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Vyriausybe Imasi Tarpioikaut 
Fordo Darbininkų Streike

100,000 Darbininkų Nedirba Jau Dvi Savaites— Dery
bos Tarp Unijos ir Kompanijos Nutruko — Vyriausybės 
Atstovai Siūlosi Tarpininkauti

Fordo kompanijos strei
kas tęsiasi jau dvi savaites 
ir derybos tarp unijos ir 
kompanijos nutruko. Kom-

Komumstai Artinasi 
Prie Šanchajaus
Kinijos komunistai prane-

panija sako, kad Fordo dar-i ša, kad jų armijos pralaužė 
bininkai paskelbė “politini” nacionalinės Kinijos armijų
streiką ir nėra ko derėtis, 
kol streikas eina. O darbi- 
pinkai sako, kad jie negrįš 
į darbą, kol nebus susitarta 
dėl “skubos” prie darbo.

gynimosi linijas prie Šan
chajaus ir prisiartino 10 my
lių prie didžiojo Azijos mie
sto.

Nacionalistai iš savo pu-
Federalinės valdžios tar- sės skelbia, kad jie atmušė 

pininkai jau pasisiūlė su- visus komunistų puolimus ir 
vesti prie derybų stalo uni-1, kartu pripažįsta, kad jie pa
jos ir kompanijos atstovus.j sitraukę iš Kunshan, Tai- 
Fordo kompanijos vice pir- tshung ir Kiating miestų
mininkas, John S. Būgas, 
neatmetė valdžios tarpinin
kavimo, bet kartu jis sakė, 
kad kompanija norėtų, kad 
valdžia “mus paliktų vie
nus”.

Vyriausybės atstovų tarpi
ninkavimas turi tik pataria
mos galios. Vyriausybė ne
gali priveisti nei unijos nei 
kompanijos derėtis, bet ka
da tiesioginės derybos nesi
seka, tai valdžios tarpinin
kavimas gali pagreitinti gin
čo išsprendimą.

Laukiama, kad valdžios 
tarpininkavimas tuoj atnau
jins derybas tarp unijos ir 
kompanijos. Paskutinėmis 
žiniomis jau virš 100 tūks
tančių darbininkų Fordo 
dirbtuvėse po visą kraštą 
nedirba.

Šanchajaus .pakrašči u o s e. 
Kiating miestas yra 14 my- 
liy nuo Šanchajaus. Nacio-, 
nalistai sakosi prie Woo- 
sung miesto, netoli Šancha
jaus užmušę 5,000 komuni
stų.

STREIK1ER1AI PIKIETUOJA DERYBAS

Automobilių darbininkų unijos nariai pikietuoja De
troite prie namo, kuriame Fordo kompanijos atsto
vai pradėjo derėtis su unijos atstovais dėl Fordo strei
ko likvidavimo. Unija paskelbė streiką Fordo dirbtu
vėse dėl per didelės skubos darbe.
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Kaukaze ir Ukrainoj
Veikia Partizanai
Sovietų Ukrainoj ir Kau

kaze dar tebeina partizanų 
kovos prieš Maskvos dikta
tūrą. Sovietų vyriausybė 
šiuo laiku laiko 4 kariuome
nės divizijas Ukrainoj ir 
Kaukaze, kad padėtų vieti
nei policijai ir MVD politi
nei policijai gaudyti ir nai
kinti partizanus.

Šitaip apie Ukrainos ir 
Kaukazo partizanų veiklą 
praneša Hanson W. Bald- 
win “New York Times” sek
madienio laidoje. Jis sako, 
kad partizanų veikimas da
bar yra silpnesnis, negu jis 
buvo tuoj po karo, bet Mas
kvos vyriausybei vis dar ne
pavyksta visai užsmaugti 
Ukrainos ir Kaukazo tautų 
priešinimąsi.

Fordo Derybos Visai 
Nutruko

Streikas Fordo dirbtuvėse 
eina jau dvi savaitės. Dery
bos tarp kompanijos ir uni
jos kol kas nedavė jokių re
zultatų. Unija pasiūlė pra
dėti derybas dėl atnaujini
mo darbo sutarties ateinan
tiems metams ir patiekė sa
vo reikalavimus dėl darbi
ninkų senatvės pensijų ir 
dėl pagerinimo darbo sąly
gą

Fordo kompanija atsisakė 
derėtis, kol streikas nėra 
baigtas ir sako, kad derybo
se kompanija reikalaus per
žiūrėti uždarbius, kad For
do automobiliai ir trokai 
galėtų išlaikyti varžytynes 
su kitomis automobilių kom-l 
panijomis. , ’

Streikas pradžioje palietė 
65,000 darbininkų, bet da
bar jau apie 100,000 Fordo 
kompanijos darbininkų ne
dirba.

Prezidentas Siūlo Europai Reikia 
Pakelti Taksus Duoti Ginklų

Prezidentas Trumanas i Valstybės departamentas 
praeitą savaitę pakartojo paskelbė savo nuomonę 

Savo FeiKaiavifną, kad kun- apie Europos kraštų apgink 
gresas pakeltų kai kuriuos lavimą. Sako, jei Europa 
taksus ir parūpintų vyriau- i nori išlikti laisva, ji turi bu- 
sybei apie 4 bilionus dolerių • ti stipra ir pasiruošusi savo 
daugiau pajamų per metus, i laisvę ginti. Kad Europa 
Bet kongresas labai šaltai i galėtų apginti savo laisvę ir
šitą prezidento reikalavimą 
sutiko.

Įtakingos ekonominės or
ganizacijos skelbia, kad 
šiais metais reikėtų taksus

išsaugoti taiką, jai reikia 
padėti apginkluoti savo ka
riuomenes. Pagal Valstybės 
departamento apskaičiavi
mą Europai per pirmus me-

sumažinti bent 2 bilionų do- tus reikėtų duoti ginklų ir

Eisleris Pabėgo ir 
Vėl Pakliuvo

Praeitą savaitę kominter- 
no agentas Amerikoje, vo
kiečių komunistas Gerhard 
Eisler, buvo pabėgęs iš A- 

; merikos. Jis iš dvejų kartų 
1 buvo nuteistas kalėti Ameri- 
' koje ' kelis metus, bet kol 
aukštesnis teismas jo bylą 
persvarstys, jis buvo paleis
tas po $23,500 bėla.

Pereitą savaitę Gerhard 
Eisler paslapčiomis nuėjo į 
lenkų keleivinį laivą “Batx> 
ry” New Yorko uoste ir pa
siliko tame laive. Kada lai
vas jau buvo jurose, Ei-leris 
užsimokėjo už kelionės ti- 
kietą ir manė parvažiuoti į 
1 enkiia, o iš ten jis butų ke
liavęs į Vokietiją ar į Mask
vą. Bet lenkų laivo kapito
nas pranešė per radio, kad 
laive randasi vienas slaptas 
keleivis ir pranešė jo vardą. 
Amerikos valdžia tuoj pat 
kreipėsi į Anglijos policiją, 
kad ji Southamptono uoste, 
kur lenkų laivas turėjo už
sukti, suimtų Eislerį ir per
duotų jį teismui. Anglų po
licija šeštadienį Eislerį nu
kėlė nuo laivo. Anglų teis
mas šį pirmadienį svarstė 
Amerikos prašymą išduoti 
Eislerį Amerikos teismui.

Dvi bolševikuojančios or 
ganizacijos buvo sudėjusios 

Z Kalni ,l»z ĮT.ialm-i JrnClUlIJCį 9 **
’os dabar neteks 23,500 do
lerių. Eisleris sako dabar, 
kad jis ešsąs “pirmas Atlanto 
Pakto belaisvis”.

Anglų teismas šį pirma 
jdienį tik pradėjo Eislerio 
reikalą svarstyti ir gegužės 
24 d., naujame teismo po
sėdyje, baigs jo bylos svars
tymą.

Pirmadienį Prasidės Keturių 
Didžiųjų Ministerių Derybos

Amerika, Anglija ir Prancūzija Jau Tariasi Paryžiuje — 
Berlyne Blokada Nuimta, Bet Propagandos Karas Tebei
na — Rusai Vare Vokiečius Balsuot Už “Vieningą Vo
kietiją” ’

Baisi Nelaimė New
Yorko Tunelyje

Praeitą penktadienį New 
Yorke Holland tunelyje po 
Hudson upe, įvyko baisi ne
laimė. Vienas chemikalų 
prikrautas trokas dėl neži
nomos priežasties tunelio

Berlyne blokada nuimta, 
bet santykiai tarp Rytų ir 
Vakarų nėra pagerėję. Pro
pagandos karas per -radio 
eina gal dar piktesnis, kaip 
pirma.

Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos atstovai jau ta
riasi Paryžiuje ir nori sude-

viduryje sprogo ir užsidegė. nnU savo politiką, kad 
Paskui važiavę trokai irgi prieš rusus butų pastatytas 
pradėjo sproginėti ir degti. ’ vieningas Vakarų valstybių 
Iš viso virš 20 sunkiai pri-1 frontas ir kad Maskvai ne
krautų trokų tunelyje sude-į pavyktų sąjungininkų su- 
gė, 13 žm. sunkiai sužeisti, skaldyti.
o kiti trokų draiveriai spėjo 
pabėgti iš degančių trokų. 
Sprogimai ir gaisras sugadi
no apie 300 pėdų tunelio, 
bet viena tunelio šaka šį pir
madienį jau yra pataisyta, 
o antroji saka skubiai taiso
mo. Tyrinėtojai aiškina tas 
kompanijas, kurios siuntė 
sunkiai perkrautus trokus su 
degama ir sprogstama me
džiaga per tunelį.

lerių, nes kitaip ekonomi
niai sunkumai krašte eis di 
dyn.

GRASINA KONFISKUOTI 
LAIVĄ “BATORY”

, Amerikos vyriausybė gra
sino konfiskuoti lenkų laivą 
“Batory”, jei laivo vadovy
bė butų atsisakiusi išduoti 
anglų policijai komunistų 
čyfą Eislerį. Washingtonas 
sako, kad tas lenkų laivas 
jau ne pirmą kartą yra pa

naudojamas nelegališkam 
^komunistų išgabenimui iš 
šios šalies, o todėl laivas ga
li būti čia konfiskuotas.

Siūlo Gen. Frankui
“Liberalizuoti#”

Valstybės sekretorius Dean 
Acheson praeitą savaitę pa
reiškė, kad Amerika šiuo 
tarpu nekeis savo politikos 
link frankinės Ispanijos. Jei 
Ispanija nori įsijungti į lais
vųjų tautų bendruomenę, 
generolas Franko turi libe
ralizuoti savo rėžimą ir grą
žinti tam tikras pagrindines 
teises Ispanijos gyvento
jams. .

Šitas valstybės sekreto
riaus pareiškimas buvo pa
sitiktas su dideliu pasiten
kinimu Europos demokratų 
tarpe, kurie nežinojo, kaip 
Amerika nusistatys dėl da
bar čia vedamos propagan
dos už įtraukimą kruvinojo 
Franko į Atlanto Sąjungą.
SUTARĖ BENDRAI GIN

TIS PACIFIKE
Amerika ir Anglija jau 

susitarė dėl bendro gynimo
si Pacifiko. ir Viduržemių

VICE PREZIDENTAS
BARKLEY KALBĖS 

BOSTONE
Gegužės 26 d. vice prezi

dentas Alben W. Barkley 
atvyks į Bostoną ir čia pa
sakys kalbą Mass. valstijos 
Katalikų, Žydų ir Protesto - 
nų komiteto metiniame ban
kiete. 1

AUTOMOBILIŲ GAMY
BA SUMAŽĖJO

Praeitą savaitę Amerikoje 
buvo padirbti 86,327 kelei
viniai automobiliai ir 19,- 
772 sunkvežimiai. Savaitė 
prieš tai gamyba buvo žy
miai didesnė, tada buvo pa
dirbta 102,133 automobiliai 
ir 23,200 sunkvežimiai. Ga
myba sumažėjo dėl Fordo 
kompanijos streiko.

BOMBOS KONSULATUO
SE ISPANIJOJ

Trijuose konsulatuose, Bo
livijos, Brazilijos ir Peru, juros srityse. Dabar prasi- 
Barcelonos mieste sekma- (dės derybos ir su kitomis 
dienį sprogo bombos. Kas valstybėmis dėl sudarymo

karo medžiagos už vieną 
bilioną 450 milionų dolerių.

Tokią Europos stiprinimo 
programą prezidentas Tru
manas dabar pasiuntė Kon
gresui, kad tam reikalui bu
tų paskirti pinigai.

D. P. Rekordas Čia 
Visai Geras

Į Ameriką jau atvyko 21,- 
425 “DP” iš Europos ir dar 
nė vieno netikusio žmogaus 

1 jų tarpe nepastebėta. Šitaip 
apie išvietintuosius žmones 
pasakė DP komisijos pirmi
ninkas, Ugo Carusi. Iki šio
lei Amerikos pareigūnams 
neteko areštuoti nė vieno 
išvietintojo žmogaus ir jį 
išgabenti atgal. Tas rodo, 
kad atvykstantieji žmonės 
yra tvarkingi ir nori kaip 
galima greičiau čia įsitrauk
ti į naudingą darbą ir ra
miai gyventi.

VENGRIJA BOIKOTUO
JA JUGOSLAVIJĄ

Vengrijos vyriausybė už
draudė gabenti per Vengri
jos teritoriją visokias pre
kes iš Čechslovakijos į Ju
goslaviją. Jugoslavijos tran
sporto unija dėlto griežtai 
protestuoja ir vadina šitokią 
vengrų blokadą “šlykščia”. 
Išeina taip, kad Jugoslavija 
nuperka prekes čechoslova- 
kijoj, už jas užmoka iš kal
no, o vengrai jas pakelyje 
sulaiko. Maršalas Tito ne
tenka pinigų ir negauna 
prekių. Taip varo biznį ko
munistai tarpusavėje.

Plieno uarmninicai 
Už Uždarbių Kėlimą

Plieno pramonės darbinin
kų unija, kuri jungia 706,- 
000 darbininkų, iškėlė darb
daviams reikalavimą pakel
ti darbininkų uždarbius vi
soje pramonėje. Unija rei
kalauja pakelti uždarbius 
ir užtikrinti darbininkams 
senatvės pensijas.

Unijos reikalavimas pra
eitos savaitės gale pasiunti
nėtas 835 plieno kompani
joms visame krašte. Unija 
reiškia noro pradėti dery
bas dėl sutarties atnaujini
mo visoje pramonėje., Ypa
tingai daug svarbos priduo
da savo reikalavimui užtik
rinti darbininkams pensijas 
senatvėje, išdirbus tam tik
rą metų laiką pramonėje.

ORLAIVIO NELAIMĖJ 
ŽUVO ŠEŠI

Šį antradienį vienas ka
riškas orlaivis nukrito New 
Mexico valstijoj prie Ros- 
well. šeši kariškiai žuvo ne
laimėje, o vienas seržantas 
suspėjo iššokti iš krentančio 
orlaivio su parašiutu.

AR DRAUSTI TELEVIZI
JĄ KARUOSE? .

Penkiose valstijose iau 
išleisti įstatymai, kurie 
draudžia įtaisyti televiziios 
aparatus karuose taip, kari

RUSAI SLEPIA VOKIE
ČIŲ BALSAVIMĄ

Sovietų valdžia rytinėj 
Vokietijoj -įsakė padaryti 
balsavimą. Sekmadienį ir 
pirmadienį žmonės ten bal
savo. Buvo “renkamas 
liaudies kongresas”. Buvo 
vienas bolševikiškas sąrašas 
ir žmonės buvo verčiami eiti 
balsuoti. Pirmieji balsavimo 
rezultatai parodė, kad dide
lė žmonių dauguma balsavo 
prieš bolševikišką sąrašą. 

•Kaip tik rusai išgirdo pir

WORCESTER1O “DRUM
CORPS” RUOŠIA PIK

NIKĄ
Jaunųjų lietuvių būgnų ir 

trimitų orkestras Worceste 
re jau įsigijo naujas unifor 
mas ir ateinantį sekmadieni, 
gegužės 22 d. rengia savo 
pikniką L. Ukėsų Klubo va
sarnamy j (Bungalow). Ta
me piknike jaunieji palinks 
mins svečius savo muzika ir 
pasirodys pirmą kartą savo 
gražiose uniformose.

P. Miliauskas

GEN. E1SENHOWER GRĮ
20 Į UNIVERSITETĄ
Generolas D. D. Eisenho- 

wer praeitą šeštadienį vėl 
grįžo į Columbia universite
tą ir eina jame pirmininko 
pareigas. Kuri laiką genero
las buvo pakviestas vado- 
vaut “jungtinių štabų” pasi
tarimams, nustatant Ameri
kos ginklavimosi politiką.

jas pakišo į tuos konsulą- Viduržemių Gynimosi Pak- draiveris juos galėtų matyti, muosius rezultatus, jie tuoj 
tus, policija tyrinėja. Žmo- jto, o paskui ir Pacifiko Vai- Panašius įstatymus svarsto sulaikė tolimesnį balsų skai 
nių aukų nebuvo. stybių Sąjungos. dar kelios valstijos. {čiaus skelbimą.

ANGLAI EISLERĮ LAIKO 
KALĖJIME

G. Eisler, kurį anglai nu
kėlė nuo lenkų laivo, sėdės 
kalėjime Anglijoj iki gegu
žės 24 d., kada teismas svar
stys ar jį išduoti Amerikai 
ar ne. Jis norėjo, kad ang
lai po bėla paleistų jį į lais
vę, bet teismas atsisakė jį 
paleisti po bėla, nes jis A- 
merikoj “užmiršo” savo be
lą ir pabėgo.

G. DIMITROV AREŠ 
TUOTAS?

Berlyno “Montags Echo” 
praneša, kad Bulgarijos 
diktatorius, Jurgis Dimit- 
rov, buvęs kominterno sek
retorius, Rusijoj areštuotas 
ir nuteistas. Kokią bausmę 
jis gavo ir kokį “titišką” 
prasižengimą jis papildė, 
platesnių žinių nėra.

Bulgarijos “rinkimuose” 
praėjusį sekmadienį komu
nistų “tėvynės frontas” su
rinko beveik 100 nuošimčių 
balsų, o Vengrijos komunis
tai giriasi, kad jie praeitą 
sekmadienį surinko 98 nuo
šimčius balsų. “Rinkimai" 
Eulgarijoj ir Vengrijoj bu

Vakarų valstybės ruošiasi 
deryboms ir kitu žvilgsniu. 
Praeitą savaitę Vakarų val
stybės patvirtino vakarinės 
Vokietijos konstituciją ir 
apie liepos 15 jau susidarys 
vakarinės Vokietijos val
džia. Vakarų valstybės sku
bina ratifikuoti ir Atlanto 
Sąjungą, kad rusai žinotų, 
jog prieš juos stovi rimta 
jėga, o ne palaidos valsty
bės.

Rusai irgi ruošiasi dery
boms. Jie praeitą sekmadie
nį ir pirmadienį varė rytinės 
Vokietijos gyventojus bal
suoti už “vieningą Vokieti
ją” ir už “liaudies kongre
są”, kurs biik tai turi išreik
šti visų vokiečių valią, kad 
Vokietija butų tvarkoma 
pagal Maskvos pasiūlymą.

Keturi didieji ministeriai 
susitiks ateinantį pirmadie
nį Paryžiuje. Maskva per 
savo spaudą jau “įspėja”, 
kad rusai nepripažins Vaka
rų valstybių susitarimo “už 
Maskvos nugaros” ir reika
laus Vokietijos klausimą 
svarstyti “iš pagrindų” ir 
pagal vokiečių. “liaudies 
kongreso” pageidavi mus. 
Rusai siūlo “didiesiems” 
grįžti prie Jaltos sutarties.

Prancūzų ir anglų spauda 
nelaukia didelių įvykių iš 
keturių didžiųjų pasimaty
mo. Sako, tai bus tiktai dar 
vienos diplomatinės grum
tynės, su propagandos bub- 
nais. 0 jei rusai ir darys 
laikinai kokias nors nuolai
das, tai jie tą daiys kad ga
lėtų Kiniją galutinai prary
ti ir susistiprinę vėliau vėl 
grūmoti Europai.
. Amerikos ir Anglijos val
džios tęsia ir toliau oro 
transportą į Berlyną, nors 
keliai į Berlyną atdari. A- 
merika ir Anglija nori Ber
lyne turėti dideles prekių 
atsargas, kad, jeigu rusai 
vėl miestą užblokuotų, oro 
transportas galėtų be sun
kumų miestą aprūpinti pre
kėmis.

NELAIMES ANGLŲ MAI- 
NOSE SUMAŽĖJO

Iš Anglijos praneša, kad 
1948 metai buvo “saugiau
sieji” metai Anglijos ka
syklose. Per tuos metus ang
lių kasyklose žuvo 433 dar
bininkai, o 2,385 darbinin
kai buvo sužeisti. Tuo tar
pu 1947 metais mainose žu
vo 584 angliakasiai. Iš viso

vo rusiški, be opozicijos są-'Anglijos anglių kasyklose 
rašų. I dirba 750,000 darbininkų.
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APŽVALGA
VĖL “KETURI DIDIEJI>» i tautos - 

merika
Vokietijos, tol A

vaiKSCios
Paryžiuje kitą savaitę pra- “apie taikos klausimą”, o 

deda posėdžiauti keturių nesieks pastovios ir teisin-' 
didžiųjų valstybių užsienių gos taikos.
reikalų ministeriai. Jie tar- --------------
sis dėl Vokietijos sutvarkv- ORO TILTO STATISTIKA
mo. Berlyno blokados nuė- --------
mimas neišsprendė “vokiš- Berlyno blokada nuimta! 
ką klausimą”, bet grąžino Amerikos ir Anglijos trans- 
tą klausimą ten, kur jis bu- porto orlaiviai aplaužė Mas 
vo prieš 10 mėnesių, kada Jcvos diktatoriams ragus ir 
rusai uždarė anglams, ame- Maskvai neliko nieko kita, 
rikiečiams ir prancūzą .s daryti,-kaip nuimti “bloką-' 
kelius į tą miestą. Dabar r.-' dą”, kuri nieko nebebio- 
sai teikėsi kelius atidaiy avo.
o trys Vakarų “didieji” su štai keletas skaičių iš oro 
tiko pasikalbėti su Maskvos transporto veikimo Vokieti-i 
atstovais dėl Vokietijos. į joj. Tie skaičiai aiškiai ro 

Musų valstybės sekreto-! doL kodėl Maskva blokadą 
rius sako, kad Paryžiaus pa- nueme-
sitarimų pasisekimas pri
klauso tiktai nuo Maskvos.

TAIP ATRODO NAUJOJI VOKIETIJOS SOSTINĖ

.-s*?*-- Kas Savaitel
———

laužyti konstituciją’.
60 radio stočių siunčia Tokių ir panašių, atsipra- 

Į žinias i Sovietų Rusiją, o eant.

Radio “Karas’

idėiu
{100 rusišku radio papliauš- Dirmeikio, 
kų birbia ir trukdo tų žinių Lietuvyje .

. ovi m u A mppk išeini h (iiK

vra pilnas 
straipsnis

diktatūros
atstovauja

režimo
tokiasi perdavimą.. Amerikiečiai ir 

anglai stiprina savo stotis,. žmogus 
kad jos garsiau skelbtų ru-i pažiūras, tai yra visai su
sams plačiojo pasaulio ži prantama Bet jei tautmin- 

I nias o Stalino inžinieriai; kai išpažįsta Dr. Dirmeikio 
stiprina savo kaukiančias į idėjas, tai kaip jie jsipirso į 

/stotis, kad jos sėkmingiau A. L. Tarybą ‘ kovoti uz de- 
ir įkyriau trukdytų Vakarų mokratiską Lietuvą . Ai 

: stočių veikimą, žodžiu, ete-: nėra čia įvykęs mažas, taip 
: ro bangose eina tikras radio į sakant, ’ nesusipratimas .

Kas Kaltas?

Mat, visus pokarinius me
tus Maskva siekė išplėsti sa
vo įtaką; ji buvo agresinga 
ir besoti, o Vakarų valsty
bės, po ilgų tupčiojimų ir 
lankstymosi prieš Maskvą, 
pagaliau buvo priverstos 
priešintis Maskvos agresin- 
gumui. Jei šiandien Mask
vos agresingumas, bent Eu
ropoje pasirodytų šiek tiek 
aprimęs, Vakarų demokra
tiškosios valstybės butų ga
tavos su Maskva susitarti ir 
“užmiršti”, kad Rusija su
laužė eibes sutarčių, paver
gė milionus žmonių Europo
je, išniekino Amerikai duo
tus pažadus dėl Rytų Euro
pos kraštų tvarkymo. Vaka
rų demokratijos bandys su-

Amerikos ir Anglijos tran
sporto orlaiviai nugabeno į 
“užblokuotą” Berlyną 1,-į 
159,948 tonas visokių pre-| 
kių. Iš to skaičiaus anglų į 
transporto orlaiviai nuga- į 

beno 350,518 tonų.
Amerikos orlaiviai, ga-i 

bendami prekes į Berlyną, 
nulėkė 55,000,000 mylias 
kelio, o anglų orlaiviai nu
lėkė 21,351,742 mylias ke
lio. ,

Oro transportas į Berly
ną buvo pradėtas 1948 me
tų birželio 26 d., arba dvi 
dieni po to, kaip rusai užda
rė visus kelius į vokiečių 
sostinę. Oro transportas ne
buvo iš anksto paruoštas

! GERMANY

Bonr. miestas, anglų okupuotoj Vokietijos dalyje, parinktas laikinąja vakari
nės Vokietijos sostine, kol Berlynas tebėra rusų okupuotas. Paveiksle maty
tis bendras to miesto vaizdas, o kamputyje įdėtas Vokietijos žemėlapis.

karas.
1 Sovietų Rusija yra 
ra šalis”. Ten diktatoriai pa
sako žmonėms, ką jie turi 
žinoti, į ką jie turi tikėti, ką 
jie turi mislyti. Tie diktato 
riai, kaip šuo vandens, bijo 
laisvų žinių, kurios neperei
na per diktatūros cenzūrą. 
Užtat diktatoriai bando

‘užda-l

iriką. Kinijos įvykiai neabe
jojamai paveiks ir Japoni- oro vilnis kontroliuoti, kad 
jos, Indijos, Indo-Kinijos ir į laisvas balsas nepasiektų

--------------- Indonezijos įvykius. Wash- Stalino pavaldinių ausų.
Ar 450 milionų žmonių tams ir pastūmėjo naciona- ingtono “taikintojai” gal po' jįems tas pasiseks,

Kinijoj “pasvirs” į Rusiją, Į linę Kiniją į vidujinę ne- kurio laiko pasijus “pratai-^į pareis nuo technikos su- 
ar išlaikys savo nepriklauso- tvarką ir netikrumą. Akinę” visą Aziją... ; gebėjimo, o ne nuo jų noru.
mybę? *— tokį klausimą , Amerika skelbia, kad ji į Amerikos “susilaikymas” £įuo tarpu visas tas radio 
šiandien duoda sau laisvasis po karo davuąi Kinijai apieį Azijoje gal gali būti patei- “karas” atrodo tiktai, kaipo 
nasaulis. 2 bilionų dolerių pagalbos. į gintas tik tuo atveju, jei lau-; pratimai karo atvejui, kada

Kinijos komunistų armijos; Bet, sako, kinai ta pagalba kiama greito karo. Kinijaį reikės Sovdepijos piliečius 
r* įr greitu' informuoti ir raginti, kad

Kinijos Mįslė

žygiuoja pirmyn, veržiasi 
į pietus link Kantono, bel
džiasi į Šanchajaus vartus, 
stato ultimatumus Amerikos 
ir Anglijos karo laivams ir... 
tie laivai tų ultimatumų

Kada rusai uždarė kelius i klauso. .
Berlyną, generolas Clay už- i Amerika ir Anglija į Kmi-
klausė amerikiečiu

sitarti dėl Vokietijos, palik- aviacijos viršininkų
karo

Wies-

Dėl vieno Dr. Dirmeikio 
tvirtinimo, kad esą dėl 1926 
m. gruodžio 17 perversmo 
kalti yra socialdemokratai 
ir valstiečiai liaudininkai, 
mes norėtume pastebėti 
tiek :

Isivaizdinkim, kad į dak-T”> • • , * x * *1 X ”

damos visų kitų Europos 
Rytų kraštų likimą (10u 
milionų žmonių!) kokiai 
tai miglotai atpĮčĮaį. arha. 
aiškiau sakant, palikdamos 
tas šalis rusų imperializmo 
žiaurioje globoje.

Valstybės sekret. Dean 
Acheson, dėl Paryžiaus de
rybų sako:

“Ar galima bus prieiti prie 
susitarimo Paryžiuje, be

badene, kiek jie galėtų niai 
čto nugabenti į Berlyną. At
sakymas buvo, kad galima 1,.£1 
per dieną nugabenti

jos įvykius atsirėmė taip, 
kaip 1917 19 metais Vaka- 
įų valstybės buvo atsirėmu
sios i Rusijos įvykius. Tada 

įvykių niekas nebandė 
i pakreipti, o kiek bu-

nemokėję pasinaudoti, ją iš 
eikvoję, vagys generolai ją 
pasivogę, žodžiu, tie patys 
kinai, kurie kare prieš Japo
niją Amerikos pagalba mo
kėjo ‘pasinaudoti, po karo 
staiga virto vagimis ir Ame
rikos gerybių eikvotojais.

Jei kinai, iš tikrųjų, Ame
rikos pagalbą ištaškė be 
naudos, tai vistiek verta at
siminti, kad Amerika tą pa 
galbą davė ne pergalei už
tikrinti, bet “sutaikinimo”A *. csnirz“! tmoi neLI1USIUI. lfll UUTU IUCIV0

‘vagims

greit neatsistatvs ir greitui informuoti ir raginti, 
laiku įvyksiančiame kare ji;jie sukiltu prieš savo bude- 
pe daug ką svers. Bet kai!liūs...
kalbama apie ilgą taiką dė- _ 
ka Atlanto paktui ir leidžia-p ****** 
ma visą Kiniją įjungti į Ru i.

“Nenusidėti”
Balkunas, pralotas

?.oie|rirnt2ilJ__ • u__j______
60 tonu”. Gen. Clav sakė P° n^urąsių oanuymų, tai 
kad to neužtenka ir reikėtų;> tlk lseJ° bolševikams į
nugabenti “bent 500 tonui na«dą. . , . „ . _ x
kasdien”. ‘į Kai ėjo karas pneš Jano-' pnes bolševikus, bet lesko-

Kada Amerika ir Anriiia • Amerikos vvriausvbė i tų su jais taikos. Beieškant
„j;;,__ _____ „.„skaitė

papirkimas "vagims gene
rolams”, kad jie nekariautų

Kun.
ir Maspeth lietuvių parapi 
jos klebonas, įsako lietu
viams katalikams nenusidėti 
prieš “savo tautą ir brangią 

‘tėvynę”. Jis per visą kuni
ginę spaudą šaukia:

“Mes nusidėtume savo 
tautai ir brangiai tėvynei,

___ . —z----. _ į jei remtume tik Amerikos
Maloniui, Pittsburghe — Lietuvių Tarybą ir Bendrą 

Lietuvių šalpos Fondą, o 
savo tikybines

sijos “įtakos sferą”, tai to
ki politika yra arba nešir
dinga, arba akla. J. V-ius

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

11 taro Dirmeikio butą įsilaužė 
vagys ir įsitaisė jame sau 
gūžtą, išvarydami mokytą 
daktarą lauk. Negana to, tie 
patys vagys pasamdė kelias 
žurnalistines slides ir įsakė 
joms rašyti, kad dėl vagių 
įsilaužymo į Dirmeikio butą 
yra kaltas pats Dirmeikis, 
kam jis prie durų nepakabi
no stiprią spvną ir kam savo 
liūte neprižiūrėjo tvarkos ir 
švaros. Kaip jums patiktų 
toks aiškinimas?

Be abejonės, galima butų 
sakyti, kad Dr. Dirmeikis 
kaltas, kam savo buto ne
saugojo ir vagims kailio ne- 
išpylė! Bet vagys argi galė
tų staiga virsti “didvyriais” 
vien dėlto, kad prie durų 
nebuvo stiprios spynos ir 
kad nieks jų nesudraudė?

jo. priklauso nuo rusų noro {j,. ne 500 tonŲ 
daryti ar svarstyti pasiūly
mus. kurie jokiu budu nepa
žeistų didelio progreso padary
to Vakarų valstybių pastango
se sudaryti prieinamoj Vokie
tijos dalyje sąlygas. kurios 
leistų Vokietijai būti taikiu ir 
konstruktyviu laisvųjų Euro
pos tautų šeimos nariu”.

pradėjo mobilizuoti savo įkaitė būtina remti Kinijos; taikos, Kinija susilaukė pra- 
transporto orlaivius, tai nacionalinę vyriausybę prieš laimėjimo, o Amerika žiuri 
1948 metų ru?piučio’12 dri•'‘a?onus- barama’ kinams i savo duotą pagalbą, kaip 

al?e" i Jau buvo nugabenta ne 60 buyo duodama širdinga, nes
i ir ne 500 tonu per dieną. 'tai buvo duodama sąjungi- 
bet 4.742 tonos prekių. Vė- ninkuL Bet karui dar tebei- 
Jiau, 1949 metu vasario 24 nant Amerika Jaltoje sutiko

Į gryniausią nuostolį, kurs 
Kinijoj ne dėkingumo, bet 
tiktai neapykantos sukėlė.

Klausiate, ką reiškia žodis 
“ukėsas” ir kodėl kai kurie 
lietuvių klubai , vadinasi leistume ir susilpnintume”! 
r\k®?9. .kilubaiy . Sfn,aai Kun. Balkunas, kaip ma 
lietuviai zod| ukesą \aiz tome, surado naują “nusidė
tojo dabartinio piliečio’■ g Jei duosi per daug
prasmėje. S. Daukantas sa-

įstaigai

Panašiai yra su Plechavi- 
čiais ir jų sėbrais tautinin
kais, kurie įsilaužė į Lietu- 

ap- vos vyriausybę 1926 metais 
ir pasiskelbė “didvyriais”, 
o tokius Dirmeikius pasam
dė, kad jie rašytų prieš Lie
tuvos demokratiją ir aiškin-

. . ........ . - j- v pinigu Lietuvos laisvės ko- tų banditų žygį, kaipo “tė
vo istorijoj šitą žodi buvo. vai paremti arba vargstam vynės gelbėjimą” nuo neti- 
J vedęs į musų kalbą. Todėl tipnA ° ........................ -
seniau Įkurtieji lietuvių klu- tiems lietuviams sušelpti, tai

Tas reiškia, kad svarstant 
Vokietijos klausimą, bus 
žiūrima, kad Vokietija ne
būtų nuskriausta, kad ji ne
būtų perkrauta reparacijo
mis, kad jai butų leista gy
venti demokratišku gyve r. - 
'mu ir atsikurti. Vaistyk- 
sekretorius ypatingai ‘ pa 
brėžia reikalą išlaikyti Vo
kietiją laisvųjų Europos 
tautų šeimoje.

Pats tas tikslas yra visiš
kai priimtinas bet kokiam 
demokratui. Bet tas tikslas 
yra per siauras ir visai ne
užtikrina Europoje taikos.

Vokietija buvo Amerikos- 
priešas per karą, o kai ku
rios Rytų Europos tautos 
buvo Amerikos sąjunginin
kės. Dabar Amerika deda 
visas pastangas savo buvusi 
priešą atstatyti ir apsaugoti 
vokiečių demokratiškas,lai
sves, bet savo sąjunginin
kus galingoji Amerika “už 
miršo T ir išdavė juos rusiš
kam imperializmui, 
neįtraukti į “laisvųjų Euro
pos tautų šeimą” Lenkijos, 
Čechoslovakijos, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Rumunijos 
ir kitų kraštų, kuriuos rusai 
pavergė? O kol 100 milio-

.. Pradėję iš klaidingo galo
tona per diena, o 1949 melui“- iLijai jo- ^os^dT pS

balandžio 12 d. buvo nu?a-j Fa^b^ b ^nutarė pabandyti “hands
benta per vieną dieną 12.-j Tas bu/?ĮofF’ politiką, palikdami
941 tona prekių. P*ta Kinijos neatsi-. 450 milionų tautą savo liki-
. Berlvno blokada tęsėsi ?,ausus " net nepasitarus su - - -------- -
320 dienu, nuo 1948 m/bir-Ja‘ Kai.\u toje pačioje Jalto
želio 24 d. iki 1949 m 
žės 12 d.

d. rekordas jau buvo 7,301 kin^

gegu-
S.S.

KALBA APIE FARMAS

mui. Gerai butų, jei Kinija
-p vpirirvjtni’A; .-. j-butu palikta “savo” likimui.
Įrašė Kinija i didžiųjų vals- b?t. ?• Pp• u 
ivbbr •, , X - • • globoti. Rusua visa pokari-
S mi T,ai ni skelbė, kad ji “ne-
veto tei>ę Jungtinių Tau- ^5,,” ; Kiniios ivvkiu*

\ų saugumo tarvboje. i1*? L. . - .7?; 7. * J bet tam akių muilinimui ti-
Rusijo- "pagalba” kare kėjo tiktai tie žmonės, kū

pi ieš Japoniją pasireiškė rie, bendrai, Maskvos meltis 
dvejų dienų karu. Už tai yra linkę imti už gryną pi-
Maskva paėmė pilniausią nigą, dažniausiai patvs ži- 

. užmokesnį. Per pusę metų:nodami, kad jie “tiki” aiš- 
J usai šeimininkavo Mandžu-rkiam melui.
rijoj, o Kinijos šiauriniuose Dabartiniu laiku Ameri- 
uostuose ir gelžkeliuose jie ka Kinijoi neturi jokios po 
ir šiandien tebešeimininkau- Iitikos. “Rankas šalin” po

litika nėra joki politika, bet 
tiktai nevykęs pasiteisini-

1 -a* .Aląndžurijos pramonę 
rusai išplėšė, kaipo “karo 
grobį”, o “atsimokėdami” 

j už tai kinams jie apginkla
vo japonų ginklais stiprias 

, kinų komunistų armijas.
v ' Kol rusai prievartavo Ki-_ Fa,-merių kopė, alyvų są- - niją Mandžui ijej ir ginkla- 

jungos sekretorius, John H. ’ ¥0 Kinijos nepriklausomv- 
Devis, liudija kongreso vie- - bės duobkasius, Amerika 
noje komisijoj apie dabar dėjo '
svarstomą faunų produktų 
kainų palaikymo programą. 
Vyriausybė įnešė naują pa- 

Kodėl; siūlymą, kaip ateityje pa
laikyti farmerių produktų 
kainas ir dėlto eina visokių 
liudininkų apklausinėjimas.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu-, 

nų europiečių bus irisų pa- va yra svetimųjų paverstas ir jų

.visas pastangas “sutai
kinti” Kinijos nacionalinę 
vyriausybę su komunistais. 
Generolas Marshall per 11 
mėnesių nenustojo vilties 
tokį kinišką kratinį padary
ti, bet jo pastangos nuėjo 
niekais. Kad paveikus į Ki
nijos valdžią Amerika pri
laikė tolimesnės pagalbos 
davimą. 0 tuo tarpu rusai 

remiami komunistai
vergti, tai apie kokią “tai-, ir žiauriai naikinamas. Pri- 
ką” galima kalbėti? Įsidėk savo darbu ir auka

Kol Amerika neiškeis vi- prie jo išlaisvinimo. Aukas 
sų Europos pavergtųjų tau- siųsti Amerikos Lietuvių'^vai propagandai ir pamo
tų klausimo ir neiškeis jo Tarybai, 1739 So. Halsted čimui savo armijų. Generolo 
toje pačioje plotmėje, kaip st., Chicago, Ilk, ar vietos Marshallo tarpininkavimas 
dabar kelia buvusios priešų ALT skyriui. »-------

Žinojo ko jie nori — jie pil
niausiai išnaudojo generolo 
Marshallo “tarpininkavimą

pasitarnavo tiktai komunis-

. j. . nusidėsi "savo tautai ir bai Amerikoje ir vadinosi brangiai tevyr,,,”. Bet jei 
u <e,u (piliečiu) klubais. duosi j klebonų kišenes, ar-(piliečių) klubais.
Dr. P. Šacikauskui, Mon: 

tevideo — Tamstos pareiš
kimo spaudai nedėsime.

kusio šeimininko 
lietuvių tautos!
“Atgimsta Vienybė’

Drauge” tūlas

pačios

J. V.
kad

mas. Valstybės departamen
tas aiškina, kad įvykiai Ki
nijoj dar tebėra nenusisto- 
,vėję ir dar esą sunku per
matyti, kur jie kryps, o to
dėl. girdi, reikia palaukti ir' 
pažiūrėti. Belaukiant ir be
žiūrint, tie ivykiai aiškiai 
krypsta į Maskvos pusę ir 
Amerikos karo laivai bėga 
iš Šanchajaus uosto, kad 
netektų susidurti su Kinijos 
komunistais. Anglų karo 
laivai gavo lupti nuo ko
munistų ir... pasekmėje An
glija ieško santykių su Ki
nijos komunistais, kad savo 
“interesus” tame krašte ap
saugojus !

Kinijos ateitis tikrai dar 
nėra išsisprendusi. Bet Ame 
rikos vadai, kurie laukia, 
kad ta ateitis gal dar pa
kryps ne visai j rusišką pu
sę, skaudžiai apsiriks. Įvy
kiai Kinijoj vystysis be A- 
merikos įtakos ir prieš Ame-

LEIDĖ IR BULIAI

ba tikybinėms įstaigoms J džiaugsmingai rašo, 
ta a tu tuiesi dusią ramią, Kanados lietuviuose reiškia

si linksmi pavasario ženklai 
ir greit vardan vienybės bus 
pavarytas iš savo vietos “N. 
Lietuvos” redaktorius J. 
Kardelis.

klebonai turės kūną sotų, o 
“brangi tėvynė” bus laimin
ga-

Kun. Balkunas yra vienas 
yisuomeniškiausių lietuvis 1 

kalbaikų klebonų. Jei jis
i kaip muitininkas, tai gali-! Vardan vienybės — pra
irta sau įsivaizdinti, kaip ki- šom lauk! Vardan vienybės 
ti lietuviški klebonai galvo- i leiskite pastatvti į redakto- 
ja. Jiems, tur būt, kiekvie- riaus vietą kokį nors laiki
nas centas, kurs nepakliūva nai apiblukusį tautininką 

Į į jų kišenę, yra grynų gry- Į ar, dar geriau, kokį nors 
, niausiąs “nusidėjimas savo! veidmainiaujanti špitolnin- 
; tautai ir brangiai tėvynei”, ką ir tada “vienybės ženk- 
Verii. ant Ledo atgims visas Kanados

Buvęs “Lietuvos Aido” re- betuvilJ kultunms gyvem- 
daktorius, Dr. B. T. Dirmei-i J i v i •
kis, leido J. Audėnui save i .re;kiaPn’
išvesti į polemiką dėl buvu-'t?, -u -kl^Lka,ų !r •tautl"m' 
šio Lietuvos rėžimo ir toje Hmri? K£nadoj<: 
polemikoje pasirodė apsuk- S JI tU"! Dr^os ir lzulu'

mo pas juos yra perviršis, o 
veidmainiauti “vardan vie-rus, kaip veršis ant ledo.

Dėl Dr. Dirmeikio deržimor- >
diškos išpažinties mes dar !'• k - -J1v’ rodos\ P35 Patl 
turėsime progų pakalbėti, o "S?’ Smetoną yra 
šiuo tarpu pastebėsime, ko- Pas,mok?- 
kias “idėjas” atstovauja bu- “Kiek Jie Žino!”

Šita metelis iš Peru res
publikos, Conchita Cintron, 
yra garsi sportininkė, jos 
“sportas” yra kautynės su1 *926 m. 
buliais arenoje. Jos paveik
slas nutrauktas Paryžiuje, 
kur ji “Sporto Palociuje” 
turėjo dvikovą su buliu ir, 
nors ji buliaus neužmušė, 
bet visvien ji buvo paskelb
ta pergalėtoja, o publikai,
$ako, jos mikli kova prieš į- 
siutintą bulių labai patiko

vusio Smetonos rėžimo ofi
ciozo redaktorius. Dr. Dir
meikis mano, kad:

Prie Smetonos tautinin
kai nevaldė Lietuvos. Dėl 

gruodžior pervers-

Bolševikų “Laisvės” re
dakcija duoda “atsakymą” į 
jos pačios parašytą klausi
mą. Tariamai “bėdon pa
kliuvęs” skundžiasi, kad 
pas jį atvykę tremtinis* 
dirbti nenori, prašo tarnai
tės ir tt.

mo kalti yra ne priesaiklau
kiai karininkai su savo sėb
rais tautininkais ir klerika- i,
n’nkaMr 'SdildemokraUij

sjus-iav/dS F

“KpUivifi” ir ?a<teJ°te... jais • rūpintis...
jus atsakingi už jų pilną iš-Keleivis” ir “Naujienos 

Lietuvoje buvo draudžiamiV.XX* I__ 21 -• r. laikymą per penkis metus”.
t ----- -------------- „ — Nuts! — ponai redakUr

negalėjo bulių arenoje nu-!;uvos prezidentu; Lietuvos nai melagiai.
durti. , konstitucija leido Smetonai! J. D.

.Prancūzų įstatymai drau-!taip ir reikėjo; Smetona 
džia bulių kautynes, todėl ji buvo teisėtai išrinktas Lie-

i
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KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Kaip Reikalai Eina Tremtinių draugijos prašy- 
Siuvėjų Tarpe mą patenkinti ir jų demons

Siuvėjai pergyvena eko- traciją paremti, bet komuni- 
nominį krizį. Kurie dirba ‘Qtai pasipriešino, pirminin- 
kostiumus, tie kol kas pasi kas susirinkimą uždarę ir 
daro gyvenimą. Bet tie, ku- kliaučiai keikdamiesi įssi- 
rie dirba pavasarinius — skirstė namo

“Over- draugijos
Tremtinių 

laiškas numestas“Top - coats” ir ___ .
coats”, tie vaikščioja be i gurbą. i
darbo. Jų padėtis nepavy- .Toji tysliavimų ir bimbi 
dėtina. Tiesa, jie gauna be- vienybė turėtų atidary- 
darbių pašalpos po 26 dole- ti siuvėjams akis. Ji žlugdo 
rius Į savaitę. Bet kas bus siuvėjų ekonominę padėti 
ateinanti metą, kuomet išsi- lietuviškose dirbtuvėse ir į 
baigs bedarbių pašalpų lai ^a^aj, kenkia bendriems lie
kas? Rimtai reikėtų susini- tuviskiems reikalams. Jei 
pinti i lietuvių dirbtuves į- kas to nemato, tai tiktai per 
vesti “secoatų” darbus, o labai dideli neišmanymą, 
kitaip musu siuvėjams ateis Mano supratimu, lokalo 
badmetis. * pildomoji taryba su delega-

Bet kas šiandien musu tu priešakyje turėtų pasi- 
lokale tuo rūpinasi? Nie-j traukti is pareigų ir užleisti 
kas! Valdyba susideda ne• tiukamesniems žmonėms lo- 
iš patyrusių žmonių, o iš ka^ tvarkyti, nes kitaip lo- 
“politinių’’ grupių, kurios • ^a}° panai bus privesti prie 
mažiausiai turi supratimo,,pakrikimo, nes jų reikalais, 
kaip reikia rūpintis kriau-; P^fa ^am šiandien rūpintis., 
čiu ekonomine būkle. Dele- kad komunistai tuo suiri-į 

mu naudojasi, šmeižia ak 
tinguosius lokalo narius,

PALAIDOJO” JERSEY HAGUE MASINĄ i vičiutė deklamavo eiles,
1 tremtinių sekstetas — Igna- 
i tavičius, Vailokaitis, Zima- 
, vičius, Janavičius, Lukšys 
iii Stašaitis — sudainavo ke- 
iletą dainelių. Vakarą vedė 
Miss Irlikaitė, irgi tremtinė.

• Vakare atsilankė apie 100 
tremtinių, o iš kitų vietinių 
lietuvių buvo labai mažai, 
mačiau Kl. Žiurlį, J. Kra-

KAS SKAITO. RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Dviejų Vyskupų ir Praloto sukelti parapijonų en.uziaz- 

Atsilankymas riuą triukšmingam praloto
Netrukus

v;
mosi
iš Romos marijonų genero- teaerą gelbėti. Be kito ko 
las, vyskupas P. Bučys. Vė 'pašaukė talkon,“ Margutį”, 

rim Trpm- liau pasirodė čionai trečias fu kuriuo iki šiolei jokių ry- 
G* dignitorius, pralotas M. šių nepalaikė. "Margutis” 

, v /FdidosnK ąkaičiu'” lie- Krupavičius. Pirmutinis sve- sutiko leisti svečiui kalbėti 
dui i neatėfolul akiau- čias buvo be barzdos, du per savo radio valandą. Tai

J F antrieji su barzdomis. Pir- Į radio stoti pribuvo su sve-
■ i‘* ' jnutinis svečias angliškoj čiu pralotu pats “Draugo”
; . spaudoj negavo jokios pub-: redaktorius L. Šimutis ir jis

Buvęs Worcesterio klebo- likacijos. Antrieji du gavo. klausytojams pristatė svečią 
nas, kun. J. Jakaitis, buvo Chicago Herald-American kalbėtoją.
atvykęs iš Romos į Worces- įdėjo dideli vvskuoo Bučio Praloto Krupavičiaus ra
telį. Teko girdėti jį kalbant ------
Sakė, kad popiežius esąs
usirupinęs lietuviais ir jis.

go

gatas irgi ne toks asmuo, 
kuris turėtų nugarkaulį ką 
nors organizacijoje pasiuly 
ti ir pravesti. Jo visas “dar
bas”, tai baimė.

tuo stebėtis negalima, nes 
jų tokia jau prigimtis. Bet 
tysliaviniai, kurie save skai
to Lietuvos “patriotais” ir 
kartu komunistų užmačias 
paturi, tai sunkiau supran
tama ir nežinia, kaip tuos

Jersey mieste, New Jersey valstijoj, praeitą savaitę 
balsuotojai iššlavė iš miesto valdžios majorą Frank 
Hague, kurio mašina viešpatavo tame mieste per 30 
metų. Pirma miestą valdė senasis Hague ir jis saky
davo: “Aš esu įstatymas”, paskui paėmė jaunasis 
Hague, o dabar visa Hague’nė mašina iššluota lauk. 
Miesto majoru išrinktas John V. Kenny, reformos 
šalininkas.

išgelbėsiąs pasaulį nuo bol
ševizmo ir paganizmo. Kun. 
J. Jakaitis dabar gjprena 
Romoje ir dirba Vatikane 
kokiame tai sekretoriate.

—o—

cituojamas apie Italijos oa-; grynai lietuviškai be sveti- 
dėtį. Bet buvo pasakvta, j mybių įmaišymo ir atgai- 
kad jis gimęs ir augęs Lie- vinti lietuvišką kalbą tose 
tuvoje, pasižymėjęs mokslo pastogėse, kur ji jau užge- 
vyras, buvęs Lietuvos uni- tus ar prigesus. Bet tame 
versiteto organizatorius. Ko'ry-yje svarbiausio daikto ir 

Gegužės 8 d. vagys buvo čia truko,
Įsibriovę į Al. Zavorskio už-!apje Lietuvos daoariini p 

j eigą, Southbridge Cafe. No-Įvergįma ir reikalą ją išlais
! rėjo atidalyti seifą, bet pa
sitaikė policininkas Ska\v

Musų lokalas pirmiau nuo
širdžiai paremdavo lietuviš
kus reikalus. Šiandien to
nesimato. Kovo mėnesinia- žmones reikia pavadinti,
me susirinkime drg. Vincas 
Gervickas buvo ątėjęs į lo- . 
kalo pildomąją tarybą dėl .,au bando sukti
tremtinių atitraukimo į Ver-Įketuv}V. veikimą

Vakarienę pagamino drau 
ges B. Spudienė, Uršulė Ba
las, Mary Akelis, Uršulė 
Kryžinauskienė ir Antoinet-

negu elektros 
d imas, o virimas 
yra daug pigesnis

Tai tik vienas pavyzdys,!

ironskis, jis eidamas pro už-
__________  eigą pastebėjo, kad kas tai

netvarkoje ir vagis išbaidė, 
krosnies įve- Sako, seife buvę apie $3,- 

ge. u irgi 500. Vagių “biznis” neišde-
- <re.

rvaiiizaiu! ius. c. ..
/tai priminimo; nepasakė. Nepasakė apie 
vos dabartini pa-'Parūkymą lietuviškos kai

stos lietuviškose bažnyčiose, 
iš Maskvos okupantų ^ur ji jau pusėtinai prige

sinta ir iš kur gresia lietu- 
Kai pasaulinis, liberališ-j vybei pats didysis pavojus, 

kas dienraštis teikėsi duoti Seniau Lietuvoj lenkinimas 
'daugokai vietos lietuviu vys įvokietinimas ėjo per baž- 
kupo publikacijai, tai vietos j n>^as-^ Dabar Amerikoj 
arkidiocezi jos organas The Ftr bažnyčias eina lietuvių 
Nevv VVorld” jį visiškai ig- airišinimas. Lietuvoj buvo

vmti 
vergijos.

buvo gardžiai pagaminta. 
Prie stalų patarnavo Hellen 

R . • Tiškus, A. Tiškus, M. Ake
Uršulė Balas. Alučiumonto valstiją, kad lokalas .P^ekejai vis dai 'alkos1 aptarnavo svečius: J. Rima- 

jsikabinę j Bimbos skverną , vK Alby Akelis ir A
Ar nebūtų laikas ir jiems
pagalvoti, kad su komunis'Lmarhiaį

užstatytų penkius tūkstan
čius doleriu kaucijos išvie- 
tintiems lietuviams apgy

Pats J. Tysliava, rodos, 
į bendrąjį

atsiradę lietuvių kunigų pa- 
. triotų, stojusių už lietuvis-

Kai dabar Chicagon at-jį,-os jįalbos teises bažnyčio- 
vyko trečias lietuvių bazny ;fe čia tokiu neatsiranda, 
tinis dignitorius, pralotas Tag

noravo. Nei gu-gu apie jį.te Buivydienė. Vakarienė1 kaip geras gaspadoriavima.'* Sandaros 16-a kuopa ren- 
Env« norrominto gali sutaupyti nariams pini-;giasi prie pikniko birželio 5

gų. Jei nebūtų pasiteirauta,:d. Babrausko darže, Leices- 
tai butume sumokėję kelis!ter, Mass. žadėjo dalyvauti 
šimtus dolerių be jokio rei-į J. Audėnų šeima, dainuos 
kalo. i Moterų Klubo choras, vado-

Kitas dalykas, kurį musų • vybėje” Marijonos Meškie- 
Spudys j klubo pirmininkas sutvarkė, nės. Bus geras orkestras, 

alaus; yra tarnautojų reikalas. Jis Bus ir daugiau visokių pa-

Alby 
Franas 

dirbo prievendinti. Tvsliavinio plau-;tais. bendradarbiavimas yra .jei(ymo p Kriaučiukas 
ko tautininkai ir komunistai > rrazutingas ir siuvėjų reika- SU

M. Krupavičius, tai vietos 
pasaulinėje angliškoje spau-

Amerikos 
lietuviu Romos katalikų ku-- « • A _

doje jis gavo daugiau publi-įj^^ų atšalimas padai ol^tą» 
kacijos, negu vysk. Bučvs. !';ad atvykusieji liet ų

nvtiniai dignatoriai teranda

išstojo prieš tokios kaucijos da™s ’r lietuviškiems
davimą ir pati reikalą at-' ’ eikalams. Ta bimbtvsliayi- 
metė * nė vienybė apardė unnos

Musų delegatas, kuris vi-poka^e katalikų ir socialde-
sa savo gyvenimą sėdį ant: mokratiJ Jtaka, bet ^4 1S to i* • • i - i *• • • fnn giiiv^vji iv T .iptiiVfK hv-

I T?nrio z4ni~ii rlo c7 • ivima v iviuiii pzi iv

rė tvarką. Vienu žodžiu, visi 
draugai dirbo, kiek drūti.

Drg. H. Burkė iš Union. 
N. J. ėjo “toast-master’io” 
pareigas

is pat
tvarka------

pirmos dienos įvedė 
kad tarnautojai su

marginimų.
-o-

nariais apsieitų' visada man-; Gegužės 8 d. šv. Jurgio 
dagiai ir kad klubo tamau ; draugija minėjo savo 50 m. 
tojai prie darbo nepasiger- sukaktuves klubo svetainė-
tų. Tai yra visai supranta-; je. Dainavo Moterų Klubo

sa savo gyvenimą sėdi‘ant . '- jr Lietu vos bv-1 ??rTlga?- . mss dalykas- kad tarnauto choras, kalbėjo tosdviejų kėdžių, nei žodeliu turi suveltu m ylėtinos oy . Jlg kupinas jumoro, su kiek ! jai turi būti mandagus su jos kūrėjas Tarnas
r»£»r>i-iciriėir» tremtiniam na- IOS reiKa.a? . INieKO . i.„ -i __ _________________ •___neprisidėjo tremtiniams pa 
gelbėti. Jo galva buvo nu-j 
leista, lupos sučiauptos, mat 
reikia valgyti duoną, o pra-: 
sitarsi, užpyks bimbukai,! Balandžio 30, buvo Lietuj 
išstosi prieš — nepatiksi gal vių Darbininku Draugijos 7 
tysfiaviniams. Buvo nurna kuonos metinis bankietas. 
tyta, kad į Vermonto vai sti - LDD 7 kuopa pirmą kartą 
ją galės atvykti mažiausiai sumose didesnį bankietą,

i r vienu perstatvmu kalbėti i svečiais ir kad prie darbo naitis, dabar jau

LDD 7 Kuopos Bankietas

Toks didžiulis Chicagos Tri-,?-. ....
bune įdėjo jo paveikslą įr.-.altą sutikimą. ei P 
aprašymą, kas užėmė veik 7a . J16™8*/1 VY- • \ ’
puse Špaltos. Vietos arkinio pei ’lf ramin
cezijos organas “The New!tas Krupavičius. Paiapijo-
World” apie pralotą Kru- a^’se kkbonas ya
pavičiu nei mur-mur. i«aVsias v,espa^;/V^t 
r : klebono gaspadinė yra auks

būna nevaisingos.
A. Z.

moKėjo pajuokauti. Bankie-j nevalia gerti. Bet jei tvar-; metu amžiaus. Vakarą vedė', Jikišką Lietuvą ir lietuvių mi?1,03 
to metu trumpai kalbėjo: kos nežiūrėti, tai pasitaiko'A. Daily-da. " D-tisį katalikiškus bažnytinius di-; “

gnitorius. Tas dar keisčiau! 
išrodys, kai atsiminsime,

jSt. Strazdas, W. Anesta, N 
Jonuška, V. Gervickas, Ka- 
zahauskas, J. Šaltvs, A. Ži
linskas, A. Kivytienė, P. 
Kriaučiukas, adv. S. Brie
dis, Bill Walton, M. Wois- 
ky, Ch. Bukaveekas, B. Spu
dienė, R. Prasčiunas, J. Jan-

visaip. Už tvarkos įvedimą, 
priklauso kreditas naujam; 
musų klubo pirmininkui.

J.V. BJ
HARTFORD, CONN.

gamta ir vėl

1,600 lietuvių, bet užstato pirmiau ji pasitenkindavo
.negauta, reikalai užsikirto Lietuvių Atletų Klubo sve- ____ __________
ir vargu desėtkas kitas mu-.taine. Reikia pasakyti, kad; kauskas. Padėkos kelius žo 
sų brolių ten pateks. Tai/kuopa nepadarė klaidos.; džius už atsilankymą tarė 
matote kaip tysliaviniai ir Bankietas gražiai pavyko, j Buivydas. Tuom musų 
bimbiniai pasitarnauja lie- Viską apmokėjus liko veik pOkjHs ir pasibaigė.
tuviams. ! šimtas dolerių pelno.

To dar negana. Tremti Reikia pasidžiaugti, kad
nių draugija Brooklyne, ba- musų draugai bostoniečiai 
landžio 30 atsikreipė para- : pasirodė vyriškai. Drg. J. 
mos ištikimymės demonst- Andriukaičio mašina atvyko 
racijai paremti. Komunistai į musų bankieta pats J. An- 
jšėjo griežtai prieš tokios driukaitis, St. Strazdas, W. 
paramos teikimą. Musų de- Anesta, J. Taurirrskas, N. 
legatas tyli galvutę nulen- Jonuška, o drg. J. Jankaus- 
kęs, nei žodelio — peškitės kas atvyko traukiniu. Malo 
jus, o aš — “geras visiems”, nu buvo su jais pasikalbėti 
Nors susirinkime buvo pasi- ir prie bendrojo stalo pasi- 
sakvta didžiumos nariu vaišinti.

7-o» Kuopos Narys

WORCESTES, MASS.

Iš Musų Klubo
Musų klube buvo nutarta 

įtaisyti gerą virtuvę, kad 
vakarienių rengėjai turėtu 
kur gaminti valgius. Tas 
darbas atlikti buvo pavesta

Štai _
Musu Žinios • puošė pavasario grožybės 

Gegužės 9 d. L. U. Klubo i Lietuvių Drau
narių susirinkimą lutarė/^ Sąryšio parkas East

jog Chicagos arkidiocezi ioji SIUNTINIAI Į EUROPĄ 
. i randasi apie 15 lietuviškų'; Lietuviams Remti Draugija 

J?^1' parapijų, du vienuolynai —' siunčia Europon lietuviams
kazimieriečių ir marijonų,1 tremtiniams siuntinius dvejopo 
dvi vienuolių vedamo? lie-'didžio, po $7.50 įr po $10. Supa-

paaukoti $500 dėl jaunuolių Haryorde taip pav yra pasi- tuvių vienuolių vedama-
drum corps”, uniformoms Puc^ę® gražiai, ir laukia vi- 

įsigyti. Šiam būgnų ir trimi- į?tu.V1.^ atsilankant sek
tų orkestrui vadovauja Al-(™adieniai®» kur V181. galės 
bertas Juodžionis, A. Dai-:iinksTnai laiką praleisti sa

vame parke tarpe didžiuliųlydą, A. Salasevičius. Prie 
jo priklauso apie 50 jaunų 
berniukų ir mergaičių. Or 
kestrą globoja vietiniai lie
tuviai karo veteranai.

tuvių ligoninės ir viena lis kavimas ir kitas darbas atlieka-

.prieglauda. Prieš toki reiš
kinį lietuviai katalikai turė- 

Į tų reaguoti.

mas veltui.
Už $7.50:

medžių, prie pat Conn. upės 
vandens.

Pereitas Naujų Metų pot
vynis buvo padaręs mums 
gana daug nuostolių ir bu- 

Du musų miesto jauni lie-:'° sugadinęs musų parką, 
tuviai, Albertas T. Beino- deka^ nenuilstančių Są
ras ir Danielius Sturgis ga-

2 sv. kavos. 1 sv. sviesto. 1 sv. pie- 
f i to fra; i žygi ' do milteliŲ, sv. arbatos. 1 kvorta 

j rr 1-1 A i aliejaus, 4 sv. cukraus gabalėlių, 2padaryti. Tas laikraštis yra;Sv. taukų, i kenuka kondensuoto 
uoliai platinamas jr tarp,ricno ir 2 Raba!a'

LAIKAS UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ
1949 METAMS

Jau 37 metai, kaip “Keleivis” kasmet leidžia pui
kų kalendorių. 1949 metų kalendorius jau atspaus
dintas ir siuntinėjamas. Laikas jį užsisakyti. Kaina 
50 centų.

Keleivio kalendoriuje yra įdėta daug skaitymų, 
eilių, svarbių infonnacijų, adresų, patarimų, yra su
dėti apvaliems metams tautiški vardai ir šventės, pa
duodamas saulės užtekėjimas ir nusileidimas per ap
valius metus.

Užnakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

KELEIVIS
696 E. Bro*4way, So. Boston 27, Mass.

“house committee”. Tas ko-lvo iš vietinės High School 
mitetas buvo apsisprendęs 
įvesti i virtuvę elektrikini 
pečių ir jau buvo užpirkta 
elektros krosnis, kuri butu 
kainavusi $620. — Buvo 
duota depozito $225 už 
elektros krosnį. Virš to butu

of Commerce - stipendijas 
tęsti mokslą School of the 
Museum of Fine Arts Bos
tone.

—o—

reikėję dar pridėti apie* 525! las Mykolas Rėklaitis, viez4^.1z,U.. i____:_ r. • __ ____ :_ *_dolerių už krosnies įtaisy
mą.

Elektros krosnis todėl bu
vo pasirinkta, kad taisant 
namą pernai metais meiste 
riai užmūrijo visas geso dū
das, todėl, atrodė, kad ge
so krosnies Įvesti nebebus 
galima.

Bet kada musu klubo pir
mininkas Mr. V. Skrinska 
rasiteiravo ir pasitarė su 
geso kompanijos žinovais, 
tai paaiškęjo, jog geso du

ryšio darbininkų viskas vėl 
atitaisyta ir viskas gražiai 
atrodo. Visi Hartfofdo ir 
apielinkės lietuviai prašomi 
Įsidėmėti, kad sezono atida
rymo parko pirmutinis išva
žiavimas įvyks May 22 d. 
sekmadienį, prasidės 12 vai.
•a •••♦ *

platinamas
lietuvių. Tai lietuviai gali 
susilaikyti nuo jo skaitymo,; pieno miltelių, ’/i sv. 
arba gali ir protestuoti prieš taiėiių20^ 
tokią to laikraščio politiką, j dešros,’ i

Pralotas Krupavičius Chi- 2 ^btSaiT>Su'reikia prisiųsti čekį 
cagon pribuvo, kai Čia pra arba money orderį ir *ia«i nurody-

sidėjo nepaprastos kaitros. rėiki^Ssakyt. Pkų'dlryt!’‘“Tunti- 
Bet jis lietuvių tarpe rado1 niu jeigu jli nebūtų rralima nurody- x .-i • rr , tam asmeniui įteikti: pavesti ji sto-Š3ltH sutikimą. KHlte puola'įvykio* vadovybei ar gTąžinti siuntė- 
ant lietuvių Romos katalikų J“' Gr»žiniR1i» s,iunt«>s tur«’ 
vadų. Juk ne laisvamanių,' a!uiSaekymus ir pinigus prašome sių- 
ne socialistu, ne sandarie-' sti mums šiuo adresu: 
cių, ne sliuptamiy narnas ward worcester. Mm

Už $10:
3 svarai kavos. 2 sv. sviesto, 1 sv.

arbatos, 1 kvor- 
sv. cukraus ga- 

sv. taukų. 1^ sv. sausos 
kelias kondensuoto pieno ir

Gegužės 11 d. į Worceste . . .
i i atvyko iš tremties genero- 11 ^ęsis iki sutemų, bus gera

nas iš organizatorių lietu 
vių priešinimosi kovų prieš

muzika, skanių valgių ir gė
rimų.

Šiemet parke bus daugiau
vokiečių fašistus. Atvyko!s-a ,rik lietuviški įsvažiavi- 
dar kun. J. Burkus ir sesu-JPab .svetimtaučių piknikų
tės Cvirkaitės, mirusio bol 
ševiko rašytojo Cvirkos gi
minaitės. Taipgi atvyko p. 
J. Glodas su šeima. J. Glo- 
das per 10 metų buvo Dzū
kijoj mokytoju ir ypač ge
rai yra susipažinęs su Dus- 
mėnų ir Onuškio apielinke. 

Gegužį 8 d. šv. Kazimie-

bus visai mažai. Užtat visi 
lietuviai, kurie negalės nu
važiuoti kur kitur, turės 
progos atsilankyti beveik 
kiekvieną sekmadienį ir 
praleisti laiką smagiai musų 
parke. Nepamirškite Mav 
(gegužės) 22 d. tai bus mu
sų parko atidarymo pirmuti- 
abs piknikas. Plačiau apie 
tai sužinosite per lietuvišką 

J radio programą, WKNB
das galima atidarai ir tas' ro parapijos svetainėj trem 

į visas darbas kainuos tiktai t tiniai surengė Motinos pa , - ,r
$160, o pati geso krosnis gerbimui vakarėlį. P. Lap-j”-*0 kilociklų radio stotį, 
kainuoja 322 doleriai. To- Šiene laikė paskaitą apie Į sekmadienio rytais nuo 10 
dėl geso krosnies įvedimas'motiną, Daiva Kuodytė, Al-Jkl valandos, 
apsieis 663 dolerius pigiau, vira Štaraitė ir Alena Zima-j

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJA
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

ToKia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido Kelei
vis.” Nors Sovietu Rusija gyvuoja jau nuo 1917 melų. 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 1<h) pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Bro«dw«y
-KELEIVIS”

So. Boston 27. Mass.
A. Sabeika lt



Pashpls Ketvirtas
Gecužčs 18 d... ltllil m.

'asikalbejimas 
Maikio su Tevu

J

Kaliniai geriau užsilai
kantieji ir nuo kalėjimo ad
ministracijos užsitarnavę pa* 
sitikėjimo, yra išleidžiami 
prie darbų, būtent langus 
nuvalyti, žiemos metu snie
go nukasti, šalygatvius nu
šluoti, virtuvėj padėti, grin
dis plauti, kai kur ką pama- 
liavoti ir prie daug kitų dar
bų.

Pasiųsdami tave darban, 
nors be atlyginimo, skaito,

infor- kad suteikė tau privilegiją, 
i Drasimankštinimui ir tu turi

GyvenimasJCalėjime
Kaip f angu.ie taip ir ant mas, bet pigios rūšies. Dau- 

žemės. Danguje arkaniolo gausiai iš skardinių pupelės 
Gabrieliaus pasm e r k t a s ir kitkas. Nieko iš skanumy- 
siunėiamas peklon, o žemei nų. Tik ant didžiųjų šven- 
nusikaltėlis siunčiamas ka- čių, kaip ant Velykų, Padė- 
lėjiman. „ kavortės Dienos ir Kalėdų

Kalėjime toki “poną” pa- duoda kiek geresnio maisto, 
sitinka kalėjimo viršinin- Neduoda -nei sviesto, nei 
kas. vadinamas \varden. Jis vištienos, nei alaus, nei 
atvestąjį iškrato, kaip ūki- snapso, sako mano 
ninkas pelu maišą, atima iš jnvotojas. .įpras
jo peili, skustuvą, pinigus, , Duonos duoda pakanka- būti už tai dėkingas. 
Jei tokiu turi, ir visą kas jo mai. Duona visuomet balta.'

.denas peržiūri apkaltintoio’jas yra paakinami iš tu Da «
dokumentus ir dar nuo sa- čių kalinių. Wardenas juos mezPmu.»^rovimu PįVh 

; vęs apklausinėia ji, o pas ; paskiria. neprisUaikanUėji kalėjimo,
;kui pasiunčia į kamerą, sa-i Kartajs . ..____ .'patvarkymų tokių pnvilegi-,
I kyšime numeris 24 ir užra-
' kiną.

Paskui siunčia ji maudy- 
nėn išsiprausti ir aosiskusti, 
jei apžėlęs, kaip ežys. žo
džiu, verčia apvalyti kūną 
nuo purvo ir pradėti naują 
tvarkingą gyvenimą.

Kalėjimo kameroj viduje 
randasi vienam asmeniui 
metalinė lovuke, plonas 
šiaudu prikimštas matracas 
ir tokios pat kokybės pa
galvinė. yra sinka ir kranas 
vandens atsigeni. Išvietė — 
skardos viedrukas. tai ir vi-

nuskirtas virėjas jų neturi, 
tiek nusimano apie virimą,; Kalėjime sukėlus kokią 
kiek degloji apie astrono- netvarką arba muštynes, esi 
miją. Kartais esti ir taip, j audžiamas pagal nusikal- 
kad tūli, paragavę viralo,itimo didumą. Bausmės kali 
nesišykšti jo vardu pasiųsti niams buna įvairios: vie- 

puikių komplimentų”, juk nam uždraudžiama matyti 
pas kalinius paprasta varto-į gimines. Kitam atneštos do

BERLYNE BLOKADA NUIMTA

ti profaniška kalba.

Nuo 1 iki 3 po pietų išlei
džiama ant kiemo pasivaikš

vanos konfiskuojamos. Tre
čiam neleidžiama nė už pi
nigus nieko gauti iš lauko...

cioti, tyru oru pakvėnuoti.' Kaip 9 vakare šviesos už- 
Visi vagys, plėšikai ir kitaip gesinamos ir visi turi eiti 

nusikaltę žmonės gulti. O kaip 6 vai. ryto visi• « • JL _ A_civiliai
vaikščioja kartu ir draugau
ja. Tik didieji kriminalistai, 
mirčiai pasmerkti, tokiomis

—Labas vakaras, tėve! do manyti, kad jame gali_______ _______
—Labas, labas, Maike. būt pasislėpęs nuo teisingu-j ~į0 “paločiau*" invento- 

Gerai, kad mudu susitikom, mo pabėgęs prasikaltėlis.
—O koks iš to gerumas? —\a? tai kodėl komunis-
—Jeigu nemeluosi, Maike. tai rėkia, kad Amerika su 

tai gal būt daug gero. Ot. aš Anglija sulaužė tarptautiš- 
girdėjau, kad amerikonai zokonus?
sugavo Anglijoj komunistų —Ne, tėve, Amerika ir
lyderį, katras čia buvo nu- Anglija nesulaužė jokio Įs- jeigu kalinys pristatomas ... t-i- •
sūdytas į džėlą. Ar tas tei- tatymo. Tarptautines sutar-į prieš vakarienę, tada jis į C}US. skinamas pagal,kalinių 
sybė, ar ne? tis laužo patys komunistai.1 taip pat išleidžiamas vaka- aicF^: Daugiau kalinių,—

—Teisybė, tėve. Pavyzdžiui, jie buvo padarę į nemautų su visais kitais tos daugiau sargų. Mažiau kali-
—Nu, tai išvirozyk, Mai- nutarti su Lietuva, pripažin-į Įstaigos gyventojais.

.ke, kokiu spasabu jis galėjo <įami jai nepriklausomybę 
pabėgti, jeigu buvo jau nu- visiems laikams: tačiau tą

irius.
Jei kalini

sūdytas? Aš atsimenu, kaip > utartĮ jie sulaužė ir Lietu-rsrcrLrt 1 1/V tol FQ1_   ___ -21-1 — .——..fiiairc husuuijv, vai i «*- VO5; p.epriKiau^umyuę guriai’
davei Įgrūdo į lakupą ir už-j kino. Maskva buvo padariu- 
trenkė geležines erotas. sj nepuolimo sutartį su Suo- 

iš tenai; rnija? bet ir tą sulaužė. Ji 
.į,nulaužė tokią pat sutartį ir

privilegijomis nesinaudoja.!
atgabeno prieš 

pietus, suskambinus skam
bučiui pietų, jis irgi yra šau ;,mi* 
kiamas pietauti kartu su ki- __ Kalėjimo 
tais. tokiais pat bedaliais. 0

Tokie buna nuolat uždaryti 
ir visuomet sargų saugoja-

sargus skiria 
distrikto komisijonieriai ke

turi keltis. Švara stropiai 
pridabojama. Inspekcija da
loma. dažnai. Susirgus šau
kiama gydytojas. Daktaras, 
apžiūrėjęs, jei mato reika
lą, išrašo į ligoninę.

Tūlomis dienomis, kuo
met wardenas geram upe

IrJb
Prieš nuėmimą blokados Berlyno mieste darbininkai 
valo kelią iš rusų okupuotos miesto dalies i amerikie
čių okupuotąją miestą dalį. Daug kelių dėl blokados 
tame mieste buvo užbarikaduotų.

Ar Arabai Boikotuos Izraeli
Tarp Izraelio ir arabų ei- neturėti su ja jokių ūkiškų 

na derybos dėl taikos suda- santykių. Arabai mano, 
rymo Palestinoj. Derybos kad jiems pasiseks žydų 
vos vos juda, bet Jungtinių valstybę pasmaugti ekono- 
Tautų paskirti tarpininkai miškai. Kas nepavyko gink- 
mano, kad pagaliau ir žv- lais, gal pavyks ūkiškomis 
dai ir arabai turės susikal- priemonėmis?
bėti. Iš tikrųjų, jei jie neką- Izraelio valstybė turi 6,-
nauja, tai “karo paliaubas” 000 ketvirtainių mylių plo- 
turės pakrikštyti “taika” ir tą žemės, arba maždaug 
surasti kokį nors laikiną su-į ketvirtą dalį Lietuvos terito- 
gyvenimą. į rijos. Tokiame žemės plote

Arabai kare prieš žydus žydai tikisi per trejetą metų 
pralaimėjo. Jie pralaimėjo apgyvendinti iki 3 milionų 
labai skaudžiai, nes dabar žmonių. Bet iš kokių šalti- 
turi didelį galvos skaudėji- nių tie žmonės ten maitin- 
mą su arabais pabėgėliais, sis, jei jie negalės savo pra

taries metams. Sargų skai-
kaliniai susimaišo: vieni su
sėda kur kortomis lošti, kiti 
užmezga visokiais klausi 

_ mais pasikalbėjimus, o kiti 
, i dalijasi žiniomis iš savo spe

nių—mažiau ir sargų. Sar
gai keičiami tris kartus na 

kaip 12 vai. roję. Sargus skiriant matyt I 
\ akarienė 4:30, o kava 7 neatsižiurima į amžių. Kar- ciaIybių ir 
valanda vakare.

Pietai buna

tars
} amžių 

matai vvra ant nnstn

kurių, sako, esą net <800,000 
žmonių

Kad ir pasiųstum, 
jau nepabėgsi.

—Tas tiesa, tėve, pabėgti ; i<u nepriklausoma Lenkija, 
jš kalėjimo sunku. Bet tas .Maskva buvo iškilmingai 
komunistų lyderis, kai jį nu; pasižadėjusi Lenkijos ne
teisė kalėjimam apeliavo i pulti, jeigu lenkams tektų 
aukštesnį teismą ir buvo t)ojbariauti su kita valstybe?!

Kava visuomet juoda ir į jauną, energingą ir pilną jė- 
Jiesaldyta. Jei kas gali ir tu- gų. O kartais pastebi ant 
ri pinigu, pasaldymui kavos
nusiperka cukraus.

Maistas huną ivairina-

nicninlina kalo-iimo aštri 
kaip išgaląstas kardas. War- 
denas yra, kaip koks dikta- 

sargybos sukumpusi ir d i- torius. Jo žodis tai viskas, 
desnę dalį savo amžiaus iš- Paklausi, O.-K. O jei ne, tai 
gyvenusį žmogų. dairykis, brolau, iš kurios

monės dirbinių parduot kai
mynams? Juk ir Amerikos 

Tuo tarpu žydai į savo Į žydai, kurie dabar padeda 
valstybę gabena vis daugiau į Izraeliui kurtis, ilgainiui pa- 
ir daugiau gyventojų ne tik- vargs bemaitindami žino
tai iš Europos DP stovyklų, nes, kurie patys nepajėgia 
bet ir iš kitų kraštų, kur tik sau duonos užsidirbti, 
žydai jaučiasi skriaudžiami.: žydų tarpe arabų boiko- 
ar kur jie baukštosi dėl sa-Įtas kelia ir susirupinim'o ir 
vo ateities. Dabar į Izraelio gana desperatiškų minčių.
valstybę kasdien atvyksta Žydų valstybėj yra fašistiš-

kaucija paleistas laisvėn iki įbet kain tik Hitleris apskel 
aukštesnis teismas tars savo bė lenkams karą, tuojau 
žodį.

—Ar daug iam reikėjo 
kaucijos uždėti?

—Buvo uždėta $23,500.
—O iš kur jis gavo tiek 

pinigų?
—Jo draugai sudėjo.
—Ar Bimba su Mizara 

irgi pridėjo?
—To aš nežinau, tėve.
—Na, tai išvirozyk. kas 

dabar su ta kaucija atsitiks?
Ar ta krūva pinigų bulšiams 
prapuls, ar ne?

—Kai kaltinamasis pabė
ga nuo tesmo, tai uždėta už 
iį kaucija paprastai prapuo
la.

—Bet gazietos rašo. kad 
komunistai kelia didelį ler 
mą. Sako, Amerika neturė
jo tiesos kišti savo rankas 
prie šito komunisto, ba jis 
buvo ant paliokų laivo, o 
ant to laivo buvo Paliokijos 
komunistų flagė. Sako, A- 
,merika prasižengė prieš 
tarptautiškus zokonus ir tu
rės už tai atsakyti. Gali būt, 
kad ir Maskva į šita biznį 
isikiš. Kaip tu vokuoji, vai
ke, kas gali iš to išeiti?

—Komunistų riksmas su
prantamas, tėve, nes čia jie 
gavo du smugiu: gali pra
pulti uždėti jų tūkstančiai, 
jr jų lyderis vistiek turės 
sėdėti kalėjime.

—Na, o kaip tau, Maike,
Šitas reikalas išrodo: ar 
amerikonai su anglais turė
jo tiesą imti komunistą

lenkus puolė ir Stalino pul 
kai. Taigi komunistai neturi 
teisės kaltinti ką nors dėl j 
tarptautinių sutarčių laužy-į 
mo. nes jie patys jas laužo.'

—Na. o kaip tas komunis
tas vadinasi, ką buvo pabė 
gęs nuo Amerikos džėlos?

—Gerhart Eisler.
—Ar teisybė, kad ameri

konai radę jį ant laivo pri
mušė?

—Ne, tėve. amerikiečiai 
rankų prie jo nepridėjo. J’ 
areštavo Anglijos policija.

—Bet gazietos rašo, kad 
jis buvo parmuštas ant že 
mės..

—Tai buvo jo paties kal
tė, nes nenorėjo geruoju po
rcijai pasiduoti, priešinosi. 
Todėl keturi policininkai 
paėmė jį už rankų ir kojų 
ir išnešė iš laivo.

—Na, tai aš tau pasaky
siu, Maike, kad tas komuni
stas visgi durnas, jeigu bėgo 
nuo džėlos. Šiaip ar taip 
kalbėsime, o visgi Amerikos 
džėloj daug geriau, negu 
Stalino rojuje.

F. D. ROOSEVELT YRA 
KANDIDATAS

720
po tūkstantį naujų ateivių, kaj galvojančiu žmonių, ku- 
arba per mėnesį po 30,000į rie mano, kad‘Izraelio pro- 
zmomų. Jau dabar Izraelis ’ ’ - - —

Šį antradienį New Yorke 
renkamas kongresmonas į 
vietą mirusiojo kongresmo- 
no Sol Bloom. Kandidatais 
yra liberalų partijos išstaty- 

iš tas Fianklin Delano Roose- 
paliokų šipo, ar ne? Juk tu! velt, mirusiojo prezidento 
skaitai visokias knygas, tai F. D. Roosevelto sūnūs, 
tokius zokonus turi žinoti. Prieš jį stoja demokratų 

—Kiek man žinoma, tėve, partijos kandidatas, teisė- 
vra toks įstatymas, kad jas Benjamin Shalleck. Re- 
jkiekviena valdžia turi teisę publikonų kandidatas yra 
savo vandenyse iškrėsti sve- William Mclntyre. Rinkimi- 
timą laivą, jeigu yra pagrin- nė kova yra labai karšta.

costs

Ar ji išvažiavus? Šauk ją long distance 
telefonu. Gauni taip daug, o 

moki taip mažai, kuomet kalbi apie 
reikalus telefonu. 

Nes suprantamas balsas už mylių 
greit išriša asmens, šeimos ar biznio 

klausimą. Be to, tas daug lengviau, 
daug ištikimiau ir sėkmingiau. Ir už taip 
mažai gauni daug. Šįmet yra 180,000 
mylių naujų long distance telefono laidų

Naujoj Anglijoj ir apie 2200 naujų 
vienetų tarp centralinių, taip kad pasi

kalbėjimas vyksta greičiau ir aiškiau.
Kodėl neaplankyti jos 

telefonu šį vakarą?

Typical *Long DStMKe Ratm 
Protu Downeown Boston To...

Springfield. Mau as 1.30
Attlebero. Mau. .30 .25
Portlahd, M*. .53 .35
Aogaata. Me. .70 .45
MontpeUer, Vt. .70 .45
Brettleboro. Vt. .50 .35
Concord. N H. .40 .35
Reene. N.H. .45 .35
Proridenee R. I. .35 .25
Hartford. Conn. .50 35
Mew York, M. Y. .75 .45

•Minute
rntes,...

Ktat t«n-to-•■<«« t ton 
|Mu.* fnUral U»x

NIW BNGLAND TSUPHOMI A TIUORAPH COMPANY

turi apie milioną žydų gy
ventojų.

Pradžioje naujų ateivių 
klausimas yra gana lengvai 
išsprendžiamas, nes užten
ka naujuosius ateivius pa
dėti į išvarytųjų ar pabėgu
siųjų arabų butus, ukius ar
ba leisti jiems dirbti dirbtu
vėse, kur anksčiau dirbo 
arabai. Bet kada ateivių

blema dar nėra išspręsta, ji 
bu? išspręsta tiktai tada, kai 
žydai atims iš arabų visą 
Palestiną ir prie jos dar pri
dės visą Transjordaniją. Tie 
žmonės tiki. kad žydų tauti
nė valstybė turės būti di
desnė ir turės būti sukurta 
ginklais. Jei arabai boiko
tuos Izraelį, žydų fašistai 
tikisi i toki “sprendimą” pa
lenkti ir Izraelio gyventoji!

skaičius perviršvs pasitrau daugumą
kik «Uh,b?,,±iŽi',’ ta?a Siu m,‘tu mėnesio

i ,k ) lz’ rinkimuose žv<lu fašistai su-
S! eahiukk, kea5inema' r?nk0 a»ie 1 f mtošimčių bal- 

Ssa™ su. Iš kiekvieno šimto bal- 
suotojų virš dešimties mano, 
kad su arabais reikės peštis, 

' • o ne prekiauti.
Jei ir arabai panašia gal

gyventojus išmaitinti ir kaip 
jiems darbo paiupinti.

Žydai tikisi, kad sugebės 
sukurti Izraelio teritorijoj 
stiprią pramonę ir tikisi pre 
kiauti su kaimyninėmis ara
bų šalimis. Žvdai turi kapi
talų, turi technikos žinių ir 
turės gerų darbininkų, todėl 
pramonei kurti sąlygos gal 
nėra labai blogos.

Arabai žino, kad žydai ti
kisi iš prekybos su jais da
ryti sau pragyvenimą ir rim
bai įuošiasi Izraelio valsty-

vosena persiims, tai Izrae
lio ateities dar kartą spręsis 
mušiu laukuose. H. P.

JVOK Al

Cechų Linkėjimai
Šių metų pradžioje, per 

naujus metus, susitiko Pra
hoje du cechai ir pradėjobę ekonominiai boikotuoti, viens k'iUm"iink«i vilkiu 

gerybių. Vienas sako:
pusės perkūnas trenks. Tie- 
<a fiziškai kaliniai nebau
džiami, bet visokios baus
mės padaro žmogų, kaip 
mazgotę, nieko nevertu, be 
jokių teisių.

Kuomet savo bausmę at
buvai ir is kalėjimo esi pa- 
liuosuojamas, tai visą, ką 
atsinešei, gauni atgal. Tik
tai tą, ką atsinešei, nieko 
daugiau. Atbuvai, išstūmė 
ir eik ar važiuok sau, kain 
nori ir kur nori. 1

—Aš linkiu, kad garbin
gųjų 1948 metų įvykiai pa
sikartotų ir šiais ‘ 1949 me
tais!

—Ką. ar ir Tamsta j Al 
pasidarei komunistu? — pa
klausė antras cechas.

—Komunistu? Kodėl? — 
atsiliepė pirmasis — Argi 
tai butų blogai, jei musų už- 
sunių reikalų ministeris iš
šoktų »ro langą ir užsimuš- 

. . ’Jei musų teisingumo
Į ministeris butų uždarytas i 

Tai tokis distrikto kalėji-'kalėjimą? Jei musų myli: 
mo kalinio gyvenimas. i mas prezidentas atsistaty- 

J. D. Taunis <1inty ir numirtų.? .

r



No. 20. Gegužės 18 dM 1949 m. KELEIVIS, SO. BOSTON

'Saulės’ Pastabos
Mahanoy City, Pa., jau 

60 metų eina lietuvių laik
raštis “Saulė”. Kituose laik
raščiuose “Saulės” vardą 
retai teužtinkame, nes tas. 
vienas seniausių musų laik
raščių, neveda jokių pole
mikų, su nieku nesibara ir 
bendraisiais lietuvių reika
lais retokai tepasisako.

miršta už savo motiną tėvy
nę ir Lietuvą.

Ta jo kalbos dalis sujaut 
lino ir sujudino visų klau
sančių širdis! Bet mes ir be 
jo tos kalbos atjaučiame sa
vo lietuvius Lietuvoje.

To ko pralotas nori, kad 
visi lietuviškai kalbėtų, ir 
mes norime. Teisybę pripa-

Gegužės 3 d. “Saulė” pa- žinus ir mums butų malo- 
darė išimtį ir platokai apra- niau ir pinigingiau, kad taip 
šė vieną lietuvių susirinki- butų. Bet aplinkybės ir liki1 ,1 — • 1 I ♦. • 11* • •mą, kuriame kalbėjo kun. 
M. Krupavičius. “Saulės” 
pastabos dėl kunigo prakal
bų yra įdomios ir, mums at
rodo, labai įsidėmėtinos. Pa
duodame tas “Saulės” pa
stabas nieko nekeisdami, 
tik rašybą “perdirbame”, 
kad musų skaitytojams ne
būtų painiavos skaitant* 
“Saulė” rašo:

mas kitais keliais visus mus 
veda ir prieš tą vėją nei mes 
nei kiti nepapus.

Toliau, gerbiamas pralo
tas nusiskundžia, kad mes 
išeivijos lietuviai nesupran 
tame Lietuvos lietuvių dva
sios! Mes jam čia pritaria
me ir sakome, kad tai tikra 
ir šventa teisybė. Bet, kuris 
kurį turėtų stengtis supras-

vaitės prieš jį, šitoje apylin-, 
kėje apsilankė. Tai gerbia
mojo praloto atsilankymas 
vyksta labai nepatogiu lai-, 
ku. i

Iš visų tų musų pastabų,! 
mes norime pasakyti, kad 
čia ne musų išeivi ios lietu
viai kalti, bet kad visa ta 
nelemta tvarka kalta.

Mes norėjome dar daug 
kitų klausimų iškelti apie to 
ištrėmimo komiteto veiklą 
ir sudarymą, bet paliksime 
visą tai dėl vėlesnio laiko. 
Gal dar viskas paaiškės.

Turime pasakyti, kad pra
loto Krupavičiaus kalba 
mus labai sužavėjo. Pralo
tas yra iškalbus, sumanus ir 
apsukrus diplomatas. Jeigu 
jis tik suprąstų musų išeivi
jos žmones, jam visi savo 
širdis atidarytų!

LIETUVOS KONSULATO 
IEŠKOMI ASMENYS

Prakalbo, ii M»d<»-Nė- ‘i?- Af meS jUOS’^ 
ra Ūpo Klausytu; Nėra Pi- r6‘,ket.lX?Z‘“?;
nigų Aukoti. ti į Lietuvą elgetauti, tai 

mes labai greitai prisitaikin
tume prie visos tos jų dva
sios papročių. O kai jie čia 
atvažiuoja su prakalbomis 
ir su kolektomis, argi nebū
tų protingiau jiems prisitai- 

Žmonių tik maža saujalė kinti prie musų papročių ir 
susirinko; kas nepatiko pra- sąlvgų?
lotui Krupavičiui, ir jis pa- Dabar, kai musų klebonai 
reiškė savo nepasitenkini- rengia misijas ar kad ir 40 
mą, padarydamas pastabą,' vai. atlaidus, jie parūpina

Mahanoy Citv, Pa.—Pra
lotas Krupavičius, kunigo 
Pijaus česnos kviečiamas, 
atvažiavo į šv. Juozapo pa
rapiją su prakalbomis.

kad jis tikėjosi, kad jis at
važiuoja į tikrą užsienio lie
tuvių krajų! Jis sako, kad 
jis stebiasi, kad tiek mažai 
jaunų lietuvių lietuviškai 
šneka!

Vienas iš jo prilyginimų, 
mums rodos jau nebuvo vie
toje. Jis papasakojo, kad 
buk kur ten išgirdęs du lie
tuviu ginčijantis. Vienas ki
tam sako: “Ar tu lietuvis?” 
Antras atsako: “Ne; aš esu 
amerikietis.” Pirmas pa
klausia, “Tai kaipgi ameri
kietis, juk taVO tėvai ir tu 
esi lietuvis?” Antras pasi
aiškina : “Mat, žinai, aš esu 
gimęs Amerikoje, tai esu 
amerikietis.” Pirmas atker
ta: “Tai jeigu tu butai ed- 
męs kiaulių tvarte, 
šiandien butai?”

Jau musu išeivijos jauną
ją kartą prilyginti su kiaulė
mis, tai biskį per daug!

Jis toliau aiškino, kad ke
lintos kartos francuzai iš 
Kanados, apsigyvenę Nau
joje Anglijoje dar vis fran- 
cuziškai kalba, ir iš to vedė 
savo prilyginimą, kad ir mu
sų jaunieji turėtų lietuviškai 
kalbėti. Ar ponas pralotas 
kada nors prilvgino francu
zų kalbą prie lietuvių ir ar 
jis žino, kuri kalba sunkiau 
išmokti?

Jis net išdrvso pašiepti 
tuos, kurie kalba senoviška 
lietuviška kalba, sakyda
mas, kad visi turėtų grynai 
lietuviškai rašyti, skaityti ir 
kalbėti!

Bet ne viskas ką gerbia
mas pralotas Krupavičius

pamokslininkus anglų ir lie
tuvių kalbomis, nes jiems 
rupi netik seniai ir senelės 
parapijos, bet ir jaunoji 
karta. Argi nebūtų daug ge
riau ir pelningiau, jeigu tie
musų prakalbininkai iš Lie
tuvos parūpintų savo pra
kalbas abejomis kalbomis? 
Lietuviai iš Lietuvos jau 
baigia mirti, musų darbas 
yra su antra ir trečia karta. 
Jeigu toks musų darbas, tai 
toks ir tų musų Lietuvos pa
triotų.

Jeigu mes nuvažiuotume 
į Lietuvą, mes gerai išmoku 
tume kaip kalbėti ta nauja 
lietuviška kalba, tai kodėl 
jie,-čia pas mus atvažiuoda
mi, neišmoksta musų žargo- 

kas tu Į niškos lietuvių kalbos ir ame 
rikiečių anglų kalbos? Jeigu 
salė tuščia per jų prakalbas, 
tai ne kieno kito kaltė, kaip 
tik tų prakalbininkų!

Jau seniai praėjo tie lai
kai, kada bet koks prakalbi- 
ninkas galėjo šimtus ir tūks
tančius sutraukti į prakal
bas. Musų žmonės labai 
brangiai užsimokėjo už tą 
mokslą kaslink prakalbinin
kų po pirmojo karo, kai vi
sokie dykaduoniai ir felče
riai pyškino prakalbas ir 
melžė išeivijos lietuvius.

Aidukas Jokūbas iš Biržų.
Arbačiauskienė - Bruožytė ir 

jos sesuo čižauskienė Uršulė, 
bei brolis Bruožis Kazimieras, 
kilę iš Rutkiškių km., Alvito v., 
Vilkaviškio ap.

Bernas Louis iš Satkunų dv., 
žemelio vai.

Bugoševičiutė Janina, gyve
nusi Kaune.

Domaševičius Vladas ir Do- 
i maševičiutės.

Gestautienė-Betkaitė iš Deb
ilu km.. Šilalės vai.

Hening August ir Joseph iš
vykę iš Lankupėnų kaimo, gyv\ 
Detroite.

Kairys Povilas iš Vaičių km. 
Šilalės vai.

Kiulkytė - Einorienė iš Lyda

AR GIMS NAUJA MŪVIU ŽVAIGŽDE?
' JW ' -—..- r—

Garsi mūviu aktorka Ingrid Bergman traukia naują 
filmą Stromboli mieste Italijoj. Su ja kartu vaidina 
vienas paprastas žuvininkas, Mario Vitale, kurs da
bar svajoja apie atvažiavimą į Hollyvvoodą ir apie 
pasidarymą mūviu žvaigždę.

Atvykę Tremtiniai

vas, Urbonas Simas, Valiu- 
šaitis Juozas, Valikonis Jo
nas, Vaškunas Vytautas, 
Vilniškis Augustinas, Vil
činskas Bernardas, Vilūnas 
Kazys, Vilutis Edvardas ir 
Zavadskas Antanas.

V. Paskevich, Richmond, 
Hill, N. Y. $10.

J. J. Pranokus, Chicago, 
III. $10.

IRRC
103 Park avė, N. Y. C.

K. Balčiauskas

IRRC Pagalba 
Tremtiniams >

Plieno Pramonės 
Pelnai

Kai tėvynėje tebesiaučia Plieno pramonės darbi- 
raudonasis teroras ir kas- ninku laikraštis “Steel La- 
dien žiauriai žūsta šimtai į bor” sutraukia didžiųjų 
nekaltų aukų, tai tremtyje plieno kompanijų pelnus 
kiekviena netikra diena, ka-i 1948 metais ir palygina 
ro pavojus ir vargingas gy- juos su praėjusių dešimties 
venimas silpnina tukstan- metų tų pačių kompanijų 
čius musų tautiečių. Todėl
pieš lietuviai turime pasi
naudoti visų organizacijų 
pagalba, kad tik daugiau 
žmonių išgelbėjus iš Vokie
tijos ir padėjus jiems atvyk- 
ti čia.

pelnais. Pasirodo štai kas:
1948 metais 30 plieno 

kompanijų turėjo pelno, ap
mokėjus mokesčius, $512,- 
011,481; 1947 metais tos
oačios kompanijos turėjo 
pelno —$385,506,720; 1946

Bešališkai žiūrint, tarpe metais — $245,442,759; ka- 
kitų Amerikos organizacijų! ro metais, nuo 1942 iki 1945 
ir International Rescue and metų, tų pačių kompanijų 
Relief Committee yra šutei-'pelnai vidutiniai per metus 
kusi daug tikros pagelbos ir siekė — $178,248,594; 1941 
lietuviams tremtiniams. No- .metais pelnai siekė —$287,- 
rėčiau paminėti, kad tuoj '611,380.
po karo, tai yra nuo 1945, Ne visos kompanijos lygiai 
metų, pirmieji tremtiniai pelnė. Didžiausia plieno 
tos organizacijos dėka ir į kompanija Amerikoje yra 
rūpesčiu apleido vargingą! United States Steel, jos pel---“ - - - • • Į • /-y J i • ‘ l ” OCi

Laivu “Mercy” Į New Albinas, Krikštolaitis Jonas,
Yorką gegužės 16 d.‘atvyko Kronkaitis Viktoras, Kudir- 
20 lietuvių tremtinių šeimų, ka Feliksas, Liutkevičius 
Paduodame tik šeimos gal Lilija, Lygeris Stasys, Ma-
vos pavardę ir vardą. At- autis ^^ekys,^,- gūomeninę veiklą sustiprino no kompaniją yra Bethle-

vėnų parap.. ir vyras Pranas.
Kuraitis Andrius ir Jurgis iš 

Vadžgirio km., Šimkaičių vai.
Lorencaitės seserys nuo Šiau

lių.
Milienė - Navickaitė Magda 

Iena ir jos sesuo-Teodora iš 
Luokės.

Nenortas Aleksas ir Kostas.
Psal<xlr ii iat JiiAgofl ii* oocii

Magdė, vaikai Juozo, kitosio iš 
Kardokų.

Paškevičiūtė iš Panevėžio, 
duktė Kazimieros Paškevičie- 
nės, -

Rutkauskaitė - Holing Emili
ja iš Pajevonio.

Skabeikaitė - Petrikienė ir 
jos dukterys.

Uksas Antanas iš Tauragės 
ap., Kaltinėnų vai., Varsėdžių 
kaimo.

Vaičiūnas Petras iš Kervelių 
km., Vaškų vai.

žaldokas Matas iš Rymiškių 
km., Smilgių vai.

Žebrauskas Juozas gyveno 
Philadelphijoje.

Stonkutė Salomėja iš Kur- 
maičių kaimo, Kretingos apskr.

Stoškus Juozas iš Vadžgirio
Už šitą ūpo pakrikimą km.. Raseinių ap.

mes nekaltiname gerbiamo
jo praloto, bet jam tik pa
aiškiname, kaip dalykai sto
vi. Ir iš kitos pusės, musų 
žmonėms jau ligi gyvo kai
lio įsipyko visos tos kolek- 
tos ir vajai! Pats pralotas 
gali tą pamatyti iš musų B-

sakė yra neigiama. Jis pagy- ALF-o, kuris šiais metais
nei trečdalio nesurinks, kiek 
jis yra nusistatęs. O prie vi- 

vaizdingai nupiešė’ kas da-jso to visas tas praloto marš- 
bar darosi Lietuvoje ir pa- rūtas labai nelemtai yra nu
rodė, kaip tie musų tėvai, statytas. Jo ekselencija vys- 
tėveliai ir broliai kenčia ir kūpąs Brizgys tik kelios sa-

re išeivijos lietuvius uz jų 
aukas praeityje jis mums

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

knygų, kurias reikia skaityti. Ne visas mes turime, 
bet savo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduojame 
sekamas:

Demokratinio Socializmo Pradai ....... 50c.
Tavo Kelias į Socializmą........................  25c.
Dėl Laisvu Lietuvos ............................... 25c.
Nulis ir Begalybė (apysaka) ................. $1.00
Socialdemokratija ir Komunizmas.......  20c.
Jaunasis Socialdemokratas ....................  10c.

Norintieji įsigyt šias knygas, kreipkitės asmeniškai 
į musų ofisą ar rašykite:

’ KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

Vokietijos gyvenimą ir at
vykę čia bei įsijungę i vi-

nai 1948 metais siekė $129,- 
627,845; Kita didžiulė plie-

vyko: das,
Buzentienė Bronė, čiur- tas, Musteikis Kazys, Paga

iloms Vytenis, Kalinauskas lys Jurgis, Palėjus Jonas, 
Andrius, Lazauskaitė Iza- Paražinskas Juozas, Paške- 
belė, Liudžius Juozas, Mas vičius Mykolas, Peteris Ka- 
teika Juozas, Mockaitis Jo- rolis, Petkaitis Vincas, Pet- 
nas, Ramanauskas Algiman- ravičius Vygandas, Petru- 
tas, Šarka Jonas, Šeduikis laitis Kazys, Pociulis_Stasys.

hem, jos pelnai siekė — 
$90,347,560.

1948 metų plieno pramo
nės pelnai yra 32 npošim- 
čius didesni, kaip 1947 me
tų pelnai, kurie tada skaitė
si be. galo išpusti. 1948 metų 
pelnai beveik tris kartus 
yra didesni, kaip karo metų 

kada valdžia nusta- 
kainas plieno išdir

biniams ir apkarpydavo pel- 
kes-

pelno perviršių”.
Unijos laikraštis sako, 

kad plieno pelnai yra “ra- 
nyciau, kad daug daugiau {“duotieji pdnar', arba tie,
lietuvių galėtų pasinaudoti kunaos P3™’? Pac,os koH>- 
šios organizaci os globa; 1 P3"!!35- O visų kompanijų 
asmeniškai patvins, malonu Pol,t.,ka -vra P3™**1 
yra pasakyti, kad IRRC su- 2esn.lus P«laus;.kad ™k<*«i 
teikia tremtiniams tiksliu !™?lau ™okes.c,!i m?k®“ ,lr 
informacijų ir getu patari’- kad mazlau P1"1^ butų 15

pagelbos akciją likusiems 
vargstantiems tautiečiams. 
Daugelis tremtinių Vokieti
joje buvo sušelpta rūbais, 
maistu, gydymu sanatorijo
se ir kt. Pavyzdžiui, IRRC 
organizacijos dėka, vienastas, 5>arna jonas, oeuuiius x yvsu.sostufipnt Vokietiinio kurtMamertas, Šilas Petras. Pocius Augustinas, Rackau- ► . . ' oRietijoje, kursluainnuu, ® ~ nnes Duse metu buvo snsir

Survila Antanas ir žmona
Marijona nuo Ariogalos. 

Tamulaitis Vincas.
Uzas Motiejus iš Veiverių.

ar jo įpėdiniai.
Wagner Anna ir duktė Mali

na. gyv. Chicagoje.
Vasiliauskas Antanas iš Kar

tenos vai.
Vickienė - Krividaitė Ieva. 

duktė Felikso, iš Alytaus.
Viktaženčiutė Ona iš Paežerių 

km.. Alvito vai.
Vilkaitis šeima Juozo Vilkai

čio, seniau gyvenę Winter Ha 
ven, Florida.

Vitkauskas iš Stabinciškių k.. 
Žąsį i ų vai.

Veselis Pranas iš Tirkšlių vl„ 
Pumpurų kaimo.

Voveris Anomas iš Pašvenčio 
km., Jurbarko vai.

Ieškomieji arba apie juos ži 
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd -Street,
New York 24, N. Y.

Starkus Gediminas, Talan- skaitė Ona, Radžius Vytau- 
dis Povilas, Titas Karoline, tas, Rapšys Juozas, Rauli- 
Vaičiunas Vincas, Venckus naitis Vytautas, Ribinskas 
Stasys, Visockas Leopoldas. Jurgis, Rimavičius Zigmas, 
Vembrė Baltrus. Rumšas Rimkus Sofija, Rusienė Ma- 
Stasys ir Žukauskas Bernai - rija, Rudis Povilas, Ryliškis 
das. Andriejus, Sabalia u s k a s

__o— Juozas, Salasevičius Albi-
« - ~ — , --s s ” - Ooinuiria Gamldaa Ss»-Laivu Geoeial tsunay i ~ —7.™

New Orleans gegužės 14 d. viękas Jonas, Šilinis Kazę 
atvyko 28 lietuviu šeimos, ^leras, Šimkus Juozas, Si 
Atvyko* - monaitis Motiejus, Šimulis

Bertašius Pilypas. Dabu- Kazys, žirnienis Vincas, 
levičius Karolis, Domantas; Skinkis Kazys, Spurgis Jo- 
Jonas, Jasinevičiu šeima, nas, Stemplys Juozapas, 

— - - - Straukas Izidorius, Šuopytė 
Petronėlė, Švalbonas Balys, 
Tautkus Kazys, Tijūnėlis 
Juozas, Urbonas Povilas, 
Vagelis Antanas, Viržintas 
Marius, Zalubas Romual
das, Zagurskis Aleksandra, 
Žąsytis Zigmas, Želvis Pet
ras, Žėruolis Leonas, Braze 
lis Andrius, Gedgiaudas Ele 
na, ir Juškevičius Stanislo
vas.

—o
Gegužės 17 d. laivu “Ge

neral Eltinge” į Bostoną at
vyko 58 lietuvių šeimos. At- 
vyko'.

Andriuškevičius Petras, 
Augustinavičius Jonas Aus- 
kiukaitienė Monika, Avižo
nis Konstantinas, Aniulis 
Boleslovas, Bagdonas Vac 
lovas, Brazdžionis Bernar
das, Baltramiejunas Kazys. 
Giniotas Romualdas, Gof- 
manas Vladas, Gricevičius

prieš pusę mėtų buvo susir 
gęs, gulėjo keletą mėnesiu 
sanatorijoje, pagijo ii 
keletą dienų jau atvyko į 
Ameriką!

MU ’ ,
prieš Į>e'na1’ 
K tydavo

Tačiau tūkstančiai musų 
tautiečių dar tebelaukia ir 
tebesitiki gauti iš ku»- nors

nus nepaprastais mol 
čiais, nuo

buto XI .a-iria

Jusys Juozas, Kauševičius 
Alfonsas, Keršis Feliksas,! 
Krapavičius Aleksandras, j 
Kriaučiūnas Kęstutis, Ku- 
karskas Juozas, Kulpavičius! 
Vladas, Laurinaitis Jurgis, 
Laurinaitis Irena, Meškelė 
Leonida-Elena, Motiejūnas 
Povylas, Okulevičius Vitol- 
das, Pabirzis Pranas, Paliu
lis Juozas, Paškevičius Ste
ponas, Stepaičiai Aldona, 
Algirdas, Marcelė ir Graži
na, Tamošaitis Vincas, To- 
lišius Kazimieras,- Trinkū
nas Adolfas, Ūselis Stasys 
ir Zaleskis Feliksas.

Laivu “General Haan” ge 
gūžės 14 d. į New Yorką at 
vyko 101 lietuvių šeima. At
vyko:

Babušis Bronius, Bacevi
čius Sigitas, Baltrimas Sta
nislovas, Barusevičius Alek
sandras, Bekeris Juozas,
Biliūnas Matas, Bindokas; Emilijus, Indriliunas Pra- 
Vytautas, Bležienė Ona, į nas, Iškauskas Juozas, Jau- 
Brandtneris Viktoras, Bra , niškis Stasys, Jurgutis Jo- 
zauskas Juozas, Brezinskas:nas, Juška.Juozas, Kalainie-

leidžiama dividendams mo
kėti. Pagal “S. L.” apskai
čiavimą, U. S. Steel kompa
nijos pelnai 1948 metais bu
vo ne 129 milionai dolerių, 
bet ne mažiau 200 milionų 
dolerių. Pavyzdžiui, vien 
“ekstra nusidėvėjimams” 
(mašinų) apyskaitoje yra 
įrašyti 55 milionai dolerių, 
bet valdžia tokias išlaidas 
skaito pelnu.

30 didžiųjų plieno kom
panijų nėra visa Amerikos 
plieno pramonė. Visa eilė 
kompanijų, kurios gamina 
ne tik plieną, bet ir kitus 
išdirbinius, kaip Kaišei* 

PAKVITAVIMAS Steel, Ford Motor, Intema- 
Reiškiame gilią padėką tional Harvester, Intematio- 

nuoširdiesiems musų drau- nai Detrola, Studebaker ir 
gams, paaukojusiems IRRC .kitos gamina plieną, bet 
lietuvių fondui. Aukavo: kartu gamina mašinas ir ki-

C. Bukaveckas, Cliffside, tokius išdirbinius, todėl jų 
N. J. $100. plieno gamybos pelnai mai-

N. Jonuška, Roslindale, šosi kartu su pelnais iš kitų 
Mass. $10. gamybos šakų._______ K. E.

mų tiek per savo agentūras 
Vokietijoje, tiek ir atvykus 
čia, o ypač reikia pasi
džiaugti tos organizacijos 
širdingu pasitikimu išlipus 
iš laivo. Negana to, tos or
ganizacijos atstovai čia ste
bi “pirmuosius žingsnius” 
atvykusiųjų ir padeda savo 
patarimais, o kaliais pa
gelbsti ir darbo susi»asti.

Todėl ir mes lietuviai tu
rime atsiliepti į IRRC krei- 
pimąsis ir paremti tą orga
nizaciją visais galimais bu
dais.

A. Juodikis

Gailestingumo jausmas 
yra kilnus, paaukok dienos 
uždarbį vargan patekusiem 
lietuviams! Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief

Fund of America,
105 Grand st,

Brooklyn 11, N. Y.

Domininkas, Budrys Kazys. 
Chockevičienė Marijona,Ci- 
junėlis Jonas, Cirtautas Na
poleonas, Dagilis Antanas, 
Danėnas Viktoras, Darbutas 
Kostas, Deveikis Jonas, Di- 
mitrijev August, Dukalskis 
Antanina, Dumblys Jurgis. 
Dundulis Juozas, Džiubins

nė Genovaitė, Kriaučiūnas 
Liudas, Kiaunė Kazimieras, 
Krivickas Jonas, *Kukler Bi- 
mtė, Kurmauskienė Rozali
ja, Lažauninkas Adomas, 
Macikas Apolinaras, Makai- 
tis Bronius, Makarskas Po
vilas, Meilus Petras, Miškus 
Stasys, Mikalauskas Vilius,

kas Vladas, Gedmintas VIa-' Milčius Viktoras, Norman- 
das, Gvazdinskas Jonas,! tas Petras, Pažiūra Vladas,
Jankauskas Stasys, Jankū
nas Jonas, Jarackas Petras, 
Juodelis Jurgis, Juška Albi
nas, Kačinskas Henrikas, 
Karosas Albinas, Kasakai- 
tis Vaclovas, Kazlauskas

Pilka Petras, Petrikas Juo
zas, Pranskietis Petras, Rau 
pienė Bronė, Rimeikis My
kolas, Rudaitytė Konstanci
ja, Rukšėnas Antanas, Rum
šas Stasys, Sabaliauskas

Mykolas, Kedys Juozas, Pranas, Simokaitis Juozas, 
Keršulis Antanas, Kizlaus- šatraitis Albinas, Širgedas 
kas Jurgis, Klajūnas Petro-! Jurgis, Sonta Juozas, Šriu- 
nelė, Klimavičius Jonas, Balys, Stangenbergas 
Kremeris Albertas. Kluo- Eduardas, Tallat - Kelpša 
nius Juozas, Krikščiūnas Vaclovas, Trinka Stanislo

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
Tai yra stora, didelė 300 puslapių smulkaus rašto ; 

knyga apie lietuvių tautini atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę.

Knyga labai įdomi, paduoda daug žinių iš musų i 
nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi- ' 
minimų papasakoja (Jaug linksmų ir įdomių nuoty- i 
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
- 636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENĖ

ŽENKLIUKAS
(Vaizdelis iš Sovietu Rojaus) 'kas pareiškė.

Gatvėje, prie Namų Ko-! —Iš kur išbrauks 
miteto durų, jau nuo šeštos! —Ten, brol, randa iš kur 
valandos ryto grupavosi Į išbraukti.
žmonės. Netoli jų stovima-Į —Na, baigkit kalbas ir

.,9

vo kažkoks tipas, su popie
riaus lapu ir pieštuku ran
kose, ir užrašinėjo atvyks
tančiųjų pavardes.

valiai Į aikštę! Stokit eilė
mis!

—Visai kaip i paradą, — 
pasigirdo kažkeno pašie

Pro šalį praeidamas vie- piantis balsas.
nas milicininkas, prisikabi
nęs prie šono pištalietą, net 
nesustojęs suriko:

—Tai dar nieko... 
pereitą kartą vienas 
nistas taip vaikė.

T . ... .Jdainuot privertė... Ot, kan-—Jus savuosius varykit į i.v_=f i

JIS YRA TIKRAS MEILĖS KANKINYS

Ana.
komu-
dainas

! 2. Išdegusių lempų nie-!
kad nedaužykit ir nemeskit 
jų i atdaras bačkas su ki-, 
tom išmatom.

į 3. Atiduokit išdegusias 
lempas tiesiai išmatas ren
kančiam trokui.

4. Jeigu kartais fliuoriti

'Keleivio’ Knygos
Atsiminimai ir Mintys,

parašė buvęs Lietuvos prizedentas 
Dr. Kazys Grinius.

Tai yra stora, 800 puslapių knyga,
nės len? DOS tūba sudužtu. kurioi* buy.^ Lietuvos prezidentas 

• • * rašo apie lietuvių tautini atbudimų,susluokit SUKeS ir SUYVniO- apie senesnių laikų veikėjus ir pa
le it i 'Stiil’Ji Ddii’eri \'iekad Pasakoja daugi linksmų ir įuomiųKU i >ioią pop.eiĮ. Aiekan nuotyklų u ;aVo pat>.ri!.,„. Tą kn>- 

' neimkit sūkių Į rankas be gą Visi lietuviai turėtų perskaityti.
pirštinių.

KUR JIS GAVO TIEK 
PINIGŲ?

Į vieną Bostono viešbučių 
anądien atėjo nedidelis vai
kas ir pasakė noris pasi- 
samdvti sau kambarį. Kai

Kainą ................................................. $2.00

Dar galima gauti “Keleivio”
Kalendorių 1949 metams

Tai yra 1M5 puslapių knyga su įvai
riais straipsniais ir žiniomis, kurios 
visiems ir visada yra naudingos. 
Kaina ........................................ 50 centų

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RL’SUĄ

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikšėiojimams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ............ 25c

DŽIAN BAMBOS SPYCIAI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

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

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aišk 

faktais parodo, kaip iki šiol kei
Arba komunistų diktatūra faktų ’ J^į^Tap^hzm 1̂ K^S ŽSč 

, , . , - . šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi-;11 P****3*“ kapitalizmas. Kaina -oc
JO paklausė, kas UŽ tą kam- ją. Visiems kyla klausimas kodėl NIHII ISTAI
bari vaikau I5«i Rusija nesusiatria su kitomis valsty-oaii uzmoxe&. \aiKa> įssi- ir kodel Rusija nenori įsfleisti|

aikštę, o tenai nurodys kas 
daryti. Po darbo, visiems 
dirbusiems bus išduoti žen
kliukai. — Ir nuėjo.

—Kam, gerbiamieji, čia 
žmonės renkami?— paklau
sė priėjusi 70 metų senelė.

—O tu dar neisiregistra- 
vai? — pasiidomėjo laikęs 
popierių ir pieštuką rankose 
užrašinėtojas.

—Ne, gerbiamasis.
—Ko gi tu žiopsai? Jau 

tuoj varys. Rašykis grei
čiau!

Bematant senutę Įregist
ravo.

—Viešpatie, ko tik nepa
vėlavau — pasakė senutė,

kynė!
—L-y-y-y-giuok! — sunkoj 

žmogus, laikęs popierių ran
kose ir atbulas traukėsi at
gal i gatvės vidurį, kaip: 
traukiasi komandyrius. be-j 
sumosiąs savo pulką Į para
dą vesti.

—Senutė, ko mėtaisi i vi-Į 
sas puses, tai čia tai ten? 
Jeigu komanduojama "ly
giuot”, reiškia, tun stot su 
visais i eilę ir lygiuotis. Ei
sime gatve. Kur jau ant ša
ligatvio užsirioglinot?!

—O, Viešpatie tu mano!
—Žengte-e-e... marš! Kur 

ten vėl ant šaligatvio užlo
po jot? Kokie gyvuliai-!

Kad aš... esu... nėščia...

John G. Jefferson. 44 metų Los Angeles gyventojas, 
parodytas su Mrs- Alpha O. Taylor, jo septinta ar 
aštunta žmona. Jis pateko į teismą už dvipatystę, 
nes kelios t uvusios žmonos parodė, kad jis kartais 
vesdavo naują žmoną su senąja neatsiskyręs. Pats 
J. G. -Jefferson sako, kad jj apskundė ne jo buvusios 
žmonos, bet viena mergaitė iš pavydo, kodėl jis jos 
nevedė. Tai tikras meilės kankinvs.

MOTINOS ŠILELIS

atsitraukdama nuo regist-į —Tai ko tu čia atkever- 
ruojančio žmogaus, — su- 'zojai? Nuoširdus, kada ne
prast negalima, jau visai į reikia. Pasakyta iš buto po 
nuvarinėjo. (vieną žmogų, o jų čia pri-

—Ar tuoj varysite? — 
šaukė nekantraujantieji bal
sai iš minios.

—O kur gi eisime?—klau
sė kiti.

—Velniai juos žino! Tik 
žmones be reikalo tąso, 
daugiau nieko.

—Ne tąso ir ne velniai 
juos žino, — energingai Įsi
terpė kariška miline apsivil
kęs ir nusiskutęs žmogus,— 
bet siūlo visiems susipratu- 
siems piliečiams eiti Į darbo 
šventės iškilmes.

Į ji visi išgąstingai pažiu
rėjo ir nutilo. Tik kažkokia 
smulkių prekių pardavėja, 
perkaline suknele apsivilku
si ir skepetaitę ant kaklo už
simetusi, pareiškė:

—Ot, paimt, visiems susi
tart ir neit. Kokias čia tei
ses išgalvojo?!

< —O ar eiti reikia būtinai, 
ar savanoriškai?

—Savanoriškai, — atsakė 
žmogus, laikęs popierių ir 
pieštuką rankose, — po vie
ną žmogų iš buto.

—O jeigu neitų, kas už 
tai butų?

—Velniai juos žino... Sa
ko, kažkokius ženkliukus 
davinėsiu.

—O jei kas tokio ženkliu
ko neturės, tai kas tam bus?

—O kaip aš galiu žinot?
Ko čia prie manęs prikibai?
Komunistus klausk, ne ma
ne. Varinėk juos, velnius, ir 
dar aiškink jiems viską. Ir 
taip galvoje viskas sukasi— 
sumurmėjo pyktelėjęs žmo-* 
gus, laikės popierių.

Peikaline suknele apsivil
kusi pardavėja susimąstė, 
paskui vėl sako:

—Ot, imt, visiems susi
tart ir neit.

—Tu čia susitarsi, o kito
je gatvėje nesusitars — ot Į 
ir Įkliūsi, — pareiškė buvu-j 
sis krautuvininkas, kiaurais 
batais apsiavęs.

—O čia dar ženkliukas,— 
pridūrė kažkas iš minios.—
Velniai juos žino, gal jis ir 
nieko nereikš, o gal be jo 
jokios išeities nebus. Dabar, Mrs. Vesta Sutton Orlick 
pako, kaliošus greitai duo- praeitą savaitę ištekėjo už 
šią... Ateisi kaliošų, — savo Chicagos universiteto virši- 
žepklelĮ prašom parodyti.' ninko Robert M. Hurchins, 
—Nėra? — na, ir kaliošų 50 metų amžiaus. Ta leidė 
nėra —t pasakys. •' pirmiau buvo jo sekretorė ir

—Tas dar nieko, bet kai ii nėra pirmoji sekretorė, 
tave visiškai išbrauks,—kaž kuri išteka už savo boso.

gūžėjo visa velnio migla.
—Be kaliošų likti niekam! 

nesinori, — kažkas nedrą-! 
šiai pareiškė.

—Eik namo, — siūlė kiti i 
nėščiai moteriai, — juk tau 
pasakyta.

—Bijau, — ženkliuko ne-į 
duos.

—Ot, prakeiktieji susuko! 
žmonėms protą su tais žen
kliukais. Bobute, neatsiiik!

Kai minia artinosi prie, 
aikštės, priešais pasirodė. 
kita žmonių grupė, raudono
mis vėliavomis nešina ir su 
muzikos orkestru priekyje. 
Sutiktieji ėjo linksmi, nu-i 
švitusiais veidais, tarp savęs 
šnekėdamiesi ir juokauda-į 
mi, ir, pasisveikindami, net 
kepurėmis ir skepetaitėmis 
musų grupei pamojavo.

—Šiuos, matyti, jau “per
krikštijo”,— pareiškė buvu-į 
sis krautuvininkas.

Staiga, pirm utiniai susto
jo.

—Ko sustojot? — rėkė 
užpakaliniai žmonės, ant 
galų nirštų pasistiepdami.

—Nežino kur toliau varyt. 
Nuėjo paklaust.

(Bus daugiau) 

IŠTEKĖJO UŽ BOSO

......... ____ Tragedija trijuose aktuose. Veika-
traukė iš kišeniaus pluoštą iš ‘kitur žmonių* nSžiurėti* kaip* ji i l*s perstato nužudymą caro Alek- 
ninicni ir nadėin ant S-aln tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar sąndro II. Labai puikus ir nesun- 
P.. - .. -7, !° s al0\ yra demokratija, kokie darbininkųĮ kun scenoj perstatomas veikalas, ls
viešbučio klerkas davė Ži-, Uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų Vls<> reikalaujamos 28 ypatos. 25c

;nia policijai, kuri iškratė tok ui*yra™RL.jo^da^ AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
i vaiko kišenius ir rado 100 Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
| dolerių. Jis pasisakė esąs iš
: South Bostono ir policija kia Lietuvos atejtis gali būti? Atsa

kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą.
S8 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

, policija
! nuvežė jį pas tėvus. Kur jis 
j tiek pinigų gavo. neteko su
žinoti.

NELAIMINGA MOTERIS

Visa. kas išaušo, kaip svajonės gyvos,
Ai- kaip džiaugsmo liepnos skaidrios, nors vėlyvos, 
Rūtos ir žibutės ir margi jurginai —
Yi-a tu. rūstusis likime, pamynei.
Kur gimtoji pieva, tu žėlei, žydėjai,
šiandien tyru smiltį pusto gudus vėjai,
Ir klajūno taką! kaip našlaitei skraistę,
Ilgesio ir graudžios ašaros aplaistė.
Daug giedros gegužės buvo krauta, tverta;
Giltinės nelauktas kirvis rūsčiai kerta 
Amžių aržuolyną, drebulę ir uosį —
Motinos šileli, tu nebežaliuosi!

Jurgis Baltrušaitis

Laikraščiai praneša iš 
Kanados klaikią lenkės 
tremtinės tragediją. Emilija 
Mlynarczyk’ienė nesenai at- 
vvko su savo vyru iš Vokie
tijos, kur per karą mirė iš 
bado trejatas ju vaikų. Da-

DAVATKA NUKIRTO 
VYRUI GALVĄ.

KRISTAUS VIETININKAS?
Parašė kun. M. Valadka. Knyga 

č.-ąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
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 dievu:* 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie 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 Sapninint as 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu- 
žinote, kad ji buvo paprasta kai- ’ vusius draugus, Labai įdomi knyga.
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, Kaina......................................................... 25c
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. į KODĖL Aš NETIKIU 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti, i ■ DIEVĄ’
Jos apysakos yra tikras gyvenimas,!*
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos rių nesumuš joks jėzuitas............20c
aprašė. Žemaitė yra daug raštų
rašiusi 
leivis”

Pritaikyta Amerikos lietuviams, laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- Daug kas j. lietuviško jaunimo n„ri

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia del to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet del ko gi norisi? Del ko be val- 

’gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
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

KUNIGŲ CELIBATAS 
Ši knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystes istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš-

Kanndnio Wind«nrn mine I kl->os nupuolimas. Šią knygą turėtųrkdlLdaOje, yVinn^O«0 nnes- . perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
te. Bet kai jos vyras nuėjo I ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
— - - - moterys, dukterys ir mylimosios ne

papultų į tokią kunigų globą. Para- - .to - - ~

bar Mlynarczyk’ienė susi _ ___ ___ __ __ ____
laukė ketvirto kūdikio jau į ją, jos pasekmės ir doriškas dvasiš-

dien vartojama jau ame 
200,000.000. Jos duoda la-

-------- - s bai malonia, švelnia šviesa.
A isconsino valstijoj, ne- bet jos pavojingos sveika- 

toli nuo >heii Lake, buvo tai. Mat, stiklinės tūbos iš, 
šiurpus atsitikimas. Tūla vidaus yra apvilktos fosfo-' 
Conlev. 45 metu amžiaus ru ir berilium, kuris vra nuo- !

ligoninėn ją aplankyti, tai 
grįžtant jam namo ji užmu
šė automobilis.

Įsivaizduokit dabar tos 
nelaimingos 
kimą!

moteriškės li

PAVAQADK

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

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-

ją pripažintu "beprote.” Bet žus, nes jeigu tie milteliai 
policija ją suėmė ir kaltina iš vidaus pateks ant rankų,! 
pirmo laipsnio žmogžudys- tai galima gauti odes ligą.! 
te-. gramdoma vadinama, ypač

Conlev ai gyveno fanuoje jeigu rankų oda bus Įdrėks- 
ir turėjo pora suaugusių vai- ta ar įpiauta. Taip pat pa
kų. kurie tuo tarpu nebuvo vojinga Įkvėpuoti tų milte-! 
namie. Nužudžiusi savo vy- lių su oru Į plaučius, 
įą. Conlej iene nuėjo pas Apie tuos pavojus plačiai! 
R^1.1T}^nusT.1!'.Papy>akojo_kas buvo anądien kalbėta Nevv, 
atsitu.o. i\aim;r.ai pavė ži-. Yorko sveikatos departa- 
mą poJ.cijai. nuvažiavusi Į mento konferencijoj, kurion 
ton, e j ų namus, policija ra- buvo pakviesti ir tas lem- 
(io seimų i.o- ievą lovoje be pas gaminančių filmų atsto-

z- , .. . _ yai. Konferencija paskelbė
.n.im.ia ( orieyienė davė keletą nurodymu, kaip išde- Dolicuai j 'sr r
“Aš

Pavasaris esu,
Žiedus visiems nešu;
Ir laimę mylimam,
Vilti nelaimingam.
Tegul širdis jauna
Nerimsta su daina—
Paukšteliai čiulba man,
Geras esu vaikam.
Pavasaris esu,
Žiedus visiems nešu.
Ir vėją iš laukų
Tėvynės mylimų
Ir praeities sapnus,
Ir mylimus vardus,
Ir juoką ir kančias,
Ir ašaras karčias.

Br. Dirmausk&s

Sakoma, kad medus yra geras 
vaistas silpnai širdžiai, nes ja
me yra formalino. kuris sustip
rina širdies raumenis. Todėl,

alki 1»v v v k/v j a • - - — ------------- ---- -- ------
šė. Žemaitė yn daug raštų pa- . iVTI’VIIT KAIRfK 
įsi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- LIAlLIię KALIKE 
s” parduoda jos raštus parašy- GRAMATIKA

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- 
! šiai vaikų prieglaudų, kurias Že

maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- LYTIŠKOS LIGOS 
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- . i • r,-o. Tai didelė knyga, 128 puslapių, • Ir kaiP. n/? apsaugoti. Paraše 
su garsiais raštais ir reUis pavelka-; Perz,ur^į*

tinkama: 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 ........................................Jl.ihi

lais. Kaina

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos:

50^ ir papildyta laida. Kaina

TAVO KELIAS Į 
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš-
(ri

Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Kofekta. Jose kus socializmo aiškinimas............25c.
nurodoma, kaip žmones paikai tiki c
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c tILAIr E» Z.»lv„>Eo

PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?
Labai įdomus senovės Filosofų da- 

leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.'

ANGLIšKAI-LIETU VISKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiurėtf, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
.Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet aaf

h.o.Ki paaiškinimą: ^sios lempos turėtų but pa- kas turi silpną širdį, patartina 
“1 at. U UO ilgUc> šalinamos: kasdien imti po truputi, me- tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam

išdegusiu daus- Svaras medaus duodąs! Teil!a?in??l;?^raS„žody"
kiek 30 kiauši-

ortos pieno.

g>\enau. su juo ilgus šalinamos: 
metus nuolatinei baimėj,”į 
sako jinai. ".Jis mušdavosi. 1. Nelaikyki!
Mukdavo i ,;.;' i Saa-vOS1'lempu tokiose vietose, kur tiek energijos, k 
plkltir iais "alkai? Si prieiti vaikai. ' -U 3

pradėjo gerti ir praleisdavo 
pinigus ant degtinės. Aš bu-', 
vau priversta eit dirbti, kad 
užlaikyti šeimyną.

“As padariau vakarienę 
ir pasaukiau visus valgyt, i 
Bet jis priėjo lovoje apsi
rengęs ir valgyt nėjo. Aš 
nežinau kaip tai atsitiko, 
bet tos skriaudos, kurias per 
daugelį metų aš kentėjau, 
staiga taip mane supykdė, 
kad aš stačiai pašėlau ir 
griebiau kirvį...”

Kaimynai sako, kad nužu-į 
dytasis vyras buvęs pamo
kyta.®, baigęs Columbijos 
Universitetą ir karo metu 
dirbęs prie statvbos darbu 
Guame, Alaskoj'ir kitur. Ji 
gi esanti Sinsinawa kliošto- 
riaus augintinė, davatka.

ATSARGIAU SU FLIUO- 
RITINĖM LEMPOM

Fliuoritinės (flourecent) 
lempos yra dar naujas daly
kas, dar nelabai senai iš
rastas, bet jau labai plačiai 
vartojamas. Sakoma, kad 
tokių lempų Amerikoj šian-

DUKTĖ IR TĖVAS VIENOJ MOKYKLOJ

18 metų studentė, Carolee Thompson, pataria savo 
tėvukui, Hugh O’Hara Thorapson’ui “neapleisti pa
mokų”, kad jis neatsiliktų moksle. Duktė jau kelinti 
metai lanko Washingtono universitetą Seattle, Wash., 
mieste, o joe tėvas dar tik šiemet įsirašė į tą univer
sitetą mokytis, todėl jis, palyginus su dukrele, dar 
tebėra “žalias” studentas.

dažnai nežinome, kaip

l 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

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

žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kama 10c

Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ 10c

SOCIALIZMAS IR RELIGUA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-
nas. Kaina .............   10c

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apoiovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ................. 25c
“Keleivi*,” 636 Broadvray, 

So. Boston 27. Mass.

Mamyte Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio 
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, aukrele, ačiū”...

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

Kalei vie
636 C. Broadvray, So, Boston 27, Maaa.



No. 20. Gegužės 18 d., 1949 m.

Argentina ir Japonija Karo Laivyno Sekretorius
Argentinos vyriausybe su-. Prezidentas Trumanas pa 

tiko tartis su Japonija dėl ,skyrė Orcahos, Neb., advo- 
sudarymo prekybos šutai- katą, 62 metu Francis Pal
ties. Japonija turės gauti iš riek Matthevv, karo laivyno 
gen. AlacArthur paveliiima sekretorin i vipta nasitran-gen. MacArthur pavelijimą 
pasirašyti prekybos sutartį 
bet neabejojama, kad Japo

sekretorių i vietą pasitrau
kusio John L. Sullivan. Kai
tų prezidentas paskyrė Dan 

nija vėl gris i Pietų Ameri- A. Rimbai! karo laivyno se
kos respublikų rinkas. kretoriaus padėjėju i vietą 

pasitraukusio W. John Ken- 
nedy.Anglijos Rinkimai

Savivaldybių linkimuose, 
praeitą savaitę Darbo parti-į 
ja pralaimėjo gana daugi

Sovietų Diplomatai
Buvęs Sovietų Rusijos

rių partija laimėjo 528 nau- sovietų diplomatai 
jas vietas. Konservatoriai atlikinėti Maskvo 
džiaugiasi, sako

pri v?/, 
os vyriau- 

tai rodo,!sybei šnipinėjimo darbą ir
kad 1950 metų rinkimuose yra atsakomingi už gerą šni
pe vėl gris i valdžią

Izraelis J. Tautose
Jungtinių Tautų seimas

KELEIVIS, SO. BOSTON

POPIEŽIUS TARIASI SU PRAMONININKAIS

Italijos pramonininkų atstovai atsilankė pas popie
žių ir čia matyti jų nuotrauka. Sako, pramonininkai 

tarės su popiežių apie visokius ekonominius klausimus 
Popiežius nesenai pasisakė ir už ‘‘privačią Įmonę” ir 
už “suvisuomenintą ūkį”, žodžiu, bažnyčia nori turė
ti socfalizacijos klausime lanksčią politiką.

Puslapis Septintas

rūpėti. Tačiau jeigu apie Balčiūnienė iškepė gerą py vietą to musų išvažiavimoi « •• • • _ __ _________  1_ 1_ _ ’ —_ j___ ,.4 v 1W. L. B.

Noriu Darbo Ant Farma*

i tą koloniją ir jos organiza- ragą, bulves ir padovanoio 
■cijas iki šiol čia niekas nie- sūri. Pyragų, agurkų ir ki- 
: ko nežino, tai jau ne vien, tokių dovanų gauta iš urau- 
Į lietuvių klubo kaltė. Į gių M. Strazdienės, S. Pil-;

Šiaip ar taip, bet pats rei-' kienės ir iš vieno drg. A. K.; kary£s 
kalas kalba už save, kad gauta gėrimų. Frie vakarie bininko, 
bent ateityje- taip neturėtų
būti. Miami lietuviai turėtų
žinoti kas gyvena ir kas de-

Ieškau darbo ant farmos. Galiu 
melžti rankom, arti, akėti ir 
valdyt. Kam reikia gero dar- 

atsiliepkit. Mokestis tokia,
Jiės darbavosi šios draugės "SS
ir draugai: U. Kasparkiene, Brooklyn įs, n. y. 

Juzenieųė, F. Juzėnas, Ku- —
dasi jų mieste ir patys tarė- i džienė, P. Strumskienė, Ba-i. , --___ • i __ ~ __ ___ = .... :_ '

... Kanados farmerių dėmesiui
tų būti žinomi kitiems. Gar-

: sinti Lietuvos ir 
j vardą čia pasitaiko gražių 
i I rogų, kurias visi lietuviai 
bendromis jėgomis turėtų 
išnaudoti. Jei kartais to pa
daryti negalima, tai bent 
nereikėtų leisti, kad mus 

, atstovautų kitataučiai.
Miamietis

Paieškau Kanados piliečio farme
rio, kuris galėtų iškviesti ūkio dar-ceviciene. Vakarienėj pra-

lietuviu kalbėle pasakė drg. D. J. ba"ls * •iaur‘asI merginas, gyvenan
__ TZ______________i._ ■ tias Anglijoj. Dokumentų sudarymo

ir kelionės lėšas apmokėliu pati. Ma
no adresas: Mrs. A. Rimkevricz, 

1001 East Parkway,
Brooklyn 13, N. Y.

Kasparka.
Vakarienės pelnas pa 

skirstytas šitaip: BALFui—
$5, BALF masinio mitingo! Keika»»nga* Darbininkas Karmoje

' cnrp.nffimni __  <S1fl niiaalhjii! prie ukės darbų relkalinKas 1‘Įart>*-surengimUi ^1O, pagaioai njnk}ts. Mokančiam karves melžti ir
sergančiam drg. V. G-ui -- 1 su mašinomis dirbti alga $25 per sa-

i vaitę ir užlaikymas (bardas). Dar- vO, paiamai tiemtimams tas ant visados. Kreiptis į (20) 
$10; už knygutes, kurios vė
liau bus pardavinėjamos, 
sumokėta—$4.40; Dr. Šliu
po paminklui statyti paskir
ta $10 ir prie to tam pačiam 
tikslui aukavo po $2 J. Pil
ka, D. J. Kasparka, Balčiū
nai ir A. Strazdas, tuo budu 
Dr. Šliupo paminklui staty
ti pasiųsta $18.

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

Svečiai jau baigia išsi 
skirstyti

Į Miami kasmet atvažiuo
ja vis daugiau ir daugiau 
lietuvių, kurie čia praleidžia 
žiemą, pailsi, o atėjus pava
sariui vėl grįžta iš kur atvy
kę. Jų dauguma jau išsi
skirstė kiek anksčiau, vos 
prasidėjus pavasariui jų gy
venamose vietose, o šiuo 
metu Miamį palieka arba 
rengiasi palikti ir tie, kurie 
čia ilgiausiai buvo užsibuvę.

Gegužės 11 d. išvažiavo 
detroitiečiai S. ir B. Bukš- 
niai, kurie į Floridą buvo 

j, atvykę praėjusių metų spa
lių mėn., taigi čia išgyveno 
7 mėnesius. Prieš porą metų 
jie pietinėj Miamio miesto 
dalyje nusipirko gražius na
mus, kuriuose dabar pralei
džia žiemas.

Prieš išvykdami Bukšniai 
surengė gražias atsisveikini- 

Malonėkit atleisti "už’pavė-' YMC A surengė tautų f ėst i-Į mo vaišes, kuriose dalyvavo 
lavimą, ale, kaip sakoma, valį, kuriame dalyvavo ir j JU draugai, prieteliai ir šiaip 

“lietuviai”. Kokie ten buvo Pažįstamieji. Jų tarpe buvo 
“lietuviai” ir kaip jie pasi- žinomas Philadelphijos biz- 
rodė taip pat buvo minėta, • nierius Tribulas su

yra vienas iš valdžios iran- dorių. Su pagarba
P. MacysMinėjimo darbo pastatymą. žmonžms laikyti' pa-

klusnybėjeŽemės Drebėjimas
Praeitą penktadieni pieti-

r.utarė priimti Izraelio vals-lnėj Kalifornijoj ir ypač Los 
tvbę pilnateisiu Jungtinių! Angeles mieste buvo-jaučia- 
Tautų organizacijos nariu, mas gana stipras žemės dre- 
po to, kai Izraelis davė pa-įbėjimas, bet jokių nuostolių 
sižadėjimą gerbti visų tiky-; žemės drebėjimas nepada- 
binių grupių teises lankyti rė. Jau antrą kartą ŠĮ mėne- 
šventąsias vietas Palestinoj. sĮ pietinėj Kalifornijoj buvo

—-------  i jaučiamas žemės drebėji-
Skandinavijos Darbininkai

Skandinavijos kraštų,
Norvegijos, Švedijos ir Da
nijos, darbininkų unijos

mas.

‘Airijos Bilius
Anglijos parlamentas 317

pasitraukia iš Tarptautinio į balsų prieš 12 nubalsavo 
Unijų Susivienijimo (WF-, pripažinti pietinės Airijos 
TU) ir dėsis prie anglų ir į atsiskyrimą, bet kartu pri- 
amerikiečių unijų organi- pažįsta airiams piliečių tei- 
zuojamo Tarptautinio unijų sės Anglijoj. Parlamentas 
susivienijimo. Nutar imas pripažįsta šiaurinę Airiją 
apie pasitraukimą iš bolše- (Ulsterį), kaipo Anglijos 
vikų vadovaujamos WFTU dalį, kol patys Ulsterio gy-
greit bus paskelbtas. įventojai apsispręs kitaip.

KAS MUMS RAŠOMA
Lietuvoje Veikė Ligonių

Kasos...
Lietuvoje veikė 

kasos, tą jau daug

Buvęs Apdraustas
Woodhaven, L. I.

APSIVEOIMAI

Gerbiama administracija! 
Siunčiu Tamstoms 3 dol. už 
Keleivi ir 1 dolerį pridedu 
šviesiausiam generolui ma-J

„ v- ~ i • • i • chorkai nusipirkti. Kas ki- Gerbiami “Keleivio lei- f.c c,™ „„„dėjai! Atleisite už pavėla- gSpX ^Srba

Skaitytojų Baltai

vimą prisiųsti pinigus. Aš 
nemanau skirtis su laikraš-j 
čiu niekada, tiktai buvau 
pamiršęs. O dabar prisiun
čiu dešimtį dolerių, kad { 
Senis dar ir toliau galėtų i , 
pas mane lankytis su nau
jienomis, kaip lankėsi ir se
niau. Lieku su godone

Gust Mazil 
Edenwold, Kanada

Gerbiama redakcija! Šia

Ligonių kasų organizavi- 
buvo atidėtas dviemsmas

ligonių metams. Pats įstatymas 
kartų Smetonos valdžios buvo la- 

esame girdėję. Bet aDie Lie- bai suprastintas, bet paga- 
tuvos ligonių kasas mes ne liau ligoniu kasos pradėjo 
viską dar esame girdėję, veikti. Pradžioje ir prie tau- 
Draudimas ligoie Lietuvoje tininkų ligonių kasos buvo 
buvo įvestas 1928 metais, o tvarkomos demokratiškai, 
Įstatymas apie ligoniu ka .darbininkai turėjo teisę iš-

' F. Leming
San Francisco, Calif.

Korespondencijos
MIAMI, FLA.

Dar apie tautų festivalį 
ir lietuvius

“Keleivyje” neseniai bu-neseniai
me laiške rasite $6 apmokė- įvo rašyta, kad Miami mieš
ti už Keleivį dviem metams.į te š. m. balandžio pradžioje

geriau vėlai, kaip niekad. 
Malonėkit pakeisti adresą. 
Su linkėiimais

William Roache todėl apie tai Čia nerašysiu, _ rniamieciai Bubniai
žmona,

Duluth, Minn.io tik plačiau paryškinsiu ta!-*3* Riti. Malonu pažymė- 
!nelemtą faktą, dėl kurioj kad Bukšniai yra labai 

Aš kaltę bandoma suversti lie-į draugiški,
tuvių klubui.

Apie rengiamą tautų fes-

Gerbiama redakcija! 
tikrai nežinau, ar mano pre 
numerata jau pasibaigė ar 
ne. Noriu, kad Keleivis ma
ne lankytų be susitrukdymo

iai yr,
nuoširdus žmo

nės ir patriotiški lietuviai. 
Visi svečiai Bukšniams pa-

. Kuopos veikimas reiškiasi 
jnaisto pakietų siuntimu iš
virintiems žmonėms, laik 
raščių užsakymais, o kuopos 
visi nariai veikia visose mu
sų kolonijos pažangiosiose 
kultūrinėse ir šalpos organi
zacijose.

Dabartiniu laiku kuopa 
yra išrinkusi komisijėlę iš 
draugų W. L. Balčiūno
F. Juzėno surasti patogią 
vietą vasaros išvažiavimui.

Paieškau apsivedimo tikslu mergi
nos ar našlės tarp 45 ir 55 metų am
žiaus. Aš esu, taip sakant, vaikinas, 
50 metų amžiaus ir gerai užsilaikęs. 
Daugiau žinių apie save suteiksiu 
per laiškų. Prašau man rašyti šiuo 

i adresu: (20)
John Tamol, P. O. Box 155, 

South Deerfield, Mass.

PAIEŠKOJIMAI

MEDLEVA ŽIEVIES
Medleva yra vienas 
geriausių gyduolių 
nuo užsisenėjusių 
vidurių užkietėji
mo, geriant daug 
ar mažai, ji nepa- 
kenkia sveikatai, ji 
lengvai liuos u o j a 

11 vidurius, stabdo galvos skaudė
jimų ir priduoda kunui gyvumo 
ir-skaistumo. Vienas puodukas 
verdančio vandenio ir vienas 
šaukštukas sutrintos Medlevos 
Žievių, gerk kada atšals. Med
levos žievės $1.50 svaras, o už 
$1.00 10 uncijų.

Trukžolių šaknis vaistas nno
Ieškau savo giminių Matilda Čigai- • 

tę, išvykusių į Ameriką 1929 metais, 
ir Jurgį Cigą, mano tėvo pusbrolį.,
seniau išvykusį į Ameriką. Jie paei-1 , , _
na nuo Biržų ir yra reformatų tiky- patrūkimo, po krutinę skaude- 
bos. Aš esu 1923 metais mirusio Jur- jim<>, diegjių palengvina atko-
gio Čigo duktė, kilusi iš

tivali iš anksto niekas iš lie-. linkėjo laimingos kelionės, 
tuvių nežinojo. Vietinė ’ o ateinančią žiemą vėl pasi-

ir siunčiu $5, iš kurių bus 3 i spauda apie jį parašė tik:raa^i Floridoje.
šas buvo priimtas 1926 me- sirinkti tų kasų vadovybę, už laikraštį, 50c už kalen- paskuti n i o m i s dienomis 
x-;- r> x..._ . j— i— dorių, o $1.50 tegul bus į-į prieš Įvykį, kada žmonės

Dalyvis
tais. Buvo taip: Bet darbininkai ligonių ka

1926 metais paskutinis; ... ,
Lietuvos demokratiškas sei- keltų kartų socialdernokra- 
mas priėmė pažanzu lisonių tus- ° tautininkams tas ne
kasu jstatvma ir 1927 me Pa‘‘k<? Jr kasH, ?a'>'
tamš į Lietuvos valstybės ™1^* '>-™. Pa"aik!";: 
biudžetą irašė viena milio- “Tautos vadas etnes skirti 
na litu ' lizonių kasoms or- valdininkus lųęonių kasoms 
ganizuoti. Baidant svarsty-' tvarkyti ir žinoma, sky e 
ti biudžetą, ivvko gruodžio! tautininkus, o ne kokius 
perversmai, valdžių paėmė Mrs kltoklus zmones-

vadovauti išrinko iš vairiems Keleivio reika-! jau buvo kviečiami daiyvau- 
lams. Aš nemanau skirtis ti jo pasižiūrėti. Lietuviams 
nuo Keleivio. Linkiu viso čia tai ir buvo didelė staig- 
gero visam Keleivio štabui: mena, nes jie tik dabar pa-
ir lieku su pagarba

F. Wamer
San Francisco, Calif.

DETROIT, MICH.

Smetonos - Voldemaro plau
ko žmonės, kunigų ir gene 
rolų laiminami.

Naujoji, durtuvų pastaty
ta valdžia, paskubimis ėmė- _ _
si pertvarkyti valstybės biu- atsitikimų ir senatvės gali 
džetą ir ta miliona litu. kurs: būti gerai ir darbininkams 
buvo' paskirtas ligonių ka- naudingai tvarkomas tik ta- 

‘ " paskyrė da, kada krašte yra demo-

Kalbant apie Lietuvos li-jfOr your 
gonių kasas verta atsiminti I yOurs 
tuos faktus, nes jie parodo, 
kad ir darbininkų draudi
mas ligoje, nuo nelaimingų

Dear Sir: Please accept 
this money ($6.50) for 2 
vears subscription ant 50c

tyrė, kad festivalyje tarp ki
tų tautų dalyvaus ir lietu
viai. Ta aplinkybė daugelį 
lietuvių nuviliojo ir į patį 
festivalį.

Kad lietuvius atstovavo 
ne lietuviai, bet kitataučiai,

calendar. Tiuly paaiškėjo tik po programos, 
John Skupas kai mūsiškiai norėjo pro- 
Chicago, III. gramos dalyvius pasveikinti 

bei su jais pasikalbėti ir kai 
patyrė, kad tie “lietuviai”Gerbiamas generole! Pri

siunčiu čekį 5 rublius, bus,
už laikraštį metams ir ka- ne vienam teko nurvti dide

_ Jiržų ap-
! akrities. Papilio valsčiaus, Sližių

kaimo. Ieškomus gimines ar kas juos
žino prašau parašyti man 
su. Frl. Margarita Tschiga 

Fuerth Schwalbenstr. 4 
Bayern, Germany.

Paieškau brolio Petro Zajansko, ki. 
lūšio iš Dvariškių km., Ramygalos 
vals., Panevėžio aps., į Kanadą atvy
kusio 1923 m. Ieškotoja yra Vincės 
Kristinaitytės - Zajanskienės duktė, 
žinantieji arba jis pats rašykite šiuo 
adresu: J. Mikalauskas,

r/, A. Frenzel, General Delivery 
Oakville, Ont., Canada.

jimo,
sėjimą, verčia prakaituot. Truk- 

ši^ad^- žolių svaras $3.00, o už $1.00 S
uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

li Socialdemokratų Veiklos
Apie musų LSS 116 kuo

pą mažai “Keleivyje” tera
šome, bet tai nereiškia, kad 
kuopa neveikia. Iš musų pa
skutinės draugiškos vaka
rienė, kuri įvyko kovo 26 d., 
noriu pranešti, kad pasek
mės buvo neblogos. Į vaka
rienę susirinko puikus bū
rys svečių ir visi buvo pa
tenkinti, teko girdėti pagei
davimų, kad kuopa ir dau-

NUO UŽSISENĖJUSl Ų. ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

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

negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną,

1 atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkitą 
' LEGULO Ointment. Jų gydomos

__________________________________ypatybės palengvina jūsų skaudėj!*
Paieškau dėdžių, Vincento ir Stani-slovo Mažrimu. Pirmas gyvena West- t|. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 

villėj, antras Chicagoj, bet adresų "Regimų. Jos taipgi pąttlmą nm-

tinių stovykloje, ieško Augusto Ga
vėno, kilusio iš Sutkių km., Kidulių 
vai., šakių ap. J Kanadą atvykusio 
192X m. Jis pats arba apie jį žinan
tieji malonėkite atsiliepti šiuo adre
su: J. Mikalauskas,

A. Frenzel, General Delivery 
Oakville, Ont., Canada.%

neturiu. Prašau dėdžių atsišaukti, 
arba kas apie juos žinote, malonėkit , 
man pranešti, už ką busiu labai dė- ■ 
kingas. Rašykit šiuo adresu: <22\

Zenonas Mažrimas,
3ox 201, Timmins, Ont., Canada.

žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligoe 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, so- 
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos 
toti nuo džiustančios ir
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo »u-

b iv r * -i • ta u £iau panašių parengimu pa nekalta lietuviškai. Dabar daryty. Ažiu komisijai ui 
uz laiKrasų metams ir Ka-:ne vienam teko nuryti dide-j pasidarbavimą * "
lendorių, o likusius pusant-, lį kartumą, bet jau reikėjo leiviui” už nag
ro rublio skiriu Tėvui ant;skaitytis su įvykusiu nema-' ~

uz 
“Ke-

Paieškau mano tikrą sesutę Kastu
tę Dalubaitę, ištekėjusi už vilniečio 
Ksavero Dolgapole, per pirmą pasau
linį karą gyveno Ekatermoslavo gu
bernijoj Rusijoj, vėliau grįžo į Vii- į vargusių, perštamų ir 
niaus kraštą ir, rodos, išsikėlė gy- niežiančių kojų. Legulo 
venti į užsienius. Dabar nežinau, Ointment jrra

soms organizuoti, r__ . .. ___ ____ _____ ___ __ _ _____ ____________
kunigų algoms mokėti. Taip kratinė tvarka. Diktatūroje, spruduklio, kai eina gyvati- loniu faktu. Ptadėta dairy- 
Lietuvos kunigėliai ir sūdo----- fašistinėje ar bolševikinėj,nėti. Už dyką šitoj kontrėbtis, kas čia dėl to kaltas.

ir aciu 
pagarsinimą.

Prie vakarienės pasiseki-

jei kas žino damas po 75c.,
parde
$1.25kur ji yra ir prašau, -. . . .

man apie ją pranešti. Mano sesuo $3.50. Pirkite vaistinėse 
turi penkius vaikus, vyriausias su- Chicagoje ir apylinkėse 
nūs vardu Romualdas. Mano adre- arba atsiųskite money 
sas: (20) orderį į:

rojo ligonių kasų pinigus! !—’r socialinis

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRS $2,50«,W0.O0.
Savo nariams'ligoje pašalpų ir lomirtinių 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 patalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo Seimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopų arta i Centrų adre
suodamas :

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

draudimas i nieko negalima gauti, tai ir j 
j spruduklį gyvatėms gaudyti 
reikia pirkti. Beje, gaila, 
kad Tėvas gyveni taip toli. 
Pirmą mojaus butum galė
jęs ir musų namuose vieną, 
tamsiai pilką pusės masto 
ilgumo gyvatę pagauti, bo 
buvo atėjusi pagulėti ant 
musų porčiaus. Kai mes pa
matėme, tai visi subėgome 
žiūrėti, o ji sau tik guli ir 
su liežuviu, kaip su botagu, 
švaistosi į visas šalis. Ar ji 
buvo pavojinga ar ne, kas 
ten žino, ale gyvos nebepa- 
leidome. Lik sveikas ir ateik 
su laikraščių ir kalendorių.

F. Mituza 
Hartford, Conn.

Ankstesnis šio laikraščio J 
korespondentas didžiausią Į 
kaltę ir atsakomybę bando 
suversti lietuvių klubui, kad 
šis neatstovavo savų tautie-i 
čiu. Pats faktas, tiesa, lietu-Į 
viams garbės nedaro, bet 
dėl to nėra pagrindo kaltin- į 
ti tik lietuvių klubą. Klubas' 
visų lietuvių čia neatstovau- 
ia; jis veikia grynai klubiš- J 
koše ribose. Miami lietuvių 
kolonija, kuri su visa eile- 
veikėjų savo istoriją prade-

ŽODYNAS
Angliškai - LietuviSkas ir 

Lietav&kai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS $14.SS. 

Pinijrus shjskR sa užsakymą:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway
South Boston 27,

P. Dalu kaitė-Bulota 
435 Lincoln ave., •

Brooklyn 8, N. Y.
I

(16-0)
LF.GULO, Dept, 2. 

4847 W. 14th Street,
CICERO 50. ILL.

J

Gerbiami Keleivio leidė
jai! Prisiunčiu money orde
rį už $4.50 ir prašau pratęs
ti Keleivio prenumeratą me-' 
tams, 1 doleris bus Maikio į 
Tėvui ant tabakos, o už 
pusrublį prisiųskite kalen-

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA?
Inkstai pašalina iš organizmo rūgštis ir nereika- 
linzą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga mate
rija lieka kūne ir jūsų kraujuje. Jei turite sunku
mo nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei 
galva svaigsta, nugarą skauda, jaučiate nuovargį, 
jei jusu paakiai patinę vartokit

ŽOLIŲ ARBATA SANITA8 Na. 1S1 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Musų žolių arbata 
yra ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų paty
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės į 

S A NITAS KERBS
1125 Milaaakea Avs^ Chieaga 22, IU.

( 29)

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas. kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Siomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama "Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
636 Broadumy, South Boston 27, Mass.
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Vietinės Žinios
IŠKRATĖ DP LAIVĄ, RA-i 5,000 DALYVAVO “AŠ

DO 25,000 DOLERIŲ 
BRANGENYBIŲ

Sekmadienį i Bostoną uo-

ESU AMERIKIETIS 
DIENOJE

“I am American” dienos;darieėiu.

VVORCESTER1O KEIS
TENYBĖS

Po Worcesteri dabar lan
kosi keisti organizatoriai. 
Jie visokiais vardais prisi- 

l dengia, kartais TMD, kar
tais' kokias tai knygas ped- 

! iiavoja, bet tikrumoje orga- 
‘ nizuoja tautininkus. Kandi
datų savai organizacijai -su
stiprinti jie ieško tarpe san-

&AR APIE JULIŲ ZUR- PADIRBO TYLŲ MAŽĄ
WELL

Jau buvo rašyta, kad Law-CkVlSSA T _ • _ _

ORLAIVĮ
Massachusetts Technolo-

Lietuvių Piliečių Klu- .gijos Instituto inžinieriai 
bo Dirmininka« Julius 7.nr- padirbo naujausią mažą or-

stą atplaukė “General L. minėjime Bostone dalyvavo Tų organizatorių keisteny-
virš 5 tūkstančių žmonių bė yra ta. kad jie, kaip tik 
Esplanadoje, o prieš minėji-, atvyksta i Worcesterį, čia 
mą miesto didžiosiomis gat- bando prisiglausti prie lei- 
vėmis buvo eisenos. Vyriau- džių ir "apsišildę”, pradeda 

vietintieji žmonės bandė Į-Įsias kalbėtojas minėjime tikrinti sandariečių stipru- 
gabenti j Ameriką Įvairių buvo Bostono universiteto ma.
daiktų ir brangenybių, už prezidentas Daniel L.Mai'sh. Kaitą čia buvo atvažiavęs 
kurias įvežant reikia mokėti Minėjimo proga buvo iškil- toks SI-A • organizatorius”, 
muitas. Todėl šiame laive mingai Įteikti naturalizaci- jis j SLA neprirašė narių, 
buvo padalyta nuodugni jos popieriai kelioms nau- bet i tautininkų “Vadavimo

Eltinge” laivas su 829 išvie
tintais žmonėmis. Jau se
niau muitinės valdininkai 
pastebėjo, kad kai kurie iš

o pirmininkas Julius Zur- 
ell laimėjo 29 tūkstančius 

doleriu dovanų daiktais iš 
Columbia Broadc a s t i n g 
kompanijos. Apie J. Zui
keli noriu dar pasakyti, 
*ad jis jau per 15 metų yra 
musų klubo pirmininku, pri
klauso prie Lietuvos Sūnų 
draugijos ir yra SLA 41-os 
kuopos narys. Jis yra nuo
širdus lietuvis ir gražiai kal
ba ^lietuviškai. Visi Lawcen- 
"" i r Methuen lietuviaice
{J^ugiasi, kad jam pasise
kė išpešti storoką dovaną iš 
radio kompanijos.

M. S is

laivj, kurs gali pakilti nuo 
.visai mažo lauko ir lekia 
taip tyliai, kaip automobilis

Atvyksta Nauji Tremtinių 
Transportai

Į Bostono uostą šį trečia
dienį atvyksta laivas “Ge
neral Howze” su tremti
niais. Laive atvažiuoja 65 
lietuvių tremtinių šeimos.

Į New Yorką gegužės 19
Naujas orlaivis turi sparnus, d. laukiamas laivas “Marine

....................... ‘ Marlin” su tremtiniais ir
jame atplaukia 98 lietuvių 
šeimos.

kuinuos jis gali išplėsti ar 
suglausti, tuo padidindamas 
ar sumažindamas savo grei
tumą. Orlaivis gali lėkti la
M iš lengva, po 27 mylias j Mili Kelianu
valandą, bet gali lėkti ir iki i T .* .
100 mylių per valandą. OrJ , aisy 1
Jaivis turi vietos dviems Massachusetts vaistuos 
„ _ . „ o_ .seimelis priėmė biliu, pagalžmonėms ir yra varomas 85’kurį vak£įja išieis honclsu 
arklio pajėgų motoru. Or- ‘ 100 milionų dolerių ir 
laivis bus pardavinėjamas1 sukeltus pinigus skirs kelių

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES

Už $12 per metu* gausi li
goje $25 pašalpos savaitm

Visais insurance reikalais 
kreipkitės Į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
586 East Broaclway,
So. Boston, Mas*.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

maždaug už $4,000. taisymui.

krata ir visi išvietintųju 
žmonių atsivežti daiktai bu
vo patikrinti. Pas kai ku
riuos DP muitininkai tikrai 
rado visokių brangenybių, 
fotografijos aparatų ir kito
kių daiktų, kurių be muito 
Įvežti čia nevalia. Daiktai 
paimti Į mutines globą, kol 
DP sumokės muitą. Jei mui
tas nebus sumokėtas, daik-! Mrs. Joan Brokus Dieviško 
tai bus konfiskuoti.

joms amerikietėms moti- Sąjungą" buvo^ sužvejojęs 
noms. net 7 žmones. Pagaliau SLA

Iškilmėse kalbėjo dar vie- centras toki -organizatorių” 
tinių legionierių vice pirmi- atšaukė. Dabartiniai tauti
ninko R. L. Bucklev, miesto, ninku žvejotojai irgi prisi- 
majoras J. M. Curley ir kt. dengia visokiais vaidais. 
Eisenose dalyvavo legionie- bet žvejoja i ta pati smeto- 
rių grupės ir Įvairios orga- nininkų maišą. Vėliau jie 
nizacijos. , čia žada atsiųsti net savo

vyriausią vadą. adv. O1Į, 
_ kad jis pabandytų pažuvau-

jo Dievo Pranaše Kalėjime i ti sandarietiškame ežere.

Rado Turtuolio Lavoną 
Miške

Roxburietė Joana Brokus, O tu leidžiu mes čia turi-22 metų amžiaus, praeitą . ,. v . . , • ,
šeštadienį buvo nuteista me me vl^kių.Ą ra ir tokių, ku

Dedham turtuolio Love-p1^ Kalėti už kidnapinimą ' Xmm<nUvai§iM
ring Hathaway lavonas bu- Y16"0 7 metų berniuko Du- gjmboį agenta. o vakarie-
vo rastas ši antradieni Do- ^uųue, la. mieste. Vaikutis • • . ., h,.™ D... nei turi svečią smetommn-buvo grąžintas tėvams. Bro-,, x- , . , , ...

kienė prisipažino, kad ji 1 tos ei<^es
penkiose valstijose pavogu- -Vla a^ai ^1Z1 ' 
si penkius vaikus. Ji sakosi

ver miške, prie Westwood 
jniestelio, netoli tos vietos,
Jtur šį pirmadienį buvo atra
stas to turtuolio paliktas au- . 
tomobilis. L. Hathaway, 50 .. ^Dieviškojo Dievo
metų fabrikanto sūnūs ir ar- Bažnyčios” pranašė ir sako 
tistas, buvo dingęs nežinia pamokslus gatvėse, kad at- 
Jcur praeitą savaitę pirma- vertus žmones Į gerą kelią.
dienį. Jo lavonas rastas su- y.ad pamokslai butų grau- nios Stellos Auskelytės * ir 
Žalotas, su didele žaizda dmgesni, ji mokino pavog- Frederick W. Fleming su
galvoję. Policija veda tyri- bis vaikus padėti jai mels- tuoktuvės. Jaunoji 9tella
nėjimą kaip turtuolis mirė. JT u?.a?^utl pinigus savo vra Jono ir Caroline Auske- 

baznyciai .

Budraiti*

Šaunios Vestuvės Dor- 
chestere

Gegužės 8 d. įvyko šau-

rp _ . . , Jių dukrelė. Vestuvių vaišės
Minimum Uždarbiai Musų la2H«ens per karą tar-1 įvyko AYhiton Hali, Dor- 

Valstijoj navo vv al dalinyje, o nuo chestere. dalyvaujant .virš
15,000 darbininkų musų. . metų Bostono policija 200 svečių. Vaišės buvo tik-

,valstijoj, kurie dirba įvai- uz rašomosios ma- rai puikios ir svečiai vėlokai
riose drabužių valyklose, iš- s,nJ_^s pavogimą. Dabar ji skirstėsi. Draugai Auskeliai 
siderėjo darbo sutartį, pa-!?,?.. 1 kalėjimą yra pažangus ir draugiški
gal kurią mažiausias uždar- < mois valstijoj apsidūmoti,!žmonės, todėl turi daug 
bis visokiuose darbuose va-j ar^er~ v^lku^ ne. širdingų draugų. Jaunoji
jyklose negali būti žemes- alkus ta leide sakosi vo- Stella per karą tarnavo šlau
nis, kaip 65 centu į valandą ^S1 •1S meiIes. » .*7 Juo.s ?e ir buvo užjūriuose, o ios

Musų valstijos janitoriai uąujpnus gerais knkscioni- jaunasis dabar yra polici- 
jr kiti darbininkai prie įvai-, ls F Padanus juos laimin- ninkas. Nuo savęs linkiu 
.rių darbų namų priežiūroje &e?niais> negu jie yra su tė- jaunavedžiams daug laimės.
išsiderėjo-55c. minimum už-'VaiS’ __________ P. B.
darbi. Tokių darbininkų čia širdinn< A;;.. ------ ----------yra apie 207000. j Atvyko 140 Lietuvių

PIRMAS PIKNIKAS
Pirmą šio pavasario pik

niką rengia Lietuvai Remti 
Draugijos centras, Westbo- 
ro, Mass. prie Chauncy eže
ro. Piknikas Įvyks gegužės 
29 d. sekmadienį.

Lietuvai Remti Draugija 
kasmet rengia šaunius pik
nikus, toje vietojo ir kasmet 
šimtai lietuvių suvažiuoja Į 
tą parengimą.

Piknike bus gera muzika, 
dainų ir kitokių piknikinių 
malonumų. Pikniko rengė
jai sako, Tcad jie dės visas 
pastangas, kad ir oras butų 
geras, o jau kas nuo jų pri
klauso, tai tikrai bus viskas 
gerai paruošta. Girdėjęs

■ a
“Dabar Eilė Bostonui 

■ Apsivalyti”
j Jersey, N. J., mieste pra
eitą savaitę buvo nuversta 
Hague “mašinos” valdžia, 
balsuotojai iššlavė ilgame
čio majoro ir politinio “bo- 
čo” mašiną lauk. Tas pats 
įvyko praeitą savaitę San 
Ąntonio, Texas, mieste. Na
tional MuniciDal League 
sekretorius, Al/red Willou- 
ghby, dabar sako, kad atėjo 
ir Bostonui “eilė” politiniai 
apsivalyti ir pašalinti Kur- 
lės mašiną iš miesto val
džios. Ta Lyga žada padėti 
Bostono gyventojams išrin
kti kitą majorą, nepriklau
santį nuo dabartinio majo
ro “mašinos”.

SENSACINGAI NAUJAS... 
IR SUTAUPYSIT >25!

MI versalĮ

M

it brolis! it baltes! 
it roastsl it cooks!

Dabartinis minimum už-; či iriame brangias ,J uostą sekma-
darbis, pagal federalini įs- Drieteliams Petronėlei Svi- dierų. laivu “General El- 
tatymą, yra 40c. į valandą,;fienei ir Griganavįčiams. iš- .a?7ko 140 lietuvių.

sutinka —.—•---- ------- doku-'i1^ dvi sejmynos apsistojo

Pakėlė Telefono Mokestį
Nuo praeito šeštadienio 

Telefonų kompanija pakėlė 
mokestį už naudojimą tele 
fonų 4 nuošimčius. Prieš 
mėnesį laiko kompanijai 
buvo leista pakelti mokestibet darbdaviai jau ... ...... .. ą

aukštesni minimalini uždar- mentus* atvykti į Amerika. BVf.t0"e- J Bostony ai^piuž telefoną 5 nuošimčius, 
ir už nuoširdų pasitikimą. ' * ^’cmaus Makaičio šei- 
Širdingai ačiū tariame Alf. ™a’ T^sustoJo -91 Silver st.,

bj Įrašyti i darbo sutartis.

Dorchesterio SLA Mi
tingas

SLA 359 kuopos susirin
kimas Įvyksta penktadienį, 
gegužės 20 d. Dorchesterio 
L. P. Klubo patalpose, 1810 
Dorchester avė. Pradžia 8

Svilui už suradimą buto, jo , ’ n^nn-n ir ,etr.° 
atnaujinimą ir apstatymą s’ Bukos brolio šei-
reikalingais baldais. Taria-'g3’ pas brolį, So.
me musų ačiū visiems vie- s one*
naip ir ar kitaip mus parė- 
musiems. Visų geradarių ne

Kiti atvykusieji išsi važi
nėj o po įvairius miestus.

Todėl dabar telefonai yra 9 
nuošimčiais brangesni, kaip 
1946 metais. Tokį leidimą 
.kompanijai davė musų vals
tijos Department of Public 
Utilities. •

galime nė išvardinti. Vi- - , ~ ~~~—
rriiio ^trytkariu Deficitas Eina 

Didyn
vai. vak. Prašome visus na- siems reiškiame musų gilią 
rius dalyvauti, nes yra kele- pagarbą ir padėką. p . k i
tas svarbių klausimų aptar- Tremtinio rer balandžio mėnesį Bo
ti. Valdybe' Pulkauninko Šeima stono lr apielinkių gatvėka-

iių kompimija turėjo nuo
stolių 794.236 dolerius, ar
ba 118 tūkstančių dolerių 
daugiau, negu ji turėjo nuo
stolių per balandžio mėnesį 
1948 metų. Jei M.T.A. nuo
stoliai taip augs, tai šiais 
metais jie pasieks 11 milio
nų doleriu.

LIETUVAI REMTI DRAUGIJA RENGIA

Metinį Pikniką!
SEKMADIENĮ, 29 GEGUŽĖS, 1949

Lake Chauncy Parke
WESTBORO, MASS.

Tai bus metinis musų piknikas, kur grieš šauni Jęno Dir- 
velio Orkestrą ir yra pakviesti dainuoti net trys chorai:
Worcesterio Moterų Klubo Choras. Worcesterio “Aušrelė“ 
ir South Bostono “Gabija.”

Bus geriausių Bostono ir Worcesterio šeimininkių gaminti 
valgiai ir bus visokių gėrimų.

Kviečiame visus lietuvius. Linksmai praleisime laiką, at
sikvėpsime tyru oru prie dailaus ežero, ir kartu paremsime 
kilnų Lietuvos vadavimo darbą.

Lietuvai RemtitDraugijos KOMITETAS

Daug Falšyvų Lažybų 
Tikietų

Apsuki-ųs žulikai išsigud- 
rino padirbti falšyvų lažybų 
tikietų arklių ir šunų lenk- 

’’ dau? tokių tikietų 
“iškesino”. Sako, kad lenk
tynių organizatoriams N. 
Anglijoj falšyvų tikietų sa
vininkai nunešė nemažai 
pinigų. Bet žulikai “laimi” 
tiktai mažesnes sumas, nes 
kai didesni laimėjimai iš
mokami, tai kasininkai aty-

RADUO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korpora

cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį S WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Muzika
2. Dainos
3. Pasaka apie Magdutę
Po programos parašykite 

savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo aaresu: WORL Sta
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st, . Boston, 
MaĮfe, praneidami savo is- 

praso-

Šis “Išimtinai Vniversal” pečiukas išverda 
viską gardžiai su elektra. Dvi vietos virimui ant

viršaus. Vidus gana didelis 22 svarų kalakutui 
iškept. Suglaustas (telpa į mažą vietą)... paran

kus (karštis kontroliuojamas svičium)... 
vėsus (neprašildo virtuvės)... idealus kate-

džiams, vasaros kempėms ir paprastoms 
virtuvėms.

įsijungia į A. C. srovę... Pamatykit tuojau!

BUVO >84.95

DABAR
TIKTAI »59.’s

pudžius, o
me
way,

siųsti i 502 East Broad- 
r, So. Boston 27, M

Pi
bariai ra

imym) natoa So. 
Koinai Saimynąi yra 6 kam 

įima

tcu: 713 E. 
Mass.

Prie ūkio 
ninkas.

Galima pirkti 
Kreipti* šiuo ad-

South Boston,

Įmokėkite tiktai $5.^

Išmokama* ka* mėnesį po *5.17

PARANKI
ŠEPUKĖ

DAIKTAMS
Visa plieninė, dviejų lenty
nų šėpukė daiktams vra 
tinkamo aukščio pastatyti 
po Universal Pečiuku. Jon 
fralima sudėt keptuves ir 
puodus kuomet nevartoji.

tiktai $15.00

EDISON SHOP ARTI JUS

Viena yra jūsų kaiminystėje

džiau prisižiūri tikietams ir,I kitokią 
paprastai, atskiria gerą ti- ir užmokeMig. 
kieų nuo falšyvo. Dabar AnnB S*10**1*’ 
policija ieško tų falšyvų ti
kietų meisterių.

reikalingas darbi- 
galėtų pagelbėti 
i ir padėti prie 

Geras gyven i- 
(20)

Washington st.,
Fo. Eastop, Mass.

BOSTON 1 SD18ON COMPANY

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime BU' 

sų krautuvėj visokių mašinų iš
randa vo jimui, kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removera, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Brosdway. Sa.
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA\
. Ofiso Vslandos: aaa S U « 

Ir a»e 7 IU *

546 BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.

Tatafoaas: SOUtt

TcL ŠOU 2712 aria BIG S01S

Dr. J. C. Seymour
(LANDUUS)

Lietuvis Gydytojas Ir CUrarfM 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X RAY Aparatų 
Priteik* Akfadm

VALANDOS: nuo 2-4 
SS4 BR0ADWAT,

SO. BOSTON, MASS.

7-8

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE t INSUEANO

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tek SOboston 8-0948
Baa. S7 ORIOLE 8TBBR 

Weet Rosbary. M s—
T_1 Di.Vw.u 7.19«a wX^s. X v - — — - W

JI

Tel. TRObridge 6330
If no answer call Av 2.4026 |

Dr. John Repshis
LIETUTIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir S-S 
Nedėliomis Ir SvestedMaMs:

■ae 1* iki 12 ryte
>78 HARVARD STREET 

■maa St, arte Csatnl ■«
CAMBRIDGE MASS.

TsL ŠOU

DAKTARAS

/. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Naa.9 ryto iM 7

Nae * ryto M U dtate

447 Broadsray
80. BOSTON.

DR. G. L. KILLORY
IS Tr« SU Kimbal 

Kambarys 2*5
BOSTON. TIrf.^Lsrfsgttej2871

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTU 
IR NERVŲ UGŲ

Darė Kraaje

Nw * ryto iki 7---------------
Nedštiom. nuo 10 ryto Bd L

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston 
Pristato toniką, vyną ir

kios rūšies alų baliams, 
vėms į namu* ir salas. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephouc: SO 9-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inaored 
Movsrs)

«s pat ir i to-

(Saugi priežiūra,
‘ 22* BROAD1TAT,

SO. BOSTON, MAI 
ToL SOUtk




