatų nuo Europos kraš
tų žydų ir tiek pat delegatų 
atstovaus Amerikos ir kitus 
užjūrių kraštus. Svarbiau
sias žydų kongreso klausi
mas bus, kaip padėti Pales
tinos žydams kurtis savoj 
valstybėj.

SKANDINAVIJOS VALS
TYBĖS TARIASI GINTIS

Švedijos užsienių reikalų 
ministeris antradienį prane
šė parlamentui, kad Švedi
ja, Norvegija ir Danija jau 
du mėnesiu kaip tariasi dėl 
bendro gynimosi, jei kiltų 
naujas karo pavojus. Visos 
tos valstybės žada ir atei
ties kare likti neitralios, jei 
tik galės, o jeigu kuri iš jų 
butų užpulta, tai nori gintis 
bendrai.

BARZDA ^NAUDINGA 
SVEIKATAI

Mads M. Christensen iš 
Salt Lake City, 91 metų 
žmogus, sako, kad jis yra 
labai stipras todėl, kad 
niekada savo gyvenime ne- 
sisktito, valgė tik 2 kartus 
per dieną ir nerūkė.

statytas?

Unijos Laimėjo
Svarbią Bylą

Aukščiausias teismas šį 
pirmadienį išnešė sprendi
mą Philip Murray, C. I. O. 
unijų pirmininko byloje. P. 
Murray buvo patrauktas 
atsakomybėn už tai, kad jis 
sulaužė Taft-Hartley bilių 
ir per vienos unijos laikraštį 
vedė agitaciją rinkiminėj 
kovoj. Taft-Hartley bilius 
draudžia unijoms leisti pi
gus pelitinei kovai. Unijos 
tam įstatymui pasipriešino 
ir P. Murray tyčia įdėjo į 
vieną unijos laikraštį atsi
šaukimą balsuoti už uni
joms prielankų kandidatą. 
Už tai jis buvo patrauktas 
teismo atsakomybėn.

Aukščiausias teismas nu
sprendė, kad unijos turi tei
sę dalyvauti politinėj kovoj. 
Tokį sprendimą teismas iš
nešė vienbalsiai. C. I. O. 
unijų pirmininkas P. Mur
ray sako, tas sprendimas 
yra labai svarbus, nes pri
pažįsta unijoms teisę turėti 
laisvą spaudą.

Berlynas Atmeta
Rusų Pasiūlymus

Berlyno miesto (Vokieti
joj) taryba šeštadienį svar
stė sovietų pasiūlymą įjung
ti Berlyną į rytinės Vokieti
jos rusų okupuotąją zoną ir 
pravesti mieste tą pačią 
pinigų reformą, kurią rusai 
pravedė visoj savo zonoj. 
Berlyno miesto taryba tą 
pasiūlymą atmetė ir išleido 
įsakymą miesto gyvento
jams klausyti tiktai miesto 
valdžios patvarkymų ir ben
drųjų, visų ąliantų išleistų
jų įsakymų. Vakarinėj Vo
kietijoj irgi pravesta pini
gų reforma, bet rusai nelei
džia į Berlyną gabenti nau
jai išleistųjų vakarinės Vo
kietijos markių.

SOCIALISTINE EURO
POS VALSTYBIŲ 

FEDERACIJA
Praeitą sekmadienį prie 

Paryžiaus, Francijoj, Pu- 
teaux mieste, atsidarė įvai
rių Europos, Azijos ir Afri
kos kraštų socialistų suva
žiavimas, kurio tikslas yra 
aptarti socialistinės Euro
pos valstybių federacijos 
kūrimą. Konferencija tęsis 
tris dienas ir, pagal L. Blu- 
mą, ji pasisakys už sujungi
mą Europos laisvųjų valsty
bių į vieną federalinę vals
tybę.

VANDALAI SIAUČIA
Nakčia iš šeštadienio į 

sekmadienį nežinomi pikta
dariai Cape Cod, Massachu
setts valstijoj pridarė daug 
nuostolių. Jie važiuodami 
“jeepu” iš Barnstable į Den- 
nys išvartė pakelėje tvoras, 
kai kur išlaužė medelius ir 
pridarė didelius nuostolius 
visiems pakelės namų savi-' 
ninkams. Policija piktada-1 
rių dar nesurado.

I Šią savaitę Philadelphijoj 
posėdžiauja republi k o n ų 
partijos konvencija, kuri iš- 
statys kandidatus į prezi
dento ir vice-prezidento 
vietas. Pirmadienį ir antra
dienį partijos konvencija 
svarstė rinkiminę platfor
mą. Iš jos verta pažymėti, 
kad konvencija atmetė izo- 
liacionizmą, kurį atstovau
ja kai kurie įtakinti republi- 
kenų vadai. Partija ir jos 
busimas kandidatas į pre
zidentus pasisakė už tarp
tautinį bendradarbiavimą ir 
už stiprinimą Jungtinių 
Tautų organizacijos. Šiaip 
jau rinkiminė platforma ža
da piliečiams visą tą, ko re- 
publikoniškas kongresas ne
spėjo ar nenorėjo pravesti 
gyveniman.

Šį trečiadienį partijos 
konvencija pradeda bal
suoti, kurį kandidatą išsta
tyti į prezidentus šio rudens 
rinkimuose. Kandidatų yra 
daug. Svarbiausieji kandi
datai yra T. Dewey, R. 
Taft, H. Stassen, A. Van
denberg, bet nė vienas kan
didatas konvenoijoj neturi 
aiškios daugumos, todėl iki 
pat paskutinės valandos ei
na spėliojimai, kuris iš jų 
bus išstatytas. Gal paskuti
nę valandą bus surastas 
koks kompromiso kandida
tas, arba “patamsių žirgas”, 
kurs suvienys įvairių kandi
datų šalininkus.

Republikonų partija tiki
si, kad šį rudenį ji laimės 
l inkimus. Sako, kraštui jau 
įgriso demokratų valdymas 
ir žmonės nori permainų.

AUSTRALIJOJ TRIUŠIAI 
LIPA Į MEDŽIUS

Australijoj yra labai daug 
triušių (kralikų), o šiais 
metais vietomis ten yra toki 
sausra, kad triušiai pradėjo 
laipioti į medžius, kad pa
siektų drėgnesnę ir minkš
tesne medžių žievę. Sako, 
triušiai įlipa į gana aukštus 
rhedžius. Australijos žemės 
ūkio ministeris G. Jenkins 
sako, jis nebūtų tikėjęs, kad 
triušiai gali laipioti po me
džius, jei pats savo akimis 
nebūtų to matęs. Jis sakosi 
tokius triušių šposus matęs 
krašte, kur septynius mėne
sius nebuvo lietaus.

PINIGAI MARSHALLO 
PLANUI PASKIRTI

Kongresas baigdamas po
sėdžius paskyrė pinigus 
Marshallo plano vykdymui. 
Pagal kongreso nutarimą 
tam reikalui paskirta 5,055,- 
000,000 dolerių, o vyriausy
bės buvo numatyta tam rei
kalui skirti 5,300 milionų 
dolerių. Kongresas nubrau
kė 245 milionus dolerių.

MOTERIS KANDIDATAS 
Į SENATĄ

Maine valstijos republiko- 
nai išstatė į senatą kandi
datu ateinančio rudens rin
kimams, Margaret Smith, 
kuri atstovavo tą valstiją 
atstovų rūmuose.
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KONGRESAS IŠSI
SKIRSTĖ

nei. Bet kaip tik Stalinas 
parodė “taikų veidą” ir iš
metė plepalingą taikos meš
kerę, Amerikos izoliacinin- 
kai ją ir pagavo, lyg kvai
los žuvytės slieką...

Jei spręsti kongreso re
kordą pagal išleistus nau
dingus įstatymus, tai eilinis 
pilietis paklaus: Ką kon
gresas padarė, kad sumaži
nus butų trukumą? Ką kon
gresas padarė, kad kainas 
sutvarkius? Ką kongresas 
padarė užtikrinti pilieti
nėms teisėms rasinėms ma
žumoms? Ką padarė socia
liniam draudimui pagerin
ti?

Atsakymas į tokius klau
simus yra — NIEKO NE
PADARĖ. Galėjo padaryti, 
bet nepadarė. Republiko- 
niška dauguma kongrese 
buvo tiek nevieninga, tiek 
tąsoma tarp įvairių galingų 
“interesų”, kad ji nesuge
bėjo niekuo pasirodyti prieš 
piliečius ir nemokėjo atsa
kyti į pačius skaudžiausius 
gyvenimo klausimus.

Dabar piliečiai, girdėda
mi republikonų naujus pa
žadus, galės juos palyginti 
su republikoniško kongreso 
rekordu ir padaryti sugre
tinimą, ką žadėjo seniau ir 
ką tęsėjo. Po tokio palygi
nimo daug kam praeis no
ras balsuoti už republiko- 
nus.

šešioliką metų republiko
nų partija laukė progos grį
žti į valdžią. 1946 metų ru
dens rinkimuose republiko- 
nams pavyko pravesti i 
kongresą daugumą savo 
kongresmonų ir senatorių. 
Tuo pačiu ir atsakomybė už 
kongreso leidžiamus įstaty
mus krenta ant republiko- 
nų. Prezidentas galėjo ret
karčiais sutrukdyti republi- 
konų daugumai išleisti įsta
tymus, bet įstatymai, kurie 
buvo išleisti, turi aiškią re- 
publikonišką antspaudą.

Koks yra 80-ojo kongre
so rekordas? “New Repub- 
lįc” trumpai dėlto sako:

“Su rekordu, kurį kongre
sas turi parodyti, Rooseveltas 
butų sudaužęs republikonišką 
daugumą šiuose rinkimuose į 
nieką. Klausimas yra, ar tas 
rekordas yra užtenkamai blo
gas, kad dargi Harry Truman 
gali turėti progos laimėti...”

Prezidentas Trumanas 
mano, kad kongreso rekor
das yra užtenkamai blogas, 
todėl jis tikisi rinkimus lai
mėti. Ir gal būt prezidentas 
neklysta. Nes kongreso dau
guma tikrai neturi kuo pa
sigirti prieš kraštą. Iš viso, 
galima klausti, ar kongre
sas turėjo kokią nors aiš
kesnę daugumą?

Visais svarbesniais klausi
mais republikonišką daugu
ma pasirodė sugriuvusi, iš
laižiusi ir kiekvienas repu
blikonų vadas vedė savo as
meninę politiką. Tiktai 
prieš unijas kongresas pasi
rodė.ne tik su aiškia daugu
ma, bet čia republikonams 
atėjo į talką ir daugelis de
mokratų, kad išleidus “Taft 
-Hartley bilių”, kurs sukėlė 
daug nerimo darbininkų ju
dėjime ir visai mažai tepri- 
sidėjo prie pramonėje ki- 
lančių ginčų sprendimo.

Užsienių politikoje repu- 
blikoniškas kongresas pra
dėjo “atkristi” į republiko- 
nų senąjį izoliacionizmą. 
“N. Republic” dėlto sako:

“Vadinkit tą, kaip jus nori
te, bet ką mes dabar gauname 
iš kongreso, tai yra izoliacio- 
nizmas. Europos radikalai ku
rį Jaiką. reiškė baimės, kad 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės darys ‘intervenciją’ (į Eu
ropos valstybių vidaus politi
ką). Asmeniškai mes visada 
manėme, kad tai skamba lyg 
ironija. Amerikoje, kuri turi 
pusantro šimto metų izoliavi
mosi tradicijas savo praeity
je, izoliavimosi prisikėlimas 
anksčiau ar vėliau turėjo įvyk
ti. Atrodo, kad dabar, kai Sta
linas išėjo su savo tikru ar 
propagandiniu* ‘taikos’ pasiū
lymu, tas laikas ir atėjo”.

Amerikos republikoniš- 
kas kongresas per du metu 
laikėsi gana teisingos, nors 
ir labai bailios užsienių po
litikos. Bet kai Stalinas 
“pasiūlė taiką”, izoliavimo
si šalininkai vėl pakėlė gal
vas ir paskutines savo die
nas, prieš išsivažinėjant va
saros pertraukai ir rinkimi
nei propagandai, kongresas 
buvo lyg vėjo blaškoma vė- 
tryčia: vieną dieną vienaip, 
kitą kitaip, tai už Marshall 
planą, tai prieš planą, tai 
už vyrų draftavimą, tai 
prieš...

Ką kongresas padarė ge
rą užsienių politikoje, tai 
tiktai dėka Stalino įžūlu
mui. Rusijos politika buvo 
toki begėdiškai grobuoniš-1 
ka, kad dargi patys griež- 
čiausieji izolicininkai kon
grese nedrįso nusigręžti nuo 
Europos ir Azijos ir palikti 
dar šimtus milionų žmonių 
Rusijos imperializmo malo

valdžios stotų izoliacinin- 
kai, kurie rėkautų apie ko
vą “prieš komunizmą” ir 
leistų Rusijos imperializ
mui smaugti jau pavergtas 
ir pavergti dar išlikusias 
laisves tautas. Akivaizdoje 
tokios padėties lietuvių už
daviniai turėtų būti tokie:

“Visais budais ir visięms 
turime kelti savo politinius 
reikalavimus ir sekti, kad jie 
butų vykdomi.

“Mes turime teigiamai įver
tinti dabartinę Jung. Valsty
bių užsienių politiką Sov. Są

LIETUVOS BYLOS PA
DĖTIS

Vienos Bombardavimai
Kas yra buvęs milijani-i 

niame Vienos mieste, tas! 
niekad neužmirš jaukios | 
miesto nuotaikos, švarių. 
gatvių, stovylomis papuoštų! 
namų, meniškų pamink-! 
lų, dangun šaunančių bąž-j 
nyčių.

Beveik iki 1944 m. rug
pjūčio mėn. pabaigos, Vie
na nepajuto bombardavi
mų. Iki 10 vai. vakaro ne
buvo užtemdymo, šviesos 
žibėjo gatvėse, kryžkelėse, 
namuose, tramvajuose ir, 
atvažiavus iš aptemdytų 
Vokietijos miestų, nesijautė 
baisiųjų oro bombardavimų 
pasekmių. Sklido gandas, 
kad Vieną nebombarduos. 
Nebent paskutiniuosius ra
jonus, kur yra susispietę 
gausybė fabrikų. Bet išgy
veno tuos pačius bombarda
vimus, kaip ir kiti didieji 
Vokietijos miestai. Vieną' 
popietę pasigirdo šiurpi, 
nervus draskanti sirena. 
Radio, nutraukus progra
mą, kartojo:

—Dėmesio, dėmesio! Di
džiulė priešo lėktuvų banga 
iš pietų pusės artinasi ant 
miesto.

Judėjimas sustojo. Žmo
nės galvotrukščiais bėgo į 
namų rusius, vilko lagami
nus, kuprines. Išgąstingais 
veidais moterys tempė vai
kus, vežimėlius. Šalmuoti 
pareigūnai nurodinėjo vie
tas, garsiai kalbėti uždrau
sta.

—Svetimtautis? Prašom 
dingti! Čia privati slėptuvė, 
tik to namo gyventojams.

Bėgi į kitą ir, susigūžęs 
kampe, niurksi, netardamas 
nei žodžio sava kalba.

Lėktuvai čia pat. Galingi 
keturmotoriniai ūžia viršuj. 
Apvaliais kamuolėliais spro 
ginėja priešlėktuvinės arti
lerijos sviediniai. Sudreba 
kvartalas nuo pirmų mestų 
bombų. Po jų seka antras, 
trečias paleistų bombų spro
gimas. Pragaras viršuj ir 
apačioj. Gyventojai įtemp
tais nervais sėdi ir tyli, lai
kas nuo laiko atsidusta: “O 

' Dieve”.
Radijas praneša, kad lėk

tuvai randasi musų kvarta
le. Įtemptais nervais lauki 
sprogimo ir galvoji ar atlai
kys muro sienos.

Pragariški sprogimai ar
tėja ir perbėga išilgai kvar
talo. Dusliai braška rūsio 
sienos.

Musų laimei šį kartą ne 
mums. Po trijų valandų į- 
tempto laukimo, orinis pa
vojus atšaukiamas. Žmonės 
lenda iš rusių. Vienur kitur 
matosi gaisrai. Rūksta du
rnai ir sugriautų namų dul
kės. Gatvėse skeveldros, 
stiklai, degėsių kvapas, iš
muštos didžiulės duobės. 
Prie nesprogusių sviedinių 
užrašai: “Nesprogusi bom
ba. Pavojus gyvybei!”

Susisiekimas nutrauktas, 
telefonas neveikia. Didžiu
lė žmonių masė dešimtimis 
kilometrų pėsti skuba į na
mus. Vienur kitur pasirodo 
sunkvežimiai su sužeistai
siais, tvarščiai persisunkę 
krauju. ,

Per šį bombardavimą žu
vo pirmasis lietuvis rašyto
jas Petras Rimkunas. Patai- 

' kiusi bomba užgriovė jį rū

syje su kitais austrais ir vo
kiečiais.

Bombardavimo pasekmės 
žiaurios. Visiškai sumalta 
rytinė geležinkelio stotis, 
paliesti atskiri miesto kvar
talai ir išilgai iki pamatų 
sugriauta Prinz-Eugenijaus 
gatvė. Didesnė dalis tos 
gatvės gyventojų liko griu
vėsių užgriauti.

Vokiečių spauda ir radi
jas aukų skaičiaus neskelbė, 
bet iš paskelbtų laikraš
čiuose užuojautų ir kalbų, 
galima spręsti, kad aukų 
skaičius prašoko per keletą 
tūkstančių.

Diena iš dienos Viena 
pergyveno vis didesnius 
puolimus, vis ryškesnės bu
vo numestųjų bombų pasek
mės. Ant gyvenamų namų 
stogų įmontavo didesnį 
skaičių priešlėktuvinių pa
trankų. Per du su puse mi
lionų gyventojų miestą nu
tarė ištikrųjų apginti ir bet 
kokius puolimus atremti 
šachmatine patrankų ugni
mi.

Kiekvieną rytą apie 10 
valandą, dar nepaskelbus 
orinio pavojaus, gatvėse 
jaučiamas didesnis žmonių 
masės judėjimas. Nešini kė
dutes, kuprines, nešulius 
plaukia didžiųjų slėptuvių 
link. Ypač jaučiama spūstis 
į pirmąjį kvartalą (miesto 
centras), kur po Stepan 
Dom bažnyčia yra kata
kombos. Antra, tame kvar
tale namų rūsiai yra su
jungti su kitais namais. Už
griuvus išėjimui, gali išeiti 
per kitą rūsį.

Truputėlis po vienuolikos 
skelbiamas orinis pavojus. 
Aštriai rėkia sirenos, gy
ventojai skuba į slėptuves. 
Pasirodo ant stogų šalmuoti 
priešlęktuvi n,.ė s apsaugos 
vyrai: Už dešimties minučių 
šis didžiulis miestas tarsi iš
miręs.

Galvoju kur bėgti. Prie
šais stuksi 7 aukštų pasta
tas. Atrodo masyvus, bet, 
įlipus slėptuvėn, jo masyvu
mas dingo, pamačius apibi- 
rėjusias sienos plytas. Kaž
kaip instinktyviai daug ne
galvojęs išlipau į gatvę ir 
pasileidau iš vienos tarpu
vartės į kitą, kol už skers
gatvio pasiekiau pirmojo 
kvartalo slėptuves.

Apačioje koridoriuose iš 
abiejų pusių žmonių virti
nės, kurios baigiasi prisėdu
siais rūsiais. Atskiros patal
pos nėščiom moterim ir su 
mažais vaikais.

Lėktuvams artėjant į mu
sų kvartalą, visi užspaudžia 
kvapą, traukia iš kišenių 
merlines kaukes ir užside
da. Jei sprogus netoli bom
bai liksi gyvas, tai be kau
kės nuo durnų ir kalkių dul
kių užtrokši ir, netekęs jė
gų nepajėgsi išsikrapštyti. 
Celiuliodiniai, gerai pri
spausti akiniai apsaugoja 
akis.

Viena po kitos seka lėk
tuvų bangos, vis stipresni 
dundesiai tempia pervargu
sius nervus. Staiga bombos 
byra visuose kvartaluose. 
Be perstojimo jos sprogsta 
ir sprogsta. Brr... brrr..., — 
banga po bangos. Minutės 
virsta valandom. Rodos, 
sprogimai jau turi sustoti,

Amerikos Lietuvių Tary
ba savo pranešime nariams 
dėl Lietuvos bylos padėties 
šiuo metu sako:

“Lietuvos valstybės padėtis 
formaliai yra pasilikusi tokia 
pat, kaip ir buvusi: Amerikos 
Jungtinių Valstybių ji vis te
bepripažįstama nepriklausoma 
valstybe, jos atstovams ir 
konsulams leidžiama veikti ir 
oficialiai atstovauti savo kraš
to piliečius...”

Amerikos vyriausybė pa
kartotinai yra pareiškusi sa
vo nusistatymą nepripažin
ti Lietuvos prijungimo prie 
Rusijos. Vieną kartą prezi
dentas Trumanas įsakmiai 
jaminėjo Baltijos valsty- 
>es, kaipo rusų užgrobtas, 
š vyriausybės narių dabar 

dažnai girdimas balsas pa
dėti toms tautoms atgauti 
laisvę, kurios pačios vienos 
Rusijos agresijai negali pa
sipriešinti. Bet nuo žodžių 
iki darbų, nuo aukštų prin
cipų iki praktiško jų vykdy
mo Amerikos politikoj vis 
dar yra milžiniškas tarpas.

O tuo tarpu rinkimų me
tų vėjai gali atnešti naujų 
pavojų ir Lietuvos vadavi
mo reikalui. A. L. T. dėlto 
sako:

“Negalima pasakyti, kad 
visi kongresmonai ir politikie
riai pritartų šiai prez. Truma- 
no ir valstybės sekr. Marshall 
užsienių politikai. Tenka neuž
miršti, kad šiemet įvyksta 
prezidento ir atstovų rūmų bei 
dalies senato rinkimai. Gali 
valdžią paimti nauji žmonės 
ir pasukti visą politiką seno
mis vėžėmis.

“šį priešrinkiminį laikotar
pį stengiasi išnaudoti ir Sov. 
Sąjunga, štai ji pasiūlė Jung. 
Valstybėms pradėti tiesiogi
nes tarp abejų kraštų dery
bas... Sovietų Sąjunga, dary
dama tokį pasiūlymą, siekia 
mažiausiai dvejų tikslų: ati
traukti Jungt. Valstybes nuo 
Vakarų Europos ir pasilikti 
ten sau laisvas rankas šeimi
ninkauti ir, pasidalijus pasau
lį į įtakų sferas, legalizuoti 
savo padėtį užimtuose kraš
tuose...”

Sovietų manevras pasi
sektų, jei Amerikoje prie
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jungos ir pavergtųjų tautų at-Į 
žvilgiu. Su Sov. Sąjunga ne-1 
gali būti jokių derybų, kol ji 
neįrodys tikrai savo geros va
lios, o tokiu įrodymu gali būti 
tiktai jos pasitraukimas iš 
Lietuvos ir kitų pavergtų jos 
kraštų...

“Jau atėjo laikas reikalauti, 
kad Jung. Valstybės iškeltų 
Jung. Tautose reikalavimą 
Sov. Sąjungai pasitraukti iš 
Lietuvos ir kad Jung. Valsty
bės panaudotų visas kitas 
priemones atstatyti suvere- 
nes Lietuvos Respublikos tei
ses”.

-J.-1 .1 ..„X...

į ot, dabar tikrai dabar, bet 
jos dunda, byra be pertrau
kos lyg iš kiauro maišo. 
Širdis nustoja plakti, išsi
gelbėjimo viltis* silpnėja. 
Atskiri isteriški riksmai, 
silpnesnieji alpsta,, kyla pa
nika.

—Tvarkos! — riktelėjo 
policija. — Stovėti ramiai, 
nekalbėti!

Ištraukti pistoletai atšal
dė įsisiūbavusią minią.

Į sanitarinį skyrių įneša 
14-15 metų berniuką. Kai
rioji ranka nunešta. Kruvi
nas, išblyškęs, užsimerkęs. 
Iš kur, kaip? — niekas ne
žino. Vėliau paaiškėjo, kad 
gretimam name, jam esant 
koridoriuje, atklydusi ske
veldra nunešė aukščiau al
kūnės ranką.

Puolimas tęsėsi pasiutu
siai ilgai. Jau trečia valan
da, pradžia ketvirtos. Išvar
gusi minia laižo išdžiuvu
sias lupas, klykia maži vai
kai. Tik pusiau ketvirtos 
pasigirsta taip visų laukia
mas pavojaus atšaukimas. 
Visi iki vieno giliai atsidus
ta, žvilgčioja, šypsosi, kad 
išliko gyvi.

O čia viršuj pragaras. 
Dega atskiri kvartalai, liep
snoja garsioji Vienos ope
ra, zvimbia raudonu kryžiu
mi pažymėtos mašinos, o 
juodai dažyti uždari sunk
vežimiai veža užmuštuosius.

Suanglėję žmonės velka
mi iš patalpų ir kraunami į 
eilę. Vienas į kitą panašus, 
juodai apanglėję, trumpu
čiai. Tarp nugriuvusių atla- 
žų guli pusiau nutraukta 
moteris. Žemiau krutinės 
kūno dalies nėra. Dulkėta, 
ištaršytais plaukais, be krau 
jo žymių, baltai aplipusi 
kalkių trupinėliais.

Septynių aukštų namas iš 
kurio instinktyviai išbėgau, 
iki pat pamatų sugriautas. 
Jo rūsiuose liko palaidota 
per 200 žmonių. Priėjus ar
čiau, girdisi iš apačios^ gy
vųjų stuksenimas. Jie prašo 
pagalbos, bet septynių auk
štų plytos ne taip skubiai 
galima nurinkti. Panašiai 
nelaimingų yra kiekviena
me kvartale ir visi jie prašo 
to paties — gyventi.

Duslus stuksenimas be
veik girdėjosi keturias die
nas, o paskiau nurimo. Ka
da nors šie Vienos rūsiai 
bus atkasti ir gyvų žmonių 
palaidotuose karstuose ras 
klaikius, paskutinių prieš
mirtinių valandų išgyventus 
užrašus.

Didžiojo miesto bombar
davimai tęsiasi iki pat karo 
pabaigos. Ką nepadarė 
bombos, atliko rusų artileri
ja. Dabar Viena jau nebe 
ta. Muzikos ir puošnumo 
persisunkusi Viena jau su
griauta ir liko tik atšaldan- 
čių griuvėsių kalnai.

C. Spirauskas.

Rusija Pataisė Mark
są ir Engelsą

Rusijos mokslų akademi
jos, ekonominių mokslų 
žurnalas, “Voprosy Ekono- 
miki”, skelbia platų straips
nį, kuriame Lenino ir Sta
lino “mokslu” pasiremiant 
atitaisomos Karolio Mark
so ir F. Engelso ekonomi
nės klaidos. Sako, moksli
nio socializmo kūrėjai ne
mokėjo suprasti, kokios 
svarbos socializmui turi ne
lygus uždarbiai ir stacha- 
noviškas lenktyniav imas 
prie darbo. Marksas ir En
gelsas manė, kad juo dau
giau lygybės yra atlyginimo 
žvilgsniu, juo geriau. Bet 
Stalinas parodė, kad lygybė 
yra negeras dalykas ir jam 
valdant Rusijoj darbinin
kai gauna labai nelygius 
uždarbius.

Tas pats žurnalas smar
kiai puola žinomą bolševi
kų ekonomistą Eugenijų 
Vargą, kurs parašė knygą 
su daugybe “klaidų” ir vis 
dar nesusipranta viešai ap-Į 
gailėti padarytų klaidų.

Sveiki, Bostone!
Šią savaitę Bostone posė

džiauja Amerikos Lietuvių 
Susivienijimo seimas. Ta 
proga į musų miestą atva
žiavo ne tiktai SLA dar
buotojai iš įvairių kolonijų, 
bet atvyko daugelis musų 
kolonijų politinių veikėjų ir 
musų kultūrinio darbo vete
ranų.

Linkime visiems delega
tams sėkmingai darbuotis, 
priimti naudingus tarimus 
ir parsivežti iš Bostono ma
lonių atsiminimų.

Bostono lietuviai atviro
mis širdimis pasitiko tolimų 
kolonijų svečius ir skaito 
sau už malonią garbę lietu
viškų organizacijų šeimi
ninkus priimti ir pasvei
kinti.
Kas Kandidatas?

Philadelphijoj, “broliškos 
meilės mieste” šią savaitę 
posėdžiauja republik o n ų 
partijos konvencija. Ji iš- 
statys nuo tos partijos kan
didatus į prezidento ir vice 
prezidento vietas.

Kandidatų į kandidatus 
yra daug, bet iki paskutinės 
valandos visuomenė nežino, 
kuris kandidatas bus išsta
tytas. Išstatymas kandidato 
pareis nuo politikierių 
“kombinacijų” ir nuo užku
lisinių jėgų spaudimo. Vi
suomenės balsas kandidato 
išstatyme reikšis tiktai tuo, 
kad, jei bus išstatytas aiš
kus stambiųjų korporacijų 
žmogus, tai balsuotojai gali 
sustreikuoti ir neduoti jam 
savo balso...

Republikonų partija yra 
išsiilgusi valdžios. Ji jau 
virš 16 metų su ilgesiu 
žiuri į Baltąjį Namą. Bet 
du metai republikoniško 
kongreso parodė, kad ta 
partija yra dar labiau susi
skaldžiusi ir suaižėjusi, 

■ kaip garsi savo nevieningu
mu demokratų partija. Pas
kutiniu laiku republikonai 
vėl pradėjo sirgti žlibo izo- 
liacionizmo liga.
“Padorus Juozas”

Prezidentas Trumanas iš
davė Stalinui gerą atestaci
ją. Sako, “senis Juozas” yra 
padorus vyras, bet silpnas. 
Jis pasirašo sutartis, o po- 
litbiuras jam neleidžia tų 
sutarčių laikytis...

Žinantieji Rusijos politi
ką ir diktatorišką tvarką 
dėl tos “atestacijos” tiktai 
nusišypsos. Bet diplomatai 
visada mėgsta kalbėti ki
taip, negu jie mano. Jei pre
zidentas butų sakęs, kad 
“senis Juozas” yra didelis 
sukčius, melagis ir plėšikas, 
jis butų pasakęs tą, ką jis 
mano, bet tai nebūtų buvę 
“diplomatiškai”.

Bet tegu ir “diplomatiš
kai”, o prezidentas visvien 
pasakė viso pasaulio žiniai, 
kad “senis Joe” nesilaiko 
pasirašytų sutarčių, arba 
papras č i a u sakant, yra 
“crook”. Amerikos prezi
dentas tą senai žino, bet tik 
dabar pradeda atviriau apie 
sukčiaus Stalino politiką 
kalbėti.
Dar Ne Divorsas

Winthrop Rockefeller už
ginčija spaudoje pasklidu
sius gandus, kad jis jau 
ruošiasi skirtis su savo žmo
na. Visai ne, jaunoji pora 
ruošiasi ne divorsui, bet 
krikštynoms...

Antanas Bimba galės at
sidusti lengviau. Jo numy
lėta lietuvaitė vis dar lieka 
Rockefellerienė, o visi su- 
rockefellerėję lietuviai tu
rės ir toliau pagrindo džiau
gtis, kad turtingiausias ame 
rikietis eina lietuvybės ke
liais. Iš tiesų, vos tik at

šventęs vestuves, jis savo 
I žmoną jau pradėjo vadinti 
'visai lietuviškai “Bobo”...!
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Kas Savaite
Taigi, “valy”, kaip rėkdavo 
Kauno Slabodkės patriotai 
Smetonos varduvėse.
“Palaimintas” G«ttwaldas

Antanas Bimba “Laisvė
je” praneša savo parapijo- 
nams, kad Čechoslovakijos 
arkivyskupas Josef Beran 
palaimino Klementą Gott- 
vvaldą, pakrapijo jį švęstu 
vandeniu, atskaitė ekzortus 
ir peržegnojo tą Kvislingą, 
kad jis butų laisvas nuo vi
sų piktų dvasių ir negerų 
pagundų, eidamas aukštas 
Čechoslovakijos prezidento 
pareigas.

Antanas Bimba nežino, 
ar džiaugtis dėl jo eksce- 
lencijos Berano laiminimo, 
ar liūdėti. Iš tiesų, kaip 
Bimba sako: “Arkivysku
pas sukalbėjo poterius už 
komunistų sveikatą”. Miza- 
ra toj pačioj “Laisvėj” dėl 
to lieja džiaugsmingas ver
šio ašaras.

Bimba ilgai dar laužys 
savo galvelę, spręsdamas 
klausimą, kuris kurį čia su- 
paškudijo — ar arkivysku
pas komunistą, ar kvislin- 
gas Gottwaldas arkivysku
pą? O gal toje komedijoje 
tik “puodas katilą vanoja”? 
Juo labiau, kad tas pats Be- 
ranas laimino ir hitlerinį 
kvislingą Hąką.
Nerami Francija

Francija atsistato. Ameri
kos pagalba ir pakilusi vi
daus gamyba sumažino tru
kumus. Jei taip ilgiau tęsis, 
tai yra “pavojaus”, kad 
komunistai ir degolistai pa
siliks be pasekėjų.

Kad to “pavojaus” išven
gus komunistai, degolistų 
padedami, pradeda naują 
neramumų “rundą”. Jie 
skelbia streikus neva tai 
patriotiniais,ūbaisiais, prieš 
vakarinės Vokietijos valsty
bės atstatymą. Prie to “pa
triotiško” biznio komunis
tai prikergia reikalavimą 
pakelti uždarbius. Taip, ro
dydami “patriotišką” ir 
“darbininkišką” širdį, ko
munistai tikisi sutrukdyti 
krašto ūkišką atstatymą ir 
vienu šuviu nušauti du zui
kiu. To pat tikisi ir degolis
tai. Bendras fašistų-komy- 
nistų frontas vėl veikia. 
205,000 D. P.

Kongresas nutarė įsileisti 
į Ameriką per du metus 
205,000 išvietintųjų žmonių 
iš Europos, — 200,000 žmo
nių iš stovyklų, 2,000 cechų 
pabėgėlių ir 3,000 našlai
čių.

Tremtinių eilėse yra ne
mažai lietuvių. Priėmus 
kongresui įstatymą apie 
tremtinių įsileidimą, turime 
subrusti siųsti tremtiniams 
affidavitus ir palengvinti 
jų atvykimą. Tuo reikalu 
tenka paskubėti, kad trem
tinių atvykimas nesusitruk- 
dytų dėl visokių “popieri
nių” kliūčių.

Apie 10 tūkstančių lietu
vių galime atitraukti į Ame
riką. Ar tą padarysime, tai 
priklausys nuo musų pačių, 
kiek širdingai tuo reikalu 
susirūpinsime.
Kaip bu Azija?

Rusija dabar rodo Ameri
kai “taikų veidą” Europoje. 
Bet tuo pat laiku ateina ži
nių, kad Rusijos apetitai 
Azijoje didėja. Kinų komu
nistai gauna daugiau para
mos, Irano pasienyje nera
mu, o bolševikų penktoji 
kolona stiprina savo veiki
mą ir ĮJurmoje, ir Indone
zijoj, ir Korėjoj. “Taika” 
žodžiais Europai, ekspansi
ja Azijoj.

J. D.

Pakalbinkime draugu* ir 
kaimynus užsisakyti “Ke
leivi”. Metams $3.00.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne

I

“Vienybe” suriko: “Kodėl 
Kazį Kundrotą Siuvėjai 

Ruošiasi Rinkti Savo De
legatu?” Tai Klausimas.

Pas mumis Brooklyne 
prieš delegato rinkimus 
kaip kas patrukšmauja, pa
varo agitaciją už vieną, ar 
už kitą kandidatą į delega
tus. Bet Kazys Kundrotas 
jau buvo delegatu. Tada jis 
buvo su lietuviais, kurie tar
pe lietuvių vieningumą sė
jo. O kur šiandien Kazys 
Kundrotą atsidūrė? Suda
rė bendrą, frontą su ginki- 
niais dešiniausiais ir kai

triausiais komunistais. Gin- 
kiniai tautininkai ir komu
nistai remia Kazio Kundro
tas kandidatūrą į delega
tus ir jį skelbia “beparty- 
viu”. Kam reikia žmonėms 
akis muilinti? Kazys Kun
drotą yra LSS 19 kuopos 
narys. Bet socialistai jo į 
delegatus neremia.

Socialistai stoja už Milą.1 
Mes manome, kad Milas 
yra daug gabesnis ir tinka
mesnis negu K.tKundrota.

Tiesa, K. Kundrotą labai 
tos delegato vietos nori, tai 
antras V. Černauskas, kuris 
penkiasdešimtis kartų per 
tvorą verstųsi by tik patekti 
į delegato vietą. Tą patį da
ro Kundrotą. Jis prisirašė 
prie socialdemokratų 19 
kuopos, bet kuomet tie jo į 
delegatus neparėmė, jis nu
dundėjo pas komunistus ir 
ginkinius tautininkus. Jei
gu mes kada sakėme, kad 
Kundrotą neturi pozicijos, 
neturi principo, jis pats 
šiandien tai įrodė savo pasi
elgimu.

Mes manome, kad F. Mi
las yra tinkamas būti dele
gatu, užtad ir kviečiame 
siuvėjus išrinkti Milą dele
gatu. Jis yra katalikų sro
vės žmogus, o katalikams 
verta jau turėtj savo srovės 
delegatą, o ypatingai dar 
žmogų, kuris yra aktyvus ir 
geras unijistas.

Kriaučių delegato rinki
mai įvyks birželio 30, 1948 
m., 11-27 Arion pi., Brook- 
lyn, N. Y. kaip 7:30 vakare 
Amalgameitų Unijos name. 
Visi ateikime ir išrinkime 
delegatu F. Milą-Milašaus- 
ką. J. Buivydas.

Iki vėlyvos nakties 
čiai viešėjo. Sukaktuvinin
kams buvo pareikšta daug 
širdingų linkėjimų. P. BĮ.

Steikime Lietuviams 
Apgyvendinti 

Komitetus
ilgų pastangų, paga- 
Kongresas priėmė iš-

Po 
liau, 
vietintiems asmenims į A- 
meriką įsileisti įstatymą. 
Nuo š. m. liepos 1 d., per 
dvejis metus, į Ameriką ga
lės atvažiuoti 202,000 nau
jų imigrantų. Kas mėnuo į 
Ameriką atvyks po apie 
9,000 asmenų.

Galima tikėtis, kad iš 
Vokietijos į Ameriką galės 
atvažiuoti per sekančius 
dvejis metus tarp 8 ir 12 
tūkstančių lietuvių. Tad, 
kas mėnuo bus galima susi
laukti atvykstant po apie 
500 lietuvių.

Manoma, kad naujieji 
imigrantai atvyks per kelis 
uostus, kaip: Boston, New 
York, Philadelphia, T 
more, Norfolk, Va. ir kt.

NAUJAS “PARAZITIŠKAS” ORLAIVIS

Amerikos karo aviacija daro bandymus su mažiuku 
orlaiviu XF-85, kurs turi tiktai 15 pėdų ilgumo ir 21 
pėdą platumo per sparnus. Tas mažiukas karo orlai
vis vadinamas “parazitu” todėl, kad jis lekia didžio
jo bomberio viduryje, jis negali nuo žemės pakilti ir 
negali žemėj nusileisti, bet gali belekiant nutūpti 
ant didžiojo bomberio. Šitie mažiukai “parazitiniai” 
orlaiviai rodo, kad einama prie skraidančių orlaivių 
nešiotojų gamybos.

niais skaičiais.
Maloniai prašome 

mieste Lietuviams Apgy-j kokiam i 
vendinti Komitetą steigti įgyvenančiam lietuviui trem

idinimo ir tuojau ryžaisi ne
savo; dvejodamas sudaryti kaž- 

i ir kažkur Italijoje
i

Balti- tuojau. Steikite jį pagal sa- tiniui affidavitus.
. •. v vo vietos sąlygas. Jį galima savo širdies gelmių sujau- 

Lietuvių visuomenei prieš sudaryti iš draugijų atsto- dintas ir be galo Tamstai 
akis dabar naujas darbas—įvų ir atskirų asmenų. Svar- kaipo lietuviui ir žmogui 
naujai atvykstančius tinka-1 bu, kad komitetas susidary- ' ............
mai sutikti ir priimti; jiems tų iš sugebančių, norinčių

' ' ir ir galinčių šį darbą dirbti
z*l ’jt rlr/n1 1 I r-, t i ____ ________

Esu iki

Mrs. ir Mr. Mačių 25 metų 
vedybinio gyvenimo su

kaktis
Birželio 13 d. buvo su

rengtas Anderson svetainė
je, Woodhavene, bankietas 
pagerbimui Marijonos ir 

t Petro Mačių 25 metų vedy
binės sukakties proga. Buvo 
susirinkę apie 150 svečių.

Mary ir Petras Mačiai tu
ri daug draugų. Abu jie 
dirba musų visuomeninėse 
organizacijose ir yra susi
pratę lietuviai. P. Mačys 
per ilgus metus yra 38-os 
kuopos iždininkas.

Smagias sukaktuvių vai
šes suruošė Nelle Rekienė, 
Ona Blažaitienė, D. Mačy- 
tė, Vincas Mačys ir Mary 
Mačytė. Piršliu buvo Pijus 
Šalin-Šalinskas.

pagelbėti surasti butą i 
darbą, žodžiu, reikia suda
ryti sąlygas naujai atvyks
tantiems apsigyventi.

BALF Centras nuošir
džiai kreipiasi į visus BA
LF skyrius, prašydamas sa
vo miestuose steigti Lietu
viams Apgyvendinti Komi
tetus. Šie komitetai veiks 
prie BALF skyrių. Jų veik
los programa bus tokia:

1. Palaikyti artimiausius 
santykius su BALF Imigra
cijos Skyriumi;

2. Savo mieste ir apylin
kėje surinkti žinias: a) kas 
ir kam davė affidavitus; b) 
kiek laukiamų lietuvių yra 
aprūpintų kelionpinigiais ir 
butu; c) kiek tremtinių re-1 
mėjų galėtų duoti laikinas 
apsistojimo patalpas — ne
pažįstamiems, šeimoms, pa
vieniam, ir d) kokio darbo 
galima surasti 
kusiems;

3. Palaikyti 
kėje santykius 
tybių panašiais komitetais 
ir organizacijomis;

4. Būti pasiruošus para
mos vajui vesti, jei kiltų fi
nansinės pagalbos reikalas;

5. Padėti tremtiniams su
sirasti savo gimines ir arti-j 
muosius, gyvenančius Ame
rikoje:

6. Ieškant tokių vietų, 
ypač ūkių, kur tremtiniai 
galėtų apsigyventi dides-

kokio darbo 
naujai atvy-

savo apylin- 
su kitų tau-

asmenų.
Už talką visiems labai 

nuoširdžiai ačiū. Kai tik!nuoširdžiai 
Jūsų mieste 
įsteigtas, 1 
me naujausiomis žiniomis 
apie tremtinių įvažiavimo 
ir apsigyvendinimo klausi
mus.

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine., 
105 Grand Street, Brooklyn 
11, N. Y. Tel. EVergreen 
7-1422 - 1423.

bus komitetas 
tuojau pasikeisi-

Tremtinio Laiškas
Didž. Gerb. P. Charle 

Martin, vakar gavau visai 
netikėtai Jūsų man pasiųs
tus affidavitus. Tikrai neži
nau kaip Jums už tai dabar 
tuoj atsidėkoti. Trūksta 
man žodžių aprašyti visa 
tai, ką aš pergyvenau savy
je praplėsdama^ voką ir ja
me rasdamas taip ilgai 
lauktus affidavitus.

Nuo šios valandos aš esu 
Tamstai moraliai ir mate
rialiai skolingas. “Skola ne 
rona — neužgis,” sako se
na lietuviška patarlė. Ir tik
rai atvažiavęs Į USA ir už
sidirbęs kiek pinigo, pirmo
je eilėje Tamstai atsilygin
siu...

Tamsta mane pažinai tik 
iš mano draugo J. B. apibu-

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY'S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alau*, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių 

čia gaunama ir “Keleivis” 
pavieniais numeriais 

90 MILLBURY STREET 
WOKCESTER, MASS.

dėkingas už ištiestą pagal
bos ranką.

Tamsta, turbut, iš laik
raščių ir iš paskaitų žinote, 
koks sunkus ir 'slegiantis 
yra tremtinio gyvenimas, 
todėl Tamstos ir nevargin
siu jo aprašymu. Gyvename 
kas dieną viltimi ištrukti iš 
to savo rūšies pragaro-kalė- 
jimo. O dabar, gavus iš Jū
sų affidavitus, atrodo, kad 
tas erškieciais klotas trem
ties gyvenimo kelias greitai 
užsibaigs.

Lieku Tamstai visados 
dėkingas. V. L.

Europoj, laukdami pagal
bos iš bet kurio pasaulio 
krašto, o labiausiai iš Ame
rikos lietuvių.

Tai ir mes, Amerikos lie
tuviai, turime pradėti tikrąi 
paramos darbą nelaimingų j 
tautiečių atžvilgiu. Paseki
te šiuo tauriu Charle Mar
tin pavyzdžiu ir pasiimkite J 
sau už lietuvišką pareigą 
globoti vieną tremtinį ar j 
vieną tremtinių šeimą iki 
tol, kol jis ar jie atvyks į šį 
kraštą. Kad tamstų globa1 
nenueitų už nieką, reikia] 
jiems affidavitų, kurie ga-j 
rantuos tremtinio _
mą. Atvykę jie mokės tam- tų ir nežinojęs, kad mes čia 
stoms ne tik būti dėkingi, užsiimame kilbasiniu veiki- 
bet ir atsilyginti. Prisimin- mu, o tada gal ir skloka ne- 
kime: kad geriau duoti ne- butų atsiradusi ir niekas ne
gu imti.
June 12,1948
Detroit.

Philadelphijos Naujienos
| jie, jei pagautų “Keleivio”Kilbasinio Fronto Žinios ... _

Keletas musų didmiesčio reporterį, tai jį su visais če- 
klubų surengė daliai savo batais sumaltų į kilbasus. 
narių kilbasų pares, pavai- Kiti siūlo, kad ir tie “našlių 
šino narius kopūstais su kil- skatikai”, kurie klubo kaso- 
basais, pagirdė pūtuojančiu 
alučiu ir, rodos, visi turėtų 
būti patenkinti. Bet kur 
tau! Su tais kilbasais mes 
tik “skloką” išperėjome ir 
trobelių sau prisidarėme. 
Kai kurie sako, kad jei ne 
“Keleivis” su savo reporte- 

atvyki-Įriu, tai platusis pasaulis bu-

je visgi dar liko, butų ati
duoti ant pragėrimo ir kil- 
basų vaišėms. Dar kiti žada 
kitame susirinkime iš tūlų 

j “medinių arklių išrinkti 
protaujanti komitetą”, kurs 
visą reikalą sutvarkys ir 
nariams duos tokią apy
skaitą, kad jie ir apsilaižys.

O šiuo tarpu maištas brę
sta ir laukiame naujų suki
limų. Žiedną dieną pas mus 
kilbasiniame fronte vis kas 
nors nauja.

Kilbasus Valgęs.

• vAtsišaukimas į 
suomenę!

Lietuvai Remti Draugija, 
permatydama sunkią trem
tinių būklę ir norėdama ap
saugoti lietuvius nuo viso
kių kompanijų išnaudoji-

J. B. butų nieko sakęs. Kaip ten Į 
jbutų, jeigu nebūtų buvę, tai' 
aš nežinau. O dabar tai tu-1 

[rime visokių bėdų.
I Prieš kelius mėnesius vie- 

Vi- name klube valdybos narių 
dalis pakėlė maištą prieš! 
valdybos daugumą. Tą mai
štą narių susirinkimas nu
malšino. Bet tie senieji mai
štininkai nesiliovė. Jie mat'lo 
seni miesto gyventojai, viso- tarpe 45,000 gyventojų yra 
kių organizacijų kūrėjai ir ”1 ” 1 -----
darbuotojai ir jų negalima

BRISTOL, CONN.

Įsikurė galvos ligų 
specialistas

Retai kada pasirodo laik
raščiuose kokia nors žinutė 
iš musų miestelio, nors čia,

mo, imsis už pareigą tarpi- taip lengva nutildyti. Jie ir' 
ninkauti siuntinių persiun- i{]ubų apyskaitose '

nedidelis būrelis ir lietuvių, 
Į jų tarpe apie 15 “Keleivio” 
, skaitytojų. Lietuviškų vi- 
isuomeninių parengimų pas 
mus nebūna, bet užtai mes 

į važiuojame ant tokių pa- 
! rengimų į Waterbury, kuris 
tik 10 mylių nuo Bristolio, 
arba į Hartfordą, kuris dar 
arčiau.

Darbininkai daugiausia 
dirba General Motore Bali 
Beaiing Works, 
Barns Springs ir 
Brass dirbtuvėse, 
šiuo laiku eina gerai.

Iki šiol Bristoly nebuvo 
gydytojo, kuris specializuo- 
tųsi vien ausų, nosies ir 
gerklės ligų gydyme. Reikė
davo reikalui esant kreiptis 

!pas generalį gydytoją arba 
įvažiuoti į Hartfordą. Bet 
, koks mėnuo atgal ir mes su
silaukėm tos specialybės gy
dytoją, kuris atidarė savo 
ofisą 321 Main street. Tai 
yra Dr. Charles Windus. 

j Man teko patirti kad dak
taras Windus yra gerb. Mi- 
chelsonų žentas. Gal dabar, 

! atvažiavęs pas žentą “Kę-_ 
I leivio” administrat orius, 
mums kada prakalbą pasa- 

1 kys. Taipgi teko patirti ki^ęl 
I daktaras Windus per Retu- 
1 ris metus New Haveno ligo- 
įninėj tyrinėjo ir praktikavo 
savo pasirinktą medicinos

> nusima
no ir jei pamato kur nors 
kokią skylę, tai tuoj ir re

ikia. Su jais yra ir ta bėda, 
j kad jų negalima nei su ci- 
Igaru nei su stikliuku nutil
dyti. Taigi tie seniai ir rė
kia, kad musų “sekminių 
veršiai” nori visą klubą 

I pragerti. Buvo bandyta 
juos grasinimais nutildyti, 
bet ir tas nesiseka. Mat, čia 
visgi ne Rasputino ar Džu- 
gašviliaus karalystė.

Iš vieno klubo sužinojau 
tokią naujieną. Kada valdy
ba už praeitus metus rapor
tavo apie 66 tūkstančius do
lerių pajamų iš biznio, tai 
ji tuoj pat pridėjo, kad iš
laidų buvo dar daugiau ir 
kelius tūkstančius dolerių 
reikėjo paimti iš rendų įp
laukų skyriaus, nes iš biz
nio nieko nelieka. Kai tik 
seniai maištininkai tą išgir
do, jie ir vėl pradėjo rėkti, 
kad klubo vadovybė tiktai 
klubą, pragerti gali, o jo rei
kalų vesti nemoka. Taip jie 
.kalba, taip žmonėms pasa
koja, o musų načąlninkai 
nervuojasi ir nežino, kaip 
nuo tos kritikos apsisaugoti. 
Taigi ir sumanė nariams 
kilbasų ir alaus užfundyt! 
Na tai ir fundija. Todėl ir 
tos kilbasų parės ruošiamos, šaką. Ūžėjus karui jis stojo 
kad nariai kopūstus kram- Į karo tarnybon prie aviaci- 
tytų ir nematytų, kas kur jos, kur per keturis metus 
darosi ir kaip klube reika- daug gavo patyrimo ir prak 

I tikos gydydamas lakūnus. 
Sugryžęs iš karo jis buvo 
Newingtono Veteranų ligo
ninėj vyriausias ausų, no
sies ir gerklės daktaras. Jis 
ir dabar yra vyriausias tos 
srities patarėjas toj ligoni
nėj, kurią aplanko tris kar
tus per savaitę.

Tiesa, iš Pavasaris ir pas mus ne-

..........
timui iš Amerikos į Vokie
tiją ir kitus kraštus, kurie 
turi paštų tarifus sutvarkę 
su Jungtinėmis Valstybė
mis.

Darbas — patarnavimas 
bus atliekamas veltui ir to
kiu budu siuntinys susidės 
iš didesnio kiekio maisto.

Be to, maistas bus pa
rinktas kuris daugiausia 
yra įprastas lietuviams.

Siuntiniai bus pakuojami 
dvejopos kainos: $10 ir 
$7.50.

Siuntinys už $10 susidės 
sekančių reikmenų:

sv. taukų
sv. kavos 
sv. cukraus 
kenukai aliejaus 
kenukai “Stand.” 
pakelis razinkų 
moter. Nylon kojinės 
gabalai muilo 
dėžutė cacao

Wallace
Bristo]
Darbai

iŠ

Skaitome laikraščiuose, 
kad Columbijos upės van-Į 
dens išsiliejimas padarė 
milžiniškų nuostolių Orego-, 
no valstijoje. Kad padėjus 
nelaimingiems, ten buvo su
trauktą reguliari kariuome-Į 
nė, nes patys gyventojai ne- j 
įstengė kovoti su naikinan
čia vandens jėga. Panašių; 
potvinių tik daug baisesniu ; 
atsitinka ir žmonijoje. Štai'l 
mažą valstybėlę Lietuvą už
plūdo baisi raudonoji rytų 
masė, kuri tolygiai kaio 
šniokščiantis vanduo, naiki
no tai, kas nenorėjo plauk
ti jo kruvina vaga. Nelai
mingų musų tautiečių ne
saugoto jokia kariuomenė,; 
o gelbėtos! kiekvienas kaip 
išmanydamas. Pasėkoje — 
tūkstančiai tremtiniu ran
dasi pliki ir išalkę Vakarų

3
5
5
2
2
1
1
3
1
Siuntinys už $7.50 susi

deda iš sekančių reikmenų: 
sv. taukų 
sv. kavos
sv. cukraus 
dėž. razinkų 
pora nylon kojinių 
gabalai muilo.

pieno

3
3
5
1
1
2
Siųskite užsakymus 

per Lietuvai Remti Draugi
ją pridėdami čekj ar money 
orderį sulyg pasirinktos 
siuntinio kainos.

Adresas: Lithuanian Aid 
Ass’n Ine., Headąuartej's, 
99 Ward st., Worcester, 
Mass. c-o Mr. J. Dvareckas, 
Treasurer.

tik

kas kur į jos, kur per keturis metus
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lai vedami.
Viena bėda dar ne bėda, 

bet kaip susideda dvi, trys, 
tai tada gali ir žmogų suės
ti. Taigi, atsirado ir musų 
klubo kilbasininkams nauja 
bėda. Jie davė bertaininį 
raportą apie klubo veikimą. 
Pranešė apie 21 tūkstantį 
dolerių įplaukų iš biznio ir, 
tiek pat išlaidu. L
rendų klubui liko 177 dole-!*0*8- Beveik kasdien lyja ir 
riai, bet iš biznio neliko nė sąjta. Daugelis lietuvių pri- 
:ento. Išėjo “lygiomis” ir 
jau.

Toks raportas visiems 
sekminių veršiams trenkė į 

I kaktą. Visi pakalikai tik 
žiuri viens į kitą ir nesu
pranta, kaip čia galėjo išei- 
tiktai “lygiomis”. Nariai 
šaiposi. Visi supranta, visi 
muiksi, o kilbasiniai didvy
riai veikia.

Vienas senas narys pra
šė pašalpos, nes jis serga, 
senas, bet pensijos dar nega
li gauti, nes neturi 65 metų 
amžiaus. Bet musii kilbasi
niai vadai tiktai kilbasinį 
pasiūlymą ir temokėjo pa- 
darvti.

Teko girdėti iš kai kurių 
raumeningų žmonių, kad

sisėjo ir prisisodino daržo
vių, bet niekas nedygsta ir 
neauga. Kokia bloga buvo 
žiema, toks ir pavasaris.

Bristolietis.
1 ■
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ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai.

KAINA 12
Pinigai reikia 

sakymu:
DR. I).

546 E. Broadway
South Boston 27, Mass. |

1300 pusi. 
DOLERIŲ 
siųsti su už-

PILKA



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO, BOSTON No. 25. Birželio 23 d., 1948 m.

Bostonas - Laisvės Lopšys

—Alou, Maik! Gal buvai 
ant seimo?

—Ne, tėve, ant seimo ne
buvau, bet buvau seime. O 
tėvas nebuvai?

—Kad aš, Maike, į tokį 
ponišką pleisą neturiu atvo- 
gos vaikščiot. Kad butų ant 
lietuviškos salės, tai kas ki
ta. Bet eiti į tokį utelį, kur 
milionieriai susirenka, mu
sų žmogui nepritinka. Neži
nai kas gali atsitikti. Nusi- 
spiausi kur nereikia, ar ne- 
taip atsistosi, ir tuoj busi 
palaikytas ant juoko. Gir
dėjau, kad vienas delegatas 
nusiėmė kepurę prieš veite- 
rį, tai visi pradėjo juoktis. 
Na, pasakyk, ar tas netei
sybė?

—Gal taip ir buvo, bet 
tai nedidelė nelaimė, tėve. 
Be to, klaidų padarė ne tik
tai lietuviai, bet ir tikrieji 
amerikonai. Aš mačiau A- 
merikos Legijono suvažiavi
mą, kur tūli delegatai elgė
si tikrai nekultūringai: išsi
nešė gatvėn viešbučio stalą, 
sulaikė trafiką ir girti susė
do kortomis lošti. Per lietu
vių seimą šitokių išsišokimų 
niekas da nematė.

—Bet aš girdėjau, Maike, 
kad mūsiškio seimo kai ku
rie delegatai irgi durna- 
vojo.

—Aš to nemačiau.
—Jes, vaike, aš susitikau 

Saubostone vieną delegatą 
su seimo ženkleliu, ir užkal
binau. Sakau, kodėl sveikas 
šiandien ne ant seimo sėdi? 
Gal paklydai, negali to ute- 
lio surasti, ar ką? O jis sa
ko, kad šiandien seimo nė
ra. Girdi, čėrmonas sudavė 
kuju į stalą ir pasakė, kad 
popiet seimo neturėsim, ba 
bus delegatų durnamentas. 
Na, tai ką tu ant to pasa
kysi?

—Aš pasakysiu, kad tas 
delegatas nesuprato dalyko. 
Tą popietį buvo ne “durna
mentas,” bet golfo turna- 
mentas.

—O kas yra tas golfas?
—Tai toks sportas, tėve. 

Golfininkai išeina pievon ir 
varo lazdomis tam tikrą ka
muoliuką į skylę.

—Dabar žinau. Lietuvoj, 
Maike, tokį geimį piemenys 
daro. Tai vadinasi, kiauliu
kę varyt į skylę. Bet daryt 
tokią zobovą seimo delega-^ 
tams, tai vistiek durnystė.1 
Suaugę žmonės tokiais dai
ktais neužsiima. Kad jau iš
eitų pamušti ripką, tai butų 
ir amerikonam ko pasižiū
rėti.

—Amerikoj toks sportas 
ne madoj, tėve.

—Na, tai tegul padarytų 
bėgimo lengtynes. Tegul sijai...

stono Lietuvių Piliečių! 
Draugija turi 900 narių. 
Panašiai gausus nariais ir 
kiti klubai. South Bostono 
klubas (309 E st.) seniau 
orėjo gražų namą, bet 
1939 metais ištiko . gaisro 
nelaimė ir nuo to laiko 
Draugija gyvena “sklepu- 

. . . . , , .* . „ .. i * v , arba padegėlių name,
šiai kūrėsi metalo ir tėkšti- pe(. Draugija yra stipri na-

P’’amonės ir Naujosios r;ajS( turi vįrg 80,000 dole
rių gatavų pinigų, nuosavą 
žemę ir tik laukia progos 
statytis naujas patalpas. 
Bostono ribose lietuviai tu
ri gražų klubą Brightone 
nuosavame name ir naujai 
įsikūrusį Dorchesterio lietu- 

uostas ir ypač veda gyvą vių klubą, 
prekybą su Pietų Amerika 
ir Europa.

Naujoji Anglija neturi 
nei anglių kasyklų nei dide- njy ______ ___ ,
lių elektros gamyklų, bet organizacijų, srovinių gru- 
nežiurint to pramonė čia ir ių (socialistu, sandariečių, 
dabar auga. Mat, Naujoji.kataliku ir k.),- Lietuvai 
Anglija yra tirštai apgyven- j ■ - •• • • •
ta, turi patyrusių darbinin- kt 
kų ir pramonės vadų, gerus 
susisiekimo kelius ir senas 
darbo tradicijas. Visa tai su 
kaupu išlygina jos truku
mus ir ji išlaiko savo, jei 
jau ne pirmaujančią, tai la
bai žymią vietą visos Ame
rikos ūkiškame gyvenime.

Lietuviškas Bostonas
Lietuviai Bostone pradė

jo kurtis prieš 60 metų. Dar 
gyvųjų tarpe čia užtinkame 
daug ateivių lietuvių, kurie 
jau išgyveno Bostone po 50 
metų. Bet didžiausias atei
vių skaičius apsigyveno Bo
stone 1905-1913 metų laiko
tarpyje. Iš čia jie pasklido 
ir po visą pramoningąją 
Naująją Angliją.

Dabar žymios lietuvių 
kolonijos yra ne tik Bosto
ne (South Bostone, Dor- 
chestere, Brightone, Roxbu- 
ry, Hyde Parke) bet ir apie 
Bostoną, Cambridge, Lyn- 
ne, Lawrence, Lovvellvje, 
Haverhille, Brocktone-Mon- 
telloj, Norvvoode ir k., o 
Worcesterio lietuvių koloni
ja yra tiek gausi ir stipri, 
kad ji drąsiai skelbia savo 
“nepriklausomybę” nuo Bo
stono. Viso Massachusetts 
valstijoj priskaitoma apie 
40,000 lietuvių, bet ar tas 
skaičius yra perdėtas ar ne- 
dadėtas, tikrų įrodymų ne
galima patiekti. Vien Bos
tone lietuvių skaičius, žiu-Į 
rint pasakotojų ūpo, kartais 
siekia 8,000, o kartais net 
ir 12,000!

Kaip visur, taip ir Bosto
no lietuviai turi daugybę' 
visokių organizacijų, bet( 
daugumas tų organizacijų 
platesnės visliom e n i n ė s 
reikšmės neturi. Iš didesnių . —
organizacijų reikėtų pami- biznierių ir 
nėti Massachusetts lietuvių Ypač dau^ jaunosios kartosi 
klubų susivienijimą, kurs lietuvių išėjo mokslaines ir,piškiuose, Suvalkijoj, Ame-j 
jungia 26 klubus. South Bo- sėkmingai verčiasi įvairio- rikon atvykęs prieš 45 me-

UNIFORMA APSAUGO NUO SPROGIMO

Bostonas, Naujosios Ang
lijos centras ir Massachu- 
setts valstijos sostinė, yra 
vienas iš daugelio Ameri
kos didmiesčių. Jis turi 
760,000 gyventojų. Apie 
Bostoną eina, lyg ir jo prie
miesčiai, apie šimtas miestų 
ir miestelių, kurie 15 mylių 
radiuse nuo “Statė House” 
turi virš dvejų milionų gy
ventojų.

Bet Bostonas yra ne tik-' 
tai didmiestis, kokių yra 
daug. Jis yra ypatingas1 
miestas tuo, kad čia yra A- 
merikos laisvės lopšys. Čia 
gal pirmiausiai gimė Angli
jos kolonijų nepriklausomy
bės idėja; Čia žmonės pir
miausiai stojo į kovą už sa
vo laisvę; Čia ėjo pirmieji 
pergalingi Amerikos Revo- 

i liucijos mūšiai. Lexington, 
[Bunker Hill, Concord tai 
j yra istoriniai vardai, krau- 
| ju įrašyti į Amerikos lais- 
' vės kovas ir čia, Bostone ar 
šalia Bostono, yra tos gar- 

į siosios Amerikos vietos.

Bostonas yra pilnas isto
rinių pastatų, senų bažny
čių, paminklų, kapinių. Vi
sų jų negalima išvardyti, 
bet žmonės, kuriuos įdo- 
mauia istoriniai paminklai, 
gerai padarytų aplankę 
“Senąjį Valstybės Namą” 
(Old Statė House, Wash- 

lenktų'kftus,''teguTtas butų' į^.on ,ir S^te gatvių susi- 
Susivienijimo prezidentas, j kirtime) Statė gatvėje, yra 

' pažymėta vieta, kur pirmą 
—Verčiau tėvas prisira-' paĮ tą Bostono piliečiai susi- 

šyk prie Susivienijimo ir j kirto su anglų kareiviais 
(Boston Masacre), tai įvy
ko 1770 metais 
Nuo Statė st.
“Faneuil Hali”, 
“laisvės lopšiu”.

Visas Bostono senamies
tis yra lyg savo rūšies isto
rinis muzėjus ir vasaros lai
ke čia atvyksta tūkstančiai 
žmonių iš įvairių Amerikos 
kampų susipažinti su Ame
rikos praeities paminklais.
Bostonas Kultūrinis Centras

Per visą devynioliktąjį 
amžių, o ypač antrojo to 
šimtmečio pusėje, Bostonas 
buvo Amerikos kultūrinė 
sostinė. Čia gyveno žymiau
sieji Amerikos rašytojai, 
čia buvo garsiausios moky
klos ir kultūringasis Bosto
nas užduodavo toną visam 
Amerikos kultūriniam gy
venimui.

Kai išaugo kiti didmies
čiai, ypač New Yorkas, Chi- 
cago, o dabar ir vakarinių 
valstijų miestai, Bostonas 
neteko savo pirmaujančios 
reikšmės, bet Bostonas ir 
dabar yra vienas iš svar
biausiųjų Amerikos kultūri
nių centrų, čia yra garsio
sios Amerikos mokyklos, 
kaip Harvardo universitetas 
(seniausias Amerikoj ’kali- 
dgius, įkurtas 1636 metais, 
randasi Cambridge ir Bos
tone), Massachusetts Tech
nologijos Institutas (įkur
tas 1861 m. Bostone, dabar 
Cambridge) ir dar 7 uni
versitetai ir kalidžiai. Vien 
Bostono universitetas turi 
apie 20,000 studentų, North 
eastern universitetas apie 
8,000, Harvardas — 12,000 
ir tt.

Atskiros mokyklos ir mo
kslo draugijos čia turi su
rinkusios turtingiausias bib
liotekas. Bostonas pramynė 
kelią kitiems Amerikos mie-

Ukio Gyvenimo Centras
Bostonas yra Naujosios 

Anglijos ūkio centras. Pa
čiame Bostone ir apie jį 
spiečiasi seniausia Ameri
kos pramonė. Čia pirmiau- j

lės pramonės i
Anglijos audinyčios, avali
nės dirbtuvės, metalo ir me
džio dirbtuvės ir dabar te
beturi vyraujančią vietą A- 
merikos ūkio gyvenime.

Bostono uostas yra tre
čias pagal importo didumą

Bostone yra skyriai visų 
.1 musų nacionalinių organi- 
1 zacijų, kaip tai fraternali- 

l susivienijimų, šalpos

Remti Draugijos skyrių ir

paleistų bėgti aplink Copley 
skverą advokatą Bagočių, 
teisėją Laukaitį ir Mahano- 
yaus Gegužį. Katras pra-

f

padaryk tokį pasiūlymą ki
tam seimui. Šį kartą jau 
pervėlu programą keisti.

—O kas daugiau ant tos 
programos stovi? Girdėjau, 
kad bus išvažiavimas į 
munšainą. Ar tas teisybė?

—Ne visai taip, tėve. Bus 
ekskursija į jurą prie mėnu
lio šviesos. Be to, bus ban- 
kietas viešbuty. Gal ir tė
vas ateisi? ,

—Nausa.
—Kodėl?
—Aš, Maike, tokius ban- 

kietus žinau. Užmoki žmo
gus penkinę, ir 
ko negauni. Pristato pilną 
stalą dyšių, 
žolių, o valgyt nėra kas. 
Mano gaspadinė, kur aš hu
nu ant burdo, padaro daug 
geresnį bankietą: išverda 
batvinių su lašiniais, arba 
krajavos zacirkos, tai už 
kvoterį žmogus privalgai ir 
jautiesi kaip trupų tūzas.

—Gerai, tėvas gali valgyt 
“zaeirką,” o aš einu į seimo 
bankietą.

—Gud lak, Maik.

beveik nie-

padeda kokių

I

AMERIKIEČIAI VADO
VAUJA GRAIKŲ KO

VOSE

šešios graikų armijos di
vizijos jau pradėjo puolimą 
prieš “partizanus” Gram- 
mos kalnuose, netoli nuo 
Konicos miesto. Sako, grai
kų armija jau yra aštuonių 
mylių atstume nuo partiza
nų armijos centro kalnuose. 
Graikų armija turi nemažai 
amerikiečių patarėjų, kurie 
padėjo suplanuoti dabarti
nius mušius, o visa graikų 
armiia iš Amerikos gauna 
ginklus, maistą ir 
reikmenis. Graikijos 
džia tikisi -dar šią vasarą 
apvalyti visą kraštą nuo 
partizanų.

kitus 
val-

kovo 5 d. 
netoli yra 
vadinamas

Sako, spauda yra vienas 
musų stipriausių tautinių 
ramsčių. Jei taip, tai Bos
tonas turi kuo pasirodyti. 
Čia jau 44-ti metai South 
Bostone eina savaitraštis 
“Keleivis”, virš 30 metų ei
na katalikų “Darbininkas”, 

i o praeitvje čia gimė “Atei
tis”, kuri vėliau pasivadino 
“Sandara” ir paskui išsikėlė 
j Chicagą; čia gimė “Lais
vė”, kuri vėliau išsikėlė į 
Brooklyną ir ten pateko į 
bolševikų rankas. Čia ėjo 
laisvamanių “Šakė”, Mikas 
Petrauskas čia leido “Kan
kles”, čia ėjo “Tarpininkas” 
ir “Išmintis”.

Dabartiniu laiku Bosto
no lietuviai turi tris lietu
viškas radio programas, ku
rios pasitarnauja ir biznio 
reikalams ir garsina musų 
muziką bei dainas.

Bostone ilgus metus gy
veno Mikas Petrauskas. Jo 
laikais lietuviškasis Bosto
nas buvo užėmęs vadovau-1 
jamą vietą teatro srityje. 
Čia buvo statomos Miko 
Petrausko operetės, kartais 
labai puošniai ir su dide
liais iškaščiais. M. Petraus
ko įkurtas “Gabijos” cho
ras ir dabar dar palaiko tų 
laikų tradicijas. Dainos me
ną čia palaiko ir keletas ki
tų chorų, kaip tai “Dainos”, 
Cambridge klubo choras ir 
kt.

Lietuviai Bostone, kaip ir 
I kitose Amerikos 
■ pirmiausiai buvo 
darbo darbininkai, 

j gainiui atsirado biznierių, 
vėliau’profesionalų ir šian- 

i dien Bostono lietuvių tarpe 
yra jau dešimtimis įvairių 

profesionalų.

vietose, 
juodo 

Bet il-

stams ir viešųjų bibliotekų; 
kūrimo reikale ir pačiame! 
miesto centre čia randasi! 

REPUBLIKONAI ATMES ' viena iš gražiausių Ameri-1.1 i > I - Į Ii V* Į Į /“i 1 1 vi i .x :

SUTARTJ SU RUSIJA j kos viešųjų bibliotekų (Pub-
' lic Library, Copley aikš
tėje).

Daug turtingų muzėjų, 
eilė žymių teatrų, galybė 
specialinių mokyklų ir švie
timo draugijų daro Bosto
ną tikru kultūros centru.

Republikonų partijos kon
vencijoj Illinois gubernato
rius Green sakė, kad repub- 
likonai nesilaikys tų sutar
čių, kuriuos demokratiška 
administracija padarė su 
Rusija. Jis sakė, kad demo-ikurio įtaka ir dabar siekia 
kratai laikėsi, tiktai tų na- toli už Naujosios Anglijos' 
žadu, kuriuos jie davė Ru- ribų ir net padarė tą miestą 
" ‘ . ’> . žinomą plačiame pasaulyje, j

N.

Karo dirbtuvėse darbininkai dažnai turi dirbti pavo
jingus darbus. Kad apsaugojus darbininkus nuo ga
limų sprogimų Inyokern, Cal. karo laivyno labora
torijos padirbo tokių “uniformą” darbininkams, ku
ri yra padaryta iš 18 nailono sluoksnių ir, jei prie 
darbo įvyksta nelaimė, tai tas rūbas apsaugo žmo
gų nuo gana stipraus sprogimo, čia paveiksle maty
ti, kaip darbininkas ardo vokiečių granatos pistoną.

se profesijose. Deja, dauge
lis jaunųjų su lietuviais ne
daug santykių bepalaiko.

Bostono lietuviai gali pa
sigirti, kad jie visuose mu
sų bendruose tautiniuose 
reikaluose, Lietuvos Laisvės 
kovoje, šalpos darbe, ke
liant pinigus Amerikos Lie
tuvių Tarybai ir kituose 
darbuose užima visada gar- 

ibingą vietą ir neatsilieka 
nuo kitų kolonijų lietuvių 
nei savo aukomis nei pa
stangomis, o dažnai toli 
pralenkia kitas kolonijas.

S. B.

tus. Jis buvo ilgametis “Ke
leivio” skaitytojas.

Lieka nubudusi našlė 
Marcelė ir keturios dukte
rys. Sūnūs žuvo kare.

Tebūna velioniui lengva 
Amerikos žemelė!

Keleivietis.

REPUBLIKONŲ PLAT
FORMA JAU PA

SKELBTA

HAVERHILL, MASS.

Automobilis užmušė Mo
tiejų Gazukevičių 

Birželio 11 naktį lietuvį 
Motiejų Gazukevičių čia iš
tiko šiurpi nelaimė., Parei
nant jam namo, vos keletas 
žingsnių nuo jo durų, jį 
parmušė automobilis, ku
riuo važiavo jaunas vaikė
zas. Gazukevičius buvo sun
kiai sužeistas, nulaužtas 
kaklas, ir 13 birželio mirė. 
Velionis palaidotas lietu
vių kapinėse 16 birželio 
dieną. Šermenis tvarkė gra- 
boriai Čiurlioniai. Išvežant 
kūną iš namų, S. Michelso
nas pasakė kalbą; prie ka
po jis tarė dar paskutinį at
sisveikinimo žodį.

Velionis Čiurlionis buvo 
63 metų amžiaus, gimęs Le-

Republikonų partijos rin
kiminė platforma šį antra
dienį jau paskelbta, kaip ją 
priėmė partijos konvencija. 
Užsienių politikoj republi- 
konai žada pripažinti nau
jai gimusią Izraelio valsty
bę ir žada saugoti Kinijos 
nepriklausomybę, o kitų 
valstybių visai nemini ir 
nieko nesako apie grąžini
mą laisvės toms tautoms, 
kurios neteko nepriklauso
mybės po antro pasaulinio 
karo.

Vidaus politikoje republi- 
konai surašė labai daug pa
žadų, kurie betgi yra taip 
surašyti, kad juos galima 
visaip aiškinti.

T. DEWEY IR R. TAFT 
STIPRIAUSI

Iš republikonų konvenci
jos praneša, kad joje pir
mą vietą kandidatų varžy
tynėse pradeda užimti gu
bernatorius Thomas Dewey 
ir senatorius Robert Taft. 
Kiti kandidatai turi daug 
mažiau rėmėjų.
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SKYRIUS: 1136 Washington Street, 
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Norwood 7-2722
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Gegužės Pirmoji T remtyje
(Laiškas iš Vokietijos)
Gegužis... Su juo jau iš 

senų dienų žmonija sija 
daugiausia savo vilčių, il
gesio, minčių ir džiaugsmo; 
visais laikais ir visuose kra
štuose poetai ir muzikai 
jam daugiausia pašvenčia 
savo kurinių. Visus džiugi
na, stebina ir skatina kg tik 
gamtoje mirtį nugalėjusi ir 
visu veržlumu užvaldžiusi 
žemę gyvybė!... Toks yra 
gegužis bent Vidurinėj že
mės zonoj, kurioj gyvena iki 
šiol pasaulį valdančios tar
tos. Todėl nenuostabu, kai 
1888 mt. Amerikos-Darbo 
Federacija Chicagos ge li
žės 1 dienos demonstracijos 
aukoms pagerbti paskelbė 
gegužės pirmąja darbinin
kų švente, o 1889 mt. Dar
bininkų Antras Internacio
nalas tą dieną nutarė pa
skelbti ir viso pasaulio dar
bininkų šventės ir kovos 
diena.

Ir štai jau tuoj" bus 60 m., 
kai kasmet visuose kraštuo
se darbininkai švenčia savo 
dieną. Pradžioje ta šventė 
valdančiųjų klasių buvo vi
saip trukdoma, tikri didvy
riai buvo tie, kurie drįso ta
da tą dieną palikti savo 
darbovietę ir žygiuoti de
monstrantų eilėse, daug au
kų tada sudėta; vėliau ji 
buvo pakenčiama ir galų 
gale šiandien ji daugybėj 
valstybių jau įstatymų pri
pažinta šventė. Tai tikrai 
žavus darbo klasės kovų už 
savo teises puslapis, bet ne 
jį aš čia noriu .vartyti.

Nenoriu čia plačiai rašyti 
ir apie tai, kaip šiemet tą 
dieną minėjo Vokietijoj, 
Prancūzijoj, Italijoj ar ku
rioj kitoj Europos ar kito 
kurio kontinento darbinin
kai, nors apie tai butų kas 
parašyti.

Šį kartą aš noriu parašy
ti mielo “Keleivio” skaity
tojams apie tai, kaip gegu
žės pirmąją minėjo tremty 
atsidūrę Lietuvos darbinin
kai. Šiandien aš dar težinau 
tik vieną stovyklą, kurioj ta 
diena tikrai gražiai pami
nėta — tai nemaža Schwa- 
ebisch Gmuend,netoli Stutt- 
garto stovykla. Gal būti, 
kad ir kur nors kitur ji bu
vo paminėta, bet aš šį kar
tą rašau tik apie aukščiau 
minėtąją stovyklą.

Šitoj stovykloj pavyzdin
gai veikia Lietuvos social
demokratų organizaci j o s 
kuopa ir Amatninkų ir dar
bininkų prof. sąjungos sky
rius. Šitų organizacijų dėka 
ir buvo surengtas gegužės 
pirmosios minėjimas, kurio 
svarbiausią dalį sudaro drg. 
J. Skorubsko paskaita.

Paskaita tiek savo turi
niu, tiek forma buvo itin į- 
domi. Pranešėjas vaizdžiai 
nusakė, . kaip gimė ir augo 
proletariatas, kaip gimė ir 
vystėsi jo organizacijos ne 
tik Europoj, bet ir JAV, į

kurias daug ir tremtinių 
svajoja patekti, todėl toks’ 
iš anksto susipažinimas su 
to krašto darbininkų judė- 
mu ypač reikalingas.

Aišku, pranešėjas pla<- 
čiausia sustojo ties Lietuvos 
darbininkų judėjimu, pa
tiekdamas ypač įdomios 
medžiagos apie pirmuosius 
jo organizuotus žygius.

Daug musų^nežinojo, kad 
ir Lietuvoj beveik jau prieš 
60 mt. buvo kelios streikų 
kasos, kad gegužės pirmąją 
1895 metais šventė jau tre- 

| čia kartą, kad 1896 mt. Vil- 
I niuje buvo — 20 streikų su 
294 dalyviais (13 streikų 
įbuvo laimėta), kad Vilniuje 
1897 mt. įvyko iki to laiko 
didžiausias akmenskaldžių 
streikas, kuriame dalyvavo 
apie 2000 darbininkų, o vi- 

Iscj Lietuvoj tais metais bu
vo 32 streikai su 3542 daly- 

! viais, 24 streikai buvo lai
mėti. Labai ryškiai buvo 

I pabrėžta, kad vienintelė 
partija, kuri tada atėjo Lie
tuvos darbininkams į pagal
bą — tai buvo 1896 metais 

i galutinai susiorganizavusi i 
Lietuvos socialdemok ratų 
partija. Ji leido darbinin
kams lietuvių ir nelietuvių 
kalbomis atsišaukimus, kny
geles ir laikraščius, ji padė
jo vesti streikus ir darbinin
kų orgnizacijas, ji padėjo 
formuluoti ne tik dienos 
reikalavimus — sutrumpin
ti darbo dieną, pakelti už
darbį ir tt., bet taip pat ir 
tolimesnius siekimus — ko
va už Lietuvos nepriklauso
mybę ir pilnąs darbininkų 
išsilaisvinimas.

“To meto (t. y. praeito 
šimtmečio gale) Lietuvos 
darbininkų judėjimas”, sa
kė pranešėjas: “buvo dar 
jaunas, lyg pavasarį augalo 
daigas, bet prasidėjęs jis 
augo ir plėtėsi. Jeigu mes 
žiūrėsime šių dienų suprati
mu, tai mums bus net sunku 
įsivaizduoti, kad reikėjo 
streikuoti net dėl to, kad 
butų tedirbama 10 valandų 
per dieną; arba reikalauti, 
kad šeštadieniais butų dir
bama tik 8 valandos, kaip 
1897 metais reikalavo Lie
tuvos geležinkeliečiai. Kai 
šiandien visame kultūrin
game pasauly, išskyrus So
vietų Sąjungą ir jos pa
vergtus kraštus, dirbama 
tik 8 vai. ir šeštadieniais iki 
pietų, o sveikatai pavojin
gesnius ir sunkesnius dar
bus po 5 dienas per savaitę, 
atrodo, kad ano meto dar
bininkų kova už 10 valandų 
darbo dieną buvo. Don-Ki- 
choto kova su vėjo malū
nais. Bet reikia nepamiršti, 
kad anuo metu 10 vai. dar
bo diena darbininkams bu
vo dar tiktai svajonė, kuri 
dar ne taip greitai buvo į- 
gyvendinta.”

20-tame šimtmety, ypač 
po 1905 metų, darbininkų 
judėjimas Lietuvoj vis plė

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.

Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo, kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa 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 į Centrą adre
suodamas:

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

KARALIENĖS PALOCIUS LIEPSNOJA

KELEIVIS, SO. BOSTON

Hagoje, Olandijos sostinėj, kilo gaisras karališkuo
se rūmuose, Noordeine palociuje. Paveiksle matyti, 
kaip gaisrininkai bando užlieti ugnį. Gaisras prida
rė rūmams labai daug nuostoliu, nes sunaikino daug 
meno paveikslų, knygų ir kitų retų brangenybių.

tėsi ir stiprėjo.
Apie darbininkų būklę 

Nepriklauso m o j Lietuvoj 
pranešėjas sakė: “Kova už 
Lietuvos nepriklausomybę 
įtraukė ir lietuvį darbinin
ką. Didelė dauguma sava
norių susidarė iš darbinin
kų ir kaimiečių. Niekas ir 
negalvojo apie savo teises 
bei būvį tuo metu, kada ant 
tėvynės aukuro reikėjo au
koti brangiausią savo turtą 
—gyvybę, kad atkovojus 
kraštui savarankišką gyve
nimą. Buvo skelbta, kad 
visi Lietuvos gyventojai 
naudosis lygiomis teisėmis, 
to darbininkui pilnai paka
ko, nes jis niekuomet nesie
kė sau ypatingų privilegijų, 
o norėjo, kad ir jis butų 
žmogumi, kaip ir kiti. Ta
čiau, kai tik nutilo paskuti
nis kovų už Nepriklausomy
bę šūvis, darbininkas, padė
jęs šautuvą, grįžo prie dar
bo ir tuoj pajuto, kad kiti 
už jį apsukresni vėl prade
da jį apeiti. Tada jam kilo 
reikalas organizuotis!...’’

rįžnešėjas toliau papasa
kojo, kaip tos organizaci
jos sunkiai kūrėsi, kaip 
joms kenkė visoki darbo 
klasės skaldytojai — tiky
ba prisidengę federantai ir 
komunistai, kaip savi lietu
viški žandarai trukdė dar
bininkų organizac i j o m s 
dirbti. “Nebūdami susiorga
nizavę,” sakė pranešėjas: 
“darbininkai savo darbu 
krovė pinigus už save ap
sukresniam, dažnai visiš
kai musų tautai svetimam 
elementui, kuris kraštą išti
kus didžiausiai istorijoj ne
laimei — bolševikų okupa
cijai, nuo jo nesigręžė. Argi 
ne paradoksas, kai pažvelgi 
į gana ne retai buvusį reiš
kinį : lietuviai darbininkai 
pradeda streik'ą prieš sve
timtautį įmonininką reika
laudami darbo sąlygų page
rinimo. Viešųjų įstaigų lie
tuviai tarnautojai išvaiko 
streikuojančius ir tuo strei
kas likviduojamas to įmoni- 
ninko naudai. Nors liūdna, 
bet taip buvo.”

“Dąžnai mėgstama aiš
kinti, kad musų valstybė 
buvo jauna, kad ji turėjo 
keltis iš griuvėsių, kad ji 
negalėjo gyvenimo sąlygų 
per tokį trumpą laiką page
rinti, tačiau darbininko ir 
smulkaus bei vidutinio ūki
ninko atžvilgiu toks pasitei
sinimas teturi silpną pa
grindą. Nei darbininkas nei 
smulkus ūkininkas jokių 
pirmenybių prieš kitus ne
siekė ir nesiekia. Jie tik no
ri, kad jiems savoje valsty
bėje nebūtų blogiau, negu 
kitų užsiėmimų žmonėms. 
Ir jeigu jau valstybė turi

Ji tikrai daugtą ir išsiuntinėtą įvairių pranešėjui.
kraštų profesinėms sąjun- kam turėjo atidaryti akis, 
goms ir aukštiems valstybių priversti susimąstyti.^ Musų 
pareigūnams atsišaukimą į | tarpe yra ir tokių, kuriems 
pasaulio darbininkus gegu-j darbininkų reikalai yra sve- 
žės 1 d. proga. Jame smul-jtimi ir nesuprantami, bet 
kiai nupasakota komunistų I kai ir jie atsistos prie fabri- 
darbai pavergtoj Lietuvoj 
ir jų kėslai .pavergti visą 
pasaulį. Tai šauksmas į pa
saulio darbininkų protą ir 
širdį pabusti, laiku susipra
sti.

“Mes kviečiame pasaulio 
darbininkiją ir jos vadus į 
vieningą kovą prieš bolševi
kinio totalitarizmo pavojų! 
Tik tas pajunta, kad laisvė 
yra brangesnė už sveikatą 
ii’ gyvybę, kas jos netenka! 
Tad ginkite savo laisvę, 
kas dar naudojatės jos pa
laimingais gėriais! Už pa
saulio taiką, už tarptautinį 
socialinį teisingumą, už 
žmogaus ir piliečio teises ir 
laisves! Tegyvuoja bendras 
demokratinių jėgų frontas 

■ prieš bolševikinį totalita- 
j rizmą! Tegyvuoja pasaulio 
darbo žmonių solidaru
mas!” — taip baigiamas 
minėtas atsišaukimas.

Keli šimtai klausytojų di
džiausiu susikaupimu iš
klausė šitą retą paskaitą ir 
gausiais plojimais padėkojo

kacijų, parodo, kad šian
dien savaime suprantama 8 
vai. darbo diena, tada buvo 
veik svajonė, nes iš tikrųjų 
dažniausiai buvo dirbama 
12, o neretai 14 vai. per 
dieną. Tai įgyvendinta tik 
kieta ir organizuota darbi
ninkų kova. Tačiau antrąjį 
reikalavimą — panaikinti 
karus, darbininkai ir ligi 
šios dienos neįstengė įgy
vendinti. Ir tai nevyksta dėl 
to, kad šiuo klausimu darbi
ninkai ir patys nėra vienin
gi, kad karai visada veda
mi pridengtais ar tai “tau
tinės garbės”, ar tai “erd
vės”, ar tai “apsigynimo” 
ar tai kitokiais motyvais, 
kas dažnai karą vedančių 
kraštų darbininkus patrau
kia, ar mažu mažiausia su
skaldo. Jei šis reikalavi
mas butų įgyvendintas, tai 
ir mums bei visiems milio- 
narns panašių kaip mes ne
reikėtų bastytis po pasaulį.

“Gegužės pirmoji ir šian
dien nėra pasilinksminimo, 
bet kovos diena, nes darbi
ninkų reikalavimai toli gra
žu nėra įvykdyti. Ir šiemet 
daugybėj valstybių darbi
ninkai demonstravo šitą 
dieną aukštai iškėlę vėlia
vas su Šukiais: Pasaulio tai
ka, Tautų susipratimas, So
cialinis teisingumas, Demo
kratija ir žmogaus teisės 
ir tt. Todėl ši diena dar į- 
pareigoja visus darbininkus 
tęsti kovą, ji taip pat įpa
reigoja ir Lietuvos darbi
ninką, esantį tremtyje, visų 
pirma: kovoti už Lietuvos 
Nepriklausomybės atstaty
mą. Kaip 19 šimtmečio pa
baigoj lietuviškoji darbinin
kija prisiėmė Lietuvos So
cialdemokratų Partijos Šu
kį kovoti už savo tautines 
teises" su carų Rusija, taip 
šiandien organizuotoji Lie
tuvos darbininkija turi ves
ti kovą už savo valstybės 
nepriklausomybės atstaty
mą su darbo žmonių atsto
vavimo skraiste prisidengu
siais bolševikiškai rusiškojo 
imperializmo satrapais. To
ji kova turi eiti dviem kryp
timi. Pirmiausia mes turime 
prisidėti prie bolševikinio 
imperializmo ekspansijos 
sustabdymo. Tai mes gali
me padaryti įeidami į gali
mai glaudesnius santykius 
su Vakarų demokratijų kra
štų profesinėmis darbinin
kų sąjungomis ir joms išryš
kinti tikrojo bolševikinio 
imperializmo veidą, nu
plėšti jam kaukę, kuria jis 
maskuoja tikruosius savo 
tikslus, nieko bendro netu
rinčius nei su socializmu, 
nei su darbo žmonių valsty
bės organizavimu. Kaip ži
noma, šiuo metu daugelyje 
profesinių darbininkų orga
nizacijų vyksta kova už ko
munistų, tarnaujančių Mas
kvos satrapų imperializ
mui, įtakos pašalinimą. To
je kovoje mes, kurie savo 
kailiu patyrėme bolševikiš
kai rusiškojo imperializmo 
tikslus ir metodus, neturime 
likti nuošalėj. J ją mes tu
rime visomis jėgomis ir 
priemonėmis įsijungti, kad 

apie streiku ^uo budu piisidėtume prie 
žilviu nao*al_ visų civilizuotų tautų darbo 

žmonių apsaugojimo nuo 
bolševikinio imperializmo 
pavergimo.

“Lygiagrečiai musų pro
fesinė sąjunga turi kelti ir 
nušviesti vakarų darbinin
kų profesinėms sąjungoms 
musų krašto kančias ir ieš
koti jų užtarimo, kad jos 

I paveiktų savo kraštų vy
riausybes priversti okupan- 

; tus išsikraustyti iš musų 
krašto... Ir tą dviem kryp
tim kovą mes turime vesti 
didžiausiu užsispyrimu ligi- 

J tol, kol musų kraštas iš bol
ševikinės vergijos vėl bus 
. išlaisvintas.”

Šia proga pranešėjas pla
čiai pacitavo ir Lietuvių 
Amatninkų ir Darbininkų 
Profesinės" Sąjungos Centro 
Valdybos 5 kalbomis išleis-

ekonominiu bei kitokių sun
kumų, tai jie vieno tetrokš
ta, kad tie sunkumai palies
tų visus, bet'nebūtų užkrau
ti tik jiems1 vieniems ir kad 
jie tos naštos' nebūtų pri
lenkti prie žemės.”

. Darbininkų būklė bolševi
kų okupacijos metu prane
šėjas taip apibudino: “Dar
bininko būklė dar niekur 
Va'karų pasaulyje nematytu 
pavyzdžiu pablogėjo. Aš 
čia neturiu galvoj tų darbi
ninkų, kurie staiga buvo 
paskirti įmonių direktoriais. 
Tai buvo tik pereinamasis 
laikotarpis ir jam praėjus 
butų turėjęjsayo vietas už
leisti iš bolšgvikinės Rusijos 
atgabenfiėnfe bolševikų pa
reigūnams. Kad taip butų 
buvę, mes matome iš to, 
kad dabar veik visi aukštie
ji musų krašto pareigūnai 
yra ne lietuviškomis pavar
dėmis ir tikriausi maskoliai. 
Nors bolševikų propaganda 
kaij) iš ruporo rėkė, kad 
darbininkų būklė yra page
rėjusi, tačiau mes iš savo 
patirties žinome, kad reali-, 
nis darbininko uždarbis bu
vo kelis kartus pablogėjęs. 
Tiesa, nominaliniai uždar
biai buvo ligi 15-20 nuošim
čių pakelti, bet už tai rei
kalingų prekių kainos buvo 
kelis kartus pakeltos. Iš sa
vo uždarbio darbininkas 
vargu galėjo nusipirkti 
penktąją dalį to, ką jis ga
lėjo nusipirkti nepriklauso
moj Lietuvoj. Taip buvo 
ekonominėj srityje. Žymiai 
blogiau buvo politinėj sri
tyje. Darbininkai, kad ir 
turėjo profesines organiza
cijas, bet jos buvo pajung
tos bolševikų partijai ir jo
kio balso kelti negalėjo. Už
teko paprasčiausio suabejo
jimo savo būklės pagerini
mu, kad jdarbininkas atsi
durtų NKVD rankose. O ką 
jau bekalbėti ; _ ‘ 
organizaviiiią, kurių pagal-, 
ba darbininkai gali siekti 
savo ekonominių reikalų 
pagerinimo!

“Darbininkų nuota i k a s 
bolševikmetyj liudija ir tas 
faktas, kad jie vieni pirmų
jų stvėrėsi šautuvų 1941 m. 
birželio 23 dieną, kai Lietu
voj prieš bolševikinius oku
pantus įvyko sukilimas.”

Toliau pranešėjas plačiai 
papasakojo gegužės pirmo
sios šventės kilmę, jos pro
ga pirmą kartą iškeltą 8 va
landų darbo dienos Šukį, o 
taip pat ir reikalavimą pa
naikinti karus. “Kad 8 vai. 
darbo dienos reikalavimai,” 
sakė pranešėjas: “galėjo 
darbininkus pritraukti per 
ištisą metų eilę, nežiūrint 
valdančiųjų klasių perse
kiojimo, šantažo ir provo

ko varstoto, tai turės būti 
dėkingi ir lenkti galvas 
prieš tuos, kurie, nežiūrėda
mi gresiančių asmeninių 
pavojų, iškovojo 8 ival. dar
bo dieną, draudimą nuo ne
laimingų atsitikimų, ligoje, 
senatvėje ir tt. Tada ir jie 
supras, kad reik jungtis j 
bendrą darbininkų kovą už 
tolimesnį darbo klasės me
džiaginių, politinių ir so
cialinių sąlygų pagerinimą. 
Panašios paskaitos padėtų 
tokiems lengviau persi
laužti.

Vakare buvo suruoštas 
pasilinksminimas, kuriame 
profesinės sąjungos nariai 
ir jų svečiai linksmai ir ma
loniai praleido kelias va
landas.

Šventės rengėjai tikrai 
verti pagirimo! Jie pavyz
dys, kad turint noro ir pa
siryžimo galima ir didelius 
sunkumus nugalėti.

Žemaitis.

1948 mt. gegužės m. 4 d.

Motina Randa Budą Namui Modernizuoti

“Aš žinau kur eiti. Kad aprūpinti šiais laikais du au
gančiu vaiku, reikia elgtis atsargiai su pinigais. Dėl to 
mes niekad nepraleidom algos, nepadėjus kiek pinigų į 
Mutual Savings Banką. Kadangi mes turėjom banke 
truputį pinigų, mes galėjom modernizuoti ir padininti 
savo namą, vaikai dabar turės gražius namus kur galės 
pasikviesti savo draugus.” Augindami vaikus, jus taipgi 
atrasite, kad šeimos laimė remiasi taupumu. Pasidėkit 
bankan pinigų didėjančios šeimos didėjantiems reika
lams. Bet koks, bankas su vardu “Savings Bank” ar “In- 

■ stitution for Savings” reiškia Mutual Savings Banko 
vardą.

Išėjo Nauja Knyga
NULIS IR BEGALYBĖ

Knygų leidykla “Talka” Vokietijoje išleido lietu
vių kalboje nepaprastai įdomią knygą, parašytą žy
maus rašytojo Artūro Koestlerio (“Darkness at 

Noon”.) Knyga virš 200 puslapių. Ją jau skaitė šim
tai tūkstančių žmonių visomis kultūringųjų tautų 
kalbomis.

Kas nori žinoti Rusijos revoliucijos didelių veikė
jų likimą? Kas nori žinoti, kur žmogus yra vertina
mas, kaip nulis? Skaitykit tą knygą, rasite atsakymą.

Užsakymus tai knygai kartu su pinigais, $1.00 už 
knygą prašome siųsti:

N. JONUŠKA,
15 Cotton Street, Roslindale, Mass.

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’/-! formato, kaina $3.00.

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

KELEIVIS
636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.



Puslapis Šeštas

Moterų SkyriusY-
ši SKYRIŲ TVARKO 

_____ M. MICHELSONIENĖ______________

Kaip Naudotis Saulės 
Spinduliais

Ne taip dar senai, žmo
nės vengdavo saulės. Saulė, 
mat, veikia akis, svilina vei
dą ir nudažo jį rudai; saulė 
išpila kūną prakaitu ir tt.

Kadangi saule daugiau
sia apdega farmeriai ir kiti 
darbo žmonės, tai “ponai” 
ir “ponios” nešiodavo skė
čius, pirkdavo įvairias mes
tis, kad veidas nenudegtų.

Bet mokslas parodė, kad 
saulės spinduliai turi gydo
mosios galios ir todėl reikia 
stengtis kuodaugiau jų gau
ti.

Kiekvienas žino iš savo 
patyrimo, jog saulėtos die
nos daro didelės įtakos. 
Kuomet saulutė šviečia, pas 
žmogų ūpas pakilęs, protas 
veiklesnis. Ypač svarbu, 
kad vaikučiai turėtų pakan
kamai saulės spindulių. Pa
vyzdžiui, netoli nuo Londo
no yra įsteigta nesveikiems 
vaikams prieglauda. Tyri
mai rodo, jog tos prieglau
dos jaunuoliai, kurie daugu
moj yra paliegėliai, protiš
kai toli gražu pralenkia 
miesto įstaigose to amžiaus 
esančius vaikus. Mat, toj 
prieglaudoj vaikučiai nuo
lat maudosi saulės spindu
liuose, kuomet Londone du
rnai ir dulkės užstoja kelią 
saulės šviesai.

Spindulių taikymas svei
katos reikalams kartais yra 
vadinamas “aktinoterapi- 
ja.” Apie aktinoterapijos 
naudingumą anglų profeso
rius Leonardas Hali rašo 
maždaug taip: “Rukai, du
rnai, stikliniai langai, sienos 
bei stogai ir drabužiai už
stoja kelią saulės spindu
liams. Tuo atžvilgiu žmo
nių padėtis yra kur kas blo
gesnė negu gyvulių, kurie 
nuolat maudosi saulės spin
duliuose. Odoj paprastai 
randasi estesterolas, kuris 
saulės įtakoj pavirsta vita
minu D.

“Ne tik kaulų suminkštė
jimas, bet ir akių ligos daž
nai gimsta dėl saulės spin
dulių ir vitamino D stokos. 
Kaulų suminkštėjimas yra 
biauri liga. Ji labiausia pa
liečia vaikus; tuomet jų 
dantys pradeda gesti ir ko
jos išsikraipo.

Chicagos teismas svarstė Mrs. Mary Panezzo bylą. 
Ji buvo kaltinama užmušusi su peiliu savo tėvą. Ta 
nelaimė atsitiko praeitų metų lapkričio 2 d. Teismas 
ją išteisino, nes buvo įrodyta, kad ta moteriškė save 
gindama užmušė tėvą. Paveiksle matyti, kaip po iš
teisinimo jos vyras ją ramina.

“Pastaruoju laiku spindu
lius pradeda naudoti gydy
mui įvairių ligų. Eksperi
mentai parodė, jog viščiu
kai daug geriau auga, jei 
kartas nuo kaito jie yra ul
travioletiniais spindu 1 i a i s 
apšviečiami.”

Kitas žymus autoritetas, 
Dr. W. Kerr Russell, sako, 
kad ultravioletiniai spindu
liai bendrai stimuliuoja visą 
kūną. Žmogus pasidaro stip 
resnis; pas'jį atsiranda dau
giau energijos. Prie visa to 
jis lengviau pakelia oro per
mainas,—šaltis ir šilima jį 
mažiau bekankina.

Taigi, saulės spindulių 
nereikia bijotis, bet reikia 
stengtis kuo daugiausia jais 
naudotis.

AR NORITE 
BŪT LAIMINGI?

Jei norite būt laimingi ir 
žmonių mylimi, tai mėgin
kite prisilaikyti šių patari
mų:

1. Visada išklausykit aty- 
džiai, ką kitas žmogus turi 
pasakyti. Neužmirškite, kad 
vistiek kaip silpnas tas žmo
gus bebūtų, vistiek jis yra 
įdomiausis sutvėrimas že
mės paviršyje.

2. Visada mėginkit būti 
lygus su tuo žmogumi, su 
kuriuo kalbatės, neužmirš
dami, kad kiekvienas žmo
gus yra vertas savęs.

3. Niekad kito žmogaus 
nekritikuokit, nes kritikuo
dami tuoj parodot, kad sta
tot save aukščiau už jį. 
Sveikas patarimas yra daug 
geresnis daiktas negu kri
tika.

4. Nepii’škit žmogui savo 
politinių ar religinių įsitiki
nimų. Mėginkit žmogų per
tikrinti gyvenimo pavyz
džiais, o ne pasirodymu 
“kas aš”.

5. Išmokit reikšti kitiems 
simpatiją bei užuojautą iš 
širdies, nes kiekvienas su
pranta, ar jam užjaučiat, ar 
ne.

’ 6. Neužmirškit, kad kiek
vieno žmogaus pažiūros yra 
taip skirtingos, kaip įvairių 
gėlių spalvos. Taigi bukit
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Veikli Bostono šalpos ir Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje organizacijos darbuotoja, SLA Seimo rengi
mo, programos tvarkymo ir jaunuolių komisijų na
rė, SLA''Seimo proga šį ketvirtadienį įvykstančių 
Jaunuolių Pietų, Copley Plaza, organizatorė.

tolerantingi ir mėginkit ki
tą suprasti taip, kaip jis 
yra. Nemėginkit perdirbti 
jį pagal savo skonį.

7. Niekuomet nespręskit 
žmogaus iš pirmo pasimaty
mo, nes pirmas įspūdis daž
nai būna klaidingas. Visuo
met stengkitės rasti žmogu
je ką nors gera, o ne bloga.

8. Visuomet mėginkite 
žmogui padėti, o neišnaudo
ti jį.

9. Neužmirškit, kad kiek
vienas žmogus turi širdį, 
jausmus ir gailestį. Jei jus 
esat mokyti arba turtingi, 
bet neturit širdies ir gailes
čio kitam, tai jus esat nie
kas. Nes ką jus turit ranko
je, tai yra tik laikinas daly
kas; bet ką turit širdyje, 
tas pasiliks su jumis amži
nai.

10. Bukit kitiems geri 
kaip tik galit, kada tik ga
lit, kur tik galit ir kam tik 
galit, o tada tikrai busite 
laimingi.

Ona Kubilienė.

LIAUDIES DAINA

Saulutė raudona,
Vakaras netoli,
Eičiau ant kapelių,
Budinčiau sūnelį.

Kelkis, sunužėli, 
Kelkis mano mielas, 
Paguosk motinėlę, 
Nuramink širdelę. ,

Negirdi sūnelis
Motinos balselio,
Ilsisi kapely,
Svetimoj šalelėj.

Ant karžygio kapo 
Žibuoklėš žydėjo, 
O ant sunužėlio 
Pijonkos kvepėjo.

Ant karžygio kapo 
Karveliai burkavo, 
O ant sunužėlio
Gegutė kukavo.

Ant karžygio kapo 
Bitelės zirzėjo, 
O ant sunužėlio 
Lakštutė čiulbėjo.

Prisiųsta.

DAINELĖ.
Oi tu pilkas karvelėli, 
Tu linksmas skrajoji
Ir į tolimą kraštelį 
žiedelius nešioji.

Parnešk trumpąją žinelę 
Mano bernužėliui,
Kurs gyvena tolimam 

kraštely,
Už aukštų kalnelių.

Skrisk per miškus ir laukus, 
Tiesiai i tą šąli,
Nusileisk ant tos vietelės, 
Kur ano namelis.

Tu pasveikink ii nuo manęs 
Pilkasis paukšteli, 
Apsakykie mano mintis
Ir mano vargelį.

Prisiuntė
J. Baltrušaitienė.

“GAL IŠ TREČIOJO
DANGAUS...”

Gerbiamoji p. Michelso- 
niene! Aš perskaičiau Jūsų 
vedamam skyriuje straips
nius motinų pagerbimui ir 
galvoju: iš kur tos rašėjos 
ir poetės tik ir ima tokį pra
kilnų ir žmonišką įkvėpi
mą? Tai jau gal iš trečiojo 
dangaus, nes čia, toj ašarų 
pakalnėj, nieko gera nebe
paliko. Labai kilnios dva
sios eilėraščiai ir straips
niai. Jie taip ir gaivina dva
sines pajėgas dabar nuvar
gusio žmogaus. Kai pažiūri 
į Rodino kurinį, “The Thin- 
ker”, tai šiurpas pakrato— 
kaip aiškiai atvaizduota da
bartinė žmonijos dvasia! Ir 
dar baisiau darosi, kai pa
mąstai, kad tą žemės vieš- 
patį-žmogų naikina durtu
vai, kuriuos jis pats pada
ro... Ir jeigu dar ilgai taip 
tęsis, kaip Prano Vaičaičio 
parašyta, jei dar “Ilgą ke
lionę keliausi, žmonija,” tai 
tikrai žmogus turės pra
nykti. Bet tikiu, kad skai
tydamas gerus raštus, žmo
gus iš tų kibangų visgi išeis.

Dėlto, j). Michelsoniene, 
aš prašau siuntinėti “Kelei
vį” Californijon, į Solana 
Beach, ant pat Pacifiko 
kranto, kur horizontą puo
šia gražios spalvos, kai sau
lė vakarais skęsta į mėlyną
jį vandenyną. Tenai gyve
na keletas lietuvių šeimų ir 
auklėja mažas šeimynėles. 
Tenai dabar gyvena ir ma
no. dukra, Venus-Venutė, 
Mrs. Childs, ir augina dvi 
mažas dukreles. Tenai da
bar atostogas praleidžia ir 
mano moteris Jadvyga. Ji 
man rašo, kad ji tenai labai 
pasigenda lietuviškos spau
dos. Taigi “Keleivis” bus 
kaip tik geriausis svečias 
juos aplankyti.

Juozas Grybas.

MANO NUOMONĖ

Aš skaičiau Moterų Sky
riuje draugėSįO. Kubilienės 
straipsnį, kad į Amerikos 
vice-prezidentus turėtų būt 
išrinkta moteris. Aš tai min
čiai pilnai pritariu. Eleano- 
ra Rooseveltįenė geriausia 
tai vietai tiktų.

Dabar noriu pasakyti sa
vo nuomonę apie titulą “po
nas”. Man toks titulas nepa
tinka. Kažin, ar negeriau 
butų pakeitus jį “viešpa
čiu?” Pas mus Rockforde 
tautiečiai ir dabar vadina 
vieni kitus “viešpačiais.”

Rožė B.

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemti ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

ARAS NUNEŠĖ 7 METŲ 
VAIKĄ

Žinia iš Turkijos sako, 
kad Anatolijos kalnuose 
aras buvo pagrobęs ir nusi- 

I nešęs 7 metų vaiką. Kaimie
čiai nustebę žiurėjo, kaip 
paukštis kyla su vaiku aukš
tyn, bet nežinojo ką daryt. 
Vaikas narsiai kovojo, no
rėdamas iš aro nagų ištruk
ti, ir pagaliau vanagas jo 
neišlaikė — paleido iš 1000 
pėdų aukštumos. Vaikas nu
krito žemyn ir užsimušė.

VALGIAI
Asparagai su rukščia 

Smetona
Asparagai gali būt švie

žiai išvirti, arba iš skardi
nės paimti. Ant dviejų puo
dukų asparagų reikia duoti 

| pusę puoduko rukščios Sme
tonos, pusę puoduko duo
nos trupinių, sviesto arba 
margarino.

Sudėk asparagus į plokš
čią lėkštę, kurią pirma rei
kia ištepti sviestu ar marga
rinu, ant viršaus uždėti Sme
toną ir apibarstyti duonos 
trupiniais ir apkepink 325 
laipsnių karšty, kad trupi
niai pagrustų. Apie 20 mi
nučių užtenka.

Rubarbas su žemuogėm
Pripiaustyk rubarbo porą 

puodukų ir pamirkyk šal
tam vandeny apie 10 minu
čių. Nusunk, sudėk į storą 
puodą, įdėk puoduką cuk
raus ir užkaisk ant silpnos 
ugnelės. Kai pradės burbu- 
liuot, tegul paverda 5 minu
tes neuždengtas. Tuomet 
įdėk porą puodukų žemuo
gių. Galima valgyt karštą ir 
šaltą.

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla k.ausinius kodui 
Rusija nesusiutria su knoniie valsty
bėmis ir kouul Rusija nenori įsileijti 
i.s kitur žmonių ua įžiūrėti Kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvu, ar 
yra demokialija, kokie daruininkų 

j uždarbiai ir ar guli darbininkai iš jų 
pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus gulėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.
DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 

j maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
.mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų ? Kodėl jam reikia riebalų ? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ....................................... 15c

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ................................... 10c

KUNIGŲ CELIBATAS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. I)., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................. 25c

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

Ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuo- 
jama. Kaina ............................... 25c

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje.1 “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................... 50c
PAPARČIO ŽIEDAS

Ir keturios kitos apysakos: (lį 
Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
j visokius prietarus, burtus ir tt. 15c

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

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

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyga parodo, kodėl taip mano-1 
ma. Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ....................... 25c

AR ŽINOTE, KAD—
Plaukai nėra atskira žmo

gaus kūno dalis, kurie aug
tų kaip įlašėta žolė pievoj, 
bet paviršutinė musų odos 
forma. Jie susideda iš to
kios pat medžiagos, kaip 
musų nagai arba gyvulių 
ragai.

PATARIMAI.
Jaunas morkvas nereikia 

nei skusti nei lupti, tiktai 
gerai šepetuku nušveisti, su
pjaustyti ir virinti. Taip ne-i 
tik kad sutaupysi laiką, bet 
ir didelę dalį vitaminų.

MASKVOS ŽVAIGŽDUTĖ

Hollywoodas turi garsią 
mažą aktorką Margaret 
O’Brien, o Rusijos mūviu 
teatruose žmonės ploja jau
nai aktorkai,. Natašai Zaš- 
čipinai, kuri dabar yra de
vynių metų, o mūviu gamy
boje pradėjo dirbti vos tu
rėdama 5 metus amžiaus. 
Ji skaitoma viena iš gabiau
sių jaunųjų artistų tarpe.

Didysis 

SAPNININKAS 

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

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

Gaunamas “Keleivio” knygy
ne. "KELEIVIS”
636 Broadway, S. Boston, Mass.
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’Keleivio’ Knygos
MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 

1 baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ........... 25c
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Bambos 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukui ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 2oc.
SOCIALIZMO TEORIJA

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol kuitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pu- 
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224. pusi. Kaina .... $1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia yra 

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

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

JUOZAS STALINAS
Alba, kaip Kaukazo Raz.baininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina.................................................. 25c

KODĖL Aš NETIKIU
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas.......... 20c
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi. 
Kaina tik ....................................*1.00
LYTIŠKOS LIGOS

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 
Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c
KALENDORIUS 1948 M.

Jau galima užsisakyt 1948 m. “Ke
leivio” kalendorių. Tai 96 puslapių 
knyga. Kaina ............................... 50c.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTĄTYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. I'agul 
daugelį autorių parašė Iksas, Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, verte Vardu- 
nas. Kaina ................................... 10c
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ............... 25c
“Keleivis,” 636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Mamytė L a b ai Dėkinga

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

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

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

Keleivis
636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mat*.
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|lš Plataus Pasaulio į
Francija Nerami

Francijos parlamentas 
297 balsais prieš 280 balsus 
pasisakė už vakarinės Vo
kietijos valstybės atstaty
mą. Po visą Franciją komu
nistai kelia streikus prieš tą 
nutarimą. Komunistai, fa
šistų padedami, dabar tar
nauja Maskvai prisidengę 
“patriotizmu”.

Vengrijos Mokyklos
Vengrijos komunistinis 

parlamentas nutarė nacio
nalizuoti (perimti i valdžios 
rankds) visas krašto moky
klas. Katalikų bažnyčios 
vadovybė griežtai protesta
vo prieš tą įstatymą, bet 
protestai nieko negelbėjo. 
Kur buvo bandoma ruošti 
protesto demonstracijas, po
licija jas išvaikė.

Krizis Indonezijoj
Derybos tarp Olandijos 

ir Indonezijos dėl santykių 
“sunormavimo’’ praeitą sa
vaitę vėl nutruko. Jungti
nių Tautų organizacijos at
stovai ten jau senai tarpi
ninkauja tarp olandų ir In
donezijos respublikos, bet 
prie galutino susitarimo vis 
dar neprieita.

“Pravdos” Teisybė
Maskvos dienraštis “Prav- 

da” skelbia ilgiausią laišką 
vienos rusės, kuri buvo ište
kėjusi už anglų kareivio ir 
gyveno du metus Londone. 
Kada ji su vyru susipyko, ji 
grįžo į Rusiją ir sako, kad 
Anglijoj buvo pavergta, iš
naudojama ir labai esanti 
laiminga, kad pateko vėl į 
Rusiją. Anglai tą laišką va
dina “Ninos pasakomis”.

Amerikos Farmos
šių metų pradžioje Ame

rikos fanuose gyveno 2,- 
249,000 žmonių daugiau, 
negu 1945 metų pradžioje. 
Bet ir dabar Amerikos far- 
mose gyvena 10 nuošimčių 
žmonių mažiau, negu jų bu
vo 1940 metų pradžioje. 
Dabartiniu laiku Amerikos 
fanuose gyvena 27,439,000 
žmonių.

Atominis Orlaivis
Amerikos inžinierius Dr. 

Andrew Kalitinsky, Oak 
Ridge, Tenn. atominės dirb
tuvės inžinierius, praeitą sa
vaitę Nevy Yorke laikė pa
skaitą ir sakė, kad dabar 
jau galima padaryti atomi
ne energija varomą orlaivį, 
kurs galės pakilti, apskristi 
visą žemės kamuolį ir grįž
ti namo be jokio sustojimo.

Žurnalisto Mirtis
Keturios Amerikos žurna

listų organizacijos nutarė 
pačios tyrinėti, kas nužudė 
Amerikos rądio korespon
dentą Graikijoj, George 
Polk. Graikijos policija kol 
kas nesugebėjo ar nenorėjo 
jo žudytojų surasti. George 
Polk lavonas buvo rastas 
gegužės 16 d. prie Salonikų 
juros įlankoje.

Graikijos Karas
Iš Graikijos praneša, kad 

ten vyriausybė ruošia di
džiąją ofensyvą prieš graikų 
partizanus kalnuose. Sako, 
jau penkios divizijos ka
riuomenės yra sutrauktos. 
Vyriausybė griasi, kad ji 
dar šiais metais apvalys 
šiaurės Graikijos kalnus 
nuo rusų apginkluotus par- 

I tizanų.

du knygų ir laikraščių, o 
mes čia legijone esantieji 
lietuviai dalinomės ir skai
tydami įvairinome musų 
nuobodžias dienas. Dabar 
papuoliau į Indokiniją. No
riu padėkoti tiems Ameri
kos lietuviams, kurie mums 
siuntinėjo lietuvišką spau
dą, o ypač Mrs. Martha Sy- 
mulevich ir Ign. Juzėnui 
Chicagoje, o taip pat ir ki
tiems. Aš prašau mano pa
dėką persiųsti laikraščiui 
“Keleivis”. Kartu nurodau 
mano naują adresą. Mieli 
lietuviai ir lietuvaitės,-pra
šom susirašinėti su mumis 
legijonieriais. Su pagarba

Valerijonas Kutkevičins 
Saigon, Indokinijoj.

Mano adresas:
Leg. Vai. Kutkevičius, 
Secteur Postai 54224, 
T. O. E. France.

Aš Buvau Vergijoj 9 Paieškau savo giminių Amerikoj,
7 Adomo Vaitkevičiaus ir Jievos Vait-

KAS MUMS RAŠOMA
Kaip Tu Drįsti?

Vakar vakare, tai yra 
birželio 13 d. aš išvažiavau 
su savo nauju karu, kurį ne
senai pirkau, pasivažinėti 
ir reikėjo šis tas nusipirkti. 
Kai aš grįžau prie savo ka
ro, prie jo atėjo ir sustojo 
pora jaunų vyrukų iš kai
mynystės. Jie apžiurėjo ka
rą, išbandė jį ir pradėjo su
kinėti karo radio. Bet radio 
nedirbo, matomai dratai 
buvo netvarkoje. Pagaliau 
vienas jaunuolis, lyg koks 
policmanas, man ir " sako: 
Kaip tu drįsti važinėtis su 
karu, kurs turi radio? Tu 
gali būti areštuotas ir nu
baustas 15 dolerių ir kalėji
me sėdėti! ,

Aš klausiaus ir niekaip j 
negalėjau suprasti, kas čia I 
per monai. Argi ateiviams 
nevalia turėti radio priim
tuvų namuose ir karuose? 
Prašau man paaiškinti, ar, 
iš tikrųjų, taip yra, kaip tie

mano kaimynai sako, ir ar 
policija gali 'man ką sakyti 
dėl radio turėjimo?

M. Kavaliauskas.

Red. Pastaba: Jauni vai
kinai tiktai “pajuokavo”. 
Jokio draudimo turėti radio 
aparatus namuose ar karuo
se nėra. Ateivis ar čiagi- 
mis; pilietis ar nepilietis, 
jokio skirtumo tame reikale 
nėra. Kokie suvaržymai bu
vo karo metu, dabar jie ne
beveikia.

Legijcnieriaus Padėka
Lietuvių Informac i j o s 

Centrui,
Gerbiami lietuviai, neži

nau kito adreso, tai krei
piuos per jus su nedideliu 
prašymu.

Aš esu lietuvis legijonie- 
rius svetimšalių legijone, 
anksčiau tarnavau Afrikoj, 
kur lietuviai amerikiečiai 
mums atsiųsdavo mano var-

Skaitykit Naujienas...
t TŪKSTANČIAI lietuvių yra Išblaškyti po visą pasauli.

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

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

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, kur 
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakoj ama teisybe 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 j 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
•pausdinamį. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chlcagoj metams $8.00; ui Chicago* ribų kaina metams $(5.00; 

šešiems mėnesiam, — $3.25.
SIŲSKITE ČEKJ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

' NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, D1

“Varpelis” jau ekskomu- 
nikuoja

Viename franciš k o n ų 
“Varpelio” numeryje buvo 
toks klausimas: “Ar gali 
katalikė moteris tekėti už 
protestanto?” Atsakymas, 
suprantama, — negali. Ište
kėjusioji yra ekskomunikuo- 
jama. Be to, katalikų baž
nyčia nepripažįsta jungtu
vių nekatalikų bažnyčiose!

Normaliais laikais į šito
kias kvailystes butų galima 
žiūrėti pro pirštus, bet da
bar, kada dešimtys tūkstan
čių tautiečių gyvena nepa
kenčiamose sąlygose Vokie
tijoje, tikybinių dogmų nau
dai ardyti susikurusias ar 
dar susikuriančias lietuviš
kas, bet mišrios tikybos šei
mas yra išdavikiška.

Šeima yra pirmoji visuo
meninės santvarkos mole
kulė. Kai toji molekulė ne
varžoma kuriais nors varž
tais iš aukščiau, ji yra lais
va, o toks laisvų šeimų jun
ginys kuria laisvą visuome
nę. Ponai kunigai ir įvai
raus plauko “tėvai” vienuo
liai nenori laisvos šeimos. 
Jų akimis — šeima turi pri
klausyti jų įsakymams. Ir 
jei kuris nors vienas šeimos 
narys yra iš laisvesnių jų 
konfesijų eilių, ierarchijos 
mėgėjams tai ne pakeliui — 
šeima nesileis valdoma. Va, 
todėl ir grasinama (muil- 
burbuline) ekskomunikaci- 
ja. Įdomu, kur ir kada yra 
Kristus pasakęs, jog tokius 
reiktų ekskomunikuoti?

Ak, kiekviena diktatūra 
turi turėti priemones. Jei 
nebegalima kišti į inkvizici
jos rusius, grasinama eksko- 
munikacija. Grasinama už
tai, kad lietuvis veda lietu
vę, nors ne tos pačios tiky
bos.

Klero agentai lengva šir
džių laimins tautiniu atžvil
giu mišrias šeimas, jei jos 
abu nariai bus katalikai. 
Kas už lietuvybės išdavimą 
ekskomunikuos tuos agen
tus?

Lietuvių yra nedaug. Gai
la kiekvieno, kuris patenka 
į svetimųjų jurą. Lietuvai 
visai vistiek, kokių tikėji
mų yra jos šeimos. Prieš įs
tatymus yra visi lygus. Jai 
tik svarbu, kad tos šeimos 
butų lietuviškos.

Romos tarnai galvoja ki
taip. Lietuviškumas jiems 
nesvarbu. Svarbu paklusnu
mas jam ir Romai. Ir tikrai 
gaila, kad tokie ekskomuni- 
kacijos grasinimai perduo
dami lietuvių kalba. Juk tai 
galima atlikti lotyniškai: 
visiems butų aišku jog susi
duriama su tam tikru inter
nacionalu.

Ekskomunikacijos 
kandidatas.

RED. ATSAKYMAS

Justinui Bakučiui, Olden- 
burge — Tokio turinio ap
rašymą iš pergyvenimų vo
kiečių stovykloje jau esame 
dėję, todėl Tamstos rašinio 
šiuo tarpu neskelbsime.

(Tęsinys) iš kur aš ir kai pasakiau,
Tie mums duoti batai bu- kad aš iš Lenkijos, jis mane 

vo padaryti iš automobilių apibėrė klausimais, kaip 
padangų, kurios plonais mes toje “ponų Lenkijoje” 
sluoksniais supiaustytos ir vargstame. Pirmiausiai klau 
paskui susiūtos. Tokie batai sinėjo apie valgį, ar mes 
sveria apie 8 ar 9 svarus. Lenkijoj turėjome ką valgy- 
Pavaikščiojęs su tokiais ba-jti. Kada aš jam paaiškinau, 
tais tuoj pajunti kojose kad pas mus niekada niekas 
skausmą, o kojos visadaį eilėse nestovėjo dėl maisto, 
šlapios, kruvinai nugrauž
tos, nes “batai” visai nepri
taikinti prie kojos formos 
ir yra lyg kokios kaladės. 
Šaltis tada siekė dienos lai
ke nuo 25 iki 35 laipsnių, o 
nakties metu nuo 40 iki 45 
laipsnių.

Po atvažiavimo į lagerį 
gavome po penkias dienas 
poilsio. Per tą laiką lagerio 
viršininkai mus apklausinė
jo, užrašinėjo. Klausė am
žių, tautybę, užsiėmimą ir 
t. t. Kada aš pareiškiau, 
kad esu “čiornorabočy” 
(juodadarbis), tai čekistas 
man paplojo per petį ir sa
ko : “chorošo, tokiu mums ir 
reikia”.

Valgyti pirmas dienas 
gavome taip vadinamą “an
trą katilą”. Valgis toks: iš 
ryto puodukas juodos, ne
saldytos kavos ar arbatos, 
pietums porą šaukštų košės 
ir pusė litro (puskvortis) 
zupės ir vakare vėl tas pats 
puodukas arbatos. Duonos 
per dieną kiek daugiau sva
ro. Zupė daugiausiai buvo 
iš sušalusių burokų ar bul
vių su kokiomis nors kruo
pomis, o į zupę įpilta trupu
čiukas aliejaus. Mėsos gau
na tiktai “trečias katilas”, 
arba pasižymėję darbinin
kai, kurie išdirba virš 100 
nuošimčių darbo normą. 
Mėsa duodama “delfino”, 
ar marių kiaulės, o kartais 
arkliena. Jei kada kuris la- 
gerninkas gauna arklio akį, 
tai laiko tą dideliu laimi
kiu...

I “Lagpunkte” buvo apie
. Y1 v x i • i Adonio VHlLKVViciHUS II- dievus v«n*

tukstanciu, O antrame, kiek kevičiutės (ištekėjusi, bet vyro pa- 
man teko girdėt, buvo 2,500

Aš jų pusbrolis, kilęs iš ten pat. 
Mano adresas toks:

i

Darbas
Po penkių dienų poilsio 

ir visokių apklausinėjimų, 
mus išvarė į darbą girioje 
malkų kirsti. Mums, kaipo 
“naujokams” darbo normą 
pradžioje sumažino, kol iš
moksime dirbfi. Per šešias 
dienas darbo norma buvo 
sumažinta net 70 nuošim
čių, paskui 50 nuošimčių ir 
taip palengva darbo norma 
turėjo būti davaryta iki 100 
nuošimčių.

Sniego miške buvo daug, 
virš metro (pusantro jar
do). Jei nori nuo vienos pu
šies prieiti prie kitos, tai tu
ri atsikasti kelią, nes kitaip 
nenuplauksi. Miške mus 
niekas nesaugojp, nes ten 
aplinkui tiktai nepereina
mos girios, o per tokį snie
gą per girias kur žmogus 
gali bėgti. Pabėgimas ten 
tikrai yra neįmanomas. To
liau nuo darbo, ant kelio, 
stovi vienas čekistas susikū
ręs ugnį ir šildosi su šuni
mis apie ugnį, o mes girioje 
dirbame.

Aš po darbo girioje pir
mą dieną likau visai be jė
gų ir tik vieno ruso kalinio 
padedamas parsivilkau į la
gerį. -Kadangi buvau visai 
.susmukęs, tai to paties ruso 
padedamas nuėjau pas la
gerio daktarą. Tas mane 
apklausinėjo, išklausė, iš- 
mieravo karštį. Karščio aš 
daug neturėjau, bet buvau 
visai nusilpęs. Mano laimei, 
pas tą daktarą dirbo viena 
geros širdies mergaitė rusė, 
“laisvai samdoma” tarnau
toja. Jos patariamas dakta
ras nutarė mane pasiųsti į 
ligoninę, o mergaitė man 
davė “machorkos” ir laik
raštį susisukti “popierosą”. 
Rytojaus dieną buvau nu
vežtas į ligoninę į “Tretįjį 
Lagpunktą”, kur mane pa
skyrė į sunkiai sergančiųjų 
ligonių “palatą”. Ten radau 
tiktai rusus. Man išsikalbė
jus su vienu kaimynu rusu, 
jis mane pradėjo teirautis.

tai jis man nepatikėjo ir 
prie .visų kitų ligonių pra
dėjo man pasakoti, kad jis 
labai gerai iš laikraščių ži
nąs Lenkijos gyvenimą. Sa
ko, ponai su jumis ten arė 
ir akėjo, o ir kitose kapita
listinėse valstybėse darbi
ninkai stovi ilgiausias va
landų valandas eilėse, kol 
gauna duonos nusipirkti... 
Ginčytis nebuvo jokio rei
kalo, tai tik nusijuokiau ir 
palikome tą “klausimą” ne
išspręstą.

Ligoninėj aš greitai .pra
dėjau atsigauti, o kadangi 
maistas ten buvo neblogas, 
o mano apetitas tikrai ge
ras, tai aš pradėjau valgyti 
po dvi ar tris kitų ligonių 
porcijas. Mano kaimynas 
ruskelis man pastebėjo, 
kad aš darau klaidą. Jis 
man sakė: “Tiek daug, 
drauge, nevalgyk, nes greit 
pasveiksi ir vėl tave į dar
bą varys”. Jis patarė pasi-į 
mokyti iš jo, nes jis jau me
tus laiko guli ligoninėj, čia 
tyčia badauja, kad tik ne
reikėtų pągyti ir vėl į darbą 
miškan grįžti.

Ruskelis sakė teisybę. Po 
keturių dienų daktaras ma
ne paskelbė sveikesniu ir 
perkėlė į lengviau sergan
čiųjų “palatą”, iš kur greit 
visai buvau išrašytas, kaipo 
pagijęs. Mano laimei, ma
nęs nebeišvežė į “pirmąjį 
Lagpunktą”, bet paliko čia 
pat, “trečiajame Lagpunk- 
te”, kur gyvenimo sąlygos 
buvo geresnės, nes čia buvo 
daugiau “specialistų” bri
gadų. Čia buvo siuvėjų, bat
siuvių, šaltkalvių, stalių, 
mechanikų, raštininkų ir ki
tokių amatų “brigados”. 
Tos “brigados” nėra vieno
do dydžio. Musų lageryje 
buvo kelios darbo brigados 
po 50 ar 60 žmonių. Kelios 
brigados buvo “gruzčikų” 
arba krovėjų, kurie krovė' 
lentas į vagonus tartoke. 
Kelios tokios “gruzčikų” 
brigados buvo sudarytos iš 
vokiečių nuo Volgos, kelio
se brigadose buvo uzbekai, 
kalmukai, gruzinai, Ukrai
nai, rusai, lenkai. Aš tik 
vienas lietuvis čia buvau, o 
lenkų buvo šeši žmonės. Vė
liau teko susipažinti su vie
nu lietuviu, kilusiu iš Šven
čionių, Pivoriunu, kuris Ru
sijoj buvo gyvenęs jau 20 
metų.

Šitame lageryje-kalėjime 
buvo apie 3 tūkstančius ka
linių ir jų skaičiuje buvo 
apie 500 moterų. Daugiau-

žmonių.
Lagerio Darbas

Darbas lageriuose buvo 
po 10 valandų per dieną, o 
kai prasidėjo rusų-vokiečių 
karas, tai darbas buvo pra
tęstas iki 11 valandų per 
dieną. Tartokas (lentpiuvė) 
dirbo dviem pamainom, vie
ni darbininkai dirbo dieną, 
kiti nakčia. Kas 20 dienų 
darbininkai keitė savo dar
bo pamainas (šiftus).

Į tartoką prie darbo rei-l 
kėjo eiti pėstims po 4 kilo
metrus (apie 3 mylias, Rd.). 
Turėjome keltis 5 valandą 
iš ryto, o kaip šešios ėjome 
į darbą. Į darbą mus vary
davo 7, o kartais 9 čekistai 
su šunimis. Visi turėjome 
eiti išsirykiavę po 4 eilė
mis. Kai kelias buvo šla
pias, tai nevalia buvo van
dens aplenkti, reikėjo eiti 
tiesiai. Vieną kartą mums 
einant į darbą, vienas kali
nys “iškrypo” iš eilių, nes 
norėjo balą aplenkti, bet 
sargybinis tuoj paleido šū
vį. Po šūvio gamome įsaky
mą visi gultis ant kelio, kol 
čekistai vėl įvedė tvarką. 
Sugrįždavom iš darbo 7 vai. 
vakare, irgi eilėmis, čekistų 
.varomi ir šunų lydimi.

(Bus daugiau)
A. J. Alpukas.

Kazys Vaitkevičius,
Theater Str., 16, 
(13b) Kempton (Allgau), 
U. S. Zone, Germany.

Aš Mary Gusčiutė-Ginkus, kilusi 
iš Anglininkų, Stakliškes parapijos, 
Ignaciaus duktė, ieškau pusbrolių Jo
no ir Prano Brokų kilusių iš Vaitku- 
nų kaimo, Užuguosčio parapijos. Jo
nas seniau gyveno apie Bostonų. Jie 
patys ar kas juos žino malonėkite 
parašyti šiuo adresu: (27)

Mrs. Mary Cinkus
41 School st., Roxbury, Mass.

APSIVEDIMAI
Paieškau moteries apsivedimui. 

Turi turėti $400 ar $500 pinigų. Aš 
turiu išmokėtų farmų. (26)

William Meskauskas,
R. 2, Pierpont, Ohio.

IEŠKAU DARBO ANT FARMOS
Turiu 35 metų patyrimo prie far- 

mų ir daržovių darbo. Katram ar 
katrai reikalingas ištikimas darbi
ninkas ar ’gaspadorius, prašau rašy
ti man žemiau nurodytu adresu:

M. J. W. c-o A. Bokus, (27) 
R. D. 2, Greenfield Center, N. \.

Reikia Darbininko Ant Farmos
Paieškau darbininko prie farmos 

darbo. Galėtų kas ir per vakacijas 
atvažiuoti biskj padirbėt prie šieno. 
Patyrimo nereikia. Oras geras ir 
Valgis neblogas. Galėtų ii’ vedusi po
ra atsišaukti, kad tik be mažų vai
kų. Mr. Stasiūnas, (25)

R. D. 4, Cortland, N. Y.

Avies kailiai pagerinami

Chemikas Jose B. Calva 
surado būdą pagerinti avies 
kailį. Pagalba tam tikrų 
chemikalų yra pakeičiama 
avies kailio išvaizda ir ko
kybė. Toks kailis labai pa
našus į ronio kailį, turi dau
giau šilumos ir stipresnis už 
paprastąjį avies kailį.

Dabar .tokie kailiai yra 
vartojami karo tarnyboj, y- 
pač lakūnams. Iš jų yra siu
vami trumpi kailiniukai.

E X T R A

Kas norite sužinoti apie iš
ganymą, esu liudytojas išgany
mo—D. Diskevičius, 112 White 
st., Westfield, Mass. Kaipo mes 
norime išbėgti, jeigu tokio iš
ganymo neatbojate! Heb. 2-3.

Gelbėkitės, Gelbėkitės, Gelbė
kitės! Informacija free. (25)

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau brolių Felikso ir Benedik

to Norvaišų, kilusių iš Rudenų kai
mo, Raudėnų valsčiaus. Juos pačius 
ar kas juos žino maloniai prašau 
rašyti man šiuo adresu:
Petronėlė Norvaišytė-Gabalinskienė

Goettingen, Luettlch Kaserne
BĮ. F 49, (20b), Germany
British Zone.

Paieškau Agotos Dicmonaitės, po 
vyru Preksaitienės, gimusios Varnai
čiuose, tūlas laikas atgal gyvenusios 
Collinsvillej, III. Paieškau taipgi Pet
ro Bertulio ir kitų giminių bei pažįs
tamu. Turiu svarbių žinių iš Euro
pos. Aš esu Marė Gerulytė iš Ger- 
vičių. (26)

Mary Berantienė
628 So. Eaton st., Baltimore 24, Md.

Paieškau trijų seserų: Kaziunės 
Kibartienės, Marės Petronienės ir 
Petricijos Gavenienės. Kas man duos 
apie jas žinoti, gaus $5.00 dovanų. 

John Petraitis, (28)
4352 Western avė., Chicago 32, III.

Pataisymas. — Nesenai “Keleivy” 
tilpo mano paieškojimas, kur buvo 
pasakyta, kad paieškau Skirkų duk
terų, su kuriomis mes sykiu augom. 
Tai buvo klaida, kuri šiuomi yra ati
taisoma. Aš paieškau ne Skirkų, bet 
Ciuberkių dukterų — Jono ir Juozo 
Ciuberkių. Mary Barauskas, 

13643 Santa Rosa Drive, 
Detroit 4, Mich.

Ieškau 1913 m. į Amerikų išvyku- 
sio brolio Igno Gudonio-Gudon, kuris 
dabar galėtų būti apie 56 metų am
žiaus. Jis yra gimęs Širvintuose, Uk-

eiai hnvn 7mnnėe'nnfmeti I merges apskr. Dirbo anglių kasyk-biai DUVO Žmones nuteisti po lose. Bučiau labai dėkinga, jei kas 
8 metus prievartos dar- apie mano brolį arba jo šeimų sutei- 
i i • 1 ktu kokių nors žinių šiuo adresu:bams. Kituose dvejuose. Marija Gudonytė-Gaputienė, 
“Lagpunktuose” kaliniu bu- £20b!. Braunschweig,1 , v. tt 1 Roselies Kaserne, Lit. Lager,
VO kiek mažiau. Pirmame Germany, British Zone.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų, ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

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

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, čemery- 
čia yra vartojama nuo drugio, 
nuo gumbo, nuo geltligės, nuo 
škropulo ir nuo sukrekėjimo 
kraujo, čemeryčios šaknys jau 
yra vartojamos per 3000 metų, 
ir musų čemeryčia nėra suka
pota, bet yra tokia, kaip užau
gus. Supiaustykit čemeryčios 
gerą šaukštą, įdėkit į keliškėlį, 
užpilkit šiltu ar šaltu vandeniu 
ir už valandos galit gerti arba 
įdėkit unciją čemeryčios j bon- 
ką vyno ar stipresnio gėrimo .ir 
galit gerti po valgių, čemery
čios svaras $1.35.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.
NUO UŽSISENĖJUS1Ų, ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENU, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ,, ji* 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomus 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Još taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ii 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbų nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderį j: (42)

suskilusios

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

CICERO 50, ILL.
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Vietines Žinios Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Square 
H ordinare Co.

MASS. GUBERNATORIUS SVEIKINA SLA SEIMĄ

KELEIVIS, SO. BOSTON

Gubernatorius Bradford (sėdi) įteikia sveikinimą SlA Seimo rengimo komisijai (iš kairės į de
šinę) S. C. Budvitis, Juozas Arlauskas, A. J. Namaksy, Dr. A. L. Kapochy. Iš dešinės stovi Guberna
toriaus padėjėjas A. W. Coolidge.

SOCIALDEMOKRATŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos suvažiavimą ati
darė d. J. Jankauskas, LSS 
60-os kuopos pirmininkas ir 
perdavė suvažiavimą. vesti 
LSS centro pirmininkui d. 
J. Gloveskui.

Suvažiavimas paskyrė ko
misijas: Mandatų komisiją 
(dd. adv. Briedis, J. Jan
kauskas ir P. Kručas), rezo
liucijų komisija (Dr. P. Gri
gaitis, J. Jonuškis ir S. Mj- 
chelsonas) ir “Darbo” lei
dimo komisija (J. Buivy
das, J. Paknys ir B. Spudie
nė).

Kol mandatų komisija 
tikrino mandatus, kalbėjo 
Dr. P. Grigaitis apie lietu
viškų srovių bendradarbia
vimą A. Lietuvių Taryboje, 
plačiau nušviesdamas ir 
ALT praplėtimo reikalą.

Dar kalbėjo A. Jankaus- 
kas-Jenkins Siuvėjų unijos 
generalinis organizatorius, 
apie darbininkų judėjimo 
politinę ir ekonominę pa
dėtį Amerikoj.

Mandatų komisijos vardu 
praneša adv. Briedis, kad 
suvažiavime dalyvauja 34 
delegatai nuo kuopų ir pri
sideda Centro komiteto na
riai. Atstovaujamos LSS 
kuopos 71 Cambridge, 133 
Norwood, 6 Pittsburgh, 60 
Boston, 19 Brooklyn, 4 Chi- 
cagoj, LDD 21 Bostone, pa
vienis narys Povylas Man- 
kus iš Blackstone, Mass., ir 
vienas broliškas unijų atsto
vas.

Suvažiavimą vesti išrinkti 
pirm. J. GlovesTcas,' sekr. 
Buivydas, padėjėjais N. Jo- 
nuška ir adv. Briedis.

Sekretorius J. Buivydas 
padarė platų pranešimą iš 
centro veikimo. Yra 32 kuo
pos su 464 nariais. Ne visos 
kuopos lygiai veiklios, yra 
kuopų, kurios stipriai apsi- 
leidusios, bet kitos yra gy
vos, veiklios ir visada atsi
liepia į musų visuomeninius 
klausimus.

J. Buivydas plačiau nu
pasakojo apie socialdekra- 
tų veikimą A. L. Taryboje' 
ir BALF-e, apie santykius 
su Lietuvos Socialdemokra
tų Partija, su Amerikos So
cialdemokratų Federacija, 
su Darbininkų ir Amatnin- 
kų Profesine Sąjunga trem
tyje ir su Amerikos unijo
mis.

Raportas priimtas. Disku
sijose prie raporto dalyvavo 
Januškis, S. Michelsonas, 
A. Žilinskas, J. Buivydas. 
J. V. Stilsonas, B. Spudie
nė ir Dr. P. Grigaitis.
Sveikinimai Suvažiavimui

Suvažiavimas gavo daug 
pasveikinimų iš organizaci
jų, iš atskirų draugų ir iš 
vienminčių kituose kraštuo
se. Kai kurie sveikintojai 
prie laiškų pridėjo ir savo 
auką organizacijos reika
lams. Sveikino:

Paul Mankus iš Blacksto
ne, Mass. ($20), LDD 7-a 
kuopa ($10), LSS 19 kuopa 
($15), Vincas Kalvelis iš 
Brooklyno ($10), LSS 116 
kuopa ($10), LSS 71 kuo
pa ($10), 61 kuopa ($10),: 
LDD 3-ia kuopa Cliffside, 
N. J. ($25), LSS 4-a kuopa 
($25), LSS 133 kp. ($25), 
Povylas Kručas iš Norvvood 
($5), J. Vaitkunas ir B. J. 
Vaitkunas iš Lawrence 
($5), LSS 6-a kuopa ($10),

IŠ LIETUVIŲ DARBININ
KŲ DRAUGIJOS SUVA

ŽIAVIMO
LDD kuopų delegatų su

važiavimas įvyko šeštadieni 
birželio 19 d. L. Piliečių 
Draugijos svetainėje, So. 
Bostone.

Suvažiavimą atidarė V. 
Anesta, LDD 21 kuopos 
pirmininkas. Vadavimą vė
liau parėmė centro pirmi
ninkas J. Jankauskas.

Kol mandatų komisija 
(S. Strazdas, P. Kriaučiu
kas ir P. Šveikauskas) tikri
no delegatų įgaliojimus, su
važiavimą trumpai sveiki
no: adv. J. Cunys (So. Bos
tono L. Pil. Draugijos), J. 
Buivydas, Dr. P. Grigaitis, 
J. Gloveskas, adv. Briedis ir 
J. Paknys.

Mandatų komisija prane
ša, kad suvažiavime daly
vauja 27 delegatai iš Broo
klyno, Binghamptono, N.Y., 
Bostono, Chicagos, Norvvoo- 
do ir Centro Komiteto i 
riai.

Pirmininku išrinktas 
Buivydas, sekretorium 
N. Jonuška, padėjėju — P. 
Šveikauskas.

Rezoliucijų komisijon pa
skirti Dr. P. Grigaitis, S. 
Strazdas ii: Januškis.

Centro komiteto raportus 
išdavė pirmininkas J. Jan
kauskas, sekretorius N. Jo
nuška, iždininkas V. Anes
ta, revizijos komisijos įta
riai Jonas Audickas ir Jo
nas Andrevvs, agitacijos ko
misijos vardu J. Taųrinskas 
ir “Darbo” redaktorius -S. 
Strazdas.

Debatuose dėl pranešimų 
dalyvauja P. Kriaučiukas, 
B. Spudienė, N. Jonuška, J. 
Buivydas.

Visi pranešimai po disku
sijų priimti.

Sveikinimus raštu pri
siuntė: adv. F. J. Bagočius 
($5): P. Kručas ($5); V. 
Kalvelis ($5); LDD 7-a kp. 
($10 ir “Darbui” $15); Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tijos užsienių delegatura; 
Lietuvos Socialdemokrati
nio Jaunimo centro komite
tas; Ambrose ($16); Stani- 
slovaitis ($2); Kaz. Vens- 
lauskas ($6); Petras Kru
šas ($6); Kasperka ($5); 
Dvariškis ($5); LDD 3-čia 
kuopa Cliffside, ($100); 
Kučinskas ($1); LDD 21 
kuopa ($50); LSS 19 kp. 
($15); P. Čiurlionienė 
($25); F. Dovidaitis ($10); 
A. Kryžanauskienė ($1).

—o—
Rezoliucijų komisija pa

siūlė 3 rezoliucijas dėl tarp
tautinės padėties, Lietuvos 
klausimu ir “Darbo” leidi
mo reikalu. (Rezoliucijos 
bus paskelbtos “Keleivy”).

Suvažiavimas patiektas 
rezoliucijas patvirtina.

—o—
Svarstant naujus klausi- 

kalbėjo P. Šveikauskas apie 
socialistinio darbo ir veiki
mo sąlygas ir apie reikalą 
įsitraukti į socialistinį dar
bą ir kalbėjo P. Kriaučiu
kas, spaudos reikalu.

—o—
Centro valdybos rinki

muose išrinkti šie draugai: 
N. Jonuška, J. Jankauskas, 
V. Anesta, S. Strazdas, J. 
Jonuškis, J. Audick, F. Ra
manauskas, J. Taųrinskas, ~~~ y “ ---r“ 
ir J. Andriukaitis. • Jk,Jankauskas . 1SA Bo5<’n.(?

Alternatais išrinkti: P.?’ Pr?u£ai Anestai1S 
Brazaitis, Kučinskas, S. P’
Jonuškienė, A. Audickienė, 
P. Kručas ir Šmaižys.

—o—
Suvažiavimas praėjo jau

kioj ir draugiškoj nuotai
koj.

na-

J.

LSS 20-a kuopa ($10), Vin
cas Gegužis iš So. Bostono 
($Ž), S. Čiaupą ir P. Ket
virtis abu iš So. Bostono po 
$1.

Platų 
atsiuntė 
mokratų 
delegatura 
tuvių Taryba, Jaunųjų Lie
tuvos Socialdemokratų or
ganizacija, Londono (Ang
lijoj) socialdemokratų lie
tuvių grupė, Drg. A. Zem- 
čikas iš Londono Anglijoj, 
Toronto, Ont.’ lietuvių so
cialdemokratų kuopa, Drg. 
Glušauskas iš Australijos ir 
Bronius Lukevičius iš “Di- 
pilando”. Ištraukos iš svei
kinimų bus paskelbtos spau
doje.

Popietinis Posėdis
Popietiniame posėdyje 

suvažiavimas išklausė rezo
liucijų komisijos pranešimą 
ir priėmė pasiūlytąsias re
zoliucijas. Aptariant rezo
liucijas kiek daugiau disku
sijų buvo kilę dėl A. Lietu
vių Tarybos veiklos ir dėl 
jos sąstato praplėtimo. Su
važiavimas pasisakė už 
traukimą į A. L. Tarybą vi
sų demokratiškų lietuvių 
grupių. Taip pat gyvų dis
kusijų kilo ir aptariant re
zoliuciją Lietuvos klausimu. 
Rezoliucijos bus paskelbtos 
spaudoje.

Nemažai diskusijų buvo 
kilę ir dėl “Darbo” žurnalo 
pertvarkymo. Tuo reikalu 
kalbėjo J. Buivydas, J.

J. Januškis, 
P. Grigaitis, 

N. Jonuška,

sveikinimą raštu 
Lietuvos Socialde- 
Partijos užsienių 

, Amerikos Lie-

gilo atmintį. Širdingais žo
džiais pirmininkas prisimi
nė jo veiklą ir nuopelnus 
musų organizacijai.

LSS suvažiavimas užsida
rė 7 vai. vakare, išsėmus 
dienotvarkės klausimus ir 
priėmus daug nutarimų, iš
kėlus daug sumanymų ir 
pageidavimų. Linkėtina nau 
jai perrinktam centrui veik
liai dirbti ir vykinti gyveni- 
man suvažiavimo tarimus.

Dalyvis.

Serga Vincas Jankus
Praeitą penktadienį south- 

bostoniškis Vincas Jankus 
buvo nuvežtas į Beth Izrael 
ligoninę, kur jam bus pada
ryta operacija kelyje. Ligo
nį galima lankyti kasdien 
nuo 1 iki 2 vai. ir darbo 
dienomis nuo 6 su puse iki 
7 su puse vai. vakare. Ligo
ninė yra Bostone 330 Broo- 
kline avė. Linkime pasveik
ti. —• •

V. 
S. 
J. 
s.

Buvo Šaunus Delegatų 
Pasitikimas

Praeitą šeštadienį vietos 
L. Darbininkų Draugijos ir 
LSS kuopos surengė šaunią 
vakarienę svečiams pasitik
ti. Svečių buvo iš tolimų ko
lonijų. Tarp kitų dalyvavo 
iš Chicagos Dr. P. Grigai
tis,' E. Mikužiutė, adv. K. 
Gugis, K. Mačiukas, iš Pitts 
burgho ‘ buvo Povylas Dar- 
gis su žmona, iš Brooklyno 
buvo Bronė Spudienė, adv. 
Briedis, J. Buivydas, J. Glo- 
veskas, Jurgis Paknys, A. 
Žilinskas, Uršulė Badas, P. 
Kriaučiukas, iš Lawrence 
dalyvavo Mrs. Čiurlionienė 
su dukrele, iš Auburn, Me. 
buvo draugų Baltrų šeima, 
iš Binghampton, N. Y. buvo 
drg. Balčikonis su žmona ir 
daug svečių buvo iš Nor- 
woodo ir artimesnių koloni
jų-

Vakarienėje iš porą kar
tų padainavo kelias gražias 
daineles Miss. Julia Bartu
sevičiūtė ir Steponas Valka- 
vičius, “Gabijos” .choro dai
nininkai, o jiems akompa
navo Miss Aldona Lalis. 
Svečiai dainininkams šir
dingai dėkojo plojimais.
' Tolimieji svečiai ir keli 

vietiniai veikėjai pasakė po 
keletą sveikinimo žodžių. 
Iš vietinių kalbėjo adv. J. 
Curiys, L. P. Draugijos pir
mininkas, S. Michelsonas 
ir k.

Apie vakarienės šeiminin
kes ir darbininkus rengėjai 
žadėjo pranešti per spaudą 
kitą savaitę. Rep.

ciunas iš Cambridge ($5), 
LSS 60 kuopa ($20), P. 
Brazaitis iš Dorchesterio 
($5), A. Jenkins iš Burling- 
ton, Vt. ($10), F. Raman iš 
Norwood ($5), K. Matu- 

Rep. liauskas iš Baltimore ($10),

Stilsonas, 
Strazdas, 
Gloveskas, 
Michelsonas ir k. Speciali- 
nės komisijos pasiūlyta re
zoliucija priimta dauguma 
balsų.

Iš centro ir iš atskirų kuo
pų buvo įneštas pasiūlymas 
pakelti nario mokesnį iki 
25 centų per mėnesį. Pasiū
lymas priimtas. Nariai mo
kės po 25 centus narinių 
duoklių į mėnesį, o jei pri
klauso vyras ir žmona, tai 
vyras moka pilną mokesnį, 
o žmona tiktai 15 centų per 
mėnesį.

—b
Į centro komitetą išrink

ti šie draugai: J. Gloveskas, 
J. Buivydas, P. Kriaučiukas, 
Br. Spudienė, P. Grigaitis, 
Philomena Warner, J. Ja
nuškis, J. V. Stilsonas ir A. 
Žilinskas. Alternatais iš
rinkti : S. Michelsonas, P. 

I Kručas ir J. Paknys.
Baigiant suvažiavimą pla- 

jčiau pasitarta, kaip greitu 
laiku sukelti daugiau affi- 
davitų, kad tremtiniai galė
tų skaitlingiau atvažiuoti į 
Ameriką ir pasinaudoti ką 
tik priimtu įstatymu apie 
įsileidimą į Ameriką 200,- 
000 išvietintųjų žmonių. 
Tuo reikalu duota daug pa
geidavimų ir pasiūlymų.

Prieš uždarant suvažiavi
mą pirmininkas J. Gloves
kas pakvietė delegatus atsi
stoti ir pagerbti mirusioio 
musų veiklaus draugo LSS jos 
centro nario Mykolo Žvin- ghietis Pivariunas. Kalbėjo

Sandariečiai Turėjo Šaunią 
Vakarienę

Šį pirmadienį vakare san
dariečiai surengė savo suva
žiavimo ir SLA seimo dele
gatams pasitikti vakarienę, 
kuri sutraukė labai daug 
žmonių į L. Pil. Draugijos 
svetainę. Vakarienės pro
gramą atidarė K. Jurgeliu- 
nas, o jai pirmininkavo A. 
L. T. Sandaros organizaci-' 

pirmininkas pittsbur-

organizacijos veteranai iri RADIJO PROGRAMA
SLA veikėjai. “Gabijos”! Lietuvių Radio Korpora- 
choras, vadovaujamas J. cijos programa ateinantį ne- 
Dirvelio, gražiai padainavo dėldienį iš W0RL stdties, 
keletą dainų, o svečiai cho- 950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
ristams karštai plojo.

Vakarienėje svečių buvo 
tiek daug, Ttad visi bostoniš- 

reiškė gailesčio, kad 
klubo svetainė toki
Po vakarienės buvo

iki vėlyvos valandos.
B.

kiai 
musų 
maža, 
šokiai

Jo- 
iš- 

Co-

Adv. Grigalius išrinktas 
banko direktorium 

Šiomis dienomis adv. 
nas J. Grigalius buvo 
rinktas South Boston
operative Banko direkto
rium. Šitas bankas randasi 
adresu 116 Dorchester st., 
South Bostone.

Be to, adv. Grigalius yra 
Metropolitan District Com- 
mission’o narys. Tos komi
sijos žinioje randasi Bosto
no metropolijos parkai, po
licijos departamentas, van
dentiekio darbai ir kanali
zacija.

Vaikai Važiuos Už Penk
tuką

Nuo šio ketvirtadienio 
Bostono gatvėkariuose įve
damas vaikams nuo 5 iki 
14 metų amžiaus 5 centų 
fėras. Iki šiolei ir vaikai 
turėjo mokėti dešimtuką.
Plaukų nukirpimas kainuos 

Vienas doleris.
Massachusetts barberių 

suvažiavimas nutarė pakel
ti plaukų nukirpimo kainą 
iki čielo dorelio. Tiek pat 
turės mokėt ir plikiai.

•

10:30 ryto bus tokia:
1. Muzika.
2. Fleitistė Marytė Ple- 

vokiutė ir smuikininkė Ali- 
ce Plevokiutė, abi iš So. Bo
stono.

3. Dainininkė Dr. E. Ru- 
dokiutė iš So. Bostono.

4. Adv. J. Grigalius, AL- 
RKS seimo rengimo komisi
jos pirmininkas.

5. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo
me siųsti į 502 East Broad- 
way, Šo. Boston 27, Mass.

Reikalingi 2-3 kambariai
Turi būt su maudyne, South 

Bostone. Prašom pranešti šiuo 
adresu: (26)

M. Sheides,
36 Telegraph st.,

So. Boston, Mass.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus 
goję $25 pašalpos

Visais insurance 
kreipkitės į,

gausi li- 
savaitei 
reikalais 

(33)
BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 
Tel. SO 8-1761 ir

SO 8-2483

A. J. ALEKNA, Prop.
628 E. Broadway, So. Bostone 

Tel. ŠOU 4148

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY

Keturi asmenys kartu ima telefono triubeles 
kad priimti, ar duoti, svarbų pranešimą.

Tai yra keturios priežastys dėl kurių mes no
rim teikti greitą, tikslų telefono patarnavimą.

Nes visi žmonės ką telėfonuoja ir visi dalykai 
ką telefonu užsakomi, verčia mus gerinti patar
navimą telefonu. Musų tikslas yra duoti vi
siems lengvesnį ir geresnį telefoną—bet kur ir 
bet kuriuo laiku.

Kad duoti tokį patarnavimą, mes dabar už
siėmę didžiausia statybos progama istorijoj.

NEVY ENGLAND TELEPHONE

BO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 1320

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

Kambarys 205 
BOSTON. Tlef. Lafayette 2871 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikriniu* 

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

daugiau 
telefono 
įrengimų
Naujoj 

Anglijoj

AND TELEGRAPH COMPANY

BORIS BEVERAGE CO.

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.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS-

TYTQJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į t< 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADIVAY,

SO. BOSTON, MASS.
Tai. SOUth Boston 4618
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